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مطالب باالإ�شراع يف ت�شحيحها

تلقوا وعودا دون جت�شيدها واقعيا

م�شتة تي�شيذلت بفم الطوب

موظفون بقطاع 
�لرتبية بباتنة �سحية 

�لأخطاء �لإد�رية 

تالميذ يحتجون 
على ظروف �لتمدر�ش 

باأولد فا�سل

�ل�سكان ي�ستكون 
�إق�ساءهم من �لربط 
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باتنة

�سطيف

اإيــداع املديريــن احلــايل وال�شــابق لتعاونيــة احلبــوب والبقــول اجلافــة بخن�شــلة احلب�ــص بعد حتقيقات معمقة يف ملفات ف�شاد 
ثقيلة وتبديد للمال

�ص 16

فيما �ضتحت�ضن باتنة الحتفالت الر�ضمية لل�ضنة الأمازيغية 2971

منعة وبوزينة يف ا�ستقبال ال�سنة االأمازيغية اجلديدة

مراكز بريد جافة بخن�سلة

مر�كز �لربيد بخن�سلة 
دون �سيولة مالية

تتوا�سل معاناة �سكان والية خن�سلة عرب كامل بلدياتها جراء 
ا�ستمرار اأزمة ال�سيولة املالية مبراكز الربيد و�سط ا�ستياء وتذمر 

كبريين من قبل املواطنني الذين عربوا عن �سخطهم الكبري جتاه 
هذا الو�سع ب�سبب عدم متكنهم من �سحب رواتبهم واأموالهم من 

�ص 05جميع مكاتب الربيد التي ت�سهد اكتظاظا كبريا... 

الأزمة متوا�ضلة وا�ضتياء كبري و�ضط الزبائن

�مل�ستقبل �لغام�ش 
للبطولة يوؤرق

 �إد�رة �ل�سالحف

ك�صف الأمني العام للمحافظة ال�صامية للأمازيغية الها�صمي ع�صاد عن اختيار بلديتي منعة وبوزينة 
لحت�صان انطلق الحتفالت الوطنية الر�صمية لل�صنة الأمازيغية اجلديدة 2971 بولية باتنة، 

�ص 04واملزمع تنظيمها يوم التا�صع جانفي القادم... 

خن�سلة

قاملة

اأم البواقي

�شباب عني فكرون
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ب�صراحة

�لت�سامن �مل�ستد�م
الأخييرة  الآونييية  يف  اجلمعوي  الن�صاط  يعد  مل 
مقت�صرا على فئة معينة من النا�ص كما يف ال�صابق 
تاأ�صي�ص  اإىل  تبادر  من  من  معينة  فئات  كانت  اأين 
جمعيات مبختلف اأنواعها واأهدافها، بل اإن العمل 
اأبوابها  باتت  قد  الإن�صانية  والأن�صطة  اجلمعوي 
لتقدمي خدمات  نية  اأمام كل من يحمل  مفتوحة 
اجتهت  فقد  ولهذا  وللمحتاجني،  العام  لل�صالح 
اجلمعوي  العمل  دعييم  اإىل  اجلزائرية  الييدوليية 
وهذا  املييدين،  املجتمع  لرتقية  ت�صهيلت  وقدمت 
ما يعترب موؤ�صرا قويا على اأن للمجتمع املدين دورا 
فاعل يف اإمكانية تقدمي الدعم ملوؤ�ص�صات الدولة 
من خلل الإ�صهام يف حل العديد من امل�صاكل التي 
تطرقنا  الذي  الأميير  يوميا؛  املواطن  منها  يعاين 
هو  اإليه  التطرق  على  ن�صر  زلنا  ول  مييرارا  اإليه 
عامة  اجلمعيات  تكون  ل  اأن  �صروريا  بييات  اأنييه 
واجلمعيات اخلرية خا�صة جمرد و�صيلة "لتوزيع 
تكون  اأن  يجب  ول  املحتاجني،  على  الإعانات" 
بل  واملحتاجني،  املح�صنني  بني  و�صل  همزة  جمرد 
اإن ال�صرتاتيجية التي يجب اأن تتبعها اجلمعيات 
"الت�صامن  اأن تفكر يف كيفية �صمان  اخلرية هي 
امل�صتدام"، مبعنى اأن تفكر يف ا�صرتاتيجية متكنها 
من لعب دور فاعل يف تقدمي يد العون للمحتاجني 
يف كل وقت ولي�ص منا�صباتيا، فخلل �صنوات م�صت 
جمع  على  مقت�صرا  اخلرية  اجلمعيات  عمل  كان 
اأي  منا�صباتية  بطريقة  والإعييانييات  التربعات 
الجتماعي  والدخول  الأعياد  ت�صتغل  كانت  اأنها 
لدعم  فر�صة  لتجعلها  املنا�صبات  ميين  وغييرهييا 
جمدية  تكن  مل  الطريقة  هذه  لكن  املحتاجني، 
تكن  ومل  "الفقر"  على  الق�صاء  يف  مييا  حييد  اإىل 
جمدية يف حل الكثر من امل�صاكل التي نتجت عن 
الأ�صخا�ص  من  الكثر  لدى  املييادي  الو�صع  تييردي 
والعائلت، اأما ما نراه نحن فاإنه ل بد من طريقة 
اأو  للمحتاجني  دائم  دعم  �صمان  خللها  من  يتم 
اجلذور،  من  عائلة  اأو  فرد  م�صكلة  على  الق�صاء 
اأ�صميناه  مييا  اأو  الطريقة  هييذه  اأو  الأمييير  وهييذا 
با�صرتاتيجية الت�صامن امل�صتدام هي ا�صرتاتيجية 
اخلرية  اجلمعيات  دخييول  �صرورة  على  تعتمد 
ب�صركات  اأ�صبه  اإىل  وتتحول  املقاولتية  عييامل 
يتم  وقفية"  "اأملك  عن  عبارة  اأملكها  وتكون 
اجلمعية  على  بالفائدة  يعود  فيما  ا�صتغللها 
جهة،  من  هذا  كاأ�صخا�ص،  ل  خرية"  "كهيئة 
توؤ�ص�ص  اأن  جمعية  لأييية  ميكن  اأخييرى  جهة  ومن 
دعم  خلله  من  يتم  بالت�صامن  خا�صا  �صندوقا 
العلج  تكاليف  ي�صتطيعون دفع  الذين ل  املر�صى 
اإجراوؤها  ي�صتع�صى  التي  اجلراحية  والعمليات 
داخل البلد، ولهذا فاإن الت�صامن امل�صتدام يحتم 
اأو  للطريقة  مغايرة  بطريقة  التفكر  علينا 
ت�صر  اخلرية  اجلمعيات  باتت  التي  الفل�صفة 
بها، والعمل بقوانني اأ�صا�صية تتوافق مع الأهداف 
الغنب  لرفع  ت�صعى  خرية"  "جلمعية  احلقيقية 

عن املحتاجني واملر�صى.
�سمري بوخنوفة
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يبــدو اأن ال�سلطــات يف والية باتنة واجلهــات املعنية على 
وجــه اخل�سو�ص مل تعد تعري اأيــة اهمية ل�سالمة املواطنني، 
حيــث اأن كثريا من الطرقــات خا�سة ذات االجتاهني بوالية 
باتنــة علــى خــالف الطرقــات من نف�ــص النــوع يف الكثري من 
الواليــات مل تراعى فيها حماية الراجلني على غرار طريق 
الوزن الثقيــل وطريق عني التوتة وحتــى طريق في�سدي�ص، 
اإذ بــات الراجلون يعانــون يف كل مرة يهمون فيها بالتنقل من 
طرف الآخــر االأمر الذي ي�سكل خطرا علــى وجه اخل�سو�ص 
على االأطفال، فمتى �ستفكر ال�سلطات بوالية باتنة يف و�سع 

ممرات اأفقية للراجلني اأم اأن االأمر �سعب لهذه الدرجة؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: رابح ماجر
 )العب دويل �سابق(
املنتخب  راأ�����س  ع��ل��ى  م��ن  ..."اإقالتي 
اأعداء  طرف  من  ومكيدة  م�ؤامرة  اجلزائري 

النجاح".
�أي جناح تتحدث، هل تق�صد  يا ر�جل... على  قلنا: 

�لهز�ئم �ملتتالية؟

 bloc " بداخل العرقوب اأو مقر معهد احلقوق والعلوم ال�سيا�سية بباتنة، يوجد مبنى كامل يدعوه الطلبة بـ 
C" يتوفر على قاعات درا�سة ومكاتب متعددة، ظل مغلقا ومهمال منذ 2014 الأ�سباب جمهولة، فال هو يف و�سع 
اخلدمة وال هو يخ�سع للرتميم، ولكن االأكيد املتداول يف اأو�ساط الطلبة وحتى العديد من العاملني على اختالف 
رتبهم اأن "اجلناح C" اأغلق الأنه "م�سكون باجلن العفاريت"، واأ�سبح هذا ال�سبب كافيا الإثارة الهلع  والكثري من 

االأ�ساطري واالإ�ساعات يف مكان من املفرت�ص ان يكون منرب علم  ولي�ص ن�سر اجلهل... فمن يفك هذا اللغز؟

على هام�ص زيارته اإىل الناحية الع�سكرية االأوىل، اأكد رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد 
�سنقريحة، عزم القيادة العليا للجي�ص على تطوير ال�سناعة الع�سكرية بهدف تلبية احتياجات املوؤ�س�سة مب�سادر 

اإمداد واإ�سناد داخلية تخل�سها ولو ب�سفة جزئية من التبعية التكنولوجية للخارج.

ك�سفت �سحيفة "ديلي مريور" الربيطانية عن الر�سالة االأخرية الأ�سطورة كرة القدم دييغو مارادونا، باأن الراحل 
طلب يف ر�سالة �سوتية ن�سرها ال�سحفي االأرجنتيني لوي�ص فينتورا يف برنامج درد�سة اأمريكي من زوج �سديقته 
ال�سابقة، فريونيكا اأوجيدا االإهتمام بابنه البالغ �سبعة �سنوات الذي يدعى "ديجيتو فرناندو"قائال: "اعنت بها 

واعنت مبالكي الذي ال ي�ساهى يف جماله �سيئا".

اجلملة  ال�سواق  احلالية  ال�سبكة  تعزيز  البحري،  ال�سيد  وزارة  اقرتاح  على  ال�سمكية  بالرثوة  مهتمون  علق 
والتجزية لت�سويق املنتوج ال�سمكي، من خالل تخ�سي�ص ف�ساءات خا�سة لبيع منتجات ال�سيد البحري تت�سمن 
الكلغ  اأ�سعار  و�سلت  حيث  ال�سمك،  �سعر  يف  واإمنا  اأ�سواق  م�سكل  لي�ص  امل�سكل  باأن  النظافة،  و�سروط  املعايري  كل 
الواحد "ال�سحاب" وخ�سو�سا "ال�سردين" الذي تف�سله العائالت اجلزائرية يف بلد يطل على البحر باأكرث من 

كلم.  1400

 iPad" ت�سربت اإىل بع�ص مواقع و�سفحات االأنرتنت معلومات تك�سف عن بع�ص امليزات التي �ستاأتي يف حوا�سب
 ،5G التي �ستطلقها اآبل العام القادم، حيث �ستكون اأوىل احلوا�سب التي تطرحها "اآبل" تعمل مع �سبكات "Pro
اإنتاج �سركتي  "OLED"  جديدة من  iPad احلالية، و�سا�سات  A14X املتطورة مقارنة باأجهزة  ومبعاجلات 
تدعم  "AiP" التي  وبتقنيات  اخللفية،  اإ�ساءتها  يف   mini-LED تقنية  جي" ت�ستخدم  "�سام�سونغ" و"اإل 

."mmWave" الرتددات الفائقة ال�سرعة

اأ�سارت التوقعات املو�سمية للديوان الوطني لالأر�ساد اجلوية اإىل اأن كميات االأمطار لف�سل ال�ستاء قد تكون 
قريبة اأو اأقل من املعتدلة �سمال الوطن، يف حني اأن معدل درجات احلرارة املتوقع �سيكون معتدال اإىل حار 
مبناطق اله�ساب العليا، حيث ينتظر اأن يكون معدل درجة احلرارة معتدل اإىل حار ال�سيما �سمال اجلزائر 

اإىل غاية منطقة اله�ساب العليا بن�سبة 80 باملئة.

 هــو عــدد الفنانــني الذيــن مت �ســّب اإعاناتهــم خــالل االأ�سهــر القليلة 
املا�سيــة يف اإطــار عملية دعــم الفّنانني املت�سررين من وبــاء كورونا ح�سب 
بيــان وزارة الثقافــة والفنون، والــذي ك�سف اأي�سا اأن هنــاك عمل قانوين 
للتح�سري ال�سرتجاع حقوق الفنانني اجلزائريني وحت�سيلها خا�سة حقوق 
الن�ســر على االأنرتنت وعرب املواقــع خا�سة يوتيوب، االأمر الذي �سيمّكنهم 

من اال�ستفادة حقوقهم بقوة القانون".
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من كان ليخمن قبل �سنوات حني كانت الكمامة 
ت�ستعمل يف اأطرها ال�سيقة ومنها اخلا�سة ويف املجتمعات 

االآ�سيوية حتديدا كال�سني واليابان اأنها �ستاأخذ �سمة 
العاملية بجدارة غري م�سبوقة وي�سبح كل مواطن يف 

العامل ُملزم وجمرب على ارتدائها بغ�ص النظر عن 
قناعاته ال�سخ�سية ومدى احرتامه الفعلي لكل قواعد 
ال�سحة وال�سالمة من "الكوفيد التا�سع ع�سر"، وقد كان 

ل تلك ال�سعوب الرتداء  العامل باأكمله ي�ستغرب حتمُّ
الكمامة ل�ساعات طويلة، بينما ال تتجاوز التربيرات 

واالأ�سباب حدود التلوث الكبري ب�سبب كرثة امل�سانع 
و�سخامة القطاع ال�سناعي على العموم والذي ُيلقي 

ب�سمومه ليتقاذفها الهواء ويتناقلها الب�سر واحليوانات 
وحتى االأ�سطح اجلامدة..

واليوم وقد عاد الف�سل لفريو�ص كوفيد 19 فقد 
انقلبت الروؤية بزاوية ثالثمائة و�ستني واأ�سبحت 

الكمامة "فر�ص عني" على اجلميع دون ا�ستثناءات 
خمافة انت�سار العدوى ووباء كورونا الذي ما يزال 

يرتب�ص بنا ويقلق  الغالبية منا رغم اأخبار عن اكت�ساف 
لقاحات تتناف�ص دول العامل من اأجل اعتالء �سدارة 

براءة االخرتاع من جهة ومن جهة اأخرى من اأجل الظفر 
بها..

علما اأن الت�سريحات التي كانت قد فتحت باب االأمل 
على م�سراعيه يف بداية االإعالن عن اخرتاع لقاح 

رو�سي وقبيل اال�ستفتاء الد�ستوري للجزائريني وبكوننا 
�سنكون من اأوىل الدول امل�ستفيدة منه اأو من غريه قد 

خابت بالت�سريحات اجلديدة لوزير ال�سحة الذي كذب 
اإ�ساعة توفري لقاح يف غ�سون �سهر من االآن.. ما يعني اأن 

الو�سع قد يطول ويق�سر ح�سب م�ستجدات تتحكم يف مدة 
ا�ستمرار الوباء من انح�ساره، واأن الكمامة �سيكون لها �ساأن 
لزاما  �سيكون  واأنه  واخلا�سة  العامة  حياتنا  "عظيم" يف 
على املجتمع اجلزائري ورغم خ�سو�سية الذهنية العامة 
اأن يتقبل واأن يعتاد ارتداء الكمامة بوجود رادع كغرامة 

بخرق  املتعلقة  الغرامات  من  �سنتيم" وغريها  "املليون 
هذا االإجراء على م�ستوى املحالت التجارية على �سبيل 

املثال اأو بوجود حمفز بكون الكمامة هي "ال�سالح" املتاح 
ملحا�سرة الفريو�ص ورّده والتح�سن منه واأن ن�سبة الق�ساء 

عليه ترتفع بارتفاع معدالت الوعي "الكمامي" واأنه 
لي�ص على ال�سعب اجلزائري اأن ُيول اخلزينة العامة 

عن طريق اخرتاقه الأوقات احلظر اأو عدم ارتدائه 
اأن االأمر يتعلق  "للكمامة" ما دامت القناعة ال�سائدة هي 

باخلوف من الغرامة اأو مبدى حت�سيل اأكرب مبلغ منها 
اإىل غاية التخل�ص من هذا الوباء الذي فر�ص �سلوكيات 

غري اعتيادية قد ت�سبح يوما ما عادة وتقليدا )وما فيها 
والو( ؟!.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

عقود النجاعة للم�شارح
مت اإبرام عقود النجاعة مع بني ثمانية م�سارح جهوية مبا فيها م�سرح ب�سكرة واأم البواقي وامل�سرح الوطني 
اجلزائري، بق�سر الّثقافة "مفدي زكرياء" ويدخل عقد الّنجاعة يف اإطار �سمان ال�سري احل�سن للم�سارح 
اجلهوية واإ�سفاء �سفافية وجناعة اأكرب على الت�سيري االإداري والفني.مدة عقد الّنجاعة، عامني قابلني 

للّتجديد اأو الف�سخ من خالل التقييم امل�ستمر.

ال�سورة من حي 
"عدل  م�سكن   1650
ـ حملة3" وهي تبني 

درجة الربيكوالج 
حيث اأن العطب يف 

�سبكة التزويد باملياه 
قد مت ا�سالحه 

خالل االأيام القليلة 
املا�سية، لكن الو�سع 

ال زال على حاله 
اإىل غاية كتابة 
هذه االأ�سطر اأين 

حتول الطريق اإىل 
م�ستتقع اأو بحرية 

ب�سبب الت�سرب الكبري 
للمياه.



نوارة 

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

تبعث يف النف�ص وب�سمت كراهية وتكريها للو�سع 
احلا�سر وجتريا للما�سي والتاريخ وحتريا 
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 باجلرية 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 باالإيان 

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

�سفينة 
كل 

ق. و

�صجلت 932 اإ�صابة جديدة بفرو�ص كورونا 
الي24  خلل  وفاة  حالة  و17  )كوفيد-19( 
الذي  الوقت  يف  اجلزائر،  يف  الأخييرة  �صاعة 
ما  ح�صب  لل�صفاء،  مري�صا   585 فيه  متاثل 
الر�صمي  الناطق  الأربييعيياء  اأم�ص  عنه  ك�صف 
للجنة ر�صد ومتابعة فرو�ص كورونا، الدكتور 

جمال فورار.
املخ�ص�ص  اليومي  الإعييلمييي  اللقاء  وخييلل 
لفرو�ص  الوبائية  الو�صعية  تطور  لعر�ص 
)كوفيد-19(، اأو�صح ال�صيد فورار اأن اإجمايل 
احلالت املوؤكدة بلغ 85.084 منها 932 حالة 
للم�صابني  الجمايل  العدد  بلغ  فيما  جديدة، 

الذين متاثلوا لل�صفاء 54.990 �صخ�ص.
 2.464 للوفيات  الجمايل  العدد  بلغ  كما 
ح�صب ال�صيد فورار، الذي اأفاد كذلك باأن 43 
املركزة.  العناية  يف  حاليا  يتواجدون  مري�صا 
�صجلت  ولييية   13 اأن  فييورار  ال�صيد  واأ�ييصيياف 
ت�صجل  مل  ولية  و11  حالت   9 من  اأقل  بها 
 10 اأخرى  ولية   24 �صجلت  فيما  حالة،  اأي 

حالت فما فوق.

ت�سجيل 932 �إ�سابة 
جديدة و17 حالة وفاة 

تراأ�س الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اأم�س الأربعاء، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحا�شر املرئي عن بعد ومت خالله درا�شة �شبعة م�شاريع 
مرا�شيم تنفيذية قدمها وزراء املالية، الربيد واملوا�شالت ال�شلكية والال�شلكية، الت�شال وكذا الوزير املنتدب لدى الوزير الأول املكلف باملوؤ�ش�شات 

امل�شغرة، ح�شب ما افاد به بيان مل�شالح الوزير الول.

وطبقا جلدول الأعمال، در�ص اأع�صاء احلكومة 
على  علوة  تنفيذية،  مرا�صيم  م�صاريع  �صبعة 
ذلك، مت تقدمي عر�ص من طرف وزير الداخلية 

واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية.
وزير  قدمه  عر�ص  اإىل  احلكومة  وا�صتمعت 
لتقييم  الوطنية  اللجنة  اإن�صاء  حول  املالية 
الإرهييياب  ومتييويييل  الأمييييوال  تبيي�ص  خميياطيير 
يندرج  ال�صامل.  الدمار  اأ�صلحة  انت�صار  ومتويل 
يف  والتقنية  القانونية  املنظومة  هذه  اإن�صاء 
تبيي�ص  ملكافحة  الوطني  النظام  تعزيز  اإطييار 
امتثال  بهدف  واأي�صا  الإرهاب  ومتويل  الأموال 
بلدنا للمعاير الدولية يف هذا املجال، ول�صيما 

. )GAFI( تو�صيات جمموعة العمل املايل
من جهة اأخرى، ا�صتمعت احلكومة اإىل عر�ص 
ال�صلكية  واملييوا�ييصييلت  الييربيييد  وزيييير  قييدمييه 
تنفيذي  مر�صوم  م�صروع  حييول  والل�صلكية 

لإقامة  رخ�صة  جتديد  على  املوافقة  يت�صمن 
الإلكرتونية  التيي�ييصييالت  �صبكة  وا�صتغلل 
ل�صركة  املمنوحة  للجمهور،  املفتوحة  الثابتة 

''ات�صالت اجلزائر''. 
اإىل  احلكومة  ا�صتمعت  اآخييير،  �صعيد  وعلى 
الر�صمي  الناطق  الت�صال،  وزير  قدمه  عر�ص 
يعدل  تنفيذي  مر�صوم  م�صروع  حول  للحكومة، 
 212 ي   12 رقييم  التنفيذي  امليير�ييصييوم  ويتمم 
يحدد  اليييذي    2012/09/09 يف  اليييييمييوؤرخ 
للبث  العمومية  للموؤ�ص�صة  الأ�صا�صي  القانون 

الإذاعي والتلفزي يف اجلزائر.
اإىل عر�ص  ا�صتمعت احلكومة  ف�صل عن ذلك، 
مب�صروع  يتعلق  العمومية  الأ�صغال  وزير  قدمه 
مراقبة  كيييييفيييييات  يييحييدد  تيينييفيييييذي  ميير�ييصييوم 
وحمولتها  ووزنها  الب�صائع  نقل  مركبات  حجم 

املحورية.

كما ا�صتمعت احلكومة اإىل عر�ص قدمه الوزير 
باملوؤ�ص�صات  املكلف  الأول،  الوزير  لدى  املنتدب 
تنفيذي  ميير�ييصييوم  مبيي�ييصييروع  يتعلق  امليي�ييصييغييرة، 
ي   03 رقييم  التنفيذي  امليير�ييصييوم  ويتمم  يييعييدل 
يحدد  الذي   2003/09/06 يف  املوؤرخ   290
امل�صاريع  ذوي  لل�صباب  املقدمة  الإعانة  �صروط 

وم�صتواها.
وقد اتخذ م�صروع هذا املر�صوم يف اإطار تنفيذ 
املنعقد  الوزراء  جمل�ص  اتخذها  التي  القرارات 
بتاريخ 23 اأوت 2020 واملتعلقة باإعادة تفعيل 
ال�صباب  ت�صغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  جهاز 

وترقية املقاولتية.
قدمه  عر�ص  اإىل  احلكومة  ا�صتمعت  واأخييرا، 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 
عمومية  �صفقات  بيياإبييرام  يتعلق  العمرانية 

بالرتا�صي الب�صيط مع موؤ�ص�صات عمومية.

انتقد بوزيد لزهاري، رئي�ص املجل�ص الوطني 
حلقوق الإن�صان، ب�صدة، لئحة الربملان الأوربي 
التي و�صفها بي" املتحاملة على اجلزائر وتهدف 

للنتقام منها ملواقفها امل�صتقلة".
القناة  مييع  خا�ص  حييوار  يف  لييزهيياري،  وقييال 
اأ�صتغرب  "ل  اجلييزائييرييية  لييلإذاعيية  الأوىل 
�صد  حتامل  من  الأوربيييي  الييربملييان  به  قييام  ما 
كانت  الييتييي  اجلماعة  نف�ص  لأنييهييا  اجلييزائيير 
2019 ع�صية  نوفمرب  ال�صادر يف  البيان  وراء 
على  الت�صوي�ص  بهدف  الرئا�صية  النتخابات 

الأجواء التي تعي�صها اجلزائر اآنذاك".
الييلئييحيية الأوربييييية  اأن  املييتييحييدث  واأو�يييصيييح 
حتدثت عن حالة الإ�صتعجال يف حالة حقوق 
الإن�صان يف اجلزائر، وهو الأمر املنايف للواقع 

واحلقيقة ح�صب تعبره.  
اأن  حقنا  ميين  مت�صائل:"  لييزهيياري  واأ�ييصيياف 
نت�صاءل: اأين هو هذا التدهور اخلطر حلقوق 

اأخطاأوا  اأنهم  اأعتقد  اجلييزائيير؟  يف  الإن�صان 
تدهور  يف  احلقيقي  الييعيينييوان  لأن  الييعيينييوان 
الغربية  ال�صحراء  يف  يوجد  الإن�صان  حقوق 
الأجنبي  الييتييدخييل  حيث  وميييايل  وفل�صطني 
النواب.  هيييوؤلء  ميثلها  التي  اليييدول  لبع�ص 
الإن�صان،  حلقوق  باجلملة  انتهاكات  فهناك 
وللأ�صف  وغرهما.  والفقر  اجلييوع  وهيينيياك 
نحن نعاين من اأثارها بدليل اأن اجلزائر اليوم 

تعاين من الهجرة ال�صرية".
علينا  يطل  الييظييروف  هييذه  يف   " وا�صتطرد: 
اأدنى  فيها  تتوفر  ل  بلئحة  الأوربي  الربملان 
والتوازن  والعقلنية  املو�صوعية  ال�صروط 
يف  الإن�صان  حقوق  تدهور  م�صاألة  ربييط  لأن 
دللت  من  الكلمة  هذه  حتمله  مبا  اجلزائر، 
لأنه  له  احرتامنا  مع  واحييد  ب�صخ�ص  وثقل، 
هذا  عن  ا�صتف�صرنا  وقييد  جييزائييري،  مواطن 
درارين(  خالد  )ال�صحفي  بال�صبط  ال�صخ�ص 
وغره لدى الوزارة املعنية  واأبلغونا اأنه متابع 
ولي�ص  العقوبات  قييانييون  ميين   79 امليييادة  وفييق 

احلالت  هذه  ا�صتخدام  نرف�ص  لكن  لآرائييه، 
�صيا�صة  اجلزائر  يف  توجد  ل  لأنييه  املعزولة  

دولة لنتهاك حقوق الإن�صان".  
ويرى رئي�ص املجل�ص الوطني حلقوق الإن�صان 
ق�صايا  جتيياه  الثابتة  اجلييزائيير  مييواقييف  اأن 
ح�صا�صة وا�صتقلليتها يف اتخاذ القرار ال�صيد 
مواقف  لتييخيياذ  الكثرين  يييزعييج  اليييذي  هييو 

معادية لها.
وقال: " من خلل الرجوع اإىل قائمة اأ�صماء 
اللئحة  هذه  وراء  كانوا  الذين  الأ�صخا�ص 
اللوبيات  هي  ومن  ي�صتغلون  من  ل�صالح  ندرك 
الإ�صتعمار  ميجد  من  منهم  لأن  ميثلونها،  التي 
ما  اأن  اأرى  لييذلييك  ح�صاريا.  عمل  ويعتربه 
من  ا�صتياوؤهم  هو  الأ�صخا�ص  هييوؤلء  يحرك 
احلا�صمة،  الق�صايا  بع�ص  يف  اجلزائر  مواقف 
وال�صيد  امل�صتقل  راأيها  لها  يكون  اأن  ويقلقهم 
الق�صايا  بع�ص  اإزاء  املنا�صب  القرار  اتخاذ  يف 
ال�صتعمار  ت�صفية  ق�صايا  وخ�صو�صا  العاملية 

يف ال�صحراء الغربية وفل�صطني وغرهما".
ا�صت�صهاد  عيين  الوطني  الييدفيياع  وزارة  اأعلنت 
�صابط �صف برتبة رقيب اأول يف ولية جيجل، 
العن�صر  ببلدية  الع�صكرية  العملية  خييلل 
مبنطقة وادي بوعاي�ص، التي ا�صفرت حلد الآن 

عل الق�صاء على ثلتة اإرهابيني.
البحث  لعملية  ''تبعا  الييوزارة:  بيان  يف  وجاء 
بوعاي�ص  وادي  مبنطقة  املتوا�صلة  والتم�صيط 
بالناحية  جيجل  يف  العن�صر  بييلييدييية  قيييرب 
 01 يييوم  اأف�صت  الييتييي  اخلام�صة،  الع�صكرية 
ثلثة  عييلييى  الييقيي�ييصيياء  اإىل   ،2020 دي�صمرب 

اإرهابيني وا�صرتجاع ثلثة م�صد�صات ر�صا�صة من 
الذخرة،  من  معتربة  وكميات  كل�صنيكوف  نوع 
ا�صت�صهد �صباح اأم�ص الرقيب الأول للماية �صيف 
الدين، اإثر ا�صتباك جديد مع جمموعة اإرهابية 

بنف�ص املنطقة.
وبهذه املنا�صبة الأليمة، يتقدم ال�صيد الفريق 
ال�صعيد �صنقريحة، رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني 
لأ�صرة  واملييوا�ييصيياة  الييتييعييازي  بخال�ص  ال�صعبي 
قوات  وعييزم  حر�ص  جمييددا  وذوييييه.،  ال�صهيد 

اجلي�ص الوطن
قال رئي�ص حركة جمتمع ال�صلم، عبد الرزاق 
الربملان  عيين  اليي�ييصييادرة  الييلئييحيية  اإن  مييقييري، 
خلل  من  ا�صتعماري  باأ�صلوب  كتبت  الأوروبييي 
اأخلقية، موؤكدا  اإعطاء الأوامر بطريقة غر 

اأنه ل ميكن جلزائري حر اأن يقبل بها.
عقدها  �صحفية  نييييدوة  يف  مييقييري  و�ييصييجييل 
عدة  العا�صمة  اجلزائر  يف  حزبه  مبقر  اأم�ص 
اللئحة  اأن  حم�ص  رئي�ص  ويييرى  ملحظات. 
واملعاير  ال�صتعمارية  الييقييوى  نييفيياق  بينت 
الزدواجية وتخ�صي�ص الدفاع عن ن�صطاء دون 

اآخرين. 
ويف مو�صوع �صحة رئي�ص اجلمهورية، ا�صت�صهد 
القاعة  يف  اجلال�صني  حم�ص  قادة  براأي  مقري 
موؤكدا اأنهم يتمنون عودة الرئي�ص �صاملا ومعافا 
يف  ''بال�صفافية  طالب  باملقابل  اجلزائر،  اإىل 
خلف  ال�صفافية  غياب  لأن  الميير  مع  التعامل 
اإ�صاعات خطرة و�صيناريوهات يتم تداولها يف 

كل مكان''.
الدائرة  احلرب  من  حم�ص  موقف  وبخ�صو�ص 
مع  اأنهم  املتحدث  اأكييد  الغربية،  ال�صحراء  يف 
املغرب ل ي�صتطيع  امل�صر كون  ا�صتفتاء تقرير 
جلبهة  بالن�صبة  ال�صيء  ونف�ص  املو�صوع  ح�صم 
البولي�صاريو، وو�صف الق�صية باأنها اأزمة �صنعها 
املنطقة  دول  اإبقاء  منها  والهدف  ال�صتعمار 
�صعيفة، باملقابل �صدد رئي�ص حم�ص باأن ال�صعب 

اجلزائري وال�صعب املغربي اأ�صقاء.

