
جامعة باتنة

خالل �سنة 2020

بعد انتهاء التحقيقات

حمام ال�سخنة والطاية

�أزيد من 200 فالح 
ي�ستفيدون من �آبار 

عميقة

مطالب بالإفر�ج
 عن ح�سة 790 �سكنا 
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�حتجاجات ب�سبب
�لغاز و�ملاء �ل�سروب
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حملة التلقيح �ضد كورونا بباتنة تبداأ اليــوم
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يف �سنوية بداية اإ�سرابهــــم

ب�سبب اهرتاء ال�سبكـــة

بلدية اإينوغيـ�سن

يبداأ من العا�سرة ليال بدل الثامنــة م�ساء

 "Sero Est" عمال
بباتنة يحتجـون

مياه �ل�سرف جتتاح
 �أحياء ببومقر

قاطنو حي حلريق 
ي�ستنكرون عدم جت�سيد 

مطالبهم �لتنموية

تعديل �أوقــات �حلجر 
�جلزئــي بباتنــة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

اإحبــاط ترويج اأزيــد مــن كيلوغرامني مــن الكيف املعالــج بباتنة بعد توقيف �سخ�سني يبلغان 
من العمر 30 و31 �سنة

�ص 16

�لوالية ��ضتلمت ح�ضة من �للقاح �لرو�ضي م�ضاء �أم�س

�سبوتنيك V يحط الرحال بباتنة

اأميار يف فم املدفع بخن�سلة

روؤ�ساء بلديات مغ�سوب 
عليهم يف خن�سلة

طالب روؤ�ساء جمعيات ومنظمات املجتمع املدين ببلدية بابار 30 كلم 
جنوب والية خن�سلة ال�سلطات الوالئية ب�سرورة التدخل العاجل يف ظل 

احلالة املزرية التي تعي�سها بلدية بابار من تخلف تنموي وتدهور يف �ستى 
مناحي احلياة ب�سبب �سوء ت�سيري املجل�ص ال�سعبي البلدي املنتخب وعلى 
راأ�سه رئي�ص البلدية الذي اأثبت عجزه عن تقدمي االإ�سافة منذ توليه 

�ص 05�سوؤون الت�سيري... 

جمعيات ومنظمات �ملجتمع �ملدين تطالب 
بحل �ملجل�س �ل�ضعبي �لبلدي لبابار

من �ملرتقب �أن تنطلق �ليــوم حملة �لتلقيح �صد فريو�ص كورونا �مل�صتجد بوالية باتنة بعد و�صول �أول دفعة من لقاح 
�صبوتنيك V �لرو�صي م�صاء �أم�ص، حيث وجهت �ملوؤ�ص�صات �ال�صت�صفائية عرب بلديات �لوالية ند�ء �إىل �ملو�طنني �لر�غبني 

�ص 04يف تلقي �للقاح للتقرب منها من �أجل ت�صجيل �أ�صمائهم... 

خن�سلة

اأم البواقي

ق�سية �لديون تبقى 
عالقة و�سمت كبري 
من طرف �لإد�رة 

و�ل�سلطات..! 
�ص 08

�سباب باتنة

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

اإعالم الت�ضويه... يف ع�ضر 
البا�ضا وابن "البيه

االنفتاح  ومع  االإعالمية  ال�ساحة  " �سهدت 

ال�سمعي الب�سري تهافتا غريبا مريبا على الربامج 
االجتماعية جتنبا للخو�ص يف غمار ال�سيا�سة 

والوقوع حتت �سربات الهفوات والزالت التي تقتل 
قبل اأن ت�سرب، لتجد القنوات نف�سها من�ساقة ويف 

ظل بحثها عن الغرابة واالإثارة وراء الف�سائح 
التي عرت املجتمع ور�سمت له �سورة م�سوهة بعيدة 

كل البعد عن الواقع حتى زرعت نوعا من الت�ساوؤم 
وال�سلبية يف نفو�ص النا�ص، وفجرت طابوهات 

قال عنها اخلالق "اإن تبدى لكم ت�سوؤكم" حتى 
فقدت بريقها االإعالمي و�ساعت منها ر�سالتها 

وت�سوهت م�سداقيتها وتلوثت نواياها ووجه لها 
الراأي العام تهما باإغراق املجتمع يف ال�سوداوية 

مع �سبق االإ�سرار والرت�سد. فالتوجه غري املدرو�ص 
والالعقالين لهذا النوع من الربامج وخا�سة تلك 

التي تركز على موا�سيع ح�سا�سة تتلب�ص يف ظاهرها 
�سورة اال�ستحداث ومواكبة التطور االإعالمي من 
حيث معاجلة املوا�سيع، اإال اأنها حتمل يف داخلها 

فريو�سات اجتماعية خطرية تنخر ا�ستقراره وتهد 
اأوا�سله ت�سبب يف زرع اأمرا�ص خبيثة متتد جذورها 

اإىل اأبعد احلدود ول�سنوات طويلة وعلى مدى بعيد، 
ورغم حتذيرات املخت�سني وتغريدات العارفني يف 

علم االجتماع الزالت مثل هذه الربامج تت�سابق 
على ف�سح املجتمع حتى اأخرجته عن طبيعته 

لت�سنع منه كومة من االأخالق ال�سلبية واملبادئ 
ال�ساقطة والقيم الهابطة. فاملادة االإعالمية 

التي مل تتعدى وال تتعدى يف كثري من االأحيان 
منط الو�سف والت�سوير يف مثل هذه الربامج وعلى 

�سا�سة تلك القنوات حتولت اإىل اأكرث من فتنة 
داخل املجتمع االإ�سالمي يف بالدي التي ترتقب من 
اإعالم يقال انه حر توعية الراأي العام وحت�سي�سه 
وتنويره ومن ثم توجيهه اإىل كل ما هو ايجابي يف 

ظل ال�سحنات ال�سلبية التي تخللت كل فئة فيه، 
بعد اأن فاحت ريح االإعالم ال�ساقط وجتاوزت كل 

احلدود وتبني اأن املادة قد طغت على هذا النوع 
من ال�سناعة التي تقتل وت�سمم العقول وهي ت�سور 

ولدا عاقا يذل والده على الهواء وزوجة متمردة 
وقحة تهني زوجها اأمام املالأ وبنتا تكن لوالدها 

خمتلف م�ساعر الكراهية، و�ساب ال يحب والدته 
التي اأجنبته وت�سولت الأجل اإطعامه وكاأنها حتاول 
اأن تقول ان الكل فا�سد بعد اأن �سيطر اأ�سحاب املال 

على ال�سلطة الرابعة.
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تعــاين العديد من االأحياء مبدينة باتنة من ت�سربات 
يوميــة للميــاه ب�سبــب اأعطاب وثقــوب يف اأنابيــب �سبكة 
توزيــع املياه، االأمر الذي يحول الطرقــات وال�سوارع اإىل 
اأ�سبــه بــربك وم�ستنقعــات، والغريب يف املو�ســوع اأن هذه 
الت�سربات تدوم الأيام وحتــى الأ�سابيع يف غياب للم�سالح 
املعنيــة املكلفــة باإ�سالح االأعطاب على غــرار ما حدث يف 
حي حملة 1 خلف قاعة العالج وبالقرب من دار ال�سباب 
اإذ اأن هنــاك ت�سربــا للمياه منذ مدة طويلــة لكن امل�سالح 

املعنية مل تتحرك اإىل االآن فما منعها يا ترى؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: لطفي بن باحمد
 )وزير ال�صناعات ال�صيدالنية(
..."ميكن للجزائر اإنتاج اللقاح الرو�صي 

خالل �صهرين".
قلنا: يا راجل... وتقدر تبيعو؟

عموما  اجلزائر  يف  الربية  واحلياة  البيية  اأن  يبدو 
خطر،  يف  اأ�سحت  قد  خا�سة  االأورا�ـــص  منطقة  ويف 
وبعد  الغابات  وحــرق  االأ�سجار  قطع  ظاهرة  فبعد 
ال�سيد الع�سوائي وبعد اإبادة اأنواع عديدة من الطيور 
وحتويلها اإىل و�سيلة للربح ال�سريع ها قد اأتى الدور 
يف  جمهولون  قام  حيث  الذئاب،  من  نادر  �سنف  على 
اإفريقي بطريقة  بقتل ذئب ذهبي  املا�سيني  اليومني 
باأ�سلوب  به  والتنكيل  بل  فقط  ذلك  لي�ص  وح�سية 
همجي و"اإرهابي" اإذ قام املجهولون بقطع راأ�ص الذئب 
التوتة،  بدائرة عني  موؤ�س�سة حكومية  اأمام  وو�سعه 
فاأيا كانت الر�سالة من هذه العملية اإال اأن الوا�سح هو 
البيئة االأورا�سية يف خطر وجب حترك اجلهات  اأن 

املعنية حلمايتها واحلفاظ على مقوماتها.

عرفت مديرية الرتبية لوالية باتنة �سبيحة اأم�ص الثالثاء كاأول يوم ا�ستقبال ر�سمي ملدير الرتبية املعني 
ناهيك  رتبهم،  اختالف  على  القطاع  موظفي  قبل  ب�سري" من  "ت�سونامي  االخرية،  احلركة  خالل  حديثا 
وبدون  امل�سائية  الفرتة  حتى  ا�ستمرت  التي  العملية  وهي  عام،  ب�سكل  واملواطنني  التالميذ  اأولياء  عن 
انقطاع، وهذا بعد انت�سار معلومات على مواقع "ال�سو�سل ميديا" مفادها انه مت "فتح اأبواب املديرية التي 
اإال عرب  فاإنها ال تتم  اإن وجدت  املت�سابكة واملرتاكمة، وحتى  املتعددة،  ان�سغاالتهم  اإزاء  ما فتئت مو�سدة 
من  جديدة  �سورة  فعال  وجدوا  مرة  والأول  باأنهم  الزوار  اأ�ساد  ذاته  ال�سياق  ويف  "االأنتارفون�سيون"،  قناة 
اإطار اجلزائر  ب�ساأنها يف  ما لبث رئي�ص اجلمهورية ي�سدي تعليمات  التي  املواطن  االإدارة من  �سور تقريب 

اجلديدة.

ب�سفة  القا�سية  وتيمقاد  )تازولت(  المبيز  االأثريني  املوقعني  لفائدة  اال�ستعجالية  قراراتها  اإطار  يف 
حيث  تيمقاد  االأثرية مبوقع  للقى  تازولت" وال�سروع يف عملية جرد  متحف مبدينة  "ا�ستحداث  خا�سة 
�سيلتحق فريق عمل خا�ص للم�ساهمة يف العملية، واأو�سحت الوزيرة باأن عدم وجود جرد للقى بهذا املوقع 
ي�سعب يف حال �سياع اأي قطعة مهمة، معرفة تاريخ دخولها وم�سارها فيما بعد بل وحتى معرفة وجودها 

اأ�سال من عدمه.

SERO –EST بتنظيم  لل�سرق  اأم�ص عدد من عمال �سركة الدرا�سات واإجناز االعمال الفنية  قام يوم 
منهم  اإ�سارة  يف  املهنية،  و�سعيتهم  ت�سوية  عدم  على  كاملة  �سنة  مبرور  "طارطا" احتفاءا  بــ  رمزي  حفل 
اىل يئ�سهم ب�سبب ا�ستمرار تعنت وجتاهل اجلهات املعنية ملطالبهم من جهة، ومن جهة ثانية تعبريا عن 

موا�سلتهم وا�سرارهم على موقفهم الثابت النتزاع حقوقهم املهنية واالجتماعية.

هــو �سعر الربميل خلام الربنت يف االأ�ســواق العاملية، �سبيحة 
اأم�ص الثالثاء اأي بن�سبة 1.19 باملائة، ووفقا لبيانات التداول، 
وكانــت اآخر مرة جتاوز فيها �سعر خــام برنت، حدود 57 دوالرا 
للربميــل يف 13 جانفــي املا�ســي مــن هــذا العــام، بعــد ان بلغــت 

م�ستويات متدنية منذ بداأ تف�سي فريو�ص كورونا.

دوالر  57.02

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر
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بروح ريا�سية غائبة عن كل وعي وم�سوؤولية 
والتزام باالآداب العامة واالحتجاج املتح�سر هاجم 

منا�سرو مولودية اجلزائر مقر املديرية العامة ل�سركة 
النادي  اأ�سهم  اأغلبية  مالكة  "�سوناطراك" باعتبارها 

وهي ال�سبب ح�سب وجهة نظر املنا�سرين يف تردي 
اأحوال الفريق و�سوئها لتماطلها يف متويل الفريق 

لت�سديد اأجور الالعبني مطالبني ال�سركة بالتخلي عن 
الدعم "االأعرج" للفريق..

خم�سون منا�سرا اأخذتهم احَلِمية على فريقهم 
والعبيه الذين �ساءهم اأال يتلقوا رواتبهم حماولني 

االنت�سار لهم واإ�سماع �سوتهم لل�سركة وامل�سوؤولني ولو 
باأ�سلوب تخريبي غري نظامي قد ي�سل باأغلبهم اإىل 

امل�ساءلة القانونية مع اأرجحية العقاب..
خم�سون منا�سرا )خّلر فيهم( يحتكم على خم�سني 

دينارا يجرجر بها يومه بني )قهوة وقارو( يدافعون عن 
العبني برواتب نوعية ال تقل عن مليون دينار جزائري 

ال ناقة للمنا�سرين فيها وال جمل �سوى االأمرا�ص 
املزمنة والغ�سب والقلق والتوتر وال�سرب املتبادل 

وال�ستم وتدين االأخالق على املدرجات وقد ي�سل االأمر 
اإىل حد القتل يف اأ�سواأ املواقف واأكرثها تع�سبا..

