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مطالب بتدخل ال�شلطات

ب�شبب ت�شررهم من احلجـر

�شب اإعانات مالية لفائدة 1756 ناقال بباتنة

مب�سنع  عامل    800
نقاو�ض للم�سربات 
يواجهون املجهول

�سب اإعانات 
مالية لفائدة 1756 

ناقال بباتنة

اأولياٌء يحملون 
ال�سلطات م�سوؤولية 

تدهور ظروف التمدر�ض 
مبدار�ض يف منعة
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باتنة

�سطيف

بباتن����ة  القل���ب  م�س���توى  عل��ى  خنج���ر  بطع�ن��ات  �س���اب  مق�ت��ل  متاأثرا باجلروح اخلطرية التي حلقت به

�ص 16

بعد �أن جتاوزت ديونها 180 مليون دينار لدى زبائنها

�سونلغاز خن�سلة تك�سف عن حجم ديونها لدى الزبائن

مديرية الرتبية على موعد مع مو�سم جديد من االحتجاجات

غ�سب عمايل اأمام 
مديرية الرتبية بباتنة

�سن اأم�ص عدد من العمال املن�سوين حتت اإطار 
النقابة اجلزائرية لعمال الرتبية وقفة احتجاجية 

اأمام مقر مديرية الرتبية لوالية باتنة، منددين 
بالتهمي�ص واالإق�ساء الذي يواجهونه من قبل مدير 

�ص 04الرتبية للوالية... 

ب�ضبب م�ضاكل مهنية و�جتماعية

اإدارة الكاب ت�سر 
على ال�ستقبال مبلعب 

اأول نوفمرب ونحو عودة 
فريوة ملن�سبه

ك�شفت م�شالح �شركة امتياز توزيع الكهرباء والغــاز لوالية خن�شلة عن تراكم ديونها لدى زبائنها التي فاقت 
مليون   116 بلغت  والتي  العاديني  الزبائن  عاتق  على  الديون  هذه  من  باملائة   64 تقع  حيث  دينار،  مليون   180

�ص 05دينار خالل هذه ال�شنة... 

اأم البواقي

�ص 08
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نوارة بوبري

�شنة كبي�شة للجميع
اقرتبت نهاية ال�سنة اجلديدة عفوا القدمية 
التي مل ن�سعر بدخولها حتى اأعلنت عن اقرتاب 

خروجها خملفة يف نفو�سنا اأ�سرارا ج�سيمة 
ويف عائالتنا خ�سائر كبرية، انطلقت من 

االأزمة ال�سيا�سية اإىل االجتماعية وختمتها 
بال�سحية على خمتلف االأ�سعدة والغريب يف 
االأمر اأن ال�سنة الكبي�سة التي تطل علينا كل 

اأربع �سنوات كانت كئيبة ومميزة ومزدحمة من 
حيث اجلديد وامل�ستجد حتى الفريو�سات فيها 

جاءت م�ستجدة حملت معها املزيد من املفاجاأة 
غري ال�سعيدة التي اأجلت حتى هذه ال�سنة ظهور 

يوما  ال�سعب  ترقبه  الذي  نوال" الهدايا  "بابا 
ودوما وظل مرتبطا فيما م�سى بت�سريحات 

�سالل ومفاجاآت رجال االأعمال و�سعقات فواتري 
الغاز والكهرباء واأ�سعار البنزين التي حتولت 

اإىل موال.
فبني القيل والقال وكرثة االن�سغال يف عقل 

الفالح واملوال املحامي والبطال املهند�ص 
والبقال، وتراكم الكثري من االأزمات وامل�ساكل 
ت�سبهت هذه ال�سنة باجلالد الذي ينزل على 

فري�سته تعذيبا مبختلف االأدوات بال رحمة بعد 
اأن جترد من اإن�سانيته مرتبطا بالقتل، لتزيد 

من معاناة اجلزائري الذي ظل يرتقب انفراجا 
الأزماته التي ظلت تنخر معي�سته وتنغ�ص 

عليه عي�سته، لدرجة تاأثره بهذه االأزمات التي 
فر�ستها جائحة كورونا اعتربها �سنة نح�ص 

ال تطلع فيها �سم�ص اإال ومعها �سفعات متجددة 
وم�ستجدة بعثت يف نف�سه املزيد من ال�سعور 

املوت. اأو  الهربة  يف  "بالياأ�ص" والرغبة 
وقد بلغت درجة احلقد وال�سغينة على ال�سنة 

اجلديدة ربطها بالتغيريات ال�سيا�سية التي 
اعتربت ال�سبب يف كل االأزمات، وكاأن القائمني 

على الو�سع ت�سببوا فيها عمدا ورغبة منهم 
يف تنكي�ص حياة املواطن الذي كب�سته ال�سنة 

الكبي�سة وقلبت حياته وخرج منها اإن مل يكن 
مفقودا فاقدا، وان مل يكن �سحية �ساهدا وان مل 
يكن حم�سودا على نعمة النجاة من الوباء واملوت 

حا�سدا.

                                                              غيضض من فيضض 
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مت يف اليومني املا�سيني تداول من�سور عرب مواقع التوا�سل 
االجتماعي وعلى �سفحــات والية باتنة خا�سة اأتى فيه اأن 
�سخ�ســا مــن �سكان مدينــة باتنة قد قام بطلــب م�ساعدة من 
�ساحــب �سفحــة ينحدر مــن اإحدى الواليــات املجاورة حيث 
قــال املعني باأنه بحاجة اإىل االأكل وال�سرب وقد ات�سح باأنه 
ال ميلــك مــا يعيل به عائلتــه مبعنى اأن ال�سخ�ــص ال�سائل قد 
بلغــت به احلاجة ذروتها لينتف�ص بعــد هذا عديد الن�سطاء 
متح�سريــن علــى غياب اجلمعيــات وفعاليــات املجتمع املدين 
التي كان يفرت�ص بها اأن تثبت ح�سورها يف مثل هذه املواقف 
ال يف التكرميــات واالحتفــاالت فهــل مــن املعقــول ان يبيــت 
مواطن بوالية باتنة جائعا وهي تعج باأ�سياد املال واالأعمال 

واجلمعيات؟

بطاقة حمـــــــــراء

اأين اجلمعيات اخلريية؟

auresbook
قال: اأرزقي براقي )وزير املوارد املائية(

اأكرث من مبلغ خم�س  ..."كل مواطن لديه 
ماليني �سنتيم يجب عليه اأن ي�سدد الفاتورة 

اأو يقطع عليه املاء".
الو�ضع  يتغري  رح�ش  ما  اأكيد  راج���ل...  يا  قلنا: 
يف  املياه  ان��ع��دام  يعانون  املواطنني  اأغلب  لأن��و 

حنفياتهم.

"ال�شريان�س" روطار

الوزير يهدد

ملف اإدماج ال�شباب ور�شة عمل

�شركة ترد على وزارة 

احلل النهائي مل�شكل ال�شيولة هو التعامل االإلكرتوين ولي�س النقدي

 الزواج على مذهب "كوفيد"

بني 36و36.6

حاجيات مناطق الظل والنور

اأكد ع�سو اللجنة العلمية، بقاط بركاين اأن لقاح فريو�ص كورونا الذي �ستقوم احلكومة با�سترياده، �سُيوزع جمانا يف اجلزائر، 
منتقدا يف ذات ال�سياق و�سع �سندوق التاأمينات االإجتماعية الذي مل يتكيف مع "كورونا" وبقي متاأخرا عن الو�سع ال�سحي 

الذي تعي�سه البالد م�ستدال مب�ساألة تعوي�ص الك�سوفات الطبية.

ال�سروط  ل�سمان  املطارات،  م�ستوى  على  منا�سب  جهاز  اإعداد  فيها  منهم  يطلب  املطارات  ملدراء  مرا�سلة  النقل  وزير  وجه 
الالزمة لنجاح عملية ا�ستئناف الرحالت اجلوية الداخلية، وال�سهر على احرتام الربوتوكول ال�سحي والوقائي من فريو�ص 

كورونا مهددا بالغلق الفوري لكل مطار ال يحرتم فيه الربوتوكول الوقائي امل�سطر.

من اأجل حتقيق االأهداف امل�سطرة يف برنامج عمل القطاع املنبثق من خمطط عمل احلكومة، طالب وزير العمل من االأمني 
العام اجلديد موا�سلة اجلهود وال�سهر من اأجل اإجناز ومتابعة ا�ستكمال ور�سات العمل املفتوحة، ال�سيما ملف اإدماج ال�سباب 

العاملني يف اإطار جهازي امل�ساعدة على االإدماج املهني وعقود االدماج املهني حلاملي ال�سهادات.

ردت ال�سركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية يف بيان لها على ت�سريحات مدير التكوين بوزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي دون ت�سميته اأن "مرا�سلة مدير نقل امل�سافرين املوجهة اإىل كافة م�ساحله املخت�سة ت�سمنت الدعوة التخاذ كافة 
قطارات  �سري  لعودة  حمتمل  قرار  �سدور  حال  يف  الظروف  اأح�سن  يف  لل�سري  املنا�سبة  القطارات  حت�سري  اأجل  من  التدابري 
امل�سافرين، ال�سيما نقل الطلبة اجلامعيني وهو ما مت تف�سريه من قبل الوزارة بعودة القطارات، عندما قيل بان االت�ساالت 

جارية للتكفل مب�سكل نقل الطلبة، وا�ستئناف الرحالت بال�سكك احلديدية بدءا من الـ15 دي�سمرب القادم.

اأكد وزير الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية، عن ت�سجيل حت�سن كبري خالل ال�سهر اجلاري يف م�سكل ال�سيولة املالية، 
مو�سحا اأن احلل النهائي مل�سكل ال�سيولة يكمن يف تو�سيع وتعميم التعامل االإلكرتوين بدل التعامل النقدي اأو الورقي عرب 

كافة الرتاب الوطني.

اإبرام عقود الزواج حيث و�سعت �سروط يف ظل ا�ستمرار اإجراءات احلجر  �سددت الوزارة االأوىل، على �سرورة اإجراءات 
اخلا�سة بالوقاية من كورونا، و قالت انه يجب اأن تتم بطريقة منظمة ويف اأماكن منا�سبة، وهذا بعد حتديد موعد لذلك، 
وتقت�سر على ح�سور االأ�سخا�ص الـمعنيني فقط؛ ومنع كل جتمعات االأ�سخا�ص مهما كان نوعها واالجتماعات العائلية، وكل 

ت�سكل عوامل النت�سار الوباء.

من بني اهم املالحظات التي علق عليها رواد "فاي�سبوك" اأن الكا�سف احلراري امل�ستعمل من قبل "احلجاب" يف اإطار تدابري 
الرتبوية  فيها  مبا  العمومية  واملوؤ�س�سات  االإدارات  مداخل  عند  كورونا  فريو�ص  من  للوقاية  ال�سحي  الربوتوكول  تطبيق 

كاملدار�ص وحتى مباين القطاعات االقت�سادية، باأنها ت�سجل يف كل احلاالت اأرقام بني 36اىل 36.6يف جمملها.

واملدا�سر،  القرى  اإىل  املوؤدية  امل�سالك  فتح  تتلخ�ص يف  والتي  الظل  التوا�سل االجتماعي حول حاجيات مناطق  رواد  علق 
والربط بالكهرباء والغاز، والتغطية ال�سحية، وتوفري املاء ال�سروب وبناء �سبكات ال�سرف ال�سحي، وكذا حت�سني ظروف 

التمدر�ص والنقل املدر�سي، وخلق ف�ساءات الرتفيه باأنها هي تقريبا نف�سها م�ساكل مناطق النور.

هــو قيمة امل�ستحقات املالية املرتاكمة جراء عدم ت�سديد فواتري الغاز 
والكهرباء اإىل غاية 31 اأكتوبر 2020، ح�سبما اأفادت به مديرية توزيع 
الكهرباء والغاز لبولوغني لدى زبائنها مو�سحة باأنه رغم ذلك يتم  تعليق 
القطــع ب�سبــب الفواتــري غــري امل�سددة خــالل هــذه املرحلــة اال�ستثنائية 
املتميزة باأزمة �سحية، وهو ما اأثر على خزينتها مما عطل جت�سيد خمتلف 

امل�ساريع املدرجة يف خمططات تطوير ال�سبكات الكهربائية والغازية.
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لكل مقام مقال
احتجاجات "مفتعلة"؟!

قبل اأيام لي�ست بالبعيدة كنا نتحدث عن االأزمات "املتتالية" 
واملتتابعة والتي كانت �سببا يف اإثارة جدل كبري حول االأطراف 

التي تعمل على "افتعالها" وبكونها مدرو�سة وخمطط لها وفق 
برنامج انتقامي من طرف "ال�سرذمة" التي ما تزال ت�سعى 

وب�ستى الطرق من اأجل ا�ستعادة ما مت اإ�سقاطه من امتيازات 
غري ممنوحة وال �سرعية منذ خروج ال�سعب من اأجل رف�سه 

اال�ستمرار يف مهزلة "دولة الكادر" ورجاالتها الذين كانوا معاول 
بوادر  لكل  ممنهج  ك�سر  مع  ثرواتها  وا�ستنزاف  "الإف�ساد" البالد 

التغيري وبراجمه..
وقد كان لهذه االأزمات دور كبري يف اإرباك احلكومة 

اجلزائرية والرئي�ص املنتخب عبد املجيد تبون نف�سه اإىل درجة 
كبرية اأثارت الغ�سب الر�سمي والقلق ال�سعبي وخرجت بهم اإىل 

ال�سارع و�ستت جهودهم التي كان ُيفرت�ص اأن تن�سب يف اإر�ساء 
اأ�سا�سات "جزائر جديدة" بعيدا عن التكالب اخلارجي والتهديد 

الداخلي من عمالء �ساءهم اأن ت�ستعيد اجلزائر �سيادتها غري 
امل�سروطة واملطلقة..

 واملثري يف كل هذا اأن االأزمات كانت تتواىل بدقة ال متناهية 
يف اختيار اأ�سدها حاجة من طرف املواطنني كاأزمة "ال�سميد" 

التي �سغلت الراأي العام اجلزائري ومّرغت كرامة املواطنني 
يف مهمة "الظفر" بـ"�سكارة دقيق" وكذا اأزمة املياه التي عمت 

غالبية اأحياء الوطن والتي مل تكن تعاين يف جمملها من �سح 
يف توزيع املاء اأو تذبذب، عدا بع�ص النقاط املعروفة الأ�سباب 

تتعلق ب�سوء الت�سيري وخلل يف االإمداد، وقد كان الأزمة ال�سيولة 
النقدية وقعه واأثره االأكرب على م�سالح املواطنني واملوؤ�س�سات 

لتتجاوز وت�ستنفذ والأول مرة يف تاريخ البالد كل احللول 
والتعليمات والوعود التي "توعدت" ووعدت بحلها بحلول �سهر 

اأكتوبر وب�سكل نهائي..
ورغم التوقيفات واالإجراءات ال�سارمة التي تخللت "م�سل�سل" 

االأزمات هذا اإال اأن هناك �سمود غريب ملفتعليها عمل على 
ا�ستمرارها اإىل اليوم خا�سة فيما تعلق باأزمة ال�سيولة النقدية 
واملياه حيث ما يزال املواطنون يعانون من اأجل حت�سيل رواتبهم 
اأو ا�ستالم حتويالتهم املالية بال�سهولة "ال�سابقة" لالأزمة والتي 

متيزت بها البنوك وم�سالح الربيد، وما تزال اأزمة توزيع املياه 
توؤرق املواطنني وتدفع بهم اإىل خلق ميزانية جديدة تتعلق 

مب�ستحقات ال�سهاريج التي توؤّمن حلوال باهظة تتفوق على قدرة 
املواطن الب�سيط وت�سغط على "جيبه"..

وجتدر االإ�سارة و�سط كل هذه "اخلالوطة" )االأزماتية( التي 
دفعت "قبال" بخروج املواطنني لالحتجاج يف ال�سوارع وعلى 
من�سات التوا�سل االجتماعي ويف املنابر االإعالمية، واأ�سالت 

الكثري من احلرب والتعليقات والت�سريحات والقرارات والتعليمات، 
اإىل اأنه ورغم ا�ستمرارها دون حلول جذرية مت "جتاهلها" متاما 

يف االأيام االأخرية وكاأنها غري موجودة يف االأ�سا�ص ومل تعد حتظى 
حتى باإ�سارة "تذكريية" ب�سرورة اأخذها باجلدية املطلوبة من 

طرف امل�سوؤولني وامل�سوؤولني املحليني يف انتظار اأن تقوم "مفتعلة" 
مبهمة افتعال حتى االحتجاج ب�ساأنها واإ�سماع �سوت املواطن 

"اأمنية"؟!. "املكتوم" لدواعي 

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

العب االأ�شبوع يف اوروبا
ردت ال�سركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية يف بيان لها على ت�سريحات مدير التكوين بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
"مرا�سلة مدير نقل امل�سافرين املوجهة اإىل كافة م�ساحله املخت�سة ت�سمنت الدعوة التخاذ كافة التدابري من  دون ت�سميته اأن 
اأجل حت�سري القطارات املنا�سبة لل�سري يف اأح�سن الظروف يف حال �سدور قرار حمتمل لعودة �سري قطارات امل�سافرين، ال�سيما نقل 
الطلبة اجلامعيني وهو ما مت تف�سريه من قبل الوزارة بعودة القطارات، عندما قيل بان االت�ساالت جارية للتكفل مب�سكل نقل 

الطلبة، وا�ستئناف الرحالت بال�سكك احلديدية بدءا من الـ15 دي�سمرب القادم.

ال�سورة من اأحد 
اأحياء مدينة 

باتنة وبالتحديد 
منطقة بوعقال، 

وهي تو�سح كيف اأن 
ال�سوراع تتحول اإىل 
م�ستنقعات مبجرد 

ت�ساقط قطرات من 
املطر وهذا جمرد 
مثال عن و�سعية 

اأغلب االأحياء 
وال�سوارع باملدينة 
فهل يرى امل�سوؤولن 

هذا اأم اأن م�ساكنهم 
ال حتا�سرها االأوحال 
لذلك فهم ال ياأبهون؟



نوارة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وخري دليل 
على ذلك 

التوجهات 
االنحرافية 

وق�سايا 
الهجرة غري 

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

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

�سفينة 
كل 

                                                              غيضض من فيضض 

nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

�شنة كبي�شة للجميع
اقرتبت نهاية ال�سنة اجلديدة عفوا القدمية 
التي مل ن�سعر بدخولها حتى اأعلنت عن اقرتاب 

خروجها خملفة يف نفو�سنا اأ�سرارا ج�سيمة 
ويف عائالتنا خ�سائر كبرية، انطلقت من 

االأزمة ال�سيا�سية اإىل االجتماعية وختمتها 
بال�سحية على خمتلف االأ�سعدة والغريب يف 
االأمر اأن ال�سنة الكبي�سة التي تطل علينا كل 

اأربع �سنوات كانت كئيبة ومميزة ومزدحمة من 
حيث اجلديد وامل�ستجد حتى الفريو�سات فيها 

جاءت م�ستجدة حملت معها املزيد من املفاجاأة 
غري ال�سعيدة التي اأجلت حتى هذه ال�سنة ظهور 

يوما  ال�سعب  ترقبه  الذي  نوال" الهدايا  "بابا 
ودوما وظل مرتبطا فيما م�سى بت�سريحات 

�سالل ومفاجاآت رجال االأعمال و�سعقات فواتري 
الغاز والكهرباء واأ�سعار البنزين التي حتولت 

اإىل موال.
فبني القيل والقال وكرثة االن�سغال يف عقل 

الفالح واملوال املحامي والبطال املهند�ص 
والبقال، وتراكم الكثري من االأزمات وامل�ساكل 
ت�سبهت هذه ال�سنة باجلالد الذي ينزل على 

فري�سته تعذيبا مبختلف االأدوات بال رحمة بعد 
اأن جترد من اإن�سانيته مرتبطا بالقتل، لتزيد 

من معاناة اجلزائري الذي ظل يرتقب انفراجا 
الأزماته التي ظلت تنخر معي�سته وتنغ�ص 

عليه عي�سته، لدرجة تاأثره بهذه االأزمات التي 
فر�ستها جائحة كورونا اعتربها �سنة نح�ص 

ال تطلع فيها �سم�ص اإال ومعها �سفعات متجددة 
وم�ستجدة بعثت يف نف�سه املزيد من ال�سعور 

املوت. اأو  الهربة  يف  "بالياأ�ص" والرغبة 
وقد بلغت درجة احلقد وال�سغينة على ال�سنة 

اجلديدة ربطها بالتغيريات ال�سيا�سية التي 
اعتربت ال�سبب يف كل االأزمات، وكاأن القائمني 

على الو�سع ت�سببوا فيها عمدا ورغبة منهم 
يف تنكي�ص حياة املواطن الذي كب�سته ال�سنة 

الكبي�سة وقلبت حياته وخرج منها اإن مل يكن 
مفقودا فاقدا، وان مل يكن �سحية �ساهدا وان مل 
يكن حم�سودا على نعمة النجاة من الوباء واملوت 

حا�سدا.

                                                              غيضض من فيضض 
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مت يف اليومني املا�سيني تداول من�سور عرب مواقع التوا�سل 
االجتماعي وعلى �سفحــات والية باتنة خا�سة اأتى فيه اأن 
�سخ�ســا مــن �سكان مدينــة باتنة قد قام بطلــب م�ساعدة من 
�ساحــب �سفحــة ينحدر مــن اإحدى الواليــات املجاورة حيث 
قــال املعني باأنه بحاجة اإىل االأكل وال�سرب وقد ات�سح باأنه 
ال ميلــك مــا يعيل به عائلتــه مبعنى اأن ال�سخ�ــص ال�سائل قد 
بلغــت به احلاجة ذروتها لينتف�ص بعــد هذا عديد الن�سطاء 
متح�سريــن علــى غياب اجلمعيــات وفعاليــات املجتمع املدين 
التي كان يفرت�ص بها اأن تثبت ح�سورها يف مثل هذه املواقف 
ال يف التكرميــات واالحتفــاالت فهــل مــن املعقــول ان يبيــت 
مواطن بوالية باتنة جائعا وهي تعج باأ�سياد املال واالأعمال 

واجلمعيات؟

بطاقة حمـــــــــراء

اأين اجلمعيات اخلريية؟

auresbook
قال: اأرزقي براقي )وزير املوارد املائية(

اأكرث من مبلغ خم�س  ..."كل مواطن لديه 
ماليني �سنتيم يجب عليه اأن ي�سدد الفاتورة 

اأو يقطع عليه املاء".
الو�ضع  يتغري  رح�ش  ما  اأكيد  راج���ل...  يا  قلنا: 
يف  املياه  ان��ع��دام  يعانون  املواطنني  اأغلب  لأن��و 

حنفياتهم.

"ال�شريان�س" روطار

الوزير يهدد

ملف اإدماج ال�شباب ور�شة عمل

�شركة ترد على وزارة 

احلل النهائي مل�شكل ال�شيولة هو التعامل االإلكرتوين ولي�س النقدي

 الزواج على مذهب "كوفيد"

بني 36و36.6

حاجيات مناطق الظل والنور

اأكد ع�سو اللجنة العلمية، بقاط بركاين اأن لقاح فريو�ص كورونا الذي �ستقوم احلكومة با�سترياده، �سُيوزع جمانا يف اجلزائر، 
منتقدا يف ذات ال�سياق و�سع �سندوق التاأمينات االإجتماعية الذي مل يتكيف مع "كورونا" وبقي متاأخرا عن الو�سع ال�سحي 

الذي تعي�سه البالد م�ستدال مب�ساألة تعوي�ص الك�سوفات الطبية.

ال�سروط  ل�سمان  املطارات،  م�ستوى  على  منا�سب  جهاز  اإعداد  فيها  منهم  يطلب  املطارات  ملدراء  مرا�سلة  النقل  وزير  وجه 
الالزمة لنجاح عملية ا�ستئناف الرحالت اجلوية الداخلية، وال�سهر على احرتام الربوتوكول ال�سحي والوقائي من فريو�ص 

كورونا مهددا بالغلق الفوري لكل مطار ال يحرتم فيه الربوتوكول الوقائي امل�سطر.

من اأجل حتقيق االأهداف امل�سطرة يف برنامج عمل القطاع املنبثق من خمطط عمل احلكومة، طالب وزير العمل من االأمني 
العام اجلديد موا�سلة اجلهود وال�سهر من اأجل اإجناز ومتابعة ا�ستكمال ور�سات العمل املفتوحة، ال�سيما ملف اإدماج ال�سباب 

العاملني يف اإطار جهازي امل�ساعدة على االإدماج املهني وعقود االدماج املهني حلاملي ال�سهادات.

ردت ال�سركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية يف بيان لها على ت�سريحات مدير التكوين بوزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي دون ت�سميته اأن "مرا�سلة مدير نقل امل�سافرين املوجهة اإىل كافة م�ساحله املخت�سة ت�سمنت الدعوة التخاذ كافة 
قطارات  �سري  لعودة  حمتمل  قرار  �سدور  حال  يف  الظروف  اأح�سن  يف  لل�سري  املنا�سبة  القطارات  حت�سري  اأجل  من  التدابري 
امل�سافرين، ال�سيما نقل الطلبة اجلامعيني وهو ما مت تف�سريه من قبل الوزارة بعودة القطارات، عندما قيل بان االت�ساالت 

جارية للتكفل مب�سكل نقل الطلبة، وا�ستئناف الرحالت بال�سكك احلديدية بدءا من الـ15 دي�سمرب القادم.

اأكد وزير الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية، عن ت�سجيل حت�سن كبري خالل ال�سهر اجلاري يف م�سكل ال�سيولة املالية، 
مو�سحا اأن احلل النهائي مل�سكل ال�سيولة يكمن يف تو�سيع وتعميم التعامل االإلكرتوين بدل التعامل النقدي اأو الورقي عرب 

كافة الرتاب الوطني.

اإبرام عقود الزواج حيث و�سعت �سروط يف ظل ا�ستمرار اإجراءات احلجر  �سددت الوزارة االأوىل، على �سرورة اإجراءات 
اخلا�سة بالوقاية من كورونا، و قالت انه يجب اأن تتم بطريقة منظمة ويف اأماكن منا�سبة، وهذا بعد حتديد موعد لذلك، 
وتقت�سر على ح�سور االأ�سخا�ص الـمعنيني فقط؛ ومنع كل جتمعات االأ�سخا�ص مهما كان نوعها واالجتماعات العائلية، وكل 

ت�سكل عوامل النت�سار الوباء.

من بني اهم املالحظات التي علق عليها رواد "فاي�سبوك" اأن الكا�سف احلراري امل�ستعمل من قبل "احلجاب" يف اإطار تدابري 
الرتبوية  فيها  مبا  العمومية  واملوؤ�س�سات  االإدارات  مداخل  عند  كورونا  فريو�ص  من  للوقاية  ال�سحي  الربوتوكول  تطبيق 

كاملدار�ص وحتى مباين القطاعات االقت�سادية، باأنها ت�سجل يف كل احلاالت اأرقام بني 36اىل 36.6يف جمملها.

واملدا�سر،  القرى  اإىل  املوؤدية  امل�سالك  فتح  تتلخ�ص يف  والتي  الظل  التوا�سل االجتماعي حول حاجيات مناطق  رواد  علق 
والربط بالكهرباء والغاز، والتغطية ال�سحية، وتوفري املاء ال�سروب وبناء �سبكات ال�سرف ال�سحي، وكذا حت�سني ظروف 

التمدر�ص والنقل املدر�سي، وخلق ف�ساءات الرتفيه باأنها هي تقريبا نف�سها م�ساكل مناطق النور.

هــو قيمة امل�ستحقات املالية املرتاكمة جراء عدم ت�سديد فواتري الغاز 
والكهرباء اإىل غاية 31 اأكتوبر 2020، ح�سبما اأفادت به مديرية توزيع 
الكهرباء والغاز لبولوغني لدى زبائنها مو�سحة باأنه رغم ذلك يتم  تعليق 
القطــع ب�سبــب الفواتــري غــري امل�سددة خــالل هــذه املرحلــة اال�ستثنائية 
املتميزة باأزمة �سحية، وهو ما اأثر على خزينتها مما عطل جت�سيد خمتلف 

امل�ساريع املدرجة يف خمططات تطوير ال�سبكات الكهربائية والغازية.
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لكل مقام مقال
احتجاجات "مفتعلة"؟!

قبل اأيام لي�ست بالبعيدة كنا نتحدث عن االأزمات "املتتالية" 
واملتتابعة والتي كانت �سببا يف اإثارة جدل كبري حول االأطراف 

التي تعمل على "افتعالها" وبكونها مدرو�سة وخمطط لها وفق 
برنامج انتقامي من طرف "ال�سرذمة" التي ما تزال ت�سعى 

وب�ستى الطرق من اأجل ا�ستعادة ما مت اإ�سقاطه من امتيازات 
غري ممنوحة وال �سرعية منذ خروج ال�سعب من اأجل رف�سه 

اال�ستمرار يف مهزلة "دولة الكادر" ورجاالتها الذين كانوا معاول 
بوادر  لكل  ممنهج  ك�سر  مع  ثرواتها  وا�ستنزاف  "الإف�ساد" البالد 

التغيري وبراجمه..
وقد كان لهذه االأزمات دور كبري يف اإرباك احلكومة 

اجلزائرية والرئي�ص املنتخب عبد املجيد تبون نف�سه اإىل درجة 
كبرية اأثارت الغ�سب الر�سمي والقلق ال�سعبي وخرجت بهم اإىل 

ال�سارع و�ستت جهودهم التي كان ُيفرت�ص اأن تن�سب يف اإر�ساء 
اأ�سا�سات "جزائر جديدة" بعيدا عن التكالب اخلارجي والتهديد 

الداخلي من عمالء �ساءهم اأن ت�ستعيد اجلزائر �سيادتها غري 
امل�سروطة واملطلقة..

 واملثري يف كل هذا اأن االأزمات كانت تتواىل بدقة ال متناهية 
يف اختيار اأ�سدها حاجة من طرف املواطنني كاأزمة "ال�سميد" 

التي �سغلت الراأي العام اجلزائري ومّرغت كرامة املواطنني 
يف مهمة "الظفر" بـ"�سكارة دقيق" وكذا اأزمة املياه التي عمت 

غالبية اأحياء الوطن والتي مل تكن تعاين يف جمملها من �سح 
يف توزيع املاء اأو تذبذب، عدا بع�ص النقاط املعروفة الأ�سباب 

تتعلق ب�سوء الت�سيري وخلل يف االإمداد، وقد كان الأزمة ال�سيولة 
النقدية وقعه واأثره االأكرب على م�سالح املواطنني واملوؤ�س�سات 

لتتجاوز وت�ستنفذ والأول مرة يف تاريخ البالد كل احللول 
والتعليمات والوعود التي "توعدت" ووعدت بحلها بحلول �سهر 

اأكتوبر وب�سكل نهائي..
ورغم التوقيفات واالإجراءات ال�سارمة التي تخللت "م�سل�سل" 

االأزمات هذا اإال اأن هناك �سمود غريب ملفتعليها عمل على 
ا�ستمرارها اإىل اليوم خا�سة فيما تعلق باأزمة ال�سيولة النقدية 
واملياه حيث ما يزال املواطنون يعانون من اأجل حت�سيل رواتبهم 
اأو ا�ستالم حتويالتهم املالية بال�سهولة "ال�سابقة" لالأزمة والتي 

متيزت بها البنوك وم�سالح الربيد، وما تزال اأزمة توزيع املياه 
توؤرق املواطنني وتدفع بهم اإىل خلق ميزانية جديدة تتعلق 

مب�ستحقات ال�سهاريج التي توؤّمن حلوال باهظة تتفوق على قدرة 
املواطن الب�سيط وت�سغط على "جيبه"..

وجتدر االإ�سارة و�سط كل هذه "اخلالوطة" )االأزماتية( التي 
دفعت "قبال" بخروج املواطنني لالحتجاج يف ال�سوارع وعلى 
من�سات التوا�سل االجتماعي ويف املنابر االإعالمية، واأ�سالت 

الكثري من احلرب والتعليقات والت�سريحات والقرارات والتعليمات، 
اإىل اأنه ورغم ا�ستمرارها دون حلول جذرية مت "جتاهلها" متاما 

يف االأيام االأخرية وكاأنها غري موجودة يف االأ�سا�ص ومل تعد حتظى 
حتى باإ�سارة "تذكريية" ب�سرورة اأخذها باجلدية املطلوبة من 

طرف امل�سوؤولني وامل�سوؤولني املحليني يف انتظار اأن تقوم "مفتعلة" 
مبهمة افتعال حتى االحتجاج ب�ساأنها واإ�سماع �سوت املواطن 

"اأمنية"؟!. "املكتوم" لدواعي 

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

العب االأ�شبوع يف اوروبا
ردت ال�سركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية يف بيان لها على ت�سريحات مدير التكوين بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
"مرا�سلة مدير نقل امل�سافرين املوجهة اإىل كافة م�ساحله املخت�سة ت�سمنت الدعوة التخاذ كافة التدابري من  دون ت�سميته اأن 
اأجل حت�سري القطارات املنا�سبة لل�سري يف اأح�سن الظروف يف حال �سدور قرار حمتمل لعودة �سري قطارات امل�سافرين، ال�سيما نقل 
الطلبة اجلامعيني وهو ما مت تف�سريه من قبل الوزارة بعودة القطارات، عندما قيل بان االت�ساالت جارية للتكفل مب�سكل نقل 

الطلبة، وا�ستئناف الرحالت بال�سكك احلديدية بدءا من الـ15 دي�سمرب القادم.