الداخلية  اجلييوييية  املييلحيية  لييعييودة  حت�صبا 
بييداييية ميين الأحييييد املييقييبييل �ييصييرعييت اجلوية 
اجلزائرية يف بيع التذاكر عرب النرتنت ويف 
ال�صياحة  وكالت  وكذا  لها  التابعة  الوكالت 

والأ�صفار نافية بذلك اأي زيادة يف الت�صعرة.
ا�صتح�صنها  الييداخييلييييية  اليييرحيييلت  عييييودة 
يف  لكنهم  اأ�صهر،   9 دام  توقف  بعد  املواطنون 
تبقى  التي  ال�صعار  بتخفي�ص  طالبوا  املقابل 

ح�صبهم مرتفعة.

ب�صركة  العييييلم  ميي�ييصييوؤول  فيينييد  جهته  ميين 
اأندل�صي  اأمييني  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
للقناة  اأي  زيادة يف ال�صعار وقال يف ت�صريح 
م�صرة  وح�صب  وم�صتقرة.  ثابتة  اإنها  الوىل 
وكالة �صياحية فاإن هناك اقبال على  اقتناء 
منها  �صيما  الييوليييات  خمتلف   نحو  التذاكر 
اجليينييوبييييية. ويييبييقييى احييييرتام الييربوتييوكييول 
اإجناح  عوامل  اأهييم  اأحييد  به  املو�صى  ال�صحي 

فتح الرحلت اجلوية الداخلية.

ويف تدخله عرب تقنية التوا�صل املرئي عن 
بعد خلل الدورة غر العادية الي21 للمجل�ص 
رئي�ص  قييال  الإفييريييقييي،  للحتاد  التنفيذي 
الدبلوما�صية اجلزائرية اأنه "اأمام التطورات 
ل  الغربية،  ال�صحراء  يف  للو�صع  اخلطرة 
الدور  لها  كان  التي  القارية  ملنظمتنا  ميكن 
الت�صوية  خمطط  واعتماد  اعداد  يف  البناء 
"بالنظر  واأنيييه  مغيبة"  تظل  اأن  الأمميييي 
ي�صتوجب  الرتويكا،  لآلية  الكامل  للإخفاق 
حتمل  الفريقي  والأميين  ال�صلم  جمل�ص  على 
بن�ص  عمل  عاتقه  على  امللقاة  امل�صوؤولية 

بروتوكول اإن�صائه".
وذكر بوقادوم، اأنه بالإ�صافة اإىل حماولت 
فر�ص �صيا�صة الأمر الواقع على اأرا�صي ع�صو 
امل�صجلة  التجاوزات  اأدت  ملنظمتنا،  موؤ�ص�ص 
على مدنيني يف منطقة الكركرات اإىل فر�ص 
حالة  تقوي�ص  �صاأنها  ميين  جدية  حتييديييات 

ال�صلم والأمن يف املنطقة برمتها.

ال�صيا�صي  امل�صار  اأن  اخلارجية  وزييير  واأكييد 
ال�صحراوية  الق�صية  حلل  املتحدة  لييلأمم 
تييعيير�ييص حليياليية جييمييود غيير ميي�ييصييبييوق، اأدت 
يف  ال�صحراوي  ال�صعب  معاناة  تفاقم  اإىل 
جدية  �صيا�صية  مفاو�صات  اآفيياق  غياب  ظل 
ملوا�صلة العمل لتمكني ال�صعب ال�صحراوي من 

تقرير م�صره.
اأميييام هييذه التطورات  اأنييه  ويييرى بييوقييادوم 
اخلطرة، ل ميكن ملنظمة الإحتاد الإفريقي 
التي كان له الدور البناء يف اعداد واعتماد 

خمطط الت�صوية الأممي اأن تظل ُمغيبة.
ويف ختام مداخلته، ذكر الوزير باأن "الوفاء 
القارية  ملنظمتنا  املوؤ�ص�صني  الآبيييياء  ملثل 
عليها  املن�صو�ص  باملبادئ  الكامل  واللتزام 
يظل  الإفريقي  للحتاد  التاأ�صي�صي  العقد  يف 
الدفع  �صاأنها  من  التي  الوحيدة  املرجعية 
نريدها  التي  افريقيا  حتقيق  نحو  قدما  بنا 

جميعا قارة اآمنة، متكاملة ومزدهرة".

بوقادوم.. �لتطور�ت �لأخرية
 يف �ل�سحر�ء �لغربية تقلق �جلز�ئر

��ست�سهاد رقيب �أول يف ��ستباك مع 
جمموعة �إرهابية بجيجل

�ملو�طنون ي�ستح�سنون فتح
 �لرحالت �لد�خلية 

 لئحة �لربملان �لأوروبي كتبت
 باأ�سلوب �إ�ستعماري

الوطنياخلمي�س 22 ونرب 2970/ 03 دي�سمرب 2020 املوافق لـ 18 ربيع الثاين 031442
�لوزير �لول يرت�أ�ش �جتماع ملجل�ش �حلكومة 

�لربملان �لأوربي يزعجه ��ستقاللية �لقر�ر �جلز�ئري

قال وزير اخلارجية، �شربي بوقادوم، اإن الو�شع يف ال�شحراء الغربية خا�شة التطورات اخلطرية 
التي �شهدناها موؤخرا، م�شدر قلق كبري بالن�شبة للجزائر.

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

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

ح�صام الدين. ق

حفيظة. ب

فوزية. ق

طالبت نقابة "�أنباف" باتنة، مبنح موظفي �ملوؤ�ص�صات �لرتبوية �لنقطة �لكاملة ملنحة �ملردودية 
يف حالة مت ن�صيان و�صعها من طرف �الإد�ريني عو�س منحه عالمة "�ل�صفر" �آليا دون وجه حق 

مبا �أنه غري مت�صبب يف ذلك.

فيما �ضتحت�ضن باتنة الحتفالت الر�ضمية لل�ضنة الأمازيغية 2971

احتج اأم�ص االأول، تالميذ ثانوية االإخوة 
موري مب�ستة دوفانة ببلدية اأوالد فا�سل، 
الدرا�سة  ظروف  تدهور  اأ�سموه  ما  ب�سبب 
ح�سبهم  اأ�ــســبــحــت  حــيــث  مبوؤ�س�ستهم، 
�سوء  على  واأكـــدوا  ومزرية  مالئمة  غري 
املدر�سي  النقل  ملف  ت�سيري  يف  التنظيم 
االأق�سام،  يف  الكبري  االكتظاظ  واأي�سا 

منددين بالو�سع الذي يدر�سون فيه.
لـ"االأورا�ص  اأكــدوا  املحتجون  التالميذ 
الدخول  منذ  معاناتهم  ا�ستمرار  نيوز" 
نقائ�ص  عــدة  ب�سبب  احلـــايل،  املــدر�ــســي 
امل�ساكل  هذه  اأن  وقالوا  اأرقتهم،  وم�ساكل 
بقيت  لكنها  قــبــل  مــن  لــهــا  الــتــطــرق  مت 

جعل  الذي  االأمر  فقط،  الوعود  حبي�سة 
ثانويتهم  يف  بالو�سع  ينددون  التالميذ 
حيث اأكدوا على الغياب الكلي الإجراءات 
بحافالت  خا�سة  ال�سحي  الربوتوكول 
اأخرى  مل�ساكل  وتطرقوا  املدر�سي،  النقل 
نق�ص  ــرار  غ على  الثانوية  حــرم  ــل  داخ

فيها  تنعدم  االأق�سام  فاأغلب  التدفئة،  
التدفئة، ناهيك عن وجود نوافذ بزجاج 

مك�سور.
الربوتوكول  لتطبيق  تطرقوا  التالميذ 
حيث  مــوري،  االإخــوة  ثانوية  يف  ال�سحي 
ال�سحية  االإجـــــــراءات  غــيــاب  اأكـــــدوا 
املعقمات  ــدام  ــع الن ـــاروا  واأ�ـــس للتالميذ 
والكمامات، حيث اأ�سبح الدخول للثانوية 
الذي  االأمر  منظم،  وغري  ع�سوائي  ب�سكل 
تف�سي  ظــل  يف  خا�سة  التالميذ  رف�سه 
ظروف  بتوفري  وطالبوا  كورونا،  فريو�ص 
جيدة للدرا�سة من اأق�سام بتدفئة ونوافذ 
الربوتوكول  توفري  ــذا  وك جيدا  مهيئة 
عن  بــعــيــدا  مــفــرو�ــص  ــو  ه كــمــا  ال�سحي 
حافالت  يف  التباعد  وتطبيق  االإهــمــال، 
النقل املدر�سي من خالل توفري عدد كاف 

منها ل�سمان �سري هذه العملية اجليدة.

تالميذ يحتجون على ظروف التمدر�ص باأولد فا�شل
تلقوا وعودا دون جت�ضيدها واقعيا

فم  ببلدية  تي�سيذلت  م�ستة  �سكان  عــرّب 
من  ا�ستيائهم  عن  باتنة،  واليــة  يف  الطوب 
تعرث م�سروع  اإي�سالهم بالغاز الطبيعي، حيث 
امل�ساريع  برنامج  �سمن  منطقتهم  اإدراج  مت 
املعنيون  تفاجاأ  ما  �سرعان  لكن  التنموية، 
مطلبهم  وجتاهل  جماورة  مناطق  با�ستفادة 

بتوفري هذا املورد احليوي.
واأكدت اجلمعية الفالحية م�ستة تي�سيذلت 
من خالل مرا�سالت ر�سمية رفعت اإىل اجلهات 
ن�سخة  نيوز"  وحتوز"االأورا�ص  املعنية، 
اأنبوب الرابط  بالغاز الطبيعي ال  منها، باأن 
يف�سلهم عن املنطقة �سوى اأمتار قليلة، ورغم 
اأن  باإمكانها  عوائق  اأو  االأودية  تواجد  عدم 
اأن  اإال  امل�سروع،  بهذا  اإي�سالهم  دومنا  حتول 
هذا االأخري مل يج�سد على اأر�ص الواقع حلد 

ال�ساعة.
الربنامج  هذا  م�سري  عن  امل�ستكون  وت�ساءل 
املنتظر  احللم  مبثابة  يعد  والذي  التنموي، 
اأ�سد  يعانون  واأنهم  املنطقة،ال�سيما  ل�ساكنة 
املعاناة مع غياب هذه املادة الطاقوية، �سف 

احلاجة  يعني  ما  الطق�ص  بــرودة  ذلــك  اإىل 
امللحة لتموين امل�ستة بالغاز الطبيعي، ناهيك 
اأو  الطهي  يف  �سواء  املتعددة  ا�ستعماالته  عن 

التدفئة.
�سمن  املنطقة  ت�سنيف  باأن  املعنيون  واأ�سار 
مناطق الظل، واإدراجها �سمن امل�ساتي املعنية 
بتج�سيد هذا امل�سروع، كان باإمكانه امل�ساهمة 
يف  توديع  �سكانها ملعاناتهم مع رحلة البحث 

عن قارورات غاز البوتان.
واأمام ال�سعوبات التي تواجه ال�سكان يف ظل 
هوؤالء  ينا�سد  ال�سرورية،  املــادة  هذه  غياب 
اإي�سالهم  املعنية  واجلهات  املحلية  ال�سلطات 
الطبيعي،  الغاز  ب�سبكة  العاجل  القريب  يف 
وذلك الأهميته يف رفع الغنب عنهم والتخفيف 
تزامن  ذلك  اأمر  واأن  خ�سو�سا  معاناتهم  من 

وف�سل ال�ستاء.

ك�صف �الأمني �لعام للمحافظة �ل�صامية لالأمازيغية �لها�صمي ع�صاد، عن �ختيار بلديتي منعة وبوزينة الحت�صان �نطالق �الحتفاالت �لوطنية �لر�صمية 
�ملتنوعة  و�ملعار�س  �لن�صاطات  �صل�صلة من  �لقادم من خالل  �لتا�صع جانفي  يوم  تنظيمها  و�ملزمع  باتنة،  بوالية   2971 �الأمازيغية �جلديدة  لل�صنة 

مب�صاركة عديد �لقطاعات و�ل�صركاء �الإجتماعيني، يف حني �صتختتم هذه �لفعاليات باجلز�ئر �لعا�صمة يوم 12 من نف�س �ل�صهر.

ع�شاد: م�شروع لتعميم الأمازيغية بجميع بلديات باتنة

م�ضتة تي�ضيذلت بفم الطوب
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ــاد  االحت لنقابة  الــوالئــي  املكتب  ووجـــه 
لوالية  التكوين  و  الرتبية  لعمال  الوطني 
باتنة مرا�سلة ملدير الرتبية لوالية باتنة، 
حت�سني  منحة  تقييم  اإىل  فيها  تــطــرق 
منحة  ــذا  وك والت�سيريي  الــرتبــوي  االأداء 
مرا�سلة  يف  ورد  مــا  على  ردا  املـــردوديـــة، 
مديري  اإىل  وجهها  والــتــي  ــه  ذات املــ�ــســوؤول 
ت�سمنت  حيث  للوالية،  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
املوظف من حقه من اال�ستفادة من  حرمان 
تقييمه  االإدارة  ن�سيان  املنحة يف حال  هذه 
"ال�سفر"  عالمة  منحه  و  االإدارة  طرف  من 
واإعادة  اخلطاأ  هذا  تدارك  دون  اآيل  ب�سكل 
النظر فيه واإن�ساف املوظفني الذين طالهم.

من  ــاف  ــب اإن النقابية  املنظمة  وتــطــالــب 
من  حقهم  مــن  الرتبية  موظفي  كــل  متكني 
م�سوؤولية  املوظف  يتحمل  وال  املنحة  هذه 
اخلطاأ حيث يكن مل�سلحة االأجور يف حالة 
الك�سوف  يف  ــــواردة  ال ــاء  ــط االأخ اكت�ساف 
االت�سال  من  املنحة  هذه  بتقييم  اخلا�سة 
مبــديــري املــوؤ�ــســ�ــســات الــرتبــويــة مــن اأجــل 
الت�سحيح وا�ستدراك من مل يتم اإدراج ا�سمه 
قبل حتويل هذه املنحة للخزينة العمومية، 
مبكتب  واالت�سال  باالإعالم  املكلف  وح�سب 
فاإن  �سنو�سي،  علي  االأ�ستاذ  باتنة"  "انباف 
املنحة  هذه  تقييم  باإعادة  تطالب  النقابة 
بالن�سبة للموؤ�س�سات التي �سهدت اإ�سرابا يوم 
االأربعاء 25 نوفمرب2020، حيث جلاأ بع�ص 
التقييم  من  اليوم  هذا  خ�سم  اإىل  املديرين 
بدل اإدراجه فقط يف ق�سم املالحظات و هذا 
يرتتب عليه عقوبة املوظف باخل�سم مرتني 
خ�سم  اإىل  االأجــور  م�سلحة  جلوء  حالة  يف 
هذا اليوم وهذا يتعار�ص مع مرا�سلة ال�سيد 

مدير الرتبية. 
باال�ستعجال  اأي�سا  "انباف"  تطالب  كما 
لالأ�ساتذة  املردودية  م�ستحقات  ت�سديد  يف 

االأخطاء  �سحايا  كانوا  الذين  واملوظفني 
امل�ستفيدين  االأ�ساتذة  باالإ�سافة  االإداريــة 
الدرا�سي  للمو�سم  الــوالئــي  الــدخــول  مــن 
العالقة   الو�سعيات  وكل   2020  /2019
وت�سمنت مرا�سلة مديرية الرتبية املوؤرخة 
رقم  حتمل  والــتــي  نوفمرب2020    13 يف 
تنقيط  ن�سيان  حالة  يف  اأنه   ،2020l183
ــه اآليا  ــر متــنــح ل ــدي ــن طـــرف امل ــف م ــوظ امل
و�سعيته،  ت�سوية  يتم  وال  �سفر  عــالمــة 
من  حيث  ظلما  "انباف"  اعتربته  ما  وهــذا 
عاتقه  على  املــ�ــســوؤول  يــاأخــذ  اأن  املفرو�ص 
م�سوؤولية تنقيطه ويتحمل اخلطاأ دون �سواه 
اأ�ساف البيان اأنه من الواجب ت�سوية و�سعية 
اال�ستفادة  يف  حقه  مــن  ومتكينه  املــوظــف 
اأن  يجدر  كما  الــرتبــوي،  االأداء  منحة  من 
على  االإ�سراب  يف  امل�سارك  املوظف  يح�سل 
منه  تخ�سم   اأن  دون  املـــردوديـــة  منحة 
اأيام  عدد  ذكر  يتم  اأن  على  االإ�سراب  اأيــام 
يتم  ال  حتى  املالحظات  خانة  يف  االإ�سراب 

معاقبة املوظف مرتني.
الو�سعية  بت�سحيح  النقابة  وطــالــبــت   
قامت  التي  الرتبوية  للموؤ�س�سات  بالن�سبة 
به  قـــام  ـــذي  ال االإ�ـــســـراب  يـــوم  بخ�ســــم 
 2020 نوفمرب   25 بتاريخ  الرتبية  موظفو 
االإ�سراب  اأيام  اإدراج عدد  املا�سي من خالل 
مرتني  اخل�سم  لتفادي  املالحظات  خانة  يف 
التي  املوؤ�س�سة  اإدارة  بــاإبــالغ  طالبت  كما 
تنقيطه  اأو  لال�ستدراك  بها  ن�ساطه  يــزاول 
ا�سمه  اإ�ــســقــاط  ــال  ح يف   40 بنقطة  اآلــيــا 
اال�ستعجال  �سرورة  اإىل  باالإ�سافة  �سهوا، 
لالأ�ساتذة  املـــردوديـــة  منحة  ت�سديد  يف 
�سحايا  كانوا  الذين  املت�سررين  واملوظفني 
االأخطاء االإدارية والن�سيان الن�سيان �سواء 
اأو  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اإدارات  م�ستوى  على 

م�سلحة االجتماعية.

موظفون بقطاع الرتبية بباتنة 
�شحية الأخطاء الإدارية 

ال�شكان ي�شتكون اإق�شائهم من الربط بالغـاز

وح�سب ذات امل�سوؤول اأن هذه الفعاليات التي 
وتختتم  ال�سهر  نف�ص  من   12 لغاية  ت�ستمر 
باجلزائر العا�سمة، �ست�سهد االإعالن الر�سمي 
عن الفائزين بجائزة رئي�ص اجلمهورية للغة 
وقت  يف  عنها  اأعلن  التي  االأمازيغي  واالأدب 
على  االأعمال  تقييم  يف  يعتمد  حيث  �سابق، 
االأمازيغي،  االأدب  الل�سانيات،  حماور،  اأربعة 
الرتاث الالمادي وكذا االأبحاث التكنولوجية 

والرقمنة.
عنه  ك�سف  ح�سبما  امل�سابقة  هذه  وتهدف 
االأمازيغية  اللغة  ترقية  اإىل  العام،  االأمني 
والقطاع  اجلامعة  يف  ثمرتها  اأعطت  التي 
عن  لتفرز  املوؤ�س�ساتي،  واالت�سال  الرتبوي 
الكتاب واملثقفني واملهتمني باملجال  اإبداعات 

االأدبي.
االحتفاالت  �سمن  باتنة  اختيار  ويندرج 
االأمازيغية  بال�سنة  اخلــا�ــســة  الر�سمية 
اجلديدة، �سمن م�ساعي املحافظة يف التعريف 
خا�سة  لالأورا�ص،  والالمادي  املادي  بالرتاث 
مع  حمكما  تن�سيقا  �ست�سهد  املنا�سبة  هذه  اأن 
خمتلف الن�سطاء واجلمعيات الثقافية بهدف 
تثمني الرتاث الالمادي لهذه املناطق وترقية 

اللغة االأمازيغية.
مبقر  �سحفية  نــدوة  خالل  ع�ساد  واأ�ساف 
والية باتنة خالل زيارة ميدانية، عن عمل 
املحافظة على التكفل جديا مب�ساكل ت�سنيف 
الرتاث املادي الالمادي يف االأورا�ص واحلفاظ 

عليه من االندثار من خالل تو�سيات ولقاءات 
برجمة  �سيتم  حيث  الثقافة،  مديرية  مع 
خا�سة  للمنطقة  الهامة  الن�ساطات  عديد 
اأبرزها ملتقى  امللتقيات  بعد تاأجيل عدد من 
تنظيمه  �سيتم  الــذي  غــويف  �سرفات  حــول 

خالل العام القادم.
الها�سمي  اأكــد  فقد  الرتبوي،  القطاع  وعن 
تدري�ص  تعميم  على  الدولة  عزم  عن  ع�ساد 
الوطني  الرتاب  كامل  عرب  االأمازيغية  اللغة 
مبا فيها والية باتنة من خالل م�سروع تعميم 
جميع  ويف  الوالية  بلديات  كل  يف  تدريجي 
االأطوار، باعتبارها من الثوابت الوطنية ومت 
اجلديد،  الد�ستور  يف  نهائي  ب�سكل  تر�سيمها 

املتخرجني  توظيف  �سرورة  عن  ك�سف  كما 
واحلا�سلني  لالأ�ساتذة  العليا  املــدار�ــص  مــن 
يف  االأمازيغية  اللغة  يف  املا�سرت  �سهادة  على 
الالأمازيغية،  لتدري�ص  واملدار�ص  اجلامعات 
حول  وطني  ملتقى  تنظيم  فكرة  واقـــرتح 
خل�سر  احلــاج  بجامعة  االأمــازيــغــيــة  اللغة 
تطرق  كما  االأكادييني،  خمتلف  مب�ساركة 
من  باالأمازيغية  مو�سوعة  اإجنـــاز  مل�سروع 
اإعداد كفاءات جزائرية من خمتلف مناطق 
ا�ستعمال  تعميم  على  العمل  مــع  الــوطــن، 
العمومية  ــق  ــراف امل يف  االأمــازيــغــيــة  اللغة 
الرتبوية واجلامعية  املرافق  ولي�ص فقط يف 

واملوؤ�س�ساتية.

مطالب بالإ�ضراع يف ت�ضحيحها

ن.م

بوالية  الثقافة  مديرية  اأمــ�ــص،  ك�سفت 
يف  متمثل  هــام  اأثــري  اكت�ساف  عن  باتنة، 
 inscription قــديــة  ليبية  نقي�سة 
libyque  وذلك على م�ستوى املوقع االأثري 

امل�سمى قرقور ببلدية �سريانة.
اأ�سطر   03 على  النقي�سة  هــذه  وحتــتــوي 
كانت  الــتــي  القدية  الليبية  لالأبجدية 
حيث  افريقيا،  �سمال  مقاطعات  يف  منت�سرة 
اأما  اأحـــرف،   05 من  االأول  ال�سطر  يتكون 
اأحــرف،   07 على  فيحتوي  الثاين  ال�سطر 
الثالث لالإتالف نتيجة  فيما تعر�ص ال�سطر 
ذات  وح�سب  وطبيعية،  ب�سرية  عــوامــل 

امل�سدر فاإنه يحتوي ح�سب القراءة االأولية 
كل�سي  حجر  على  منقو�سة  اأحرف،   04 على 
 24 و�سمكه  �سم   54 وعر�سه  1.41م  طوله 
اأن هذه النقي�سة هي عبارة  ُيرّجح  اأين  �سم، 

عن �ساهد قبـر.
م�ستعجلة  اإجـــراءات  اتخاذ  مت  وقد  هذا   
مقر  اإىل  نقلها   مت  ــن  اأي حمايتها،  لغر�ص 
ذات  اأو�سح  فيما  والفنون،  الثقافة  مديرية 
من  الثاين  يعد  االكت�ساف  هذا  اأن  امل�سدر، 
االكت�ساف  ويــعــود  املــوقــع،  نف�ص  يف  نــوعــه 
اأهمية  يوحي  مما   ،2018 �سنة  اإىل  االأول 

هذا املوقع على مر الع�سور.

اكت�شاف نقي�شة ليبية قدمية
 مبوقع اأثري يف �شريانة

يرجح اأنها عبارة عن �ضاهد قرب

�صفيقة. �ص



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

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

ف. قف. ق

بن �صتول.�ص

علء. ع

بوالية  ــزة  ــام ط بــلــديــة  تــدعــمــت 
مليار   14 بلغ  مايل  بغالف  خن�سلة، 
�سنتيم وذلك يف اإطار التكفل االأمثل 
�سيتم  اأين  بالبلدية،  الظل  مبناطق 
اإىل  الرامية  امل�ساريع  عديد  اإجنــاز 
للمواطنني  املعي�سي  االإطــار  حت�سني 

عرب خمتلف الف�ساءات الريفية.
بالكهرباء  مناطق   7 ربــط  �سيتم   
�سواء  معاناتهم  ــاء  ــه الإن الريفية 
يتم  مل  �سكنات  اأو  ريفية  �سكنات 
اإ�ــســافــة اإىل  بــالــكــهــربــاء  ربــطــهــا 
بئرين  اإجناز  عملية  من  اال�ستفادة 
مبنطقة  بئر  الظل  مبناطق  مائيني 
االأخرى  امل�ساريع  عديد  اإىل  اإ�سافة 
الرامية اإىل التكفل االأمثل مبناطق 

الظل بالبلدية.
اأنها  اأكــدت  طامزة  بلدية  م�سالح 
امل�ساريع  خمتلف  اإجنــاز  على  تعمل 
الظل  مبناطق  اخلا�سة  التنموية 
يف  بالبلدية  اإحــ�ــســاوؤهــا  مت  الــتــي 
ــى غـــرار  ــات عــل ــاع ــط ــق خمــتــلــف ال
وال�سباب  املائية  ـــوارد  وامل الطاقة 
وهذا  وغريها  والفالحة  والريا�سة 
للمواطنني  املعي�سي  االإطار  لتح�سني 
وممار�سة  مناطقهم  ويف  وتثبيتهم 

ن�ساطهم الفالحي.

مليار   14
�شنتيم للتكفل 
مبناطق الظل

بلدية طامــــزة

�سطيـــف

خن�ســـــلة

تتو��صل معاناة �صكان والية خن�صلة، عرب كامل بلدياتنا جر�ء ��صتمر�ر �أزمة �ل�صيولة �ملالية مبر�كز �لربيد، و�صط ��صتياء وتذمر كبري من 
قبل �ملو�طنني �لذين عربو� عن �صخطهم �لكبري جتاه هذ� �لو�صع ب�صبب عدم متكنهم من �صحب رو�تبهم و�أمو�لهم من جميع مكاتب 

�لربيد �لتي ت�صهد �كتظاظا كبري�.

م�سالح  ك�سفت  الــ�ــســدد  هـــذا  ويف 
مديرية بريد اجلزائر لوالية خن�سلة 
ـــــراءات  ــن اتــخــاذهــا لــعــديــد االإج ع
ال�سيولة  تــوفــري  بــهــدف  ــري  ــداب ــت وال
الربيد  ومكاتب  مــراكــز  عــرب  املالية 

على غرار اإجراءات حتفيزية للبنوك 
موؤ�س�سات  لدى  اأموالها  اإيداع  اأجل  من 
ـــراء  اإج اإىل و�ــســع  ــافــة  اإ�ــس ــد  الــربي
�سحب  عملية  لت�سقيف  ا�ستثنائي 
حتويل  اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  االأمــوال، 

االأموال من ح�ساب بريدي اإىل حا�سب 
وغريها  ر�سوم  اأي  بدون  اآخر  بريدي 
من االإجراءات التي من �ساأنها تخفيف 
مبكاتب  املالية  ال�سيولة  اأزمة  واإنهاء 

ومراكز الربيــد.

ال�سهيد  جامعة  اإدارة  م�سالح  خ�س�ست 
 2500 خن�سلة،  بوالية  لغرور  عبا�ص 
املا�سرت  طلبة  لفائدة  بيداغوجي  مقعد 
حد  على  والقدامى  اجلــدد  املتخرجني 
وذلك،  تخ�س�ص   46 على  موزعني  �سواء 
جامعة  اأن  املــ�ــســالــح  ذات  ك�سفت  كــمــا 
ال�سهيد عبا�ص لغرور، �ست�ستقبل اأزيد من 

طالب. األف   18
مديرية  ت�ستعد  الــ�ــســيــاق  ذات  ويف 
ال�سهيد  جلامعة  اجلامعية  اخلــدمــات 
خالل  الطلبة  ال�ستقبال  لغرور  عبا�ص 
ــم اجلــامــعــي اجلــديــد مــن خــالل  املــو�ــس

تفعيل  غـــرار  على  التح�سريات  عــديــد 
من  كورونا  فريو�ص  من  الوقاية  تدابري 
عند  �سهاريج  وتــركــيــب  جتهيز  خــالل 
خا�سة  اأمــاكــن  ويف  االأجــنــحــة  مــداخــل 
لغ�سل االأيدي خا�سة باملعقم، وكذا و�سع 
الدخول  حركة  ل�سبط  اأمــنــي  خمطط 

واخلروج والتنقل للطلبة والعمال ي�سمن 
داخل  االجتماعي  التباعد  اإجـــراءات 
وحــدات  اإىل  اإ�سافة  االإقــامــة،  مــرافــق 
كل  وتوفري  الطبي  الت�سخي�ص  ال�سحية، 
احلجم  �سغري  التنف�ص  وجهاز  االأدويـــة 
وتخ�سي�ص غرف فردية جمهزة باأفر�سة 
واأغطية وعتاد جديد مل ي�ستعمل من قبل 
وتخ�سي�ص  املزمنة،  االأمرا�ص  الأ�سحاب 
باإ�سابتهم  للم�ستبه  العزل  جناح حلاالت 
مل�سقات  و�سع  ــذا  وك كــورونــا،  بفريو�ص 
ومبدى  كــورونــا  فــريو�ــص  حــول  توعوية 

اأهمية االلتزام بالتدابري الوقائية.