وكذلك هو ال�ساأن بالن�سبة لل�سيا�سيني الذين 
يختبئون وراء املوالني لهم ولرباجمهم حيث عادة ما 

يدفع ال�سعب اأثمانا باهظة من ا�ستقرارهم العام وحتى 
اخلا�ص ويدخلون يف منازعات وتناحرات قد متتد 

وتت�سعب لت�سمل اأطيافا واأعراقا و)ْعرو�ص( وعائالت 
وتنت�سر الكراهية واملناو�سات اليومية من اأجل اأ�سخا�ص 

ال موقف لهم �سوى موقف املتفرج اأو املحرك الذي 
ل من  يتحكم يف ال�سعب كعرائ�ص "الغراغوز" بينما ُيح�سّ

ورائهم ال�سلطة واملال واحل�سانة و)واخدم يا التاع�ص 
على الناع�ص( فال �سيء ُيرجى منهم �سوى االأزمات 

والتهمي�ص واحلقرة والربامج الفا�سلة وامل�ساريع املعلقة 
واالختال�سات وتعطيل م�ساعي التغيري والتطور لتمتلئ 

اأر�سدتهم الداخلية واخلارجية على ح�ساب )ملغابن( 
والزوالية من اأبناء ال�سعب الذين ع�سفت باأحالمهم 

ال�سجون وقوارب املوت والهروب املميت نحو االنحراف 
والعي�ص يف االأقبية وال�سوارع وال�سكنات اله�سة 

واحلرمان الكلي من حقوق املواطنة يف حني تتنعم 
والوطن.. ال�سعب  برثوات  "ثّلة" قليلة 

واملراهنة على وعي ال�سعب املحروم من اأب�سط 
حقوقه تتطلب وعيا موازيا الإحداث ما ي�سبه االإنعا�ص 

واالنت�سال من حالة الذهول التي خلطت اأوراق 
املواطنني وفقدوا التمييز بني "غّث" امل�ساهري وامل�سوؤولني 

و"�سمينهم"؟!.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

�ضبوتنيك والبوليتيك
بعد  خ�سو�سا  كورونا،  لفريو�ص  م�ساد  لقاح  اأي  تزكية  من  تهربت  ال�سيا�سية  االأحــزاب  اأن  من  الرغم  على 
القدمية  اجلزائر  �سيا�سة  اآثار  من  يتخل�سوا  مل  مازالوا  اأي�سا  املواطنني  اأن  يبدو  ب�ساأنها،  االآراء  ت�سارب 
ويف�سرون حملة التلقيح التي با�سرتها الدولة منذ بداية االأ�سبوع على انها ذات خلفيات �سيا�سية، وهذا رغم 
التطمينات املتعددة والعمليات التح�سي�سية من قبل خمت�سي ال�سحة وطنيا ودوليا الداعية اىل ت�سجيع 

املواطنني باأن امل�ساألة علمية و�سحية بحتة، واأن اللقاح هو احلل االأمثل للوقاية من فريو�ص كورونا.

ال�سورة من اأحد 
ال�سوارع مبدينة 

اأم البواقي، 
فبمجرد ت�ساقط 
قطرات من املطر 

حتى ي�سبح 
الو�سع بهذا 

ال�سوء يف غياب 
لل�سلطات التي 
كان يفرت�ص 
اأن تتحرك 

لتهيئة الطرقات 
وت�سريح 

البالوعات.



. .

نوارة بوبري

توجهات ثالثية االبعاد
خلف حكم الرباءة التي ا�ستفاد منه املتهمون 
يف ق�سية املوؤامرة كالم كثري و�سط الراأي العام، 

فمنهم من فهم ومنهم من مل يفهم تفا�سيل 
احلكاية وحيثيات املحاكمة واأ�سباب الرباءة 

وحتويل الق�سية اإىل املحكمة املدنية، رغم 
اأن حمامني وخمت�سني يف الق�ساء قد اأكدوا اأن 

الق�سية كانت من البداية تابعة للق�ساء املدين 
ال الع�سكري، وتربئة بع�ص االأطراف فيها 

جاءت بناء على حتقيقات وتفا�سيل مل يخ�ص 
فيها الراأي العام ومل تف�سل له حتى يت�سنى 

له اتخاذ موقف وتوجه وا�سح من �سل�سلة 
التغيريات احلا�سلة التي اعتربها البع�ص 

مفربكة، لتوا�سل مواقع التوا�سل االجتماعي 
تو�سيع الثغرة التي طالت فكر وعقل ال�سعب 

وهي تتفنن يف ت�ستيته يف مرحلة حرجة 
وح�سا�سة هي يف حاجة اإىل رزانة وترجيح 
عقل اأكرث من تهور املواقف باالن�سياق وراء 
الفنت التي ترتب�ص بالبالد من كل �سرب وكل 

زاوية، ما و�سعها حتت رحمة اأزمة جيو�سيا�سية  
ظلت عديد القوى اخلارجية حت�سر لها 

وتكر�ص لها كل الطرق، وهو ما يجب اأن يحذر 
منه �سعب جتاوز اأزمات كثرية وخرج من الوحل 

نظيفا و�سنع من اأحزانه بهجة و�سرورا وظل 
مثاال ل�سيادة نف�سه بل و�سنع التميز حتى يف 

اأ�سعب االأوقات وهو يحقق النجاح يف �ستى 
امليادين.

فالق�سية االأخرية قد �ساهمت يف �سنع 
توجهات ثالثية االأبعاد واالأحكام وهي ت�سنع 

راأيا اختار الرتيث والعقالنية حتى يفهم ما 
وراء جدران الق�سايا ويرتبط عموما بالطبقة 

ال�سيا�سية، واأخر تعود على نب�ص اجلراح 
وحتويل االأخبار غري املكتملة اإىل نقطة فتنة 

وحتوير وتدوير وخلق بلبلة ال طائل منها 

. .

نوارة بوبري

اإعالم الت�ضويه... يف ع�ضر 
البيه البا�ضا وابن 

االنفتاح  ومع  االإعالمية  ال�ساحة  �سهدت 
ال�سمعي الب�سري تهافتا غريبا مريبا على الربامج 

االجتماعية جتنبا للخو�ص يف غمار ال�سيا�سة 
والوقوع حتت �سربات الهفوات والزالت التي تقتل 
قبل اأن ت�سرب، لتجد القنوات نف�سها من�ساقة ويف 

ظل بحثها عن الغرابة واالإثارة وراء الف�سائح 
التي عرت املجتمع ور�سمت له �سورة م�سوهة بعيدة 

كل البعد عن الواقع حتى زرعت نوعا من الت�ساوؤم 
وال�سلبية يف نفو�ص النا�ص، وفجرت طابوهات 

حتى  اإن تبدى لكم ت�سوؤكم قال عنها اخلالق 
فقدت بريقها االإعالمي و�ساعت منها ر�سالتها 

وت�سوهت م�سداقيتها وتلوثت نواياها ووجه لها 
الراأي العام تهما باإغراق املجتمع يف ال�سوداوية 

مع �سبق االإ�سرار والرت�سد. فالتوجه غري املدرو�ص 
والالعقالين لهذا النوع من الربامج وخا�سة تلك 

التي تركز على موا�سيع ح�سا�سة تتلب�ص يف ظاهرها 
�سورة اال�ستحداث ومواكبة التطور االإعالمي من 
حيث معاجلة املوا�سيع، اإال اأنها حتمل يف داخلها 

فريو�سات اجتماعية خطرية تنخر ا�ستقراره وتهد 
اأوا�سله ت�سبب يف زرع اأمرا�ص خبيثة متتد جذورها 

اإىل اأبعد احلدود ول�سنوات طويلة وعلى مدى بعيد، 
ورغم حتذيرات املخت�سني وتغريدات العارفني يف 

علم االجتماع الزالت مثل هذه الربامج تت�سابق 
على ف�سح املجتمع حتى اأخرجته عن طبيعته 

لت�سنع منه كومة من االأخالق ال�سلبية واملبادئ 
ال�ساقطة والقيم الهابطة. فاملادة االإعالمية 

التي مل تتعدى وال تتعدى يف كثري من االأحيان 
منط الو�سف والت�سوير يف مثل هذه الربامج وعلى 

�سا�سة تلك القنوات حتولت اإىل اأكرث من فتنة 
داخل املجتمع االإ�سالمي يف بالدي التي ترتقب من 
اإعالم يقال انه حر توعية الراأي العام وحت�سي�سه 
وتنويره ومن ثم توجيهه اإىل كل ما هو ايجابي يف 

ظل ال�سحنات ال�سلبية التي تخللت كل فئة فيه، 
بعد اأن فاحت ريح االإعالم ال�ساقط وجتاوزت كل 

احلدود وتبني اأن املادة قد طغت على هذا النوع 
من ال�سناعة التي تقتل وت�سمم العقول وهي ت�سور 

ولدا عاقا يذل والده على الهواء وزوجة متمردة 
وقحة تهني زوجها اأمام املالأ وبنتا تكن لوالدها 

خمتلف م�ساعر الكراهية، و�ساب ال يحب والدته 
التي اأجنبته وت�سولت الأجل اإطعامه وكاأنها حتاول 
اأن تقول ان الكل فا�سد بعد اأن �سيطر اأ�سحاب املال 

على ال�سلطة الرابعة.

/   فيفري  املوافق لـ  جمادى الثانية   الأورا�س بلو�س+الأربعاء  يناير 

تعــاين العديد من االأحياء مبدينة باتنة من ت�سربات 
يوميــة للميــاه ب�سبــب اأعطاب وثقــوب يف اأنابيــب �سبكة 
توزيــع املياه، االأمر الذي يحول الطرقــات وال�سوارع اإىل 
اأ�سبــه بــربك وم�ستنقعــات، والغريب يف املو�ســوع اأن هذه 
الت�سربات تدوم الأيام وحتــى الأ�سابيع يف غياب للم�سالح 
املعنيــة املكلفــة باإ�سالح االأعطاب على غــرار ما حدث يف 
حي حملة  خلف قاعة العالج وبالقرب من دار ال�سباب 
اإذ اأن هنــاك ت�سربــا للمياه منذ مدة طويلــة لكن امل�سالح 

املعنية مل تتحرك اإىل االآن فما منعها يا ترى؟

بطاقة حمـــــــــراء

قال: لطفي بن باحمد
 )وزير ال�صناعات ال�صيدالنية(

ميكن للجزائر اإنتاج اللقاح الرو�صي  ...
. خالل �صهرين

قلنا: يا راجل... وتقدر تبيعو؟

عموما  اجلزائر  يف  الربية  واحلياة  البيية  اأن  يبدو 
خطر،  يف  اأ�سحت  قد  خا�سة  االأورا�ـــص  منطقة  ويف 
وبعد  الغابات  وحــرق  االأ�سجار  قطع  ظاهرة  فبعد 
ال�سيد الع�سوائي وبعد اإبادة اأنواع عديدة من الطيور 
وحتويلها اإىل و�سيلة للربح ال�سريع ها قد اأتى الدور 
يف  جمهولون  قام  حيث  الذئاب،  من  نادر  �سنف  على 
اإفريقي بطريقة  بقتل ذئب ذهبي  املا�سيني  اليومني 
باأ�سلوب  به  والتنكيل  بل  فقط  ذلك  لي�ص  وح�سية 
اإذ قام املجهولون بقطع راأ�ص الذئب  اإرهابي همجي و
التوتة،  بدائرة عني  موؤ�س�سة حكومية  اأمام  وو�سعه 
فاأيا كانت الر�سالة من هذه العملية اإال اأن الوا�سح هو 
البيئة االأورا�سية يف خطر وجب حترك اجلهات  اأن 

املعنية حلمايتها واحلفاظ على مقوماتها.

عرفت مديرية الرتبية لوالية باتنة �سبيحة اأم�ص الثالثاء كاأول يوم ا�ستقبال ر�سمي ملدير الرتبية املعني 
ناهيك  رتبهم،  اختالف  على  القطاع  موظفي  قبل  من  ب�سري ت�سونامي  االخرية،  احلركة  خالل  حديثا 
وبدون  امل�سائية  الفرتة  حتى  ا�ستمرت  التي  العملية  وهي  عام،  ب�سكل  واملواطنني  التالميذ  اأولياء  عن 
فتح اأبواب املديرية التي  مفادها انه مت  ال�سو�سل ميديا انقطاع، وهذا بعد انت�سار معلومات على مواقع 
اإال عرب  فاإنها ال تتم  اإن وجدت  املت�سابكة واملرتاكمة، وحتى  املتعددة،  ان�سغاالتهم  اإزاء  ما فتئت مو�سدة 
من  جديدة  �سورة  فعال  وجدوا  مرة  والأول  باأنهم  الزوار  اأ�ساد  ذاته  ال�سياق  ويف   ، االأنتارفون�سيون قناة 
اإطار اجلزائر  ب�ساأنها يف  ما لبث رئي�ص اجلمهورية ي�سدي تعليمات  التي  املواطن  االإدارة من  �سور تقريب 

اجلديدة.

ب�سفة  القا�سية  وتيمقاد  )تازولت(  المبيز  االأثريني  املوقعني  لفائدة  اال�ستعجالية  قراراتها  اإطار  يف 
حيث  تيمقاد  االأثرية مبوقع  للقى  وال�سروع يف عملية جرد  تازولت متحف مبدينة  ا�ستحداث  خا�سة 
�سيلتحق فريق عمل خا�ص للم�ساهمة يف العملية، واأو�سحت الوزيرة باأن عدم وجود جرد للقى بهذا املوقع 
ي�سعب يف حال �سياع اأي قطعة مهمة، معرفة تاريخ دخولها وم�سارها فيما بعد بل وحتى معرفة وجودها 

اأ�سال من عدمه.

لل�سرق  بتنظيم  اأم�ص عدد من عمال �سركة الدرا�سات واإجناز االعمال الفنية  قام يوم 
منهم  اإ�سارة  يف  املهنية،  و�سعيتهم  ت�سوية  عدم  على  كاملة  �سنة  مبرور  احتفاءا  طارطا بــ  رمزي  حفل 
اىل يئ�سهم ب�سبب ا�ستمرار تعنت وجتاهل اجلهات املعنية ملطالبهم من جهة، ومن جهة ثانية تعبريا عن 

موا�سلتهم وا�سرارهم على موقفهم الثابت النتزاع حقوقهم املهنية واالجتماعية.

هــو �سعر الربميل خلام الربنت يف االأ�ســواق العاملية، �سبيحة 
اأم�ص الثالثاء اأي بن�سبة  باملائة، ووفقا لبيانات التداول، 
وكانــت اآخر مرة جتاوز فيها �سعر خــام برنت، حدود  دوالرا 
للربميــل يف  جانفــي املا�ســي مــن هــذا العــام، بعــد ان بلغــت 

م�ستويات متدنية منذ بداأ تف�سي فريو�ص كورونا.