ال�سورة من اأحد 
اأحياء مدينة 

باتنة وبالتحديد 
منطقة بوعقال، 

وهي تو�سح كيف اأن 
ال�سوراع تتحول اإىل 
م�ستنقعات مبجرد 

ت�ساقط قطرات من 
املطر وهذا جمرد 
مثال عن و�سعية 

اأغلب االأحياء 
وال�سوارع باملدينة 
فهل يرى امل�سوؤولن 

هذا اأم اأن م�ساكنهم 
ال حتا�سرها االأوحال 
لذلك فهم ال ياأبهون؟

�إعادة تفعيل حمور حلفائها يف  باأن �جلز�ئر ب�صدد  �أزمة �لكركر�ت، موؤ�صر�ت تفيد  ُتظهر �لتحركات �جلز�ئرية يف �لعمق �لأفريقي، وتز�منها مع 
�أفريقيا، يف ظرف متوتر �إقليمياً، بد�أت ت�صعر فيه بوجود خطط ت�صتهدف عزلها وحتييدها عن تطور�ت �ملنطقة. 

يف  قن�شليات  فتح  ب�شاأن  الــدول  بع�ص  مواقف 
للموقف  ودعمها  ال�شحراوية،  العيون  مدينة 
يف  الفرن�شي  الوجود  تداعيات  وكذلك  املغربي، 
�شمال  يف  الرهائن  عن  االإفــراج  و�شفقات  مايل، 
م�شارات  عن  اإبــعــاداجلــزائــر  وحمـــاوالت  ــايل،  م

احلل ال�شيا�شي يف ليبيا. 
ــر الإعــــادة تفعيل خط  ــزائ دفـــع اجل مــا  وهـــو 
مع  واقت�شادية  اأمــنــيــة  بعناوين  دبلوما�شي 
اجلزائر  فتح  اأن  خ�شو�شًا  اأفريقيا،  غرب  دول 
مع  احلدود  على  تندوف،  منطقة  يف  بريًا  معربًا 
اإىل  اجلزائرية  ال�شلع  تدفق  وبدء  موريطانيا، 
من  ملزيد  ميّهد  اأن  ميكن  االأفريقية،  االأ�ــشــواق 

التعاون والتفاهمات.
زيارة وزير اخلارجية �شربي بوقادوم االأخرية 
حممدو  بالرئي�ص  خاللها  التقى  التي  لنيجرييا، 
اأونياما،  جيفري  اخلارجية  ووزيــر  بــوخــاري، 
ن�شفت وهم اأنبوب الغاز املغربي واأحالم الرباط 

التو�شعية بالكركرات.
الزيارة النوعية لبوقادوم اأعطت زخما جديدا 
وارتقت  الــبــلــديــن،  بــني  االقــتــ�ــشــادي  للتعاون 
مب�شتوى العالقات ال�شيا�شية التقليدية القائمة 
على ال�شداقة والت�شامن، اإىل اأعلى درجة، حيث 
للم�شاريع  الر�شمية  االنطالقة  اإ�شارة  اأعطيت 
بالفعل،  بلورتها  متت  التي  الرئي�شية  الثالثة 
اجلــزائــر-  لل�شحراء  الــعــابــر  الــطــريــق  وهـــي 
طريق  عن  والو�شل  الغاز  اأنبوب  وخط  الغو�ص، 

االألياف الب�شرية.
�شربي  ا�شتقباله  عقب  اأكد  النيجريي  الرئي�ص 
كل  وتــدعــم  �شت�شجع  ''نيجرييا  اأن  بــوقــادوم، 
االقت�شادي  التعاون  تعزيز  �شاأنها  من  خطوة 
الطريق  ''م�شاريع مثل  اأن  مع اجلزائر''. مذكرا 
العابر لل�شحراء وخطوط اأنابيب الغاز الدولية 
وغريها من جماالت التعاون االقت�شادي �شتحظى 

باالهتمام الكايف ملا فيه خري ل�شعبي البلدين''.

امل�شروع  عرقلة  املغربي  املــخــزن  اأن  ومعلوما 
مب�شروع  وا�شتبداله  نيجرييا  مــع  اجلــزائــري 
بدعم  املــغــربــي   النيجريي  الــغــاز  اأنــبــوب  خــط 
حرب  �شن  حماولته   اإىل   باالإ�شافة  فرن�شي 
اإعالمية كبرية من خالل الرتكيز على اجلزائر 
وم�شاندتها جلبهة البولي�شاريو واأي�شا الت�شرتعن 
اخل�شائر الكبرية التي يتكبدها  جراء الدخول 
يف م�شتنقع دفع اليه دفعا، هذه ال�شجة الكبرية 
وزير  قــام  اأيــن  ذكــي  بتحرك  اجلــزائــر  قابلتها 
نيجرييا  بزيارة اىل  بوقادوم  اخلارجية �شربي 
الذي  الــغــاز(  امل�شروع)اأنبوب  اإحــيــاء  اأجــل  من 
اأطماع  �شتنهي  التي  القا�شية  ال�شربة  �شيكون 

املخزن وجتعله يف مواجهة مبا�شرة مع �شعبه.
الــغــاز مت االتــفــاق عليه يف  ــبــوب  اأن ومــ�ــشــروع 
الفرن�شي  النفوذ  لكن  املا�شي،  القرن  ثمانينيات 
ــذا املــ�ــشــروع  ــه ــق ل ــائ ـــان ع داخــــل اجلـــزائـــر ك
من  فرن�شا  تخوف  ب�شبب  ال�شخم  االقت�شادي 
املعادلة  تغريت  اليوم  لكن  اجلزائر،  قوة  زيادة 

�شرع  الــذي  املنطقة  يف  جدد  فاعلني  دخــول  مع 
وبداية  اإفريقيا  يف  الفرن�شي   النفوذ  برتاجع 
ال�شمراء،  الــقــارة  يف  جديدة  حتالفات  ت�شكل 

با�شرتاتيجيات جديدة عنوانها ''رابح رابح''.
اجلزائر  بني  امل�شروع  بعث  ــادة  اإع اأن  واملــوؤكــد 
اإلغاء  اإىل  االأخــــرية  ــذه  ه �شيدفع  ونيجرييا، 
منطقي  ــرار  ق و�شيكون  املــخــزن،  مــع  م�شروعها 
النيجريي  الغاز  اأنبوب  اإن  تقول  الدرا�شات  الأن 
املغربي �شعب التحقيق واأكرث تكلفة وتعقيدا من 
�شيمر  كونه  اجلزائري،  النيجريي  الغاز  اأنبوب 
ال�شحراء  جانب  اإىل  دول  ع�شرة  قرابة  عرب 
الغربية وهي اإقليم متنازع عليه وع�شو باالإحتاد 
االإفريقي و�شيورط نيجرييا يف �شراع هي يف غنى 
عنه، فمرور اأنبوب الغاز عرب ال�شحراء الغربية 
متنازع عليها، اأمر م�شتحيل يف الواقع،  ف�شال عن 
ال�شناعة  جمــال  يف  للمغرب  جتربة  اأي  غياب 
التي متلك خربة كبرية  الغازية عك�ص اجلزائر 

يف هذا املجال.

قال وزير االت�شال الناطق الر�شمي للحكومة، 
''لوابل  تتعر�ص  اجلزائر  اأن  بلحيمر،  عمار 
تاأتينا من  التي  اللفظية  التهجمات  متدفق من 

فرن�شا''.
الربملان  الئحة  على  تعقيبا  الــوزيــر،  واأورد 
االأوروبي حول و�شع حقوق االن�شان يف بالدنا، 
يف ت�شريح لوكالة االأنباء اجلزائرية، اأن ''هذه 
االعتداءات تتم عرب عدة قنوات وهي الربملان 
االأوروبي ومنظمات غري حكومية وكذا ال�شبكات 

االجتماعية وموؤثرييها الباري�شيني''.
و�شدد الوزير على اأن''هذه لي�شت املرة االأوىل 
بالربملان  �شغط  جماعات  فيها  ــاول  حت التي 

من  اجلزائر  من  جــدوى  دون  النيل  االأوروبـــي 
الفردية''،  واحلريات  االإن�شان  حقوق  خالل 
واأ�شار الوزير، اإىل الالئحة املماثلة التي �شادق 
بينما  املا�شية،  ال�شنة  االأوروبي  الربملان  عليها 

انتخاباتها  اإجناح  على  عاكفة  اجلزائر  كانت 
فيه  و�شعها  الذي  املاأزق  من  للخروج  الرئا�شية 

النظام ال�شابق.
واأ�شاف بلحيمر: ''وها هي اجلزائر جتد نف�شها 
 2020 نوفمرب   19 اخلمي�ص  يوم  اأخــرى  مرة 
اال�شتعجال  بختم  م�شروبة  وثيقة  مو�شوع 
احلريات  و�شع  عن  قامتة  �شورة  ر�شمت  والتي 

وحقوق االإن�شان يف البالد''.
القيم  كانت  اإذا  ما  حول  الوزير  ت�شاءل  كما 
ــي  االأوروب االحتــاد  عنها  يدافع  التي  العاملية 
ب�شخب كبري قد حتررت فعال من مركز القرار 

االأوروبي.

مبتابعة  املكلفة  العلمية  اللجنة  ع�شو  اأكــد 
ريا�ص  الربفي�شور  كورونا  فريو�ص  تف�شي  ور�شد 
مهياوي اأم�ص الثالثاء اأن مهني ال�شحة �شيكونون 
اأول من �شي�شتفيد من اللقاح اإىل جانب املواطنني 
الذين يعانون من االأمرا�ص املزمنة وكبار ال�شن.

على  �شيفا  حلوله  خالل  مهياوي  ريا�ص  اأو�شح 
�شيكونون  ال�شحة  مهني  اأن  الوطنية،  االذاعــة 
جانب  اإىل  كورونا  لقاح  من  �شي�شتفيد  من  اأول 
املزمنة  االأمرا�ص  من  يعانون  الذين  املواطنني 

وكبار ال�شن.
العلمية  اللجنة  ع�شو  اأكــد  ال�شياق  هــذا  ويف 
املكلفة مبتابعة ور�شد تف�شي فريو�ص كورونا، اأن 
اقتناء اللقاح �شيخ�شع ل�شروط ومعايري �شارمة، 

حفاظا على �شحة املواطنني، �شواء تعلق االأمر 
املدى  على  اجلانبية  باالأعرا�ص  اأو  بفعاليته 
واأفاد  االإن�شان.  �شحة  على  اأوالطويل  الق�شري 
خمططا  بعد  ت�شع  مل  احلــكــومــة  اأن  مــهــيــاوي 
التي  الــهــيــاكــل  حتــديــد  يــتــم  مل  كــمــا  للتلقيح 

�شت�شتقبل املواطنني لهذا الغر�ص.
خالل  ــابــات  االإ�ــش عــدد  تــراجــع  وبخ�شو�ص 
الفارطة  بــاالأيــام  مقارنة  االأخــرييــن  اليومني 
ايجابيا  موؤ�شرا  يعد  ذلــك  اأن  املتحدث  اعترب 
طرف  من  املتخذة  االإجـــراءات  اأن  على  ودليال 

ال�شلطات العمومية، بداأت تعطي ثمارها.
العامة  والف�شاءات  امل�شاحات  غلق  اأن  معتربا 
بتدابري  وااللتزام  ال�شحي  احلجر  جانب  اإىل 

الحتواء  الــوحــيــدة  الو�شيلة  يبقى  الــوقــايــة 
تواجه  قــد  التي  العراقيل  بــني  ومــن  الــوبــاء. 
البالد يف اقتناء اللقاح، اأو�شح مهياوي اأن االأمر 
خمرب  يوفرها  اأن  ميكن  ال  التي  بالكمية  يتعلق 
من  جمموعة  مع  التعامل  ي�شتدعي  مما  واحــد 

املخابر.
وبالن�شبة للقاح الذي تعتزم احلكومة اقتناءه، 
م�شتجدات  تتابع  ال�شلطات  اأن  مهياوي  ــد  اأك
م�شريا  كورونا.  لفريو�ص  امل�شاد  اللقاح  ت�شويق 
اإىل اأن احلكومة يف توا�شل مع عدد من املخابر 
التمثيليات  وزينيكا وكذلك  فايزر  مثل  العاملية، 
اأقرب  يف  اللقاح  توفري  اأجــل  من  الدبلوما�شية 

االآجال.

اأم�ص  ــكــان،  والــ�ــش الــ�ــشــحــة  وزارة  اأعــلــنــت 
الثالثاء، عن ح�شيلة جديدة لفريو�ص كورونا 
اإ�شابة   953 ت�شجيل  يف  متثلت  اجلزائر،  يف 
�شاعة   24 خــالل  وفــاة  حالة  و16  جديدة 
لليوم  االنخفا�ص  بذلك  لتوا�شل  املا�شية، 

الثالث على التوايل.
وح�شب الناطق با�شم اللجنة العلمية لر�شد 

ومتابعة انت�شار فريو�ص كورونا، جمال فورار، 
 84.152 اإىل  االإ�شابات  اجمايل  ارتفع  فقد 
 2447 اإىل  الوفيات  ح�شيلة  وارتفاع  حالة، 

حالة.
حالة   596 ت�شجيل  عن  فـــورار،  اعلن  كما 
العناية  يف  مري�شا   46 يتواجد  بينما  �شفاء، 

املركزة جراء اال�شابة بالفريو�ص.

اجلزائر حت�شد حلفاءها يف اأفريقيا

تعقيبا على لئحة الربملان الأوروبي حول و�شع حقوق الإن�شان يف اجلزائر

مهني ال�شحة وذوي الأمرا�ض املزمنة وكبار ال�شن اأول امل�شتفدين..

لليوم الثالث على التوايل..

العمومية  ال�شلطات  امل�شتقبل  جبهة  طالبت 
بفتح جميع احلدود يف اأقرب وقت مقابل فر�ص 
برتوكول �شحي منا�شب يف اإطار تبجيل امل�شلحة 

العامة وخدمة لالقت�شاد الوطني.
اإىل فتح  ــه، دعــوتــه  ل بــيــان  وبـــرر احلـــزب يف 
يعي�شها  الـــذي  ال�شعبة  بالو�شعية  ـــدود  احل
العالقني باخلارج واملقيمني باجلزائر منذ فر�ص 
والــذي  املن�شرم  مار�ص  �شهر  الغلق  اإجـــراءات 
اجلوية  احلـــدود  بفتح  التعجيل  ''ي�شتدعي 
الفئة  لهذه  يت�شنى  حتى  والبحرية  والربية 
من جمتمعنا العودة اإىل ار�ص الوطن بعد طول 

معاناة ومل �شمل االأ�شر اجلزائرية''.

يقودها  التي  ال�شيا�شية  الت�شكيلة  اأعربت  كما 
عبد العزيز بلعيد عن ا�شتح�شانها لالإبقاء على 
ما  وال�شلع  الب�شائع  حلركة  مفتوحة  االأجــواء 
�شمح الأبناء اجلالية بنقل اأزيد من 4500 جثة 
كما  الوطن،  اأر�ــص  اإىل  اجلزائريني  املوتى  من 
منتوجاتهم  لت�شدير  للم�شدرين  منا�شبة  كانت 

اإىل الدول االأجنبية.
وجتدر االإ�شارة اأن احلكومة قررت رفع اإجراء 
للركاب  العمومي  اجلوي  النقل  خدمات  تعليق 
االأحد  يوم  من  اعتبارا  الداخلية  ال�شبكة  على 
الرحالت  م�شري  اإىل  التطرق  دون  دي�شمرب   6

اخلارجية الذي يبقى معلقا اإىل اإ�شعار اآخر.

ال�شعبي،  الــوطــنــي  للجي�ص  مــفــرزة  ق�شت 
يف  ثالث،  اإرهــابــي  على  الثالثاء،  اأم�ص  ظهر 
واد  مبنطقة  والتم�شيط  البحث  عملية  اإطار 

بوعاي�ص قرب بلدية العن�شر بجيجل.
وح�شب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ارتفعت 
احل�شيلة بعد هذه العملية، اإىل الق�شاء على 
ر�شا�شة  م�شد�شات   3 وا�شرتجاع  اإرهابيني،   3
5 خمازن  من نوع كال�شنيكوف، باالإ�شافة اإىل 
وكميات  ــة،  ــدوي ي وقنبلة  ــوءة  ممــل ذخـــرية 

الطاقة  لتوليد  ولوحة  الذخرية  من  معتربة 
12 حقيبة ظهر  ا�شرتجاع  ال�شم�شية، كما مت 
واأغرا�ص  واأدوية  واألب�شة  ات�شال،  اأجهزة  و7 

اأخرى.
امل�شدر-  ذات  وفــق   - العملية  هــذه  وتــاأتــي 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ص  قــوات  عــزم  لتوؤكد 
على تعقب هوؤالء املجرمني عرب كامل الرتاب 
الوطني، ومدى يقظة والتزام قواتنا امل�شلحة 

يف احلفاظ على اأمن وا�شتقرار البالد.

 وقال الفريق �شنقريحة على هام�ص زيارته 
بالناحية  لــالإمــداد  املركزية  القاعدة  اإىل 
مبنا�شبة  ''ي�شعدين  االأوىل:  الع�شكرية 
بها  ـــوم  اأق الــتــي  والتفتي�ص  التفقد  ـــارة  زي
بالناحية  لــالإمــداد  املركزية  القاعدة  اإىل 
الع�شكرية االأوىل االإلتقاء بكم اأنتم اإطاراتها 
وم�شتخدميها من ع�شكريني ومدنيني والتاأكيد 
لكم جميعا اأن القيادة العليا للجي�ص الوطني 
املوؤ�ش�شة  هذه  من  جعل  على   عازمة  ال�شعبي 
�شناعيا  قطبا  ُتعد  التي  الرائدة  ال�شناعية 
املوؤ�ش�شات  رفــقــة  بــاإمــتــيــاز  ا�ــشــرتاتــيــجــيــا 
ال�شناعية االأخرى، قاعدة انطالق حقيقية 
�شاأنها  من  واعدة  ع�شكرية  �شناعة  لتطوير 
والعملياتية  التكتيكية  بالقدرات  االإرتقاء 
لوحدات قوام املعركة الربية عمادها ال�شري 
االأهداف  بلوغ  خطى  على  واملدرو�ص  الثابت 
ال�شيما  احلــيــوي،  املــجــال  هــذا  يف  امل�شطرة 
الع�شكري  العتاد  جتديد  ب�شمان  يتعلق  فيما 
التقني  االإ�شناد  مب�شار  واالإرتقاء  وع�شرنته 

واللوجي�شتيكي اإىل مداه املاأمول''.
ال�شيدات  اأيتها  لكم  ''ف�شكرا  لي�شرت�شل:   
وجهودكم  العمل  يف  تفانيكم  على  وال�شادة 
امل�شنية واحلثيثة من اأجل بلوغ هذا امل�شتوى 
املرموق وحتقيق هذه االإجنازات التجديدية 
والــتــطــويــريــة الــهــامــة املــتــوفــقــة متــامــا مع 
اإىل  اأ�شا�شا  الهادفة  العليا  القيادة  تطلعات 
تطويع  على  قادر  وع�شري  قوي  جي�ص  بناء 
مبواجهات  وجدير  التكنولوجيات  ــداث  اأح

كافة التحديات املعرت�شة''.

الوطني  اجلــيــ�ــص  اأركــــان  رئــيــ�ــص  واأ�ـــشـــاف 
الوطنية  املقاربة  لهذه  ''وجت�شيدا  ال�شعبي: 
ـــا مــنــا بــــاأن الــتــحــدي يف  املــتــبــ�ــشــرة واإميـــان
يف  والتحكم  املعرفة  يف  يكمن  الــيــوم  عــامل 
هامني  عاملني  باعتبارهما  التكنولوجيا 
على  ملحافظة  اأ�شا�شي  و�شرط  االأمة  ل�شيادة 

اأمنها وا�شتقرارها.
تطوير  غمار  خ�شنا  املقاربة  لهذه  جت�شيدا 
ال�شناعة الع�شكرية بهدف تلبية احتياجات 
اإمـــداد  مبــ�ــشــادر  ال�شعبي  الــوطــنــي  اجلي�ص 
واإ�شناد داخلية وامل�شاهمة يف نف�ص ال�شياق يف 
اإدماجها  وحتقيق  الوطنية  ال�شناعات  بعث 
اآفاق  ذات  م�شاريع  خالل  من  االإ�شرتاتيجي 

واعدة''.
ال�شائب  اخليار  هذا  تبنينا  ''ولقد  وتابع: 
من خالل االعتماد على روؤية �شناعية ت�شمح 
التنمية  يف  وت�شاهم  املالية  املوارد  باقت�شاد 
االقت�شادية واالجتماعية للبالد لكونها ُتعد 
اإحدى اال�شرتاتيجيات الدفاعية الرامية اإىل 
امل�شاهمة يف تنمية الن�شيج ال�شناعي ببالدنا 
االقت�شاد  لتنويع  الوطني  املــوجــود  ودعــم 
وتوفري منا�شب �شغل وحتقيق منتوج �شناعي 
وطني تناف�شي، ف�شال عن التخل�ص ولو ب�شفة 
جزئية وتدريجية من تبعيات التكنولوجية 
جتاه اخلارج وهو اخليار الذي جت�شد ميدانيا 
من خالل ا�شتحداث موؤ�ش�شات اقت�شادية ذات 
القاعدة  بينها  من  ــاري  وجت �شناعي  طابع 
بالناحية  مـــراد  ببني  ــداد  ــالإم ل املــركــزيــة 

الع�شكرية االأوىل''.

تطوير ال�سناعة الع�سكرية لتلبية
 حاجيات اجلي�ض

جبهة امل�ستقبل تطالب بفتح احلدود

الق�ساء على ثالثة اإرهابيني
 يف عملية بحث ومت�سيط بجيجل

الوطنيالأربعاء 21 ونرب 2970/ 02 دي�سمرب 2020 املوافق لـ 17 ربيع الثاين 031442
زيارة بوقادوم لنيجرييا تن�سف

 وهم اأنبوب الغاز املغربي 

بلحيمر.. ''اجلزائر تتعر�ض لوابل من التهجمات اللفظية من فرن�سا''

مهياوي يك�سف عن ال�سرائح التي �ستحظى باأولوية يف لقاح كورونا

ح�سيلة فريو�ض كورونا يف اجلزائر توا�سل الرتاجع

ق. و

�أكد رئي�ش �أركان �جلي�ش �لوطني �ل�صعبي، �لفريق �ل�صعيد �صنقريحة، عزم �لقيادة �لعليا على 
خو�ش غمار تطوير �ل�صناعة �لع�صكرية، بهدف تلبية �حتياجات �جلي�ش �لوطني �ل�صعبي، مب�صادر 

�إمد�د و�إ�صناد د�خلية، و�مل�صاهمة يف نف�ش �ل�صياق، يف بعث �ل�صناعة �لوطنية.

للتخل�ض من التبعية التكنولوجية للخارج، الفريق �شنقريحة

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



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

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

ف. قف. ق

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

فوزية. ق

ح�شام الدين. ق

حفيظة. ب

1756متعامل،  �إعانات مالية بوالية باتنة،  بلغ عدد متعاملي قطاع �لنقل �لذين ��صتفادو� من 
وح�صب �جلهات �لو�صية �أن هوؤالء �لناقلني حت�صو� على �إعانات مالية تقدر بـ 90000 دج.

ن.م

ن.م

ب�ضبب م�ضاكل مهنية و�جتماعية

اأحمد  زمره  مدر�سة  تالميذ  اأولياء  ي�ستكي 
من  باتنة،  يف  منعة  ببلدية  �ساملة  بقرية 
املوؤ�س�سة  اإليها  ــت  اآل التي  املــزريــة  احلــالــة 
اأثارت  و�سعية هذه االأخرية  اأين  الرتبوية، 
املتمدر�سني،  اأبنائهم  على  املعنيني  خمــاوف 
باتنة  والية  وايل  مطالبة  اإىل  بهم  ودفعت 
مع  معاناتهم  حجم  على  والوقوف  التدخل 

النقائ�ص التي تتخبط بها املدر�سة.
وا�ستنكرت جمعية اأولياء تالميذ باملوؤ�س�سة 
رفعت  ر�سمية  مرا�سالت  خــالل  من  املعنية 
"االأورا�ص  وتلقت  املحلية،  ال�سلطات  اإىل 
اإىل  نيوز" ن�سخة منها، غياب التفاتة جادة 
التي  الوعود  من  رغم  على  املدر�سة،  و�سعية 
ظروف  وحت�سني  النقائ�ص  لتدارك  تلقوها 

املتمدر�سني.
يف  احلار�ص  غياب  اإىل  تطرقوا  امل�ستكون 
قلقهم  ــار  اأث ما  باملدر�سة،  امل�سائية  الفرتة 
على  �سالمة املتمدر�سني واالأ�ساتذة على حد 
�سواء، م�سريين اإىل اأهمية العامل االأمني يف 

حمايتهم من �ستى املخاطر، مبا يف ذلك املوقع 
الذي تتواجد به هذه االأخرية، هذا وت�ساءل 
املعنيون عن نقل اأحد احلرا�ص العاملني العام 
وتــرك  الــبــلــدي  امللعب  املن�سرم،حلرا�سة 
انعدام  ظل  يف  حالها،وذلك  على  املدر�سة 
هذه  لغياب  ذلك  عن  ينجم  قد  وما  ــارة،  االإن

اخلدمة ال�سرورية.
التي  احلجرات  بع�ص  حالة  �سكلت  بدورها 
الذي  احلريق  نتيجة  الئقة  غري  اأ�سبحت 
املازوت،  مادة  ت�سرب  جراء  املدفئة  يف  ن�سب 
اإىل  دعـــوا  الــذيــن  االأولـــيـــاء،  �سكوى  حمــل 
�سرورة  اإعطاء وجه الئق للموؤ�س�سة، ال�سيما 
طرف  مــن  تفقدية  بــزيــارة   حظيت  واأنــهــا 
رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي  الذي اأمدهم 
بالوعود حلل هذا امل�سكل العالق وغريها من 

امل�ساكل.
اآلت  التي  احلالة  امل�ستكون  واإ�ستغرب  هذا 
اإليها املدر�سة، خوفا منهم على االأ�سرار التي 
اأبنائهم على غرار  اأن تودي بحياة  باإمكانها 

الغربية  باجلهة  مبحيطها  النظافة  اإنعدام 
ال�سارة،  احلــ�ــســرات  اإنــتــ�ــســار  يف  �ساهم  مــا 
لالإنهيار،  معر�ص  جــدار  تواجد  عن  ناهيك 
التي  املدر�سة  �ساحة  و�سعية  اإىل  باالإ�سافة 
والت�سربات  االأمطار  ملياه  م�ستنقعا  اأ�سبحت 
دورة  مبدخل  املياه  خــزانــات  من  الناجمة 
املياه املخ�س�سة للبنات والتي باتت بح�سبهم 
ت�سكل خطرا على �سحة التالميذ، وما خلفته 

اي�سا من اإتالف جلدران واأ�سطح االأق�سام.
نوعية  من  امل�ستكون  اإ�ستاء  اآخر  �سياق  ويف 
املطالبة  اإىل  مادفعهم  املقدمة،  الوجبات 
بتوفري ال�سلع ذات النوعية اجليدة وتوظيف 
عامل متكون يف جمال الطبخ، واأكد املعنيون 
من خالل مرا�سالتهم وعود امل�سوؤولني باإيجاد 
غري  املوؤ�س�سة،  لو�سعية  م�ستعجلة  حلول 
االأمر  ذات   وهو  حاله،  على  ظل  الو�سع  اأن 
الذي  دفعهم اإىل منا�سدة ال�سلطات الوالئية 
اأبنائهم من املخاطر  املعنية الإنقاذ  واجلهات 

املحدقة بهوؤالء. 

للم�سربات،  نــقــاو�ــص  مــوؤ�ــســ�ــســة  عــمــال  رفـــع 
اأجل  من  العليا  ال�سلطات  اإىل  ا�ستغاثة  نــداء 
امل�سنع الذي دخل  التدخل والنظر يف و�سعية 
املظلم، وبات عاجزا عن �سمان  النفق  ح�سبهم 

ا�ستمرارية االنتاج ب�سكل يومي.
وح�سب �سكوى لالحتاد الوالئي لعمال باتنة، 
امل�سنع  اأن  منها،  ن�سخة  نيوز  االأورا�ـــص  تلقت 
يتواجد يف و�سعية مزرية، بعد اأن كان �سرحا 
الــوطــن،  ـــارج  خ اإىل  منتوجه  يــ�ــســدر  عــاملــيــا 
يتم  اأو  يومني  اأو  يوما  يعمل  يكاد  ال  فالعامل 
ت�سغيل الوحدة الأ�سبوع فقط خالل �سهر كامل 

اإىل  العمال  ركون  يتم  ثم  وحدات   9 �سمن  من 
الراحة.

النفق  من  املوؤ�س�سة  باإخراج  املعنيون،  وطالب 
جميع  ت�سغيل  عرب  فيه،  دخلت  الــذي  املظلم 
الوحدات، واإرجاع جناح الت�سويق اإىل املوؤ�س�سة 
االأم، وكذا جناح االنتاج كما كان عليه �سابقا، 
بني  القائم  لل�سراع  حــد  بو�سع  طالبوا  كما 
والتق�سري  حل  اإيجاد  وكذا  باملوؤ�س�سة  تكتلني 
�سب  تر�سيم  وكذا  الت�سويق  جمال  يف  الظاهر 
املطالب  املحددة وغريها من  اٱجالها  االأجور يف 

التي طالبوا باإيجاد حل لها يف اأ�سرع وقت.

اأولياٌء يحملون ال�شلطات تدهور ظروف التمدر�س مبدار�س يف منعة

نقاو�س مب�شنع  عامل    800
 للم�شربات يواجهون املجهول

م�ضاكل باجلملة ظلت عالقة دون حلول

مطالب بتدخل �ل�ضلطات

ال تزال عديد امل�ساتي على م�ستوى والية 
التهمي�ص  وحتــت  الظل  يف  تعي�ص  باتنة 
واالإق�ساء التنموي، وينا�سد �سكان م�ستة 
لربطهم  ال�سلطات  اأري�ص  ببلدية  مزانة 
يعي�سون  اأ�ــســبــحــوا  حيث  املــديــنــة  بــغــاز 
ظروفا معي�سية قا�سية جراء غياب اأدنى 

�سروط ومقومات احلياة الب�سيطة.
واأكد ال�سكان باأنهم يعي�سون �سمن قائمة 
مناطق الظل التي خيم عليها ظالم الفقر 
ات�سالهم  يف  م�سيفني  الــدائــم،  التنموي 

دائمة  معاناة  يف  اأنهم  نيوز"،  بـ"االأورا�ص 
خا�سة  القا�سية  املعي�سية  الــظــروف  مع 
توفري  وطرق  بالغاز  الربط  منها  تعلق  ما 
اأ�ساروا  م�سادر ل�سمان حياة جيدة، حيث 
مع  عقود  منذ  تعاين  مزانة  م�ستة  ــاأن  ب
الوالية  وايل  اأن  حيث  ــغــاز،  ال م�سكلة 
بالغاز  املــنــطــقــة  بــتــزويــد  اأمـــر  اأنـــــذاك 
وذلــك  معاينة  جلنة  ــل  ــس واأر� الطبيعي 
املماطلة  اأ�ساليب  لكن   ،2019 مار�ص  يف 
امل�سوؤوليات حالت دون ذلك  والتن�سل من 
اأكدوا  املواطنني، حيث  ح�سب ت�سريحات 
واأي�سا  والبلدية  ــرة  ــدائ ال م�سالح  اأن 
م�سلحة �سونلغاز امل�سوؤولة عن امل�ساريع مل 
امل�سروع  اإجناز  لتاأكيد  الالزم  بعملها  تقم 

على اأر�ص الواقع.
 ال�سكان ت�ساءلوا عن الوعود وال�سمانات 
التي اأطلقت لهم من قبل، وما �سبب التاأخر 
املدينة،  بغاز  الربط  م�سروع  اإجنــاز  يف 
�سمهم  ب�سرورة  ال�سياق  بــذات  مطالبني 
خالل  من  واإن�سافهم  التنموية  للحركة 
االإ�ستفادة من امل�ساريع التنموية القادمة 
بالتماطل  مــنــدديــن  الــواليــة،  مقر  مــن 
امل�سجل يف م�ستتهم حيث قالوا  واالإهمال 
وغياب  ظــل  منطقة  يف  يعي�سون  باأنهم 
بلة  الطني  زاد  عنهم  املحليني  امل�سوؤولني 
الغاز"  "نريد  رافعني مطلب  واأرقهم كثريا 

يف مقدمة مطالبهم الب�سيطة.

باتنة، منددين  �أمام مقر مديرية �لرتبية لوالية  �لنقابة �جلز�ئرية لعمال �لرتبية، وقفة �حتجاجية  �إطار  �أم�س، عدد من �لعمال �ملن�صوين حتت  �صن 
بالتهمي�س و�الإق�صاء �لذي يو�جهونه من قبل مدير �لرتبية للوالية.

غ�شب عمايل اأمام مديرية الرتبية بباتنة

�لو�يل �ل�ضابق �أعطى تعليمات بالربط �ضنة 2019
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ـــك بــعــد تــ�ــســرر املــعــنــيــني من  يـــاأتـــي ذل
اإجـــــراءات الــوقــايــة مــن انــ�ــســار فريو�ص 
عن  التوقف  على  اأجربتهم  التي  كورونا، 
العمل وكذا العمل بطاقة ا�ستيعاب تقدر 
ــــراءات  االإج مــن  بــاملــائــة وغــريهــا  بـ50 
ن�ساطهم  مداخيل  على  �سلبا  اأثــرت  التي 

املتذبذب من انت�سار جائحة كورونا.

اإطـــار  يف  تعليمات  اأ�ــســديــت  وقـــد  هـــذا 
املحافظة على �سالمة املتعاملني واملوظفني 
على حد �سواء وتطبيقا اإجراءات التباعد 
االجــتــمــاعــي، مــن اأجـــل تــوزيــع االوامـــــر 
للمتعاملني  ال�سكن  اإقامة  ح�سب  بالدفع 
قبا�سات  م�ستوى  على  م�ستحقاتهم  لتلقـي 

البلديات.