وحــدة  للمياه  اجلــزائــريــة  ك�سفت 
للوحدة  امل�ستحقة  الديون  اأن  قاملة، 
من  م�ستمر  تــزايــد  يف  الزبائن  لــدى 
دفع  عن  العزوف  ب�سبب  الأخرى  �سنة 
ت�سل  الديون  هذه  جعل  مما  ديونهم، 
ال�سنة  من  االأول  الثالثي  غاية  اإىل 
اجلارية، 128 مليار �سنتيم، منها 85 
مليار �سنتيم ديون منزلية و9.7 مليار 
�سنتيم  مليار   5.7 و  جتارية  �سنتيم 
مليار  و16.5  البلديات  لــدى  ديــون 
�سنتيم خا�سة باالإدارات و11.7 مليار 
�سنتيم خا�سة باملوؤ�س�سات ال�سناعية.

عجزا  ت�سجل  الــوحــدة  جعل  و�سع 
بخ�سو�ص  تــوازنــهــا  على  اأثـــر  ماليا 

بعمليات  اخلا�سة  التكاليف  مواجهة 
وتطوير  وجتديد  الت�سربات  ت�سليح 
ــات، وكـــــذا اقــتــنــاء  ــك ــب ــس ــ� بــعــ�ــص ال
بال�سكل  التطور  مل�سايرة  الــعــدادات 
املطلوب، ما دفع مب�سالح الوحدة اإىل 
�سواء  ديونها  لتح�سيل  حملة  اإطالق 
قطع  طريق  عن  اأو  الودية  بالطرق 
على  امللفات  اإحالة  ثم  ومن  التزويد 
للعازفني  بالن�سبة  الق�سائية  اجلهات 

عن ت�سوية و�سعيتهم جتاه املوؤ�س�سة.
ومت يف هذا اخل�سو�ص اإر�سال 5211 
اجلارية  ال�سنة  مطلع  منذ  اإعــــذار 
 371 منهم  بالقطع  اإ�سعار  و1753 
املنازعات،  م�سلحة  اإىل  حــول  ملف 

ــا،  ودي ملف   197 ت�سوية  متــت  اأيـــن 
اجلهات  اإىل  ملف   107 اأحيل  فيما 
ب�سبب  فــيــهــا  لــلــفــ�ــســل  الــقــ�ــســائــيــة 
الودية  الت�سوية  عن  املعنيني  عزوف 
وقامت  ــة،  ــاري ج الزالـــت  والــبــاقــيــة 
املوؤ�س�سة بتجنيد فرق متنقلة خا�سة 
مهمتها  حملفون  اأعـــوان  من  متكونة 
املراقبة والبحث اليومي عن مثل تلك 
74 حالة  اإح�ساء  احلاالت، حيث مت 
 56 منها  حما�سر  حقهم  يف  حــررت 
حولت  فيما  وديــا  ت�سويتها  مت  حالة 
الق�سائية  اجلــهــات  اإىل  حالة   18

للف�سل فيها.
اجلزائرية  اأح�ست  اأخــرى  جهة  من 

للمياه، 6305 ك�سر منذ مطلع ال�سنة 
5473 ك�سر  اإ�سالح  اجلارية فيما مت 
وبهذا يكون  اإ�سالحها  والبقية جاري 
معدل التدخل اليومي لفرق ال�سيانة 
الوقت  يف  تــدخــل،   25 هــو  التقنية 
�سهر  منذ  امل�سالح  ذات  اأح�ست  الذي 
11 نوفمرب  2020 اإىل غاية  اأكتوبر 
مت  وقد  ك�سر   542 عدده  ما   2020
اإ�سالح 475 ك�سر وهي متباينة ما بني 
والتو�سيالت  التوزيع  اجلــر،  قنوات 
برناجما  و�سع  انتظار  يف  الفردية،  
للق�ساء على هذه الت�سربات والنقاط 
من  ال�سبكات  ت�سوب  التي  ال�سوداء 

خالل تكثيف 

نظم عمال موؤ�س�سة الكهرباء املنزلية 
دوميالك ببلدية عني الطويلة والية 
تنديدا  احتجاجية  وقفة  خن�سلة، 

والتهمي�ص  بــاحلــقــرة  ــفــوه  و�ــس مبـــا 
على  امل�سوؤول  طرف  من  عليهم  امل�سلط 
املوؤ�س�سة، اإ�سافة اإىل االأو�ساع املزرية 

حت�سلهم  ــدم  ع بعد  يعي�سونها  الــتــي 
نا�سد  حيث  الأ�سهر،  مرتباتهم  على 
وكذا  الوالئية  ال�سلطات  املحتجون 
للوقوف  ــدين  امل واملجتمع  اجلمعيات 

معهم وا�سرتجاع حقوقهم.
املطلق  رف�سهم  على  املحتجون  واأكــد 
من  عليهم  امل�سلط  والتهمي�ص  الظلم 
طرف مدير املوؤ�س�سة وطالبوا ب�سرورة 
فتح احلوار معهم من اأجل الو�سول اإىل 
ال�سعارات  عديد  رفعوا  حيث  حلول، 
مع  و�سعيتهم  تعك�ص  التي  والالفتات 
يرف�سون  الــذيــن  املوؤ�س�سة  م�سوؤويل 
ـــوار واأغــلــقــوا االأبــــواب يف وجــوه  احل

العمال.

مراكز الربيد بخن�شلة دون �شيولة مالية

خن�شلة بجامعة  املا�شرت  لطلبة  بيداغوجي  مقعد   2500

اجلزائرية للمياه تقا�شي زبائنها املدانني بقاملة

عمال موؤ�ش�شة الكهرباء املنزلية "دوميالك" يحتجون

حملياتاخلمي�س 22 ونرب 2970/ 03 دي�سمرب 2020 املوافق لـ 18 ربيع الثاين 051442
ك�سفت م�سالح مديرية االأ�سغال 

العمومية لوالية خن�سلة، عن 
ا�ستفادة الوالية من غالف مايل 

معترب جتاوز 200 مليار �سنتيم 
الإجناز عديد املن�ساآت الفنية 
وكذا �سيانة واإعادة االعتبار 

للطرقات، واأكدت ذات امل�سالح 
على انتهائها من ال�سطر االأول، 

اأين مت اإجناز خمتلف االإجراءات 
االإدارية وهي ب�سدد منح 

ال�سفقات من اأجل ال�سروع يف 
عملية االجناز.

وقد اأكدت م�سالح مديرية 
االأ�سغال العمومية على 

�سعيها الدائم لتقدمي اأح�سن 
اخلدمات للمواطنني بالرغم من 

االإجراءات االإدارية الثقيلة 
وذلك بهدف احلفاظ على املال 

العام وا�ستغاللها من اأجل حت�سني 
االإطار املعي�سي للمواطنني و�سيتم 

االنطالق يف عملية االأ�سغال 
بداية من مقر عا�سمة الوالية 

لت�سمل بعدها باقي البلديات.

مليار   200

لتهيئة الطرقات 
املهرتئة بخن�شلة

الفالحية  االأرا�ــســي  اأغلب  تعرف 
النزاع  من  حالة  �سيقو�ص  ببلدية 
والــ�ــســراع حــول اأحــقــيــة مــن بهذه 
االأرا�سي الذي ظل النزاع بها قائما 
اإىل  اأدى  مــا  �سنة،   30 مــن  الأزيـــد 
توقف ن�ساط عدد من االأرا�سي اإىل 

حني الف�سل يف ملكيتها.
املتنازع  االأرا�سي  اأغلب  وتعود  هذا 
اأدى  ــا  م الــعــر�ــص،  الأرا�ـــســـي  عليها 
لعزوف ال�سباب عن الولوج يف جمال 
عن  الدعم  غياب  ظل  يف  الفالحة 
الغري  ال�سراعات  جــراء  املنطقة، 
ت�سوية  لعرقلة  اأدت  والتي  منهية، 
م�ستوى  على  القانونية  و�سعيتها 
اأكد  ــت  وق يف  الفالحية،  مديرية 

ــون اأنـــهـــم قـــامـــوا بـــاإيـــداع  ــالح ــف ال
و�سعيات  بت�سوية  املتعلقة  ملفاتهم 
يتلقوا  مل  لكن  العالقة،  اأرا�سيهم 

الرد من امل�سالح الفالحية بعد.
ال�سهادة  تعد  املــو�ــســوع،  ذات  ويف 
ـــام  ــائــق االأكـــــرب اأم ــع الــ�ــســريــبــة ال
اال�ستفادة  من  بالوالية  الفالحني 
اأغلب  واأن  خا�سة  الدعم  برامج  من 
الفالحني ب�سيقو�ص ال يتلكون هذه 
�سندوق  لدى  موؤمنني  وغري  ال�سهادة 
بهم  اأدى  ما  االجتماعي،  الت�سامن 
بطرق  الفالحي  ن�ساطهم  ملــزاولــة 
يكون  مــا  غــالــبــا  ــتــي  وال تقليدية، 

مردودها الفالحي �سئيل جدا.

ل�سطيف  الوالئية  ال�سلطات  قــررت 
جتميد مهام املجل�ص البلدي لالأروي�سيا 
وهذا  الوالية  من  الغربية  اجلهة  يف 
بني  احلــا�ــســلــة  ــراعــات  ــ�ــس ال ب�سبب 
االإنتخابات  مــنــذ  املجل�ص  اأعــ�ــســاء 
وهي   ،2017 �سنة  الفارطة  املحلية 
بعد  اأكــرث  جت�سدت  التي  ال�سراعات 
جدول  على  امل�سادقة  االأع�ساء  رف�ص 
االأعمال للمجل�ص البلدي الأربع مرات 
احلا�سلة  ال�سراعات  ب�سبب  متتالية 

بني االأع�ساء ورئي�ص البلدية
عني  دائــــــرة  ــص  ــ� ــي رئ تــكــلــيــف  ومت 
البلدي  املجل�ص  ت�سيري  مبهام  اأرنـــات 
الت�سيري  �سالحية  منحه  ــالل  خ مــن 
للبلدية  واملحا�سبي  واالإداري  املــايل 
بال�سرف  االأمــــر  مــهــام  ممــار�ــســة  ــع  م
خا�سة  نقاط  عــدة  على  للم�سادقة 
وامليزانية  التنمية  بربامج  تعلق  ما 
وكـــان   ،2020 لــ�ــســنــة  االإ�ــســافــيــة 

بتدخل  طالبوا  قد  االأوري�سيا  �سكان 
حلالة  حد  لو�سع  املحلية  ال�سلطات 
البلدي  املجل�ص  طالت  التي  االن�سداد 
عرقلة  يف  ت�سبب  الـــذي  االأمـــر  ــو  وه
توا�سل  خــالل  مــن  التنموي  اجلــانــب 
معاناة ال�سكان يف التجمعات احل�سرية 
امل�ساكل، علما  من  واالأريــاف مع جملة 
م�سالح  طــرف  من  ال�سادر  الــقــرار  اأن 
الوالية مل يت�سمن االإ�سارة اإىل م�سري 

املجل�ص احلايل.
والية  بلديات  مــن  العديد  وتــعــرف 
ب�سبب  �ــســلــل  �ــســبــه  حــالــة  �ــســطــيــف 
املنتخبني  بني  احلا�سلة  ال�سراعات 
حتى  امتد  الــذي  االأمــر  وهو  املحليني 
هو  يبقى  الــذي  الوالئي  املجل�ص  اإىل 
بني  احلا�سلة  ال�سراعات  رهني  االأخر 
اجلل�سة  منذ  واالأرندي  االأفالن  كتلتي 

االأوىل لتن�سيب هذا املجل�ص.

تعترب بلدية احلامة يف اجلهة اجلنوبية 
املناطق  اأكرث  بني  من  �سطيف  والية  من 
التي عانت من ويالت الع�سرية ال�سوداء 
وهو االأمر الذي ت�سبب يف هجرة الكثري 
االأو�ساع  ب�سبب  مل�ساكنها  العائالت  من 
االأمنية التي كانت �سائدة اآنذاك، وبعد 
الو�سع  ا�ستتباب  على  ع�سريتني  قرابة 
اأبدت  العائالت  من  الكثري  فــاإن  االأمني 
اأرا�سيها املهجورة  رغبتها يف العودة اإىل 
العراقيل  من  العديد  اأن  غري  جديد  من 

حتول دون ذلك.
ت�سادف  الــتــي  املــ�ــســاكــل  مــقــدمــة  ويف 
ــعــائــالت الــراغــبــة يف الـــعـــودة جند  ال
القرى  يف  الريفي  البناء  اإعانات  غياب 
"لقمامزة"،  قرية  غرار  على  واملدا�سر 
على  القرية  هذه  يف  ال�سكان  اأكد  حيث 
الريفي  للبنـــاء  اإعانات  توفري  �سرورة 

القرية  العودة ف�سال عن ربط  اأجل  من 
املنطقة  اأن  خا�سة  الكهرباء  ب�سبكة 
بني  ومــن  الفالحــي،  بطابعها  معروفة 
ال�سكان  طرحها  التي  االأخــرى  امل�ساكل 
هي و�سعية الطريق املوؤدي اإىل القرية 
على  تعبيد  اإىل  حاجة  يف  يبقى  والذي 

م�سافة ال تقل عن 02 كلم.
ــح بــلــديــة احلــامــة  ــال ــس ــ� واأكـــــــدت م
هذه  يف  ال�سكان  مل�ساعدة  ا�ستعدادها 
من  منازلهم  اإىل  الــعــودة  على  القرية 
خالل تخ�سي�ص ح�سة كافية من اإعانات 
ف�سال  املقبلة  الفرتة  يف  الريفي  البناء 
لتعبيد الطريق من  عن ت�سجيل م�سروع 
اأجل ربط ال�سكان بالعامل اخلارجي، ولو 
ح�سب  يبقى  امل�ساريع  هــذه  جت�سيد  اأن 

ميزانية البلدية.

اأرا�شي العر�ص حترم الفالحني 
من الدعم

الوايل يجمد املجل�ص البلدي 
لالأوري�شيا يف �شطيف

غياب اإعانات البناء الريفي يرهن 
عودة ال�شكان اإىل قراهم باحلامة

بلدية �ضيقو�ض

ب�ضبب ال�ضراعات املتوا�ضلة

هجروا خالل الع�ضرية ال�ضوداء

الأزمة متوا�ضلة وا�ضتياء كبري و�ضط الزبائن

اجلامعة ت�ضتعد ل�ضتقبال 18 األف طالب

ديونها جتاوزت 128 مليار �ضنتيم

عني الطويــلة

مديرية الأ�ضغال العموميــة

اأم البواقـــي

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

معاوية. �صمعاوية. �ص

معاوية. �ص

معاوية. �ص
معاوية. �ص



  

  

قال وزير الفالحة والتنمية الريفية، عبد احلميد حمداين اأن ''99 باملائة من امللفات املودعة يف 
�شعبة احلبوب در�شت ومت منح القرو�س لها''.

عن  الرحمان،  عبد  بن  اأمين  املالية،  وزير  اأعلن 
 2021 �صنة  خلل  عموميني  بنكني  راأ�صمال  فتح 

عن طريق البور�صة.
لبنك  وكالة  اأول  تد�صني  مرا�صيم  هام�ص  وعلى 
ال�صندوق الوطني للتوفر والحتياط خم�ص�صة 
''فتح  عيين  الييوزييير  اأعييليين  الإ�صلمية،  لل�صرفة 
معتربا  اختيارهما''  مت  عموميني  بنكني  راأ�صمال 
البنكي  ال�صلح  م�صعى  تكر�ص  اخلطوة  هذه  اأن 

يف اجلزائر.
وتابع قائل: ينبغي جلب النا�ص نحو منظر بنكي 
جديد، نحو �صيا�صة جديدة، نحو مرافقة موثوقة 
ودائمة لن�صاط ال�صتثمار اخلالق للرثوة، للقيمة 
هذين  هوية  وعيين  ال�صغل''.  وملنا�صب  امل�صافة 
البنكني، اأجاب الوزير باأنه �صيتم الإعلن عنها يف 

الوقت املنا�صب.
اأولويات  البنكي يعد من  اإ�صلح النظام  اأن  واأكد 
اأنه  م�صيفا  ثابتة''  بخطى  ''ي�صر  وهو  احلكومة 
هذا  يف  كامل''  ''برنامج  اإعييداد  من  النتهاء  مت 
املجال حيث ينتظر تنفيذ نظام جديد للحوكمة 

على م�صتوى البنوك العمومية.
واأ�صاف باأنه �صيكون هناك ''نظام ت�صير جديد'' 
ق�صد  و�صعها  �صيتم  جديدة  جتهيزات  جانب  اإىل 

�صمان متويل دائم للقت�صاد الوطني.
اإىل  الوزير،  النظام اجلديد، ح�صب  وي�صبو هذا 
ا�صتراد  ا�صتراد-  التمويل  قوقعة  من  ''اخلروج 
لييلييذهيياب نييحييو متييويييل ميي�ييصييروع- ميي�ييصييروع ق�صد 
ال�صغرة  املوؤ�ص�صات  ومرافقة  ال�صتثمار  ت�صجيع 
واملتو�صطة وخا�صة املوؤ�ص�صات النا�صئة''. وطماأن 
القريب  يف  �صتج�صد  الإ�صلحات  هذه  اأن  الوزير 

العاجل.
التي اعتربها  ال�صرفة الإ�صلمية،   وبخ�صو�ص 
الذي  التقدم  ثمن  اليييوزارة،  برنامج  منها  جييزءا 

اأ�صهر فقط، موؤكدا  عرفه هذا املجال خلل �صتة 
اأن الهيئة ال�صرعية الوطنية وال�صلطة النقدية، 
التغطية  كل  توفران  اجلييزائيير،  بنك  يف  املمثلة 
وعلى  ال�صرفة.  من  النوع  هييذا  ملثل  الرقابية 
للخزينة  العامة  املديرية  الوزارة تتوىل  م�صتوى 
ح�صب  املجال،  هذا  يف  العمومية  البنوك  متابعة 

ال�صيد بن عبد الرحمان.
وكانت اجلزائر قد تبنت يف عهد حكومة علي بن 
فلي�ص 2000-2003 خيار اإطلق خو�ص�صة اأول 
ال�صعبي  القر�ص  يف  ممثل  جزائري  عمومي  بنك 
ثانية  بخو�ص�صة  �صيعقبها  كان  التي  اجلزائري، 

لبنك التنمية املحلية.
بن�صبة  العمومي  البنك  راأ�ييصييمييال  فتح  وتييقييرر 
الأغلبية مع منح حق الت�صير لل�صريك الأجنبي، 
البنوك  من  عييدد  تقدمي  على  �صجع  الأميير  هييذا 

عرو�صها.
وا�صحة  بيي�ييصييورة  اعتمد  اخلو�ص�صة  ميي�ييصييروع 
خو�ص�صة  ي�صتهدف  وكان  و2002،   2001 منذ 

املائة،  51 يف  ال�صعبي اجلزائري بن�صبة  القر�ص 
يف  الأولية  عرو�صها  حينها  بنوك  �صتة  وقدمت 
2005 ويتعلق الأمر بي''البنك الوطني الباري�صي 
املتحدة  الييوليييات  بنك  و�صيتي  فرن�صا  باريبا 
البنك  وناتيك�صي�ص  الفرن�صي  الفلحي  والقر�ص 
و�صو�صيتي  الإ�صباين  و�صانتندر  الفرن�صي  ال�صعبي 

جرنال الفرن�صي''.
يف  التقنية  العرو�ص  عن  الك�صف  مرتقبا  وكان 
بنوك  ثلثة  ان�صحاب  اأن  اإل   ،2007 اأكتوبر 
بنك  و�صيتي  الإ�صباين  �صانتندر  هي  ال�صتة  من 
دفع  الفرن�صي،  الفلحي  والييقيير�ييص  الأمييريييكييي 
اإىل   2007 دي�صمرب  يف  اجلييزائييرييية  ال�صلطات 
اإعلن تعليق عملية اخلو�ص�صة التي كانت �صتمتد 
اإىل بنك التنمية املحلية، ثم اإلغائها. بعدها، مل 
تعد احلكومة تطرح اأي م�صروع يخ�ص خو�ص�صة 
اأو فتح راأ�صمال البنوك التي ا�صتبعدت متاما على 

غرار املوؤ�ص�صات ال�صناعية الكربى.

مع  لقاء  خلل  رزيق  كمال  التجارة،  وزير  �صدد 
عملية  موا�صلة  �صرورة  على  اجلهويني  املييدراء 
الوقائية  الإجييراءات  تنفيذ  بخ�صو�ص  الرقابة 
ملكافحة  احلدودية  املناطق  م�صتوى  على  خا�صة 
بيان  به  افاد  ما  ح�صب  كوفيد-19،  وباء  تف�صي 

لوزارة التجارة.
عرب  الييييوزارة  ن�صرته  اليييذي  الييبيييييان  يف  وجييياء 
الجتماعي  الييتييوا�ييصييل  مييواقييع  عييلييى  �صفحتها 
تقنية  عييرب  الييثييلثيياء،  يييوم  تييراأ�ييص   " في�صبوك 
التحا�صر املريئ عن بعد وزير التجارة، كمال رزيق 
رفقة الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية، 

عي�صى بكاي اجتماع تن�صيقي مع املدراء اجلهويني 
الدورية  الجتماعات  اطييار  يف  وذلييك  للتجارة، 
املييدراء اجلهويني ومن  الييوزارة مع  بها  التي تقوم 
ملتابعة كل الجراءات  الولئيني  املدراء  خللهم 
فرو�ص  وباء  تف�صي  مبكافحة  اخلا�صة  الرقابية 

كورونا اإ�صافة لباقي املهام املوكلة لهم".
بالتجارة  املكلف  املنتدب  الوزير  ثمن  جهته،  من 
بع�ص  اىل  م�صرا  اجلميع،  جمهودات  اخلارجية 
و�صرورة  اخلارجية  التجارة  تخ�ص  التي  امللفات 
للمتعاملني  الوطنية  البطاقية  اإنهاء  يف  الإ�صراع 

القت�صاديني.

القليلة  الأييييام  يف  قييدم  قد  رزيييق  ال�صيد  وكييان 
اجلهويني  لييلييمييدراء  �صارمة  تعليمات  املا�صية 
امليدان  يف  التواجد  ب�صرورة  الولئيني  واملييدراء 
الأ�صبوع والتجند  ايام  ال�صاعة وطيلة  على مدار 

الكامل يف هذا الظرف ال�صحي اخلا�ص.
وكان ال�صيد رزيق قد دعا ال�صركاء املهنيني اىل 
اليقظة والتح�صي�ص من خماطر وباء  رفع درجة 
من  كل  ح�صره  اجتماع  خلل  وذلك  كوفيد-19 
واحلرفيني  للتجار  الوطني  للحتاد  العام  الأمني 
ال�صيد حزاب بن �صهرة ورئي�ص اجلمعية الوطنية 

للتجار واحلرفيني احلاج الطاهر بولنوار .

ال�صكن  لتح�صني  الييوطيينييييية  الييوكيياليية  وقييعييت 
لدعم  الوطنية  واملوؤ�ص�صة  )عيييدل(  وتطويره 
الأربعاء،  اأم�ص  يييوم  )اأن�صاج(  ال�صباب  ت�صغيل 
يف  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات  باإ�صراك  ت�صمح  اتفاقية 
 4 ملييدة   "2020 "عدل  اأحييييياء  ت�صير  عمليات 

�صنوات.
الإطار  اتفاقية  اإطييار  يف  التفاق  هذا  ويندرج 
واملدينة  والعمران  ال�صكن  وزارة  بني  املوقعة 
املكلفة  الأول  الييوزييير  لييدى  املنتدبة  والييييوزارة 
باملوؤ�ص�صات امل�صغرة يف 12 نوفمرب املا�صي، املتعلقة 
للولوج للطلب  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات  بت�صجيع ودعم 
م�صاريع  اإطييار  يف  املناولة  من  وال�صتفادة  العام 

ذات الطابع العمومي التابعة لقطاع ال�صكن.
للوكالة  العام  املدير  التفاقية من طرف  ووقع 
ال�صيد طارق  ال�صكن وتطويره  لتح�صني  الوطنية 
بلعريبي واملدير العام لوكالة اأن�صاج ال�صيد بوعود 

حممد ال�صريف بح�صور اإطارات من املوؤ�ص�صتني.
وتهدف التفاقية اإىل حت�صني اخلدمات وترقية 
نوعية ت�صير مواقع عدل بعد ال�صكاوي املتعددة 

التي تلقتها الوكالة من طرف املواطنني.
و�صيتم يف هذا الإطار ت�صخر املوؤ�ص�صات امل�صغرة 
يف جمالت النظافة واملتابعة وال�صيانة يف اإطار 

"عدل"  اأحياء  ت�صير  يف  جديدة  روؤييية  جت�صيد 
والتي تبنتها الوزارتني.

ت�صريح  يف  لعريبي،  ال�صيد  به  اأفيياد  ما  وح�صب 
"اأن�صاج"،عقب  لوكالة  العام  املدير  مع  م�صرتك 
انطلقت  العملية  فيياإن  التفاقية،  على  التوقيع 
ليتم   ،2020 �صنة  امل�صلمة  للأحياء  بالن�صبة 
تو�صيع العملية لحقا اإىل باقي الحياء، لتكون 
اإحياء عدل عرب الرتاب الوطني م�صرة من طرف 

موؤ�ص�صات "اأن�صاج".
غاية  اإىل  �ييصيينييوات   4 ملييدة  التفاقية  ومتييتييد 
اأكد  الذي  امل�صوؤول،  نف�ص  بح�صب   ،2025 العام 
�صي�صمح  للعملية  القانوين  الإطييار  "ا�صتكمال  اأن 
بالتنفيذ الأمثل لها عرب وليات الوطن، للتوجه 
فيما بعد اإىل عمليات اأخرى  للعمل مع موؤ�ص�صات 
التي  الأ�صغال  جميع  يف  املتخ�ص�صة  "اأن�صاج" 

تخ�ص البناء والرت�صي�ص والدهن وغرها".
"اأن�صاج"  موؤ�ص�صات  دخول  فاإن  بلعريبي  وح�صب 
املجال ل يعني التخلي عن دور )جا�صتيمو -عدل( 
وهي فرع الت�صير العقاري التابعة للوكالة، واإمنا 
هدف  لتج�صيد  الطرفني  بييني  التكامل  حتقيق 

توفر خدمات اأح�صن يف ت�صير الأحياء.
الوطنية  للوكالة  العام  املدير  ثمن  جهته  من 

ال�صريف  حممد  بوعود  ال�صباب  ت�صغيل  لدعم 
للموؤ�ص�صات  فر�صة  تييعييد،  الييتييي  اخلييطييوة  هييذه 
امل�صغرة للم�صاركة يف الطلب العمومي، يف الإطار 

العام ملخطط عمل احلكومة 2020 /2024 .
"عدل"  خدمة  يف  بو�صع  التفاقية  وت�صمح 
التي تعد من اخت�صا�ص  الن�صاطات  عدد مهم من 
املوؤ�ص�صات امل�صغرة التي تقوم بعمل نوعي لتمكني 
�صكان الأحياء من العي�ص يف  ظروف اأح�صن. واأكد 
اأن كل الإمكانيات متوفرة لتنفيذ هذه  ال�صيد ب 
التفاقية عرب كل وليات الوطن لتكون الحياء 

مطابقة للمقايي�ص الدولية يف الت�صير.
من  كبر  عدد  ولية  كل  م�صتوى  على  ويتواجد 
بني  من  الحياء،  ت�صير  يف  املتمكنة  املوؤ�ص�صات 
جمال  يف  تن�صط  م�صغرة  موؤ�ص�صة  األييف   160

اخلدمات.
التي  باملوؤ�ص�صات  يتعلق  اآخر  �صوؤال  رده على  ويف 
�صعبة،  ظروف  من  وتعاين  الدعم  من  ا�صتفادت 
�صروط  "اأن�صاج"، وجود  لوكالة  العام  املدير  اأكد 
خمففة لتمكني كل موؤ�ص�صة ناجحة من ال�صتفادة 
مرة ثانية من الدعم. وي�صرتط اأن تكون املوؤ�ص�صة 
قد �صددت 70 باملائة من ديونها املتعلقة بعملية 

الدعم الوىل.

وقال حمداين، يف ت�صريح على هام�ص 
''الييبييدر'':  بنك  مع  اإتفاقية  توقيع 
التدابر  اإىل  اإجتماعنا  يف  ''تطرقنا 
التي مت اأخذها خلل ال�صهر املا�صي''. 
اأن  اليوم  المر  ''تبني  الوزير:  وتابع 
يخ�ص  فيما  خا�صة  كبر  تطور  فيه 

مدة درا�صة ملفات �صعبة احلبوب''.
واأ�صاف وزير الفلحة: ''99 يف املائة 
ال�صعبة  هييذه  يف  املودعة  امللفات  من 
و�صرح  منحت''.  والييقييرو�ييص  در�ييصييت 
القرو�ص  جدولة  اإعييادة  ''�صيتم  اأنييه 

خا�صة قر�ص �صعبة البطاطا''.
وقال حمداين: ''�صيكون فيه اجتماع 

يف الأيام القليلة املقبلة لأخذ تدابر 
''الييبييدر''.  بنك  مع  اخل�صو�ص  بهذا 
واأكد اأنه ''�صيتم اأخذ كل الإجراءات 
جدولة  لإعيييادة  نهائي  حييل  لإيييجيياد 
بعني  امل�صاكل  كييل  بيياأخييذ  الييقييرو�ييص، 

الإعتبار''.
الت�صهيلت  يخ�ص  فيما  م�صيفا: 
يف  يدخل  ''الييقييرار  القرو�ص  منح  يف 
حل  و�صيتم  احلكومة  برنامج  اإطيييار 
جميع  لييدى  الييبييروقييراطييييية  م�صكل 
اأن  الفلحة  وزير  واأكد  الفلحني''. 
''جميع ال�صعب معنية بالقرو�ص دون 

ا�صتثناء''.