دوالر  

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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

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

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

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

بروح ريا�سية غائبة عن كل وعي وم�سوؤولية 
والتزام باالآداب العامة واالحتجاج املتح�سر هاجم 

منا�سرو مولودية اجلزائر مقر املديرية العامة ل�سركة 
النادي  اأ�سهم  اأغلبية  مالكة  باعتبارها  �سوناطراك

وهي ال�سبب ح�سب وجهة نظر املنا�سرين يف تردي 
اأحوال الفريق و�سوئها لتماطلها يف متويل الفريق 

لت�سديد اأجور الالعبني مطالبني ال�سركة بالتخلي عن 
للفريق.. االأعرج الدعم 

خم�سون منا�سرا اأخذتهم احَلِمية على فريقهم 
والعبيه الذين �ساءهم اأال يتلقوا رواتبهم حماولني 

االنت�سار لهم واإ�سماع �سوتهم لل�سركة وامل�سوؤولني ولو 
باأ�سلوب تخريبي غري نظامي قد ي�سل باأغلبهم اإىل 

امل�ساءلة القانونية مع اأرجحية العقاب..
خم�سون منا�سرا )خّلر فيهم( يحتكم على خم�سني 

دينارا يجرجر بها يومه بني )قهوة وقارو( يدافعون عن 
العبني برواتب نوعية ال تقل عن مليون دينار جزائري 

ال ناقة للمنا�سرين فيها وال جمل �سوى االأمرا�ص 
املزمنة والغ�سب والقلق والتوتر وال�سرب املتبادل 

وال�ستم وتدين االأخالق على املدرجات وقد ي�سل االأمر 
اإىل حد القتل يف اأ�سواأ املواقف واأكرثها تع�سبا..

وكذلك هو ال�ساأن بالن�سبة لل�سيا�سيني الذين 
يختبئون وراء املوالني لهم ولرباجمهم حيث عادة ما 

يدفع ال�سعب اأثمانا باهظة من ا�ستقرارهم العام وحتى 
اخلا�ص ويدخلون يف منازعات وتناحرات قد متتد 

وتت�سعب لت�سمل اأطيافا واأعراقا و)ْعرو�ص( وعائالت 
وتنت�سر الكراهية واملناو�سات اليومية من اأجل اأ�سخا�ص 

ال موقف لهم �سوى موقف املتفرج اأو املحرك الذي 
ل من  بينما ُيح�سّ الغراغوز يتحكم يف ال�سعب كعرائ�ص 

ورائهم ال�سلطة واملال واحل�سانة و)واخدم يا التاع�ص 
على الناع�ص( فال �سيء ُيرجى منهم �سوى االأزمات 

والتهمي�ص واحلقرة والربامج الفا�سلة وامل�ساريع املعلقة 
واالختال�سات وتعطيل م�ساعي التغيري والتطور لتمتلئ 

اأر�سدتهم الداخلية واخلارجية على ح�ساب )ملغابن( 
والزوالية من اأبناء ال�سعب الذين ع�سفت باأحالمهم 

ال�سجون وقوارب املوت والهروب املميت نحو االنحراف 
والعي�ص يف االأقبية وال�سوارع وال�سكنات اله�سة 

واحلرمان الكلي من حقوق املواطنة يف حني تتنعم 
والوطن.. ال�سعب  برثوات  قليلة  ثّلة

واملراهنة على وعي ال�سعب املحروم من اأب�سط 
حقوقه تتطلب وعيا موازيا الإحداث ما ي�سبه االإنعا�ص 

واالنت�سال من حالة الذهول التي خلطت اأوراق 
امل�ساهري وامل�سوؤولني  غّث املواطنني وفقدوا التمييز بني 

؟!. �سمينهم و

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

�ضبوتنيك والبوليتيك
بعد  خ�سو�سا  كورونا،  لفريو�ص  م�ساد  لقاح  اأي  تزكية  من  تهربت  ال�سيا�سية  االأحــزاب  اأن  من  الرغم  على 
القدمية  اجلزائر  �سيا�سة  اآثار  من  يتخل�سوا  مل  مازالوا  اأي�سا  املواطنني  اأن  يبدو  ب�ساأنها،  االآراء  ت�سارب 
ويف�سرون حملة التلقيح التي با�سرتها الدولة منذ بداية االأ�سبوع على انها ذات خلفيات �سيا�سية، وهذا رغم 
التطمينات املتعددة والعمليات التح�سي�سية من قبل خمت�سي ال�سحة وطنيا ودوليا الداعية اىل ت�سجيع 

املواطنني باأن امل�ساألة علمية و�سحية بحتة، واأن اللقاح هو احلل االأمثل للوقاية من فريو�ص كورونا.

ال�سورة من اأحد 
ال�سوارع مبدينة 

اأم البواقي، 
فبمجرد ت�ساقط 
قطرات من املطر 

حتى ي�سبح 
الو�سع بهذا 

ال�سوء يف غياب 
لل�سلطات التي 
كان يفرت�ص 
اأن تتحرك 

لتهيئة الطرقات 
وت�سريح 

البالوعات.

قال وزير ال�صكن والعمران واملدينة، كمال نا�صري لدى ا�صت�صافته يف برنامج ''�صيف ال�صباح'' 
على  �صكنية  وحدة  األف   130 قوامه  املدعم   الرتقوي  برنامج  اأن  الأوىل،  الإذاعية  للقناة 

امل�صتوى الوطني، و�صيتم تدعيمه هذه ال�صنة بربنامج اإ�صايف.

ق. و

وقع الوزير الول عبد العزيز جراد ر�صميا مر�صوم تنفيذي رقم 42/21 موؤرخ يف 17 جانفي 2021 يت�صمن اإن�صاء املركز الوطني لالمتحانات وامل�صابقات 
لقطاع التكوين والتعليم املهنيني ويحدد مهامه وتنظيمه و�صريه.

�مل�صتحدث  �ملركز  فانه  �ملر�صوم   ن�ص  ووفــق 
حتت  يكون  �ملهني  �لتكوين  قطاع  يف  مرة  الأول 
ويحدد  �ملهني  و�لتعليم  �لتكوين  وزير  و�صاية 

مقره �لعا�صمة.
من مهام �ملركز: �العد�د و�لتوحيد و�مل�صادقة 
جلميع  �لتكوين  نهاية  �متحانات  مو��صيع  على 
خم�صة،  �ىل  و�حـــد  مــن  �لتاهيل  م�صتويات 
نهاية  المتحانات  �لوطنية  ـــدورة  �ل تنظيم 
وتنظيم  �الأحــر�ر  �ملرت�صحني  لفائدة  �لتكوين 
ف�صال  �ملهنية  لالمتحانات  �لوطنية  �لـــدورة 
بالتكوين  �اللــتــحــاق  �متحانات  تنظيم  عــن 
رزنامة  تنفيذ  على  و�ل�صهر  �قـــرت�ح  �ملهني، 
�الد�ريــة  �مل�صالح  مع  بالتن�صيق  �المتحانات 
وتوحيد  �إعـــد�د  �لو�صية،  لــلــوز�رة  �ملركزية 
ب�صهادة  �ملتوجه  �المتحانات  خمتلف  مو��صيع 
و�المتحانات  �مل�صابقات  تنظيم  �ملهني،  �لتعليم 
�لتابعة  �لــرتــب  مبختلف  لاللتحاق  �ملهنية 
�لعليا  �ملــنــا�ــصــب  وكـــذ�  �خلــا�ــصــة  لــال�ــصــالك 
على  ي�صهر  �ملهنيني،  و�لتعليم  �لتكوين  بقطاع 
خمتلف  يف  �لت�صجيل  عمليات  ومتابعة  تنظيم 
بالقطاع  �خلا�صة  و�مل�صابقات  �المتحانات 
جميع  و�عد�د  حت�صري  قانونيتها،  على  و�ل�صهر 
ل�صمان  وتوزيعها  وطبعها  �المتحانات  مو��صيع 
مر�قبة  و�مل�صابقات،  �المتحانات  �صري  ح�صن 
بتنظيم  �ملــرتــبــطــة  �ملـــر�حـــل  كــل  وتــقــيــيــم  
م�صاريف  حت�صيل  و�مل�صابقات،  �المتحانات 

م�صاركة �ملرت�صحني يف �المتحانات و�مل�صابقات، 
�الحتفاظ باالر�صيف و�ملحا�صر من خالل بنك 
�لتعوي�صات  دفع  ��صتغاللها،  و�صمان  �ملعطيات 
�مل�صتحقة للموؤطرين و�مل�صححني وكل �ملكلفني 
ح�صب  و�مل�صابقات  �المتحانات  تنظيم  بعملية 

�لتنظيم �ملعمول به.
توجيه  جمل�ص  ويديره  مدير  �ملركز  وي�صري 
و�لتعليم  بالتكوين  �ملكلف  �لــوزيــر  ويرت��صه 

�ملهنيني ويتكون من �ع�صاء:
عن  ممثل  باملالية،  �ملكلف  �لوزير  عن   ممثل 
عن  ممثل  �لوطنية،  بالرتبية  �ملكلف  �لوزير 

�لوزير �ملكلف بالتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، 
ممثل عن �ملديرية �لعامة للوظيفة �لعمومية، 
�لتكوين  بـــوز�رة  �لعامة  �ملفت�صية  عن  ممثل 
و�ملدير  �ملهني  بالتعليم  �ملكلف  �ملدير  �ملهني، 
�ملكلف باملالية و�ملدير �ملكلف باملو�رد �لب�صرية  
بوز�رة �لتكوين �ملهني، ممثل عن �ملعهد �لوطني 
للتكوين و�لتعليم �ملهنيني، مدير �ملركز �لوطني 
عن  وممثل  بعد  عن  �ملهنيني  و�لتعليم  للتكوين 
ويح�صر  �ملهنيني  و�لتعليم  للتكوين  معهد  كل 
جمل�ص  �جتماعات  يف  �ملحا�صب  و�لعون  �ملدير 

�لتوجيه ب�صوت ��صت�صاري.

�ل�صيغ  �أح�صن  مــن  �أنـــه  ــر،  ــوزي �ل و�عــتــرب 
بالن�صبة لل�صكن �حل�صري، م�صري� يف معر�ص 
�جلديدة  �لقرو�ص  �صيغة  و�إىل  حديثه 
�ل�صرعية �لتي متكن �ملو�طنني من �حل�صول 

على قرو�ص ح�صنة تلبي رغباتهم.
و�أو�صح نا�صري، �الأهمية �لبالغة للبطاقة 
�الآليات  �أهم  من  و�عتربها  لل�صكن  �لوطنية 
�ملعتمدة، ملر�قبة �ملو�طنني �لذين يطالبون 
عن  عبارة  وهي  �ل�صيغ،  خمتلف  من  ب�صكن 
مع  مت�صلة  �ل�صكن  لقطاع  رقمية  �أر�صية 
تن�صيقا  هناك  �أن  حيث  �أخـــرى،  �أر�صيات 
و�لبطاقة  لل�صكن  �لوطنية  �لبطاقة  بني 
�أي�صا  وهــنــاك  �ملــدنــيــة،  للحالة  �لوطنية 
الأمـــالك  بالن�صبة  �ملختلفة  �لــبــطــاقــات 

�لدولة.
�لتي  �ل�صكن  بطاقية  �إن  نا�صري،  ــال  وق
��صتحدثت عام 2012، حتمل بيانات قر�بة 
9 ماليني مو�طن ��صتفادو� من �صكنات بدعم 
من �لدولة. مو�صحا، �إنه تنفيذ� الأمر رئي�ص 

�لوز�رة  �جلمهورية بتطهري �لبطاقة، تعمل 
مر�قبة  على  �لهيئات  هــذه  مع  بالتن�صيق 

�مل�صتفيدين.
و�أ�صاف �لوزير، هذه �لعملية �صتكون �أجنح 
و�أجنع،عندما ت�صل �ملديرية �لعامة الأمالك 
�لدولة �إىل �لرقمنة �لنهائية لكل ملفاتها، 
مت�صل  رقمنة  جهاز  لدينا  يكون  وبالتايل 
ومتنا�صق لكي نر�قب، وتكون هناك �لعد�لة 
من  �صيغة  �أي  القتناء  بالن�صبة  و�ل�صفافية 

�صيغ �ل�صكن �ملدعم من طرف �لدولة
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قال ع�صو جلنة �إعد�د م�صروع قانون �النتخابات، 
ب�صري يل�ص �صاو�ص، �أم�ص �لثالثاء، �إن عملية در��صة 
خالل  �صتنتهي  �للجنة  تلقتها  �لتي  �ملقرتحات 

�الأ�صبوع �ملقبل.
�حــدى  يف  ��صت�صافته  خـــالل  �ــصــاو�ــص  ــح  ــص و�و�
�للجنة تلقت مقرتحات  �أن  �لتلفزيونية،  �لقنو�ت 
�النتخابات  قانون  بتعديل  تتعلق  حزبا   45 من 
�ل�صلم  جمتمع  كحركة  �ملعار�صة  يف  �أحــز�ب  منها 
جبهة  كحزب  لل�صلطة  م�صاندة  كانت  �أحــز�ب  �أو 
�ملكلفة  �للجنة  بــاأن  و�أ�ــصــاف  �لوطني.  �لتحرير 
يوم  �صرعت  �النتخابات،  قانون  م�صروع  باإعد�د 

�الإثنني، يف در��صة مقرتحات �الأحز�ب.
حول  تتمحور  �حلزبية  �ملقرتحات  �أن  وك�صف 
م�صاألة منا�صفة �ملر�أة و�لقو�ئم �النتخابية، م�صري� 
�أن �صرط �ملنا�صفة غري قابل للتطبيق يف 70 باملائة 
من �لبلديات. وتابع بقوله: ''نظام �ملنا�صفة هدفه 
رفع حظوظ �مل�صاركة �ل�صيا�صية للمر�أة''. وقال �إن 
كل  يف  موجود  �لتوقيعات  وجمع  باملائة   4 �صرط 
�أظهرعيوبه  �ملغلقة  �لقو�ئم  نظام  �أن  كما  �لدول 

بالتجربة.