�شب اإعانات مالية لفائدة
 1756 ناقل بباتنة

�شكان م�شتة مزانة باآري�س
 ي�شتعجلون ربطهم بالغاز 

وح�سب االأمني العام للمكتب الوطني للنقابة 
ب�سبب  كــان  االإحتجاج  فــاإن  حممد،  بلعمري 
مع  املفاو�سات  طاولة  على  اجللو�ص  ا�ستحالة 
تقدمها  بعد  باتنة،  بوالية  الرتبية  مدير 
بهدف  املا�سية  االأ�سهر  خــالل  لقائه  لطلب 
والقطاع  الــنــقــابــة  عــمــال  انــ�ــســغــاالت  طـــرح 

الرتبوي على م�ستوى الوالية.
الرتبية  مدير  بتجاهل  نــددوا  املحتجون، 
غلقه  خــالل  مــن  �سابقا  املرفوعة  ملطالبهم 
اأ�سموه  مــا  وممار�سة  احلـــوار  اأبـــواب  جلميع 
الــوالئــي  للمكتب  واالإقــ�ــســاء  بالتهمي�ص 
�سرعيا  ممثال  تعترب  التي  بباتنة،  للنقابة 
بالت�سعيد  وهــددوا  وعماله،  القطاع  ملوظفي 
يف حال مت جتاهلهم جمددا واإق�ساء مطالبهم 

وان�سغاالتهم املرفوعة.
وطالب املعنيون يف بيان احتجاجي –ح�سلت 
باالإ�سراع  منه-،  ن�سخة  على  نيوز  االأورا�ـــص 
�سب  يف  املتكرر  للتاأخر  جذري  حل  اإيجاد  يف 
بها  املعمول  االإجــراءات  العمال وفق  معا�سات 
من  النقابي  املكتب  متكني  جانب  اإىل  قانونا، 
لطرح  الرتبية  مدير  مع  م�ستعجلة  لقاءات 
عن  ف�سال  واالأ�ـــســـاتـــذة،  املــوظــفــني  م�ساكل 
العمال  و�سعية  ت�سوية  يف  باالإ�سراع  املطالبة 
تفادي  مع  الوطنية  اخلدمة  من  العائدين 
املتو�سط  التعليم  الأ�ساتذة  الع�سوائي  التعيني 
الختيار  ودعوتهم  الرتبية  م�ست�سار  رتب  يف 

املنا�سب املوجودة.
خمتلف  يف  ال�سحي  الــربوتــوكــول  تــوفــري 

التالميذ  حياة  حلماية  الــواليــة  موؤ�س�سات 
الفريو�ص  عدوى  انتقال  من  القطاع  وموظفي 
النقابة،  اإليها  دعــت  التي  النقاط  اأبــرز  من 
ف�سال عن الدعوة لت�سكيل جلنة خا�سة للنظر 
حاليا  به  املعمول  ال�ساعي  احلجم  م�سكل  يف 
مع  االأ�ساتذة،  كاهل  اأنهك  –ح�سبهم-  والذي 
الوقوف على خمتلف التجاوزات احلا�سلة يف 

املوؤ�س�سات الرتبوية.
قوائم  ن�سر  �سرورة  على  �سددوا  املحتجون، 
ي�سمح  �سفافية  يف  الرتب  ملختلف  االحتياط 
املطالبة  مــع  ملفاتهم،  مبتابعة  الأ�سحابها 
عرب  التعليمية  للتجهيزات  العادل  بالتوزيع 
املوؤ�س�سات املتواجدة يف مناطق الظل بوا�سطة 

جلنة مكلفة لذات الغر�ص.

ب�ضبب تضضررهم من �حلجـر

ن.م

املدنية  احلماية  عنا�سر  اأمــ�ــص،  متــكــن، 
العمر  مــن  تبلغ  فــتــاة  اإنــقــاذ  مــن  بباتنة، 
اك�سيد  اأول  بغاز  اختناقها  اثر  �سنة   26
ال�سحية  اأن  امل�سدر  ذات  وح�سب  الكاربون، 
كانت ت�ستعمل طابونة من اأجل اال�ستحمام، 
خل�سر  اأوالد  مب�ستة  العائلي  مبنزها  وهذا 
عني  يف  اإ�سعافها  مت  حيث  جرمة،  ببلدية 
اأجــل  مــن  الــعــيــادة  اإىل  نقلها  قبل  املــكــان 
ا�ستكمال العالج، واأطلقت مديرية احلماية 
من  الوالية  �سكان  اإىل جميع  نداء  املدنية، 
الغاز،  مع  التعامل  يف  ــذر  احل توخي  ــل  اأج

فيه  تكرث  ــذي  ال ال�ستاء  ف�سل  يف  خا�سة 
اخلاطئ  اال�ستعمال  اإثر  االختناق  حوادث 

للمدفئات وخمتلف و�سائل التدفئة.

اإنقاذ فتاة اإثر ت�شرب للغازات
 املحرتقة مبنزلها يف جرمة



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

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

ف. قف. ق

معاوية. �ص

�سطيـــف

خن�ســـــلة

تاحمامت  ــة  ــري ق �ــســكــان  اأقــــدم 
اجلهة  يف  ماوكالن  لبلدية  التابعة 
على  �سطيف  واليــة  من  ال�سمالية 
غــلــق مــقــر الــبــلــديــة نــهــار االأمــ�ــص 
اإحتجاجا منهم على التاأخر الفادح 
�سكناتهم  ربط  م�سروع  جت�سيد  يف 
بالغاز الطبيعي يف ظل حلول ف�سل 
لهم  املمنوحة  الوعود  رغم  ال�ستاء 
منذ  املحلية  ال�سلطات  ــرف  ط مــن 

عدة اأ�سهر.
التي  ــود  ــوع ال اأن  ال�سكان  ـــد  واأك
مل  املــ�ــســوؤولــني  طـــرف  ــن  م تلقوها 
يف  وهــذا  الواقع  اأر�ــص  على  جت�سد 
ظل تاأخر ربط �سكناتهم بهذه املادة 
القا�سية  الــظــروف  رغــم  احليوية 
املعروفة  واملنطقة  تعرفها  الــتــي 
ال�سعب،  الت�ساري�سي  بطابعها 
اأجل  من  ال�سكان كثريا  يعاين  حيث 
احل�سول على قارورات غاز البوتان 

ورغم  والطهي،  التدفئة  اأجــل  من 
املتكررة  واالإحتجاجات  النداءات 
االأمـــور  اأن  اإال  ال�سكان  ــرف  ط مــن 
بقيت تراوح مكانها ح�سب املحتجني 
يف ظل متاطل كبري يف جت�سيد هذا 

امل�سروع.
تدخل  ب�سرورة  املحتجون  وطالب 
ال�سلطات الوالئية الإنهاء العراقيل 
امل�سروع  هذا  جت�سيد  ت�سادف  التي 
الفتات  عــدة  املحتجون  رفــع  حيث 
على  احلالية  بالو�سعية  للتنديد 
غرار الفاتة مكتوب عليها "ال خ�سوع 
امل�سروع"،  يكتمل  حتى  خنوع  وال 
قد  ماوكالن  بلدية  م�سالح  وكانت 
امل�سروع  اأن  �سابق  وقــت  يف  اأكـــدت 
املتعلق بتزويد قرية تاحمامت قد 
مت منحه الإحدى املقاوالت اخلا�سة 
يف  االأ�ــســغــال  اإ�ستكمال  اإنــتــظــار  يف 

الفرتة املقبلة. 

اجلنوبية  اجلهة  يف  وملــان  عني  بلدية  ت�سهد 
ال�سنوات  يف  ملحوظا  تنمويا  ركودا  الوالية  من 
اإ�ستيالمن  يف  الــتــاأخــر  ب�سبب  وهــذا  الــفــارطــة 
املهمة والتي تبقى جممدة  امل�ساريع  العديد من 
اأو غري مكتملة االأ�سغال اإىل حد االأن رغم مرور 
عدة �سنوات على االإعالن عن هذه امل�ساريع التي 
من �ساأنها اأن تخفف من معاناة املواطنني يف هذه 

البلدية.
ال�سوق  جند  املعطلة  امل�ساريع  هــذه  بني  ومــن 
اإىل ع�سر  االأ�سبوعي والذي و�سلت مدة اإجنازه 

ماليري   10 اإىل  ت�سل  مالية  وبتكلفة  �سنوات 
االأن  حلد  مو�سدة  ال�سوق  تبقى  حيث  �سنتيم، 
بفتح  جاورها  ومــا  البلدية  جتــار  مطالب  رغــم 
هذه ال�سوق التي طال اإنتظارها، وبررت م�سالح 
العقارية  بالو�سعية  احلا�سل  امل�سكل  البلدية 
فالحية  مل�ستثمرة  امللكية  ن�سف  لكون  لل�سوق 
والبقية تابعة الأمالك الدولة وهو االأمر الذي 
ي�ستدعي الف�سل يف الق�سية من طرف ال�سلطات 

الوالئية الإ�ستغالل هذا املرفق التجاري الهام.
اإ�ستكمال  ب�سرورة  اأي�سا  التجار  يطالب  كما 

من  بالقرب  املوجودة  التجارية  املحالت  اإجناز 
املذبح  ت�سليم  عن  ف�سال  والفواكه  اخل�سر  �سوق 
الن�ساط  عجلة  حترك  اأجل  من  وهذا  اجلديد 
اأن  علما  البلدية،  يف  والفالحي  االإقت�سادي 
م�ساريع  جت�سيد  ينتظرون  وملــان  عني  مواطني 
اأخرى على غرار م�سلحة االأم والطفل ف�سال عن 
جديدة  بتخ�س�سات  احلايل  امل�ست�سفى  تدعيم 
ي�سطرون  الذين  املر�سى  معاناة  من  للتخفيف 
امل�ست�سفيات  اأو  اخلا�سة  العيادات  اإىل  للتنقل 

املجاورة.

ــات  اأرن عــني  بلدية  فالحو  يعاين 
ــيــة مـــن واليـــة  ــغــرب يف اجلــهــة ال
تواجه  التي  العراقيل  من  �سطيف 
العراقيل  وهي  الفالحي  ن�ساطهم 
من  هكتار   500 نحو  جعلت  التي 
بالتحول  مهددة  االأرا�سي  اأخ�سب 
الــفــرتة  بـــور خـــالل  ـــي  اأرا�ـــس اإىل 
احلالية وهذا ب�سبب منع الفالحني 
املائي  احلاجز  مياه  اإ�ستغالل  من 
القريب من اأرا�سيهم الزراعية منذ 
حتفظات  ب�سبب  كاملة  �سنوات   06

على نوعية املياه.
ويف ظل منع الفالحني من اإ�ستغالل 
مياه هذا احلاجز موازاة مع الظروف 
املناخية التي تعرفها البالد يف ظل 
ت�ساقط  وتــاأخــر  اجلــفــاف  مــوجــة 
من  وا�سعة  م�ساحات  فــاإن  االأمطار 
مهددة  باتت  الزراعية  االأرا�ــســي 
وهــو االأمــر الــذي اأكــده الفالحني 

ال�سلطات  بتدخل  طالبوا  الــذيــن 
الفادحة  اخل�سائر  ظل  يف  املعنية 
التي طالتهم ب�سبب منعهم من �سقي 
م�ساحات وا�سعة من اأرا�سيهم حيث 
على  قــادريــن  منهم  الكثري  يعد  مل 
ال�سيما  اخل�سائر  من  املزيد  حتمل 

مع اإرتفاع اأ�سعار االأعالف. 
املوارد  مديرية  فــاإن  جانبها  ومن 
متابعة  على  اأكدت  للوالية  املائية 
الذي  املائي  باحلاجز  املتعلق  امللف 
بعني  مكعب  مــرت  األـــف   500 ي�سع 
عن  االأول  امل�سوؤول  واأ�ساف  اأرنــات، 
الوقت  يف  االأولــويــة  اأن  املديرية 
احلايل هي الإجناز حمطة للت�سفية 
للفالحني  الــتــاأكــيــد  مــع  بــاحلــاجــز 
املنتوجات  �سقي  اإ�ستحالة  على 
باملياه  وفواكه  خ�سر  من  املختلفة 
ال�سحية  للتاأثريات  بالنظر  القذرة 

ال�سلبية.

�شكان قرية تاحمامت يغلقون 
مقر بلدية ماوكالن يف �شطيف

مئات الهكتارات مهددة بالتحول 
اإىل بور بعني اأرنات

بعد منع �لفالحني من �إ�ضتغالل حاجز مائي 

ب�ضبب �لتاأخر يف ربطهم بالغاز �لطبيعي 

ك�صفت م�صالح �صركة �متياز توزيع �لكهرباء و�لغــاز لوالية خن�صلة، عن تر�كم ديونها لدى زبائنها �لتي فاقت 180 مليون دينار، 
حيث تقع 64 باملائة من هذه �لديون على عاتق �لزبائن �لعاديني و�لتي بلغت 116 مليون دينار خالل هذه �ل�صنة.

 ودعــــت �ــســركــة امــتــيــاز تــوزيــع 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز زبــائــنــهــا اىل 
املرتتبة  الديون  ت�سديد  �سرورة 
ال�سركة  متكني  اأجـــل  مــن  عليهم 
على  خدماتها  تقدمي  موا�سلة  من 
ال�سركة  واأن  خا�سة  وجه،  اأح�سن 
التنموية  امل�ساريع  عديد  فتحت 
والغاز  الكهرباء  باإي�سال  اخلا�سة 

عرب خمتلف مناطق الظل.
االمتياز  ب�سركة  باالعالم  املكلف 
ــر بــوكــحــيــل اأكـــد  ــاه ــط حمــمــد ال

جائحة  اأن  نيوز"،  لـ"االورا�ص 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  كانت  كورونا 
ارتفاع  ـــادة  وزي الــفــواتــري  تــراكــم 
�سري  تعطيل  يف  �ساهم  ما  الديون 
االأ�سغال وامل�ساريع بوترية بطيئة، 
واأكد على اأن االأمر اأن اأ�ستمر على 
�سينعك�ص  الو�سع  فاإن  عليه  هو  ما 
�سلبا على مردود ال�سركة، كما اأ�سار 
ذات املتحدث اإىل اأن �سركة امتياز 
و�سعت  والــغــاز  الكهرباء  تــوزيــع 
والت�سهيالت  االإجــراءات  خمتلف 

لتمكني الزبائن من ت�سديد الديون 
�سواء عرب توفري الظروف املالئمة 
عرب كامل فروعها بالوالية اأو عرب 

الدفع االلكرتوين.
واأكد على اأن ال�سركة م�ستمرة يف 
لزبائنها  نوعية  خدمات  تقدمي 
يف  حمـــــوري  دور  تـــقـــدمي  وكـــــذا 
مرافقة التنمية وحت�سني اخلدمات 
للمواطنني  املعي�سية  والــظــروف 
الريفية  الف�ساءات  خمتلف  عرب 

واحل�سرية.

�شركة �شونلغاز بخن�شلة يف ورطة

حملياتالأربعاء 21 ونرب 2970/ 02 دي�سمرب 2020 املوافق لـ 17 ربيع الثاين 051442
تتوا�سل معاناة �سكان بلدية بئر 

خ�سبة بوالية اأم البواقي، من نق�ص 
اأدنى �سروريات احلياة الب�سيطة 

املتعلقة بالربط مبختلف ال�سبكات 
احليوية لتوفري احلياة الكرمية 

ل�سكان املنطقة.
و�سجل ا�ستفادة حمت�سمة من 

م�ساريع مناطق "الظل"، بالرغم 
من االحتياجات الكربى ل�سكان 

البلدية، واملتعلقة بانعدام الربط 
مبختلف ال�سبكات احليوية 

اخلا�سة باملياه ال�ساحلة لل�سرب 
وقنوات ال�سرف ال�سحي، واالإي�سال 

بالكهرباء الريفية باالإ�سافة 
النعدام عمليات الربط بالغاز 

الطبيعي على م�ستوى عدد كبري 
من التجمعات ال�سكانية مبختلف 

امل�ساتي والقرى، ما اأدى لهجرة 
�سكان املنطقة من اأرا�سيهم 

والتوجه لالإقامة مبناطق اأقل 
عزلة.و

قد طالب �سكان املنطقة ب�سرورة 
تدخل ال�سلطات الوالئية، الإعادة 
االعتبار للبلدية التي تعد فالحي 

بدرجة كبرية، والتي من �ساأنها 
رفع االإنتاج الفالحي مبنطقة بئر 

خ�سبة.
املجل�ص البلدي ببئر خ�سبة، 

اأ�سار اأنه مت اقرتاح املنطقة �سمن 
املناطق املعزولة واملقرتح ا�ستفادتها 

من برامج التنمية �سمن �سندوق 
ال�سمان والت�سامن االجتماعي ما 

بني البلديات.

معاناة �شكان بئر 
خ�شبة متوا�شلة

املواطنني  عــ�ــســرات  ــص،  ــ� اأم قـــام 
املـــقـــيـــمـــني عـــلـــى مـــ�ـــســـتـــوى حي 
بغلق  الطاهر"،  "حيدو�سي 
مطالبني  �سيقو�ص،  بــلــديــة  مــقــر 
العاجل  بالتدخل  البلدي  املجل�ص 
التي  املزرية  للو�سعية  وااللتفات 
ويعاين  احلي.  �سكان  فيها  يتواجد 
انعدام  من  احلي  داخل  القاطنون 
ال�ساحلة  باملياه  التو�سيل  �سبكات 
الكهرباء  �سبكتي  ــذا  وك لل�سرب، 
والغاز الطبيعي، وكذا قدم قنوات 
ال�سرف ال�سحي، باالإ�سافة للعزلة 
التي يعي�ص فيها �سكان احلي، وذات 
�سيقو�ص  بلدية  تتخبط  املو�سوع، 
االجتماعية  امل�ساكل  عديد  مــن 
القاطنني  ــاة  ــي ح اأرهـــقـــت  ــي  ــت ال

التو�سيل  قلة  بينها  من  بالبلدية، 
م�ستوى  على  الريفية  بالكهرباء 
اإحــ�ــســاء  ومت  ــاتــي،  ــس ــ� امل ــد  ــدي ع
هذه  ندرة  من  تعاين  التي  امل�ساتي 
لتلك  باالإ�سافة  احليوية،  ــادة  امل
االأ�سالك  لتخريب  تعر�ست  التي 
الكهربائية، ليتم مرا�سلة مديرية 
بطاقة  اإن�ساء  خــالل  من  الطاقة 
التجمعات  تعاين  وقت  يف  تقنية، 
من  اجلــديــدة،  الريفية  ال�سكينة 
4�سنوات  مــن  اأزيـــد  منذ  الــظــالم 
خالل  بالكهرباء  اإي�سالها  واملتوقع 
حد  على  املقبلة  القليلة  ال�سنوات 
مبديرية  م�سوؤولة  م�سادر  تعبري 

الطاقة.

القليلة  الــ�ــســاعــات  خــــالل  مت 
تقنية  بطاقة  اإعــــداد  املــا�ــســيــة، 
"ال�سكانري"  جهاز  اإ�سالح  الإعــادة 
مب�ست�سفى  اأ�سهر   10 منذ  املتوقف 
عني  مبدينة  عمريات"  "�سليمان 

مليلة.
من  اجلهاز  معاينة  بعد  ذلك  ياأتي 
ال�سركات  اأحد  ممثل  مهند�ص  قبل 
اأ�سفرت  اأيــن  العا�سمة،  باجلزائر 
ل�سرورة  للجهاز  التقنية  اخلــربة 
ت�سل  والذي   Onduleur تغيري 
تكلفته لـ 30 ملون �سنتيم، ويتوقع 
املقبلة  القليلة  االأ�سابيع  خــالل 
االنطالق يف االإجراءات القانونية 

"ال�سكانري"،  جهاز  اإ�سالح  الإعــادة 
ال�سحة،  مديرية  مــع  بالتن�سيق 
والهيئة االإدارية مب�ست�سفى �سليمان 

عمريات مبدينة عني مليلة.
اجلهاز  تعطل  اأدى  فقد  لالإ�سارة، 
ال�سطرار  اأ�ــســهــر   10 مــن  الأزيــــد 
باه�سة  ــري  ــوات ف لتكبد  املــر�ــســى 
العيادات  خمتلف  اإىل  والــتــوجــه 
بلديات  مــ�ــســتــوى  عــلــى  اخلــا�ــســة 
ــة، يف  ــن ــي ــط ــن ــس ــ� ــة وق ــل ــي ــل عــــني م
رفع  عن  املخت�سة  اجلهات  تخاذل 
الــغــن عــن املــر�ــســى مبــديــنــة عني 
جلهاز  ــفــوري  ال واالإ�ـــســـالح  مليلة 

"ال�سكانري".

مواطنون يغلقون مقر البلدية 
للمطالبة بال�شبكات احليوية

جهاز "ال�شكانري" متوقق منذ 10 
اأ�شهر مب�شت�شفى عني امليلة

�ضيقو�ض باأم �لبو�قي

�جلهات �لو�ضية تتحرك �أخري� لإ�ضالحه

بعد �أن جتاوزت ديونها 180 مليون دينار لدى زبائنها

�ملنطقة تفتقر للعديد من �لضضروريات

اأم البواقـــي

عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب 

بن �شتول.�صعبد الهادي. ب 

بن �شتول.�ص

بن �شتول.�ص

م�شاريع تنتظر التج�شيد يف عني وملان  
منذ عدة �ضنو�ت 



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

طاقات متجددة:

ل�ضتقطاب �أمو�ل �ل�ضوق �ملو�زية، وزير �ملالية  

حت�ضبا ل�ضتئناف �لرحالت �لد�خلية.. 

طاقات متجددة ومبادرة �حلز�م �لقت�ضادي لطريق �حلرير..

فتح 30 نافذة لل�سريفة الإ�سالمية 
قبل نهاية 2020

ال�سروع يف بيع تذاكر الطريان ابتداء 
من اليوم الأربعاء

تقرير اخلربة الق�سائية يف ق�سية 
كوندور ين�سف مالكي املجمع 

اجلزائر وال�سني تتفقان على رفع التعاون اإىل اأعلى م�ستوى

ك�صف وزير �ملالية �أمين بن عبد �لرحمن يوم �أم�ش �لثالثاء، �أن �لبنوك �جلز�ئرية �صتوفر قريبا 30 
نافذة وخدمة لل�صريفة �لإ�صالمية على م�صتوى خمتلف وكالتها على �لرت�ب �لوطني.

تاأجيل �جتماع �أوبك + �إىل  يوم غد �خلمي�ض، عطار

ك�صف وزير �لطاقة عبد �ملجيد عطار �أم�ش �لثالثاء، �ن �جتماع موؤمتر �لأوبك جاء بناء� للغاية و�أدى �إىل تبادل ثري لالآر�ء حول حالة 
�صوق �لنفط. و�كد �لوزير، �أن �صوق �لنفط ل  يز�ل يتطلب �حلذر حتى لو كان هناك �ملزيد و�ملزيد من �لأخبار �جليدة فيما يتعلق 

ب�صحة �لأ�صو�ق �لتي ت�صري �إىل �إمكانية تخفي�ش �لقيود �ل�صحية يف جميع �أنحاء �لعامل، وبالتايل حدوث �نتعا�ش �قت�صادي حمتمل 
يف جميع �أنحاء �لعامل.

''لــذلــك مت االتــفــاق على  ــار:  ــط ـــال ع وق
االأع�شاء  غري  الدول  مع  امل�شاورات  موا�شلة 
يف منظمة االأوبك امل�شاركة يف اإعالن التعاون 
احتمال  حــول   اأخــرى  مــرة  االجتماع  قبل 
على  الطلب  مع  يتالءم  االآراء  يف  التوافق 
املنتجة.  الـــدول  وجميع  والــ�ــشــوق  النفط 
اأننا  ومبا  امل�شاورات،  هذه  باإجراء  ال�شماح 
كان  فقد  �شخ�شًيا،  االجــتــمــاع  ن�شتطيع  ال 
لهذه  الوقت  من  املزيد  اإعطاء  االأف�شل  من 
اإىل   + اأوبـــك  اجتماع  وتاأجيل  املــ�ــشــاورات 

اخلمي�ص 03 دي�شمرب 2020''.
امل�شاورات  ا�شتمرار  اإن  عــطــار،  ا�ــشــار  كما 
دليل  اخلمي�ص  يوم  اإىل  االجتماع  وتاأجيل 
اإرادة اجلميع للتو�شل اإىل توافق، وانه  على 
اأظهرت  التي  االأول  االأم�ص   مناق�شات  بعد 
يف  االأع�شاء  الــدول  نظر  وجهات  يف  تقاربا 
�شننجح  باأننا  تفاوؤال  اأكرث  اأنا  اأوبك،  منظمة 
جميعا معا يف التو�شل اإىل توافق. كا�شفا اأن 

على  وال�شعي  م�شاوراتها  �شتوا�شل  اجلزائر 
االآراء  توافق  و  اجلميع  بني  توافق  اإيجاد 

اجلميع  اإىل  ن�شتمع  وا�شح،  ''موقفنا  قائال: 
ونتحلى باملرونة''.

ــددة  ــج ــت ــة الـــطـــاقـــات امل ــظ ــاف كــ�ــشــفــت حم
مــن خــالل ح�شيلة  الــطــاقــويــة  والــنــجــاعــة 
ــــــازات الــفــعــلــيــة يف جمـــال الــطــاقــات  االإجن
اإىل  املولدة  االإجمالية  الطاقة  اأن  املتجددة، 
411 ميغاواط  2020 قد قاربت  غاية �شنة 
الــ�ــشــنــوي االأول  الــتــقــريــر  كــريــت. وحــ�ــشــب 
يف  الطاقوي  التحول  حــول  املحافظة  لــذات 

اجلزائر:
اأجــــل تنمية  مـــن  واآفـــــاق  درو�ـــــص وواقـــــع 
م�شتعجلة للطاقات املتجددة، حت�شلت وكالة 
فاإن  منه،  ن�شخة  على  اجلــزائــريــة  االأنــبــاء 
اجلزائر حققت طاقة اإجمالية بلغت 389،3 
بال�شبكات  الربط  اإطــار  يف  كريت  ميغاواط 
ذاتــي  �شكل  على  كــريــت  مــيــغــاواط  و21،4 

)خارج ال�شبكات(.
�شطرتها  بربامج  املنجزة  امل�شاريع  وتتعلق 
موؤ�ش�شات عمومية وتكفلت الدولة باإجنازها. 
الكهرباء  توليد  من�شاآت  قائمة  يلي  وفيما 

بال�شبكة  املت�شلة  املتجددة  املــوارد  بوا�شطة 
املنجزة اإىل غاية اليوم:

الكهرباء  - حمطة منوذجية هجينة الإنتاج 
ــة �ــشــمــ�ــشــيــة-غــاز( بــحــا�ــشــي الــرمــل،  ــاق )ط
)25ميغاواط كريت( مو�شوعة حيز اخلدمة 

�شنة 2011.
الطاقة  بوا�شطة  الكهرباء  توليد  حمطة   -
ميغاواط   1،1( بطاقة  بغرداية  ال�شم�شية 
كريت( مو�شوعة حيز اخلدمة �شنة 2014.

 10،2( ــــاأدرار  ب هــوائــيــة  طــاقــة  حمطة   -
اخلدمة  حيز  مو�شوعة  كــريــت(  ميغاواط 

�شنة 2014.
الكهربائية  الــطــاقــة  تــولــيــد  حمــطــات   -
الطاقات  �شركة  اأطلقتها  الــتــي  ال�شوئية 
ميغاواط   343(  "SKTM" ــتــجــددة  امل
كريت( مو�شوعة حيز اخلدمة �شنة 2018.

- حمطة كهرو�شوئية لتوليد الكهرباء )10 
ميغاواط كريت( تابعة ل�شوناطراك بدائرة 

الربمة احلدودية )�شرق ورقلة( .
وبالن�شبة للمنجزات خارج ال�شبكة، اأح�شت 
الكهربائية  الــطــاقــة  مــنــ�ــشــاآت  املــحــافــظــة 
اإجمالية  بطاقة  الذاتي  لالإنتاج  ال�شوئية 
قدرها 21.374 كيلوواط كريت موزعة على 

قطاعا:  12
ـــالق بــرنــامــج جديد  اإط فــاإنــه مت  لــالإ�ــشــارة 
�شنة  خـــالل  املــتــجــددة  الــطــاقــات  لتطوير 
16.000 ميغاواط كريت  بلوغ  2020 ق�شد 
الطاقة  على  اعــتــمــادا   ،2035 غ�شون  يف 

ال�شم�شية وال�شوئية ح�شريا.
كريت  مــيــغــاواط   15.000 فـــاإن  ــذا،  ــك وه
�شم�شية  حمــطــات  عــرب  للتوليد  خم�ش�شة 
مت�شلة بال�شبكة الكهربائية الوطنية، ينتظر 
يف  كريت  ميغاواط   4.000 منها  تتحقق  اأن 
 1000 �شتوجه  ــني  ح يف   ،2024 غــ�ــشــون 
يف  ــي  ذات �شكل  يف  للتوليد  كريت  ميغاواط 

غ�شون �شنة 2030.

على  كلمته  خالل  املالية  وزيــر  اأكــد 
لل�شريفة  وكـــالـــة  تــد�ــشــني  هــامــ�ــص 
اأن  ''كناب''،  لبنك  تابعة  اال�شالمية 
للمواطنني  �شت�شمح  اخلــدمــات  هــذه 
اجلـــــزائـــــريـــــن وولــلــلــمــتــعــامــلــني 
االقت�شاددين العودة بكل اأريحية يف 

نظامهم البنكي.
اأنه  اإىل  الرحمان  عبد  بــن  ــار  واأ�ــش
خا�شة  وكــــاالت  ا�ــشــتــحــداث  �شيتم 
 50 اإىل  ت�شل  اال�شالمية  ال�شريفة 
خا�شة  بنوك  �شبكة  فيها  مبا  وكالة 
''اإن  قائال   ،2020 ال�شنة  نهاية  قبل 
عن  �شرتفع  والعراقيل  الت�شييقات 
عن  معلنا  املتعاملني  ــن  وع الــبــنــوك 
يف  والت�شييق  املح�شوبية  عهد  نهاية 
البنوك''. واأو�شح الوزير اأن ال�شريفة 
اال�شالمية ا�شتقطاب االأموال املكتنزة 

لو�شع  الظروف  كل  توفري  طريق  عن 
مبا  البنوك   كل  اأن  خا�شة  اأموالهم، 
فيها بنك التوفري واالحتياط ''كناب'' 
من  املطابقة  �شهادة  على  �شيح�شل 

املجل�ص االأعلى لالفتاء.
ومن جهة اأخرى اأعلن نف�ص امل�شوؤول 
للبنوك  فـــروع  افــتــتــاح  �شيتم  اأنـــه 
يكون  اأن  على  العمومية  اجلزائرية 
ــا  اأورب يف  وكـــاالت  بخم�ص  االنــطــالق 
باالإ�شافة  افريقيا،  ثم   2021 �شنة 
اإىل ا�شتحداث مكاتب �شرف يباع فيها 

العملة للمواطنني.
اجلزائر  يف  اتفاقية   ''هناك  قائال 
اأن  واأ�ـــشـــاف  مـــوجـــود''.  والتنظيم 
من  معترب  ــدد  ع منح  اجلــزائــر  بنك 
االعتمادات اأين  بقي 50 اعتماد على 

م�شتوى الفنادق الكربى.

اجلوية  اخلطوط  ل�شركة  بيان  ك�شف 
�شيكون  التذاكر  بييع  اأن  اجلــزائــريــة، 
2 دي�شمرب  ــاء  ــع الــيــوم االأرب ابــتــداء مــن 
الرحالت  ا�شتئناف  احلكومة  قــرار  بعد 
دي�شمرب.   6 يــوم  من  ابــتــداء  الداخلية 
ــت اجلــويــة اجلــزائــريــة على  ــرط ــش وا�
وتاأكيد  الواقي  القناع  اإرتداء  امل�شافرين 

تذاكر الرحالت.
اجلزائرية  اجلوية  اأن  البيان  وك�شف 
واإىل  مــن  االإجــــالء  رحـــالت  �شت�شتاأنف 
�شتكون  حيث  دي�شمرب،   6 يــوم  اجلزائر 
الرحالت من اجلزائر نحو اخلارج ب�شرط 

البلد  مــن  امل�شبقة  املــوافــقــة  تــكــون  اأن 
امل�شتقبل للرحلة.

اجلزائر  نحو  اخلــارج  من  الرحالت  اأمــا 
فاإن امل�شافر يكون جمربا على حيازة جواز 
الت�شجيل  اإىل  باالإ�شافة  جزائري،  �شفر 
اجلزائرية  الدبلوما�شية  املمثليات  يف 

باخلارج.
منت  على  امل�شافرين  على  ي�شرتط  كما 
ــة، حــيــازة تــذكــرة �شفر  ــوي رحـــالت اجل
موؤكدة على منت �شركة اخلطوط اجلوية 
اأر  �شي  بي  حتليل  عن  ف�شال  اجلزائرية 

�شلبي قبل 72 �شاعة عن موعد الرحلة.