لل�صيادلة  الوطنية  النقابة  رئي�ص  قال 
اجلزائر  اإن  بلعمري،  م�صعود  اخلوا�ص، 
على  الأدويييية  يف  تاريخية  نييدرة  ت�صهد 
واأ�صفر  التخ�ص�صات،  جميع  م�صتوى 
الإح�صاء امليداين للنقابة عن ندرة 302 

دواء على الأقل.
حلوله  خيييلل  بييلييعييمييري،  وا�ييصييتييغييرب 
ال�صباح  �ييصيييييف  بييرنييامييج  عييلييى  �ييصيييييفييا 
دواء  نيييدرة  الأوىل،  الإذاعييييية  للقناة 
قبل  ميين  حمليا  امل�صنع  الربا�صيتامول 
على  و�ييصييدد  حمليا،  منتجا   15 حييوايل 
اأ�صئلة  وطييرح  بالو�صع   الإ�صتهانة  عدم 
عن  هذه  مثل  بديهية  اأدوييية  غياب  على 

ال�صيدليات.
اإىل توقف  نييدرة هذه الأدوييية  واأرجييع 
ما  ح�صب  الأولييييييية،  مييوادهييا  ا�ييصييتييراد 
ي  امليي�ييصييتييوردييين  املتعاملني  ميينييه  ي�صتكي 
اإم�صاء  يف  م�صكل  واإىل   ،- املتحدث  يقول 
مت  والتي  للإ�صتراد،  التكميلية  الربامج 
اإلغائها بعد انتقال �صلحيات اإم�صاء هذه 
الييوزارة  اإىل  ال�صحة  وزارة  من  الربامج 

ال�صناعية ال�صيدلنية.
ودعا رئي�ص النقابة الوطنية، ال�صلطات 
اإىل املتابعة والرقابة على م�صتوى خمازن 
املوزعني من اأجل �صبط �صوق الأدوية يف 

اجلزائر وتفادي الندرة.

الأربعاء  اأم�ص  النفط  اأ�صعار  تراجعت 
بع�ص  لحيييق  وقيييت  يف  قييليي�ييصييت  لييكيينييهييا 
بريطانيا  بييياأن  اأنييبيياء  بفعل  اخل�صائر 
اأ�صبحت اأول دولة يف العامل توافق على 
الأاأ�صعار  وتراجعت  لل�صتخدام.  لقاح 
خيييلل تييييداولت ييييوم الييثييلثيياء قبيل 
ووقع  الأمييريييكييييية،  املييخييزونييات  بيانات 
القلق حيال  ال�صغوط بفعل  حتت وطاأة 
اإىل  وحلفائها  ''اأوبيييييك''  تو�صل  عييدم 

اتفاق ب�صاأن خف�ص الإنتاج.
''اأوبك''  اأن  ''بلومبرغ''  وكالة  وذكرت 
وحلفائها �صمن حتالف ''وبك+'' ف�صلوا 
تاأجيل  ب�صاأن  تفاهم  اإىل  التو�صل  يف 

زيادة الإنتاج، وقرروا تاأجيل اجتماعهم 
من اأجل تذليل العقبات.

انخف�صت  الييتييعييامييلت،  �صعيد  وعييلييى 
ت�صليم  ''بييرنييت''  خلييام  الآجييليية  العقود 
جانفي الثاين بن�صبة 0.8% اإىل 47.4 
عند  �صعر  اأعلى  و�صجلت  للربميل،  دولر 
 46.8 عند  �صعر  واأقيييل  دولر   48.3

دولر
خلام  الآجييليية  العقود  انخف�صت  كما 
جانفيق  ت�صليم  الأمريكي  ''ناميك�ص'' 
بن�صبة 1.4% اإىل 44.7 دولر للربميل، 
دولر   45.7 عند  �صعر  اأعلى  و�صجلت 

واأقل �صعر عند 44.1 دولر.

اجلزائري  الدينار  �صرف  اأ�صعار  تهاوت 
اأم�ص يف التعاملت الر�صمية مقابل الأورو، 
طويلة  فرتة  منذ  م�صتوى  اأ�صعف  لت�صجل 
امل�صجلة يف معاملت  الأ�صعار  وتقرتب من 

ال�صرف املتداولة يف ال�صوق ال�صوداء.
تبعا  الوطنية  العملة  قيمة  وتراجعت 

م�صجلة  م�صتوياتها  اأدنييييى  اإىل  لييذلييك 
اأورو،  واحد  كل  مقابل  دينار   156.01
املقابل  يف  ا�صتقرت  اأنها  من  الرغم  على 
الأمريكي  اليييدولر  مييع  تييداولتييهييا  اأميييام 
واحد  مقابل  دييينييار   129.41 م�صجلة 

دولر.
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اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو الثنني فر�س وا�شنطن �شل�شلة عقوبات ت�شتهدف خ�شو�شا وزارة الدفاع الإيرانية والرئي�س الفنزويلي 
نيكول�س مادورو يف اإطار العمل جمددا بعقوبات الأمم املتحدة على اإيران. بذلك تكون الوليات املتحدة القوة الكربى الوحيدة التي تعترب اأن العقوبات 

الأممية دخلت من جديد حيز التنفيذ، وذلك بعدما واجهت اعرتا�شات من حلفائها وخ�شو�شا الأوروبيني.

املنتخب،  الأمييريييكييي  الرئي�ص  اأعيييرب 
اإىل  للعودة  ا�صتعداده  عن  بايدن،  جو 
اأن  واأو�صح  الإيييراين،  النووي  التفاق 
مييراقييبيية الييربنييامييج اليينييووي الإييييراين 
اأف�صل اأداة ل�صمان ال�صتقرار يف ال�صرق 

الأو�صط.
بييايييدن يف حييوار مييع �صحيفة  واأو�ييصييح 
"نيويورك تاميز"، اإنه بدون اتفاق نووي 
مع اإيران "قد نكون اأمام و�صع ت�صعى فيه 
ال�صعودية وتركيا وم�صر ودول اأخرى يف 

املنطقة اإىل تطوير اأ�صلحة نووية".
ما  �صوؤال  عن  جوابه  معر�ص  يف  وقييال 
التفاق  اإىل  للعودة  م�صتعدا  كييان  اإذا 

لكن  �صهل،  يكون  لن  الأمر  "اإن  النووي: 
امل�صتقبلية  "الإدارة  اأن  واأ�صاف  نعم"، 
تعتزم، بالتعاون مع احللفاء وال�صركاء، 
اتفاقيات  وو�صع  مفاو�صات  يف  امل�صاركة 
وتو�صيع  تييعييزيييز  �ييصيياأنييهييا  ميين  اإ�ييصييافييييية 
النووي  الربنامج  على  املفرو�صة  القيود 
الإيراين، وكذلك تتعلق بربنامج طهران 

ال�صاروخي".
�صابق  وقييت  يف  �صرح  قد  بايدن  وكييان 
الرئا�صية  النتخابات  يف  فيياز  اإذا  اأنييه 
الأمييريييكييييية، فيياإنييه يييخييطييط لإعييييادة 
اليييولييييات املييتييحييدة لييلإتييفيياق اليينييووي 

الإيراين.

وخطة  التيييفييياق  عييلييى  الييتييوقيييييع  مت 
الييعييمييل اليي�ييصييامييليية امليي�ييصييرتكيية ميين قبل 
جمل�ص  يف  الدائمني  والأع�صاء  اإيييران 
)رو�صيا،  املتحدة  لييلأمم  التابع  الأميين 
الييوليييات  اليي�ييصييني،  املييتييحييدة،  اململكة 
يف  واأملانيا  فرن�صا(  الأمريكية،  املتحدة 
طهران  تطوير  من  للحد   ،2015 عييام 
عقوبات  رفع  مقابل  النووي،  برناجمها 
التقييدية  والييتييدابيير  املتحدة  الأمم 
والحتاد  املتحدة  للوليات  الأحادية 
�صنة  مايو  ويف  اإييييران.  �صد  الأوروبييييي 
ر�صميا  املتحدة  الوليات  اأعلنت   2018

ان�صحابها من التفاق النووي.

فيتنام: وفاة 192 �شخ�شا 
وخ�شائر 1.3 مليار دولر 

جراء اأعا�شري
فيتنام  يف  الطبيعية  الــكــوارث  اأودت 
ال�سهرين  خــالل  �سخ�سا   192 بحياة 
عداد  يف  يزال57  ال  فيما  املا�سيني، 
خ�سائر  البالد  تكبدت  كما  املفقودين، 
دوجن  تريليون   30 بقيمة  اقت�سادية 

)1.3 مليار دوالر(.
اأم�ص  الفيتنامية،  ال�سلطات  وقــالــت 
االأربعاء، اإن ح�سيلة ال�سهرين املا�سيني 
باأكمله،  املا�سي  العام  خ�سائر  جتاوزت 
 132 بحياة  الــكــوارث  اأودت  عندما 
 6.2 بقيمة  خ�سائر  اإىل  واأدت  �سخ�سا 

تريليون دوجن.
والتنمية  الـــزراعـــة  وزيـــر  واأو�ـــســـح 
"�سهدنا  كــوجن:  �سوان  نيوين  القروية، 
يف  مــداريــني  ومنخف�سني  اأعــا�ــســري   9
�سهرين فقط، من منت�سف �سبتمرب حتى 
منت�سف نوفمرب. هذه الظواهر اجلوية 
غري الطبيعية كلفت بلدنا 30 تريليون 

دوجن".
ومرت منطقة و�سط فيتنام بعام �سعب، 
قطاع  كورونا  فريو�ص  جائحة  �سلت  اإذ 
طويل  وقت  قبل  حتى  املهم،  ال�سياحة 
تدمري  �سببت  اأعــا�ــســري،   9 هــبــوب  مــن 
املحا�سيل واأحلقت اأ�سرارا مبنازل مئات 
معر�سة  وفيتنام  ال�سكان.  من  االآالف 
نظرا  مدمرة  وفي�سانات  لعوا�سف  دوما 

ق.دلطول �سواحلها.

 2 الأربيييعييياء  اأميي�ييص  بييريييطييانيييييا،  ك�صفت 
اأنها وافقت على ا�صتخدام  دي�صمرب2020، 
لييقيياح فييياييييزر- بيييييونييتييك و�ييصيييييتييم طرحه 
املقبل  الأ�صبوع  من  اعتبارًا  لل�صتخدام 
توافق  العامل  يف  دوليية  اأول  بذلك  لت�صبح 
على ا�صتخدام لقاح فايزر- بيونتاك امل�صاد 

لي''كوفيد-19''.
قبلت  اإنييهييا  قالت  الربيطانية  احلكومة 
الأدوية  لتنظيم  امل�صتقلة  الوكالة  تو�صية 
للموافقة  ال�صحية  الييرعيياييية  ومنتجات 
امل�صاد  لقاح فايزر- بيونتك  ا�صتخدام  على 
توفر  �صيتم  اأنييه  م�صيفة  لكوفيد-19. 
املتحدة  اململكة  اأنييحيياء  جميع  يف  اللقاح 

اعتبارًا من الأ�صبوع املقبل.
ياأتي هذا بعد اأن قامت �صركة "بيونتيك" 
الأمريكية،  "فايزر"  و�صريكتها  الأملانية 
طلب  تقدمي   ،2020 دي�صمرب   1 الثلثا 
للح�صول على ترخي�ص للقاح فرو�ص كورونا 
يف الحتاد الأوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر 

اأوىل اللقاحات يف دي�صمرب اجلاري.
تقدمتا  اإنهما  بيان  يف  قالتا  املجموعتان 
الأوروبية  الوكالة  من  الإثنني  يوم  بطلب 
"للح�صول على ترخي�ص م�صروط  للأدوية 
اأظييهييرت  اأن  بييعييد  لقاحهما"،  لييتيي�ييصييويييق 
�صد   %95 بن�صبة  فعال  اأنييه  الختبارات 
اللقاح  اأن  اإىل  اأ�صار  البيان  فرو�ص كورونا. 
نهاية  قبل  اأوروبيييا  يف  متوفرًا  "�صيكون 
اللزم،  الرتخي�ص  نال  حال  يف   "2020

وفقًا ملا ذكرته وكالة الأنباء الفرن�صية. 
وكانت املجموعتان تقدمتا بطلب للح�صول 
الأمريكية  الييوكيياليية  ميين  ترخي�ص  على 
 ،2020 نوفمرب   20 يف  والييغييذاء  لييلييدواء 
الأمريكية  الوكالة  عليها  وافقت  حال  ويف 
منت�صف  الأمريكيني  تلقيح  حملة  �صتبداأ 

دي�صمرب.
من جانبه، قال رئي�ص جمل�ص اإدارة فايزر 
هذه  بييداييية  منذ  "علمنا  بيييورل:  األيييربت 
ينتظرون  املر�صى  بيياأن  الطويلة  الرحلة 
لإر�صال  ا�صتعداد  على  ونحن  كورونا  لقاح 
فور  فييرو�ييص   لقاح  جرعات  من  �صحنات 

ح�صولنا على الرتخي�ص اللزم''.
"موديرنا"  �صركة  اأعييليينييت  جهتها  ميين 
الأمريكية التي طورت اأي�صًا لقاحًا ت�صعى 

للح�صول على ترخي�ص.
وفايزر/ موديرنا  لقاح  من  كل  وي�صتند 

بيونتيك اإىل تكنولوجيا جديدة، ت�صتند 
طريق  عن  ويعمل  النووي،  احلام�ص  اإىل 
اجلينية  الفرو�ص  �صفرة  من  جزء  حقن 

يف اجل�صم.
بروتينات  باإنتاج  عندئذ  اللقاح  يبداأ 
وهو  بكامله،  الفرو�ص  ولي�ص  فرو�صية 
املناعة  جهاز  لتحفيز  كافيًا  يعترب  اأميير 

واإعداده للتعامل مع العدوى.

بريطانيا اأول دولة يف العامل تعتمد 
لقاح فايزر لكوفيد-19

بايدن يعرب عن ا�شتعداده للعودة 
اإىل التفاق النووي الإيراين

يومًيا  اليمن  اأطفال  معاناة  تت�صاعف 
الق�صري  والتجنيد  القتل  حييالت  مع 
عن  املبكر  والنقطاع  التغذية  و�صوء 
التعليم وغرها من النتهكات القا�صية 
ييا يييوم بعد يييوم،  الييتييي تييزيييدهييم بييوؤ�ييصً
ويعترب  الإن�صانية.  للكوارث  نتيجة 
يف  الأ�صا�صية  ال�صحية  اليمن  اأطفال 
ُقتلوا  الدائرة يف بلدهم، فقد  احلرب 
بني  امل�صتمرة  املييعييارك  يف  واأ�ييصيييييبييوا 
م�صلوبني  التحالف،  وقييوات  احلوثيني 

متاًما من جميع حقوقهم الأ�صا�صية..
احلقوقية  التقارير  من  للعديد  ووفًقا 
ودولية،  حملية  منظمات  عن  ال�صادرة 
"النتهاكات  مييين  الييكييثيير  اقيييرتفيييت 
اجل�صيمة" حلقوق الإن�صان، وقد طالت 
هذه النتهاكات اجلميع حتى الأطفال 

ال�صغار.
11 طفًل  نددت الأمم املتحدة مبقتل 
تعز  حمافظتي  يف  اأيييام   3 خلل  مينيًا 
الهجمات،  تلك  وو�صفت  واحلييديييدة، 
وقالت  تغتفر".   ول  "مروعة  باأنها 
منظمة الأمم املتحدة للطفولة ومكتب 
واملبعوث  الإن�صانية  ال�صوؤون  تن�صيق 
يف  غريفيث،  مارتن  اليمن  اإىل  الأممي 
الأولية  التقارير  اإن  منف�صلة،  بيانات 
هجومني  يف  طفًل   11 مقتل  اإىل  ت�صر 
�صهر  عييمييره  ر�صيع  بينهم  منف�صلني، 

واحد، فيما اأ�صيب 3 اأطفال اآخرين. 
واأ�صارت الأمم املتحدة، اإىل اأن عملية 
يكون  وقييد  جييارييية،  تييزال  ل  التحقق 
املعلن  من  اأعلى  لل�صحايا  الفعلي  العدد 

عنه. 
وح�صب البيانات، فقد وقع الهجومان، 

يف قرية الدريهمي مبحافظة احلديدة، 
غييربييي اليييييميين، ويف مييدييينيية تييعييز، يف 
تنت�صر  حيث  للبلد،  الغربي  اجلنوب 

جبهات القتال. 
يف  الإن�صانية  اليي�ييصييوؤون  من�صق  وقييال 
يف  مو�صاين،  األييطييف  بييالإنييابيية،  اليمن 
معنى  ل  التي  الهجمات  "هذه  البيان: 
العديد  وقيييوع  يف  ت�صببت  والييتييي  لها 
والن�صاء  الأطييفييال  ميين  ال�صحايا  ميين 
مروعة ول ُتغتفر، يعت�صر احلزن هذا 
اأطفالها  اليوم املزيد من العائلت على 
وفيما  ذنب".   بل  حتفهم  لقوا  الذين 
على  الع�صوائي  الق�صف  وقف  اإىل  دعا 
هجمات  باعتبارها  ال�صكنية  املناطق 
اأن  الأممييي،  امل�صوؤول  اعترب  حمظورة، 
الق�صف الأخر املن�صوب للحوثيني على 
الدويل  للقانون  "انتهاك  تعز  مدينة 

الإن�صاين". 
الي"يوني�صف"  ممثل  و�صف  جانبه،  من 
الأطفال  قتل  داوميل،  فيليب  باليمن، 
يف  حلمايتهم  ودعييا  مرّوع"،  "اأمر  باأنه 
ا�صتهدافهم  وحتا�صي  الأوقيييات  جميع 

واإبعادهم عن الأذى. 
ندد  غريفيث،  مارتن  الأممييي  املبعوث 
وقال  الدامية،  بالهجمات  الآخيير  هو 
اإن القانون الدويل يلزم اأطراف النزاع 
بحماية املدنيني. ويف حني اأ�صار اإىل اأن 
الأممي،  املبعوث  اأكد  قواعد،  للحروب 
اأجل  من  ال�صعي  �صيوا�صل  مكتبه  اأن 
للنار،  اإطيييلق  وقييف  لتييفيياق  التو�صل 
العنف  ت�صعيد  بخف�ص  الأطراف  ُيلزم 
املدنيني يف  اأرواح  املخاطر على  وتقليل 

جميع اأنحاء اليمن.

تنديد اأممي مبقتل 11 طفاًل يف اليمن

ق.د

�شدد الرئي�س ال�شيني �شي جينبينغ، املجتمع الدويل على �شرورة اللتزام بحل الدولتني وتكثيف اجلهود لتعزيز عملية ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط على 
اأ�شا�س قرارات الأمم املتحدة ذات ال�شلة ومبداأ “الأر�س مقابل ال�شالم“.

االجــتــمــاع  اإىل  تــهــنــئــة  ــة  ــال ــس ر� ويف 
الثالثاء  املتحدة  االأمم  عقدته  الــذي 
مع  للت�سامن  الــدويل  باليوم  لالحتفال 
جينبينغ،  �سي  قال  الفل�سطيني،  ال�سعب 
يف  دائــمــا  ع�سوا  ب�سفتها  “ال�سني،  اإن 
عملها  ملوا�سلة  م�ستعدة  االأمــن،  جمل�ص 
حثيثة  جهود  لبذل  الدويل  املجتمع  مع 
للق�سية  مبكرة  ت�سوية  اإىل  للتو�سل 
ــادل  وع �سامل  حــل  عــرب  الفل�سطينية 
اإيجابية  اإ�ــســهــامــات  وتــقــدمي  ودائــــم، 
لتحقيق ال�سالم واال�ستقرار والتنمية يف 

منطقة ال�سرق االأو�سط“.
الفل�سطينية،  الق�سية  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال�سرق  يف  اأ�سا�سية  م�سكلة  باعتبارها 
ــى الــ�ــســالم  ــا تـــاأثـــري عــل ــه ــــط، ل االأو�ــــس
واالإن�ساف  االإقليميني،  واال�ــســتــقــرار 
واالأخالق  وال�سمري  الدوليني،  والعدالة 

الب�سرية.
اأن  ــيــنــي  ــ�ــس ال الــرئــيــ�ــص  ــــر  كــمــا ذك
للق�سية  كــبــرية  اأهــمــيــة  “تويل  بـــالده 
العدالة  دائــمــا  وتــوؤيــد  الفل�سطينية، 
واالأخالق على امل�ستوى الدويل، وتدعم 

الفل�سطيني  لل�سعب  العادلة  الق�سية 
الأمته،  امل�سروعة  حقوقه  ال�ستعادة 
الت�سوية  اإىل  تف�سي  التي  اجلهود  وكذا 

ال�سلمية للق�سية الفل�سطينية“.
ولفت اإىل اأنه يف ظل الظروف احلالية، 

اإيالء املزيد  يتعني على املجتمع الدويل 
التي  اجل�سيمة  للتحديات  االهتمام  من 
)كوفيد- اجلديد  كورونا  فريو�ص  يثلها 
ال�سعب  ومــ�ــســاعــدة  لفل�سطني   )19

الفل�سطيني يف مكافحته للوباء.
وذكر يف ال�سياق باأنه منذ بداية تف�سي 
الوباء، قدمت ال�سني دفعات متعددة من 
امل�ساعدات اإىل فل�سطني من خالل قنوات 
م�سيفا  االأطـــــراف،  ومــتــعــددة  ثنائية 
لفل�سطني،  �سديقة  ب�سفتها  ال�سني،  اأن 
امل�ساعدة  اأكرب قدر من  �ستوا�سل تقدمي 

لها.
عن  ــنــت  اأعــل ــتــحــدة  امل االأمم  وكــانــت 
اعتماد اليوم العاملي للت�سامن مع ال�سعب 
تاريخ  و�سادف   ،1977 عام  الفل�سطيني 
 29 يف  فل�سطني  تق�سيم  قـــرار  �ــســدور 

نوفمرب عام 1947.
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مهمة  يف  القمر  على  الثالثاء  بنجاح   "5 "�سانغي  م�سبار  حط 
بحلول  اإليه  ف�ساء  راود  الإ�سال  ال�سني  برنامج  اإطار  يف  اأ�سا�سية 
5" على جمع عينات  "�سانغي  2030. وتقوم مهمة امل�سبار  العام 
من الغبار وال�سخور القمرية ي�سل وزنها اإىل حواىل كيلوغرامني، 
اإىل  اإر�سالها  ثم  مرتين،  عمق  اإىل  ال�سطح  �سرب  عرب  خ�سو�سًا 
االأر�ص. وقد ت�ساعد هذه العّينات العلماء يف حت�سني فهم تاريخ 
القمر. وقالت وكالة انباء ال�سني اجلديدة الر�سمية، اإن امل�سبار 
"حط بنجاح يف وقت متاأخر من ليل الثالثاء على اجلانب املظلم 

من القمر".

يف  مارة  الثالثاء  �سدمت  �سيارة  اإن  االأملانية  ال�سرطة  قالت 
طريق للم�ساة بجنوب غرب البالد ما اأوقع خم�سة قتلى على 

االأقل ونحو 15 جريحا، ومت الحقا توقيف ال�سائق.
واأ�سافت ال�سرطة اأنه مت توقيف ال�سائق. والحقا اأعلن مدعي 
مدينة ترير اأن ال�سائق الذي �سدم م�ساة ب�سيارته، يبدو اأنه 
االآن  حتى  ال�سرطة  وت�ستبعد  نف�سية".  "ا�سطرابات  يعاين 
اأي دافع �سيا�سي اأو اإرهابي اأو ديني للجاين. واأفادت ال�سرطة 
من  والقريبة  باالتينات،  راينلند  مدينة  يف  وقع  احلادث  اأن 

احلدود مع لوك�سمبورغ.

اأكرث  رفات  على  حتتوي  قدية  مقربة  على  بناء  عمال  عرث 
4500 جثة يف مقاطعة �سرق�سطة ب�سمال �سرق اإ�سبانيا.  من 
متوقع  وغري  مذهل  باأنه  االكت�ساف  االآثار  علماء  وو�سف 
يف  االإ�سالمي  للتواجد  اأف�سل  فهم  يف  ي�ساعدهم  اأن  ويكن 
"الفتح  املوؤرخون  عليه  يطلق  ما  اأو  االإيبريية،  اجلزيرة  �سبه 

االإ�سالمي لالأندل�ص".
يف  طريق  بتو�سيع  قيامهم  اأثناء  الرفات  على  العمال  وعرث 
بعد  ثم  �سرق�سطة.  مقاطعة  يف  �سغرية  بلدة  وهي  تاو�ست، 
عمليات تنقيب وا�سعة النطاق على امتداد 20 األف مرت مربع 
تقريبا، اكت�سف علماء االآثار 400 قرب يف مقربة ت�سم رفات 

الأكرث من 4500 جثة.

اأعلن الرئي�ص الفنزويلي نيكوال�ص مادورو اأنه م�ستعد للتنحي 
اإذا فازت املعار�سة الفنزويلية باالنتخابات الربملانية املقررة 
العا�سمة  يف  األقاها  كلمة  يف  مادورو  وقال  دي�سمرب.   6 يف 
املعار�سة،  فازت  "اإذا  الر�سمي:  التلفزيون  وبثها  كاراكا�ص 
اأيدي  يف  م�سريه  اأن  م�سيفا  كرئي�ص"،  من�سبي  عن  �ساأتنحى 

الفنزويليني.
اأن  بعد  حاد  ب�سكل  ت�ساعد  فنزويال  يف  الو�سع  اأن  اإىل  ي�سار 
املحكمة  األغت  الذي  غوايدو،  خوان  املعار�سة،  زعيم  اأعلن 
رئي�سا  نف�سه  اأعلن  وكان  للربملان،  كرئي�ص  تعيينه  العليا 
بالنيابة يف 23 يناير 2019. وو�سف مادورو ما جرى حينها 
الدبلوما�سية مع  العالقات  واأعلن قطع  انقالب،  باأنه حماولة 

الواليات املتحدة.

االأربعاء،  اأم�ص  مهدي،  فوزي  التون�سي  ال�سحة  وزير  اأعلن 
للربوتوكوالت  طبقا  العبادة  اأماكن  ن�ساط  بعودة  االإذن  عن 
املو�سوعة وا�ستئناف اإقامة �سالة اجلمعة اإبتداء من يوم 04 

دي�سمرب القادم وذلك بن�سبة ح�سور ال تتجاوز %30.
االأيام  خالل  عاجلة  قطاعية  جل�سات  عقد  عن  اأعلن  كما 
اإ�سرتاتيجية  اإقرار  للنظر يف  املتداخلني  القادمة بني خمتلف 
القادم واملتعلقة خا�سة  06 دي�سمرب  �سيتم االإعالن عنها يوم 

بعودة االأن�سطة الريا�سية والثقافية وباقي القطاعات.
�سهرين  منذ  الوفيات  لعدد  ارتفاعا  �سهدت  تون�ص  اأّن  واأكد 
حالة  و1534  اأكتوبر  �سهر  يف  وفاة  حالة   1397 بلغ  والذي 
األف   100 لـ  حالة   100 مبعدل  وذلك  نوفمرب  �سهر  يف  وفاة 

�ساكن.

اأملانيا: مقتل 5 اأ�شخا�ص يف حادث 
�شدم جنوب غرب البالد

اكت�شاف رفات 4500 جثة يف 
مقربة اإ�شالمية يف اإ�شبانيا 

الرئي�ص الفنزويلي نيكول�ص مادورو 
م�شتعد للتنحي

تون�ص ت�شتاأنف اإقامة �شالة اجلمعة 
بن�شبة ح�شور ل تتجاوز 30%

امل�شبار ال�شيني "�شانغي 5" حط 
بنجاح على القمر

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
الرئي�ص ال�شيني يوؤكد على �شرورة اللتزام بحل الدولتني 
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بلعيد جماهد  باتنة  �سباب  لفريق  البدين  املح�سر  اعرتف 
التغيري  ظــل  يف  اجلــديــد،  املو�سم  ــالل  خ املهمة  ب�سعوبة 
"املو�سم  ال�سدد  هذا  يف  قائال  املناف�سة،  منط  على  احلا�سل 
اجلديد �سيكون �سعبا للغاية ويجب اأن يكون العمل م�ساعفا 
الإجناح التح�سريات خ�سو�سا واأننا �سيعنا الكثري من الوقت 
من  ن�سبة  اإىل  للو�سول  امل�ستوى  يف  حت�سريات  من  والبــد 
�سوف  الفرق  كل  فاإن  احلالية  املعطيات  وح�سب  اجلاهزية 
على  كثريا  االبتعاد  بعد  خ�سو�سا  اجلانب  هذا  من  تعاين 
فرتة  بعد  الفريق  تدريبات  توقيف  وبخ�سو�ص  امليادين 
اأ�سار املتحدث اأن هذا القرار �سائب اإىل اأبعد  من ا�ستئنافها 
احلدود خا�سة مع ارتفاع حاالت االإ�سابة بكوفيد 19 وبني 
باأن قرار االإيقاف كان من طرف ال�سلطات العليا بالبالد كما 
ب�سكل  للتدريبات  الفرق  بع�ص  موا�سلة  على  ا�ستغرابه  اأكد 
عادي وكاأن االأمر ال يهمها الأن ذلك �ساهم من جهة باإرتفاع 

حاالت االإ�سابة.
لتعليماته  الــالعــبــني  الحـــرتام  نظرته  بخ�سو�ص  اأمـــا 
للمو�سم  التح�سريات  يف  ال�سروع  منذ  املـــدرب  وتعليمات 
ذلك  حيال  قلقه  يبدي  مل  فاإنه  توقيفها،  بعد  اأو  اجلديد 
قواعد  احـــرتام  الالعبني  "على  ال�سياق  هــذا  يف  وقــائــال 
الفردي  العمل  يف  اجلدية  خالل  من  املفرو�سة  االن�سباط 
باأن  جديد" واأ�سار  من  اجلماعية  التدريبات  ا�ستئناف  قبل 
الالعبني �سيخ�سعون الإختبارات بدنية عند العودة للوقوف 
على مدى اإحرتامهم للربنامج املقدم كما اأن هذه االإختبارات 

�ستمكن منهم التعرف على مدى جاهزية كل العب.   
املو�سم  هذا  بطولة  باأن  اأ�سار  اجلديد  املو�سم  وبخ�سو�ص 
طبيعة  اإىل  اأو  �سحيا  اأ�سباب  لعدة  وذلك  االأ�سعب  �ستكون 
ال�سعود  حيث  من  كبريا  تغيريا  عرف  الذي  املناف�سة  نظام 
على  عازم  الكاب  بيت  داخل  اجلميع  باأن  واأكد  ال�سقوط  اأو 
رفع التحدي عند بداية املو�سم والقيام مبو�سم م�سرف يليق 
ب�سمعة وعراقة �سباب باتنة حيث قال: "اجلميع عازم على 
م�سرف  مبو�سم  والقيام  البطولة  بداية  عند  التحدي  رفع 
الفريق  واإعــادة  االأن�سار  الإ�سعاد  وهذا  الكاب  بحجم  يليق 

االأورا�سي اإىل الواجهة".
رفقة  اأنــه  على  جماهد  بلعيد  املح�سر  االأخــري  يف  اأكــد  كما 
العودة  على  االإدارة  من  اأولية  اأخبارا  تلقوا  الفني  الطاقم 
للتدريبات والتي �ستكون يف 12 من �سهر دي�سمرب وذلك بعد 
ت�سمح  التي  املحلية  ال�سلطات  من  الرتخي�ص  على  احل�سول 

باإ�ستئناف ن�ساط التدريبات من جديد واأ�سار اإىل و�سع اإدارة 
االإ�ستعدادات  يف  لالإنطالق  الالزمة  الرتتيبات  كل  الفريق 
ــار بـــاأن االأخــبــار  ــس املــيــدانــيــة مــن جــديــد كما اأ�

للرابطة  اأول جولة  اأن  الريا�سي توؤكد  ال�سارع  املتداولة يف 
الثانية �ستكون يف  من �سهر فيفري يف انتظار تر�سيم هذا 

القرار من طرف الرابطة.