�أن  �صاو�ص  يل�ص  ب�صري  ــد  �أك ذ�تـــه،  �ل�صياق  ويف 

م�صروع �لقانون �لتمهيدي �جلديد هدفه ف�صل �ملال 
عن �ل�صيا�صة، و�ل�صعي لت�صهيل دخول �ل�صباب �إىل 
��صتجابة  �ل�صيا�صية  و�حلياة  �ملنتخبة  �ملجال�ص 
ملطالب �حلر�ك. كما �أ�صار �ملتحدث �إىل �أن م�صروع 
�لقانون �لتمهيدي لالنتخابات هو حو�صلة لتجارب 
عاملية، حيث مت �العتماد على جتارب دول عربية 

و�إفريقية و�أوروبية يف قانون �النتخابات.

�سرط �ملنا�سفة غري قابل للتطبيق يف 70 باملائة من �لبلديات

�جـــرى وزيـــر �خلــارجــيــة �ــصــربي بوقدوم 
باندور،  ناليدي  مــع   هاتفيا  �ت�صاال  �أم�ص 
�ل�صوؤون �خلارجية جلمهورية جنوب  وزيرة 
�فريقيا. ون�صر �لوزير على �صفحته �لر�صمية 
يف تويرت: تو��صلت �ليوم هاتفيا مع زميلتي 
�ل�صوؤون  وزيـــرة  بــانــدور،  ناليدي  �ل�صيدة 
�فريقيا، حيث  �خلارجية جلمهورية جنوب 
تطرقنا �إىل جمموعة من �ملو��صيع �ملتعلقة 
�لبلدين  بني  �ملتميزة  �لثنائية  بالعالقات 
�الهتمام  ذ�ت  �القليمية  �لق�صايا  وكــذ� 

�مل�صرتك.

بوقدوم يتحادث 
جمدد� مع وزيرة 

خارجية جنوب 
�فريقيا

جّر�د يوقع مر�سوم تنفيذي لإن�ساء مركز وطني 
لالمتحانات و�مل�سابقات للتكوين �ملهني

الوطني
نا�سري يك�سف عدد �مل�سجلني 

يف �لبطاقية �ل�سكنية

بعد �لبليدة و�لعا�صمة، �نطلقت �أم�ص �لثالثاء، 
عملية �لتلقيح �صد كورونا يف وهر�ن، ق�صنطينة، 
تيبازة، بومرد��ص، غليز�ن وم�صتغامن و�صتتو��صل 

يف باقي �لواليات بعد و�صول جرعات �للقاح.
للمو�طنني  تو�فد�  �جلو�رية،  �ملر�كز  و�صهدت 
�الأوىل  �ملرحلة  يف  �الأمر  ويتعلق  �للقاح،  لتلقي 
ففي  �ملــزمــنــة.  ــص  ــر�� �الأم و�أ�ــصــحــاب  بامل�صنني 
من  بد�ية  �أم�ص  �صبيحة  �نطلقت  ق�صنطينة 
�صد  �لتلقيح  حملة  �صباحا،  �لثامنة  �ل�صاعة 
�لتوت،  بحي  �خلدمات  متعددة  بالعيادة  كورونا 
�ل�صحة  قطاع  يف  عماال  �أوىل  كمرحلة  وت�صمل 
كما  مزمنة.  �أمر��ص  وذوي  م�صنني  و�أ�صخا�ص 
�أن �لعملية �صتعمم على موؤ�ص�صات �صحة جو�رية 

�أخرى خالل �الأيام �لقادمة.
�لوطن  واليـــات  بــني  مــن  واليــة   20 وت�صتعد 

من  ح�ص�صها  لتلقي  �لوباء  من  ت�صرر�  ــر  �الأك
�ليه  ��صارت  ملا  وفقا  �صبوتنيك،  �لرو�صي  �للقاح 
�صماي  زليخة  با�صتور  مبعهد  �لتموين  مديرة 
قد  للواليات  �ملوجهة  �حل�ص�ص  �أن  قــد�درة،  بن 
�الإ�صابات  ومع  �صاكنتها  عدد  مع  تنا�صبا  حدد 
�مل�صجلة بفريو�ص كورونا على م�صتو�ها علما بان 
ممثلني عن �لواليات �ملعنية ي�صاركون يف عملية 
توزيع �نطالقا من �ملعهد عرب قو�فل ت�صرف على 

حمايتها م�صالح �لدرك �لوطني".
�ل�صحة  �لتلقيح و�صعت وز�رة  ولتنظيم عملية 
�ال�صخا�ص،  و�صعية  ملتابعة  رقمية  من�صة 
لت�صهيل عملية ت�صجيل  �ملن�صة  ياأتي و�صع هذه 
�للقاح وكذ�  لتلقي  �ملو�طنني وحجز مو�عيدهم 
جرعة  ــذ  �أخ بعد  �ل�صحية  حاالتهم  متابعة 

�للقاح.

عبد  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير  بعث 
جميع  �ىل  و��صحة  بر�صالة  زيـــان،  بــن  �لباقي 
�إىل  ي�صعى  �لقطاع  ــاأن  ب قطاعه  على  �مل�صوؤولني 
عرب  تتم  �لعملية  �أن  كا�صفا  جديدة،  جامعة  بناء 
�نتهاج جدول �الأولويات من خالل تطوير �أ�صاليب 
“ر�بح- عالقة  يريد  �لقطاع  �أن  و�أ�صاف،  �لبحث. 

ر�بح” من خالل �لتعاون مع �جلامعات �الأجنبية. 
ت�صجيله  مت  علمي  بحث  م�صروع   750 �أن  قائال 
�أجهزة  من  منــاذج  ت�صميم  �إىل  م�صري�  بـ2021، 

�لتنف�ص �ال�صطناعي ببع�ص �جلامعات.
تفر�صه  �جلــامــعــة،  ــالح  ــص �إ� �ن  �لــوزيــر،  وقـــال 
حدة  �صتزد�د  و�لــتــي  تو�جهها  �لتي  �لتحديات 
حل�صيلة  عر�صه  خالل  و�أو�صح  �ل�صنني.  قادم  يف 
�أن  �الأمــة،  مبجل�ص  �ملخت�صة  �للجنة  �أمام  �لقطاع 
هو  �ملتكاملة  �الإ�صالحية  �لروؤية  هذه  من  �لهدف 
�لتحوالت  م�صايرة  على  قادرة  �لغد  جامعة  جعل 
�ملهن  ملتطلبات  لال�صتجابة  وم�صتعدة  �جلــاريــة 
و�ملهار�ت �جلديدة، ولتحقيق ذلك مت  �مل�صتحدثة 
�إ�صالح �جلامعة.. هذه  و�صع خارطة طريق حول 

�أهم نقاطها:
�إعد�د �ل�صياغة �لنهائية للقانون  1- �ل�صروع يف 
�آليات  حتديث  بهدف  �لعايل  للتعليم  �لتوجيهي 

حوكمة �جلامعات.

2- �صياغة �قرت�ح روؤية الإ�صالح نظام �خلدمات 
�ملقدمة  �خلــدمــات  حت�صني  �أجـــل  مــن  �جلامعية 

للطلبة.
�جلامعي  �لــتــكــويــن  خــريــطــة  ــة  ــع ــر�ج م  -3
�ل�صوق  و�حتياجات  �مل�صتقبل  مهن  مع  وتكييفها 

�القت�صادية.
يوؤمن  مبا  �لدولية  �ل�صر�كات  على  �لرتكيز   -4
وي�صمن  �جلــز�ئــريــة  للجامعة  فــعــاال  �نفتاحا 

��صتفادتها من �خلرب�ت �الأجنبية.
5- تنفيذ ميثاق �الأخالقيات و�الآد�ب �جلامعية 
يف  ــعــايل  �ل �لتعليم  مــوؤ�ــصــ�ــصــات  ــورة  �ــص لتح�صني 

�ملجتمع وحماية مكت�صباتها.
�لكونفدر�لية  مــع  عــمــل  فـــوج  تن�صيب   –  6
ف�صاء�ت  لتفعيل  �لــعــمــل  ــــاب  الأرب �جلــز�ئــريــة 

�لتو��صل بني �جلانبني وتفعيل دور �ملقاوالتية.
باملوؤ�ص�صات  ــص  ــ� ــرتب �ل دور�ت  تــكــثــيــف   -7

�القت�صادية و�إعد�د �لدكتور�ه فيها م�صتقبال .
الإعادة  �لرتبية  وز�رة  مع  عمل  فوج  تن�صيب   -8
�لعليا  �ملد�ر�ص  متنحها  �لتي  �ل�صهاد�ت  يف  �لنظر 

لالأ�صاتذة.
وز�رتـــي  مــع  ـــرى  �أخ عمل  �أفــــو�ج  تن�صيب   -9
�لفالحة و�ل�صيد �لبحري الجناز �أبحاث م�صرتكة 

وترقية �لزر�عة �ل�صحر�وية.

ب�صكرة،  باتنة،  واليـــات  مــن  كــل  والة  �أ�ــصــدر 
وزو،  تيزي  تلم�صان،  تب�صة،  �لبويرة،  �لبليدة، 
ق�صنطينة،  بلعبا�ص،  �صيدي  جيجل،  �جلز�ئر، 
م�صتغامن، �لـم�صيلة، وهر�ن، بومرد��ص، �لطارف، 

تي�صم�صيلت، عني متو�صنت وغليز�ن
�أن  ــات،  ــوالي �ل ذ�ت  مل�صالح  بيانات  يف  وجــاء 
�ل�صاعة  مــن  �بــتــد�ًء  �أ�ــصــبــح  �حلــجــر  توقيت 
�خلام�صة  �ل�صاعة  غاية  �إىل  م�صاًء  �لعا�صرة 
�صباحًا. ويدخل هذ� �لقر�ر حيز �لتنفيد بد�ية 

من �ليوم �الأربعاء 03 فيفري 2021.
بالوقاية  �ملتعلقة  �لتد�بري  تكييف  مت  وقــد 
�إعـــادة فتح كل  كــورونــا، حيث مت  فــريو�ــص  مــن 
و�لقاعات  �لريا�صات  �ملتعددة  �لقاعات  مــن: 

و�الإ�صتجمام  �لت�صلية  �أمــاكــن  �لــريــا�ــصــيــة، 
وف�صاء�ت �لرتفيه و�ل�صو�طئ.

وفيما يخ�ص �الأن�صطة �لتجارية، فقد مت متديد 
�لتا�صعة  �ل�صاعة  �إىل غاية  �لبع�ص منها  �أوقات 

م�صاًء، ويتعلق �الأمر باالأن�صطة �لتالية:
جتارة �الأجهزة �لكهرومنزلية، جتارة �الأدو�ت 
�ملنزلية و�لديكور�ت، جتارة �ملفرو�صات و�أقم�صة 
�لتجارة  �لريا�صية،  �لــلــو�زم  جتــارة  �لتاأثيث، 
�الأن�صطة  متركز  �أمــاكــن  و�للعب،  �الألــعــاب  يف 
و�لن�صاء،  للرجال  �حلالقة  قاعات  �لتجارية، 
و�ملطاعم  �ملقاهي  و�حللويات،  �ملرطبات  جتارة 
على  ن�صاطها  فيقت�صر  �ل�صريع،  �الأكل  وحمالت 

�لبيع �ملحمول فقط.

من  ــري  �الأخ �الأ�صبوع  يف  ــرور  �مل ــو�دث  ح �أودت 
18 �صخ�صا كما ت�صببت  جانفي �ملن�صرم، بحياة 
ما   ح�صب  �آخــريــن،   1150 من  �أزيــد  �إ�صابة  يف 
�ملدنية،  للحماية  �لعامة  �ملديرية  به  ــادت  �أف

�أم�ص �لثالثاء يف بيان لها.
و�أ�صارت �حل�صيلة �الأ�صبوعية �خلا�صة بالفرتة 
�إح�صاء  �إىل   �لــفــارط  يناير  و30   24 بني  ما 
18 �صخ�صا  "وفاة  �أ�صفر عن  967 حادث مرور، 
�أثقل  �صجلت  وقــد  �آخرين".   1159 جــرح  و 
وجرح  �صخ�صني  بوفاة  �لبليدة  بوالية  ح�صيلة 
48 �آخرين يف 47 حادث  مرور �صجل خالل هذه 

�لفرتة.
�ملدنية  �حلماية  وحـــد�ت  �أح�صت  وعــمــومــا، 
�ال�صتغاثة  مكاملات  تلقي  �إثر  تدخال   20657"

ـــرور و  ـــو�دث �مل ــرف �ملــو�طــنــني، �صمل ح مــن ط
و�إخماد  �ل�صحي  و�الإجــالء  �ملنزلية  �حلــو�دث 
ملختلف  �الأمنية  �الأجــهــزة  وتغطية  �حلــر�ئــق 

�لتظاهر�ت".
�ملثال  �صبيل  على  �حلر�ئق  �إخماد  جمال  ففي 
بـ"893  ــيــة  �ملــدن �حلــمــايــة  وحــــد�ت  ــت  ــام ق
خمتلف  من  حريقا   596 باإطفاء  �صمح  تدخال، 
�ملتعلقة  �لن�صاطات  يخ�ص  فيما  �أما  �الأ�صناف". 
بالوقاية من �نت�صار فريو�ص كورونا كوفيد-19، 
قامت هذه �لوحد�ت خالل �لفرتة �ملذكورة �آنفا 
عملية"  بـ"217  �لوطني  ــرت�ب  �ل كافة  وعــرب 
والية   48 عرب  �ملو�طنني  لفائدة  حت�صي�صية 
قو�عد  �حـــرت�م  بــ�ــصــرورة   وتــذكــريهــم  حلثهم 

�حلجر �ل�صحي و�لتباعد �الجتماعي.