ك�شف تقرير اخلربة الق�شائية يف ق�شية 
املربمة  الــعــقــود  اأن  ــادي،  ــم ح بــن  جممع 
االإلكرتونية  لل�شناعات  املجمع  فــرع  بني 
واملتعامل  )كـــونـــدور(،  والكهرومنزلية 
كانت  موبيلي�ص،  النقال  للهاتف  العمومي 
ومربحة  القانونية،  الناحية  من  �شليمة 
العمومية  واخلزينة  موبيلي�ص  للمتعامل 

من الناحية التجارية واملالية.
من هيئة  اأعد بطلب  الذي  التقرير  وفند 
الق�شاء، املعلومات التي مت تداولها اإعالميا 

منذ �شنة 2019، حول �شحة العقود التي 
2015 و  ابرمت بني الطرفني ما بني �شنة 

عنها. املرتتبة  واخل�شائر   ،2016
م�شادر  نقلته  ما  ح�شب  التقرير  يف  وجاء 
الطرفني  بني  املربمة  العقود  اأن  اعالمية، 
مالية  اأربـــاح  بتحقيق  ملوبيلي�ص  �شمحت 
كبرية، قدرت باملاليري، ا�شتفادت منها حتى 

اخلزينة العمومية.
ودعم تقرير اخلربة ما ذهبت اليه هيئة 
دفاع �شركة كوندور، اأن العقود كانت �شليمة 
والقوانني  العامة  القوانني  فيها  واحرتمت 
واإجراءات  موبيلي�ص  للمتعامل  الداخلية 

ابرام العقود واالتفاقيات.
واأفادت ت�شريحات بع�ص الوزراء واإطارات 
موبيلي�ص،عند  ويف  ــة  ــدول ال يف  �شامية 
�شماعهم اأم�ص يف اجلل�شة، انهم مل يقدموا 
ملالكي  اأو  ت�شهيالت غري قانونية  اأي مزايا 

املجمع.
لينفي  الق�شائية  اخلــرية  تقرير  وياأتي 
التهم املوجهة اىل مالكي املجمع يف الق�شية، 
علما ان الرئي�ص املدير العام للمجمع عبد 
الرحمان بن حمادي. يقبع يف ال�شجن منذ 

ت�شعة اأ�شهر ب�شبب هذه الق�شية.

والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزير  ا�شتقبل 
االأحد  يــوم  �شيتور  الدين  �شم�ص  املتجددة، 
الذي  ليانهي،  يل  اجلزائر  يف  ال�شيني  ال�شفري 
بني  التعاون  �شبل  تطوير  حول  معه  تباحث 
البلدين يف املجاالت املتعلقة بقطاعه، ح�شبما 
اأ�شار اإليه بيان للوزارة. واأو�شح البيان اأن هذا 
اأفاق  لدرا�شة  ل�شيتور  فر�شة  �شكل  قد  اللقاء 
م�شار  وت�شريع  ال�شيني  ال�شريك  مع  التعاون 
االنتقال الطاقوي وتعميق التعاون مع ال�شني 

يف جمال الطاقات املتجددة.
العالقات  الــلــقــاء  خـــالل  اجلــانــبــان  ــــرز  واأب
م�شيدين  البلدين،  جتمع  التي  "التاريخية" 
وامل�شتوى  الثنائية  العالقات  هذه  "بتميز" 

الذي بلغته.
يف  الثنائية  العالقات  الطرفان  وا�شتعر�ص 
توطيدها  و�شبل  املتجددة  الطاقات  جمــال 
امل�شرتك  االهــتــمــام  ذات  املــجــاالت  كــافــة  يف 
احلــراريــة  والــطــاقــة  ال�شم�شية  كالطاقة 

الــقــدرات  وتعزيز  والــهــيــدروجــني  اجلوفية 
والتكوين والنمو من خالل تقدمي الدعم ملعهد 
الذي  املتجددة  والطاقات  الطاقوي  االنتقال 
البحوث  جمال  يف  �شيما  ال  م�شتقبال،  �شين�شئ 

التطبيقية يف الطاقات املتجددة.
رغبته  عن  �شيتور  ــرب  اأع املنا�شبة،  وبهذه 
اأجل  من  احلكومتني  بني  �شاملة"  "�شراكة  يف 
على  املتخ�ش�شة  ال�شينية  املوؤ�ش�شات  ت�شجيع 
النجاح يف تطوير الطاقات املتجددة واالدماج 

التدريجي للتجهيزات يف اجناز املحطات.

كما  دعا الوزير ال�شركات ال�شينية اإىل زيادة 
امل�شاريع  يف  وامل�شاركة  اجلزائر  يف  اال�شتثمار 

املندرجة يف جمال الطاقات املتجددة.
ا�شتعداده  عــن  ليانهي  اأعـــرب  جــانــبــه،  مــن 
لتطوير مزيد من التعاون املتعمق بني البلدين 
اإىل ذلك، تطرق  يف هذه املجاالت، باالإ�شافة 
التعاون  لفر�ص  االجتماع  خــالل  اجلانبان 
املبادرة  اإطــار  يف  ال�شيما  املتوفرة،  اجلديدة 
االقت�شادي  "باحلزام  اخلا�شة  ال�شينية 
البحري  احلــريــر  وطــريــق  احلــريــر  لطريق 
بعدها  ليتباحثا  والع�شرين"،  احلادي  للقرن 

حول اآفاق التعاون على امل�شتوى االأفريقي.
ويف ختام املباحثات، اتفق الطرفان على رفع 
اإىل  املتجددة  الطاقات  جمــال  يف  العالقات 
التعاون  تطوير  على  والعمل  "اأعلى"  م�شتوى 
اأجل  من  البلدين  على  بالفائدة  يعود  الــذي 
تنمية  الأجـــل  الــطــاقــوي  االنــتــقــال  ت�شريع 

ب�شرية م�شتدامة.
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ــرب  ــام بــرنــت الأق اأ�ــشــعــار عــقــود خ هبطت 
يف   0.7 بن�شبة  الثالثاء،  اأم�ص  اإ�شتحقاق، 
للربميل،  دوالر   47.5 عند  لتتداول  املائة 
تك�شا�ص  غــرب  خــام  اأ�شعار  انخف�شت  كما 
ـــرب  الأق )االأمـــريـــكـــي(   WTI الــو�ــشــيــط 
اإ�شتحقاق، بنحو 0.7 يف املائة لتتداول عند 

للربميل. دوالر   45.04
ب�شاأن  م�شجعة  اأخبار  توايل  مع  ذلك  وجاء 

اأخر  كورونا،  فريو�ص  من  للوقاية  لقاحات 
اخلا�ص بجامعة اأك�شفورد الربيطانية.

خماوف  ظل  يف  النفط  اأ�شعار  وتراجعت 
منتجني  اإرجــاء  بعد  املعرو�ص  زيــادة  ب�شاأن 
لعام  االإنتاج  �شيا�شة  ب�شاأن  ملحادثات  كبار 
2021، يف الوقت الذي توا�شل فيه جائحة 

فريو�ص كورونا تقوي�ص الطلب على الوقود.
يعادل  ما  اأو  �شنتا   26 برنت  خام  وتراجع 

للربميل،  دوالر   47،62 اإىل  باملائة   0.7
واحد  عن  يزيد  مبا  تراجعا  �شجل  اأن  بعد 
باملائة يوم االثنني. كما انخف�ص �شعر خام 
غرب تك�شا�ص الو�شيط االأمريكي بـ 23 �شنتا 
دوالر   45،11 اإىل  باملائة  يعادل0،5  ما  اأو 
للربميل، بعد اأن نزل 0،4 باملائة يف اجلل�شة 
القيا�شيان  ــان  ــام اخل ــع  ــف وارت الــ�ــشــابــقــة. 
بنحو27 باملائة بعد اأن اأثارت تطورات لقاح 

قد  اقت�شادي  تعاف  يف  ــال  اآم لكوفيد-19 
يعزز الطلب على الوقود. واأرجاأت جمموعة 
االإنتاج  �شيا�شة  ب�شاأن  حمادثات  "اأوبك+" 

للعام املقبل اإىل يوم اخلمي�ص.

تراجع اأ�سعار النفط بـ0.7 يف املائة مالكي املجمع 



�أعلن وزير �خلارجية �لأمريكي مايك بومبيو �لثنني فر�ش و��صنطن �صل�صلة عقوبات ت�صتهدف خ�صو�صا وز�رة �لدفاع �لإير�نية و�لرئي�ش �لفنزويلي 
نيكول�ش مادورو يف �إطار �لعمل جمدد� بعقوبات �لأمم �ملتحدة على �إير�ن. بذلك تكون �لوليات �ملتحدة �لقوة �لكربى �لوحيدة �لتي تعترب �أن �لعقوبات 

�لأممية دخلت من جديد حيز �لتنفيذ، وذلك بعدما و�جهت �عرت��صات من حلفائها وخ�صو�صا �لأوروبيني.

املنتخب،  االأمــريكــي  الرئي�ص  هاتف 
ـــــني الـــعـــام لـــالأمم  ـــدن، االأم ـــاي جـــو ب
وبحث  غوتريي�ص،  اأنطونيو  املتحدة، 
ال�شراكة يف مكافحة  معه �شبل تعزيز 
املناخي،  ــرّي  ــغ ــت وال كـــورونـــا  ــص  ــريو� ف
الرئي�ص  داأب  اللتان  الق�شيتان  وهما 
اخلا�شر يف االنتخابات، دونالد ترامب، 
فرتة  خــالل  �شاأنهما  من  التقليل  على 

رئا�شته.
باري�ص  اتفاق  من  ترامب  وان�شحب 
العالقة  اأنهى  2017، كما  للمناخ عام 
يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  مع  متاًما 
متويلها.  جّمد  اأن  بعد  املا�شي،  مايو 
حملته  خــالل  بــايــدن  غرميه  وتعّهد 
الــعــالقــات اإىل جمــاريــهــا يف  بــاإعــادة 

االجتاهني.
االأممــي  امل�شوؤول  مع  بايدن  وناق�ص 
االإن�شانية،  االحــتــيــاجــات  "تلبية 
ودعم  امل�شتدامة،  بالتنمية  والنهو�ص 
ال�شالم واالأمن وحل النزاعات، وتعزيز 

وفق  االإن�شان"،  وحقوق  الدميقراطية 
لفريق  بيان  عــن  "رويرتز"  نقلته  مــا 

حملة الرئي�ص املنتخب.
بالتوازي مع ذلك، هاتف بايدن رئي�ص 
وبحث  فرنانديز،  األربتو  االأرجنتني 
معه �شبل تعزيز العالقات بني الواليات 
بح�شب  الالتينية،  واأمــريكــا  املتحدة 

االأرجنتينية  الرئا�شة  عن  �شادر  بيان 
نقلته وكالة "فران�ص بر�ص".

احلوار  م�شتهّل  "يف  اأنه  البيان  واأورد 
الرئي�ص  االأرجنتيني  الرئي�ص  هــّنــاأ 
االنتخابات  نتيجة  عــلــى  املنتخب 
االأخرية، واعترب فوزه فر�شة عظيمة 
تلتقي  لكي  اأف�شل  عــالقــات  الإقــامــة 
باأمريكا  جمــــّددًا  املــّتــحــدة  ــات  ــوالي ال

الالتينية".
رئي�ص  م�شامع  على  بــايــدن  �ــشــّدد  و 
تتمّتع  "القاّرة  اأّن  على  االأرجــنــتــني 
باإمكانيات كبرية، بدميقراطية قوية، 
من  للعمل  وا�شع  اأعمال  جدول  ولدينا 
كندا اإىل االأرجنتني". كما نقل البيان 
"اأريد اأن تكون لدّي  عن بايدن قوله: 

عالقة قوية مع القاّرة".
اأّنه  على  االأرجنتيني  الرئي�ص  و�شّدد 
االأخذ  ومع  ومتينة،  نا�شجة  "بعالقة 
والدميقراطيات،  االأمــن  احل�شبان  يف 

اأّننا �شنقوم باأمور معًا".

الــنــا�ــشــريــة، جنوب  �ــشــهــدت مــديــنــة 
بعدما  املحتجني  اآالف  تدّفق  العراق، 
يف  بــجــروحــه  مــتــاأثــرا  مــواطــن  ق�شى 
بني  املا�شي  االأ�شبوع  جــرت  �شدامات 
حمتجني مناه�شني للحكومة ومنا�شرين 

لرجل الدين ال�شيعي مقتدى ال�شدر.
وعقب �شدامات االأ�شبوع املا�شي فر�شت 
لو�شع  حمــاولــة  يف  اإغــالقــا  ال�شلطات 
العراقية  املدينة  يف  للمظاهرات  حد 
�شرطة  ــد  ــائ ق ـــت  ـــال واأق اجلــنــوبــيــة، 
النا�شرية،  قار ومركزها  حمافظة ذي 

وفتحت حتقيقا يف االأحداث.
ــــــوزراء الــعــراقــي  واأوفــــــد رئــيــ�ــص ال
االأمـــن  م�شت�شار  الــكــاظــمــي  م�شطفى 
اإىل  امل�شوؤولني  كبار  من  وعددا  القومي 
لكن  املحتجني،  مع  للتحاور  النا�شرية 
حالة الغليان م�شتمرة. وقال متظاهر" 
�شلميون على مراأى من  ميوت حمتجون 
عن  تعجز  االأمنية  والقوات  احلكومة، 

معاقبة القتلة".
رئي�شيا  مــركــزا  الــنــا�ــشــريــة  ــت  وكــان
املناه�شة  االحــتــجــاجــيــة  لــلــحــركــة 
اأكتوبر  يف  انطلقت  الــتــي  للحكومة 
فا�شدة  ال�شلطات  اأن  وتعترب   ،2019
وق�شى  الإيــران.  ومرتهنة  كفوؤة  وغري 
نحو 600 �شخ�ص يف اأعمال عنف على 

�شلة باالحتجاجات، من دون حما�شبة 
فعلية للم�شوؤولني.

�شّجلت  التي  العنف  اأعمال  وتزامنت 
ال�شنوية  الذكرى  مع  املا�شي  االأ�شبوع 
�شّجلت  التي  الدامية  لالأحداث  االأوىل 
والتي   2019 الــعــام  انتفا�شة  خــالل 
ق�شى فيها اأكرث من ثالثني �شخ�شا على 
 28 يف  النا�شرية  يف  الزيتون  ج�شر 

نوفمرب.
غ�شب  موجة  ــداث  االأح تلك  ــارت  واأث
و�ــشــاهــمــت يف دفع  الــبــالد  وا�ــشــعــة يف 
عبد  عـــادل  ال�شابق  ــــوزراء  ال رئي�ص 

املهدي لال�شتقالة.
وحـــــاول خــلــفــه الــكــاظــمــي مـــد يــده 
املقبل  يــونــيــو  ـــدد  وح للمتظاهرين، 

موعدا النتخابات مبكرة.
ــون  ــيــجــري االقــــــرتاع وفــــق قــان ــش و�
الدوائر  نطاق  ي�شّيق  جديد  انتخابي 
ــة. فــيــمــا يــتــوقــع اأغــلــب  ــي ــاب ــخ ــت االن
ب�شعة  االقــــرتاع  تــاأجــيــل  املــراقــبــني 
اأ�شهر على االأقل، فيما بداأت االأحزاب 

اال�شتعداد حلمالتها.
نتائج  حقق  قد  ال�شدري  التيار  وكان 
اإذ   ،2018 مايو  انتخابات  يف  متقدمة 
يف  مقعدا   329 اإجــمــايل  من   54 حــاز 
حّث  فيما  كتلة.  اأكرب  لي�شكل  الربملان 
تويرت  على  بيان  يف  العراقيني  ال�شدر 
"اال�شتعداد" لالنتخابات  االثنني على 
التي و�شفها باأنها "باب وا�شع قد انفتح" 

لفر�ص اإ�شالحات �شّد الف�شاد.

العودة التفاقية املناخ ومنظمة ال�شحة

العراق: ا�شتمرار االحتجاجات يف النا�شرية مع ارتفاع 
ح�شيلة قتلى �شدامات االأ�شبوع املا�شي

بايدن يهاتف غوتريي�س:

ق.د

ق.د

ق.د

بايونتيك وفايزر تطلبان 
ترخي�شا لت�شويق لقاح كوفيد-

االأوروبي  االحتاد  يف   19

طهران ميكنها اإعادة 
اإحياء مفاعل اأراك 

القدمي بغ�شون �شهرين

االأملانية  "بايونتيك"  جمموعة  قــدمــت 
و�سريكتها "فايزر" االأمريكية طلبا للح�سول 
على ترخي�ص من االحتاد االأوروبي لت�سويق 
اأظهرت االختبارات  اأن  لقاحهما، وذلك بعد 
كوفيد-19،  �سد   %95 بن�سبة  فعال  اأنــه 
اأم�ص  بيان  يف  املجموعتان  اأعلنت  ما  وفــق 

الثالثاء.
و�سريكتها  االأملانية  "بايونتيك"  اأعلنت  و 
للح�سول  طلب  تقدمي  االأمريكية  "فايزر" 
االحتاد  يف  كوفيد-19  للقاح  ترخي�ص  على 
اأول  بــتــوفــر  االأمــــل  يعطي  ــا  م االأوروبــــــي، 

اللقاحات يف دي�سمرب.
تقدمتا  اأنهما  املجموعتني  بيان  وت�سمن 
بطلب االثنني من الوكالة االأوروبية لالأدوية 
لت�سويق"  م�سروط  ترخي�ص  على  "للح�سول 
بانه  االختبارات  اأظهرت  اأن  بعد  لقاحهما 
فعال بن�سبة 95% �سد كوفيد-19. واأ�ساف 
اأوروبا  يف  متوفرا  "�سيكون  اللقاح  اأن  البيان 
الرتخي�ص  نال  حال  2020" يف  نهاية  قبل 

الالزم.

اأكد املتحدث با�سم منظمة الطاقة 
الذرية االإيرانية، بهروز كمالوندي، 
ميكنها  طهران  اأن  الثالثاء،  اأم�ص 
القدمي  اأراك  مفاعل  اإحياء  اإعــادة 
كمالوندي:  وقال  �سهرين.  بغ�سون 
"ميكننا اليوم تركيب اأجهزة الطرد 
واجلديدة".  الــقــدميــة  املـــركـــزي 
الـــربوتـــوكـــول  "تطبيق  مــ�ــســيــفــا 
يوؤثر مطلقا على عملية  االإ�سايف ال 
تعليق  ولكن  اليورانيوم،  تخ�سيب 
حول  ال�سكوك  �سيثري  ــه،  ب العمل 

اأن�سطتنا النووية".
نهائيا  االإيـــراين،  الربملان  و�سادق 
برفع  احلــكــومــة  يــلــزم  قــانــون  على 
حتى  الــيــورانــيــوم  تخ�سيب  ن�سبة 
20%، وباإعادة العمل مبفاعل اأراك 
قبل  عليه  كــان  كما  الثقيل،  للماء 

االتفاق النووي عام 2015.
"االإجراءات  ا�سم  القانون  ويحمل 
العقوبات  الإلــغــاء  اال�سرتاتيجية 
الواليات  اإجبار  بهدف  االأمريكية"، 
على  العقوبات  اإلغاء  على  املتحدة 
نائبا   248 ل�ساحله  و�سوت  اإيــران، 
بحاجة  القانون  يــزال  وال  موافقا، 
اإىل موافقة جمل�ص �سيانة الد�ستور 

كي ي�سبح نافذا.

ق.د

ق.د

تزيد �لضضرر �مل�ضتمر على �ملدنيني يف �ليمن وليبيا..

وقعت 29 منظمة ن�صطة يف �لدفاع عن حقوق �لإن�صان و�حلد من �نت�صار �لأ�صلحة على خطاب يعار�ش �صفقة قيمتها 23 مليار دولر، لبيع �صو�ريخ 
وطائر�ت مقاتلة وم�صرية �أمريكية لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ويطالب �لكونغر�ش مبنع �إمتامها.

ــدر، مـــن )مــ�ــســروع  ــن ــاي وقــــال �ــســيــث ب
ــط(  ــس الــدميــقــراطــيــة يف الــ�ــســرق االأو�
اأن  هو  "اأملنا  اجلهود:  تلك  تبنى  الذي 
اإذا  لكن  كلية...  املبيعات  هــذه  نوقف 
القريب،  املدى  على  ممكنا  ذلك  يكن  مل 
فهذا ير�سل اإ�سارة مهمة الإدارة الرئي�ص 
املنتخب جو بايدن باأن هناك جمموعة 
ت�سليم  تعار�ص  املنظمات  من  متنوعة 

هذه االأ�سلحة".
ال�سيوخ  مبجل�ص  اأع�ساء  ثالثة  وقــدم 
االأمريكي م�سروع قانون لوقف ال�سفقة، 
ومقاتالت  م�سرية  طائرات  تت�سمن  التي 
)اإف-35( و�سواريخ، يف ما ميهد ملواجهة 
ترامب  دونــالــد  االأمــريكــي  الرئي�ص  مع 
البيت  مغادرته  من  اأ�سابيع  ب�سعة  قبل 

االأبي�ص.
ــون االأمـــريكـــي، الــذي  ــان ــق ويــ�ــســمــح ال
الأع�ساء  الكربى  ال�سالح  �سفقات  يحيل 
على  ت�سويت  بفر�ص  ال�سيوخ،  جمل�ص 
م�سروع  اإقــرار  ويجب  الرف�ص.  قــرارات 
يقوده  الذي  ال�سيوخ  جمل�ص  يف  القانون 
يخالف  ما  نــادرا  والــذي  اجلمهوريون، 
الذي  الــنــواب  جمل�ص  وكذلك  تــرامــب، 

يقوده الدميقراطيون.
�سيجري  الذي  املنظمات  خطاب  واأورد 
وزارة  واإىل  املــ�ــســرعــني  اإىل  ــه  ــال ــس اإر�
اخلارجية االأمريكية: "مبيعات االأ�سلحة 
يف  طــرف  وهــي  االإمــــارات،  اإىل  املزمعة 
ال�سراعات يف اليمن وليبيا، من �ساأنها اأن 
تزيد ال�سرر امل�ستمر الواقع على املدنيني 

وُتفاقم هذه االأزمات االإن�سانية".
ومن بني املوقعني على اخلطاب منظمات 
مدافعة عن حقوق االإن�سان يف املنطقة، 

حقوق  لــدرا�ــســات  القاهرة  مركز  منها 
حلقوق  "مواطنة"  ومنظمة  االإنــ�ــســان 

االإن�سان.
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نفى املتحدث با�سم وزارة اخلارجية االإيرانية، علمه با�ستهداف 
على  م�سرية  بطائرة  جوية  غارة  يف  الثوري  احلر�ص  يف  قيادي 
حول  تقارير  اأي  اأتلق  "مل  وقال:  ال�سورية.  العراقية  احلدود 
ا�ستهداف قيادي يف احلر�ص الثوري بطائرة م�سرية على احلدود 

ال�سورية العراقية".
م�سدر  عن  االإيرانية  ت�سنيم  اأنباء  وكالة  نقلت  �سابق  وقت  ويف 
اأحد قادة احلر�ص  مطلع نفيه ما تردد عن مقتل، م�سلم �سهدان، 
الوكالة  وقالت  م�سرية،  بطائرة  غارة  خالل  االإيراين،  الثوري 
"نفى م�سدر مطلع �سائعات عن غارة جوية على  يف هذا ال�سدد: 

مواقع وعربات وم�ست�سارين اإيرانيني على احلدود ال�سورية.
م�سلم  اأن  عراقية،  م�سادر  عن  نقال  اأفادت  اإعالم  و�سائل  وكانت 
�سهدان قتل يف هجوم بطائرة م�سرية م�ساء االأحد، واأن ثالثة من 

مرافقيه قتلوا اأي�سا.

تتزين مدينة بيت حلم الفل�سطينية الحتفال كئيب بعيد امليالد 
اأن  املرجح  من  الكني�سة  ورعاة  مغلقة  الفنادق  فاأغلب  العام  هذا 
يكونوا حتت اإجراءات عزل عام ولي�ص هناك �سوى قلة قليلة من 

الزوار �سواء من ال�سرق اأو من اأي مكان اآخر.
وقبل 12 �سهرا فقط كانت البلدة ت�سهد اأكرب احتفال بعيد ميالد 
منذ نحو 20 عاما مع ا�ستمرار تراجع العنف وما تاله من ارتفاع 
يف عدد الزوار. لكن الفنادق، التي كانت ت�سيف اأجنحة جديدة 

يف 2019، مغلقة االآن ب�سبب تف�سي جائحة فريو�ص كورونا.

اعت�سامًا  املدين  املجتمع  ون�سطاء  املواطنني  من  الع�سرات  نظم 
غربي  جنوب  بلو�س�ستان  اإقليم  يف  االإقليمي  الربملان  مقر  اأمام 
اآخرين  ثمانية  واإ�سابة  مدنيَّني  مقتل  على  احتجاجًا  باك�ستان، 
�سبني  منفذ  يف  االإثنني،  م�ساء  االأمن  قوات  نريان  جراء  بجروح 

بولدك احلدودي.
نريان  فتحت  الباك�ستانية  االأمن  قوات  اإن  املعت�سمون  وقال 
اأ�سلحتها على التجار املحليني بالقرب من البوابة الرئي�سية بني 
بدورها،  اآخرين.  واإ�سابة  اثنني  مقتل  اإىل  اأّدى  ما   ، الدولتني 
اأكدت احلكومة املحلية، يف بيان، اأن قوات االأمن اأطلقت النريان 
باك�ستان  بني  احلدود  على  جتمعوا  مواطنني  لتفريق  الهواء،  يف 

واأفغان�ستان وت�ساجروا مع قوات االأمن.

اإقليم  دخلت  اأّنها  الثالثاء،  اأم�ص  االأذربيجانية  القوات  اأعلنت 
الت�سني، الثالث واالأخري الذي �سّلمته اأرمينيا قرب ناغورين قره 
التا�سع من  املوقع يف  القتالية  االأعمال  اإنهاء  اتفاق  باغ، مبوجب 

نوفمرب برعاية رو�سيا.
وقالت وزارة الدفاع االأذربيجانية يف بيان اإّن "وحدات من اجلي�ص 

االأذربيجاين دخلت اإقليم الت�سني يف االأول من دي�سمرب".
وكان اإقليم الت�سني االأخري من بني ثالثة اأقاليم تعّهدت اأرمينيا 

بت�سليمها اإىل اأذربيجان تنفيذًا لقرار وقف اإطالق النار.

اأكد املتحدث با�سم جمل�ص ال�سيادة االنتقايل ال�سوداين، حممد 
فني  طابع  "ذات  زيارة  اأجرى  اإ�سرائيليًا  وفدًا  اأن  �سليمان،  الفكي 

ع�سكري" للخرطوم االأ�سبوع املا�سي.
قوله،  الفكي  عن  االأحد،  يوم  "احلرة" االأمريكية،  قناة  ونقلت 
"مل  اأنه  اإىل  م�سريًا  ع�سكري"،  فني  طابع  ذات  "كانت  الزيارة  اإن 
نعلن عنها يف وقتها، الأنها لي�ست زيارة ذات طابع �سيا�سي، ولذلك 
احلديث عنها مل ياأخذ حيزا كبريا على م�ستوى جمل�سي ال�سيادة 
والوزراء". واأكد اأن املحادثات ب�ساأن تطبيع العالقات "مع اجلانب 
واقت�سادية  �سيا�سية  التزامات  هناك  الأن  متوقفة،  االإ�سرائيلي 
منذ النقا�ص االأويل مل يتم الوفاء بها". واأعلنت اإ�سرائيل، يف 23 
تطبيع  اتفاق  اإبرام  منذ  ال�سودان  اإىل  وفدا  اأر�سلت  اأنها  اأكتوبر 

العالقات قبل �سهر.

بيت حلم.. احتفاالت عيد امليالد 
لن تلغى

باك�شتان: اعت�شام احتجاجًا على 
مقتل مدنيَّني بنريان االأمن

اأذربيجان ت�شتعيد ال�شيطرة على ثالث 
اإقليم �شّلمته اأرمينيا قرب قره باغ

جمل�س ال�شيادة ال�شوداين يقر بزيارة 
وفد اإ�شرائيلي اخلرطوم

نفي اإيراين لنباأ مقتل قائد يف احلر�س 
الثوري يف �شربة جوية على احلدود ال�شورية

حــول
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دويل
مبيعات االأ�شلحة االأمريكية لالإمارات تثري غ�شب 29 منظمة حقوقية

بعد �أن �أثبت فعالية بن�ضبة 95%

�لطاقة �لذرية �لإير�نية توؤكد



مولودية  بيت  تنخر  ال�سراعات  مازالت 
اأخــر  وكــانــت  طــويــلــة،  فــرتة  منذ  العلمة 
حلقات هذا ال�سراع هي االإتهامات املتابدلة 
بني جمل�ص اإدارة ال�سركة التجارية بقيادة 
�سالح كراو�سي ورئي�ص بلدية العلمة توفيق 
ح�ساين، حيث حمل اأع�ساء جمل�ص االإدارة 
م�سوؤولية الو�سع ال�سائد اإىل رئي�ص البلدية 
يف ظل رف�سه ت�سريح االإعانة املقررة للفريق 
ما  وهــو  �سنتيم  ماليري   06 تناهز  بقيمة 

اأو�سل الفريق اإىل اأزمة خانقة، يف حني رد 
رئي�ص البلدية بالقول اأن امل�سوؤولية الكاملة عن الو�سعية التي 
يعي�سها الفريق يتحملها اأع�ساء جمل�ص االإدارة ب�سبب عجزهم 
تتحمل  ال  البلدية  ان  اأي�سا  موؤكدا  الفريق  م�ساكل  حل  عن 
م�ستحقات  ب�سبب  الفريق  تطال  قد  عقوبات  اأي  م�سوؤولية 
الالعب ال�سابق عبا�ص عبد املالك وكذا املدرب ال�سابق للفريق 

وجدي ال�سيد.
التح�سريات  يف  العلمة  مولودية  ت�سكيلة  اليوم  نهار  وت�سرع 
للمو�سم اجلديد على اأر�سية ملعب عمار حار�ص بو�سط املدينة 
بعد تلقي ال�سوء االأخ�سر من طرف ال�سلطات املعنية، واأجرى 
عن  بالك�سف  اخلا�سة  الفحو�سات  االأم�ص  نهار  الفريق  العبو 
فريو�ص كورونا على اأن تظهر النتائج نهار اليوم، يف وقت يبقى 
االأو�ساع احلالية، ومن جانب  التدريبات ممكنا يف ظل  تاأجيل 
اأخر مت االإتفاق بني الطاقم الفني واالإدارة على برجمة ترب�ص 
ثان مغلق يف مدينة اأقبو ببجاية بداية من 09 دي�سمرب املقبل 
وملدة 10 اأيام كاملة وهذا من اأجل �سحن البطاريات جيدا ورفع 
التح�سري مع اإمكانية ال�سروع يف لعب املباريات الودية بداية من 

هذا الرتب�ص.
واملدربني  الالعبني  مع  العلمة  مولودية  متاعب  وتتوا�سل 
م�سي�ص  علي  ال�سابق  الفني  املدير  مع  املــرة  وهــذه  ال�سابقني 
مطالبا  لــوزان  يف  الدولية  الريا�سية  املحكمة  اإىل  جلاأ  الــذي 
بتعوي�سات مالية ت�سل اإىل ملياري �سنتيم نظري ف�سخ عقده مع 

الفريق خالل املو�سم ما قبل الفارط، وكان م�سي�ص 
من  مليون   370 ــاق  ف تعوي�ص  على  حت�سل  قــد 
املحكمة املحلية، ومل يتم حلد االأن حتديد موعد 
اإدارة  التي رفعها م�سي�ص، وتراهن  الق�سية  درا�سة 
للبلدية  ال�سنوية  االإعانة  على  كثريا  املولودية 
خالل  املــنــازعــات  جلنة  ديـــون  ت�سوية  اأجـــل  مــن 

للفريق  يت�سنى  حتى  وهــذا  املقبلة  الفرتة 
تاأهيل الالعبني اجلدد، علما اأن اإدارة 

قيمة  لتخفي�ص  ت�سعى  املولودية 
بالالعبني  اخلا�سة  الديون 
وتقارب  مرتفعة  تبقى  والتي  ال�سابقني 
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الدويل  احلار�ص  االأعلى  الرفيق  اإىل  انتقل  الفرا�ص  األزمه  مر�ص  بعد 

ال�سابق وكذا حار�ص فريق احتاد عني البي�ساء اأحمد موحمدي املعروف عند 

ويعد  �سنة،   68 ناهز  عمر  عن  الفارط  اجلمعة  " يوم  " بزبوز  با�سم  اجلميع 

عني  احتاد  املف�سل  فريقه  رفقة  باالألقاب  حافلة  م�سرية  �ساحب  احلار�ص 

ويعترب  الثمانينات،  وبداية  ال�سبعينيات  يف  م�سريته  وكانت  البي�ساء، 

الق�سم  اإىل  ال�سعود  بتحقيقهم  منا�سبتني  يف  احلراكتة  اأفراح  �سانعي 

ت�سكيلة  يف  الركائز  من  كان  اين   84/80 مو�سمي  االأول  الوطني 

االحتاد برفقة ارمادة من زمالئه يف �سورة جفافلة نوار ، معمري 

اجلمعي ، االإخوة فزاين ،الالعب الدويل ال�سابق اأمقران �سليمان 

مت  ال�سنني  تلك  يف  ملهاراته  ونظرا  والبقية  كوا�سي  ومزياين 

ب�سمته يف كل  ليرتك   1983 �سنة  الوطني  الفريق  اإىل  ا�ستدعائه 

املالعب التي حل بها عرب ربوع مالعب الوطن خملفا رحيله حزن 

كبري لدى جميع االأ�سرة الريا�سية خا�سة اأ�سرة احلراكتة.