بلعيد جماهد: )املح�ضر البدين(

بدري. ع

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

جماهد  بلعيد  باتنة  �سباب  لفريق  البدين  املح�سر  اعــرتف 
التغيري احلا�سل  املو�سم اجلديد، يف ظل  املهمة خالل  ب�سعوبة 
على منط املناف�سة، قائال يف هذا ال�سدد "املو�سم اجلديد �سيكون 
�سعبا للغاية ويجب اأن يكون العمل م�ساعفا الإجناح التح�سريات 
خ�سو�سا واأننا �سيعنا الكثري من الوقت والبد من حت�سريات يف 
املعطيات  وح�سب  اجلاهزية  من  ن�سبة  اإىل  للو�سول  امل�ستوى 
خ�سو�سا  اجلانب  هذا  من  تعاين  �سوف  الفرق  كل  فاإن  احلالية 
تدريبات  توقيف  وبخ�سو�ص  امليادين  على  كثريا  االبتعاد  بعد 
القرار  هذا  اأن  املتحدث  اأ�سار  ا�ستئنافها  من  فرتة  بعد  الفريق 
االإ�سابة  حــاالت  ارتفاع  مع  خا�سة  احلــدود  اأبعد  اإىل  �سائب 
ال�سلطات  طرف  من  كان  االإيقاف  قرار  باأن  وبني   19 بكوفيد 
الفرق  بع�ص  موا�سلة  على  ا�ستغرابه  اأكــد  كما  بالبالد  العليا 
للتدريبات ب�سكل عادي وكاأن االأمر ال يهمها الأن ذلك �ساهم من 

جهة باإرتفاع حاالت االإ�سابة.
وتعليمات  لتعليماته  الالعبني  الحرتام  نظرته  بخ�سو�ص  اأما 
بعد  اأو  اجلديد  للمو�سم  التح�سريات  يف  ال�سروع  منذ  املــدرب 
توقيفها، فاإنه مل يبدي قلقه حيال ذلك وقائال يف هذا ال�سياق 
"على الالعبني احرتام قواعد االن�سباط املفرو�سة من خالل 

اجلدية يف العمل الفردي قبل ا�ستئناف التدريبات اجلماعية 
بدنية  الإختبارات  �سيخ�سعون  الالعبني  باأن  واأ�سار  جديد من 
عند العودة للوقوف على مدى اإحرتامهم للربنامج املقدم كما اأن 
كل  جاهزية  مدى  على  التعرف  منهم  �ستمكن  االإختبارات  هذه 

العب.   
وبخ�سو�ص املو�سم اجلديد اأ�سار باأن بطولة هذا املو�سم �ستكون 
االأ�سعب وذلك لعدة اأ�سباب �سحيا اأو اإىل طبيعة نظام املناف�سة 
الذي عرف تغيريا كبريا من حيث ال�سعود اأو ال�سقوط واأكد باأن 
بداية  عند  التحدي  رفع  على  عازم  الكاب  بيت  داخل  اجلميع 
�سباب  وعراقة  ب�سمعة  يليق  م�سرف  مبو�سم  والقيام  املو�سم 
اجلميع عازم على رفع التحدي عند بداية  باتنة حيث قال: 
البطولة والقيام مبو�سم م�سرف يليق بحجم الكاب وهذا الإ�سعاد 

. االأن�سار واإعادة الفريق االأورا�سي اإىل الواجهة
كما اأكد يف االأخري املح�سر بلعيد جماهد على اأنه رفقة الطاقم 
للتدريبات  العودة  على  االإدارة  من  اأولية  اأخبارا  تلقوا  الفني 
احل�سول  بعد  وذلــك  دي�سمرب  �سهر  من  يف   �ستكون  والتي 
باإ�ستئناف  ت�سمح  التي  املحلية  ال�سلطات  من  الرتخي�ص  على 
اإدارة الفريق كل  ن�ساط التدريبات من جديد واأ�سار اإىل و�سع 
من  امليدانية  االإ�ستعدادات  يف  لالإنطالق  الالزمة  الرتتيبات 
جديد كما اأ�سار باأن االأخبار املتداولة يف ال�سارع الريا�سي توؤكد 
اأن اأول جولة للرابطة الثانية �ستكون يف  من �سهر فيفري يف 

انتظار تر�سيم هذا القرار من طرف الرابطة. الوطني  للمنتخب  الفني  الطاقم  ا�ستدعى 
اآالن  الفرن�سي  بقيادة  اليد  لكرة  اجلــزائــري 
املقرر  التح�سريي  للرتب�ص  العبا   21 ــورت،  ب
لبطولة  9 دي�سمرب اجلــاري، حت�سبا  اإىل   2 من 
خالل  مب�سر  املــقــررة  للرجال   2021 الــعــامل 

الفرتة املمتدة من 13 اإىل 31 جانفي.
من  �سهر  من  ــرث  اأك بعد  الرتب�ص  هــذا  ويــاأتــي 
الالعبني  مــن  عــدد  اإ�ــســابــة  ب�سبب  الــتــوقــف 
�سيعرف  والذي  "كوفيد-19"  كورونا  بفريو�ص 
م�ساركة الالعبني املحرتفني النا�سطني يف قطر 
االأهلي  هالل  الدين  ونور  كعبا�ص،  ه�سام  وهم: 

القطري و م�سطفى حاج ال�سادق الوكرة.
يتحول  العا�سمة،  اجلــزائــر  ترب�ص  وعقب 
ال�سباعي اجلزائري اإىل بولونيا خلو�ص ترب�ص 
مباريات  �ست  تتخلله  دي�سمرب،   23 اإىل   9 من 
البولوين  املنتخب  �سد   اثنتان  منها  وديـــة، 
عنه  ك�سفت  الـــذي  الــربنــامــج  ح�سب  االأول، 

االحتادية اجلزائرية لكرة اليد.   
لعبان،   حبيب  االحتادية،  الهيئة  رئي�ص  وكان 

قد �سرح قائال:" بعد ترب�ص بولونيا ، �سنخو�ص 
مباراتني وديتني �سد منتخب البحرين باملنامة 
ما بني 27 دي�سمرب و 6 جانفي قبل تنقلنا اإىل 

القاهرة يوم 11 جانفي".
ويبا�سر ''اخل�سر'' بطولة العامل 2021 �سمن 
املجموعة ال�ساد�سة اأمام املغرب يوم 14 جانفي 
قبل مواجهة اإي�سلندا يف الـ16 من نف�ص ال�سهر  
اأمام  االأول  الــدور  الوطني  املنتخب  و�سيختتم 

الربتغال يف ال18 من جانفي.
املنتخب  اجـــراهـــمـــا   تــربــ�ــســني  ــد  ــع وب ـــذا  ه
اجلـــزائـــري مبــركــز حتــ�ــســري وجتــمــع الــفــرق 
اإ�سراف  حتت  )عنابة(،  ب�سرايدي  الوطنية 
بعد  بـــورت،  اأالن  الفرن�سي  الــوطــنــي،  املـــدرب 
ب�سبب  التدريبات  عن  التوقف  من  اأ�سهر  عدة 
ــعــامل، �ــســرعــان ما  اجلــائــحــة الــتــي اأ�ــســابــت ال
الفارط  اأكتوبر  �سهر  يف  اال�ستعدادات  جمدت 
للعبة  اجلزائرية  االحتــاديــة  قــررت  ان  بعد 
مت  كما  العا�سمة.  اجلــزائــر  ترب�ص  توقيف 

الغاء الرتب�ص املربمج يف �سهر نوفمرب بتون�ص.

قائمة �لالعبني �ملعنيني بالرتب�س:
يحي زمو�سي )اأوملبي عنابة(، عبد اهلل بن مني 
)املجمع البرتويل(، حمودي بو�ستيت )مولودية 
باتنة(، ريا�ص �سهبور )املجمع البرتويل(، علي 
)�سبيبة  �ساكر  ر�سوان  �سكيكدة(،   )ا  بوحل�سة 
البرتويل(،  )املجمع  عريب  ر�سا  �سكيكدة(، 
م�سعود بركو�ص )املجمع البرتويل(، زهري نعيم 
)�سبيبة �سكيكدة(، حممد ملني قريبة )�ص.برج 
بوعريريج( - ه�سام كعبا�ص )اأهلي قطر(، عبد 
يو�سف  الــبــرتويل(،  املجمع   ( برياح   الرحيم 
م�سعود  بن  يا�سني  عنابة(،  اوملبي   ( ــوزويل  ب
اهلي  �سباب   ( اين�سعد  )�سباب براقي(، عقبة  
)مولودية  كـــوري  خمــتــار  بــوعــريــريــج(،  ــرج  ب
�سعيدة(، �سفيان بن جياليل )�سبيبة ال�ساورة(، 
النور  �سعيدة(، عبد  ا�سامة بوجناح )مولودية 
حمو�ص )�ص.برج بو عريريج(، نور الدين هالل 
)اأهلي قطر(، حاج ال�سادق م�سطفى )الوكرة/

قطر(.

ال�ساعات  خــالل  العلمة  مولودية  اإدارة  تلقت 
الدولية  الريا�سية  املحكمة  الفارطة مرا�سلة من 
الفني  املدير  ق�سية  تخ�ص  ال�سوي�سرية  بلوزان 
ملياري  مببلغ  يطالب  الــذي  م�سي�ص  علي  ال�سابق 
الفريق  مع  عقده  ف�سخ  عن  كتعوي�سات  �سنتيم 
اجلزائرية  الريا�سية  املحكمة  قــرار  بعد  وهــذا 
التي منحته تعوي�سات تقارب 400 مليون �سنتيم، 
اإدارة  من  تو�سيحات  الدولية  "التا�ص"  وطلبت 
يف  الف�سل  قبل  اأيـــام   10 غ�سون  يف  املــولــوديــة 
ال�سكوى، ومن املنتظر اأن ترد اإدارة الفريق بقيادة 
مرا�سلة  على  هــالل  �سعد  جمال  الــعــام  الكاتب 
تلقى  املــدرب  اأن  على  والتاأكيد  الدولية  املحكمة 
م�ستحقاته عن الفرتة التي عمل فيها مع الفريق.

اجلهاز  عن  االأول  امل�سوؤول  فاإن  اأخر  جانب  ومن 
فكرة  ي�ساند  بلعريبي  ال�سعيد  للفريق  الفني 
مت  اأن  بعد  وهــذا  االإمــكــان  قــدر  البطولة  تاأخري 
احلديث عن مقرتحات من الوزارة بربجمة بداية 
املقبل  فيفري  �سهر  خالل  الثاين  الق�سم  بطولة 

اجليد  التح�سري  اأجــل  من  االأنــديــة  تتمكن  حتى 
اأن  االإحتادية  م�سوؤولو  واقرتح  البطولة،  لبداية 
تكون بداية بطولة الق�سم الثاين خالل منت�سف 
الفرق  منح  يعني  الذي  االأمر  وهو  القادم  جانفي 
�سهر ون�سف للتح�سريات وهي مدة غري كافية، يف 
حني اأن وزارة ال�سباب والريا�سة اقرتحت ح�سب 
خالل  البطولة  بداية  تكون  اأن  االأطــراف  بع�ص 
�سهر فيفري مما ينح الفرق مت�سع من الوقت )08 

اأ�سابيع( للقيام بالتح�سريات.

ق�سية  عــن  بلعريبي  ال�سعيد  ـــدرب  امل وحتـــدث 
التاأخر يف �سبط التعداد الذي �سيمثل الفريق يف 
اإىل موا�سلة درا�سة  املو�سم اجلديد مرجعا االأمر 
ال�سري الذاتية لالعبني قائال يف هذا ال�سدد :"مل 
املئة، ونحن االأن  100 يف  التعداد بن�سبة  ن�سبط 
جميع  مــن  االإدارة  مــن  املقدمة  القائمة  نــدر�ــص 
الفريق"،  �سيمثل  الذي  التعداد  ل�سبط  اجلوانب 
نظرته  اإىل  بلعريبي  ال�سعيد  املــدرب  تطرق  كما 
املو�سم اجلديد واحلديث عن  اإنطالقة  بخ�سو�ص 
وقال  الــقــادم،  فيفري  �سهر  غاية  اإىل  تاأخريها 
م�سيفا  الفريق  �سالح  يف  �سيكون  هذا  اأن  بلعريبي 
االأمر  �سيكون  الريا�سية  الناحية  :"من  بالقول 
فرتة  يف  اجليد  التح�سري  اأجــل  من  للفرق  مفيدا 
جدا  طويلة  لفرتة  توقفت  املناف�سة  الأن  �سهرين 
وقاربت 09 اأ�سهر، وبالتايل فاإن العودة ينبغي اأن 
تكون تدريجية وب�سورة خفيفة يف البداية حتى 
كثافة  جراء  من  الإ�سابات  الالعبون  يتعر�ص  ال 

العمل".

�شباب عني فكرون

اأهلي الربج  �شباب باتنة

مولودية العلمة 

�لأهلي يبحث عن �أول �نت�سار 
وجتاوز عقبة بلعبا�ش 

�مل�ستقبل �لغام�ش للبطولة
 يوؤرق �إد�رة �ل�سالحف

�ملطلوبة  �جلاهزية  �إىل  للو�سول  كبري  عمل  "ينتظرنا 
وبو�در مو�سم �سعب تلوح يف �لأفق
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بلعبا�ص  اإحتــاد  ال�سيف  الــربج  اأهلي  ت�سكيلة  ت�ستقبل 
اأر�سية  على  ظهرا  الثانية  من  بداية  اجلمعة  هذا  اأم�سية 
ملعب  اأوت بالربج يف لقاء اجلولة الثانية من البطولة، 
هذا  االأول  الفوز  حتقيق  عن  االأهلي  ت�سكيلة  تبحث  حيث 
االأوىل  اجلولة  لقاء  يف  امل�سجل  التعادل  وتاأكيد  املو�سم 
غياب  يف  كالعادة  املــبــاراة  وتلعب  القبائل،  �سبيبة  ــام  اأم
اجلمهور ب�سبب االإجراءات االحرتازية ملنع تف�سي فريو�ص 
الثقة  جتديد  على  دزيــري  بالل  املــدرب  ويراهن  كورونا، 
با�ستثناء  ال�سبيبة  لقاء  يف  �ساركت  التي  االأ�سماء  نف�ص  يف 
اإقحام و�سط امليدان رحبة يف مكان قعقع املعاقب، وتعرف 
الت�سكيلة عودة الثنائي دواجي وعرو�سي بعد تعافيهما من 

االإ�سابة التي كانا يعانيان منها.
ومل تتمكن اإدارة االأهلي من احل�سول على تاأهيل املهاجم 
حمزة بانوح لغاية االأم�ص رغم امل�ساعي احلثيثة التي تقوم 
لت�سوية  الفريق  اإدارة  ت�سعى  حني  يف  االأهلي،  اإدارة  بها 

منحة التعادل املحقق يف لقاء ال�سبيبة بقيمة  ماليني 
�سنتيم مع ر�سد ذات القيمة من اأجل حتقيق الفوز يف لقاء 
اإحتاد بلعبا�ص، ويتواجد املهاجم بن عثمان يف فورمة عالية 
يف تدريبات هذا االأ�سبوع حيث اأظهر اإمكانيات كبرية وبدا 
�سي�سارك  التي  االإحتاد  ملقابلة  النواحي  جميع  من  جاهزا 
للنادي  ال�سابق  اأ�سا�سيا بن�سبة كبرية، ويعول الالعب  فيها 
االإفريقي التون�سي على هز ال�سباك يف لقاء اجلمعة خا�سة 

اأنه يراهن على فر�ص نف�سه مع الت�سكيلة االأ�سا�سية.
العام لالأهلي نذير بوزناد يف االن�سحاب من  املدير  ويفكر 
املالية  االأزمــة  ظل  يف  وهذا  املقبلة  الفرتة  خالل  من�سبه 
تاأخر اال�ستفادة  الفريق خا�سة مع  يعي�سها  التي  اخلانقة 
من االإعانات املالية املمنوحة من طرف ال�سلطات املحلية، 
علما اأن اإدارة االأهلي تراهن على اإعانتي البلدية والوالية 
بقيمة اإجمالية تناهز  ماليري �سنتيم من اأجل ت�سوية 

جزء من م�ستحقات الالعبني.

تعي�ص اإدارة فريق �سباب عني فكرون حالة من ال�سبابية 
بخ�سو�ص موعد بداية بطولة الهواة رغم اأن اجلميع يف بيت 
ال�سباب يتمنون انطالق بطولة ق�سم الهواة قريبا وو�سع 
حد لفرتة التوقف الطويل والتي تقارب ت�سعة اأ�سهر، اإال 
اأن تاأخري 

الفريق  م�سلحة  يف  اأخــرى  جهة  من  �سيكون  املوعد  هذا 
امل�ساكل  بع�ص  لت�سوية  الــكــايف  الــوقــت  االإدارة  وينح 
العالقة اإذ يوا�سل الرئي�ص ح�سان بكو�ص حتركاته يف كل 
ت�سمح  التي  املالية،  ال�سيولة  توفري  اأجل  من  االجتاهات 
له بت�سوية هذه امللفات يف الوقت املنا�سب، وعدم الوقوع 
يف م�سكل االإجازات عند انطالق البطولة لتفادي تكرار 
اإدارة ال�سباب بالتن�سيق  �سيناريو املوا�سم املا�سية وتعمل 
مع الطاقم الفني بقيادة مولود كاوة، على �سبط التعداد 
اإذ  التدريبات  اأجــواء  اإىل  العودة  قبل  للفريق  النهائي 
يف  ت�سجيلها  �سيتم  التي  االإجــازات  عدد  حتديد  �سيتقرر 

املو�سم اجلديد.
كما وعدت اإدارة ال�سباب العبيها اجلدد والقدامى، وكذا 
اإعطاء  فور  اأر�سدتهم،  يف  اأموالهم  ب�سخ  الفني،  الطاقم 
املو�سمية،  التح�سريات  يف  لالنطالق  االأخ�سر  ال�سوء 
حت�سبا للمو�سم القادم، ح�سب ما اأف�سى اإليه االتفاق بني 
الفريق وجاء  اإىل  اأجل االن�سمام  االأطراف، من  خمتلف 
طريق  خارطة  و�سع  اأجل  من  امل�ساألة  هذه  اإىل  التطرق 
العمل يف الفرتة املقبلة مع �سبط برنامج التح�سريات كما 
املا�سية  ال�سنوات  �سيناريو  تفادي  يف  ترغب  االإدارة  اأن 
عندما متاطلت االإدارة احلالية اأو ال�سابقة يف ح�سم هذا 

املو�سوع مبكرا.

�آلن بورت ي�ستدعي 21 لعبا 
للرتب�ش �لتح�سريي ملونديال 2021

�ملحكمة �لريا�سية �لدولية تطلب 
تو�سيحات حول ق�سية م�سي�ش 

كــرة اليـد 
القائمة عرفت تواجد حار�ص مولودية باتنة حمودي بو�ستيت..

وفاق �شطيف 

�جلمعية �لعامة لل�سركة �لتجارية نهار �ليوم 
وتغيري�ت كبرية منتظرة 

اأ.ج

مت اختيار الدراج اجلزائري يو�سف رقيقي �سمن الع�سرة 
املر�سحني لنيل جائزة اأح�سن دراج اإفريقي ل�سنة  
ح�سبما اأعلنه املنظمون وكان البطل اجلزائري قد حل 
ثالثا يف جائزة اأح�سن دراج اإفريقي ل�سنة  التي 

توج بها اجلنوب افريقي داريل ايباي.
انت�سار  قبل  �سنة   يف  رقيقي  يو�سف  تاألق  وقد 
من  اخلام�سة  باملرحلة  فاز  حيث  كوفيد-  جائحة 
اأوىل  �سابقة  يف  بالغابون  بونغو  امي�سا  تروبيكال  دورة 
ينهي  اأن  قبل  اجلزائرية  الــدراجــات  �سباق  لريا�سة 

املناف�سة يف ال�سف الرابع يف الرتتيب العام للدورة التي 
توج بلقبها الفرن�سي جوردان لوفا�سور بفارق  ثواين.

يذكر اأن هذه اجلائرة اأن�ساأت يف �سنة  و تهدف 
على  امل�سجلة   نتائجه  خــالل  من  الـــدراج  تكرمي  اإىل 
التعريف  يف  �ساهم  الــذي  الــعــامل  و  الــقــاري  ال�سعيد 
االإعالن  و�سيتم  االإفريقية  الدراجات  �سباق  بريا�سة 
التحكيمية   جلنتها  يرتاأ�ص  التي  باجلائزة  الفائز  عن 
البطل الفرن�سي ال�سابق  برنارد هينو يوم  دي�سمرب 

اجلاري.

يو�سف رقيقي يف قائمة �لـ متناف�سني عن جائزة 
�أح�سن در�ج يف �لقارة �ل�سمر�ء ل�سنة 

اأ.ج



بلعيد جماهد  باتنة  �سباب  لفريق  البدين  املح�سر  اعرتف 
التغيري  ظــل  يف  اجلــديــد،  املو�سم  ــالل  خ املهمة  ب�سعوبة 
املو�سم  ال�سدد  هذا  يف  قائال  املناف�سة،  منط  على  احلا�سل 
اجلديد �سيكون �سعبا للغاية ويجب اأن يكون العمل م�ساعفا 
الإجناح التح�سريات خ�سو�سا واأننا �سيعنا الكثري من الوقت 
من  ن�سبة  اإىل  للو�سول  امل�ستوى  يف  حت�سريات  من  والبــد 
�سوف  الفرق  كل  فاإن  احلالية  املعطيات  وح�سب  اجلاهزية 
على  كثريا  االبتعاد  بعد  خ�سو�سا  اجلانب  هذا  من  تعاين 
فرتة  بعد  الفريق  تدريبات  توقيف  وبخ�سو�ص  امليادين 
اأ�سار املتحدث اأن هذا القرار �سائب اإىل اأبعد  من ا�ستئنافها 
احلدود خا�سة مع ارتفاع حاالت االإ�سابة بكوفيد  وبني 
باأن قرار االإيقاف كان من طرف ال�سلطات العليا بالبالد كما 
ب�سكل  للتدريبات  الفرق  بع�ص  موا�سلة  على  ا�ستغرابه  اأكد 
عادي وكاأن االأمر ال يهمها الأن ذلك �ساهم من جهة باإرتفاع 

حاالت االإ�سابة.
لتعليماته  الــالعــبــني  الحـــرتام  نظرته  بخ�سو�ص  اأمـــا 
للمو�سم  التح�سريات  يف  ال�سروع  منذ  املـــدرب  وتعليمات 
ذلك  حيال  قلقه  يبدي  مل  فاإنه  توقيفها،  بعد  اأو  اجلديد 
قواعد  احـــرتام  الالعبني  على  ال�سياق  هــذا  يف  وقــائــال 
الفردي  العمل  يف  اجلدية  خالل  من  املفرو�سة  االن�سباط 
باأن  واأ�سار  جديد من  اجلماعية  التدريبات  ا�ستئناف  قبل 
الالعبني �سيخ�سعون الإختبارات بدنية عند العودة للوقوف 
على مدى اإحرتامهم للربنامج املقدم كما اأن هذه االإختبارات 

�ستمكن منهم التعرف على مدى جاهزية كل العب.   
املو�سم  هذا  بطولة  باأن  اأ�سار  اجلديد  املو�سم  وبخ�سو�ص 
طبيعة  اإىل  اأو  �سحيا  اأ�سباب  لعدة  وذلك  االأ�سعب  �ستكون 
ال�سعود  حيث  من  كبريا  تغيريا  عرف  الذي  املناف�سة  نظام 
على  عازم  الكاب  بيت  داخل  اجلميع  باأن  واأكد  ال�سقوط  اأو 
رفع التحدي عند بداية املو�سم والقيام مبو�سم م�سرف يليق 
اجلميع عازم على  ب�سمعة وعراقة �سباب باتنة حيث قال: 
م�سرف  مبو�سم  والقيام  البطولة  بداية  عند  التحدي  رفع 
الفريق  واإعــادة  االأن�سار  الإ�سعاد  وهذا  الكاب  بحجم  يليق 

. االأورا�سي اإىل الواجهة
رفقة  اأنــه  على  جماهد  بلعيد  املح�سر  االأخــري  يف  اأكــد  كما 
العودة  على  االإدارة  من  اأولية  اأخبارا  تلقوا  الفني  الطاقم 
للتدريبات والتي �ستكون يف  من �سهر دي�سمرب وذلك بعد 
ت�سمح  التي  املحلية  ال�سلطات  من  الرتخي�ص  على  احل�سول 

باإ�ستئناف ن�ساط التدريبات من جديد واأ�سار اإىل و�سع اإدارة 
االإ�ستعدادات  يف  لالإنطالق  الالزمة  الرتتيبات  كل  الفريق 
ــار بـــاأن االأخــبــار  ــس املــيــدانــيــة مــن جــديــد كما اأ�

للرابطة  اأول جولة  اأن  الريا�سي توؤكد  ال�سارع  املتداولة يف 
2 من �سهر فيفري يف انتظار تر�سيم هذا  الثانية �ستكون يف 

القرار من طرف الرابطة.