تو��سل حملة �لتلقيح �سد كوفيد-19 
يف �لوليات �لتي ح�سلت على ح�س�سها بن زيان.. هذه �هد�فنا �مل�ستقبلية

 لتطوير �جلامعة

تعديل مو�قيت �حلجر �ل�سحي
 يف 19 ولية

وفاة 18 �سخ�ص يف حو�دث �ملرور خالل �أ�سبوع
ق. و

ق. و

ق. و

�أم�ص �لثالثاء وز�رة �ل�صحة  �أعلنت يوم 
�إ�صابة جديدة موؤكدة   263 عن ت�صجيل 
�الأربـــع  يف  �مل�صتجد،  ــا  ــورون ك بــفــريو�ــص 
بذلك  لريتفع  ــرية  �الأخ �صاعة  وع�صرين 

عدد �الإ�صابات �ىل 107841 حالة.
حاالت   4 ت�صجيل  �لـــوز�رة  ك�صفت  كما 

وفاة جديدة، و202 حالة �صفاء لريتفع 
�إىل  للوفيات  �الإجــمــايل  �لــعــدد  بــذلــك 
منذ  �ل�صفاء  حاالت  وعدد  وفاة،   2899
73732حالة،  �إىل  �جلــائــحــة  بــد�يــة 
متو�جد�  م�صاب   29 يـــز�ل  مــا  حــني  يف 

بالعناية �ملركزة.

ت�سجيل 263 �إ�سابة جديدة، و202 حالة 
�سفاء و4 وفيات

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



رحمة. م

�صميحة. ع

رحمة. م

ح�صام �لدين. ق

حفيظة. ب

نا�صر. م

ييد�أ من �لعا�ضرة ليال بدل �لثامنــة م�ضاء

غياب �ملرفق دفع �لتالميذ للتنقل �إىل �لبلديات �ملجاورة

ياأتي ذلك يف وقت تنظم اليـــوم مديرية 
حول  تكوينيا  اإعــالمــيــا  يــومــا  ال�سحة 
حملة  بــانــطــالق  اخلــا�ــســة  التح�سريات 
باملوؤ�س�سة  كــورونــا  فــريو�ــص  �سد  التلقيح 
"�ساناطوريوم"،  االإ�ست�سفائية   العمومية 
حيث مت توفري كافة الو�سائل اللوجي�ستية 
التي من �ساأنها ت�سهيل �سري العملية وحتقيق 
كــافــة تدابري  ـــرتام  اأهــدافــهــا يف ظــل اح
الوقاية من الوباء، فيما ت�ستهدف العملية 
واالأ�سخا�ص  ال�سحة  اأوىل قطاع  كمرحلة 
امل�سنني وامل�سابني باالأمرا�ص املزمنة، ليتم 
اأن  كما  املجتمع،  فئات  بقية  اإىل  تو�سيعها 
تدريجية  ب�سفة  �ستتم  التلقيح  عملية 

لت�سمل كل ربوع الواليــة دون ا�ستثناء.
جدير بالذكــر اأن املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية 
تراجع  بعد  ال�سعداء  تنف�ست  باتنــة، 
خالل  كورونا  فريو�ص  من  املعاجلني  اأعداد 

اأي  ت�ستقبل  مل  حيث  االأخــرية،  االأ�سابيع 
عدد  يتلقى  فيما  اأيـــام،  عــدة  مــن  م�ساب 

قليل من امل�سابني العالج وحالتهم م�ستقرة 
ح�سب م�سادر ا�ست�سفائية.  

 Sero" عمال  من  الع�سرات  اأم�ص،  احتج 
انطالقا  م�سرية  بتنظيم  باتنــة،   "Est
اأين  الوالية،  مبقر  مرورا  ال�سركة  مقر  من 
املدعي  اإىل  و�سوال  العام،  االأمني  ا�ستقبلهم 
رفعوها  التي  ان�سغاالتهم،  نقل  بغية  العام، 
الطريق وطيلة عام  بها على طول  وطالبوا 

من االإ�سراب عن العمل.
عدة  عمال  من  مب�ساركة  جاء  االحتجاج 
التحقوا  الذين  املجاورة  بالواليات  ور�سات 
البي�ص،  ق�سنطينة،  غــرار  على  بزمالئهم، 
من  الـ2  اختيار  ومت  وتي�سم�سيلت،  �سكيكدة 
على  كاملة  �سنة  ملرور  يرمز  كتاريخ  فيفري 
من  اآملني  ال�سركة،  وغلق  اإ�سرابهم،  بداية 
اإليهم  النظر  واملعنية  املحلية  ال�سلطات 
بحقوقهم  املتعلقة  مطالبهم  اإىل  وااللتفات 
وت�سوية  للعمل،  وعــودتــهــم  املــهــ�ــســومــة، 

خا�سة  الــرواتــب،  يف  والــزيــادة  عقودهم، 
معي�سي  م�ستوى  ذوو  منهم  االأغلبية  واأن 
اإجـــراءات  ــذا  وك ــراب  ــس االإ� وزاد  �سعيف، 

احلجر والغلق جراء انت�سار جائحة فريو�ص 
االجتماعية  اأو�ساعهم  تـــاأزم  مــن  كــورونــا 

واالقت�سادية.

يعي�ص قاطنو حي حلريق ببلدية اإينوغي�سن 
يف والية باتنة، و�سط ظروف مزرية يف ظل 
احلياة  باتت  اأين  ال�سروريات،  اأب�سط  غياب 
بهذا احلي اأ�سبه بامل�ستحيلة، وقال م�ستكون 
التي  الــكــثــرية  مطالبهم  مــن  بــالــرغــم  اأنـــه 
بقيت  اأنها  اإال  املحلية  لل�سلطات  بها  توجهوا 
�سامتة ومل تقدم اأي م�سروع تنموي من �ساأنه 

النهو�ص بهذا احلي.
بـ"االأورا�ص  ات�سالهم  يف  ال�سكان  واأ�ساف 
م�سروعا  ينتظرون  احلي  قاطنو  اأن  نيوز"، 

م�سالك  عبارة  باتت  التي  الطرقات  لتهيئة 
من  بــرك  اإىل  تتحول  اأنــهــا  كما  تــرابــيــة، 
االأمر  وهو  االأمطار  �سقوط  عند  االأوحــال 
حياتهم  واأرق  ال�ساكنة  حفيظة  اأثار  الذي 
ر�سمية   ب�سكاوي  تــقــدمــوا  ــم  ــه واأن خا�سة 
بدورها  لتقدم  امل�سالك  لتهيئة  للو�ساية  
على  حربا  بقيت  الوعود  تلك  اأن  اإال  وعودا 

ورق وتبقى معاناة املواطن تراوح مكانها.
اأزمة  ال�سكان  يعي�ص  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
باملاء  الـــتـــزود  ــذب  ــذب ت ــل  ظ يف  حقيقية 

اأدى اإىل اال�ستعانة بال�سهاريج  ال�سروب مما 
احليوية  املــادة   هذه  من  احتياجاتهم  ل�سد 
رغم ارتفاع اأثمانها، ناهيك على اأنها ال تلبي 
احتياجاتهم الأكرث من اأربعة اأيام فقط، اأين 
يف  �سهريجني  اقتناء  اإىل  املــواطــن  ي�سطر 

اأ�سبوع واحد.
باإينوغي�سن،  حلريق  حي  �سكان  وينتظر 
تدخل ال�سلطات املحلية وكل اجلهات املعنية 
لرفع الغنب عنهم خا�سة واأن االأو�ساع باتت 

ال حتتمل يف ظل غياب كل ظروف العي�ص.

ال�سكنية  االأحــيــاء  عديد  �سكان  ي�ستكي 
مياه  ت�سرب  م�سكلة  من  بومقر،  ببلدية 
اأ�سبحت  حيث  ال�سحي،  ال�سرف  �سبكة 
بخروج  كثرية  م�ساكل  لهم  ت�سبب  االأخرية 
ناهيك  وملوثة  عفنة  بيئة  وخلق  مياهها 

عن انت�سار احل�سرات والروائح الكريهة.
نيوز"،  بـ"االأورا�ص  ات�سالهم  يف  ال�سكان 
عديد  يف  احلا�سلة  الت�سربات  بــاأن  اأكــدوا 
قــنــوات الــ�ــســرف الــ�ــســحــي يف االأحــيــاء 
طالها،  ــذي  ال االهـــرتاء  �سببها  ال�سكنية 
ــر وقـــت طــويــل على  خــا�ــســة واأنــــه مل مي
هذا  ال�سكان،  به  ندد  الذي  االأمر  اإجنازها 
حيث  امل�سروع،  اإجنــاز  بظروف  تعلق  فيما 
اأكدوا بوجود �سوء اإجناز يف امل�سروع ب�سبب 
عدم �سالحية العتاد املعمول به واالإ�سمنت 
يف  جـــاء  مــا  ح�سب  امل�ستعمل  املغ�سو�ص 
عجل  الــذي  االأمــر  املواطنني،  ت�سريحات 

باهرتاء هذا امل�سروع يف ظرف وجيز.
م�سالح  بـــاأن  اأكــــدوا  الــ�ــســيــاق،  ذات  ويف 

ــت  ــط واأع للم�سكلة  تــطــرقــت  الــبــلــديــة 
و�سط  يف  القاطنني  للمواطنني  حلولها 
جراء  املت�سررة  ال�سحي  ال�سرف  قنوات 
البلدية وعدت  باأن  قالوا  حيث  االهرتاء، 
بتوفري غالف مايل معترب لتجديد وتو�سيع 
�سبكة ال�سرف ال�سحي واإ�سالح البالوعات 

املت�سررة، يف ظل ا�ستنكار املواطنني وا�سفني 
اإياه بغياب الرقابة يف ظل اإجناز امل�ساريع 
ينجر  مما  العمرانية  والتهيئة  التنموية 
املن�ساآت  واهــرتاء  االإجنــاز  يف  �سوءًا  عليه 

والبنى املنجزة وفق �سيا�سة الربيكوالج.

من �ملرتقب �أن تنطلق �ليــوم حملة �لتلقيح �سد فريو�س كورونا �مل�ستجد بوالية باتنة، بعد و�سول �أول دفعة من لقاح �سبوتينك V �لرو�سي م�ساء �أم�س، حيث 
وجهت �ملوؤ�س�سات �ال�ست�سفائية عرب بلديات �لوالية ند�ء �إىل �ملو�طنني �لر�غبني يف تلقي �للقاح للتقرب منها من �أجل ت�سجيل �أ�سمائهم.

اإطار  "يف  باتنة،  لوالية  بيان  يف  وجــاء 
من  بالوقاية  املتعلقة  التدابري  تكييف 
منها  املرتبطة  خا�سة  كــورونــا،  فريو�ص 
املنزيل،  اجلزئي  ال�سحي  احلجر  برفع 
تعرفه  الــذي  الن�سبي  للتح�سن  ونــظــرا 
الوالية  م�ستوى  على  الوبائية  الو�سعية 
الداخلية،  ـــر  وزي لتعليمات  وتــنــفــيــذا 
كافة  علم  اإىل  باتنة  واليــة  وايل  ينهي 
التنفيذ،  حــيــز  دخـــول  عــن  املــواطــنــني، 
"اليوم"، تعديل  اعتبارا من يوم االأربعاء 
توقيت احلجر املنزيل لي�سبح من ال�ساعة 
العا�سرة ليال اإىل غاية ال�ساعة اخلام�سة 
من �سباح اليوم املوايل"، كما تقرر اإعادة 
الريا�سات  املتعددة  القاعات  من  كل  فتح 

الت�سلية  واأمــاكــن  الريا�سية  والقاعات 
فيما  الرتفيه،  وف�ساءات  واال�ستجمام 
املتاجر  ن�ساط  اأوقــات  متديد  اأي�سا  تقرر 
وذلك  ليال  التا�سعة  ال�ساعة  غاية  اإىل 
االأجــهــزة  جتـــارة  لن�ساطات،  بالن�سبة 
املنزلية  االأدوات  جتارة  الكهرومنزلية، 
واأقم�سة  املفرو�سات  جتارة  والديكورات، 
الريا�سية،  الــلــوازم  جتـــارة  الــتــاأثــيــث، 
التجارة يف االألعاب واللعب، اأماكن متركز 
احلالقة  قــاعــات  التجارية،  االأن�سطة 
ــاء، جتــــارة املــرطــبــات  ــس ــ� ــن لــلــرجــال وال
وحمالت  واملطاعم  املقاهي  واحللويات، 
على  ن�ساطها  اقت�سار  مع  ال�سريع،  االأكــل 

البيع املحمول فقط.