احلار�ض ال�سابق  للحراكتة 

اهلل  ذمة  "بزبوز" يف 

احتاد عني البي�ضاء 

قامت اإدارة املركب الريا�سي 08 ماي 1945 مبرا�سلة اإدارة وفاق 
مبلغ  اإىل  ت�سل  والتي  املركب  م�ستحقات  ت�سوية  اأجل  من  �سطيف 
4.7 مليار �سنتيم والتي متثل حقوق اإ�ستغالل املركب من طرف اإدارة 
املركب  اإدارة  فاإن  اأخر  جانب  من  الفارطة،  الفرتة  طيلة  الوفاق 
اأكرث وهذا من خالل و�سع �سكوى  الريا�سي قامت بت�سعيد املوقف 
لدى املحكمة من اأجل حت�سيل القيمة املالية بالطرق القانونية يف 

حال عدم االإتفاق مع اإدارة الوفاق بطريقة ودية. 
ويتوا�سل غياب الثنائي لعريبي وبوقلمونة عن تدريبات الوفاق يف 
الوقت الراهن حيث ت�سري االأمور نحو غياب املدافع لعريبي عن لقاء 
اجلولة الثانية ب�سبب عدم تعافيه من االإ�سابة التي تعر�ص لها قبل 
مباراة اإحتاد العا�سمة وهو احلال ذاته مع املهاجم بوقلمونة الذي 
تدريبات  اأن  علما  خا�سة،  الأ�سباب  التدريبات  عن  الغياب  يوا�سل 
الوفاق عرفت اأي�سا غياب الثنائي ماليك توري واإ�سماعيل �سعيدي 
ب�سبب معاناتهما من االإ�سابة، فيما اإندمج املدافع االأي�سر لعوايف يف 
التدريبات التي غاب عنها خالل احل�سة االأوىل ب�سبب معاناته من 

اإ�سابة تعر�ص لها خالل مباراة االإحتاد. 
واأثار العدد الكبري من الالعبني الذين تعر�سوا الإ�سابات ع�سلية 
اإحتاد  اأمام  االأول  الر�سمي  اللقاء  يف  حتى  اأو  الودية  اللقاءات  يف 
العا�سمة الكثري من عالمات االإ�ستفهام وحتى الغ�سب لدى الطاقم 
يف  املوجودين  امل�سابني  الالعبني  من  الكبري  العدد  ب�سبب  الفني 
العيادة حلد االأن، وبدا امل�سوؤول االأول عن العار�سة الفنية للوفاق 
الوقت  يف  امل�سابني  الالعبني  كــرثة  ب�سبب  غا�سبا  الكوكي  نبيل 
حاجة  رغم  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  خلدماتهم  واالإفتقاد  احلايل 
الوفاق املا�سة اإىل كل الالعبني بالنظر لتعدد اجلبهات التي يناف�ص 

عليها الوفاق هذا املو�سم.
اأمني  بياز  املدافع  اإ�سم  باإ�سقاط  للوفاق  الفني  الطاقم  واأثار قرار 

كاأ�ص  يف  بامل�ساركة  املعنية  االإ�سافية  القائمة  من 
الكاف وغ�سب اأن�سار الوفاق الذين مل يفهموا مربرات 
خالل  جراحية  عملية  اأجــرى  الذي  الالعب  اإق�ساء 
الوفاق  اأن�سار  من  العديد  نظر  ويف  الفارطة،  االأيــام 
فاإن معايري االإختيار اخلا�سة بالالعبني ال�سبان الذين 
مت اإ�سافتهم للقائمة مل تكن مدرو�سة متاما من خالل 
الفر�سة  منح  مقابل  يف  متاألقة  اأ�سماء  عدة  اإق�ساء 

لالعبني من �سنف االأوا�سط.
وبرجمت الرابطة املحرتفة لكرة القدم لقاء اجلولة 
الثانية من البطولة بني وفاق �سطيف و�سريع غليزان 
هذا ال�سبت على اأر�سية ملعب 08 ماي 1945 بداية من 

ال�ساعة الثالثة زواال دون ح�سور اجلمهور لالإجراءات 
املعمول بها، ومن املنتظر اأن يكون اللقاء الثاين للوفاق 
قنوات  اأحــد  عرب  التلفزي  بالنقل  معنيا  املو�سم  هذا 
الظهور  مبتابعة  لالأن�سار  لل�سماح  العمومي  التلفزيون 
االأول للت�سكيلة داخل الديار، واملباراة يديرها احلكم 
ميال  تعيني  مع  ورحمون  عزرين  مب�ساعدة  حن�سال 
بني  الــرديــف  �سنف  لقاء  برجمة  ومت  رابــع،  كحكم 
توقيت  يف  اأي�سا  ال�سبت  يوم  غليزان  و�سريع  الوفاق 
العا�سرة �سباحا مبلعب 08 ماي، علما اأن الرديف عاد 

بالفوز يف لقاء اجلولة االأوىل من ملعب بولوغني.

االأورا�سي  البيت  من  مقربة  م�سادر  ذكــرت 
زيــارة  على  كــبــرية  اآمـــاال  تعلق  االإدارة  اأن 
القليلة  ال�ساعات  يف  املالعب  اعتماد  جلنة 
القادمة اإىل باتنة لتاأهيل مركب اأول نوفمرب 
املو�سم  بطولة  يف  الفريق  لقاءات  الإحت�سان 
االإدارة  لدى  نية  وجود  عدم  يوؤكد  ما  املقبل، 
من  يعاين  الــذي  �سفوحي  مبلعب  لال�ستقبال 
اإدارة  عربت  كما  وال�سلبيات  النقائ�ص  عديد 
�سباب باتنة عن قلقها املتزايد اإزاء ال�سعوبات 
بالتحاليل  القيام  اأجل  من  جتدها  ظلت  التي 
اإمتام  ثمة  ومن   ،19 بكوفيد  املتعلقة  الطبية 
وا�ستخراج  لتاأهيلهم  حت�سبا  الالعبني  ملفات 
اإجازاتهم وح�سب م�سدر م�سوؤول يف الفريق، فاإن 
انتدابهم هذا  10 ملفات لالعبني مت  اأزيد من 
الرابطة  م�ستوى  على  جممدة  زالت  ما  املو�سم 
نتائج  ا�ستكمال  تنتظر  وهي  للهواة،  الوطنية 
مربزا  لدرا�ستها،  متهيدا  الطبية  التحاليل 
املهلة  انق�ساء  يف  زغينة  الرئي�ص  خمـــاوف 

ت�سوية  مــن  متكنه  دون  املــحــددة  االإ�سافية 
فاإن  امل�سدر،  لذات  وا�ستنادا  االإ�سكالية  هذه 
عدة عوامل حالت دون �سبط ملفات الالعبني 
املتعلقة  خ�سو�سا  ال�سحي،  الربوتوكول  وفق 
باجلانبني املادي والتنظيمي، االأمر الذي جعل 
الزمن لالنتهاء من  مع  �سباق  زغينة يدخل يف 
امللفات  الطبي وحماولة و�سع  الفح�ص  عملية 
على  االأ�سبوع  هذا  بحر  الرابطة  طاولة  على 

اأق�سى تقدير. 
ويف �سياق اآخر عرفت املباراة التطبيقية التي 
االإثنني  يوم  �سبيحة  االأمــال  عنا�سر  اأجراها 
فرحات  الفريق  رئي�ص  اإلتقاء  �سفوحي  مبعلب 
العابدين  زيــن  املن�سحب  املناجري  مع  زغينة 
فريوة من من�سبه منذ حوايل ال�سهرين تقريبا 
حول  خالف  الرئي�ص  وبني  بينه  وقع  اأن  بعد 
التدخل يف ال�سالحيات من جهة وعدم الت�ساور 
فيما بينهم من جهة اأخرى هذا وقد علمنا اأن 
هناك اأطراف تتمثل يف امل�سوؤولني على الفئات 

ال�سبانية هم من حتركوا يف اخلفاء وخططوا 
واإحــداث  البع�ص  بع�سهما  مع  الرجلني  للقاء 
ال�سلح �سيما واأنهما قاما يف بداية هذا املو�سم 
التي  االإ�ــســتــقــدامــات  ناحية  مــن  جيد  بعمل 
اأن يحدث  نالت ا�ستح�سان معظم االأن�سار قبل 
اإىل  االإ�ستقدامات  عمليات  اأخــر  يف  اخلــالف 
ــدرب  ــول هــويــة امل جــانــب اإخــتــالف الـــروؤى ح

االأحق بقيادة العار�سة الفنية. 
متابعته  خــالل  زغينة  الرئي�ص  حتــدث  كما 
للمباراة التطبيقية عن موعد العودة بالن�سبة 
الرجل  التدريبات وك�سف  اإىل  االأكابر  لفريق 
من  �ــســمــانــات  تلقى  ـــه  اأن الــفــريــق  يف  االأول 
اإىل  بالعودة  اجلزائرية  الكرة  عن  امل�سوؤولني 
اأن  على  القادم  دي�سمرب   10 يوم  التدريبات 
تكون اأوىل املباريات الر�سمية هذا املو�سم يوم 
2 فيفري جتدر االإ�سارة اأنه لغاية كتابة هذه 
االأ�سطر مل يتم الك�سف عن الرزنامة اخلا�سة 

بالرابطة الثانية.

قاي�ص  �سباب  لفريق  املوؤقت  الرئي�ص  ك�سف 
حممود رمادنية اأن االأمور ت�سري وفق الربنامج 
امل�سطر من قبل اللجنة امل�سرية، واأكد املتحدث 
ب�سبط  االأخــرية  املدة  يف  تو�سلت  االإدارة  اأن 
ا�ستمارة  على  وقعوا  الالعبني  وكل  التعداد 
اإجازاتهم يبقى فقط ح�سبه التعاقد يف االأيام 
املقبلة مع الطاقم الفني، م�سريا اأن املفاو�سات 
هوية  اأن  معرتفا  ال�سحيح  االجتــاه  يف  ت�سري 
املدرب القادم �سيتم الك�سف عنها قريبا ريثما 

االنتهاء من جميع االإجراءات االإدارية .
حممود  الرئي�ص  حتــدث  اآخــر،  �سعيد  وعلى 
رمادنية على ق�سية ال�ساعة التي تبقى ت�سغل 
امللعب  مب�سكل  االأمــر  ويتعلق  االإدارة  اهتمام 
ح�سبه  ولــذا  كارثية  اأر�سيته  اأ�سبحت  اأيــن 
الإعــادة  البلدية  م�ساريع  �سمن  برجمته  مت 
ينا�سد  جعله  ما  وهو  جديدة  بحلة  الب�ساط 
الأن  االأ�ــســغــال  يف  بــاالإ�ــســراع  املعنية  اجلــهــات 
وهو  قريبا  عنه  �سيك�سف  التدريبات  موعد 
قد  م�سكل  اأكرب  حمدثنا  ل�سان  على  جاء  كما 

قد  القاي�سية  اأن  ي�ستبعد  وال  فريقه  ي�سادف 
ي�ستقبلون ال�سيوف خارج القواعد الأنه ح�سب 
كالم الرئي�ص رمادنية اأنه دون نقا�ص اأن جلنة 
نظرا  امللعب  تعتمد  ال  قــد  املــالعــب  تاأهيل 

متاما  تليق  ال  التي  االأر�سية  اأحـــوال  ل�سوء 
بع�ص  اإىل  ناهيك  الر�سمية  اللقاءات  الإجراء 

الروتو�سات االأخرى اخلا�سة بظروف امللعب.

�ضباب باتنة

�ضباب قاي�س 

احتاد خن�ضلة ملودية العلمة 

اإحتاد عنابة 

جمعية عني مليلة وفاق �ضطيف 

واحلار�ض  مقرة  مباراة  اأجواء  "ل�سام" تدخل 
بو�سوف ي�سرع يف التح�سريات مع الفريق

ال�سراع يندلع بني جمل�ض الإدارة
 ورئي�ض بلدية العلمة

موؤ�س�سة موانئ عنابة ممول جديدا
 ولقاء ودي منتظر مع املدية 

الإدارة ت�سطر برنامج التح�سريات للمو�سم اجلديد 

الكوكي غا�سب من كرثة الإ�سابات واإدارة املركب 
الريا�سي تهدد الوفاق بالعدالة  
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التح�سري  اأجــواء  مليلة  عني  جمعية  ت�سكيلة  دخلت 
جنم  اأمام  البطولة  من  الثانية  اجلولة  ملواجهة  الفعلي 
الأوىل  بالغة  اأهمية  يعي�ص  املــدرب  يعول  حيث   ، مقرة 
مواجهات الفريق يف البطولة بعد تاأجيل مباراة اجلولة 
االأوىل اأمام حامل اللقب �سباب بلوزداد ب�سبب امل�ساركة 
بقيادة  الفني   الطاقم  اأن  الرغم  وعلى  االإفريقية، 
التقني العا�سمي يدرك جيدا �سعوبة املهمة خالل اأوىل 
مواجهات املو�سم ، اإال اأنه يراهن كثريا على اإرادة العبيه 
الودي  االختبار  يف  به  ظهر  الذي  اجليد  املــردود  عقب 
التح�سريات  وكــذا  ال�ساوية  اإحتــاد  اجلــار  اأمــام  االأخــري 
حتقق  اأن  اأي�سا  ويهمه  الفريق،  بها  قام  التي  اجليدة 
هذه  يف  االنت�سار  فتحقيق  اإيجابية  انطالقة  ت�سكيلته 
االأن�سار  اأن  �سيما  قويا  معنويا  دفعا  �سيعطي  املواجهة 

وامل�سريين يريدون ن�سيان م�ساكل املو�سم الفارط اأما من 
والطاقم  النادي  اإدارة  اأن  علمنا  فقد  ال�سحي  اجلانب 
من  الالعبني  اإ�سابة  لعدم  كبري  اإرتياح  �سجلت  الفني، 
فريو�ص كوفيد19 كل هذا جعل ال�سارع الريا�سي املليلي 

يعرب عن تفاوؤله مب�ستقبل الفرق هذا املو�سم.
كما اأن ح�سة اال�ستئناف لفريق اجلمعية عرفت �سروع 
الدين  خري  احلار�ص  الفريق  �سفوف  يف  اجلديد  الوافد 
ب�سبب  غاب  اأن  بعد  اجلمعية  مع  لتدريباته  بو�سوف 
عجزه عن الدخول اإىل اأر�ص الوطن لكونه كان متواجدا 
البدين  املح�سر  يخ�سع  اأن  املنتظر  ومن  ال�سعودية،  يف 
القليلة  االأيـــام  يف  خا�ص  برنامج  اإىل  احلــار�ــص  كــاالم 

القادمة من اأجل الو�سول اإىل اجلاهزة املطلوبة.

جمل�ص  رئي�ص  بقيادة  عنابة  اإحتــاد  اإدارة  متكنت 
متويل  �سفقة  �سمان  من  زعيم  البا�سط  عبد  االإدارة 
�سيكون  الــذي  عنابة  مبيناء  االأمــر  ويتعلق  جديدة 
ــد بعد  ــدي ممـــوال لــالإحتــاد يف بــطــولــة املــو�ــســم اجل
املفاو�سات الناجحة بني اإدارة الفريق ورئي�ص جممع 
"�سريبور خدمات امليناء" عا�سور جلول الذي يعد يف 
العا�سمة،  اإحتــاد  اإدارة  ملجل�ص  رئي�سا  الوقت  نف�ص 
خالل  التمويل  اإتفاقية  على  التوقيع  املنتظر  ومن 
ــاد  االإحت اإدارة  تك�سف  مل  وقــت  يف  املقبلة  ـــام  االأي
وقت  يف  حت�سل  الفريق  اأن  علما  العقد،  قيمة  عن 
مع  �سنتيم  05 ماليري  بقيمة  �سابق على عقد متويل 
اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمــر  وهو  "اأ�سميدال"،  موؤ�س�سة 
من  باأريحية  اجلديد  املو�سم  يخو�ص  االإحتاد  يجعل 

طرف  من  املنتظر  الدعم  مع  خا�سة  املالية  الناحية 
ال�سلطات املحلية. 

اأوملبي  بني  اجلمعة  هذا  وديــة  مباراة  برجمة  ومت 
االإحتاد  حت�سريات  �سياق  يف  عنابة  واإحتــاد  املدية 
مبدينة  اجلـــاري  الرتب�ص  خــالل  اجلــديــد  للمو�سم 
ال�سلف، علما اأن الطاقم الفني للفريق بقيادة املدرب 
اأخرى  ودية  مباريات  برجمة  عن  يبحث  �سوية  بن 
وعلى  الفريق،  بطاريات  ل�سحن  الرتب�ص  هذا  خالل 
م�سكل  ت�سوية  االإحتـــاد  اإدارة  حتــاول  اأخــر  �سعيد 
الفني يف ظل  والطاقم  االإجــازات اجلديدة لالعبني 
يبقى  حيث  املنازعات،  جلنة  لدى  العالقة  الديون 
الديون  بت�سوية  مرهونا  االإجـــازات  على  احل�سول 

العالقة خالل الفرتة احلالية.

املو�سم  التح�سريات ملوعد  اأجواء  اإىل  للعودة  تاأهبا 
اجلديد  بالن�سبة لبطولة الرابطة الثانية واملقررة 
ح�سب اجلهة الو�سية اأنها �ستنطلق بحر هذا االأ�سبوع 
اإدارة احتاد خن�سلة  ، من جهتها  اأق�سى تقدير  على 
يف  التدريبات  خلو�ص  االأخ�سر  ال�سوء  يف  تنتظر 
موعدها املحدد لربح بع�ص الوقت، وت�سري م�سادرنا 
اأن الرئي�ص وليد بوكرومة مبعية مكتبه االإداري على 
االأبواب  من  املناف�سة  اأطوار  خلو�ص  اال�ستعداد  اأمت 
االأخ�سر  ال�سوء  تلقت  االإدارة  اأن  ال�سيما  الوا�سعة 

علي  بوزيدي  الوالية  على  االأول  امل�سوؤول  قبل  من 
الذي وعد اجلميع بالوقوف مع الفريق وكان اآخرها 
املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  التفقدية  امليدانية  الزيارة 
اجلارية،  االأ�سغال  على  للوقوف  عمار  حمام  مللعب 
امليدانية  لقاء على جانب هذه اخلرجة  اأين جمعه 
برئي�ص الفريق وليد بوكرومة مبعية بع�ص امل�سرين 
للفريق بح�سور اأي�سا رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي 
املكلفة  املقاولة  اأح�سن دخيل، كما طلب من �ساحب 
املو�سم  بداية  قبل  االأ�سغال  يف  االإ�سراع  بالعملية 

املقبل،  �سهر فيفري  اأن ينطلق خالل  املزمع  اجلديد 
بالتح�سري  قامت  الــنــادي  اإدارة  جهتها  من  وعليه 
جانب  من  ال�سيما  مهياأة  الظروف  وكل  املوعد  لهذا 
الربوتوكول ال�سحي الذي فر�سته اجلهات امل�سوؤولة 
فريو�ص  وبــاء  انت�سار  لتفادي  الــفــرق  جميع  على 
كورونا وهو ما اأكده من جهته املدرب اخلن�سلي عبد 
احلق معا�سي الذي يبقى متفائل الأداء مو�سم مميز 

وح�سبه كل االأمور ت�سري يف الطريق ال�سليم.

اإدارة الكاب ت�سر على ال�ستقبال مبلعب 
اأول نوفمرب ونحو عودة فريوة ملن�سبه

الإدارة تطالب بالإ�سراع يف م�سروع و�سع 
الب�ساط مللعب الثامن ماي1945
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مولودية  بيت  تنخر  ال�سراعات  مازالت 
اأخــر  وكــانــت  طــويــلــة،  فــرتة  منذ  العلمة 
حلقات هذا ال�سراع هي االإتهامات املتابدلة 
بني جمل�ص اإدارة ال�سركة التجارية بقيادة 
�سالح كراو�سي ورئي�ص بلدية العلمة توفيق 
ح�ساين، حيث حمل اأع�ساء جمل�ص االإدارة 
م�سوؤولية الو�سع ال�سائد اإىل رئي�ص البلدية 
يف ظل رف�سه ت�سريح االإعانة املقررة للفريق 
ما  وهــو  �سنتيم  ماليري   06 تناهز  بقيمة 

اأو�سل الفريق اإىل اأزمة خانقة، يف حني رد 
رئي�ص البلدية بالقول اأن امل�سوؤولية الكاملة عن الو�سعية التي 
يعي�سها الفريق يتحملها اأع�ساء جمل�ص االإدارة ب�سبب عجزهم 
تتحمل  ال  البلدية  ان  اأي�سا  موؤكدا  الفريق  م�ساكل  حل  عن 
م�ستحقات  ب�سبب  الفريق  تطال  قد  عقوبات  اأي  م�سوؤولية 
الالعب ال�سابق عبا�ص عبد املالك وكذا املدرب ال�سابق للفريق 

وجدي ال�سيد.
التح�سريات  يف  العلمة  مولودية  ت�سكيلة  اليوم  نهار  وت�سرع 
للمو�سم اجلديد على اأر�سية ملعب عمار حار�ص بو�سط املدينة 
بعد تلقي ال�سوء االأخ�سر من طرف ال�سلطات املعنية، واأجرى 
عن  بالك�سف  اخلا�سة  الفحو�سات  االأم�ص  نهار  الفريق  العبو 
فريو�ص كورونا على اأن تظهر النتائج نهار اليوم، يف وقت يبقى 
االأو�ساع احلالية، ومن جانب  التدريبات ممكنا يف ظل  تاأجيل 
اأخر مت االإتفاق بني الطاقم الفني واالإدارة على برجمة ترب�ص 
ثان مغلق يف مدينة اأقبو ببجاية بداية من 09 دي�سمرب املقبل 
وملدة 10 اأيام كاملة وهذا من اأجل �سحن البطاريات جيدا ورفع 
التح�سري مع اإمكانية ال�سروع يف لعب املباريات الودية بداية من 

هذا الرتب�ص.
واملدربني  الالعبني  مع  العلمة  مولودية  متاعب  وتتوا�سل 
م�سي�ص  علي  ال�سابق  الفني  املدير  مع  املــرة  وهــذه  ال�سابقني 
مطالبا  لــوزان  يف  الدولية  الريا�سية  املحكمة  اإىل  جلاأ  الــذي 
بتعوي�سات مالية ت�سل اإىل ملياري �سنتيم نظري ف�سخ عقده مع 

الفريق خالل املو�سم ما قبل الفارط، وكان م�سي�ص 
من  مليون   370 ــاق  ف تعوي�ص  على  حت�سل  قــد 
املحكمة املحلية، ومل يتم حلد االأن حتديد موعد 
اإدارة  التي رفعها م�سي�ص، وتراهن  الق�سية  درا�سة 
للبلدية  ال�سنوية  االإعانة  على  كثريا  املولودية 
خالل  املــنــازعــات  جلنة  ديـــون  ت�سوية  اأجـــل  مــن 

للفريق  يت�سنى  حتى  وهــذا  املقبلة  الفرتة 
تاأهيل الالعبني اجلدد، علما اأن اإدارة 

قيمة  لتخفي�ص  ت�سعى  املولودية 
بالالعبني  اخلا�سة  الديون 
وتقارب  مرتفعة  تبقى  والتي  ال�سابقني 

�سنتيم. مليار   7.3
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الدويل  احلار�ص  االأعلى  الرفيق  اإىل  انتقل  الفرا�ص  األزمه  مر�ص  بعد 

ال�سابق وكذا حار�ص فريق احتاد عني البي�ساء اأحمد موحمدي املعروف عند 

ويعد  �سنة،   68 ناهز  عمر  عن  الفارط  اجلمعة  " يوم  " بزبوز  با�سم  اجلميع 

عني  احتاد  املف�سل  فريقه  رفقة  باالألقاب  حافلة  م�سرية  �ساحب  احلار�ص 

ويعترب  الثمانينات،  وبداية  ال�سبعينيات  يف  م�سريته  وكانت  البي�ساء، 

الق�سم  اإىل  ال�سعود  بتحقيقهم  منا�سبتني  يف  احلراكتة  اأفراح  �سانعي 

ت�سكيلة  يف  الركائز  من  كان  اين   84/80 مو�سمي  االأول  الوطني 

االحتاد برفقة ارمادة من زمالئه يف �سورة جفافلة نوار ، معمري 

اجلمعي ، االإخوة فزاين ،الالعب الدويل ال�سابق اأمقران �سليمان 

مت  ال�سنني  تلك  يف  ملهاراته  ونظرا  والبقية  كوا�سي  ومزياين 

ب�سمته يف كل  ليرتك   1983 �سنة  الوطني  الفريق  اإىل  ا�ستدعائه 

املالعب التي حل بها عرب ربوع مالعب الوطن خملفا رحيله حزن 

كبري لدى جميع االأ�سرة الريا�سية خا�سة اأ�سرة احلراكتة.

احلار�ض ال�سابق  للحراكتة 

اهلل  ذمة  "بزبوز" يف 

احتاد عني البي�ضاء 

قامت اإدارة املركب الريا�سي 08 ماي 1945 مبرا�سلة اإدارة وفاق 
مبلغ  اإىل  ت�سل  والتي  املركب  م�ستحقات  ت�سوية  اأجل  من  �سطيف 
4.7 مليار �سنتيم والتي متثل حقوق اإ�ستغالل املركب من طرف اإدارة 
املركب  اإدارة  فاإن  اأخر  جانب  من  الفارطة،  الفرتة  طيلة  الوفاق 
اأكرث وهذا من خالل و�سع �سكوى  الريا�سي قامت بت�سعيد املوقف 
لدى املحكمة من اأجل حت�سيل القيمة املالية بالطرق القانونية يف 

حال عدم االإتفاق مع اإدارة الوفاق بطريقة ودية. 
ويتوا�سل غياب الثنائي لعريبي وبوقلمونة عن تدريبات الوفاق يف 
الوقت الراهن حيث ت�سري االأمور نحو غياب املدافع لعريبي عن لقاء 
اجلولة الثانية ب�سبب عدم تعافيه من االإ�سابة التي تعر�ص لها قبل 
مباراة اإحتاد العا�سمة وهو احلال ذاته مع املهاجم بوقلمونة الذي 
تدريبات  اأن  علما  خا�سة،  الأ�سباب  التدريبات  عن  الغياب  يوا�سل 
الوفاق عرفت اأي�سا غياب الثنائي ماليك توري واإ�سماعيل �سعيدي 
ب�سبب معاناتهما من االإ�سابة، فيما اإندمج املدافع االأي�سر لعوايف يف 
التدريبات التي غاب عنها خالل احل�سة االأوىل ب�سبب معاناته من 

اإ�سابة تعر�ص لها خالل مباراة االإحتاد. 
واأثار العدد الكبري من الالعبني الذين تعر�سوا الإ�سابات ع�سلية 
اإحتاد  اأمام  االأول  الر�سمي  اللقاء  يف  حتى  اأو  الودية  اللقاءات  يف 
العا�سمة الكثري من عالمات االإ�ستفهام وحتى الغ�سب لدى الطاقم 
يف  املوجودين  امل�سابني  الالعبني  من  الكبري  العدد  ب�سبب  الفني 
العيادة حلد االأن، وبدا امل�سوؤول االأول عن العار�سة الفنية للوفاق 
الوقت  يف  امل�سابني  الالعبني  كــرثة  ب�سبب  غا�سبا  الكوكي  نبيل 
حاجة  رغم  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  خلدماتهم  واالإفتقاد  احلايل 
الوفاق املا�سة اإىل كل الالعبني بالنظر لتعدد اجلبهات التي يناف�ص 

عليها الوفاق هذا املو�سم.
اأمني  بياز  املدافع  اإ�سم  باإ�سقاط  للوفاق  الفني  الطاقم  واأثار قرار 

كاأ�ص  يف  بامل�ساركة  املعنية  االإ�سافية  القائمة  من 
الكاف وغ�سب اأن�سار الوفاق الذين مل يفهموا مربرات 
خالل  جراحية  عملية  اأجــرى  الذي  الالعب  اإق�ساء 
الوفاق  اأن�سار  من  العديد  نظر  ويف  الفارطة،  االأيــام 
فاإن معايري االإختيار اخلا�سة بالالعبني ال�سبان الذين 
مت اإ�سافتهم للقائمة مل تكن مدرو�سة متاما من خالل 
الفر�سة  منح  مقابل  يف  متاألقة  اأ�سماء  عدة  اإق�ساء 

لالعبني من �سنف االأوا�سط.
وبرجمت الرابطة املحرتفة لكرة القدم لقاء اجلولة 
الثانية من البطولة بني وفاق �سطيف و�سريع غليزان 
هذا ال�سبت على اأر�سية ملعب 08 ماي 1945 بداية من 

ال�ساعة الثالثة زواال دون ح�سور اجلمهور لالإجراءات 
املعمول بها، ومن املنتظر اأن يكون اللقاء الثاين للوفاق 
قنوات  اأحــد  عرب  التلفزي  بالنقل  معنيا  املو�سم  هذا 
الظهور  مبتابعة  لالأن�سار  لل�سماح  العمومي  التلفزيون 
االأول للت�سكيلة داخل الديار، واملباراة يديرها احلكم 
ميال  تعيني  مع  ورحمون  عزرين  مب�ساعدة  حن�سال 
بني  الــرديــف  �سنف  لقاء  برجمة  ومت  رابــع،  كحكم 
توقيت  يف  اأي�سا  ال�سبت  يوم  غليزان  و�سريع  الوفاق 
العا�سرة �سباحا مبلعب 08 ماي، علما اأن الرديف عاد 

بالفوز يف لقاء اجلولة االأوىل من ملعب بولوغني.

االأورا�سي  البيت  من  مقربة  م�سادر  ذكــرت 
زيــارة  على  كــبــرية  اآمـــاال  تعلق  االإدارة  اأن 
القليلة  ال�ساعات  يف  املالعب  اعتماد  جلنة 
القادمة اإىل باتنة لتاأهيل مركب اأول نوفمرب 
املو�سم  بطولة  يف  الفريق  لقاءات  الإحت�سان 
االإدارة  لدى  نية  وجود  عدم  يوؤكد  ما  املقبل، 
من  يعاين  الــذي  �سفوحي  مبلعب  لال�ستقبال 
اإدارة  عربت  كما  وال�سلبيات  النقائ�ص  عديد 
�سباب باتنة عن قلقها املتزايد اإزاء ال�سعوبات 
بالتحاليل  القيام  اأجل  من  جتدها  ظلت  التي 
اإمتام  ثمة  ومن   ،19 بكوفيد  املتعلقة  الطبية 
وا�ستخراج  لتاأهيلهم  حت�سبا  الالعبني  ملفات 
اإجازاتهم وح�سب م�سدر م�سوؤول يف الفريق، فاإن 
انتدابهم هذا  10 ملفات لالعبني مت  اأزيد من 
الرابطة  م�ستوى  على  جممدة  زالت  ما  املو�سم 
نتائج  ا�ستكمال  تنتظر  وهي  للهواة،  الوطنية 
مربزا  لدرا�ستها،  متهيدا  الطبية  التحاليل 
املهلة  انق�ساء  يف  زغينة  الرئي�ص  خمـــاوف 

ت�سوية  مــن  متكنه  دون  املــحــددة  االإ�سافية 
فاإن  امل�سدر،  لذات  وا�ستنادا  االإ�سكالية  هذه 
عدة عوامل حالت دون �سبط ملفات الالعبني 
املتعلقة  خ�سو�سا  ال�سحي،  الربوتوكول  وفق 
باجلانبني املادي والتنظيمي، االأمر الذي جعل 
الزمن لالنتهاء من  مع  �سباق  زغينة يدخل يف 
امللفات  الطبي وحماولة و�سع  الفح�ص  عملية 
على  االأ�سبوع  هذا  بحر  الرابطة  طاولة  على 

اأق�سى تقدير. 
ويف �سياق اآخر عرفت املباراة التطبيقية التي 
االإثنني  يوم  �سبيحة  االأمــال  عنا�سر  اأجراها 
فرحات  الفريق  رئي�ص  اإلتقاء  �سفوحي  مبعلب 
العابدين  زيــن  املن�سحب  املناجري  مع  زغينة 
فريوة من من�سبه منذ حوايل ال�سهرين تقريبا 
حول  خالف  الرئي�ص  وبني  بينه  وقع  اأن  بعد 
التدخل يف ال�سالحيات من جهة وعدم الت�ساور 
فيما بينهم من جهة اأخرى هذا وقد علمنا اأن 
هناك اأطراف تتمثل يف امل�سوؤولني على الفئات 

ال�سبانية هم من حتركوا يف اخلفاء وخططوا 
واإحــداث  البع�ص  بع�سهما  مع  الرجلني  للقاء 
ال�سلح �سيما واأنهما قاما يف بداية هذا املو�سم 
التي  االإ�ــســتــقــدامــات  ناحية  مــن  جيد  بعمل 
اأن يحدث  نالت ا�ستح�سان معظم االأن�سار قبل 
اإىل  االإ�ستقدامات  عمليات  اأخــر  يف  اخلــالف 
ــدرب  ــول هــويــة امل جــانــب اإخــتــالف الـــروؤى ح

االأحق بقيادة العار�سة الفنية. 
متابعته  خــالل  زغينة  الرئي�ص  حتــدث  كما 
للمباراة التطبيقية عن موعد العودة بالن�سبة 
الرجل  التدريبات وك�سف  اإىل  االأكابر  لفريق 
من  �ــســمــانــات  تلقى  ـــه  اأن الــفــريــق  يف  االأول 
اإىل  بالعودة  اجلزائرية  الكرة  عن  امل�سوؤولني 
اأن  على  القادم  دي�سمرب   10 يوم  التدريبات 
تكون اأوىل املباريات الر�سمية هذا املو�سم يوم 
2 فيفري جتدر االإ�سارة اأنه لغاية كتابة هذه 
االأ�سطر مل يتم الك�سف عن الرزنامة اخلا�سة 

بالرابطة الثانية.