بلعيد جماهد: )املح�ضر البدين(

بدري. ع

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

جماهد  بلعيد  باتنة  �سباب  لفريق  البدين  املح�سر  اعــرتف 
التغيري احلا�سل  املو�سم اجلديد، يف ظل  املهمة خالل  ب�سعوبة 
املو�سم اجلديد �سيكون  على منط املناف�سة، قائال يف هذا ال�سدد 
�سعبا للغاية ويجب اأن يكون العمل م�ساعفا الإجناح التح�سريات 
خ�سو�سا واأننا �سيعنا الكثري من الوقت والبد من حت�سريات يف 
املعطيات  وح�سب  اجلاهزية  من  ن�سبة  اإىل  للو�سول  امل�ستوى 
خ�سو�سا  اجلانب  هذا  من  تعاين  �سوف  الفرق  كل  فاإن  احلالية 
تدريبات  توقيف  وبخ�سو�ص  امليادين  على  كثريا  االبتعاد  بعد 
القرار  هذا  اأن  املتحدث  اأ�سار  ا�ستئنافها  من  فرتة  بعد  الفريق 
االإ�سابة  حــاالت  ارتفاع  مع  خا�سة  احلــدود  اأبعد  اإىل  �سائب 
ال�سلطات  طرف  من  كان  االإيقاف  قرار  باأن  وبني  بكوفيد  
الفرق  بع�ص  موا�سلة  على  ا�ستغرابه  اأكــد  كما  بالبالد  العليا 
للتدريبات ب�سكل عادي وكاأن االأمر ال يهمها الأن ذلك �ساهم من 

جهة باإرتفاع حاالت االإ�سابة.
وتعليمات  لتعليماته  الالعبني  الحرتام  نظرته  بخ�سو�ص  اأما 
بعد  اأو  اجلديد  للمو�سم  التح�سريات  يف  ال�سروع  منذ  املــدرب 
توقيفها، فاإنه مل يبدي قلقه حيال ذلك وقائال يف هذا ال�سياق 
على الالعبني احرتام قواعد االن�سباط املفرو�سة من خالل 

اجلدية يف العمل الفردي قبل ا�ستئناف التدريبات اجلماعية 
بدنية  الإختبارات  �سيخ�سعون  الالعبني  باأن  جديد" واأ�سار  من 
عند العودة للوقوف على مدى اإحرتامهم للربنامج املقدم كما اأن 
كل  جاهزية  مدى  على  التعرف  منهم  �ستمكن  االإختبارات  هذه 

العب.   
وبخ�سو�ص املو�سم اجلديد اأ�سار باأن بطولة هذا املو�سم �ستكون 
االأ�سعب وذلك لعدة اأ�سباب �سحيا اأو اإىل طبيعة نظام املناف�سة 
الذي عرف تغيريا كبريا من حيث ال�سعود اأو ال�سقوط واأكد باأن 
بداية  عند  التحدي  رفع  على  عازم  الكاب  بيت  داخل  اجلميع 
�سباب  وعراقة  ب�سمعة  يليق  م�سرف  مبو�سم  والقيام  املو�سم 
باتنة حيث قال: "اجلميع عازم على رفع التحدي عند بداية 
البطولة والقيام مبو�سم م�سرف يليق بحجم الكاب وهذا الإ�سعاد 

االأن�سار واإعادة الفريق االأورا�سي اإىل الواجهة".
كما اأكد يف االأخري املح�سر بلعيد جماهد على اأنه رفقة الطاقم 
للتدريبات  العودة  على  االإدارة  من  اأولية  اأخبارا  تلقوا  الفني 
احل�سول  بعد  وذلــك  دي�سمرب  �سهر  من   12 يف  �ستكون  والتي 
باإ�ستئناف  ت�سمح  التي  املحلية  ال�سلطات  من  الرتخي�ص  على 
اإدارة الفريق كل  ن�ساط التدريبات من جديد واأ�سار اإىل و�سع 
من  امليدانية  االإ�ستعدادات  يف  لالإنطالق  الالزمة  الرتتيبات 
جديد كما اأ�سار باأن االأخبار املتداولة يف ال�سارع الريا�سي توؤكد 
اأن اأول جولة للرابطة الثانية �ستكون يف 2 من �سهر فيفري يف 

انتظار تر�سيم هذا القرار من طرف الرابطة. الوطني  للمنتخب  الفني  الطاقم  ا�ستدعى 
اآالن  الفرن�سي  بقيادة  اليد  لكرة  اجلــزائــري 
املقرر  التح�سريي  للرتب�ص  العبا  ــورت،   ب
لبطولة  اإىل  دي�سمرب اجلــاري، حت�سبا  من  
خالل  مب�سر  املــقــررة  للرجال  الــعــامل  

الفرتة املمتدة من  اإىل  جانفي.
من  �سهر  من  ــرث  اأك بعد  الرتب�ص  هــذا  ويــاأتــي 
الالعبني  مــن  عــدد  اإ�ــســابــة  ب�سبب  الــتــوقــف 
�سيعرف  والذي  كوفيد- كورونا  بفريو�ص 
م�ساركة الالعبني املحرتفني النا�سطني يف قطر 
االأهلي  هالل  الدين  ونور  كعبا�ص،  ه�سام  وهم: 

القطري و م�سطفى حاج ال�سادق الوكرة.
يتحول  العا�سمة،  اجلــزائــر  ترب�ص  وعقب 
ال�سباعي اجلزائري اإىل بولونيا خلو�ص ترب�ص 
مباريات  �ست  تتخلله  دي�سمرب،  اإىل   من  
البولوين  املنتخب  �سد   اثنتان  منها  وديـــة، 
عنه  ك�سفت  الـــذي  الــربنــامــج  ح�سب  االأول، 

االحتادية اجلزائرية لكرة اليد.   
لعبان،   حبيب  االحتادية،  الهيئة  رئي�ص  وكان 

بعد ترب�ص بولونيا ، �سنخو�ص  قد �سرح قائال:
مباراتني وديتني �سد منتخب البحرين باملنامة 
ما بني  دي�سمرب و  جانفي قبل تنقلنا اإىل 

. القاهرة يوم  جانفي
ويبا�سر ''اخل�سر'' بطولة العامل  �سمن 
املجموعة ال�ساد�سة اأمام املغرب يوم  جانفي 
قبل مواجهة اإي�سلندا يف الـ من نف�ص ال�سهر  
اأمام  االأول  الــدور  الوطني  املنتخب  و�سيختتم 

الربتغال يف ال من جانفي.
املنتخب  اجـــراهـــمـــا   تــربــ�ــســني  ــد  ــع وب ـــذا  ه
اجلـــزائـــري مبــركــز حتــ�ــســري وجتــمــع الــفــرق 
اإ�سراف  حتت  )عنابة(،  ب�سرايدي  الوطنية 
بعد  بـــورت،  اأالن  الفرن�سي  الــوطــنــي،  املـــدرب 
ب�سبب  التدريبات  عن  التوقف  من  اأ�سهر  عدة 
ــعــامل، �ــســرعــان ما  اجلــائــحــة الــتــي اأ�ــســابــت ال
الفارط  اأكتوبر  �سهر  يف  اال�ستعدادات  جمدت 
للعبة  اجلزائرية  االحتــاديــة  قــررت  ان  بعد 
مت  كما  العا�سمة.  اجلــزائــر  ترب�ص  توقيف 

الغاء الرتب�ص املربمج يف �سهر نوفمرب بتون�ص.

قائمة �لالعبني �ملعنيني بالرتب�س:
يحي زمو�سي )اأوملبي عنابة(، عبد اهلل بن مني 
)املجمع البرتويل(، حمودي بو�ستيت )مولودية 
باتنة(، ريا�ص �سهبور )املجمع البرتويل(، علي 
)�سبيبة  �ساكر  ر�سوان  �سكيكدة(،   )ا  بوحل�سة 
البرتويل(،  )املجمع  عريب  ر�سا  �سكيكدة(، 
م�سعود بركو�ص )املجمع البرتويل(، زهري نعيم 
)�سبيبة �سكيكدة(، حممد ملني قريبة )�ص.برج 
بوعريريج( - ه�سام كعبا�ص )اأهلي قطر(، عبد 
يو�سف  الــبــرتويل(،  املجمع   ( برياح   الرحيم 
م�سعود  بن  يا�سني  عنابة(،  اوملبي   ( ــوزويل  ب
اهلي  �سباب   ( اين�سعد  )�سباب براقي(، عقبة  
)مولودية  كـــوري  خمــتــار  بــوعــريــريــج(،  ــرج  ب
�سعيدة(، �سفيان بن جياليل )�سبيبة ال�ساورة(، 
النور  �سعيدة(، عبد  ا�سامة بوجناح )مولودية 
حمو�ص )�ص.برج بو عريريج(، نور الدين هالل 
)اأهلي قطر(، حاج ال�سادق م�سطفى )الوكرة/

قطر(.

ال�ساعات  خــالل  العلمة  مولودية  اإدارة  تلقت 
الدولية  الريا�سية  املحكمة  الفارطة مرا�سلة من 
الفني  املدير  ق�سية  تخ�ص  ال�سوي�سرية  بلوزان 
ملياري  مببلغ  يطالب  الــذي  م�سي�ص  علي  ال�سابق 
الفريق  مع  عقده  ف�سخ  عن  كتعوي�سات  �سنتيم 
اجلزائرية  الريا�سية  املحكمة  قــرار  بعد  وهــذا 
التي منحته تعوي�سات تقارب  مليون �سنتيم، 
اإدارة  من  تو�سيحات  الدولية  التا�ص وطلبت 
يف  الف�سل  قبل  اأيـــام  غ�سون   يف  املــولــوديــة 
ال�سكوى، ومن املنتظر اأن ترد اإدارة الفريق بقيادة 
مرا�سلة  على  هــالل  �سعد  جمال  الــعــام  الكاتب 
تلقى  املــدرب  اأن  على  والتاأكيد  الدولية  املحكمة 
م�ستحقاته عن الفرتة التي عمل فيها مع الفريق.

اجلهاز  عن  االأول  امل�سوؤول  فاإن  اأخر  جانب  ومن 
فكرة  ي�ساند  بلعريبي  ال�سعيد  للفريق  الفني 
مت  اأن  بعد  وهــذا  االإمــكــان  قــدر  البطولة  تاأخري 
احلديث عن مقرتحات من الوزارة بربجمة بداية 
املقبل  فيفري  �سهر  خالل  الثاين  الق�سم  بطولة 

اجليد  التح�سري  اأجــل  من  االأنــديــة  تتمكن  حتى 
اأن  االإحتادية  م�سوؤولو  واقرتح  البطولة،  لبداية 
تكون بداية بطولة الق�سم الثاين خالل منت�سف 
الفرق  منح  يعني  الذي  االأمر  وهو  القادم  جانفي 
�سهر ون�سف للتح�سريات وهي مدة غري كافية، يف 
حني اأن وزارة ال�سباب والريا�سة اقرتحت ح�سب 
خالل  البطولة  بداية  تكون  اأن  االأطــراف  بع�ص 
�سهر فيفري مما ينح الفرق مت�سع من الوقت ) 

اأ�سابيع( للقيام بالتح�سريات.

ق�سية  عــن  بلعريبي  ال�سعيد  ـــدرب  امل وحتـــدث 
التاأخر يف �سبط التعداد الذي �سيمثل الفريق يف 
اإىل موا�سلة درا�سة  املو�سم اجلديد مرجعا االأمر 
مل  ال�سري الذاتية لالعبني قائال يف هذا ال�سدد :
املئة، ونحن االأن  التعداد بن�سبة  يف  ن�سبط 
جميع  مــن  االإدارة  مــن  املقدمة  القائمة  نــدر�ــص 
 ، الفريق �سيمثل  الذي  التعداد  ل�سبط  اجلوانب 
نظرته  اإىل  بلعريبي  ال�سعيد  املــدرب  تطرق  كما 
املو�سم اجلديد واحلديث عن  اإنطالقة  بخ�سو�ص 
وقال  الــقــادم،  فيفري  �سهر  غاية  اإىل  تاأخريها 
م�سيفا  الفريق  �سالح  يف  �سيكون  هذا  اأن  بلعريبي 
االأمر  �سيكون  الريا�سية  الناحية  من  : بالقول 
فرتة  يف  اجليد  التح�سري  اأجــل  من  للفرق  مفيدا 
جدا  طويلة  لفرتة  توقفت  املناف�سة  الأن  �سهرين 
وقاربت  اأ�سهر، وبالتايل فاإن العودة ينبغي اأن 
تكون تدريجية وب�سورة خفيفة يف البداية حتى 
كثافة  جراء  من  الإ�سابات  الالعبون  يتعر�ص  ال 

. العمل

�شباب عني فكرون

اأهلي الربج  �شباب باتنة

مولودية العلمة 

�لأهلي يبحث عن �أول �نت�سار 
وجتاوز عقبة بلعبا�ش 

�مل�ستقبل �لغام�ش للبطولة
 يوؤرق �إد�رة �ل�سالحف

�ملطلوبة  �جلاهزية  �إىل  للو�سول  كبري  عمل  ينتظرنا 
وبو�در مو�سم �سعب تلوح يف �لأفق"

ريا�صة /  دي�سمرب  املوافق لـ  ربيع الثاين  ريا�صةاخلمي�س  ونرب  اخلمي�س 22 ونرب 2970/ 03 دي�سمرب 2020 املوافق لـ 18 ربيع الثاين 091442

بلعبا�ص  اإحتــاد  ال�سيف  الــربج  اأهلي  ت�سكيلة  ت�ستقبل 
اأر�سية  على  ظهرا  الثانية  من  بداية  اجلمعة  هذا  اأم�سية 
ملعب 20 اأوت بالربج يف لقاء اجلولة الثانية من البطولة، 
هذا  االأول  الفوز  حتقيق  عن  االأهلي  ت�سكيلة  تبحث  حيث 
االأوىل  اجلولة  لقاء  يف  امل�سجل  التعادل  وتاأكيد  املو�سم 
غياب  يف  كالعادة  املــبــاراة  وتلعب  القبائل،  �سبيبة  ــام  اأم
اجلمهور ب�سبب االإجراءات االحرتازية ملنع تف�سي فريو�ص 
الثقة  جتديد  على  دزيــري  بالل  املــدرب  ويراهن  كورونا، 
با�ستثناء  ال�سبيبة  لقاء  يف  �ساركت  التي  االأ�سماء  نف�ص  يف 
اإقحام و�سط امليدان رحبة يف مكان قعقع املعاقب، وتعرف 
الت�سكيلة عودة الثنائي دواجي وعرو�سي بعد تعافيهما من 

االإ�سابة التي كانا يعانيان منها.
ومل تتمكن اإدارة االأهلي من احل�سول على تاأهيل املهاجم 
حمزة بانوح لغاية االأم�ص رغم امل�ساعي احلثيثة التي تقوم 
لت�سوية  الفريق  اإدارة  ت�سعى  حني  يف  االأهلي،  اإدارة  بها 

منحة التعادل املحقق يف لقاء ال�سبيبة بقيمة 05 ماليني 
�سنتيم مع ر�سد ذات القيمة من اأجل حتقيق الفوز يف لقاء 
اإحتاد بلعبا�ص، ويتواجد املهاجم بن عثمان يف فورمة عالية 
يف تدريبات هذا االأ�سبوع حيث اأظهر اإمكانيات كبرية وبدا 
�سي�سارك  التي  االإحتاد  ملقابلة  النواحي  جميع  من  جاهزا 
للنادي  ال�سابق  اأ�سا�سيا بن�سبة كبرية، ويعول الالعب  فيها 
االإفريقي التون�سي على هز ال�سباك يف لقاء اجلمعة خا�سة 

اأنه يراهن على فر�ص نف�سه مع الت�سكيلة االأ�سا�سية.
العام لالأهلي نذير بوزناد يف االن�سحاب من  املدير  ويفكر 
املالية  االأزمــة  ظل  يف  وهذا  املقبلة  الفرتة  خالل  من�سبه 
تاأخر اال�ستفادة  الفريق خا�سة مع  يعي�سها  التي  اخلانقة 
من االإعانات املالية املمنوحة من طرف ال�سلطات املحلية، 
علما اأن اإدارة االأهلي تراهن على اإعانتي البلدية والوالية 
04 ماليري �سنتيم من اأجل ت�سوية  بقيمة اإجمالية تناهز 

جزء من م�ستحقات الالعبني.

تعي�ص اإدارة فريق �سباب عني فكرون حالة من ال�سبابية 
بخ�سو�ص موعد بداية بطولة الهواة رغم اأن اجلميع يف بيت 
ال�سباب يتمنون انطالق بطولة ق�سم الهواة قريبا وو�سع 
حد لفرتة التوقف الطويل والتي تقارب ت�سعة اأ�سهر، اإال 
اأن تاأخري 

الفريق  م�سلحة  يف  اأخــرى  جهة  من  �سيكون  املوعد  هذا 
امل�ساكل  بع�ص  لت�سوية  الــكــايف  الــوقــت  االإدارة  وينح 
العالقة اإذ يوا�سل الرئي�ص ح�سان بكو�ص حتركاته يف كل 
ت�سمح  التي  املالية،  ال�سيولة  توفري  اأجل  من  االجتاهات 
له بت�سوية هذه امللفات يف الوقت املنا�سب، وعدم الوقوع 
يف م�سكل االإجازات عند انطالق البطولة لتفادي تكرار 
اإدارة ال�سباب بالتن�سيق  �سيناريو املوا�سم املا�سية وتعمل 
مع الطاقم الفني بقيادة مولود كاوة، على �سبط التعداد 
اإذ  التدريبات  اأجــواء  اإىل  العودة  قبل  للفريق  النهائي 
يف  ت�سجيلها  �سيتم  التي  االإجــازات  عدد  حتديد  �سيتقرر 

املو�سم اجلديد.
كما وعدت اإدارة ال�سباب العبيها اجلدد والقدامى، وكذا 
اإعطاء  فور  اأر�سدتهم،  يف  اأموالهم  ب�سخ  الفني،  الطاقم 
املو�سمية،  التح�سريات  يف  لالنطالق  االأخ�سر  ال�سوء 
حت�سبا للمو�سم القادم، ح�سب ما اأف�سى اإليه االتفاق بني 
الفريق وجاء  اإىل  اأجل االن�سمام  االأطراف، من  خمتلف 
طريق  خارطة  و�سع  اأجل  من  امل�ساألة  هذه  اإىل  التطرق 
العمل يف الفرتة املقبلة مع �سبط برنامج التح�سريات كما 
املا�سية  ال�سنوات  �سيناريو  تفادي  يف  ترغب  االإدارة  اأن 
عندما متاطلت االإدارة احلالية اأو ال�سابقة يف ح�سم هذا 

املو�سوع مبكرا.

�آلن بورت ي�ستدعي  لعبا 
للرتب�ش �لتح�سريي ملونديال 

�ملحكمة �لريا�سية �لدولية تطلب 
تو�سيحات حول ق�سية م�سي�ش 

كــرة اليـد 
القائمة عرفت تواجد حار�ص مولودية باتنة حمودي بو�ستيت..

وفاق �شطيف 

�جلمعية �لعامة لل�سركة �لتجارية نهار �ليوم 
وتغيري�ت كبرية منتظرة 

اأ.ج

مت اختيار الدراج اجلزائري يو�سف رقيقي �سمن الع�سرة 
املر�سحني لنيل جائزة اأح�سن دراج اإفريقي ل�سنة 2020 
ح�سبما اأعلنه املنظمون وكان البطل اجلزائري قد حل 
ثالثا يف جائزة اأح�سن دراج اإفريقي ل�سنة 2019 التي 

توج بها اجلنوب افريقي داريل ايباي.
انت�سار  قبل   2020 �سنة  يف  رقيقي  يو�سف  تاألق  وقد 
من  اخلام�سة  باملرحلة  فاز  حيث  كوفيد-19  جائحة 
اأوىل  �سابقة  يف  بالغابون  بونغو  امي�سا  تروبيكال  دورة 
ينهي  اأن  قبل  اجلزائرية  الــدراجــات  �سباق  لريا�سة 

املناف�سة يف ال�سف الرابع يف الرتتيب العام للدورة التي 
توج بلقبها الفرن�سي جوردان لوفا�سور بفارق 6 ثواين.

2012 و تهدف  يذكر اأن هذه اجلائرة اأن�ساأت يف �سنة 
على  امل�سجلة   نتائجه  خــالل  من  الـــدراج  تكرمي  اإىل 
التعريف  يف  �ساهم  الــذي  الــعــامل  و  الــقــاري  ال�سعيد 
االإعالن  و�سيتم  االإفريقية  الدراجات  �سباق  بريا�سة 
التحكيمية   جلنتها  يرتاأ�ص  التي  باجلائزة  الفائز  عن 
16 دي�سمرب  البطل الفرن�سي ال�سابق  برنارد هينو يوم 

اجلاري.

يو�سف رقيقي يف قائمة �لـ10 متناف�سني عن جائزة 
�أح�سن در�ج يف �لقارة �ل�سمر�ء ل�سنة 2020

اأ.ج



قال اهلل تعاىل: 

الدعـــاء
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�أو كظلمات يف بحر

اغتنم خم�شا قبل خم�ص
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية

املكتبة الإ�سالمية
كتاب بحوث فقهية هامة

من اأقوال 
ال�صاحلني

مبلغ العر�صت�صمية املوؤ�ص�صةت�صميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�صحيح
امللحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني/دجدجوذات �صخ�ص وحيد بن ح�صي



مبلغ العر�صت�صمية املوؤ�ص�صةت�صميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�صحيح
امللحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني/دجدجوذات �صخ�ص وحيد بن ح�صي

رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي

الرتبة
عدد املنا�صب 

املالية املفتوحة
�صروط منط التوظيف

التعينيالتخ�ص�ص املطلوبالتوظيف

مفت�ص حملل 
مركزي للميزانية

م�صابقة على 
اأ�صا�ص ال�صهادة

�صهادة 
املاج�صتر اأو 

�صهادة معادلة 
لها

واإدارية قانونية  علوم  ي 
حما�صبية و  مالية  و  اقت�صادية  علوم  ي 

جتارية علوم  ي 
الت�صير علوم  ي 

اإح�صائيات و  تخطيط  ي 

مديرية الربجمة 
و متابعة امليزانية 

لولية باتنة

بن �ستول.�ص

نور�سني. م

بعيون �مر�أة

رانا لبا�ص!؟
لكونه  دائما  يلمح  اجلزائري  ال�سعب 
ال ي�ستطيع اخلو�ص يف تفا�سيل حياته 
�سواء اأكانت "مزرية" اأو "ممتازة" بكلمة 
واحدة "البا�ص" وهذه الكلمة تخت�سر 
العامة  الــذهــنــيــة  اأحــــرف  ب�سعة  يف 
اأن متيز حاالت �سعفه  ملجتمع ال يكن 
"الالبا�ص"  هذه  اأن  قوته..ويبدو  من 
بقدر  التفاوؤل  خاللها  من  نحاول  التي 
اإحداث  حماولة  مع  اليومية  معاناتنا 
حالة من التوازن بني مداخيلنا املالية 
اأوراقنا  حــّول  الــذي  العام  والت�سخم 
النقدية اإىل "ق�ص" ال ي�سمن وال يغني 

من جوع املواطن املزمن �سيئا..
والذي  الب�سيط  املواطن  اأن  يعني  ما 
ي�سكل غالبية عظمى عليه اأن يتعاي�ص 
امل�ستوى  "يف  املــفــرو�ــص  ــع  ــرتاج ال مــع 

املعي�سي".. 
ـــزيـــد من  ـــفـــرخ امل هــــذا الـــــذي قـــد ُي
يوميا  يــغــامــرون  الــذيــن  "احلراقة" 
اإىل ال�سفة  اأجل الو�سول  بحياتهم من 
ال�سموم  جتـــار  مــن  ــد  ــزي وامل ــــرى  االأخ
ــن املــنــحــرفــني واملـــزيـــد من  واملـــزيـــد م
املظاهر الغريبة عن جمتمعنا..واملزيد 
"املرتدي"  الو�سع  ي�ستغلون  ممن  املزيد 
دون  ــة  اخلــا�ــس مــ�ــســاحلــهــم  لتحقيق 

االلتفات اإىل "العامة" وعامة العامة.
انعدمت  اأو  ــل  ــي ــداخ امل ــت  قــّل فكلما 
لها  لي�ص  ــــات  دوام يف  املجتمع  دخـــل 
الدرا�سات  اأثبتت  اآخــر..وقــد  من  اأول 
االقت�سادية  امل�ساكل  اأن  االجتماعية 
االأفـــراد.. على  مبا�سر  �سلبي  اأثــر  لها 
لنمط  كلي  تغري  يف  �سببا  تكون  وقــد 
اأن  املجتمع..ويبدو  الأفـــراد  احلــيــاة 
ــد بـــداأت  بــــوادر هـــذه االنــعــكــا�ــســات ق
ملجتمعنا  متت  ال  ت�سرفات  يف  تتجلى 
بـــ�ـــســـلـــة..واجلـــزائـــري مـــا يـــــزال يف 
بقدر  مدلولها  تعني  ال  "البا�سه" التي 

تهكم"..فنحن  "اأداة  اإىل  حتولت  ما 
�سغارنا.. يهدد  والبوحمرون  البا�ص 
ونحن البا�ص رغم اأننا ن�ستهي اأكرث مما 
رغم  البا�ص  ن�ستهيه..ونحن  ما  نلبي 
م�ست�سفياتنا..واهرتاء  اإمكانيات  قلة 
نت�سلمها  التي  منازلنا  وحتى  طرقاتنا 
باالجتماعي  ـــدءا  ب ال�سيغ  بجميع 
ه�سا�ستها  رغم  والرتقوي  والت�ساهمي 
فنحن  لل�سقوط  اآيــلــة  كونها  رغــم  و 
امل�ساريع  ــم  رغ البــا�ــص  البــا�ــص..نــحــن 
االإهمال..والطاقات  فيها  ع�س�ص  التي 
الفقر..و�سيا�سات  املعطلة..واأمرا�ص 
التيئي�ص.. املهم ما دام لنا وطن اآمن فـ 

به. تعبثوا  "البا�ص"...ال 
�سماح خميلي

عبد الهادي. ب 

و�شط تراجع القدرة ال�شرائية للمواطنني ب�شبب اإرها�شات الكورونا

م�شت�شفيات ب�شكرة ت�شتغيث وم�شالح اال�شتعجاالت وطب الن�شاء يف اأزمة

خدمات طبية دون امل�شتوى

زيادات مفاجئة يف اأ�شعار املواد الغذائية وغ�شب 
و�شط ال�شارع اجلزائري

نق�ص حاد يف بنوك الدم وكورونا تت�شبب يف �شح التربع

مر�شى ال�شرطان باأم البواقي يعانون يف �شمت

هذه  �سبب  الــتــجــار  بع�ص  واأرجـــــع 
الذين  اجلملة  جتــار  اإىل  ــادات  ــزي ال
اأ�سعار هذه املواد  قاموا بدورهم برفع 
جمربين  جعلهم  ـــذي  ال االأمــــر  وهـــو 
اأي�سا  االأ�سعار  رفع  وغري خمريين على 
ويف  الربح،  من  هام�ص  على  للح�سول 
ـــاإن الـــزيـــادات كانت  نــظــر الــتــجــار ف
اأقـــدم  الــتــي  اخلــطــوة  بــعــد  مفاجئة 
خلف  ــا  م وهـــو  اجلــمــلــة  جتـــار  عليها 
اأ�سحاب املحالت  اإ�ستياء ملحوظا لدى 

التجارية.
الفارطة،  االأيــام  خــالل  تــداول  ومت 
التوا�سل  مواقع  عرب  االإ�ساعات  بع�ص 
زيادة  وجــود  بخ�سو�ص  االإجتماعي 
ــار خمــتــلــف املـــواد  ــع ــس مــرتــقــبــة يف اأ�
املتخذة يف  للتدابري  الغذائية بالنظر 
املقبلة  لل�سنة  اجلديد  املالية  قانون 
االإ�ساعات  هــذه  ح�سب  ين�ص  ــذي  وال
على رفع الدعم املقدم من الدولة فيما 
الغذائية،  واملواد  ال�سلع  بع�ص  يخ�ص 

ويف املقابل فاإن املتابعني يوؤكدون على 
يت�سمن  مل  اجلديد  املالية  قانون  اأن 
اأي زيادات اأو رفع الدعم العمومي عن 

املواد وا�سعة االإ�ستهالك.
ولعل اأبرز املواد التي م�ستها الزيادات 
التي  الــعــجــائــن  يف  تتمثل  مـــوؤخـــرا، 
الن�سف  اإىل  ت�سل  ــــادات  زي عــرفــت 
الفارطة، واالأكرث من  االأ�سابيع  خالل 

يف  مفقودة  باتت  املواد  بع�ص  اأن  ذلك 
الذي  االأمــر  وهو  التجارية،  املحالت 
اإمكانية  من  املواطنني  خمــاوف  اأثــار 
نــــدرة جــديــدة كــتــلــك التي  حــــدوث 
ح�سلت خالل االأ�سهر الفارطة وم�ست 

مادة ال�سميد.
ال�سنوات  ــالل  خ املــواطــنــون  وتــعــود 
ــفــارطــة عــلــى حـــدوث زيـــــادات مع  ال

حيث  اآخــر،  اأو  ل�سبب  �سنة  كل  بداية 
يــكــون اإ�ــســتــقــبــال الــ�ــســنــة اجلــديــدة 
تراجعت  فيما  ــادات،  ــزي ال مــع  دائــمــا 
العائالت  من  للكثري  ال�سرائية  القدرة 
تراجع  ب�سبب  االأخــــرية  االآونــــة  يف 
يف  واالإقــتــ�ــســادي  التجاري  الن�ساط 
ظل جائحة كورونا امل�ستمرة منذ �سهر 
الفارط، وهو االأمر الذي جعل  مار�ص 
على  قــادرة  غري  العائالت  من  الكثري 
املواد  ال�سرورية من  توفري احلاجيات 

الغذائية يف ظل هذه الزيادات.
ــام يف  ــع ويــاأمــل مــتــابــعــون لــلــ�ــســاأن ال
املمنوح  الدعم  فيموا�سلة  اجلزائر، 
ذات  االأ�سا�سية  ــواد  امل يف  الدولة  من 
االإ�ستهالك الوا�سع على غرار ال�سميد، 
�سرورة  مــع  احلليب  ال�سكر،  الــزيــت، 
على  دائــمــة  ب�سفة  الــرقــابــة  فر�ص 
عمل املوزعني من جتار اجلملة وحتى 
التجزئة من اأجل وقف الزيادات غري 

املربرة يف االأ�سعار. 

اأكدت م�سالح �سحية لالأورا�ص نيوز 
عن ت�سجيل نق�ص كبري على م�ستوى 
ال�سحية  باملوؤ�س�سات  الــدم  بنوك 
اال�ست�سفاتئية عرب اقليم الوالية، 
م�سلحتي  م�ستوى  على  وخــا�ــســة 
التوليد  وم�سالح  اال�ستعجاالت  
وطب الن�ساء  حيث تزيد احلاجة 
احليوية  ــادة  امل لهذه  كبري  ب�سكل 
�سحا  بها  التربع  �سهدت عملة  التي 

ملحوظا زاد من تاأزم الو�سع.
اجلمعية  با�سم  ناطقون  دعا  كما 
املواطنني  بالدم  للتربع  الوالئية 
املوؤ�س�سات  من  التقرب  �سرورة  اإىل 
الــ�ــســحــيــة واال�ــســتــ�ــســفــائــيــة من 
ال�ساأن،  بهذا  دعمهم  تقدمي  اجل 
والتربع بالدم من اجل اإنقاذ حياة 
املر�سى املحتاجني اإىل نقل الدم يف 
احلاالت  اأو  االإ�ستعجالية  احلاالت 
اأين  الــدم،  فقر  كمر�سى  الدائمة 
كبريا  نق�سا  الـــدم  بــنــوك  تــعــاين 
منها  ال�سلبية  الــزمــر  خمتلف  يف 

وااليجابية وخا�سة النادرة.
عزوفا  التربع  عملية  �سهدت  وقد 
اجلائحة  ــت  وق يف  خا�سة  كــبــريا 
الدائمني  املرتعني  طرف  من  حتى 

ــقــال عـــدوى  ــت بــ�ــســبــب خمــــاوف ان
ال�سحية  امل�سالح  اأن  اإال  الكوفيد، 
يف  تتم  الدم  نقل  عملية  اأن  اأكــدت 
اتخاذ  ويتم  جيدة  �سحية  ظروف 

الالزمة  ال�سحية  التدابري  كافة 
املتربعني  �ــســالمــة  ت�سمن  ــتــي  ال
وكذا الطاقم امل�سرف على عمليات 

التربع.

ال�سرطانية  االأورام  ق�سم  يعرف 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  مبختلف 
مليلة،  وعني  البواقي  اأم  مبدينتي 
حالة من ال�سغط والفو�سى وانعدام 
باملر�سى،  االأمــثــل  الطبي  التكفل 
خا�سة خالل الظروف اال�ستثنائية 

اخلا�سة بجائحة "الكورونا".
جهاز"  انـــعـــدام  اأدى  ـــد  وق ـــذا  ه
املاموغرايف" وكذا جهاز "ال�سكانار" 
اال�ست�سفائية،  املوؤ�س�سات  مبختلف 
باه�سة  ــري  ــوات ف املــر�ــســى  لتكبد 
والتي  اخلا�سة،  العيادات  مبختلف 
ي�سجل  كما  املر�سى،  كاهل  اأثقلت 
حالة   35 يتجاوز  ملا  يومي  توافد 
البواقي  اأم  م�ست�سفى  مــن  كــل  يف 
وعني مليلة، وهو ما يتطلب ت�سخري 

طاقات طبية موؤهلة للتكفل االأمثل 
باملر�ص.