بــلــديــة جرمة  ـــيـــاء تــالمــيــذ  اأول يــنــا�ــســد 
املحلية  ال�سلطات  لها،  التابعة  واملناطق 
واجلهات املعنية، اإجناز ثانوية على م�ستوى 
منطقتهم، الأجل و�سع حد ملتاعب  املزاولني 

منهم لدرا�ستهم يف البلديات املجاورة.
اأبنائهم ت�سرروا جراء  اأن  واأو�سح املعنيون 
ببلدية  الهام  الــرتبــوي  املرفق  هــذا  غياب 
يوميا  يتكبدون  باأنهم  واأ�ــســافــوا  جــرمــة، 
م�سقة التنقل كيلومرتات عديدة اإىل غاية 
املتواجدة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اإىل  الو�سول 
عني  ــرار  غ على  املــجــاورة  بالبلديات  منها 
باتنة،  املعذر،  في�سدي�ص،  �سريانة،  ياقوت، 
وما  التنقل،  يف  اأبنائهم  معاناة  يف  زاد  مما 
لتاأثري ذلك على مزاولة درا�ستهم بعيدا عن 

مقر �سكناهم.
يواجهون  باأنهم  اأكـــدوا  التالميذ  اأولــيــاء 
بالنقل  منها  تعلق  ما  �سيما  جمة،  متاعب 
بع�ص  يف  احلـــافـــالت  وتـــوقـــف  املـــدر�ـــســـي، 
االلتحاق  عن  اأبناءهم   يوؤخر  ما  االأحيان، 
معاناتهم  من  �ساعف  وما  الدرا�سة،  مبقاعد 

ظروف  من  يواجهونه  ومــا  باكرا  النهو�ص 
خالل  بــهــم  املــحــدقــة  واملــخــاطــر  مناخية 
عودتهم اإىل مقر �سكناهم يف �ساعات متاأخرة 

خا�سة واأن ذلك تزامن و ف�سل ال�ستاء.
ا�ستمرار  من  التالميذ  اأولياء  وتخوف  هذا 
على  يوؤثر  اأن  باإمكانه  والــذي  الو�سع،  هذا 
االأمر  العلمي،  وحت�سيلهم  اأبناءهم   م�سري 
اإجنــاز  يف  ــراع  ــس االإ� ح�سبهم  يتطلب  ــذي  ال
لهم  وت�سمن  التنقل،   عناء  جتنبهم  ثانوية 

يف اآن الوقت حت�سني و�سعيتهم الدرا�سية.
املوؤ�س�سات  بــاقــي  ت�سهد  اآخـــر  جــانــب  مــن 
واملتو�سط  االبتدائي  الطور  يف  الرتبوية 
ح�سب  ملحوظا  اكتظاظا  جرمة،  ببلدية 
يت�ساعف  التالميذ  عدد  كون  اإليه،  اأ�سري  ما 
ال�سغط  اإىل  وبالنظر  اأخــرى،  اإىل  �سنة  من 
وقوف  عدم  من  اأولياءهم  ا�ستاء  احلا�سل، 
اجلهات امل�سوؤولة على الو�سعية التي يتخبط 

و�سطها اأبناءهم دومنا حتريك �ساكن.
اأولياء  يــوؤرق  الــذي  املطروح  امل�سكل  واأمــام 
هــوؤالء  يطالب  عــمــومــا،  املنطقة  تالميذ 
االإ�سراع يف اإجناز ثانوية اإىل جانب النظر يف 
التعليمية،  االأطوار  موؤ�س�سات  باقي  و�سعية 
التي ت�سجل هي االأخرى اكتظاظا ملحوظا، 
على اعتبار ذلك احلل االأن�سب للق�ساء على 
كل  يف  تواجههم  التي  املتمدر�سني  متاعب 

مرة.
على  بــاالإعــالم  املكلفة  اأفـــادت  جانبها  من 
م�ستوى مديرية الرتبية، اأن اإجناز موؤ�س�سات 
على  التالميذ،  تعداد  على  يتوقف  تربوية 
ذات  على  يفر�ص  الـــذي  الــعــامــل  اعــتــبــاره 
ويجنب  املطروح،  االإ�سكال  يف  النظر  اجلهة 
التنقل  يف  التالميذ  متاعب  الوقت  نف�ص  يف 

اإىل باقي املوؤ�س�سات املجاورة.

�لوالية ��ضتلمت ح�ضة من �للقاح �لرو�ضي م�ضاء �أم�س

يف �ضنوية بد�ية �إ�ضر�بهــــم

بلدية �إينوغيـ�ضن

ب�ضبب �هرت�ء �ل�ضبكـــة

حملة التلقيح �ضد كورونا بباتنة تبداأ اليــوم

عمال "SERO EST" بباتنة يحتجـون

قاطنو حي حلريق ي�ضتنكرون عدم جت�ضيد مطالبهم التنموية

مياه ال�ضرف جتتاح اأحياء ببومقر
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تعديل اأوقــات احلجر اجلزئــي بباتنــة

مطالب باإجناز ثانوية يف جرمـــة

�ل�ساعة  من  لي�سبح  �ملنزيل،  �جلزئي  �حلجر  مو�قيت  تعديل  �لثالثاء،  �أم�س  باتنة،  والية  �أعلنت 
�لعا�سرة ليال �إىل غاية �خلام�سة �سباحا من �ليوم �ملو�يل.

ن.م

االإقليمية  الــفــرقــة  اأفــــراد  متكن 
حجز  من  مبروانة،  الوطني  للدرك 
من  وذخرية  ال�سنع  تقليدية  اأ�سلحة 
�سخ�ص  وتوقيف  اخلام�ص  ال�سنف 
التوقيف  ـــــراء  اإج حتـــت  ــعــه  وو�ــس
للنظر مع تقدميه للجهات الق�سائية 
التحقيق،  من  االنتهاء  فور  املخت�سة 
ومت توقيف املعني بناء على معلومات 
واردة، مفادها وجود ور�سة ل�سناعة 
ــرية  ــذخ وال التقليدية  االأ�ــســلــحــة 

باإقليم االخت�سا�ص، حيث مت حتديد 
العمر  من  البالغ  فيه  امل�ستبه  هوية 
50 �سنة، وبعد تفتي�ص م�سكنه، تبني 
اأنه يجوز فعال عل باأ�سلحة تقليدية 
ال�سنع وذخائر مب�سكنه، فيما اأ�سفرت 
 111 حجز  على  التفتي�ص  عملية 
خرطو�سة �سيد عيار و13 خرطو�سة 
�سالحني  كب�سولة،   147 ــة،  ــارغ ف
الر�سا�ص،  حبة  و46  ال�سنع  تقلدي 

اإ�سافة اإىل حمجوزات اأخرى.

الدرك يحجز اأ�ضلحة تقليدية وخراطي�س مبروانة

ن.م
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برج  ــي  ح قــاطــنــي  ــن  م عـــدد  ك�سف 
�سطيف  مبدينة  الفو�سوي  الت�ساور 
الـــوعـــود التي  عــن امــتــعــا�ــســهــم مــن 
ال�سلطات  ــرف  ط مــن  لهم  منحها  مت 
اإىل  ترحيلهم  بخ�سو�ص  املحلية 
تهدمي  مت  اأن  بــعــد  الئــقــة  �سكنات 
احلي وترحيل الع�سرات من العائالت 
اإق�ساء  مت  فيما  جديدة  �سكنات  اإىل 
الرتحيل،  عملية  من  اأخــرى  عائالت 
ماأوى  دون  بقيت  التي  العائالت  وهي 

حلد االآن.
تهدمي  من  �سنوات   03 قرابة  وبعد 
معاناة  مـــازالـــت  ــوي  ــفــو�ــس ال ـــي  احل
العائالت املق�ساة من عملية الرتحيل 
لدى  املقدمة  الطعون  رغم  متوا�سلة 
املمنوحة  والــوعــود  املعنية  اجلهات 

ال�سكان  بباقي  التكفل  بخ�سو�ص 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــطــنــون احلـــي من 
ال�سكنات  من  ح�سة  تخ�سي�ص  خالل 
هذه  عــلــى  لتوزيعها  االإجــتــمــاعــيــة 
جمرد  بقيت  االأمور  اأن  غري  العائالت 

وعود تنتظر التنفيذ حلد االأن.
املق�سيني  ال�سكان  من  عــدد  وح�سب 
يعانون  فاإنهم  الرتحيل  عمليات  من 
االأمرين يف الوقت الراهن ب�سبب عدم 
التكفل بهم من طرف ال�سلطات املحلية 
ال�سيما اأن اإمكانياتهم املادية ال ت�سمح 
لهم بكراء �سقق �سكنية، لتبقى االآمال 
معلقة ح�سبهم على الوايل كمال عبلة 
باقي  غرار  على  بهم  التكفل  اأجل  من 
هذا  يقطنون  كــانــوا  الــذيــن  ال�سكان 

احلي الفو�سوي.

اأم البواقي

خن�شلة

�شطيف
طالب روؤ�ساء جمعيات ومنظمات �ملجتمع �ملدين ببلدية بابار 30 كلم جنوب والية خن�سلة، من �ل�سلطات �لوالئية ب�سرورة �لتدخل �لعاجل يف ظل 
�حلالة �ملزرية �لتي تعي�سها د�ئرة بابار من تخلف تنموي وتدهور يف �ستى مناحي �حلياة، ب�سبب �سوء ت�سيري �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي �ملنتخب وعلى 

ر�أ�سه رئي�س �لبلدية �لذين �ثبتو� عجزهم عن تقدمي �الإ�سافة منذ توليهم �سوؤون �لت�سيري.

�ل�ضروع يف ت�ضجيل �ملو�طنني

حمام �ل�ضخنة و�لطاية

بعد 03 �ضنو�ت من تهدمي �حلي �لفو�ضوي حي برج �لت�ضاور

جمعيات ومنظمات �ملجتمع �لبلدي تطالب بحل �ملجل�س �ل�ضعبي �لبلدي لبابار

بعد �نتهاء �لتحقيقات

مطالب بالنهو�س "بقرية تيمرقانني" �ضياحيا 

وال�سكان  ال�سحة  مديرية  ك�سفت 
اأول  ا�ــســتــالم  عــن  �سطيف  لــواليــة 
دفعة من اللقاح �سد فريو�ص كورونا، 
جرعة   1165 تخ�سي�ص  مت  حيث 
ا�ستقبال  عملية  ومتــت  لــلــواليــة، 
االأمنية  امل�سالح  بح�سور  الــلــقــاح 
اللقاح  نقل  تاأمني  على  �سهرت  التي 
والية  اإىل  العا�سمة  اجلــزائــر  من 
يف  و�سعه  غاية  اإىل  وهذا  �سطيف، 
غرف التربيد املخ�س�سة له من اأجل 

�سمان �سالمته.
وتنطلق عملية التلقيح ح�سب بيان 
على  االأربعاء  هذا  ال�سحة  مديرية 
م�ستوى املوؤ�س�سات ال�سحية بالوالية 
امل�ست�سفى  العملية  �ست�سمل  حيث 
ــعــادنــة حمــمــد عبد  ــس � اجلــامــعــي 
اخلدمات  املتعددة  والعيادة  النور 
العلمة،  وم�ست�سفيات  باله�ساب 

الكبرية  عــني  وملـــان،  عــني  بوقاعة، 
بتلقيح  تكون  والبداية  اآزال،  وعني 
عمال ال�سحة، فيما �ست�سمل عملية 
بقية  القادمة  االأيام  خالل  التلقيح 
ال�سن و  املواطنني خا�سة منهم كبار 

الذين يعانون من اأمرا�ص مزمنة.
ــداءا  ن ال�سحة  مديرية  ووجــهــت 
التلقيح  يف  الراغبني  املواطنني  لكل 
عيادة  اأي  اإىل  التوجه  خــالل  مــن 
مقر  اإىل  االأقرب  اخلدمات  متعددة 
اأنف�سهم،  ت�سجيل  اأجل  من  �سكناهم 
طرف  من  ا�ستدعاوؤهم  يتم  اأن  على 
التلقيح  عــمــلــيــة  عــلــى  املــ�ــســرفــني 
من  بهم، وهذا  اللقاح اخلا�ص  الأخذ 
لعملية  احل�سن  ال�سري  �سمان  اأجــل 
كل  عرب  جيدة  ظــروف  ويف  التلقيح 
عرب  املــوزعــة  ال�سحية  املوؤ�س�سات 

تراب الوالية.

بن  نــ�ــســرية  البيئة  وزيــــرة  قــامــت 
ـــراث بــزيــارة عــمــل وتــفــقــد نهار  ح
االأم�ص ل�سطيف حيث �سملت الزيارة 
لتد�سني  الــواليــة  مــن  بلديات  عــدة 
بالقطاع،  اخلا�سة  امل�ساريع  من  عدد 
لــلــزيــارة  االأوىل  املــحــطــة  وكــانــت 
اجلنوبية  اجلهة  يف  قــالل  ببلدية 
وحدة  تد�سني  مت  اأيــن  الــواليــة  من 
البال�ستيكية  املــواد  ور�سكلة  تثمني 
مبنطقة  الـــكـــائـــنـــة  ــتــعــمــلــة  املــ�ــس
الن�ساطات والتخزين والتابعة الأحد 
�سرق  الوجلة  بلدية  ويف  اخلوا�ص، 
ملعاجلة  وحــدة  تد�سني  مت  الــواليــة 
اال�ست�سفائية  اخلــطــرة  النفايات 
وك�سفت  اخلــوا�ــص،  الأحــد  التابعة 
�سارمة  تعليمات  وجود  عن  الوزيرة 
داخل  النفايات  معاجلة  بخ�سو�ص 
خارج  اإىل  ت�سديرها  دون  الــوطــن 
الوطن مع تقدمي الدعم للعاملني يف 

هذا املجال.
�سرق  �سمال  فـــودة  بني  بلدية  ويف 
التقني  الردم  مركز  زيارة  مت  الوالية 
عدة  يغطي  والــــذي  حــيــدر  ب�سيدي 
كــمــا مت و�سع  الـــواليـــة  ــن  م بــلــديــات 
االأ�سا�ص الإجناز حمطة معاجلة  حجر 
80 مرت مكعب يف  ب�سعة  الع�سارة  مياه 
عمال  على  �سهادات  توزيع  مع  اليوم 
يف  ــا  اأم اإيكو�سات،  ملوؤ�س�سة  النظافة 
مع  املــوعــد  فــكــان  االأوريــ�ــســيــا  بلدية 
�سجرية   1000 غر�ص  عملية  تنظيم 
الوالية  عا�سمة  يف  اأمــا  املـــوان،  ب�سد 
جامعة  اإىل  تنقل  الــوزاري  الوفد  فاإن 
فرحات عبا�ص 01 حيث قامت الوزيرة 
للموؤ�س�سات  خم�س�ص  معر�ص  بزيارة 
على  التوقيع  مع  البيئة  يف  النا�سطة 
اإتفاقية بني اجلامعة ومديرية البيئة 
مع تنظيم عملية ت�سجري داخل حميط 

اجلامعة.

ك�سفت م�سالح مديرية 
الفالحة بخن�سلة، عن 
دعمها الأكرث من 200 

فالح يف جمال حفر االآبار 
العميقة وذلك خالل 

ال�سنة املا�سية 2020 
بعد ا�ستيفاءهم ال�سروط 

الالزمة للح�سول على هذا 
الدعم الهام الذي يعمل على 

زيادة رفع االإنتاج وتطوير 
املحا�سيل الكربى بالوالية.
واأكدت امل�سالح الفالحية، 

عن حفر 216 بئر عميق 
وذلك خالل ال�سنة املا�سية 

وذلك بعد توفر ال�سروط 
املنا�سبة على غرار امل�ساحة 

االأر�سية وموقع احلفر وكذا 
عقد ملكية اأو عقد امتياز 

ودفرت عقاري لدى الفالح، 
واأ�سارت ذات امل�سالح اإىل اأن 
هذه االآبار من �ساأنها حت�سني 

مردود اإنتاج املحا�سيل 
الكربى باملنطقة اجلنوبية 

وكذا املنطقة ال�سمالية 
وانهار معاناة الفالحني مع 

مياه ال�سقي.