قاي�ص  �سباب  لفريق  املوؤقت  الرئي�ص  ك�سف 
حممود رمادنية اأن االأمور ت�سري وفق الربنامج 
امل�سطر من قبل اللجنة امل�سرية، واأكد املتحدث 
ب�سبط  االأخــرية  املدة  يف  تو�سلت  االإدارة  اأن 
ا�ستمارة  على  وقعوا  الالعبني  وكل  التعداد 
اإجازاتهم يبقى فقط ح�سبه التعاقد يف االأيام 
املقبلة مع الطاقم الفني، م�سريا اأن املفاو�سات 
هوية  اأن  معرتفا  ال�سحيح  االجتــاه  يف  ت�سري 
املدرب القادم �سيتم الك�سف عنها قريبا ريثما 

االنتهاء من جميع االإجراءات االإدارية .
حممود  الرئي�ص  حتــدث  اآخــر،  �سعيد  وعلى 
رمادنية على ق�سية ال�ساعة التي تبقى ت�سغل 
امللعب  مب�سكل  االأمــر  ويتعلق  االإدارة  اهتمام 
ح�سبه  ولــذا  كارثية  اأر�سيته  اأ�سبحت  اأيــن 
الإعــادة  البلدية  م�ساريع  �سمن  برجمته  مت 
ينا�سد  جعله  ما  وهو  جديدة  بحلة  الب�ساط 
الأن  االأ�ــســغــال  يف  بــاالإ�ــســراع  املعنية  اجلــهــات 
وهو  قريبا  عنه  �سيك�سف  التدريبات  موعد 
قد  م�سكل  اأكرب  حمدثنا  ل�سان  على  جاء  كما 

قد  القاي�سية  اأن  ي�ستبعد  وال  فريقه  ي�سادف 
ي�ستقبلون ال�سيوف خارج القواعد الأنه ح�سب 
كالم الرئي�ص رمادنية اأنه دون نقا�ص اأن جلنة 
نظرا  امللعب  تعتمد  ال  قــد  املــالعــب  تاأهيل 

متاما  تليق  ال  التي  االأر�سية  اأحـــوال  ل�سوء 
بع�ص  اإىل  ناهيك  الر�سمية  اللقاءات  الإجراء 

الروتو�سات االأخرى اخلا�سة بظروف امللعب.

�ضباب باتنة

�ضباب قاي�س 

احتاد خن�ضلة ملودية العلمة 

اإحتاد عنابة 

جمعية عني مليلة وفاق �ضطيف 

واحلار�ض  مقرة  مباراة  اأجواء  "ل�سام" تدخل 
بو�سوف ي�سرع يف التح�سريات مع الفريق

ال�سراع يندلع بني جمل�ض الإدارة
 ورئي�ض بلدية العلمة

موؤ�س�سة موانئ عنابة ممول جديدا
 ولقاء ودي منتظر مع املدية 

الإدارة ت�سطر برنامج التح�سريات للمو�سم اجلديد 

الكوكي غا�سب من كرثة الإ�سابات واإدارة املركب 
الريا�سي تهدد الوفاق بالعدالة  
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التح�سري  اأجــواء  مليلة  عني  جمعية  ت�سكيلة  دخلت 
جنم  اأمام  البطولة  من  الثانية  اجلولة  ملواجهة  الفعلي 
الأوىل  بالغة  اأهمية  يعي�ص  املــدرب  يعول  حيث   ، مقرة 
مواجهات الفريق يف البطولة بعد تاأجيل مباراة اجلولة 
االأوىل اأمام حامل اللقب �سباب بلوزداد ب�سبب امل�ساركة 
بقيادة  الفني   الطاقم  اأن  الرغم  وعلى  االإفريقية، 
التقني العا�سمي يدرك جيدا �سعوبة املهمة خالل اأوىل 
مواجهات املو�سم ، اإال اأنه يراهن كثريا على اإرادة العبيه 
الودي  االختبار  يف  به  ظهر  الذي  اجليد  املــردود  عقب 
التح�سريات  وكــذا  ال�ساوية  اإحتــاد  اجلــار  اأمــام  االأخــري 
حتقق  اأن  اأي�سا  ويهمه  الفريق،  بها  قام  التي  اجليدة 
هذه  يف  االنت�سار  فتحقيق  اإيجابية  انطالقة  ت�سكيلته 
االأن�سار  اأن  �سيما  قويا  معنويا  دفعا  �سيعطي  املواجهة 

وامل�سريين يريدون ن�سيان م�ساكل املو�سم الفارط اأما من 
والطاقم  النادي  اإدارة  اأن  علمنا  فقد  ال�سحي  اجلانب 
من  الالعبني  اإ�سابة  لعدم  كبري  اإرتياح  �سجلت  الفني، 
فريو�ص كوفيد19 كل هذا جعل ال�سارع الريا�سي املليلي 

يعرب عن تفاوؤله مب�ستقبل الفرق هذا املو�سم.
كما اأن ح�سة اال�ستئناف لفريق اجلمعية عرفت �سروع 
الدين  خري  احلار�ص  الفريق  �سفوف  يف  اجلديد  الوافد 
ب�سبب  غاب  اأن  بعد  اجلمعية  مع  لتدريباته  بو�سوف 
عجزه عن الدخول اإىل اأر�ص الوطن لكونه كان متواجدا 
البدين  املح�سر  يخ�سع  اأن  املنتظر  ومن  ال�سعودية،  يف 
القليلة  االأيـــام  يف  خا�ص  برنامج  اإىل  احلــار�ــص  كــاالم 

القادمة من اأجل الو�سول اإىل اجلاهزة املطلوبة.

جمل�ص  رئي�ص  بقيادة  عنابة  اإحتــاد  اإدارة  متكنت 
متويل  �سفقة  �سمان  من  زعيم  البا�سط  عبد  االإدارة 
�سيكون  الــذي  عنابة  مبيناء  االأمــر  ويتعلق  جديدة 
ــد بعد  ــدي ممـــوال لــالإحتــاد يف بــطــولــة املــو�ــســم اجل
املفاو�سات الناجحة بني اإدارة الفريق ورئي�ص جممع 
"�سريبور خدمات امليناء" عا�سور جلول الذي يعد يف 
العا�سمة،  اإحتــاد  اإدارة  ملجل�ص  رئي�سا  الوقت  نف�ص 
خالل  التمويل  اإتفاقية  على  التوقيع  املنتظر  ومن 
ــاد  االإحت اإدارة  تك�سف  مل  وقــت  يف  املقبلة  ـــام  االأي
وقت  يف  حت�سل  الفريق  اأن  علما  العقد،  قيمة  عن 
مع  �سنتيم  05 ماليري  بقيمة  �سابق على عقد متويل 
اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمــر  وهو  "اأ�سميدال"،  موؤ�س�سة 
من  باأريحية  اجلديد  املو�سم  يخو�ص  االإحتاد  يجعل 

طرف  من  املنتظر  الدعم  مع  خا�سة  املالية  الناحية 
ال�سلطات املحلية. 

اأوملبي  بني  اجلمعة  هذا  وديــة  مباراة  برجمة  ومت 
االإحتاد  حت�سريات  �سياق  يف  عنابة  واإحتــاد  املدية 
مبدينة  اجلـــاري  الرتب�ص  خــالل  اجلــديــد  للمو�سم 
ال�سلف، علما اأن الطاقم الفني للفريق بقيادة املدرب 
اأخرى  ودية  مباريات  برجمة  عن  يبحث  �سوية  بن 
وعلى  الفريق،  بطاريات  ل�سحن  الرتب�ص  هذا  خالل 
م�سكل  ت�سوية  االإحتـــاد  اإدارة  حتــاول  اأخــر  �سعيد 
الفني يف ظل  والطاقم  االإجــازات اجلديدة لالعبني 
يبقى  حيث  املنازعات،  جلنة  لدى  العالقة  الديون 
الديون  بت�سوية  مرهونا  االإجـــازات  على  احل�سول 

العالقة خالل الفرتة احلالية.

املو�سم  التح�سريات ملوعد  اأجواء  اإىل  للعودة  تاأهبا 
اجلديد  بالن�سبة لبطولة الرابطة الثانية واملقررة 
ح�سب اجلهة الو�سية اأنها �ستنطلق بحر هذا االأ�سبوع 
اإدارة احتاد خن�سلة  ، من جهتها  اأق�سى تقدير  على 
يف  التدريبات  خلو�ص  االأخ�سر  ال�سوء  يف  تنتظر 
موعدها املحدد لربح بع�ص الوقت، وت�سري م�سادرنا 
اأن الرئي�ص وليد بوكرومة مبعية مكتبه االإداري على 
االأبواب  من  املناف�سة  اأطوار  خلو�ص  اال�ستعداد  اأمت 
االأخ�سر  ال�سوء  تلقت  االإدارة  اأن  ال�سيما  الوا�سعة 

علي  بوزيدي  الوالية  على  االأول  امل�سوؤول  قبل  من 
الذي وعد اجلميع بالوقوف مع الفريق وكان اآخرها 
املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  التفقدية  امليدانية  الزيارة 
اجلارية،  االأ�سغال  على  للوقوف  عمار  حمام  مللعب 
امليدانية  لقاء على جانب هذه اخلرجة  اأين جمعه 
برئي�ص الفريق وليد بوكرومة مبعية بع�ص امل�سرين 
للفريق بح�سور اأي�سا رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي 
املكلفة  املقاولة  اأح�سن دخيل، كما طلب من �ساحب 
املو�سم  بداية  قبل  االأ�سغال  يف  االإ�سراع  بالعملية 

املقبل،  �سهر فيفري  اأن ينطلق خالل  املزمع  اجلديد 
بالتح�سري  قامت  الــنــادي  اإدارة  جهتها  من  وعليه 
جانب  من  ال�سيما  مهياأة  الظروف  وكل  املوعد  لهذا 
الربوتوكول ال�سحي الذي فر�سته اجلهات امل�سوؤولة 
فريو�ص  وبــاء  انت�سار  لتفادي  الــفــرق  جميع  على 
كورونا وهو ما اأكده من جهته املدرب اخلن�سلي عبد 
احلق معا�سي الذي يبقى متفائل الأداء مو�سم مميز 

وح�سبه كل االأمور ت�سري يف الطريق ال�سليم.

اإدارة الكاب ت�سر على ال�ستقبال مبلعب 
اأول نوفمرب ونحو عودة فريوة ملن�سبه

الإدارة تطالب بالإ�سراع يف م�سروع و�سع 
الب�ساط مللعب الثامن ماي1945

العاي�ص. �ص 

العاي�ص. �ص 

العاي�ص. �ص 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 



اأم�ص،  يــوم  ــر  ــزائ اجل ــت،  ــي اأح
غرار  على  لل�سيدا  العاملي  اليوم 
جتهل  ــي  وه الــعــامل  دول  كــافــة 
االأرقام احلقيقة للم�سابني بهذا 
املر�ص، يف ظل ال�سمت والغمو�ص 
�سجلت  اأين  حوله،  يحوم  الذي 
يقارب  ما  املا�سية  ال�سنة  خالل 
من  ــدة  ــدي ج حــالــة  الـ1000 
1283 حالة حم�سوبة  اإجمايل 
الذي  التكتم اخلطري  لكن  عليها 
يكتنف هذا املر�ص يوحي ح�سب 
االأطباء واملخت�سني اأن احل�سيلة 

مر�سحة لالرتفاع.
احل�سيلة  خمت�سون،اأن  ــد  واأك
الو�سعية  تعك�ص  ال  امل�سجلة 
ــة احلــقــيــقــيــة ملــر�ــص ــي ــائ ــوب ال
HIV، الذي ال يزال ينظر اإليه 

يثري  "خمجل"  مر�ص  اأنــه  على 
ويوجه  �ساحبه  حول  ال�سكوك 
خطرية  اأخالقية  اتهامات  لــه 
وخا�سة اإذا تعلق االأمر بالن�ساء 
التي  الــتــوعــيــة  رغـــم حــمــالت 
وكذا  ال�سحية  اجلهات  تنظمها 
هذا  يف  النا�سطة  اجلــمــعــيــات 
الوعي  لن�سر  �سنة  كــل  املــيــدان 
واأ�سباب  املر�ص  هــذا  بخطورة 
انــتــقــال الـــعـــدوى، وهـــو االأمـــر 
اأكدته م�سادر �سحية من  الذي  
نيوز"،  "لالورا�ص  خن�سلة  والية 
حيث يتكتم املر�سى ح�سبهم عن 
توجههم  حال  يف  االإيــدز  مر�ص 
اأو  االأ�ــســنــان  اإىل عــيــادات طــب 
من  زاد  الــتــولــيــد،مــا  عـــيـــادات 

خطورة الو�سع وتعقيده.

انت�سار  اأ�ـــســـبـــاب  اأهـــــم  ومــــن 
على  وزحــفــه  ب�سرعة  املــر�ــص 
على  التكتم  �سمت،  يف  املناعة 
غياب  ــذا  وك امل�سجلة  احلـــاالت 
اأن  حتى  املبكر،  الك�سف  ثقافة 
للم�سالح  املقدمة  االإح�ساءات 
البعد  كل  بعيدة  تبدو  ال�سحية 
تهديد  �ساأنه  من  ما  الواقع،  عن 
يف  بغرقه  اجلــزائــري  املجتمع 
ووقوعه  جديدة  �سحية  اأزمــة 
الذي  املناعة  فقدان  �سرك  يف 
لكل  �سهلة  �سحية  منه  �سيجعل 
البالد  اأن  علما  م�ستجد  فريو�ص 
اأخـــرى  �سحية  اأزمــــة  ــه  ــواج ت

تتعلق بجائحة كورونا.
وقد تطرقت وزارة ال�سحة هذه 
الطموحة  االأهداف  اإىل  ال�سنة 

الذي  ال�سيدا  مكافحة  ملخطط 
ــاأنــه كـــل االأطـــــراف  دعـــت بــ�ــس
الفاعلة لال�ستجابة له من اأجل 
تنفيذه يف ظل االأزمة الراهنة، 
املنا�سبة  اأم�ص  يــوم  اأحيت  كما 

بتنظيم يوم اإعالمي مبقر وزارة 
"خالل  �ــســعــار  حتـــت  الــ�ــســحــة 
ال�سوء  لت�سليط   ،"19 كوفيد 
وحتميل  الــراهــن  الو�سع  على 
املناعة  فقدان  مر�ص  م�سوؤولية 

تكمن  امل�سوؤولية  الأن  للجميع 
وثقافة  ــي  ــوع وال الــوقــايــة  يف 
التعامل مع املر�سى اأكرث منها يف 

العالج.

تعي�ض يف م�شتو�شف مهرتئيفتقرلأدنى �شروريات احلياة 

عائلة "حريقة �شليم"بتاك�شالنت تنا�شد 
ال�شلطات املحلية الإنقاذهم من الت�شرد

علب "مفاجاآت" ت�شم مواد جتميلية 
موجهة لالأطفال تكت�شح االأ�شواق 

�سليم  "حريقة  عــائــلــة  تــنــا�ــســد 
ببلدية  الــقــاطــنــة  براهيم"،  بــن 
تاك�سالنت بدائرة اوالد �سي �سليمان 
باتنة،  والية  وايل  بباتنة،تدخل 
من اأجل و�سع حد ملعاناتهم مع اأزمة 
ال�سكن التي يتخبط و�سطها املعنيون 

منذ 11 �سنة م�ست.
زوجني  من  املتكونة  العائلة  وكانت 
م�ستو�سف  من  اتخذت  قد  وطفل، 
احلقبة  اإىل  ت�سييده  يعود  قــدمي 
االإ�ستعمارية مالذا لها، و�سط انعدام 
كليالأدنى �سروط احلياة به خا�سة 
الكارتون،  من  م�سنوعة  جدرانه  اأن 
ب�سفائح  ال�سقف  و�ــســع  مت  فيما 
�سلبا  اإنعك�ص  الذي  االأمر  حديدية، 
على �سحة العائلة ال�سيما بالن�سبة 
واحل�سا�سية،  بالربو  امل�ساب  لالإبن 
تهجم  هو  معاناتهم  من  وما�ساعف 
وال�ستم  لل�سب  وتعر�سهم  اجلــريان 
املتكرر من قبلهم، ناهيك عن منعهم 
الطبيعي  الغاز  مبادتي  التزود  من 
النظافة  غياب  ظل  يف  والكهرباء، 

لعدم توفر املياه. 
تلقت  باأنها  واأكدت عائلة حريقة، 
من  الكثري  املحلية  ال�سلطات  مــن 
الوعود، اإال اأنه حلد ال�ساعة مل يتم 
طلب  ملف  بعدمااأودعت  ترحيلها 
يحمل   2009 �سنة  اجتماعي  �سكن 
ماء  يحفظ  اأن  باإمكانه   ،370 رقم 
كل  يف  تنقلهم  دون  ويحول  وجههم 
عامل  البيت  رب  واأن  ال�سيما  مــرة، 
ب�سيط غالبا ما يقتات بعمل يومي، 

من  مينعه  مبر�ص  الإ�سابته  وذلــك 
تعمل  حني  يف  عــادي،  ب�سكل  العمل 
البلدية  باملكتبة  املــعــنــي  ـــة  زوج
الت�سغيل  قبل  مــا  عــقــود  ـــار  اإط يف 
بـ8اآالف  يــقــدر  راتــبــا  وتتقا�سى 
م�ساريفهم  يكفي  بالكاد  فقط،  دج 

اليومية. 
باأنهم �ساروا  العائلة،  واأ�سارت ذات 
اجلــريان،  قبل  مــن  للطرد  عر�سة 
الدوام  على  يتعر�سون  باتوا  حيث 
به  ماميرون  املتكرر،ورغم  للتهديد 

اإال  ماأ�ساوية  معي�سية  اأو�ساع  من 
اأن اجلهات املعنية مل حترك 

�ساكنا، حيث تلقوا �سابقا 
وبع�ص  كثرية  وعــودا 

املوؤقتة  ــول  ــل احل
النظر  غاية  اإىل 
ــم،  ــه ــت ــي ــع و�ــس يف 

ب�سكل  ــم  ــه ــل ــق ــن ك
ال�سكنات  اإىل  موؤقت 

التابعة  الوظيفية 
ــــــــدى املــــدار�ــــص  الإح

ببلدية  االبــتــدائــيــة 
ذلك  اأن  اإال  تاك�سالنت، 

اأر�ــــص  ــى  ــل ع يــجــ�ــســد  مل 
الـــواقـــع،واأمـــام مــا متــر به 

ظــروف  مــن  حريقة  عائلة 
بهم  تع�سف  بــاتــت  ع�سيبة 

يف  هــوؤالء  ياأمل  جانب،  كل  من 
من  الرحمة  بعني  اإليهم  النظر 

واجلهات  املحلية  ال�سلطات  طرف 
امل�سوؤولني  نا�سدت  اأيـــن  املعنية، 

من  واإنت�سالهم  العاجل  التحرك 
عر�سة  والبقاء  الــعــراء  يف  املبيت 
لالأمرا�ص، وغريها من املخاطر التي 

حتدق باملعنيني. 
االأ�سواق  يكت�سح  لالأطفال  خم�س�ص  منتوج  تواجد  من  امل�ستهلك،  حلماية  الوطنية  املنظمة  حذرت، 
االإ�سم قد  واإ�سافة جمهولة  األعابا مرفقة مبواد جتميلية كمفاجاأة  االأخرية وي�سم  االأيام  خالل 
موجهة  الغذائية  املــواد  حمالت  م�ستوى  على  تباع  ال�سالحية،  منتهية  تكون 

لالأطفال ال يتجاوز �سعرها 20 دج.
متنوعة  جتميلية  م�ستح�سرات  على  املذكورة  العلب  وحتتوي 
على غرار العطور وقنينات       من "الكحل" غري الطبيعي واألوان 
متعددة من اأحمر ال�سفاه وغريها من املنتجات االأخرى التي 
ال حتمل تاريخ �سالحية على غالف العلبة، كما اأن معظمها 
امل�سنع  اأو  ال�سركة  ا�سم  اأو  عالمة  اأي  يحمل  وال  م�ستورد 

املنِتج الذي قام بت�سنيع هذا املنتوج.
ال�سديد  امتعا�سهم  عــن  جهتهم،  مــن  ــيــاء  االأول وعــرب 
من  املنتوج  �سحب  ــدم  وع للرقابة  الــتــام  الغياب  مــن 
فيها  �سيت�سبب  التي  الكبرية  للمخاطر  نظرا  االأ�سواق 
من  يتم  التي  الطريقة  عن  ت�ساءلوا  كما  حمالة،  ال 
اإىل  واإدخالها  املنتجات  هذه  مثل  ا�سترياد  خاللها 
املوزعة  املحالت  خمتلف  على  وتوزيعها  الوطن 
رقيب،  اأو  ح�سيب  دون  اجلــزائــر  واليـــات  عــرب 
على  وحتتوي  لالأطفال  خم�س�سة  كونها  خا�سة 
ليدفع  الرا�سدون،  ي�ستعملها  اأن  يفرت�ص  مواد 
"اجلرائم" التي  االأطفال بذلك ثمن مثل هذه 
يرتكبها بع�ص التجار الذين ي�سعون نحو الربح دون 
اأدنى اعتبار للنتائج الوخيمة املرتتبة عن ت�سويق مثل 

هذه املنتوجات.
املنتوجات  على  الرقابة  ت�سديد  ب�سرورة  املواطنون،  وطالب 
وتفعيل  منها،  امل�ستوردة  خا�سة  االأطفال  لفئة  املوجهة  واالألعاب 
القوانني املتعلقة بذلك حلماية اأطفالنا ومعاقبة املخالفني وت�سليط 
اأق�سى العقوبات عليهم يف حال ترويجهم لل�سلع واملنتوجات التي من �سانها 

�سفيقة. �صالت�سبب اأ�سرار وخماطر نف�سية و�سحية لدى االأطفال.

حفيظة. ب

وا�سعا  موؤخرا،تراكما  العمومية  الطرق  وكذا  بابار  مدينة  اأحياء  تعرف، 

ملختلف النفايات املنزلية وامتالء احلاويات املعدة لهذا الغر�ص عن اآخرها بعد 

النظافة  عمال  بها  يقوم  التي  التنظيف  حمالت  رغم  ال�سلبي  املنظر  هذا  ا�ستفحال 

التابعني مل�سالح النظافة والوقاية ب�سكل دوري.

هذا الو�سع ازداد �سوء موؤخرا، نتيجة تراكم االأو�ساخ باأغلب االأحياء وعجز العمال عن احتواء 

اأ�سحت  بعدما  املادية،  حتىالو�سائل  اأو  العاملة  اليد  يف  امللحوظ  النق�ص  ب�سبب  اأحياءاملدينة  كل 

القمامة مكد�سة م�سكلة ديكورا يوميا، حيث عرب الكثري من املواطنني عن تذمرهم من هذا الو�سع املرتدي 

ال�سيولة  ال�سوارع والطرقات، ناهيك عما يعانيه و�سط املدينة من �سغط كبري يف  الذي �سارت عليه حال 

ال�سحراوية  الواليات  من  الوالية وكذا  والقادمة من عا�سمة  املقطورة  ال�ساحنات  املرورية وخا�سة 

و�سيق  وال�سيارات  املركبات  الأ�سحاب  الع�سوائي  والتوقف  االإجتاهني  كال  ويف  والوادي  كب�سكرة 

الطريق ووجود مقرات اإدارية وموؤ�س�سات تربوية بذات الطريق رغم تواجد طريق اجتنابي 

يتفاداه العديد من ال�سائقني.

للق�ساء  جدية  حلول  املعنيني،باإيجاد  امل�سوؤولني  خمتلف  من  ال�سكان  ويطالب 

اأ�سبحت حديث العام واخلا�ص وعلى كل ل�سان وعرب  على هذه الظواهر التي 

يف  �سيق  من  املدينة  ملاتعانيه  االإجتماعي  التوا�سل  �سبكات  �سفحات 

طرقاتها وانت�سار لالأو�ساخ، وخمتلف االآفات االإجتماعية والتي عرب 

عنها الكثري من املواطنني ويف منا�سبات عديدة وملختلف امل�سوؤولني 

والوالة الذين مروا على ت�سيري �سوؤون البلدية .

القمامة تغزو الطرق العمومية 

باأحياء و�سوارع مدينة بابار

م.ع

نوارة.ب

فيما يخفي الع�شرات من املر�شى اإ�شابتهم به..

اأزيد من12 األف م�شابا بال�شيدا يف اجلزائر واحل�شيلة مر�شحة لالرتفاع 

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �سفر 161441 جمتمعالأربعاء 21 ونرب 2970/ 02 دي�سمرب 2020 املوافق لـ 17 ربيع الثاين 101442
�أحيت، �جلز�ئر يوم �أم�س، �ليوم �لعاملي لل�صيد� على غر�ر كافة دول �لعامل وهي جتهل �الأرقام �حلقيقة للم�صابني بهذ� �ملر�س، يف 
ظل �ل�صمت و�لغمو�س �لذي يحوم حوله، �أين �صجلت خالل �ل�صنة �ملا�صية ما يقارب �لـ1000 حالة جديدة من �إجمايل 1283 
حالة حم�صوبة عليها لكن �لتكتم �خلطري �لذي يكتنف هذ� �ملر�س يوحي ح�صب �الأطباء و�ملخت�صني �أن �حل�صيلة مر�صحة لالرتفاع.

خن�صلة

 َّ عن عبدالله بن عمر وأيب   هريرة - ريض الله عنهم - عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال: " لينَنتهينَ
ْدِعهم الُجُمعاِت، أو ليختمنَّ اللُه عىل قلوبهم، ثم ليكوُننَّ من الغافلي" رواه مسلم أقواٌم عن  ونَ

ق�صيدتي �مل�صاركة يف جد�رية �ملالئكة ت�صجيعا ودعما لدور �الأطباء و�ملمر�صني و�صائقي �صيار�ت �الإ�صعاف 
ال�شيناريوهات التي يخطط لها القي�شر..ال�شيناريوهات التي يخطط لها القي�شر..و �الد�ريني و رجال �الأمن بكل �أطيافهم �ملر�بطني على خطوط �لتما�س مع �لوباء . 

حسنات،  يده  عليها  مرت  شعرة  بكل  له  كان  لله  إال  ميسحه  مل  يتيم  رأس  مسح  "من  و�سلم:  �سلى اهلل عليه  قال 
ومن أحسن إىل يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو يف الجنة كهاتي" وفرق بي أصبعيه السبابة والوسطى، رواه  أحمد.

مبلغ العر�صت�شمية املوؤ�ش�شةت�شميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�شحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني24.990.000.00100/80دج24.990.000.00دجوذات �شخ�ص وحيد بن ح�شي

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي 

املدير
رقم �لتعريف �جلبائي: 099343019058609

الرتبة
عدد املنا�شب 

املالية املفتوحة
�شروط منط التوظيف

التعينيالتخ�ش�ص املطلوبالتوظيف

مفت�ص حملل 
م�شابقة على 01مركزي للميزانية

اأ�شا�ص ال�شهادة

�شهادة 
املاج�شتري اأو 

�شهادة معادلة 
لها

واإدارية قانونية  علوم  1ـ 
حما�شبية و  مالية  و  اقت�شادية  علوم  2ـ 

جتارية علوم  3ـ 
الت�شيري علوم  4ـ 

اإح�شائيات و  تخطيط  5ـ 

مديرية الربجمة 
و متابعة امليزانية 

لوالية باتنة

ح�سام الدين.ق
م. �ص

خن�صلة

�صطيف

عبد الهادي. ب 

املدنية  احلماية  مديرية  اأطــلــقــت، 
حت�سي�سية  حمالت  خن�سلة،  لوالية 
االختناقات  خماطر  حول  وتوعوية 
وحداتها  كــامــل  ــرب  ع ـــك  وذل بــالــغــاز 
خماطر  من  للوقاية  الوالية،  باإقليم 
ف�سل  وحلول  تزامنا  الغاز،  ت�سربات 
احلوادث  هذه  فيه  تكرث  الذي  ال�ستاء 

املوؤدية اإىل الوفاة يف كثري املرات.
املدنية،  احلماية  مديرية  م�سالح 
ــا �ــســطــرت بــرنــاجمــا ثريا  ــه اأن اأكــــدت 
ملختلف  ميدانية  خــرجــات  يت�سمن 
تنظيم  وكـــذا  الــرتبــويــة  املــوؤ�ــســ�ــســات 
الفاعلني  خمتلف  مع  اإذاعية  ح�س�ص 
واإر�ــســادات  ن�سائح  تــقــدمي  اأجـــل  مــن 
القاتل  خماطر  مــن  الــوقــايــة  وطــرق 
ا�ستعمال  �سوء  مــع  خا�سة  ال�سامت، 
بالغاز،  اخلــا�ــســة  االأجــهــزة  خمتلف 

والطهي،  التدفئة  اأجهزة  غــرار  على 
ل�سرورة  الـــدعـــوة  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
التي  الن�سائح  مــن  وغــريهــا  التهوية 
ت�ساهم يف اإنقاذ االأرواح، كما دعت ذات 
امل�سالح اإىل �سرورة تكثيف اجلهود من 
اأجل ن�سر الوعي وثقافة الوقاية لدى 

املواطن.
ويف �سياق اآخر، ك�سفت م�سالح مديرية 
عن  خن�سلة،  لوالية  املدنية  احلماية 
التح�سي�سية  احلمالت  عديد  تنظيم 
والتوعوية �سد فريو�ص كورونا كوفيد 
19 وكذا عمليات تعقيم م�ستمرة عرب 
وكــذا  الــرتبــويــة  املوؤ�س�سات  خمتلف 
االإدارات واملوؤ�س�سات التي تعرف اقباال 
كبريا للمواطنني، اإ�سافة اإىل م�ساركتها 
التح�سي�سية  ــالت  ــم احل خمتلف  يف 

واخلريية يف خمتلف املجاالت.

حمالت حت�شي�شية للوقاية من خماطر 
االختناق عرب كامل تراب الوالية

العملية اأطرتها جمعية الدنيا بخري باأولد فا�شل

بعد الإ�شطرابات اجلوية امل�شجلة موؤخرا..

حملة ت�شجري وا�شعة مت�س اأحياء م�شتة دوفانة

حمالت حت�شي�شية لفائدة ال�شائقني لتفادي حوادث املرور 

حملة الت�سجري، م�ست عديد االأحياء 
ال�سكنية مب�ستةدوفانة باأوالد فا�سل 
على غرار حي االأ�سرة الثورية وحي 
20 م�سكن وحي امل�ستقبل وال�سانتيكا 
 60 حــي  واأي�سا  تــرقــوي   50 وحــي 
احلملة  منظمو  ــد  اأك حيث  م�سكن، 
باأن  واأع�سائها،  اجلمعية  رئي�ص  من 
اأجـــواء  يف  كــانــت  احلملة  حيثيات 
من  خا�سة  اجلهود  ومتكاتفة  جيدة 
واأكدوا  االأحياء،  و�سكان  املح�سنني 
اأن االأ�سجار وفرتها م�ستلة امل�ستقبل 
بكل  واخلــرييــن  ال�سكان  وتــربعــات 
دوفانةوبولفراي�ص،  قــريــتــي  مــن 
حيث عرفت املبادرة جتاوبا وقبوال 
وات�سمت  ــوؤالء  ه طــرف  من  وا�سعني 

خا�سة  اجلميع  بني  اجلهود  بتظافر 
كانوا  الــذيــن  والــ�ــســكــان  الــ�ــســبــاب 
اإجناح  يف  بقوة  حا�سرين  بدورهم 
هذا العمل التطوعي املتميز والقيم، 
حيث تدرجت حيثياتها لتم�ص جميع 

االأحياء دون اإ�ستثناء.
لـ"االأورا�ص  املتحدثون  ــاف  ــس واأ�
غر�ص  على  وقــع  اخليار  بــاأن  نيوز"، 
ت�سود  جعلها  بغية  الزيتون،  �سجرة 
عليها  اجلــمــالــيــة  وت�سفي  امل�ستة 
ولتمكني اجلميع من االإنتفاع بثمارها 
م�ستقبال لعلها تكون دخال ولو قليال 
اأتت  احلملة  باأن  واأ�ساروا  لبع�سهم، 
غر�ص  ثقافة  تر�سيخ  وهي  بثمارها 
على  املحافظة  ووجـــوب  االأ�ــســجــار 

البيئة وامل�ساحات اخل�سراء يف اإطار 
الرثوة النباتية وخلق اأجواء �سحية 
التلوث  عن  بعيدا  للمواطن  ونقية 
اأي�سا  ــت  واأت ال�سحي،  غري  والــهــواء 
العمراين واحل�سري  الن�سيج  لتزيني 
داخل االأحياء والتجمعات ال�سكنية، 
يف  والفاعلني  املح�سنني  بدور  م�سيدا 
البيئية،  التظاهرة  باإجناح  املجتمع 
املوزعني  اأع�سائه  بجهود  اأكد  حيث 
ل�سهولة  وهـــذا  االأحــيــاء  كــل  على 
فقري  مــن  اله�سة  ال�سرائح  معرفة 
ذات  يف  طالبا  ومــريــ�ــص،  وحمــتــاج 
من  اجلهود  تظافر  ب�سرورة  ال�سياق 
اأجل  من  وال�سكان  املح�سنني  طــرف 

اإعمار البلدية بالرثوة النباتية.

�سطيف،  واليــة  اأمــن  م�سالح  حر�ست، 
ــــواري  عــلــى تــكــثــيــف نــ�ــســاطــاتــهــا اجل
والتح�سي�سي لفائدة ال�سواق عرب اإقليم 
اال�سطرابات  اإثــر  على  وهــذا  الوالية 
التي تعرفها مع باقي  الراهنة  اجلوية 
اجلهود  اإطــار  يف  الوطن،وذلك  واليــات 
املبذولة يف �سبيل تعزيز العمل امليداين 

مل�سالح قوات ال�سرطة.
اإىل  الــواليــة،  اأمـــن  م�سالح  وبــــادرت 
تنظيم خرجة ميدانية �سملت خمتلف 
حملة  يف  ــربى  ــك ال واملـــحـــاور  ــرق  ــط ال
موجهة لفائدة م�ستعملي الطريق، حيث 
مت توعية ال�سائقني وتنبيههم مبختلف 
املخاطر املحدقة بهم خالل القيادة يف 
باأهم  تذكريهم  مع  الظروف،  هذه  مثل 
الواجب  املرورية  ال�سالمة  اإجـــراءات 
مرورية  حــوادث  الأية  تفاديا  اإتباعها 

حمتملة.
�سطيف،  واليــة  اأمــن  م�سالح  ونا�سدت 
�سرورة  اإىل  الطريق  م�ستعملي  كافة 
االإلتزام بتطبيق قانون املرور من خالل 
القانونية  ال�سرعة  على  املحافظة 
عرب  وكــذا  ال�سكنية  التجمعات  داخــل 

والبلدية  الــوالئــيــة  الــطــرق  خمتلف 
وحتى ال�سيارة، مع ترك م�سافة االأمان 
الالزمة خالل الظروف اجلوية الراهنة 
والتي  املتهاطلة  االأمطار  كميات  بحكم 
احلر�ص  مــع  الــطــريــق،  ت�ساعفخطر 
على تفقد حالة املركبات قبل االإقالع 
خا�سة حالة العجالت، االإنارة واملا�سح 

الزجاجي.