و�سهدت والية اأم البواقي، ارتفاعا 

مبر�سى  امل�سابني  عــدد  يف  خطريا 
اجلارية،  ال�سنة  خــالل  ال�سرطان 
حــالــة   1400 جتــــــاوز  والـــــــذي 

بطاقة  الــبــواقــي،  اأم  مب�ست�سفى 
�سرير   19 الـــ  تتعدى  ال  ا�ستيعاب 
معاناة  زيـــادة  يف  �ساهم  مــا  فــقــط، 
ل�ساعات  ينتظرون  الذين  املر�سى 
ــة لــتــلــقــي حــ�ــســ�ــص الــعــالج  طــويــل

الكيميائي.
ا�ستكى عدد من  املو�سوع،  ويف ذات 
ال�سرطان  مبر�ص  امل�سابني  املر�سى 
من انعدام التكفل الطبي بامل�ست�سفى 
الكيميائي،  العالج  ح�س�ص  خــالل 
ـــــدام الــــرقــــابــــة الــطــبــيــة  ـــــع وان
بالتكفل  اخلــا�ــســة  ــغــرف  ال ـــذا  وك
اأين  ال�سرطان،  ملري�ص  اال�ستعجايل 
بعد  للمنزل  للعودة  املري�ص  ي�سطر 

�ساعتني فقط من ح�سة العالج.
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عرفت، �أ�صعار خمتلف �ملو�د �لغذ�ئية زيادة ملحوظة يف �الأيام �لفارطة عرب خمتلف �ملحالت �لتجارية، وهو �الأمر �لذي فاجاأ �ملو�طنني بالنظر لتوقيت هذه �لزيادة و�لتي 
جاءت قبل �أيام قليلة فقط من حلول �ل�صنة �جلديدة 2021، وهو ما خلف ��صتياء وغ�صبا و��صعني و�صط �لعديد من �ملو�طنني ذوي �لدخل �ملحدود ب�صبب تر�جع قدرتهم 
�ل�صر�ئية تز�منا و�آقار فريو�س كورونا و�حلجر �ل�صحي �ملفرو�س منذ �أ�صهر خا�صة بعدما �صهدت �أ�صعار بع�س �لعجائن و�لبقوليات و�للحوم وحتى �ملو�د و��صعة �ال�صتهالك 

زيادة ملحوظة دون �إ�صعار م�صبق. 



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

ح.قنوارة.ب

اجلمهورية اجلزائرية الديقراطية ال�سعبية
والية باتنة
دائرة املعذر
بلدية املعذر

اجلمهورية اجلزائرية الديقراطية ال�سعبية
والية باتنة
دائرة املعذر
بلدية املعذر

�إعالن عن حتقيق علني حول مدى 
�لتاأثري على �لبيئة

�إعالن عن حتقيق �ملالئمة 
وعدم �ملالءمة

من  ابتداء  اأيام  باأنه خالل )07(  املواطنني  ليكن يف علم جميع 
حتقيق  �سيجري  اليومية،  اجلرائد  يف  االإعالن  لهذا  ن�سر  اأول 
وحدة  اجناز  مل�سروع  البيئة''  على  التاأثري  ''مدى  حول  علني 
م.  ذ.  و.  �ص.  ذ.  ال�سركة  لفائدة  وال�سكريات  ال�سكاكر  ل�سناعة 
م مبنطقة CONFICHOC مبنطقة الن�ساطات ـ املعذرـ حيث 
عني ال�سيد: اأمداح اليمني رئي�ص ق�سم املن�ساآت القاعدية كمحقق 
بقرار من ال�سيد وايل والية باتنة رقم: 2018/3896 بتاريخ: 
ال�سفاهية  الت�سريحات  جميع  الأ�ستقبال   2018/10/23

والكتابية وذلك اأثناء فرتات العمل وطيلة املدة املحددة.
ق�سم  مقر  اإىل  يتقدم  اأن  احلق  له  االأمر،  يهمه  مواطن  كل  فعلى 
املن�ساآت القاعدية لدائرة املعذر لت�سجيل مالحظاته واقرتاحاته 

يف �سجل اأعد خ�سي�سا لهذا الغر�ص.

ابتداء من  اأيام  باأنه خالل )07(  املواطنني  ليكن يف علم جميع 
حتقيق  �سيجري  اليومية،  اجلرائد  يف  االإعالن  لهذا  ن�سر  اأول 
وحدة  اجناز  مل�سروع  املالءمة''  وعدم  ''املالئمة  حول  علني 
م.  ذ.  و.  �ص.  ذ.  ال�سركة  لفائدة  وال�سكريات  ال�سكاكر  ل�سناعة 
م مبنطقة CONFICHOC مبنطقة الن�ساطات ـ املعذرـ حيث 
عني ال�سيد: اأمداح اليمني رئي�ص ق�سم املن�ساآت القاعدية كمحقق 
بقرار من ال�سيد وايل والية باتنة رقم: 2018/3896 بتاريخ: 
ال�سفاهية  الت�سريحات  جميع  الأ�ستقبال   2018/10/23

والكتابية وذلك اأثناء فرتات العمل وطيلة املدة املحددة.
ق�سم  مقر  اإىل  يتقدم  اأن  احلق  له  االأمر،  يهمه  مواطن  كل  فعلى 
املن�ساآت القاعدية لدائرة املعذر لت�سجيل مالحظاته واقرتاحاته 

يف �سجل اأعد خ�سي�سا لهذا الغر�ص.
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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 طلب عرو�س وطني مفتوح رقم: 2020/03
يعلن رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي لبلدية ت�صدان حدادة ولية ميلة 
عن اإجراء طلب عرو�ص وطني مفتوح رقم: 2020/03 خا�ص بالنقل 

املدر�صي ل�صنة 2021.
ح�صة رقم 01 اخلط: بو�صقوف ي اكديان ي لنتية ي ت�صدان

ح�صة رقم 02 اخلط: تافرا�صت ي لنتية
ح�صة رقم 03 اخلط: القلة ي لنتية

ح�صة رقم 04 اخلط: تافرا�صت ي القلة ي ت�صدان 
ح�صة رقم 05 اخلط: تيزميان ي ت�صدان
ح�صة رقم 06 اخلط: ال�صطاح ي ت�صدان

ح�صة رقم 07 اخلط: ال�صطاح القبلي ي ت�صدان
مقر  اإىل  التقدم  املجال  هذا  يف  واملخت�صني  املوؤهلني  الناقلني  باإمكان 
�صحب  اأجل  من  العمل  اأيام  كل  الت�صيري  مكتب  ي  حدادة  ت�صدان  بلدية 
وذلك  دج   4.000.00 قييدره:  مايل  مبلغ  دفع  مقابل  ال�صروط  دفرت 
ابتداء من تاريخ اأول �صدور هذا الإعلن يف اإحدى اجلرائد الوطنية، 

.BOMOP اأو الن�صرة الر�صمية ل�صفقات املتعامل العمومي
التقني والعر�ص  العرو�ص على ملف الرت�صح والعر�ص  اأن ت�صمل  يجب 
املايل تو�صع يف اأظرفة منف�صلة ومقفلة باإحكام يبني كل منها ت�صمية 
املوؤ�ص�صة ومرجع طلب العرو�ص ومو�صوعه وتت�صمن عبارة ملف الرت�صح 
اأو العر�ص التقني اأو العر�ص املايل ح�صب احلالة وتو�صع هذه الأظرفة 
يف ظرف اآخر مقفل باإحكام ومغفل ويحمل عبارة: ل يفتح اإل من طرف 
جلنة فتح الأظرفة وتقييم العرو�ص ي طلب عرو�ص وطني مفتوح رقم: 

2021 ل�صنة  املدر�صي  بالنقل  خا�ص   2020/03
ح�صة رقم 01 اخلط: بو�صقوف ي اكديان ي لنتية ي ت�صدان

ح�صة رقم 02 اخلط: تافرا�صت ي لنتية
ح�صة رقم 03 اخلط: القلة ي لنتية

ح�صة رقم 04 اخلط: تافرا�صت ي القلة ي ت�صدان 
ح�صة رقم 05 اخلط: تيزميان ي ت�صدان
ح�صة رقم 06 اخلط: ال�صطاح ي ت�صدان

ح�صة رقم 07 اخلط: ال�صطاح القبلي ي ت�صدان
مكونات ملف الرت�صح:

وموؤرخ. وخمتوم  مم�صي  مملوء  بالرت�صح  الت�صريح  01ي 
وموؤرخ. وخمتوم  مم�صي  مملوء  بالنزاهة  ت�صريح  02ي 

اللكرتوين. التجاري  ال�صجل  من  ن�صخة  03ي 
اجلبائي. الرقم  من  ن�صخة  04ي 

�صارية  امل�صر  اأو  للمتعهد   03 رقم  العدلية  ال�صوابق  �صهادة  05ي 
املفعول.

القتطاع  طريق  عن  اأو  م�صفى  ال�صرائب  م�صتخل�ص  من  ن�صخة  06ي 
�صارية املفعول.

�صارية   CNAS- CASNOS اجلبائية  ال�صبه  الوثائق  07ي 
املفعول.

الإح�صائي. التعريف  رقم  من  ن�صخة  08ي 
الرمادية. البطاقة  من  ن�صخة  09ي 

10ي )ن�صخة من �صهادة املراقبة التقنية + ن�صخة من �صهادة التاأمني( 
�صارية املفعول.

التقني: العر�ص  مكونات   02
وموؤرخ( وخمتوم  مم�صي  )مملوء  بالكتتاب  ت�صريح  ي   01

اآخر  يف  يحمل  وموؤرخ(  وخمتوم  مم�صي  )مملوء  ال�صروط  دفرت  ي   02
ت�صديد  و�صل  زائييد  اليد  بخط  وقبل((  ))قييرئ  عبارة  منه  �صفحة 

حقوق �صحب دفرت ال�صروط.
وموؤ�صرة  مم�صاة  ي  )مييعييبيياأة  الييتييربيييرييية  التقنية  املييذكييرة  ي   03

وموؤرخة(.
املايل: العر�ص  مكونات  ي   03

وموؤرخة(. وموؤ�صرة  مم�صاة  ي  )معباأة  التعهد  ر�صالة  ي   01
وموؤرخ(. وموؤ�صر  مم�صي  ي  )معباأ  الوحدوي  الأ�صعار  جدول  ي   02

وموؤرخ(. وموؤ�صر  مم�صي  ي  )معباأ  والتقديري  الكمي  الك�صف  ي   03
اإيداع العرو�ص:

اآخر  يف  الت�صير  مكتب  ي  حييدادة  ت�صدان  بلدية  مبقر  العرو�ص  تييودع 
14:00 وقد حددت مدة  ال�صاعة  يوم من مدة حت�صر العرو�ص قبل 
حت�صر العرو�ص بي: 10 ي ع�صرة اأيام ابتداء من تاريخ اأول �صدور هذا 
املتعامل  ل�صفقات  الر�صمية  الن�صرة  اأو  اليومية  اجلرائد  يف  الإعييلن 

.BOMOP العمومي
فتح الأظرفة:

يتم فتح الأظرفة علنا مبقر بلدية ت�صدان حدادة بح�صور املتعهدين 
اأو ممثليهم يف نف�ص اليوم الذي ميثل اليوم الأخر لتاريخ انتهاء اأجال 
اإيداع العرو�ص على ال�صاعة 14:00 واإذا �صادف هذا اليوم يوم عطلة 

اأو يوم راحة قانونية توؤجل عملية الفتح اإىل يوم العمل املوايل.
حت�صر  مييدة  زائييد  يييوم   90 ملييدة  بعرو�صهم  ملزمون  املتعهدون  يبقى 

العرو�ص.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية ميلة

دائرة ت�صدان حدادة
بلدية ت�صدان حدادة

 الرقم اجلبائي: 098443195112229
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رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

رئي�ص املجل�صرئي�ص املجل�ص



نوارة بوبري

موؤلف وكاتب �شيناريو، مزيج متنا�شق من الفن الذي 
ي�شفي بع�شا من الده�شة اجلميلة، عن عبد الهادي 
جتاربك  اأوىل  عن  للتعرف  اأكثثر  احلديث  ياأخذنا   ،
التي  الأوىل  اللقطة  عن  ل�شيناريو،  الكتابة  عامل  يف 
كاتب  لأكون  "نعم...خلقت  با�شتحقاق  فيها  قلت 

�شيناريو "؟
قد قلت عني اأين مزيج متنا�صق فاإليك بع�صا من 
الهارمونيكا، نعم خلقت لأكون كاتب ال�صيناريو يف 
حلظة تخلي الروح عن اجل�صد والواقع لت�صبح يف 
�صعور  فيها  تولد  حلظة  هي  هييادئ،  رحب  ف�صاء 
فيها  �صلمت  حلظة  هي  متمرد،  �صغف  مع  هائل 
 eureka ... ليقول  ارخميد�ص  جل�صد  روحي 
نعم  وجدتها،    ... وجدتها  مبعنى    eureka
وجدت روحي طريقها اىل ال�صكينة والقد�صية يف 
عامل الأفكار وجو غام�ص بني احلقيقة واخليال، 
اأجد  والهزل   بني اجلد  حالة هذيان  اأجدين يف 
لي�صر  خميلتي  اإىل  ذاكييرتييي  من  يعرب  احلييرف 
تعي�صة،  اأم  �صعيدة  احلياة  م�صر  ليقرر  ِحَرفيًا 

�صاحكة اأم باكية..
اأجل هذا هو كاتب ال�صيناريو يعي�ص يف اليوم اأكرث 
بني  يتاأرجح  زمنه  غر  زمن  يف  ويعرب  حالة  من 
امل�صتقبل ويفتخر  من  ي�صتفيد  املا�صي واحلا�صر، 
بالتاريخ، جتربتي الأوىل يف الكتابة كانت كذلك 
ا�صت�صلمت  الكثر،  منها  ا�صتلهمت  ودر�ييص  متعة 
وا�صتمر  املتو�صط  مرحلة  يف  واأنا  الكتابة  لعامل 
اأن  اأعلم  اأكن  ومل  الثانوي  الطور  اإىل  الأمر  معي 
اأنه  اأدركت  ثم  ال�صيناريو  فن  ا�صمه  ال�صغف  هذا 

قدري اأن اأخلق واأولد يف كنف احلرف والق�صة .
الييواقييع  بييني  اأعييييي�ييص  اأن  متنا�صق  مييزيييج  فييعييل 
واأغامر يف كل  اأ�صافر كل يوم يف رحلة  واخليال، 
حني بكل �صيء، نعم خلقت لأكون كاتب �صيناريو 
على  كبرة  م�صوؤولية  هي  ال�صهل  بييالأميير  لي�ص 
اأهلها  واأنييا  الأمييانيية  هييذه  قييدر  واأنييا على  عاتقي 
العرب   "Gèrard Genette" و�صاأكون 
 je suis le gènie de"  : قال  ما  و�صاأكرر 
كتابة  لفن  و�صيكون   ."la narration
والعامل  اجلييزائيير  يف  اآخييير  منظور  ال�صيناريو 

العربي.

جيد  �شيناري�شت  يكونا  اأن  للكاتب  ميكن  كيف    
الثقافة  اأن  معي  تثثرى  وهثثل  جتربتك،  من  انطالقا 
بناء  على  ت�شاعد  وتقاليد  عادات  من  للمجتمع  لعامة 
ال�شخو�س وبالتايل اأ�شر امللتقي وجلب اهتمامه، اأم 

اأن لك راأيا اآخر؟
الأدوات  بجميع  امللم  هو  اجليد  ال�صيناري�صت 

ان  ي�صتطيع  لكي  ال�صيناريو  كتابة  يف  والقواعد 
الن�ص اجليد  املتلقي،  ن�صا قويا يجذب به  يكتب 
هو الذي يحتوي على ق�صة جذابة مقنعة مليئة 

بالأحداث والأفكار القوية وبحوار موؤثر. 
كاتب  كييل  لييدى  تتوفر  اأن  يجب  ركييائييز  هيينيياك 
اليومية  املييطييالييعيية  كيييرثة  بينها  ميين  �صيناريو 
لتعبئة الر�صيد املعريف والثقايف ولكي ت�صاعدك 
الأحييداث  و�صرد  الكتابة  و�صل�صة  �صهولة  على 
الكتابة  يل  بالن�صبة  وقوية.  �صحيحة  بطريقة 
اأكتب  واأحيانا  يوميا  اأكتب  روتييني،  هي  اليومية 
ع�صرين م�صهدا يف اليوم واأرميهم يف �صلة املهملت 
فقدت  ان  لأنييك  جييديييد،  ميين  الكتابة  اأعيييييد  ثييم 
قلمك  حتييريييك  ت�صتطيع  ليين  الكتابة  عن�صر 
وم�صل�صلت  افيييلم  م�صاهدة  ذهيينييك.  وع�صف 
اأي  وخبايا  ا�صرار  اكت�صاف  من  متكنك  اأجنبية 
تعتمد  الأعييمييال  هييذه  �صناعة  لأن  فني،  عمل 
على قوة ال�صيناريو واحلبكة للأحداث وتقنيات 
_بطبيعة  والخييييراج.  الت�صوير  يف  العاملية 
عاداته  ميين  للمجتمع  العامة  الثقافة  احلييال 
ال�صخو�ص  بناء  يف  اأ�صا�صيا  دورا  لها  وتقاليده 
نعتمد  وتطويرها  ال�صخ�صيات  ر�صم  عند  لأننا 
على درا�صة �صاملة من عدة جوانب الجتماعية، 
كانت  وكلما  اجل�صدية،  الطبيعية،  النف�صية، 
من  وم�صتوحاة  ومقنعة  جييذابيية  ال�صخ�صيات 
امل�صاهد  �صتجد  الواقع  وحتاكي  املعا�ص  الو�صط 
يهتم باأدق التفا�صيل لها لدرجة اأنه يتقم�صها يف 
درامي  عمل  اأي  جناح  �صر  وهذا  اليومية  حياته 
روائي. كلما كانت ال�صخ�صيات قريبة من املجتمع 

و�صيحبها اجلمهور ويتعلق بها.

عندما تكتب، هل تفكر يف جمهورك؟
عندما اأكتب ن�صا دراميا اأفكر يف اجلمهور املوجه 
بعناية  اخييتييار  لذلك  الفني،  العمل  هييذا  اليه 
كل  تفا�صيل  يف  واأدقييق  اأطرحها  التي  املوا�صيع 
م�صهد، لأن اأي خطاأ او ثغرة يف ال�صيناريو �صتكون 

كارثة فنية بل �صك.
الأطفال  فئة  هم  يل  بالن�صبة  جمهور  اأخطر 
والتقم�ص  التقليد  �صريعوا  لأنهم  واملراهقني 
الفنية  الأعمال  بع�ص  توجد   . احلييدود  لأبعد 
الطفال  بع�ص  لدى  نف�صية  اختللت  اإىل  اأدت 
اأو  فيلم  من  م�صهدا  تقم�صوا  لأنهم  واملراهقني، 
حدثت  مييا  يييا  كييارثيية  اىل  بهم  ادى  مييا  م�صل�صل 
الجتماعي  الو�صط  يف  وتعنيف  قتل  جييرائييم 
عر�صت  درامية  اأعمال  من  م�صاهد  عن  تقليدا 
اجتماعية  موا�صيع  يف  اأفكر  جتدين  لذلك  لهم. 
اأو  الدراما  يف  اإما  باجلمهور  تليق  وهادفة  راقية 

الكوميديا .

  غالباً ما يقال اأن هناك "اأزمة �شيناريّو و لي�س هناك 
�شحيح،  يقال  ما  هل  عنك،  ماذا  �شيناريو"،  كّتاب 

اين امل�شكلة يا ترى؟
�صيناريو  كتاب  اأزميية  اأو  �صيناريو  اأزميية  توجد  ل 
الذي  الفنية  الأزمة  داء  املتفاقم.  ال�صكل  بهذا 
النتاج  �صعف  هو  ال�صيناريو  كتاب  لغياب  اأدى 
اأي  لنجاح  الييلزميية  المكانيات  قلة  مع  الفني 
عمل فني وهذا لعزوف بع�ص كتاب ال�صيناريو عن 
الكتابة واعرتا�صهم عن تقدمي اأي عمل درامي، 
فراغا  لنا  ترك  الفنية  ال�صاحة  عن  وغيابهم 

كبر ل ميكن �صده.
�صبيل  هو  ال�صيناريو  بيياأن  ن�صوا  الييرعيياع  معظم 
وحتى  وامليي�ييصييرح  ال�صينما  لإنييعييا�ييص  الييوحيييييد 
التلفزيون، يف جمال �صناعة الأفلم وامل�صل�صلت 
�صيناري�صت  ي�صبح  املييخييرج  جعل  اجلييزائيير  يف 
و�صببه يت�صح يف ندرة كتاب ال�صيناريو املحرتفني، 
�صلبتهم  كثرة  �صغوطات  عليهم  مور�صت  الذين 
متعة الكتابة، مما اأدى هذا باملخرجني ليتحملوا 
اإ�صافة اىل عملهم عبئ كتابة ال�صيناريو واأحيانا 
املاكياج  م�صممي  هييم  واأحيييييانييا  ت�صوير  ميييدراء 
زعزعة  هناك  لأن  املمثلني  لبع�ص  واحلييلقييني 
الدرامية  الأعمال  �صناعة  قطاع  يف  وه�صا�صة 
مبنابع  املتحكمني  املنتجني  بع�ص  طغيان  ب�صبب 

التمويل.
الآن نعاين من مرارة تهمي�ص دور كاتب ال�صيناريو 
اأقرب وقت، انني  اأمر خطر يجب حله يف  وهذا 
يف  خمت�صة  ومييعيياهييد  ميييدار�يييص  انيي�ييصيياء  اقيييرتح 
وحتى  ال�صينمائية  والفنون  ال�صيناريو  كتابة 
كتابة  ودورات  ور�صات  من  التكثيف  امل�صرحية، 
الثقافية  ال�صاحة  انعا�ص  اأجييل  من  ال�صيناريو 

الفنية من جديد.

هل  وح�شنة"  "وليد  الكوميدي  امل�شل�شل  عن  ماذا 
ميكن اأن ت�شيء لنا املو�شوع مبزيد من التعليق؟

كمبتدئ  ب�صيطة  كوميدية  جتربة  يل  كانت  قد 
الكثر،  منها  تعلمت  التي  ال�صيناريو  كتابة  يف 
التي  والعرب  الدرو�ص  ولكن  �صخم  بالعمل  لي�ص 
ا�صتخل�صتها من هذا العمل هي اجلديرة بالذكر، 
م�صاكل  يييعييالييج   وح�صنة  وليييييد  بييعيينييوان  العمل 
العائلت اجلزائرية بقالب كوميدي �صاخر لي�ص 
اأطاله والذي تدوالته مواقع  التاأويل الذي  مثل 
التوا�صل الجتماعي على اأن العمل يعالج ق�صية 
الطلق يف اجلزائر نظرا لعدة ا�صباب جمهولة قد 
مت حتريف ال�صيناريو عن م�صاره وخطه الدرامي 
ول اأعتربه ميثلني وقد متت كتابة ا�صمي يف �صارة 

امل�صل�صل رفعا للعتب.

للجمهور  تقدميه  تنوي  ما  عن  اأي�شا  نتحدث  دعنا 
ك�شيناري�شت؟

للجمهور  تقدميها  اأنييوي  درامييييية  اأعييمييال  هناك 
منها اأفلم ق�صرة وم�صل�صلت درامية وكوميدية 
�صرتى النور قريبا اإن �صاء الل، اإنني يف ا�صرتاحة 
بهذا  تليق  فنية  اأعييمييال  اأقييييدم  لييكييي  حميييارب 
انتاج  دور  عن  البحث  ب�صدد  اأين  كما  اجلمهور، 

تهتم مب�صمون الن�ص وتراعيه.

ال�شيناريو،  يخ�س  فيما  الور�شات  من  العديد  اأطرت 
�شهلة  تكن  مل  اأنها  اأعتقد  التجرية،  هذه  عن  ماذا 
اأبدا، وما الذي حاولت الرتكيز فيه كاأ�شا�شيات لإنتاج 

جيل من ال�شيناري�شت؟
كانت جتربة رائعة ا�صتفدت منها كثرا واكت�صفت 
فيها مبدعني ميتلكون بني اأناملهم موهبة الكتابة، 
من  اإنني   . البييداع  روح  ويتملكهم  �صغف  لديهم 
املواهب  باكت�صاف  اأهتم  الور�صات  هييذه  خييلل 
ب�صراحة  تطويرها،  على  اأعمل  كي  ال�صبابية 
اجلديدة  بييالييوجييوه  يرت�صد  ميين  دائييمييا  هيينيياك 
به  وكاأنني  بروزها  قبل  حتطيمها  على  ويعمل 
ثعبان كامن يرت�صد بهوؤلء الطموحني ويلدغهم 
حتى  ومينعهم  طموحهم  جمر  ويطفئ  حني  كل 
نكتب  "كيف   : قباين  نزار  قال  كما  الكتابة،  من 
 " �صفاح  ياأتيك  ثانية  وكييل  فمنا  يف  والأغيييلل 
وعليه فاإين حملت على عاتقي اأمانة وم�صوؤولية 
بي،  ثقتهم  و�صعوا  الذين  ال�صباب  هوؤلء  اجتاه 
لذلك كان لبد من اقتحام ال�صاحة الفنية ودعم 

كل من ي�صتحق.

الكوونا،  وباء  ب�شبب  وامل�شل�شالت  الأفالم  تراجعت 
األي�س الوقت مواتيا لإيجاد حل بديل، ما الذي ميكن 

اأن تن�شح به"؟
الأفييييلم  اأن  ميينييهييا  اليييهيييروب  ميييكيين  ل  حقيقة 
ال�صاحة  يف  مرتاجعة  اجلزائر  يف  وامل�صل�صلت 
لعدة  وهييذا  كورونا  جائحة  حلول  قبل  الفنية 
من  العديد  هجرة  بينها  من  وخلفيات  ا�صباب 
اإىل  والفنانني  واملنتجني  واملييخييرجييني  الكتاب 
اأوروبا اإبان الع�صرية ال�صوداء خوفا على حياتهم 
وهذا اأدى بغلق قاعات ال�صينما  تل�صي روح الفن 
كما ان تدهور النتاج الفني ل ي�صمح لل�صيناري�صت 
كل  يييرى  بييات  لأنييه  فيه  يبدع  ف�صاء  خلق  هيين 
يخ�ص  فيما  اأما  معتمة.  بزاوية  حوله  من  �صيء 
فني  تراجع  نلم�ص  حقيقة  فاإننا  العاملي  ال�صعيد 
لبع�ص الأعمال ب�صبب جائحة كورونا ، اأدت اىل 
غلق قاعات ال�صينما وامل�صارح واإلغاء املهرجانات 
الفنية امليدانية وحتويلها ملهرجانات افرتا�صية، 

وامل�صل�صلت  الفلم  لبع�ص  الت�صوير  توقيف  مع 
الأجنبية، وتراجع ميزانيات دور النتاج الفني 
اأعمالهم وت�صويقها هذا  ب�صبب ا�صتحالة ت�صوير 
ا�صطر  من  هناك  متفاقم،  فني  �صلل  اإىل  اأدى 
لت�صوير امل�صل�صلت يف حيز داخلي مع التخفيف 
جميع  اتييخيياذ  مييع  والتقني  الفني  الطاقم  ميين 
من  وهناك  ل�صلمتهم،  الحرتازية  الجييراءات 
ابتكر طرق لت�صوير الأعمال عن طريق الهواتف 
بع�ص  وهيينيياك  ممثل  كييل  يحملها  التي  الذكية 
الأعمال الفنية التي بثت يف �صهر رم�صان املن�صرم 
بحلقات غر مكتملة ما اأدى اىل زعزعتها وغياب 
اأعماله  رونقها وبريقها اخلا�ص وهناك من ادرج 

الفنية يف املن�صات الرقمية كحل مبدئي.
ذات  الفنية  الأعييمييال  نييظييري  وجييهيية  ميين  واأنيييا 
بنية درامية ه�صة ل تتعب نف�صك يف جت�صيدها 
وجائحة كورونا اأثرت على بع�ص الأعمال الفنية 
وقوة  الييدرامييي  الفعل  عن�صر  غياب  ناحية  من 
ال�صيناريو، حيث ا�صطر بع�ص �صناع الدراما لبث 
رونق  هدمت  قوية  درامية  بنية  بدون  اأعمالهم 

اأعمالهم الفنية.

حقيقة ا�شتوقفني اأنك حتب كثريا اأ�شماء لمعة يف 
الفن ال�شاوي، هل ميكن اأن تذكر لنا بع�شهم؟

من اأبرز الأ�صماء لمعة يف الفن ال�صاوي الأ�صيل 
الذين برزوا يف ال�صاحة الفنية واأع�صق اأغانيهم 
اجلرموين،  djo_عي�صى  �صابري  جمال  هم  
ال�صديق  حيييدة،  بار  بييوزاهيير،  احلميد  عبد 

النمو�صي.

املجال  هذا  يف  م�شتقبال  تقدم  اأن  تنوي  الثثذي  ما 
ككلمة ختامية؟ 

ا�صكرك على هذا احلوار ال�صيق، ان حتفيز الذات 
اأن  �صيما  اأحلمه، ل  ليحقق  ان�صان  لكل  اأمر مهم 
احلياة ل تخلو من املفاجاآت اليومية و ال�صعوبات 
القوية  بالعزمية  قهرها  ميكن  ولكن  والآلم 
حتارب  اأن  يجب  الييهييدف،  بلوغ  حتى  وال�ييصييرار 
النجاح.  بحلوة  ت�صعر  لكي  وتنا�صل  وتتعب 
هيت�صكوك  األييفييريييد  الييربيييطيياين  املييخييرج  قييال 
اأ�صياء  بثلثة  عليك  عظيما  فيلما  ت�صنع  :"لكي 

ال�صيناريو وال�صيناريو وثم ال�صيناريو".
تعليمه  ينعدم  يييكيياد  اجلييزائيير  يف  ال�صيناريو 
غياب  ازميية  �صبب  وهم  اهتماما  له  يراعون  ول 
اهل  طرف  من  دعم  بدون  لأن  ال�صيناريو،  كتاب 
ميكن  ل  ذلييك  على  القائمني  او  الخت�صا�ص 
للكتاب اأن يبدعوا، ومع كل هذا فنحن ن�صاهم ولو 
بالتحليق  لنا  ي�صمح  ف�صاء  خلق  يف  �صئيل  ب�صكل 

عاليا وبعث روح من جديد لهذا الفن.