يف  بــابــار  لبلدية  ــدين  امل املجتمع 
بيان يحتوي على حوايل، 40 ختم 
واإم�ساء جلمعيات ومنظمات تابعة 
"االأورا�ص  ت�سلمت  بــابــار  لبلدية 
نيوز" ن�سخة منه اأكدوا على العجز 
التام لهذا املجل�ص الذي مرت عليه 
اأي  ي�سجل  ومل  �سنوات   3 من  اأزيــد 
م�سروع وال وترية تنمية حقيقية، 
واإمنا ال�سري نحو التدهور يف جميع 
البدائي،  للت�سيري  نظرا  املجاالت 
عن  ا�ستغرابهم  عــن  عـــربوا  كــمــا 
عدم �سرف امليزانية ملدة 3 �سنوات 
ذات  م�ساريع  اأي  ت�سجيل  وعـــدم 
م�سكل  املدة وكذا  قيمة طيلة هذه 
املـــاء الــ�ــســروب الـــذي يــعــاين منه 
له حل خا�سة  ال�سكان ومل يجدوا 

و�سع  وعـــدم  الع�سر  بالتجمعات 
لتنفيذ  واإ�سرتاتيجية فعالة  خطة 
الظل  مبناطق  اخلا�سة  الــربامــج 
وتعليمات  املــيــزانــيــة  تــوفــر  رغـــم 
هذا  بخ�سو�ص  اجلمهورية  رئي�ص 
املو�سوع بالرغم من احلاجة املا�سة 

الأب�سط �سروريات احلياة.
املجل�ص  عــجــز  عــلــى  اأكــــدوا  كــمــا 
راأ�سها  على  املهام  اأب�سط  اأداء  عن 
التوزيع العادل ملنحة رم�سان طيلة 
املدة مطالبني بفتح حتقيقات  هذه 
النفايات  وتــراكــم  الق�سية،  يف 
ــو واقـــع مر  والــظــالم الــدامــ�ــص وه
بجميع  بابار  بلدية  �سكان  يعي�سه 
ت�سيري  يف  العجز  وت�سجيل  قراها، 
ــن خالل  املـــدار�ـــص االبــتــدائــيــة م

اإ�سافة  االأمــور،  اأب�سط  توفري  عدم 
ملفات  ــة  ــس درا� عــن  التعامل  اإىل 
وتاأخر  االجتماعية  التجزئات 
خا�سة  حتــقــيــق  جلــنــة  تــ�ــســكــيــل 
والغياب  االجتماعية  بال�سكنات 
عن  املجل�ص  الأعــ�ــســاء  الــتــام  �سبه 
واإهمال  االأيــام،  طيلة  العمل  مقر 
لروؤ�ساء  االيجابية  االقــرتاحــات 

اجلمعيات واملنظمات.
الوالئية  ال�سلطات  من  وطالبوا 
وفق  التدخل  �ــســرورة  واالأمــنــيــة 
حل  اإىل  االأمر  ا�سطر  واأن  القانون 
املجل�ص وهذا من اأجل ال�سالح العام 
بالبلدية  للنهو�ص  منهم  وحماولة 
الغائبة  التنمية  عجلة  وحتريك 

عنها منذ �سنوات.

ال يزال ملف ال�سكن ال�سغل ال�ساغل 
بلديات  مبختلف  املواطنني  الأغلب 
التاأخر  بعد  الــبــواقــي،  اأم  واليـــة 
القائمة  ــن  ع االإعـــــالن  يف  الــكــبــري 
انتهاء  رغم  للم�ستفيدين،  اال�سمية 
عــمــل جلــنــة الــتــحــقــيــق الــوالئــيــة 
للم�ستفيدين  االبتدائية  للقائمة 
الـــذي طــال انــتــظــار املــواطــنــني لها 

الأزيد من 6 �سنوات.
االإفراج  ب�سرورة  املواطنني  وطالب 
من  امل�ستفيدين  قائمة  على  ال�سريع 
خا�سة  االإيجاري،  العمومي  ال�سكن 
مع الوعود ال�سابقة للمجل�ص البلدي 
قائمة  عن  بــاالإعــالن  البواقي  بــاأم 
امل�ستفيدين قبل نهائية �سنة 2020، 
لكن مل يتم االإعالن عنها بعد الأ�سباب 

جمهولة، هذا وتعرف اأغلب امل�ساريع 
اأم  والية  بلديات  مبختلف  ال�سكنية 
اأدى  ما  ــاز،  االجن يف  تاأخر  البواقي 

خمتلف  بني  الفو�سى  من  حالة  اإىل 
كانت  ــتــي  وال ال�سكنية  ــات  ــس ــور� ال
تعرف حالة من ال�سلل الكلي الأ�سباب 

االأغلفة  تخ�ص  واأخــــرى  اإداريــــة 
ال�سكنية  للم�ساريع  املخ�س�ص  املالية 
والتي غالبا ما حتتاج الأغلفة مالية 
املن�سو�ص  تلك  عن  تقل  ال  تكميلية 

عليها يف دفرت ال�سروط.
املــجــلــ�ــص الــبــلــدي بــــاأم الــبــواقــي، 
عن  االإعــالن  �سيتم  اأنه  �سابقا  اأ�سار 
من  للم�ستفيدين  اال�سمية  القائمة 
ح�سة 790 �سكن خالل �سهر جانفي 
�سبب  اأرجــع  فيما  تقدير،  كاأق�سى 
القائمة  عــن  االإعــــالن  يف  الــتــاأخــر 
اخلا�سة  اللجنة  لتغيري  اال�سمية، 
التي  التغيري  حركة  بعد  بال�سكن 
مبختلف  الـــدوائـــر  روؤ�ـــســـاء  م�ست 
واليات الوطن خالل االأ�سهر القليلة 

املا�سية.

العاملي  الـــيـــوم  اجلـــزائـــر  حتــيــي 
�سعار  حتـــت  ــة  ــب ــرط ال لــلــمــنــاطــق 
حيث  واملياه"،  الرطبة  "املناطق 
 16 الـــبـــواقـــي  اأم  واليـــــة  تــ�ــســم 
منطقة رطبة من بينها 11 منطقة 
�سمن  م�سنفة  منها   8 طبيعية، 
فيما   الــدولــيــة،  "رم�سار"  قائمة 
"العقلة  منطقة  الت�سنيف  ا�ستثنى 
و"�سط  املالح"  "�سط  الطويلة"و 

الزهار".
وحتوي والية اأم البواقي على عدد 
املائية اال�سطناعية،  من احلواجز 
معترب  عــدد  ا�ستقطاب  يف  �ساهمت 
وت�سمل  املــهــاجــرة،  الــطــيــور  مــن 
اأوركيي�ص"  "�سد  املــائــي   احلــاجــز 
حميمات"بعني  و"  فــكــرون،  بعني 
عني  مبنطقة  "املرعي"  و  ببو�ص، 

مبدينة  وملان"  و"عني  الــديــ�ــص، 
اجمالية  مب�ساحة  البي�ساء،  عني 
وفيما  هــكــتــار،  األـــف   89 تــتــعــدى  
للطيور  ال�ستوي  باالإح�ساء  يتعلق 
حمافظة  �سجلت  فقد  املــهــاجــرة، 

خالل  البواقي  اأم  بوالية  الغابات 
 12.866 اإحــ�ــســاء    2021 �سنة 

األف طري مهاجر.
من  البواقي  باأم  الوالئية  ال�سطات 
ت�سجري  حملة  اأم�ص  نظمت  جهتها، 

"ذراع  تيمرقانني" مبنطقة  "بقرعة 
اأين  الزيتون،  عني  ببلدية  التافزة" 
بالتن�سيق  �سجرية   500 غر�ص  مت 
ــات ومــديــريــة  ــاب ــغ مــع حمــافــظــة ال
البيئة، واجلمعيات وعدد من تالميذ 
باملقابل،  واملتو�سط،  الثانوي  الطور 
املرتبعة  "تيمرقانني"  بحرية  تعد 
مك�سب  هكتار،   1460 م�ساحة  على 
حتوي  ــا  ــه واأن خا�سة  هــام  �سياحي 
ما  املهاجرة،  للطيور  خمتلفة  ــواع  اأن
�سياحيا،  املنطقة  ا�ستغالل  يتطلب 
معتربة  مالية  اأغــلــفــة  وتخ�سي�ص 
ـــادة  ــــات تــقــنــيــة ج ــــس الجنـــــاز درا�
املخت�سة  املــ�ــســالــح  ــع  م بالتن�سيق 
والباحثني يف جمال ال�سياحة بوالية 
اأم البواقي، للنهو�ص بقطاع ال�سياحة 

بالوالية الرابعة.

تخ�ضي�س 1165 جرعة والتلقيح 
ينطلق هذا االأربعاء  

احتجاجات على الغاز واملاء ال�ضروب

مواطنون ينتظرون الرتحيل
 اإىل �ضكنات الئقة

روؤ�ضاء بلديات مغ�ضوب عليهم يف خن�ضلة

مطالب باالإفراج عن ح�ضة 790 �ضكن باأم البواقي

اإح�ضاء اأزيد من 12 األف طري مهاجر يف اأم البواقي

اأزيد من 200 
فالح ي�ضتفيدون 

من اآبار عميقة
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ك�ضف عن �إعادة فتح �أ�ضو�ق �ملا�ضية �الأ�ضبوع �ملقبل، حميد�ين

من �أجل ت�ضجيع و مر�فقة �أفكارهم و م�ضاريعهم..

�لرحمان،  عبد  بن  �مين  �ملالية  وزيــر  ��صتقبل 
�لقطري  �أوريــــدو  جممع  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
�ل�صيخ في�صل بن ثاين �آل ثاين حيث تطرق معه 
و�أفــق  �جلــز�ئــر  يف  �ل�صركة  هــذه  ن�صاطات  �إىل 

تطويرها.
عبد  بن  �ل�صيد  "��صتقبل  للوز�رة  بيان  يف  وجاء 
�لقطري  �ملجمع  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لرحمن 
�أوريدو �لذي ي�صغل �أي�صا من�صب رئي�ص ��صتثمار�ت 
�أكرب  �أحد  لال�صتثمار  قطر  بهيئة  و�أفريقيا  �آ�صيا 

�ل�صناديق �ل�صيادية يف �لعامل''.
هذه  ن�صاطات  حــول  كذلك  �ملحادثات  ود�رت 
ظل  يف  تطويرها  و�أفـــق  �جلــز�ئــر  يف  �ل�صركة 
�جلــز�ئــري  �لــ�ــصــوق  بها  يتمتع  �لــتــي  ــدر�ت  ــق �ل
بظروف  �لطرفان  �أ�صاد  حيث  �لنمو،  و�إمكانيات 

تطور هذه �ل�صركة يف �جلز�ئر.
�هتمام  عــن  ــــدو  �أوري جممع  مــ�ــصــوؤول  و�أعــــرب 
لال�صتثمار  خمتلفة  �أ�صكال  باإطالق  جمموعته 

�ملبا�صر وكذ� �صر�كات تغطي جماالت عديدة.
تنويع  يف  �لقطري  �ملجمع  باإر�دة  �لوزير  ورحب 

�ل�صلطات  �لتز�م  جمدد�  باجلز�ئر،  ��صتثمار�ته 
�ملبا�صر  �الأجنبي  �ال�صتثمار  بت�صجيع  �لعمومية 
ملنا�صب  و�ملوفر  للروة  �ملنتج  �ال�صتثمار  خا�صة 
�لعمل من خالل و�صع �إطار قانوين م�صتقر و�صفاف 
مع �عتماد �إجر�ء�ت ت�صهيلية لتوفري مناخ مالئم 

لالأعمال و�ال�صتثمار.
و��صتغل بن عبد �لرحمان هذه �ملنا�صبة الإطالع 
�صيفه على خمتلف ور�صات �الإ�صالح �لتي با�صرها 
وجاذبية  تناف�صية  حت�صني  ـــل  �أج مــن  بــلــدنــا 

�قت�صادنا �لوطني

تطبيق  �لــتــجــارة،  وز�رة  ــقــت  �أطــل
لرتقية  �لوطني  لل�صندوق  �لكرتوين 
�ل�صادر�ت، �صي�صمح بتوفري �لعديد من 
�الآنية  �ملعاجلة  غــر�ر  على  �خلدمات 
فيما  �القت�صاديني  �ملتعاملني  مللفات 
و�الأعباء  �لتكاليف  تعوي�ص  يخ�ص 
بيان  ح�صب  و�ل�صحن،  بالنقل  �ملتعلقة 

للوز�رة.
�لرقمية،  �الأر�صية  هذه  ت�صمح  كما 
�لتي مت �إطالقها خالل �جتماع تر�أ�صه 
وزير �لتجارة كمال رزيق، رفقة �لوزير 
�خلارجية  بالتجارة  �ملكلف  �ملنتدب 
يف  �مل�صدرين  مبر�فقة  بكاي،  عي�صى 
نف�ص  ح�صب  �خلــارجــيــة،  �الأ�ـــصـــو�ق 

�مل�صدر.
�اللكرتوين،  �لتطبيق  هذ�  و�صيعمل 
�ملــمــار�ــصــات  خمــتــلــف  تفلي�ص  عــلــى 
�ن  �صانها  مــن  �لــتــي  �لــبــريوقــر�طــيــة 
�لتي  �جلــديــدة  �لديناميكية  تعيق 
ن�صاط  لــدعــم  ــــوز�رة  �ل ��صتحدثتها 

�ملتعاملني �القت�صاديني يف �لت�صدير.