و�إجر�ء�ت ردعية �صد �ملخالفني 
للحجر �ل�صحي 

االأمن  �سددت م�سالح  اآخر،  ومن جانب 
�سبيل  يف  الــردعــيــة  اإجـــراءاتـــهـــا  ــن  م
لــالإجــراءات  خمالف  مــواطــن  كــل  كبح 
باحلماية  والكفيلة  املعروفة  الوقائية 
حيث  كــورونــا،  بفريو�ص  االإ�ــســابــة  مــن 
التقيد  مــوا�ــســلــة  ــرورة  ــس � اإىل  دعـــت 
االأمن  على  حفاظا  االإجـــراءات  بهذه 
وال�سالمة العامة، و�سجلت ذات امل�سالح 
رفـــع عـــدد هـــام مــن املــخــالــفــات طــوال 

االأ�سبوع الفارط.
الردعية،  االإجــــراءات  جانب  واإىل 
توؤطر  الــواليــة  اأمــن  م�سالح  تــزال  ال 

لكافة  التح�سي�سية  احلــمــالت  عديد 
 320 ــري  ــاأط ت منها  املــجــتــمــع  اأطـــيـــاف 
ناهيك  حت�سي�سية،  ميدانية  خرجة 
االإعالم  و�سائل  خمتلف  اإ�ستغالل  عن 
الهادفة  ر�سائلها  اإي�سال  يف  واالت�سال 
على غرار االإذاعة املحلية وكذا و�سائل 

التوا�سل االجتماعي كالفاي�سبوك.
ب�سرورة  االأمـــــن،  مــ�ــســالــح  وطــالــبــت 
اأن يكون  جتنب التنقالت املفرطة على 
واإتباع  الق�سوى  لل�سرورة  اإال  اخلــروج 
امل�سالح  بها  اأو�ست  التي  الوقاية  طرق 
االأدويــة  اإقتناء  �ــســرورة  مع  املعنية، 
وجتنب  م�سبقا  االأ�سا�سيات  وخمتلف 
ف�سال  احلجر،  �ساعات  اأثناء  اخلــروج 
مهما  التجمعات  اأ�سكال  كل  جتنبا  عن 
يف  ت�ساهم  باعتبارها  طبيعتها  كانت 
على  ــور  االأم واأخــذ  الوباء  هــذا  تف�سي 
التهاون،  وعدم  اجلدية  من  عايل  قدر 
ال�سحية  ال�سالمة  بقواعد  التقيد  مع 
وكذا  ال�سحة،  وزارة  عليها  ن�ست  التي 
امل�سارعة للتبليغ عن اأي حالة م�سكوك 
يف  الــالزمــة  االإجــــراءات  التخاذ  فيها 

الوقت املنا�سب. 
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عكفت، موؤخر�، جمعية �لدنيا بخري ممثلة يف مكتبهاباأوالد فا�صل، مبعية �أع�صائها و�لفاعلني و�ملح�صنني �خلريين، على �لقيام بحملة 

ت�صجري و��صعة م�صت عديد �ملجمعات �ل�صكنية و�حل�صرية مب�صتةدوفانةبغية حت�صني و�إ�صفاء �جلمالية على �لن�صيج �لعمر�ين عليها 
جم�صدين �صعار �لطبيعة للجميع وغر�صها من و�جب �ملو�طن.

م. �ص

يف اإطار العمل اجلواري التطوعي، 
قامت العديد من اجلمعيات الفاعلة 
على م�ستوى اأحياء وحماور مدينة 
تنظيف  حمالت  بتنظيم  خن�سلة، 
وتقليم  وت�سجري  وا�سعةوتزيني 
يف  اإليه  ــادرت  ب ــذي  وال لالأ�سجار، 
االأحياء  جلــان  ـــرية  االأخ ـــة  االآون
حي  اجلمعيات  تكتل  ــرار  غ على 
حي  اجلــوار  وح�سن  مرير  حل�سن 
اخلريية  اجلــمــعــيــة  بــوجــلــبــانــة، 
وجمعية  اال�سالمية  املقربة  حلي 
طريق  حي  جمعية  نوفمرب،  اأول 
عني البي�ساء وكذا موؤ�س�سة بوبكر 
�سكن   616 حي  وجمعية  زيدهان 
اإىل جمعية  اإ�سافة  ترقوي مدعم 

�سوناطيبا. حي  فيفري   22
جاءت  التطوعية،  العمليات  هذه 
اإعـــطـــاء وجـــه جمايل  اأجــــل  مــن 
ــد  الأحــــيــــاء املـــديـــنـــة وكـــــذا احل
والف�سالت  القمامة  انت�سار  مــن 
منظر  تــ�ــســوه  ــي  ــت ال ــــاخ  ــــس واالأو�
املحافظة  اإىل  اإ�سافة  االأحــيــاء، 
على االأ�سجار املنت�سرة عرب خمتلف 
اأ�سجار  ودعمهابغر�ص  الطرقات 
التي  بــالــزيــنــة  ــدة خــا�ــســة  ــدي ج

تعطي منظرا جماليا للمدينة.

اأ�ساد  بوزيدي،  علي  الوالية  وايل 
العمل  وكذا  التطوعي  العمل  بهذا 
الذي قام به اأحد اأع�ساء اجلمعية 
ــم  دراه ال�سهيد  مــدر�ــســة  بتزيني 
440 �سكن من  اأحمد ال�سغري بحي 
جمهوده اخلا�ص، اأين عرب عن �سكره 
جلميع الفاعلني يف العمل التطوعي 
والتما�سه فيهم ح�سهم املدين وروح 
املواطنة جتاه مدينتهم، متمنيا من 
جميع املواطنني اأن يحذوا حذوهم 
الوالية  بلديات  كل  م�ستوى  على 

وذلك للرقي بالوالية.

جمعيات االأحياء يف تكتل لتنظيف 
وت�شجري �شوارع مدينة خن�شلة
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املدنية  احلماية  مديرية  اأطــلــقــت، 
حت�سي�سية  حمالت  خن�سلة،  لوالية 
االختناقات  خماطر  حول  وتوعوية 
وحداتها  كــامــل  ــرب  ع ـــك  وذل بــالــغــاز 
خماطر  من  للوقاية  الوالية،  باإقليم 
ف�سل  وحلول  تزامنا  الغاز،  ت�سربات 
احلوادث  هذه  فيه  تكرث  الذي  ال�ستاء 

املوؤدية اإىل الوفاة يف كثري املرات.
املدنية،  احلماية  مديرية  م�سالح 
ــا �ــســطــرت بــرنــاجمــا ثريا  ــه اأن اأكــــدت 
ملختلف  ميدانية  خــرجــات  يت�سمن 
تنظيم  وكـــذا  الــرتبــويــة  املــوؤ�ــســ�ــســات 
الفاعلني  خمتلف  مع  اإذاعية  ح�س�ص 
واإر�ــســادات  ن�سائح  تــقــدمي  اأجـــل  مــن 
القاتل  خماطر  مــن  الــوقــايــة  وطــرق 
ا�ستعمال  �سوء  مــع  خا�سة  ال�سامت، 
بالغاز،  اخلــا�ــســة  االأجــهــزة  خمتلف 

والطهي،  التدفئة  اأجهزة  غــرار  على 
ل�سرورة  الـــدعـــوة  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
التي  الن�سائح  مــن  وغــريهــا  التهوية 
ت�ساهم يف اإنقاذ االأرواح، كما دعت ذات 
امل�سالح اإىل �سرورة تكثيف اجلهود من 
اأجل ن�سر الوعي وثقافة الوقاية لدى 

املواطن.
ويف �سياق اآخر، ك�سفت م�سالح مديرية 
عن  خن�سلة،  لوالية  املدنية  احلماية 
التح�سي�سية  احلمالت  عديد  تنظيم 
والتوعوية �سد فريو�ص كورونا كوفيد 
19 وكذا عمليات تعقيم م�ستمرة عرب 
وكــذا  الــرتبــويــة  املوؤ�س�سات  خمتلف 
االإدارات واملوؤ�س�سات التي تعرف اقباال 
كبريا للمواطنني، اإ�سافة اإىل م�ساركتها 
التح�سي�سية  ــالت  ــم احل خمتلف  يف 

واخلريية يف خمتلف املجاالت.

حمالت حت�شي�شية للوقاية من خماطر 
االختناق عرب كامل تراب الوالية

العملية اأطرتها جمعية الدنيا بخري باأولد فا�شل

بعد الإ�شطرابات اجلوية امل�شجلة موؤخرا..

حملة ت�شجري وا�شعة مت�س اأحياء م�شتة دوفانة

حمالت حت�شي�شية لفائدة ال�شائقني لتفادي حوادث املرور 

حملة الت�سجري، م�ست عديد االأحياء 
ال�سكنية مب�ستةدوفانة باأوالد فا�سل 
على غرار حي االأ�سرة الثورية وحي 
20 م�سكن وحي امل�ستقبل وال�سانتيكا 
 60 حــي  واأي�سا  تــرقــوي   50 وحــي 
احلملة  منظمو  ــد  اأك حيث  م�سكن، 
باأن  واأع�سائها،  اجلمعية  رئي�ص  من 
اأجـــواء  يف  كــانــت  احلملة  حيثيات 
من  خا�سة  اجلهود  ومتكاتفة  جيدة 
واأكدوا  االأحياء،  و�سكان  املح�سنني 
اأن االأ�سجار وفرتها م�ستلة امل�ستقبل 
بكل  واخلــرييــن  ال�سكان  وتــربعــات 
دوفانةوبولفراي�ص،  قــريــتــي  مــن 
حيث عرفت املبادرة جتاوبا وقبوال 
وات�سمت  ــوؤالء  ه طــرف  من  وا�سعني 

خا�سة  اجلميع  بني  اجلهود  بتظافر 
كانوا  الــذيــن  والــ�ــســكــان  الــ�ــســبــاب 
اإجناح  يف  بقوة  حا�سرين  بدورهم 
هذا العمل التطوعي املتميز والقيم، 
حيث تدرجت حيثياتها لتم�ص جميع 

االأحياء دون اإ�ستثناء.
لـ"االأورا�ص  املتحدثون  ــاف  ــس واأ�
غر�ص  على  وقــع  اخليار  بــاأن  نيوز"، 
ت�سود  جعلها  بغية  الزيتون،  �سجرة 
عليها  اجلــمــالــيــة  وت�سفي  امل�ستة 
ولتمكني اجلميع من االإنتفاع بثمارها 
م�ستقبال لعلها تكون دخال ولو قليال 
اأتت  احلملة  باأن  واأ�ساروا  لبع�سهم، 
غر�ص  ثقافة  تر�سيخ  وهي  بثمارها 
على  املحافظة  ووجـــوب  االأ�ــســجــار 

البيئة وامل�ساحات اخل�سراء يف اإطار 
الرثوة النباتية وخلق اأجواء �سحية 
التلوث  عن  بعيدا  للمواطن  ونقية 
اأي�سا  ــت  واأت ال�سحي،  غري  والــهــواء 
العمراين واحل�سري  الن�سيج  لتزيني 
داخل االأحياء والتجمعات ال�سكنية، 
يف  والفاعلني  املح�سنني  بدور  م�سيدا 
البيئية،  التظاهرة  باإجناح  املجتمع 
املوزعني  اأع�سائه  بجهود  اأكد  حيث 
ل�سهولة  وهـــذا  االأحــيــاء  كــل  على 
فقري  مــن  اله�سة  ال�سرائح  معرفة 
ذات  يف  طالبا  ومــريــ�ــص،  وحمــتــاج 
من  اجلهود  تظافر  ب�سرورة  ال�سياق 
اأجل  من  وال�سكان  املح�سنني  طــرف 

اإعمار البلدية بالرثوة النباتية.

�سطيف،  واليــة  اأمــن  م�سالح  حر�ست، 
ــــواري  عــلــى تــكــثــيــف نــ�ــســاطــاتــهــا اجل
والتح�سي�سي لفائدة ال�سواق عرب اإقليم 
اال�سطرابات  اإثــر  على  وهــذا  الوالية 
التي تعرفها مع باقي  الراهنة  اجلوية 
اجلهود  اإطــار  يف  الوطن،وذلك  واليــات 
املبذولة يف �سبيل تعزيز العمل امليداين 

مل�سالح قوات ال�سرطة.
اإىل  الــواليــة،  اأمـــن  م�سالح  وبــــادرت 
تنظيم خرجة ميدانية �سملت خمتلف 
حملة  يف  ــربى  ــك ال واملـــحـــاور  ــرق  ــط ال
موجهة لفائدة م�ستعملي الطريق، حيث 
مت توعية ال�سائقني وتنبيههم مبختلف 
املخاطر املحدقة بهم خالل القيادة يف 
باأهم  تذكريهم  مع  الظروف،  هذه  مثل 
الواجب  املرورية  ال�سالمة  اإجـــراءات 
مرورية  حــوادث  الأية  تفاديا  اإتباعها 

حمتملة.
�سطيف،  واليــة  اأمــن  م�سالح  ونا�سدت 
�سرورة  اإىل  الطريق  م�ستعملي  كافة 
االإلتزام بتطبيق قانون املرور من خالل 
القانونية  ال�سرعة  على  املحافظة 
عرب  وكــذا  ال�سكنية  التجمعات  داخــل 

والبلدية  الــوالئــيــة  الــطــرق  خمتلف 
وحتى ال�سيارة، مع ترك م�سافة االأمان 
الالزمة خالل الظروف اجلوية الراهنة 
والتي  املتهاطلة  االأمطار  كميات  بحكم 
احلر�ص  مــع  الــطــريــق،  ت�ساعفخطر 
على تفقد حالة املركبات قبل االإقالع 
خا�سة حالة العجالت، االإنارة واملا�سح 

الزجاجي.

و�إجر�ء�ت ردعية �صد �ملخالفني 
للحجر �ل�صحي 

االأمن  �سددت م�سالح  اآخر،  ومن جانب 
�سبيل  يف  الــردعــيــة  اإجـــراءاتـــهـــا  ــن  م
لــالإجــراءات  خمالف  مــواطــن  كــل  كبح 
باحلماية  والكفيلة  املعروفة  الوقائية 
حيث  كــورونــا،  بفريو�ص  االإ�ــســابــة  مــن 
التقيد  مــوا�ــســلــة  ــرورة  ــس � اإىل  دعـــت 
االأمن  على  حفاظا  االإجـــراءات  بهذه 
وال�سالمة العامة، و�سجلت ذات امل�سالح 
رفـــع عـــدد هـــام مــن املــخــالــفــات طــوال 

االأ�سبوع الفارط.
الردعية،  االإجــــراءات  جانب  واإىل 
توؤطر  الــواليــة  اأمــن  م�سالح  تــزال  ال 

لكافة  التح�سي�سية  احلــمــالت  عديد 
 320 ــري  ــاأط ت منها  املــجــتــمــع  اأطـــيـــاف 
ناهيك  حت�سي�سية،  ميدانية  خرجة 
االإعالم  و�سائل  خمتلف  اإ�ستغالل  عن 
الهادفة  ر�سائلها  اإي�سال  يف  واالت�سال 
على غرار االإذاعة املحلية وكذا و�سائل 

التوا�سل االجتماعي كالفاي�سبوك.
ب�سرورة  االأمـــــن،  مــ�ــســالــح  وطــالــبــت 
اأن يكون  جتنب التنقالت املفرطة على 
واإتباع  الق�سوى  لل�سرورة  اإال  اخلــروج 
امل�سالح  بها  اأو�ست  التي  الوقاية  طرق 
االأدويــة  اإقتناء  �ــســرورة  مع  املعنية، 
وجتنب  م�سبقا  االأ�سا�سيات  وخمتلف 
ف�سال  احلجر،  �ساعات  اأثناء  اخلــروج 
مهما  التجمعات  اأ�سكال  كل  جتنبا  عن 
يف  ت�ساهم  باعتبارها  طبيعتها  كانت 
على  ــور  االأم واأخــذ  الوباء  هــذا  تف�سي 
التهاون،  وعدم  اجلدية  من  عايل  قدر 
ال�سحية  ال�سالمة  بقواعد  التقيد  مع 
وكذا  ال�سحة،  وزارة  عليها  ن�ست  التي 
امل�سارعة للتبليغ عن اأي حالة م�سكوك 
يف  الــالزمــة  االإجــــراءات  التخاذ  فيها 

الوقت املنا�سب. 
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ت�صجري و��صعة م�صت عديد �ملجمعات �ل�صكنية و�حل�صرية مب�صتةدوفانةبغية حت�صني و�إ�صفاء �جلمالية على �لن�صيج �لعمر�ين عليها 
جم�صدين �صعار �لطبيعة للجميع وغر�صها من و�جب �ملو�طن.

م. �ص

يف اإطار العمل اجلواري التطوعي، 
قامت العديد من اجلمعيات الفاعلة 
على م�ستوى اأحياء وحماور مدينة 
تنظيف  حمالت  بتنظيم  خن�سلة، 
وتقليم  وت�سجري  وا�سعةوتزيني 
يف  اإليه  ــادرت  ب ــذي  وال لالأ�سجار، 
االأحياء  جلــان  ـــرية  االأخ ـــة  االآون
حي  اجلمعيات  تكتل  ــرار  غ على 
حي  ــوار  اجل وح�سن  مرير  حل�سن 
اخلريية  اجلــمــعــيــة  بــوجــلــبــانــة، 
وجمعية  اال�سالمية  املقربة  حلي 
طريق  حي  جمعية  نوفمرب،  اأول 
عني البي�ساء وكذا موؤ�س�سة بوبكر 
�سكن   616 حي  وجمعية  زيدهان 
اإىل جمعية  اإ�سافة  ترقوي مدعم 

�سوناطيبا. حي  فيفري   22
جاءت  التطوعية،  العمليات  هذه 
اإعـــطـــاء وجـــه جمايل  اأجــــل  مــن 
ــد  الأحــــيــــاء املـــديـــنـــة وكـــــذا احل
والف�سالت  القمامة  انت�سار  مــن 
منظر  تــ�ــســوه  ــي  ــت ال ــــاخ  ــــس واالأو�
املحافظة  اإىل  اإ�سافة  االأحــيــاء، 
على االأ�سجار املنت�سرة عرب خمتلف 
اأ�سجار  ودعمهابغر�ص  الطرقات 
التي  بــالــزيــنــة  ــدة خــا�ــســة  ــدي ج

تعطي منظرا جماليا للمدينة.

اأ�ساد  بوزيدي،  علي  الوالية  وايل 
العمل  وكذا  التطوعي  العمل  بهذا 
الذي قام به اأحد اأع�ساء اجلمعية 
ــم  دراه ال�سهيد  مــدر�ــســة  بتزيني 
440 �سكن من  اأحمد ال�سغري بحي 
جمهوده اخلا�ص، اأين عرب عن �سكره 
جلميع الفاعلني يف العمل التطوعي 
والتما�سه فيهم ح�سهم املدين وروح 
املواطنة جتاه مدينتهم، متمنيا من 
جميع املواطنني اأن يحذوا حذوهم 
الوالية  بلديات  كل  م�ستوى  على 

وذلك للرقي بالوالية.

جمعيات االأحياء يف تكتل لتنظيف 
وت�شجري �شوارع مدينة خن�شلة



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�ص ق�ساء باتنة

حمكمة اأري�ص
ق�سم �سوؤون االأ�سرة

رقم اجلدول: 20/00847
رقم الفهر�ص: 20/01278
تاريخ احلكم: 20/10/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�ص ق�ساء اأم البواقي

حمكمة �س�سار
ق�سم �سوؤون االأ�سرة

رقم اجلدول: 12/00174
رقم الفهر�ص: 12/00308
تاريخ احلكم: 12/05/24

حكم حجرحكم حجر
ولهذه االأ�سباب حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا ح�سوريا ويف اأول 

درجة:
يف  الف�سل  قبل  احلكم  اإفراغ  املو�سوع:  يف  الدعوى،  يف  ال�سري  اإعادة  قبول  ال�سكل:  يف 
2020/02/20 حتت رقم فهر�ص:  املو�سوع عن حمكمة احلال ق�سم �سوؤون االأ�سرة بتاريخ 
خليدة  بلقا�سي  اخلبرية  الطبيبة  طرف  من  املنجزة  اخلربة  باعتماد   ،2020/00369
واملودعة باأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 2020/03/05 حتت رقم 2020/104، وبالتبعية 
احلجر على املرجع �سده زكري عادل ابن فريد ومعا�ص الزهرة املولود يف 1981/10/24 
والقانونية  االإدارية  ب�سوؤونه  والقيام  لرعايته  مقدما  �سليم  زكري  املرجع  وتعيني  بتكوت، 
اأو  الرهن  اأو  الق�سمة  اأو  بالبيع  ت�سرف  اأي  يف  القا�سي  ي�ستاأذن  اأن  على  اأمواله  اإدارة  وتويل 
التاأجري ملدة تزيد عن ثالث �سنوات لعقار مملوك للمحجور عليه �سواء مفرزا اأو على ال�سيوع 
اأنواعها  بجميع  املركبات  �سيما  ال  خا�سة  اأهمية  ذو  عليه  للمحجور  مملوك  منقول  كل  وبيع 
االأمر  مع  �سركة،  يف  امل�ساهمة  اأو  االقرتا�ص  اأو  باالإقرا�ص  عليه  املحجور  اأموال  وا�ستثمار 

بالتاأ�سري مبنطوق هذا احلكم على هام�ص �سهادة ميالده.
اإلزام املرجع بن�سر منطوق هذا احلكم بجريدة يومية وطنية �سادرة باللغة العربية.

امل�ساريف الق�سائية مبا فيها م�ساريف اخلربة على عاتق املرجع.
بذا �سدر احلكم واأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة باملكان والزمان املذكورين اأعاله 

واأم�سي اأ�سله من طرفنا نحن الرئي�ص واأمني ال�سبط.

االأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت  االأ�سباب  ولهذه 
علنيا ابتدائيا ح�سوريا.

يف ال�سكل: قبول الدعوى.
 يف املو�سوع:

يف  املولود  اأحمد  بوترعى  عليه  املدعي  على  احلجر  توقيع  ـ 
فاطمة. بومعراف  واأمه  العيد  الأبيه  بتربدقة   1960/01/25

بتربدقة   1983/02/04 يف  املولود  �سالح  بوترعى  املدعي  تعيني  ـ 
الأبيه العيد واأمه بومعراف فاطمة مقدما لرعاية املحجور عليه والقيام 

بجميع �سوؤونه املدنية واالإدارية والقانونية اإىل غاية زوال حجره.
ـ امل�ساريف الق�سائية على عاتق اخلزينة العمومية واملقدرة بثالثمائة 

دينار جزائري )300 دج(.
وال�سنة  وال�سهر  اليوم  يف  وعلنيا  جهرا  به  واأف�سح  احلكم  �سدر  بذا 

املذكورين اأعاله ول�سحته اأم�سينا اأ�سله نحن الرئي�ص واأمني ال�سبط.
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عنوان واحد يجمعنا

  

يومية �إخبارية عامة

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

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                       "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                          وباأ�سعـــار تناف�سية

�إعالن عن منح موؤقت
ال�شفقات  تنظيم  واملت�شمن   2015/09/16 يف:  املــوؤرخ   247/15 رقــم:  الرئا�شي  املر�شوم  الأحكام  طبقا 

العمومية وتفوي�شات املرفق العام.
وبناء الجتماع جلنة تقييم العرو�ص للبلدية املنعقدة بتاريخ 2020/11/23.

فاإن ال�شيد: رئي�ص املجل�ص ال�شعبي البلدي لبلدية طامزة يعلن اإىل كافة امل�شاركني يف اإعالن عن طلب عرو�ص 
مفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا ال�شادر بتاريخ: 2020/11/03 يف يومية EL AURES NEWS باللغة 

العربية.
وبتاريخ: 2020/11/04 يف يومية QUOTIDIEN DE CONSTANTINE باللغة الفرن�شية عن 

املنح املوؤقت للعمليات املذكورة ح�شب اجلدول اأدناه:

املتعهدون املعار�شون لهذا التقييم باإمكانهم تقدمي طعونهم كتابيا اإىل ال�شيد رئي�ص جلنة ال�شفقات العمومية 
اإحدى  االإعالن يف  اإ�شدار هذا  اأول  من  تاريخ  ابتداء من  اأيام  يتعدى ع�شرة )10(  اأجل ال  لبلدية طامزة يف 
اجلرائد الوطنية اأو يف الن�شرة الر�شمية ل�شفقات املتعامل العمومي )BOMOP(، وذلك طبقا الأحكام املادة 
العمومية  ال�شفقات  واملت�شمن تنظيم   2015/09/16 املوؤرخ يف:   247/15 الرئا�شي رقم:  املر�شوم  82 من 

وتفوي�شات املرفق العام.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية خن�شلة

دائرة بوحمامة
بلدية طامزة
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رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

املوؤ�ش�شةت�شمية العمليةالرقم
املبلغ بكل الر�شوم 

املالحظةاملدة)دج(

01
اجناز من�شاأ فني )2000    5( 

دجدكري م�شعودعلى واد عني الطوابي اأ�شهر8.277.640.00  اأقل عر�ص04 

02
اجناز من�شاأ فني )2000    5( 
دجقايل املومنعلى واد اإي�شوال م�شتة ـ زقرار اأ�شهر7.099.540.00  اأقل عر�ص03 

03

اجناز من�شاأ فني )2000   5( 
على واد فم القي�ص الرابط 

بني الطريق البلدي رقم 28 مبدر�شة 
عني نقني

�ص.ذ.م.م 
دجمزداوات ا�شهر7.360.150.00  اأقل عر�ص03 



رقية. ل

نقطة فكر

بقلم: مليــــــــكة ها�شمي

التلقني التقليدي وامللكة 
الإبداعية لدى الطفل

يعتقد الكثري منا اأن التدري�ص مهنة �شهلة وال تتطلب جهدا، 
تلقني  و  االأخالقية  القيم  غر�ص  على  ترتكز  اأنها  ويظن  
املكان  ذلك  هي  املدر�شة  واأن  للتالميذ،  و�شرحها  الدرو�ص 
املنا�شب الذي يحتوي الطفل، لكن �شرعان ما يدكون  بعد 
زنزانة تقو�ص  اأنها تعد �شجنا ورمبا  الزمن  مرور وقت من 
اإبداع الطفل وت�شاهم بطريقة غري مبا�شرة يف دفن مواهبه 
كاللغة  االأ�شا�شية  املواد  على  جوهرية  ب�شفة  الرتكازها 
اجلهود  خالل  من  لكن  والريا�شيات،  والفرن�شية  العربية 
قدرات  طفل  لكل  اأنه  �شيوقن  االأ�شتاذ  طرف  من  املبذولة 
اأذكياء  االأطفال  كل  يكون  اأن  في�شتحيل  متفاوتة  فردية 
حتفزهم  طريقة  يجد  اأن  عليه  يجب  وهنا   ومتفوقني، 
تعليمية خا�شة يف  األعاب  اعتماد  الدرا�شة من خالل  على 
�شي�شعره  التقليدي  التلقني  الأن  االبتدائي،  التعليم  جمال 
اأن طاقته بداأت ت�شتنزف ويخيل له اأنه ي�شتحق اأن يكون 
التعليم  على  تقت�شر  تعد  مل  مهمته  الأن  اأف�شل،  مكان  يف 
وتنظيم  وتزيني  تنظيف  من  ذلك  تتعدى  �شارت  بل  فقط 
اآخر  منفذ  عن  ويبحث  حينها  الو�شع  من  فيمل  وحرا�شة، 
يف  ما  نوعا  اأنانية  هي  املهنة،  هذه  واقع  عن  يبتعد  يجعله 
التفكري، الأنه  �شيلقي اللوم على االآخرين باعتبارهم غري 
قادرين يف امل�شاهمة بتح�شني الو�شع القائم، ما يجعله مير 
بفرتة ع�شيبة جدا  ت�شعره اأنه عليه اال�شت�شالم وتقدمي 
ا�شتقالته مهما كلف االأمر، فلي�ص جمربا على حتمل ما ال 
يطيقه، لكن يف حلظة �شعف منه �شيجد تالميذه يبهرونه 
يف  الــرباءة  يــرى  ق�ش�شهم،  و  ور�شوماتهم  مب�شرحياتهم 
حول  فال  عليهم  حينها  في�شفق  اأي�شا،  الطموح  و  اأعينهم 
نظره  وجهة  تغيري  عليه  اأن  يقرر  فاإنه  لذا  لهم،  والقــوة 
وحتطيم النمطية املحيطة به، فالتفكري ال�شلبي لن يكون 

له نتائج اإيجابية �شواء على م�شتواه ال�شخ�شي اأو املهني.
تنظيم  خالل  من  وذلك  بديلة،  خطط  اعتماد  ميكن  وهنا 
ثقافية  اأن�شطة  تقدمي  عربها  يتم  املدار�ص  بني  م�شابقة 
يجعل  مــا  وهــو  التحكيم،  جلنة  طــرف  مــن  تقييمها  يتم 
االإبداع  على  التالميذ  ويحفز  اجلانب  بهذا  يهتم  االأ�شتاذ 
موهبة  طفل  لكل  اأن  حينها  فيدرك  الفوز،  اأجــل  من  فيه 
ميوالته  �شخ�ص  لكل  ــه  اأن يكت�شف  كما  معني،  جمــال  يف 
وجمال متيزه، �شتكون هذه امل�شابقة نقطة حتول بالن�شبة 
اأ�شا�شية  مهمة  عاتقه  على  يحمل  �شار  اأنــه  �شي�شعر  لــه، 
ليتمكنوا  االأطفال  مواهب  اإبــراز  وهي  جتاهلها  ميكنه  ال 
يجعله  ما  وهو  باأنف�شهم،  ثقتهم  تعزيز  من  ذلك  خالل  من 
والتي  باملدر�شة  ثقافية  جملة  كتاأ�شي�ص  املزيد   يف  يفكر 
يتناف�شون  وجتعلهم  االطفال  طرف  من  ا�شتح�شانا  تلقى 
ر�شم، لكن �شيجد  واأجمل  اأح�شن تعبري  لكتابة  فيما بينهم 
من  معينة  فئة  مت�ص  قد  فهي  كافية  غري  اخلطوة  هذه  اأن 
التالميذ، حينها ميكن التفكري يف كتابة اإعالن حتت عنوان 
اأنه  اإىل  خالله  من  ي�شري  ال�شغري" والذي  املبدع  "معر�ص 
اليدوية  واالأ�شغال  االأنا�شيد  بينها  من  ور�شات  عدة  ي�شم 
حينها  االإعالن  باإل�شاق  فيقوم   الق�ش�ص،  وكتابة  وامل�شرح 
وادراج ا�شم ا�شتاذ معني ال�شتقبال وانتقاء اأح�شن  العرو�ص 
تالميذه  باإعالم  ليقوم  اأ�شتاذ  كل  اإىل  منه  ن�شخة  واأر�شال 

وحتفيزهم على امل�شاركة.
�شيتفاجاأ بعد اأيام قليلة مبجموعة من التالميذ ي�شتف�شرون 
االآخر  البع�ص  ي�شعى  فيما   ، امل�شاركة  عن طريقة وكيفية 
للتح�شري لعرو�شهم امل�شرحية و االإن�شادية، وهو ما جعلهم 
ي�شعرون بال�شعادة باعتبارها فر�شة لهم للم�شاركة واإبراز 
قدراتهم، �شيح�ص حينها اأنه ملزم على ترك ب�شمة جميلة 
اأن يبقى يف كل مرة  له  لي�ص من االأن�شب  اأنه  و  اأنف�شهم  يف 
متذمرا من الو�شع، واأنه عليه اإ�شفاء جو املتعة واملناف�شة  
املدر�شة بطريقة غري  بينهم وتتمكن  التعاون  حتى يزداد 
لكن  الإبداعهم،  العنان  اإطــالق  و  احتوائهم  من  مبا�شرة 
هذه  الإجنــاح  الــالزمــة  الو�شائل  حينها  يجد  لن  لالأ�شف 
باالإ�شافة  ال�شوت  ومكرب  للعر�ص  جهاز  بينها  من  الفكرة 
اإىل قاعة كبرية يتم من خالل تقدمي هذه العرو�ص، وهنا 

�شيكون اأمامه عائق اآخر.
    �شتحظى الفكرة بتجاوب من طرف االأ�شاتذة ويدعمونها 
هذه  تقدمي  يف  وي�شاهمون  اأفكارهم  تقدمي  يف  يبدعون  و 
العرو�ص وينتقون اأح�شن االأعمال فال اأحد منهم قد يتحمل 
روؤية التالميذ وهم يخرجون م�شرعني فرحني من املدر�شة 
وتقو�ص  طفولتهم  تقتل  بزنزانة  م�شجونني  كانوا  وكاأنهم 
اأحد منهم  قادرا على تقبل حقيقة  خيالهم، كما مل يكن 
اأن  اأنهم ي�شعرون بامللل والتعب واالإرهاق يف مكان يفرت�ص 
يكون مالذا لهم، لذا فاإن كنت غري قادر على تقبل الواقع 
جميلة  ب�شمة  ترتك  اأن  اجلميل  فمن  تعديله،  فباإمكانك 
اأن تكون ذكرى جميلة  يف كل مكان حتل به، لكن االأجمل 

بالن�شبة لطفل يراك امللجاأ الوحيد.