ال�صبانية  الغنائية  الفنية  ال�صاحة  �صهدت 
ملحوظا  توجها  الأخييييرة  اليي�ييصيينييوات  خييلل 
و�صارخا نحو الطابع الت�صاوؤمي، وذلك من خلل 
الأعمال الفنية واملو�صيقية التي اندفعت نحو 
على  البلد  وكذا  اجلزائري  املجتمع  ت�صوير 
اأنها غابة البقاء فيها للأقوى واأن العي�ص فيها 
الع�صرات من هذه  �صار م�صتحيل، كما توجهت 
الأغاين التي تبعث يف النف�ص نوعا من الت�صاوؤم 
الهجرة  على  التحري�ص  حد  بلغت  ما  ومنها 
ليوجه  ذلييك  جتيياوز  ما  ومنها  الييبييلد،  وتييرك 
اأنه  على  برمته  للمجتمع  خطرة  اتهامات 
جمتمع فا�صد ل حياة �صاحلة فيه اإىل الرتكيز 

والظروف  اليي�ييصييوداء  واحلييقييب  الأزميييات  على 
ال�صعبة التي عا�صها ال�صعب اجلزائري.

ال�صبانية  الأغييياين  يف  الت�صاوؤمي  فاخلطاب 
توجه  "مو�صة"  من  اأكييرث  �صار  قد  احلديثة 
الطبوع  خمتلف  يف  املغنيني  ميين  العديد  لها 
وكذا  الواقع،  على  الت�صاوؤمية  النظرة  لتغليب 
الأحا�صي�ص  وحتييريييك  امل�صاعر  ل�صتنطاق 
امل�صاهدات  من  اأكييرب  عييدد  ت�صجيل  وبالتايل 
يريد  مييا  على  الرتكيز  يعني  مييا  وامل�صاركات 
ال�صباب اأن ي�صتمع اإليه وتو�صيع ال�صرخ القائم 
الأمور  على  الرتكيز  بدل  حا�صره،  وبني  بينه 
ظروف  حت�صني  اإىل  تدعو  التي  اليجابية 

البلد والإخل�ص لها وحتفيز خمتلف م�صاعر 
الوطنية ومتجيد رموز البلد والثورة حتى اأن 
بع�صا منها توجه اإىل جترمي الثورة من خلل 

�صياق الكلمات ومعانيها ال�صمنية.
ما من �صاأنه بعث الفتور يف النفو�ص وحثها على 
التخلي عن املبادئ الوطنية ال�صامية لترتاكم 
التي  والكلمات  واملييعيياين  اخليييربات  تلك  كييل 
فتتحد  بامل�صاعر  املتلعبة  املو�صيقى  تزينها 
وال�صاب  املراهق  نف�ص  يف  وت�صنع  بينها  فيما 
اأنه غام�ص خمتلف  مل�صتقبله على  الذي ينظر 
م�صاعر الكره وال�صغينة واحلقد، وت�صكل منه 
�صخ�ص  اإىل  الكاآبة ومن ثم حتويله  من  كومة 

اآو  الواقع  تغير  يحاول  ول  ينتج  ل  مت�صائم 
امل�صاهمة يف تغير الأو�صاع ال�صلبية اإن وجدت 
نف�صه  ويجد  الغابة  نظرية  ي�صدق  حتى  فعل 
النهيار  من  نييوع  خلق  ثم  وميين  نف�صيا  منهارا 
والآفات  امل�صاكل  عنه  تعرب  الذي  الجتماعي 
والإدميييان  احلييرقيية  غييرار  على  الجتماعية 
على املهلو�صات ومذهبات لعقل واجلرائم التي 
تنجم عنها، يف ظل غياب نظرة تفاوؤلية على 
الواقع  على  ينعك�ص  اليييذي  الفني  ال�صعيد 

ال�صباين للبلد.
حيث يعد الغناء والذي هو اأحد فنون الثقافة 
يف البلد جزءا من روحها التي ات�صح اأنها بدت 

تتل�صى وتذبل بفعل مثل هذه املحبطات التي 
ت�صتدرج  وهي  ال�صباب  طموح  على  �صلبا  توؤثر 
م�صاعره بالعزف على اأوتار املا�صي والتخويف 
ال�صلبية  امل�صاعر  وبعث  الغام�ص،  امل�صتقبل  من 
ال�صباب  فئة  لت�صتهدف  امل�صتمعني  قلوب  يف 
متابعة  الأكييرث  الفئة  كونها  اأكييرث  واملراهقني 
بها  وتاأثرا  الأغاين،  من  النوع  لهذا  وا�صتماعا 
وتقهقر  انهيار  من  املجتمع  اإليه  و�صل  ما  ولعل 
وانك�صار اإمنا هو نتيجة تلقائية ملثل هذا النوع 
ظل  يف  الأغيياين  يف  الت�صاوؤمية  اخلطابات  من 
احلرية اللم�صوؤولة التي توفرها التكنولوجيا 

الرقمية اليوم.

خلق ليكون �صيناري�صت، ليعرب عرب �أزمنة خمتلفة وي�صع ب�صمة من �لعو�مل �لفكرية �ملمزوجة ين �لو�قع و�خليال، يختار بعناية �ملو��صيع �لتي يطرحها، وي�صعى �ىل جعل �النتاج �لفني يف �أوج عطائه �ذ� ما توفر �لدعم من 
�جلهات �لهنية، يتحدث بكل حما�س عن �صرورة جعل �ل�صناريو �ل�صبيل �الأوحد النعا�س �ل�صينما و�النتاجات �لر�مية، كما عمل موؤطر لعديد �لدور�ت �لتكوينية يف هذ� �ملجال، يطل علينا �ل�صاب "عبد �لهادي بغيث" مو�ليد 

�ملده�س. وعامله  �ل�صيناريو  عن  �لهامة  �لتفا�صيل  بع�س  لنا  ليحيك  تب�صة  والية  من   1988/09/08

حــوار

�لأغاين �ل�سبانية ذ�ت �لطابع �لت�ساوؤمي... �لطريق نحو �لنهيار �لنف�سي و�لجتماعي
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بغيث" الهادي  "عبد 

حيييييييييييوار" رقييييييييييية حلييميير

 �صيناري�صت �صاب يو�صك على خلق 
انتاجات فنية متفردة 





�شماطة
واحد حب يدير عملية انتحارية

وقف و�صط  50 يهودي وذبح روحو
 ماتوا 7 من ال�صحك

و20 ماتوا من ال�صماطة تاع النكتة و 23 
قطعوا اجلورنان؟!!.

�شر خطري
بييارك  روح  لييولييدهييا   : قييالييت  اأم 

خلالتك جاها مولود 
راه  بللي قلتلك  ما تقولها�ص  ب�صح 

زاد بل وذنني
عندي  اأنيييا   : وقيييال  لييهييا  وبييييارك  راح 

ن�صيحة يا خالتي كرثولو اجلزر مع احلليب 
واملاكلة

قالت له : اعل�ص 
قالها : با�ص ما ي�صعيافو�ص عينيه

 قالت : وين راه امل�صكل ن�صرولو نواظر

قالها : امل�صكل ثّم وين راح يعلقهم؟!.

اجتهاد
قالك جزائري يف حياتو ما قدر يفهم كلمة

معاه حييارو.. غباء منقطع  دارو   كيما 
النظر

اأف�صل  يف  يقرا  للخارج  بعثوه 
مدار�ص العامل

 ومن مميزات هاذ املدر�صة اأنها 
كاثوليكية

اأكرب  جاب  الأول  الف�صل  املهم 
معدل يف املدر�صة

وين  من  و�صق�صاه  فيه  حييار  باباه   
طاح عليه العلم هذا ؟؟؟؟

قالو والل يا بابا من يل �صفت البنادم هذاك يل 
م�صلوب 

على احلطبة... قلت هاذو اجلماعة ما معاهم�ص 
معلومات م�سليةاللعب؟!!.

املوت

اأمثال �سعبية

العقل  ي�ستخدم  اإغريقي  فيل�سوف  اأول   •
 : ــو  ه ــون  ــك ال يف  املــحــركــة  ــوة  ــق ال لي�سرح 

اأناك�سجورا�ص.
"الكوكب  امل�سرتي  كوكب  اأقــمــار  اأحــد   •
كمية  ي�ساوي  مــاء  على  يحتوي  يوروبا" 

املاء املوجود على كوكب االأر�ص.
هي  اليابانية  غوين"  "كوجنو  �سركة   •
لدرجة  قدية  اإنها  العامل،  يف  �سركة  اأقدم 
االإ�سالم"  "قبل   578 عــام  تاأ�س�ست  اأنــهــا 

لكنها اأعلنت اإفال�سها موؤخرا يف 2006.
ت�سابه  الكواال  حيوان  اأ�سابع  ب�سمات   •
لو  ــا  ــه اأن ــدرجــة  ل جـــدا  ــان  ــس ــ� االإن ب�سمات 
اأقــرب  ف�سيكون  جرية  م�سرح  يف  وجــدت 

للم�ستحيل حتديد هويته.
ــة  والي يف  "ماكيناك"  ا�سمها  بــلــدة   •
ينع  قــانــون  لديها  االأمريكية  ميت�سجان 

دخول ال�سيارات فيها منذ العام 1898.
العامل هو �سجن خاركوف  • اأكرب �سجن يف 
على  يــزيــد  لــعــدد  يت�سع  وهـــو  رو�ــســيــا  يف 

�سجني.  40000
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اأرنب جوادليا 
وكل وطن حتب�ص 

فيه ما �سيدها �سياد 
ب�سلوقية ما حكمها 

طري بجنحيه

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالث من �صهر دي�صمرب
اخلالفة  يتوىل  املن�سور  علي  اأبو   -  1101
ليكون  اهلل،  بــاأحــكــام  االآمـــر  لقب  ويتخذ 

بذلك اخلليفة الفاطمي العا�سر.
االإجنليزي  وامل�ستك�سف  البحار   -  1586
نبات  يكت�سف  هرييوت"  "توما�ص  ال�سري 

البطاط�ص يف كولومبيا باأمريكا اجلنوبية.
جاليليو  االإيطايل  الفلك  عامل   -  1621

جاليلي يخرتع التل�سكوب اخلا�ص به.
الثورة  زعــمــاء  حماكمة  بــدء   -  1882

العرابية يف م�سر.
1922 - بدء عرو�ص فيلم "ق�سة البحر" 
يف  ال�سينمائي  العر�ص  قــاعــات  اإحـــدى  يف 

نيويورك، وهو اأول فلم �سينمائي باالألوان.
الفرن�سية  القوات  ان�سحاب  اإمتام   -  1956
ما  ف�سل  بعد  وذلــك  م�سر  من  والربيطانية 
�سنته  والــذي  الثالثي  العدوان  با�سم  عرف 

الدولتان مع الكيان ال�سهيوين.
امل�سالح  تــــوؤمم  اإنــدونــيــ�ــســيــا   -  1958

الهولندية يف اأرا�سيها.
قــرارات  ت�سدر  املتحدة  االأمم   -  1973
اجلرائم  ومرتكبي  احلرب  جمرمي  ملعاقبة 

�سد االإن�سانية.
يونيون  "�سركة  مب�سنع  انفجار   -  1984
بوبال  مــديــنــة  يف  الكيميائي  كاربايد" 
�سخ�ص   3800 بــحــيــاة  يــــودي  الــهــنــديــة 
 600000 اإىل   150000 بني  ما  وت�سرر 
كارثة  با�سم  احلــادثــة  وا�ستهرت  ن�سمة، 
يف  ال�سناعية  الكوارث  اأ�سواأ  من  وهي  بوبال 

التاريخ من حيث عدد املت�سررين.
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية   -  1987
عقد  عــلــى  �ــســوتــا   129 باأغلبية  تــوافــق 

موؤمتر دويل لل�سالم يف ال�سرق االأو�سط.
مقدي�سو  ال�سومالية  العا�سمة   -  1990
الرئي�ص  حكم  �سد  املتمردين  يد  يف  ت�سقط 

حممد �سياد بري.
يوافق  الـــدويل  االأمـــن  جمل�ص   -  1992
بقيادة  ال�سومال  الع�سكري يف  التدخل  على 
ـــك لــوقــف احلــرب  الـــواليـــات املــتــحــدة وذل
الرئي�ص  حكومة  انهيار  بعد  هناك  االأهلية 

حممد �سياد بري.
كتائب  ــن  م مــقــاتــلــون  هــاجــم   -  1992
اأمـــتـــار فــقــط جيبا  ــى بــعــد  ــل الــقــ�ــســام وع
جنوب  االإ�ــســرائــيــلــي  لــالحــتــالل  ع�سكريا 
مبدينة  عجلني  ال�سيخ  طريق  على  البحر 
 )30( الر�سا�ص  من  بوابل  واأمطروه  غزة، 
على  االحتالل  جي�ص  تكتم  حيث  ر�سا�سة، 

خ�سائره.
بالي  جهاز  اأول  تطلق  اليابان   -  1994

�ستي�سن للبيع.
2012 - مقتل ما ال يقل عن 475 �سخ�ص 

باإع�سار بوبا يف الفلبني.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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نييهييار  ميييين   : الييييعييييودة  قييياليييت 

علفي  كييليييييت  وليييدت..ميييا  الييلييي 

�صايف  مييايييا  �ييصييربييت  ول  وايف  

حكـــمة

ن���������������ش�������ف �مل���������ع���������رف���������ة �أ���������ش��������د 
خ���������������ط���������������ر� م�����������������ن �جل���������ه���������ل

حتولوا  الب�صر  بللي  لحظت�ص  ما  ي 
الييكييرة  وجييييه  عييلييى  كييييييوارث  اإىل 

الأر�صية؟
كنزة تيفراين باتنة
�ييصييرهييم و�ييصييرارهييم.. كييفييانييا الل 

يا  يجيبوا  ومازالهم  كورونا  جابولنا 
للة كنزة؟!.

ي ما هي م�صكلتك يف هذه الدنيا؟
نوال.ب طولقة

مع  حتى  م�صكل  عندي�ص  مييا  اأيّن 
م�صكل!؟.

مايل  رئي�ص  كان  �صنة   700 قبل  ي 
اأغنى اأهل الأر�ص لدرجة اأنه عندما 
ذهب للحج وزع الكثر من الذهب مما 
الذهب  اأ�صعار  فبقيت  للت�صخم،  اأدى 

منخف�صة لع�صرين عاما ب�صببه؟
منر حجيج العلمة

املالية  الأزميية  يف  ت�صبب  ما  وهييذا 

لدولة "مايل" اإىل اليوم..هل فهمت 
ملاذا املا�صي يوؤثر على امل�صتقبل؟!!.

ي قال ان�صتاين اأنه ل يعرف بال�صبط 
لكنه  الثالثة  العاملية  احلرب  �صلح 
للع�صي  �صيلجاأ  الإن�صان  اأن  متاأكد 

واحلجر يف الرابعة؟
عبداحلليم.�ص خن�صلة

والع�صي  حلجر  نخبو  واملييطييلييوب 
احلرب  تاع  الرت�صانة  نوجدو  هكذا 

العاملية الرابعة؟..فهمتك؟!!.
ي كي يرف�ص الزوايل ال�صدقة بينما 
يل عندو يجري وراها ماذا تقول يا 

�صي علوة؟
حممد بن جاب الل اأم البواقي

دع املتعفف له الل..واملتلهف نطلب 
ما  فيا  ت�صمع  راهي  اإذا  ال�صدقة  من 
قادر  بول  ريد  حتب�صلو�ص..ت�صرب 

ينفع؟!.

�شورة م�شحكة

هكذا يل ما 
عجبو�ص املاط�ص 

يخبط را�صو 
يف احليط..

اإذا �صافوا من 
الأ�صا�ص؟!



بلقا�سم. ز

�صطيف

ق�صنطينة

خن�صلـة
بعد حتقيقات معمقة يف ملفات ف�شاد ثقيلة وتبديد للمال

اأمــر جمل�ــص ق�ســاء واليــة خن�سلة، 
باإيداع املدير احلايل لتعاونية احلبوب 
املن�ســب  وال�سابــق  اجلافــة  والبقــول 
احلب�ــص  بوعريريــج،  بــرج  بواليــة 
االحتياطي عن تهم تتعلق بالف�ساد مع 
و�سع اإطارات بالتعاونية حتت الرقابة 
وذلك بعــد ا�ستئناف النيابة العامة يف 
قرار قا�سي التحقيق مبحكمة خن�سلة 
رهــن  بو�سعهــم  حكمــا  اأ�ســدر  التــي 

الرقابة الق�سائية.
تفا�سيــل الق�سيــة تعــود الأزيــد مــن 
حمكمــة  اأ�ســدرت  اأن  بعــد  اأ�سبوعــني 
مــن  جمموعــة  و�ســع  قــرار  خن�سلــة 
احلبــوب  تعاونيــة  وعمــال  اإطــارات 

الرقابــة  حتــت  احلافــة  والبقــول 
الق�سائية بعد اأن فتحت م�سالح الدرك 
حتقيقــات  خن�سلــة  بواليــة  الوطنــي 
مبلفــات  متعلقــة  اأ�سهــر  منــذ  معمقــة 
ف�ســاد والتالعــب باأمــوال الدولــة مــن 
طــرف اأ�سحــاب املطاحــن اخلا�سة عن 
طريق م�سوؤولني بالتعاونية وجتاوزات 

عديدة يف ت�سيري التعاونية.
الكبــرية  التحقيقــات  �سهــدت  وقــد 
اال�ستماع اإىل الع�سرات من املتهمني من 
عمال واإطارات التعاونية وكذا فالحني 
واأ�سحــاب املطاحــن التــي ت�ستفيــد من 
القمــح املدعــم من طــرف الدولــة، اأين 
اأ�سفــرت عــن ك�ســف عديــد التالعبات 

باملاليــري  قــدرت  العــام  املــال  تبديــد 
ليتــم اإجناز عديد امللفــات التي حولت 

ملختلف املحاكم ح�سب االخت�سا�ص.
يف  املتهمــني  يثــل  اأن  املنتظــر  ومــن 
ملفــات الف�ســاد الذي �سهدتــه تعاونية 
لواليــة  احلافــة  والبقــول  احلبــوب 
خن�سلة اأمام ق�ســاة التحقيق مبختلف 
املحاكــم خالل االأيــام القادمة للف�سل 
يف الق�سية والنطق باالأحكام النهائية 
ق�سايــا  يف  واملتورطــني  املتهمــني  �ســد 
ثقيلــة على غــرار التزويــر والتالعب 
الت�سيــري وا�ستغــالل  باالأمــوال و�ســوء 

املن�سب واالختــال�ص.

اجلمارك  اأقيي�ييصييام  مفت�صية  نظمت 
ب�صطيف عملية اإتلف لكمية معتربة 
النارية،  والألييعيياب  املفرقعات  ميين 
وحدة   2  788  680 بنحو  قيييدرت 
مفرقعات خمتلفة الأنواع والأحجام، 
الداخلية  ال�صوق  اإجمالية يف  بقيمة 
دج،   5  611  702 يناهز  مبا  تقدر 

املديرية  بيان  ح�صب  العملية  ومتت 
حتت  ب�صطيف  للجمارك  اجلهوية 
امل�صرتكة  القطاعية  اللجنة  اإ�صراف 
واملييواد  املفرقعات  باإتلف  اخلا�صة 
اليينييارييية الأخيييرى ويف ظييل احييرتام 

كافة التدابر الأمنية وال�صحية.

خن�صلة  ولييية  اأميين  م�صالح  متكنت 
الييتييجييارة  مييديييرييية  مييع  بالتن�صيق 
من  اأخييييرى،  قييطيياعييات  عيين  وممثلني 
البي�صاء  الييلييحييوم  ميين  كمية  حييجييز 
بقرابة  وزنها  يقدر  والتي  الفا�صدة 

كلغ.  100
هيييذا وقيييد مت مييراقييبيية الييعييديييد من 
ت�صجيل  ليتم  الييتييجييارييية،  املييحييلت 
العديد من املخالفات اخلا�صة بعر�ص 

وبيع الدواجن مذبوحة غر مو�صبة 
وجمهولة امل�صدر بالإ�صافة اإىل عر�ص 
للبيع دواجن بدون �صهادة م�صلمة من 
مت  اأين  معتمد،  بيطري  طبيب  طرف 
اإتلف املادة غر ال�صاحلة لل�صتهلك 
الب�صري مع اإعداد ملفات �صد اأ�صحاب 
بن�صاط  اخلا�صة  التجارية  املحلت 
الطازجة  للحوم  بالتجزئة  التجارة 

واملجمدة.

�سي الأورا�سي..
متفايل...  وهــو  يحكي  واحــد  حمتاجني 
...وال  �سايل  احلــامــي  ــوك  خ دم  ماتخلي 
والت�سمح  ومايل...  منكو�ص  عالمك  تخلي 
بهز وطنيتك وعلى بالدك تتحايل... كون 
اأنت اجلزائري وا�سمك بفخر �سايل... نا�ص 
تتفاعل...  الفتنة  مــع  ــت  وان حا�سداتك 

خليك باخلري ديا متفاءل...

hamzalaribi005@gmail.com

اإيداع املدير احلايل وال�شابق لتعاونية احلبوب
 والبقول اجلافة بخن�شلة احلب�ص

وجب الكالم

يبدو اأن تهمي�ص فئة ال�سباب يف بالدنا وكثريا من امل�ساكل 
التي تتخبط فيها البالد ب�سبب انفراد الكثري من امل�سوؤولني 
املوؤ�س�سات بالراأي يكن متثيله مبا يحدث على  يف خمتلف 
عقلية  فهم  فيمكن  بدقة  نحدد  ولكي  الريا�سي،  ال�سعيد 
بع�ص  وعقلية  ت�سريحات  خالل  من  امل�سوؤولني  من  الكثري 
قد  منهم  البع�ص  ونقول  فهوؤالء  "القدامى"،  الريا�سيني 
هذا  العظمة"،  "جنون  مبر�ص  اأ�سيب  مبن  اأ�سبه  باتوا 
ت�سيب  التي  النف�سية  العقدة  هــذه  اأو  النف�سي  املر�ص 
هو  من  هنالك  اأن  فكرة  تقبل  يرف�سون  الذين  االأ�سخا�ص 
االعرتاف  عليهم  ي�سعب  الذين  واالأ�سخا�ص  منهم،  اأف�سل 
ما،  مهمة  يف  غريهم  بنجاح  اأو  ما"  "مهمة  يف  بف�سلهم 
باملجتمع  يفرت�ص  االأ�سخا�ص  من  النوع  فهذا  وبالتايل 
حم�سر  "يف  لنقل  اأو  افرتا�سي"  "�سجن  يف  يح�سرهم  اأن 
افرتا�سي اأو حجر افرتا�سي" وعدم التعاطي مع ما يقولون 
ومع ما ي�سرحون به طاملا اأنه لي�ص باإمكانهم تقدمي �سيء 
واالبتعاد  بالغري  واال�ستخفاف  "االإثباطات  غري  اإيجابي 

كليا عن الت�سجيع والتحفيز".
من وجهة نظرنا، فاإنه من غري الالئق ومن غري املنا�سب 
بل ومن غري املو�سوعي اأن يتم اإ�سناد مهمة حتليل مباريات 
الوطني اجلزائري  املنتخب  التي تخ�ص  كرة قدم خا�سة 
لالعبني قدامى اإذا ثبتت اإ�سابتهم بجنون العظمة، معنى 
ا�ستوديوهات  اإىل  �ستتحول  التحليل  ا�ستوديوهات  اأن  هذا 
ل�سرد "ال�سري الذاتية" اأكرث من كونها ا�ستوديوهات لتقييم 
يحتكم  فحني  مو�سوعية،  بكل  والتحليل  الالعبني  اآداء 
كل  يف  طارت"  ولو  "معزة  مبداأ  اإىل  قدامى"  "العبون 
موعد حتليلي فاإن ذلك ما يكن اأن يكون كافيا كدليل على 
الوطني  املنتخب  يف  ال�سباب"  الالعبني  "تقييم  ا�ستحالة 
اجلزائري وذلك ما يعترب اأي�سا دليال كافيا على ا�ستحالة 
اأن  �ساأنه  من  مباراة  الأيــة  مو�سوعي  حتليل  اإىل  الو�سول 
ي�سهم يف تقييم الفريق وتقويه من بع�ص اجلوانب، ولهذا 
القدامى  الالعبني  من  كثري  اإر�سال  يتم  اأن  يفرت�ص  فاإنه 
الوجه  مــاء  حفظ  مــن  كنوع  االأقـــل  على  "املتحف"  اإىل 
واالحتفاظ بهم يف الذاكرة كاأبطال "�سابقني" ال كمجانني 

حا�سر.
ي�ستطع  مل  اجلزائري،  الوطني  للمنتخب  �سابق  مدرب 
اأن ي�ستوعب اإىل االآن باأن جناحه كالعب لي�ص بال�سرورة 
"�سك النجاح يف التدريب"، ولذلك فاإنه ال زال  اأن ينحه 
خاللها  من  يرغب  التي  الت�سريحات  اإطــالق  يف  يتمادى 
اأن  فكرة  مــرددا  يرثثر  زال  وال  ال�سحية،  بثوب  الظهور 
ما  نف�ص  هو  اأ�سابه  ما  اأن  �سك  وال  �سده  حيكت  مــوؤامــرة 
من  حال  باأي  يكن  ال  الذين  ال�سيا�سيني  من  الكثري  اأ�ساب 
ال  ال�سيء  "فاقد  بــاأن  يقروا  اأن  اأو  يقتنعوا  اأن  ــوال  االأح
يعطيه"، واأ�سباه هوؤالء هم الذين ت�سببوا على مدى �سنوات 
فمن  القطاعات،  خمتلف  يف  والعفن  الـــرداءة   تف�سي  يف 
جاهد بال�سالح يف الثورة ال يعني اأنه موؤهل الأن يلعب دور 
اأهداف" كالعب  "ت�سجيل  يف  جنح  ومن  املحنك،  ال�سيا�سي 
املعقول  غري  من  الأنه  مدربا،  يكون  الأن  موؤهل  اأنه  يعني  ال 
القدم  بها  "جنح  التي  الطريقة  العقل" بنف�ص  "ينجح  اأن 
"بجنون  امل�سابني  من  الكثري  يقتنع  وعندما  الكعب"،  اأو 
العظمة" باأن جناحهم يف وقت �سابق ال يعني اأنهم اأو�سياء 
"على احلا�سر" حينها يكننا اأن نتطور ونزدهر، الأن اأ�سا�ص 
حده  عرف  امرئ  كل  اهلل  "رحم  مببداأ  العمل  هو  النجاح 

ووقف عنده".

لكل زمان اأهله

حمزه لعريبي

اإنقاذ عائلة اختنقت
 بالغازات املحرتقة

و�شائل  يف  خمالفات    08
النقل خالل اأ�شبوع 

وفاة مدير التعمري والهند�شة 
املعمارية متاأثرا بفريو�ص كورونا 

ت�شجيل 05 اإ�شابات يف �شفوف 
الأئمة ب�شطيف 

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
بال�سريعة ليلة الثالثاء اإىل االأربعاء، الإنقــاذ 

�سخ�سني اأعمارهما 35 و40 �سنة يف حالــة "�سيق 
يف التنف�ص"، بعد تعر�سهمــا لالختناق باأول 

اأوك�سيد الكربون من املدفاأة الغازية بحي 56 
م�سكن، ليتم نقلهما لق�سم اال�ستعجاالت مب�ست�سفى 

حممد ال�سبوكي.

�سجلت مديرية النقل لوالية ميلة مبعية م�سالح 
االأمن الوطني خالل فرتة اأ�سبوع ت�سجيل 08 
خمالفات يف و�سائل النقل املختلفة عرب تراب 

الوالية منها 05 خمالفات متعلقة بعدم اإحرتام 
عدد املقاعد املخ�س�سة جللو�ص الركاب و03 

خمالفات متعلقة باإنعدام املعقم الكحويل على 
منت و�سائل النقل، ومت مراقبة 74 و�سيلة نقل من 

حافالت و�سيارات اأجرة. 

تويف نهار االأم�ص مدير التعمري والهند�سة املعمارية 
والبناء لوالية �سطيف قوجيلي خمتار عن عمر ناهز 
63 �سنة، متاأثرا مب�ساعفات اإ�سابته بفريو�ص كورونا 
بامل�ست�سفى الع�سكري بق�سنطينة بعد خ�سوعه لفرتة 

من العالج بعد حتويله من م�ست�سفى �سعادنة عبد 
النور ب�سطيف، وكان الفقيد قد �سغل نف�ص املن�سب 

بوالية �سيدي بلعبا�ص.

�سجلت مديرية ال�سوؤون الدينية واالأوقاف 
لوالية �سطيف 05 حاالت اإ�سابة بفريو�ص كورونا 

لالأئمة منذ بداية اإنت�سار اجلائحة خالل �سهر 
مار�ص الفارط، فيما مت فتح 327 م�سجدا موؤخرا 
ليبلغ عدد امل�ساجد املفتوحة عرب تراب الوالية 

املغلقة  امل�ساجد  اإنتظار فتح باقي  648 م�سجدا يف 
خالل الفرتة املقبلة. 

متكن عنا�صر اأمن ولية 
ق�صنطينية، من توقيييف 04 
اأ�صخا�ص ترتاوح اأعميييارهم 

مابني 26 و48 �صنة، لتورطهم 
يف عر�ص وبيع حلوم غر 

�صاحلة لل�صتهلك الب�صري، 
حيث قدرت بي 521 كلغ، 

تبني اأنها حتوي على مواد 
�صامة �صارة بال�صلمة 

ال�صحية، مع حجز كمية 
تقدر بي352.72 كلغ حلوم 

بي�صاء واملتمثلة يف 227 كلغ 
اأفخاذ دجاج و12.72 كلغ 

�صدر دجاج، و980 غرام من 
كبد الدجاج، ليتم حتويل 

�صاحب املحل و�صركائه اإىل 
امل�صلحة ل�صتكمال اإجراءات 

التحقيق.
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توقيف 4 
اأ�شخا�ص وحجز 

حلوم م�شمومة

اإتالف اأكرث من مليوين وحدة 
من املفرقعات 

حجز قنطار من اللحوم الفا�شدة
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