وح�شل  الدرا�شي  م�شواره  اأنهى  اأن  بعد 
باملعهد  التحق  البكالوريا  �شهادة  على 
تخ�ش�ص  الــ�ــشــبــاب  ــــارات  الط ــعــايل  ال
يف  موهبته  وتقرحت  ت�شكيلية  فنون 
والزيتية  املائية  بــاالألــوان  الر�شم  فن 
والـــرتابـــيـــة حــيــث اأجنــــز الــعــ�ــشــرات 
من  امل�شتوحاة  الفنية  الــلــوحــات  مــن 
الطبيعة االأورا�شية من مناظر �شاحرة 
واأواين تقليدية واأخرى جت�شد احلياة 
العديد  اأجنز  كما  اليومية،  االأورا�شية 
من اللوحات يف فن املنمنمات الزخرفة 

اال�شالمية .
عمل بالعديد من املراكز الثقافية ودور 

على  تــخــرج  باتنة،  بــواليــة  ال�شباب 
الر�شم  فن  يف  الفنانني  من  العديد  يده 
واخلط العربي والزخرفة اال�شالمية.

الفنانني  عــديــد  مـــع  لــقــاء  لـــه  كــــان 
غبا�ص  غرار  على  البارزين  الت�شكيلني 
فوزية الفنانة الت�شكيلية التي اجنزت 
العديد من املعامل التاريخية يف عا�شمة 

االورا�ص كم�شجم قلعة بالول .
ــعــديــد مـــن املــهــرجــانــات  �ـــشـــارك يف ال
من  العديد  ونــال  واملحلية  الوطنية 
اجلوائز التكرميية ومن ابرز م�شاركاته 
بدار  الفنية  الأعماله  معر�ص  اقامة 

حممد ا�شياخم .

املــدر�ــشــة  رواد  اأحــــد  الــفــنــان  يــعــتــرب 
االنطباعية فجل لوحاته اجنزها على 
باأعماله  اأعجبت  والتي  املدر�شة  هذه 
التي     PITINA االملانية  الفنانة 
املتقنة  بعماله  انبهارها  عن  له  اأعربت 

و قدرته على املد بني االألوان .
الفنان  يــداعــب  ال�شغرية  ور�ــشــتــه  يف 
الزاهية  االألــــوان   بها  مــازجــا  ري�شته 
مبحرا يف عامل الفن الالمتناهي را�شما 
تلك  اإىل  بعيدا  حتملك  جميلة  لوحة 
االأورا�ـــص  يوميات  من  اخلالية  ــام  االي
ر�شمها  اأو تعيد احلياة يف لوحات فنية 

فنانون عامليون .

فن  يف  بد�ياتك  كانت  كيف  بد�ية،  �صيء  لكل   
�لت�صوير و�حتكاكك �لأول بالكامري�؟

الفوتوغرايف  الت�شوير  فن  يف  بدايتي  كانت 
الوقت  ــع  م لــكــن  مـــا،  نــوعــا  �شعبة  ــة  ــداي ب
وجدتها �شهلة بعدما اأدركت املعنى احلقيقي 
لفن الت�شوير الفوتوغرايف وقيمته الكبرية 
التطور  مع  االأخرية  ال�شنوات  خالل  خا�شة 
كامريا  اأول  اأمــا  واالإعــالمــي،  التكنولوجي 
لذلك  لوالدي  كانت  بها �شورة فقد  التقطت 
ومنذ  جـــدا،  وطــيــدة  عــالقــة  بها  تربطني 
�شغفي  زاد  عليها  ح�شلت  التي  اللحظة  تلك 

ــزيــد عــن فن  الكــتــ�ــشــاف امل
الت�شوير.

على  ك��ان��ت  و�إن  �مل��وه��ب��ة 
�أعلى م�صتوى لبد من �صقلها 
هي  ما  و�ملمار�صة،  بالتكوين 
�أهم �لتكوينات �لتي قمت بها 

يف جمال �لت�صوير �لفني؟
قمت  التي  التكوينات  اأهم 
الت�شوير  جمــــال  يف  بــهــا 
اثنني،  تكوينني  هي  الفني 
ال�شمعي  ور�ــشــة  يف  االأول 
دار  م�شتوى  على  الب�شري 

الثقافة علي معا�شي بوالية تيارت من تاأطري 
مبوؤ�ش�شة  والثاين  �شفيان،  �شعيب  االأ�شتاذ 
من  الب�شري"  ال�شمعي  لالإنتاج  "تيفا�شت 

تاأطري االأ�شتاذ �شلطان جبايلي.

عن  �ل��ق��ول  ميكننا  ل   
كل �صخ�ش �أم�صك �آلة 
م�صور!   بيده  ت�صوير 
�مل�صور  �صفات  ماهي 
يف  و�لناجح  �ملحرتف 

ر�أيك؟
ــات  ــف ــش � اأن  اأرى 
حيث  الطموح  هي  والناجح  املحرتف  امل�شور 
اأجل  اأوال من  الطموح  اإىل  امل�شور يحتاج  اأن 
اأف�شل  على  للح�شول  وال�شعي  اال�شتمرار 
يف  املبتدئ  بامل�شتوى  الر�شى  وعــدم  ال�شور 
التحلي  �شرورة  اإىل  باالإ�شافة  الت�شوير، 
يعني  وهذا  التفا�شيل،  يف  خا�شة  بالرتكيز 

عندما  التفا�شيل  اأدق  التقاط 
تكون جذابه.

مهما  دورا  يلعب  التن�شيق  وكذلك 
هــذا  ويف  ــويــر،  الــتــ�ــش عــمــلــيــة  يف 
اإن  خا�شة  امل�شورين  اأن�شح  ال�شياق 
بالتدريب  يــبــدوؤوا  اأن  ــواة  ه كــانــوا 
امل�شاعدة على مهارة التن�شيق بني العني 
ال�شور  جــودة  من  للتح�شني  الثابتة  واليد 
باالإ�شافة  ي�شنعنها  التي  الفيديوهات  اأو 
التي  التقنية  املهارات  واإجــادة  االإبــداع  اإىل 
ت�شرتط على امل�شور املعرفة التامة بكيفية 
وبرجميات  واالأدوات  املــعــدات  ا�شتخدام 
للجلو�ص  مهمة  جد  هوامل  وهــي  الت�شوير 
الت�شوير  عـــامل  غــي  التميز  عــر�ــص  عــلــى 

ال�شا�شع واملمتع.

�مل�صتقبلية  وم�صاريعك  طموحاتك  �أبرز  ماهي   
يف حقل �لت�صوير �لفوتوغر�يف؟

حقل  يف  امل�شتقبلية  وم�شاريعي  طموحاتي 
فتح  يف  تتمثل  ــفــوتــوغــرايف  ال الــتــ�ــشــويــر 
ا�شتوديو ت�شوير خا�ص بي، والقيام بدورات 

تكوينية من اأجل م�شاركة معلوماتي وكل ما 
اأدركه حول فن الت�شوير مع حمبي وهواته.

�لت�صوير  فن  جمال  يف  �لأعلى  مثلك  هو  من   
�لفوتوغر�يف؟

الت�شوير  فـــن  جمـــال  يف  ـــى  االأعـــل مــثــلــي   
الفوتوغرايف  املــ�ــشــور  هــو  الــفــوتــوغــرايف 
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حدثنا عن ميولتك يف جمال �ل�صمعي �لب�صري، 
�لت�صوير  يف  مهار�تك  ��صتثمار  تنوي  وه��ل 

�لفوتوغر�يف لتنتج �أعمال يف جمال �لإعالم؟
بداأت  الب�شري  ال�شمعي  جمال  يف  ميوالتي 
منذ اأن التقيت باالأ�شتاذ خليل كرمي وتعلمت 
يف  بداأت  حينها  �شيناريو  كتابة  كيفية  منه 
كان  كما  الب�شري،  ال�شمعي  جمال  يف  عمل 
اآخر عمل يل يف املجال هو ح�شة حول مولد 

خري الربية الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم.
يف  مــهــاراتــي  ا�شتثمار  اأنـــوي  بالطبع  نعم 
يف  اأعــمــال  الإنــتــاج  الفوتوغرايف  الت�شوير 

جمال االإعالم وجمال ال�شينما.

ماهي �أهم �مل�صابقات و�ل�صالونات �لتي �صاركت 
فيها يف جمال �ل�صورة �لفوتوغر�فية؟

�شاركت  التي  وال�شالونات  امل�شابقات  اأهــم 
الفوتوغرافية  الــ�ــشــورة  جمـــال  يف  فيها 
االحتــاد  طــرف  مــن  املنظمة  امل�شابقة  هــي 
باالإ�شافة  الفوتوغرايف،  للت�شوير  العاملي 
لل�شورة  االفرتا�شي  الوطني  ال�شالون  اإىل 
بوالية  املقامة  املحلية  وامل�شابقة  بب�شكرة، 
من  املنظم  االفرتا�شي  املعر�ص  وكــذا  تيار، 

طرف جمعية درب ال�شياح.

بن  مليكة  ال�شيدة  الثقافة  وزيــرة  اأ�شدت 
املوؤ�ش�شات  مــدراء  مع  اجتماعها  بعد  دودة 
امل�شارح  و�ــشــع  ملتابعة  تعليمات  الثقافة 
كورونا  جائحة  فظل  امل�شرحي  والن�شاط 

ح�شب ماء جاء به البيان.
فاجلمعيات  الــبــيــان   ذات  اإىل  وا�ــشــتــنــادا 
ال�ّشطر  تلقت  التي  امل�شرحّية  والتعاونيات 
االأول من الدعم )%50( يف اطار �شندوق 
الــفــنــي واالدبـــــي، مدعوة  االإبـــــداع  دعـــم 
للم�شرح  بالتقدم  ن�شاطاتها  ال�ــشــتــانــاف 
اجلهوية  ــارح  ــ�ــش وامل اجلـــزائـــري  الــوطــنــي 
لعر�ص  الــثــقــافــيــة،  املــوؤ�ــشــ�ــشــات  وخمــتــلــف 
االإلكرتونية  ات  املن�شّ عرب  الفنية  اعمالها 

لهم  يت�شّنى  حتى  املوؤ�ش�شات  بتلك  اخلا�شة 
حت�شيل ال�شطر الثاين من الدعم.

واأو�شح البيان اأن على املوؤ�ش�شات امل�شرحية 
"تفعيل الن�شاط الّثقايف والفّني، مع احرتام 
تقدمي  خــالل  مــن  ال�شّحي،  الــربوتــوكــول 
الو�شائط  عرب  امل�شرحية  العرو�ص  وتوزيع 
االفرتا�شية، ومتكني الفنانني من اال�شتفادة 

من احلقوق املرتبطة بها".
ياأتي ذلك كاإجراءات احرتازية من فريو�ص 
كورونا، وحتى عودت الن�شاط امل�شرحي اإىل 
الركح واجلمهور وجب تفعيله عرب من�شات 
ملختلف  اجلــمــاهــري  ومــرافــقــة  االأنـــرتنـــت 

االأعمال الفنية والثقافية.

منذ نعومة �أظافره ع�صق �لفن فكان ير�صم �ملناظر �لطبيعية �جلميلة بااللو�ن �خل�صبية حيث كانت تنال �عجاب معلميه يف �ل�صف �البتد�ئي ويل�صقونها على جد�ر 
�لق�صم مزينة بذلك ف�صاء مملوء� بر�صوماته �جلميلة.

يحمل �لكامري� �لتي منحها �إياه و�لده كما يحمل �لقنا�س �صالحه، ر��صد� مئات �الأهد�ف �لتي ينظر �إىل جماليتها بعيون فنان، يحدد �لز�وية ويقتن�س �ل�صورة بيد ثابتة وعني �صائبة، �إنه �مل�صور 
�ملبدع "تري�س عبد �جلليل" �بن والية تيارت يك�صف �لكثري عن �أ�صر�ر �لت�صوير �لفوتوغر�يف من خالل هذ� �حلو�ر �ل�صائق �لذي جمعه بجريدة �الأور��س نيوز. 

حــوار

الفنية  لوحاته  اأعادت  اأورا�سي  ب�سري" فنان  "مدا�سي 
�سحر احلياة اليومية الأورا�سية"  

األبومات يلتقط  فوتوغرايف  اجلليل" م�سور  عبد  "تري�ض 
 من ال�سور الحرتافية بعد�سة فنان

وزارة الثقافة: دعوة اإىل ا�ستئناف الن�ساطات
 امل�سرحية والثقافية عرب املن�سات الرقمية
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من طر�ئف �لبدو 
كلما  وكان  اجلمعة  لي�شلي  اجلوامع  اأحد  بدوي  دخل 

نظر اإىل اخلطيب بكى 
حتى اأن اخلطيب ركز عليه فكان يتحم�ص ويتفاعل مع 

ما يقول 
قال  ال�شالة  خطبته..وبــعــد  اأكمل  حتى 

لهم اخلطيب : اأين الرجل ال�شالح؟
فلما راآه ا�شتب�شر وقال له: اأنت اليوم 

�شيفي وغداوؤك عندي
و فعال �شيف اخلطيب الرجل البدوي 

واأكرمه كثريا
وبعد الغداء جل�شا ي�شربان ال�شاي

.فقال اخلطيب للبدوي: ع�شرون عاما 
واأنا خطيب ومل اأر قط دمعة واحدة نزلت 

من عند اأي اأحد
وحم�شتني  قلبي  وقطعت  تبكي  راأيــتــك  اليوم  اإال   

للخطبة 
قل يل باهلل عليك ما ال�شيء الذي جعلك تبكي حتى 

اأركز عليه يف اخلطب القادمة؟
قال له البدوي: واهلل ما فهمت حرفا واحدا مما كنت 

تقول!؟
قال اخلطيب: عجبا، وملاذا كنت تبكي اإذا؟

قال البدوي: مات يل "عرتو�ص" ال�شهر املا�شي ، ولديه 
تهتز  حليتك  راأيــت  وكلما  حليتك،  مثل  بي�شاء  حلية 
تذكرت "العرتو�ص" فاأبكي بحرقة كما كنت 

تراين!!؟.

و�حد وخال�ش
من  ولدو  يجيب  راح  مقلق  واحد 

الرو�شة
خرجتلو املربية وقالت لو ا�شكون 

فيهم ولدك؟
قالها هاتي واحد وخال�ص

ياخي غدوة نرجعهولك؟!.

�صني جيم
ال�شيخ: يا ابنتي هل تقبلني به زوجا يف

يف ال�شراء وال�شراء ويف الغنى والبحبوحة
والفقر ويف ال�شعادة والتعا�شة وامليزيرية والتمرميد

العرو�ص: نعم ال نعم نعم ال نعم ال ال ال؟!.

معلومات م�سلية

اجلنة

اأمثال �سعبية

بداأها  عندما  االأ�سا�ص  يف  ال�سخرية   •
ال  حتى  اإلقاوؤها  يتم  كان  مرة  اأول  الب�سر 

يفهمها بطيئي الفهم.
اأثبتوا  ميني�سوتا  جامعة  من  باحثون   •
ت�سوره  عندما  األذ  طعمه  ي�سبح  الطعام  اأن 
اأن  يدل  وهذا  اأن�ستغرام  برنامج  يف  وت�سعه 

التاأثري النف�سي قد يغري الطعم فعال.
عالية  ن�سبة  بــه  القطبي  ــدب  ال كبد   •
قام  اإذا  ــه  اأن لدرجة   A فيتامني  من  جــدا 
�سخ�ص باأكل كبده فاإنه �سيموت، الأن ج�سم 

االإن�سان ال يتحمل كل تلك الكمية.
بفرز  املــعــدة  تــبــداأ  االإنــ�ــســان  مــات  اإذا   •
هذه  وظيفة  وكانت  ج�سمه  لتلتهم  اأنزميات 

االأنزميات هي ه�سم الطعام.
�سلل  لقاح  خمرتع  قام    1955 العام  • يف 
ت�سجيل  بعدم  �سولك"  "يونا�ص  االأطــفــال 
خلري  يريده  ــه  الأن للقاحه  اخــرتاع  بــراءة 
خ�سر7مليارات  لذلك  ونتيجة  الب�سرية، 

دوالر.
على  تاأثري  لها  ال�سيارات  وقود  رائحة   •
مــركــز املــتــعــة يف الــعــقــل، لــذلــك كــثــري من 

النا�ص ي�ستمتعون بها.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي �سافها 
وي�سوفها و�سافها 

وماي�سوفها�ص 
وما�سافها�ص وي�سوفها 

وما�سافها ماي�سوفها

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاين من �شهر دي�شمرب
العقري  معاهدة  على  التوقيع   -  1922
العراقية  واململكة  جنــد  �سلطنة  بــني 
تر�سيم  مبوجبها  مت  والــتــي  والــكــويــت 

حدود الدول الثالث.
ــة  واح ــن  ع تــتــنــازل  م�سر   -  1925
تتنازل  ليبيا  مقابل   ، لليبيا  اجلغبوب 

عن ال�سلوم مل�سر.
نووي  مفاعل  اأول  ت�سغيل   -  1942
االأمريكية  �سيكاغو  مبدينة  العامل  يف 
ـــطـــايل اإنــريــكــو  بــاإ�ــســراف الــعــامل االإي

فريمي.
ليبيا  يف  التاأ�سي�سية  اجلمعية   -  1950
ال�سنو�سي  اإدري�ص  حممد  االأمري  تنتخب 

ملكا على اململكة الليبية.
1956 - فيدال كا�سرتو ي�سل اإىل كوبا 
على منت قارب بعد حوايل عام ق�ساه يف 

املنفى بني املك�سيك والواليات املتحدة.
الفرن�سية  ال�سرطة  اعتقلت  ـ   1956
ــاد  االإحت م�سريي  و  اأع�ساء  من  العديد 

العام للتجار اجلزائريني.
حمطة  اأول  يف  العمل  ــداأ  ب  -  1957
يف  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  نووية 

الواليات املتحدة.
الفرن�سية  ال�سلطات  اعتقلت  ـ   1959
جبهة  فــيــدرالــيــة  منا�سلي  ــن  م ـــددا  ع

التحرير الوطني بفرن�سا.
اأبوظبي  اإمارات  احتاد  اإعالن   -  1971
القيوين  واأم  وعجمان  وال�سارقة  ودبــي 
والــفــجــرية حتــت ا�ــســم دولـــة االإمــــارات 
اإمارة  حاكم  واختيار  املتحدة،  العربية 
اأبوظبي ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

رئي�سا لها.
1979 - حرق مقر ال�سفارة االأمريكية 
قبل  من  طرابل�ص  الليبية  العا�سمة  يف 

حوايل 2000 متظاهر ليبي.
ت�ساد  يف  املتمردة  الــقــوات   -  1990
على  ت�سيطر  ديــبــي  اإدريـــ�ـــص  بــزعــامــة 

العا�سمة اإجنامينا.
2010 - االحتاد الدويل لكرة القدم / 
فيفا يعلن عن فوز رو�سيا بتنظيم بطولة 
بتنظيم  قطر  وفوز   ،2018 العامل  كاأ�ص 

بطولة كاأ�ص العامل 2022.
في�ص   موؤ�س�ص  زوكربريغ  مارك   -  2015
يعلنان  ت�سان  بري�سيال  وزوجــتــه  بــوك 
ثروتهما  مــن   %99 بن�سبة  تربعهما 
رزقا  اأن  بعد  اخلريية  االأعــمــال  ل�سالح 

مبولود.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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ــــر �ــــشــــنــــايــــع  ــــك ــــف ــــت كــــــــي ن

لــقــرب يف  ـــا  ـــه ـــق ـــل ـــط ن امــــــــك 

حكـــمة

ق��ي��م��ة له،  ال��ع��ط��اء دون ح��ب ال 
االأخ����ذ دون ام��ت��ن��ان ال ط��ع��م له

"مفتعلة"  بللي  حا�ص  ماراك�ص  ـ 
يل كانت مهولة الدنيا راهي �شاربة 

النح يف الوقت احلايل؟
حممد عزوز ب�شكرة
اإذا ما �شربت�ص النح فهي زيادة عن 

كونها مفتعلة وجهها �شحيح؟!.
ب�شراحة  بالتهديد  ت�شعر  متى  ـ 

وبال تخريف؟
رابح.ق احلامة
عندما يتم تهديدي من �شخ�ص ما 

يلعب�ص...يعني �شرييو بزاف!؟.
على  الــقــبــ�ــص  ــال  ــق ي عــنــدمــا  ـ 
بطريقة  مهلو�شات  يبيع  مواطن 
طريقة  هناك  �شرعية..هل  غري 

�شرعية لبيع املهلو�شات؟
دنيا يحي باي ميلة

اأ�شلها  يف  املهلو�شات  طبعا..الأن 
مـــهـــدئـــات لــلــمــجــانــني..عــنــدمــا 

ي�شتعملها العقالء يجنو!!.
يتحدث  كــيــف  يــعــرف  ــذكــي  ال ـ 
واحلكيم يعرف كيف ي�شمت والغبي 

يا �شي عالوة ما هو و�شعه؟
ن�شرين معا�ص باتنة
افهم�ص  ما  بيناتهم  هابط  طالع 

كيفا�ص يبدا واّل حى منني!؟.
ـ �شي عالوة العامل ال يحتاج اإىل 
ال  فاحلمقى  للقدوة،  بل  الن�شائح 

يكفون عن الكالم؟
فوؤاد بنوري خن�شلة
ــا يــحــتــاج اإىل  ــش ــ� اأي ـــدوة  ـــق وال
�شي  يا  احلمقى  لُي�شكت  الن�شائح 

بنوري!!؟.

�شورة م�شحكة

اأق�شى درجات 
التاأهب 

والتو�شوي�ص؟!



بلقا�سم. ز

باتنـــة

ق�صنطينة

معاوية. �ص

خن�صلـة

متاأثرا باجلروح اخلطرية التي حلقت به

لقــي اأم�ــص، �ساب يبلــغ مــن العمر 21 
�سنــة، حتفه متاأثــرا باجلروح اخلطرية 
التــي حلقت بــه، اإثــر تعر�ســه لطعنات 
قاتلة ب�سالح اأبي�ــص على م�ستوى القلب 
ثانويــة  مبحــاذاة  جمهولــني  قبــل  مــن 
�سالح الدين بباتنــة، وح�سب م�سادرنا، 
االأخــرية  اأنفا�ســه  لفــظ  ال�سحيــة  اأن 
حــاول  حيــث  اجلامعــي،  بامل�ست�سفــى 
الطاقــم الطبي اإ�سعافــه، اإال اأن خطورة 
االإ�سابة التي تعر�ص لها عّجلت بوفاته، 

ليتم فتح حتقيق اأمني يف احلادثة.

من  باتنة،  والية  اأمن  عنا�شر  متكن 
العمر  من  يبلغان  �شقيقني  توقيف 
الدي�ص،  دوار  بحي  �شنة  و29   20
كانا ب�شدد ترويج كمية من املوؤثرات 
بحوزتهما  العثور  مت  حيث  العقلية 
بريقابلني  نـــوع  قــر�ــص   179 عــلــى 
اأوقف  ال�شياق،  نف�ص  ويف  ملغ،   150
اأ�شخا�ص   03 الفرقة،  ذات  عنا�شر 
�شنة  21 و31  اأعمارهم بني  ترتاوح 

م�شبوقني ق�شائيا بحي ك�شيدة، كانوا 
ب�شدد ترويج املوؤثرات العقلية وبعد 
م�شاكنهم  بتفتي�ص  اإذن  ا�شت�شدار 
منها  مهلو�ص  قر�ص   543 حجز  مت 
و440  دولــكــ�ــص  ــوع  ن قــر�ــص   103
الكمية  بلغت  حيث  ريفوتريل،  نوع 
خــالل  قـــر�ـــص   722 ــة  ــي ــال ــم االج
بهم  امل�شتبه  تقدمي  ليتم  العمليتني 

اأمام النيابة املحلية.

من  ق�شنطينة،  واليــة  اأمــن  متكنت 
توقيف �شخ�شني يف ق�شية تعري�ص 
اجل�شدية  �شالمتهم  و  الغري  حياة 
املتعمد  باالنتهاك  للخطر  مبا�شرة 
ـــواجـــب مـــن واجـــبـــات  ـــبـــنّي ل و ال
االحتياط و ال�شالمة التي يفر�شها 
جتاري  ن�شاط  وممار�شة  القانون 
قار دون القيد يف ال�شجل التجاري 

وبدون رخ�شة. 
حيثيات الق�شية تعود اإىل معلومات 
مفادها  امل�شلحة  ذات  اإىل  وردت 
تن�شط  لــلــحــفــالت  ــة  ــاع ق وجــــود 
قطاع  م�شتوى  على  عــادي  ب�شكل 
بالرغم من  بوال�شوف  االخت�شا�ص 

تعلق  التي  الوقائية  ـــراءات  االإج
تف�شي  منذ  القاعات  هــذه  ن�شاط 
هذه  على  وبناءا  كــورونــا،  فريو�ص 
اإىل  الفوري  التنقل  مت  املعلومات 
عني املــكــان، اأيــن مت الــوقــوف فعال 
القاعة  داخــل  عر�ص  اإقــامــة  على 
التدخل  ليتم  للحفالت،  املخ�ش�شة 
وحتويل  العر�ص  مرا�شيم  وتوقيف 
ق�شد  امل�شلحة  مقر  اإىل  املعنيني 

اإتخاذ االإجراءات الالزمة.
االإجـــراءات  كافة  ا�شتكمال  بعد   
القانونية، مت اإجناز ملف اإجراءات 
قدموا  املعنيني  حــق  يف  جــزائــيــة 

مبوجبه اأمام النيابة املحلية.

�سي الأورا�سي..
الدواء  وانتقدنا  مايبيعوه...  قبل  اللقاح  �سرينا 
هوما  يل  املوت  من  ماخفنا�ص  مايجربوه...  قبل 
ال  املنتوج  نالحقو  لالأ�سواق  وخرجنا  �سنعوه... 
ي�سروه... وكل ما�سمعنا بدواء نافع من ال�سيدلية 
نخطفوه... الأننا �سعب يخاف التمرميد ومايخاف�ص 
املر�ص يل زرعوه... يعرف مليح معنى م�ست�سفى يف 

قطاع �سلخوه بال مايذبحوه...

hamzalaribi005@gmail.com

مقتل �شاب بطعنات خنجر على م�شتوى القلب

وجب الكالم

وعلى  اخل�سو�ص  وجه  على  باتنة  والية  يف  نالحظه  ما 
على  احلــر�ــص  اأن  هــو  الــوطــن  واليـــات  مــن  الكثري  خــالف 
جت�سيد التعليمات والتدابري اخلا�سة بالوقاية من فريو�ص 
كورونا على الواقع كبري، مبعنى اأن والية باتنة يف خمتلف 
املخولة  االأجــهــزة  قبل  من  مكثفا  ن�ساطا  ت�سهد  بلدياتها 
باإلزام املواطنني بالتقيد بالتدابري، فالتفتي�ص يف احلواجز 
ال�سائقني  ارتــداء  من  التاأكد  اأجــل  من  كثيفا  بات  االأمنية 
حتى  الواقية،  باالأقنعة  ي�سمى  ما  اأو  للكمامات  ومرافقيهم 
على  فر�ست  قــد  الــواليــة  بلديات  مــن  كثري  يف  الراجلني 
بارتداء  التزامهم  عدم  ب�سبب  مالية  غرامات  منهم  الكثري 
الكمامات، لي�ص هذا فقط بل اإن هناك حواجز اأمنية باتت 
اأجل  من  متوقعة  غري  اأماكن  ويف  مفاجئة  بطريقة  تن�سب 
باإجراءات  التزامهم  مدى  من  "ال�سائقني" والتاأكد  مباغتة 
التي  الن�ساطات  واأ�سحاب  باملحالت  تعلق  ما  اأما  الوقاية، 
فاإن  زواال  الثالثة  ال�ساعة  من  ابتداء  احلجر  عليها  فر�ص 
دوريات االأمن مل ت�ستثنهم من ال�سرامة التي باتت تتعامل 
بها مع املخالفني، حيث اأن مركبات ال�سرطة خا�سة يف عديد 
يف  املحالت  اإىل  ت�سل  باتت  قد  باتنة  مبدينة  االأحــيــاء 
اأ�سحابها ب�سرورة الغلق، فال  الوقت املحدد من اأجل تذكري 
تكاد ال�ساعة الثالثة زواال تدق حتى يلزم اأ�سحاب املحالت 

بالغلق.
بلديات  خمتلف  يف  االأمنية  لل�سلطات  ن�سهد  ب�سراحة، 
خا�سة  باتنة  مدينة  ويف  عامة  باتنة  واليــة  ومناطق 
بالتفاين يف العمل ون�سهد لها بحر�سها ال�سديد على "�سالمة 
الذي  والرقابي  التفتي�سي  الن�ساط  خالل  من  املواطنني" 
توؤديه بكل �سرامة وم�سوؤولية، ولقد اأكدت ال�سلطات االأمنية 
يف والية باتنة باأنها يف خدمة املواطن ويف خدمة "ال�سحة 
باتنة  والية  يف  االأمنية  ال�سلطات  اأن  �سك  وال  العمومية"، 
قد اكت�سبت خربة كبرية يف التعامل والتفاعل باإيجابية مع 
التعليمات والتدابري التي تقرها ال�سلطات العليا يف الدولة 
يف  االأمنية  ال�سلطات  خالف  على  املحلية  ال�سلطات  وحتى 
"كثري من واليات الوطن" التي مل "ت�سدد على فر�ص غرامة 
املليون على اأبناء ال�سعب"، ويف هذا ال�سياق، اأ�سبحنا نتمنى 
العام   النظام  حفظ  يف  االأمنية  ال�سلطات  تفاين  يكون  اأن 
املواطنني  اإلــزام  يف  التفاين  م�ستوى  مثل  يف  باتنة  بوالية 
بتطبيق تدابري الوقاية، واأ�سبحنا نتمنى اأن تكون ال�سلطات 
االأمنية بوالية باتنة عند ا�ستنجاد املواطنني بها يف نف�ص 
االن�سباط واال�ستعداد للتدخل الذي ظهرت به وهي ت�سل 
الوقت  يف  بالغلق  اأ�سحابها  تذكري  اأجــل  من  املحالت  اإىل 
املحدد، واأ�سبحنا كذلك نتمنى اأن حتر�ص ال�سلطات االأمنية 
بوالية باتنة على حماية تالميذ املدار�ص من "املنحرفني" 
الذين باتوا يتخذون من املوؤ�س�سات الرتبوية اأوكارا لهم عند 
اأو م�سائية ليتحر�سوا بالتلميذات  كل نهاية فرتة �سباحية 
تارة  بي�ساء"  "اأ�سلحة  با�ستعمال  التالميذ  على  ويعتدوا 
تكثف  اأن  كذلك  ونتمنى  ــرى،  اأخ تــارة  بالكالب  والــرتويــع 
النقاط  لعديد  وتفتي�سها  ن�ساطها  من  االأمنية  ال�سلطات 
ال�سوداء مبدينة باتنة التي ت�سهد خمتلف اأ�سكال االنحراف 
الهاتف"  لكوابل  و�سرقة  ودعــارة  للمهلو�سات  "ت�سويق  من 
ال�سلطات االأمنية يف  اأن يكون جناح  اإىل غري ذلك، ونتمنى 
يف  واجلرمية  االنحراف  واأ�سكال  االآفــات  ملختلف  الت�سدي 
الت�سدي  يف  املحقق  النجاح  م�ستوى  نف�ص  يف  باتنة  والية 

كورونا". فريو�ص  من  الوقاية  تدابري  على  "للتمرد 

كنا نتمنى

حمزه لعريبي

�أم �لبو�قي

ميلة

اإحباط �شفقة لبيع قطع اأثرية

العثور على جثة ملقاة 
على حافة الطريق 

اإحرتاق 800 حزمة من التنب 
يف حريق باأوالد خلوف 

متكنت اأول اأم�ص، ف�سيلة االأبحاث للدرك 
الوطني بوالية اأم البواقي، من اإحباط �سفقة بيع 
قطع اأثرية مبدينة عني مليلة بقيمة تتجاوز مبلغ 

�سنتيم. مليون   400
العملية جاءت بعد معلومات موؤكدة مل�سالح 
الدرك الوطني بوجود 3 اأ�سخا�ص من والية 

ميلة ب�سدد اإمتام �سفقة بيع قطع اأثرية، اأين 
مت توقيفهم متلب�سني داخل مركبة واجناز ملف 

جزائي �سدهم بتهمة بيع واإخفاء ممتلكات 
ثقافية.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
فرجيوة بطريق الوزن الثقيل ببلدية فرجيوة 

من اأجل نقل جثة من جن�ص ذكر وجد ملقى على 
حافة الطريق، ويتعلق االأمر بال�سحية )م.ع( 65 

�سنة متويف بعني املكان ومتعدد االإ�سابات، فيما 
فتحت اجلهات االأمنية حتقيقا يف احلادثة.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
بتاجنانت الإخماد حريق بيدر من التن داخل 

م�ستودع مب�ستة ال�ساية ببلدية اأوالد خلوف، حيث 
مت ت�سجيل اإحرتاق حوايل 800 حزمة تن فيما 
مت اإنقاذ عدة منازل جماورة وم�ستودع، فيما يبقى 

�سبب احلريق جمهوال.

حجزت م�شالح الدرك 
الوطني بوالية خن�شلة، 

قطعة من �شالح ناري اأجنبية 
ال�شنع من ال�شنف اخلام�ص، 

اإ�شافة اإىل ذخرية حية 
عيار 16 ملم 26 خرطو�شة 

مملوءة و21 خرطو�شة 
فارغة داخل مقعد خلفي 
خمباأة باإحكام يف �شاحنة 
تربيد وذلك بعد ا�شتغالل 

معلومات دقيقة.
العملية جاءت بعد ن�شب 

كمني حمكم عند نقطة 
التفتي�ص باحلاجز االأمني 

على الطريق الوالئي 
رقم 5 الرابط بني بلدية 
طامزة وعا�شمة الوالية 

خن�شلة ليتم توقيف 
امل�شتبه فيه وحتويله ملقر 

الفرقة الإ�شتكمال اإجراءات 
التحقيق.
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حجز �شالح ناري 
وذخرية حية

توقيف �شقيقني يروجان املهلو�شات
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ويوقف مرا�شيم عر�س
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