ك�صف �ملدير �لعام للوكالة �لوطنية للمنتجات 
يف  �ل�صروع  �أن  من�صوري  كمال  �ل�صيدالنية، 
�لرو�صي   "Vصبوتنيك�" لقاح  �إنــتــاج  عملية 
�ملقبلة  �الأ�ــصــابــيــع  ــالل  خ �صتكون  بــاجلــز�ئــر 
من  �جلز�ئر  للتحول  �الأو�ن  حان  �أنه  م�صيفا 

بلد م�صتورد للقاحات �إىل م�صدر لها.
"�جلز�ئر  برنامج  على  �صيفا  نزوله  ــدى  ول
�لثالثة  ــة  ــاري ــب �الإخ �لــقــنــاة  عــلــى  مبا�صر" 
من�صوري  كمال  قــال  �جلــز�ئــري،  للتلفزيون 
بلغت  ــي  �لــرو�ــص ــرف  ــط �ل ــع  م ــات  ــادث ــح �مل �أن 
عملية  يف  لل�صروع  ــد�  ج "متقدمة  مرحلة 
يف  وهــذ�  باجلز�ئر   Vصبوتنيك� لقاح  �إنــتــاج 
�أن  م�صيفا  �ملقبلة"،  �لقليلة  �الأ�صابيع  غ�صون 

�لعملية �صيتم بال�صر�كة بني �صركة "�صيد�ل" 
متلك  خا�صة  جز�ئرية  و�صركات  �لعمومية 

�خلرب�ت �لالزمة يف �إنتاج �الأدوية".
للوكالة  �لعام  �ملدير  قــال  �ل�صدد  هــذ�  ويف 
�جلز�ئر  �أن  �ل�صيدالنية،  للمنتجات  �لوطنية 
�لطلب  تغطية  على  �أوىل  كمرحلة  "�صتعمل 
�لوطني من هذ� �للقاح ونطمح كمرحلة ثانية 

لت�صديره للخارج خا�صة دول �جلو�ر".
�الأدوية  �إنتاج  لعملية  تقييمه  بخ�صو�ص  �أما 
يف  "حققنا  من�صوري  كمال  ــد  �أك بــاجلــز�ئــر، 
فاتورة  وقل�صنا  �إيجابية  نتائج  وجيزة  فرتة 
ن�صبة  رفـــع  �إىل  ــوم  ــي �ل ون�صعى  ــري�د  ــت ــص �الإ�

�لت�صدير نحو �خلارج".

برميل �لنفط
 فوق 57 دولر�
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على  �صيفا  نزوله  لــدى  �لوزير  وقــال 
قاملة،  ــن  م �جلـــز�ئـــر  �إذ�عـــــة  �أمـــــو�ج 
م�صالح  بــه  وعــدت  مــا  حتقيق  مت  �نــه 
�لريفية  و�لتنمية  �لــفــالحــة  وزيـــر 
وتقلي�ص  �لبطاطا  بـــذور  بخ�صو�ص 
حاليا  باملائة   50 بـ  �ال�صتري�د  فاتورة 
و�لو�صول �إىل توفري70 باملائة من بذور 
خا�صة   2024 �آفــاق  �ملحلية  �لبطاطا 
و�ن �جلز�ئر حتوز على كافة �لقدر�ت 
و�لكفاء�ت، وهو ما مت مالحظاته على 
�لفالحية،  �مل�صتثمر�ت  �إحدى  م�صتوى 
من  �لنهائي  �لتخل�ص  �أن  �إىل  م�صري� 
�أو  �صنة  خالل  �صيكون  �لبذور  ��صتري�د 

�صنتني على �الأكر.
قال  �لزيتي  �ل�صلجم  يخ�ص  وفيما 
هاته  تــطــويــر  "يجب  ــــه  �إن ـــوزيـــر  �ل
�لزر�عة يف �جلز�ئر، ملا متثله من عبء 
�لعمومية  �لنفاقات  م�صتوى  ثقيل على 
�لــذي  ـــايل  �حل ــظــرف  �ل يف  �صيما  وال 
جائحة  تف�صي  جــر�ء  �لعامل  يعي�صه 
كورونا  و�لتي �ألهبت �أ�صعار بع�ص �ملو�د 

�الأ�صا�صية.
زر�عـــة  ــن  م ــل  ك "تطوير  �أن  و�أفــــاد 
ب�صكل  ت�صيري  �لتي  �لزيتي  �ل�صلجم 
لي�ص  �حلليب  �صعبة  وكذ�  و�لذرة  جيد 
�عتباطيا بل هو حتدي ترفعه �لدولة 

�جلز�ئرية لتدعيم  �القت�صاد �لوطني، 
متابعة تقنية من  �لذي يتوجب  �الأمر 

خالل �إر�صاد �لفالحني".
ــدى  م حــــول  �ـــصـــوؤ�ل  ــى  ــل ع رده  ويف 
�ل�صكرية  ــزر�عــة  �ل برنامج  جت�صيد 
�لطريق  خـــارطـــة  ت�صمنته  ــــذي  �ل
�لفالحة  وزير  �أو�صح   2024-2020
حاليا  ـــري  جت ــي  ــت �ل "�لتجارب  �أن 
�أ�صناف  مالئمة  ــدى  م على  لــلــوقــوف 
�أربعة  ــاح  �أثــبــتــت جن �لــزر�عــة،  ــذه  ه
�حلقيق  �لرهان  و�أن  �أ�صناف  �صتة  �إىل 
بجانب  مرتبط  �لزر�عة  هذه  الإجناح 
�لتحويل" و�أكد �إح�صاء متعاملني �ثنني 

يف �لوقت �لر�هن.
توقيف  بــ�ــصــان  ــد�ين  ــي ــم ح و�ـــصـــرح 
�لطازجة  �حلــمــر�ء  �للحوم  ��صتري�د 
ب�صدد  �لوز�رية  د�ئرته  بان  و�ملجمدة 
خالل  مــن  �لــكــرمي  لل�صهر  �لتح�صري 
�ملنتجات  تــوفــر  مـــدى  عــلــى  ــوف  ــوق �ل
و�لقدرة  تتالءم  وباأ�صعار  �لفالحية 
�ل�صر�ئية للمو�طن. وك�صف عن �إعادة 
خالل  ر�صميا  �ملا�صية  بيع  �أ�صو�ق  فتح 
�الأ�صبوع �ملقبل. و�أو�صح �أن هذ� �لقر�ر 
عدد  فيه  فتحت  �لذي  �لوقت  يف  جاء 
من �الأ�صو�ق �أبو�بها بناًء على تعليمات 

�لوالة ببع�ص من واليات �لوطن. 

�إ�صتقبل وزير �لطاقة، عبد�ملجيد عطار، 
�لوز�رية  �لــد�ئــرة  مبقر  �أم�صالثالثاء، 
ــة  ــادي ــيــا �الحت �ــصــفــرية جــمــهــوريــة �أملــان
حيث  منها،  بطلب  فولرب�ص  �إليز�بيث 
�ملتجذرة  �لعالقات  �إىل  �لطرفان  تطرق 
جمال  يف  خا�صة  �لبلدين  بني  و�ملمتازة 
مب�صتوى  �لطرفان  �أ�ــصــاد  كما  �لطاقة، 
�ملوؤ�ص�صات  بــني  و�لــتــبــادل  �لــ�ــصــر�كــة 
على  �صدد�  و�لتي  و�الملانية  �جلز�ئرية 
خالل  من  وتو�صيعها،  تعزيزها  �صرورة 
�الأملانية  �جلــز�ئــريــة  �لــ�ــصــر�كــة  �آلــيــة 

�صنة  مــنــذ  �ملــوقــعــة  �لــطــاقــة  يف جمـــال 
تو�صيع  �إىل  �جلــانــبــان  ودعـــا   .2015
�ملحروقات  ميد�ن  يف  �كر  �لتعاون  هذ� 
و�لكهرباء و�لطاقات �جلديدة على غر�ر 

�لهيدروجني.
�ل�صفرية �الملانية عن  �أكدت  ومن جهتها 
�ال�صتثمار  يف  �الملانية  �ل�صركات  �هتمام 
تعد  �جلز�ئر  �ن  م�صرية  باجلز�ئر  �كر 
�لطاقوي.  �مليد�ن  يف  وجدي  مهم  �صريك 
�ملوؤ�ص�صات  بــاملــنــا�ــصــبــة  �لـــوزيـــر  ودعــــا 
يف  �الإ�صتثمار  نحو  �لتوجه  �إىل  �الملانية 

طريق  عن  و�لكهرباء  �ملحروقات  �صوق 
�ل�صر�كة يف جمال �ملناولة و�صناعة قطع 
�لغيار و�لتجهيز�ت و�لتكنولوجيا مبيد�ن 
�صغرية  موؤ�ص�صات  بان�صاء  حمليا  �لطاقة 
ومتو�صطة خمتلطة بني �جلز�ئر و�أملانيا.

�ملحروقات  ميد�ن  يف  �الإ�صتثمار  وعــن 
�أ�صار �لوزير �نه مع �النتهاء من �لن�صو�ص 
�جلديد  �ملحروقات  لقانون  �لتطبيقية 
�لدول  مقدمة  يف  نف�صها  �جلز�ئر  �صت�صع 
هذ�  يف  لال�صتثمار�ت  جاذبية  �الأكـــر 

�ملجال.

من جهة �أخرى �صلمت �ل�صفرية �الأملانية 
دعوة لل�صيد �لوزير للم�صاركة يف منتدى 
عقده  �ملزمع  �لطاقوي  لالنتقال  برلني 
يف �صهر مار�ص �ملقبل، كما �تفق �لطرفان 
�جلــز�ئــري  �لــطــاقــة  يــوم  تنظيم  على 
�آلية  �صمن  �صنويا  يعقد  و�لــذي  �الأملــاين 
�تفاقية �لتعاون �ملوقعة بني �لبلدين يف 
جمال �لطاقة. ويف �الأخري �أكد� �لطرفان 
على وجود �آفاق و�عدة و و��صعة مل�صتقبل 
موؤ�ص�صات  بــني  �الإ�صتثمار  و  �ل�صر�كة 

�لبلدين.

�الأ�صطول  �أن  �لثالثاء،  �أم�ص  �عالمية،  تقارير  �أفـــادت 
يف  �صنعها  مت  جديدة  بباخرة  يتدعم  �جلز�ئري  �لبحري 
�جلز�ئري  �لطاقم  �أن  فاإن  �مل�صادر،  ذ�ت  وح�صب  �ل�صني. 
�أن  و�أ�صارت  �جلديدة.  �لباخرة  جللب  �ل�صني  �إىل  يتوجه 
�لباخرة  قبطان  بينهم  �صخ�صا   50 من  يتكون  ��لطاقم 

وتقنيني.
�ل�صفينة، جمهزة مبختلف �خلدمات و�لتجهيز�ت �لع�صرية 
�ل�صرورية لر�حة �مل�صافرين، ويقدر طولها بنحو 200 مرت 
وعر�صها بـ 30 مرت� وتت�صع لـ 1800 م�صافر و600 مركبة، 
لنقل  �جلز�ئري  �ملــدين  �لبحري  �الأ�صطول  لتعزز  وتاأتي 
بن  "طارق  باخرتا  �لهامة  قطعه  بني  من  �لذي  �مل�صافرين 

زياد" و"�لطا�صيلي".
مت  وبكني،  �جلــز�ئــر  بني  �لتفاو�ص  من  �صنو�ت   3 وبعد 
 2018 مار�ص   11 يف  �جلديدة  �ل�صفينة  ب�صاأن  �لتعاقد 
وجممع  للم�صفرين  �لبحري  للنقل  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  بني 
غانغزهو  "�صانتيي  �ل�صركتني  من  يت�صكل  �صيني  �صناعي 
تريدينغ  بيلدينغ  �صيب  و"ت�صاينا  �إنرتنا�صونال"  �صيبيارد 

كومباين". 

�أبريل، خلام  �أ�صعار �لعقود �الآجلة ل�صهر  �رتفعت 
باملائة،   1.19 بن�صبة  لندن  بور�صة  يف  برنت 
ووفقا لبيانات �لتد�ول �صبيحة �لثالثاء، بلغ �صعر 
�لربميل يف هذه �لعقود، 57.02 دوالر. وكانت �آخر 
مرة جتاوز فيها �صعر خام برنت، حدود 57 دوالر� 

للربميل يف 13 جانفي �ملا�صي من هذ� �لعام.
ومع حلول �ل�صاعات �الأوىل من �صبيحة �أم�ص ، مت 
تد�ول خام برنت عند 57.06 دوالر للربميل )+ 
1.26 باملائة(. يف �ملقابل، �رتفعت تكلفة �لعقود 
�إىل  �الأمريكي  �خلام  للنفط  �أبريل  ل�صهر  �الآجلة 

باملائة(.  1.32  +( للربميل  دوالر   54.13

حر�ث  بن  ن�صرية  �لبيئة  وزيرة  �أكدت 
من والية �صطيف باأن د�ئرتها �لوز�رية 
"�لعن�صر �جلامعي"  حري�صة على �إدماج 

يف عملية تعزيز �لتنمية �مل�صتد�مة.
�لتي  �لكلمة  خالل  �لوزيرة  �أو�صحت   
قا�صم  مولود  �ملحا�صر�ت  بقاعة  �ألقتها 
عبا�ص  فرحات  بجامعة  بلقا�صم  نايت 
�لعاملي  �ليوم  �إحياء  مبنا�صبة  �صطيف1 
فرب�ير  لـ2  �مل�صادف  �لرطبة  للمناطق 
ي�صهر  �لوز�ري  باأن قطاعها  �صنة  من كل 
�جلامعي"  "�لعن�صر  �إدمــاج  على  د�ئما 
م�صتدلة  �مل�صتد�مة  �لتنمية  تعزيز  يف 
باالتفاقية �لتي وقعتها مديرية �لبيئة 
لوالية �صطيف وجامعة �صطيف1 و�لتي 
"تاأتي جت�صيد� التفاقية �ل�صر�كة �لتي 
�لعايل  و�لتعليم  �لبيئة  وز�رتــا  وقعتها 

و�لبحث �لعلمي".
باأن  �ل�صياق  ذ�ت  يف  �لوزيرة  و�أ�صافت 
"�إن�صاء  هو  �التفاقية  هذه  من  �لهدف 
خالله  مــن  ي�صعى  فــعــال  تــبــادل  ف�صاء 
جهودهما  تــنــ�ــصــيــق  �إىل  ــان  ــاع ــط ــق �ل
�لتنفيذ  حيز  و�صع  ق�صد  وخرب�تهما 
�ملالئمة  �لعلمي  و�لبحث  �لتعليم  بر�مج 

يف �صتى جماالت حماية �لبيئة و�لتنمية 
�مل�صتد�مة خا�صة تلك �ملتعلقة باملناطق 
�لرطبة �لتي نحتفل بيومها �لعاملي على 

غر�ر كل دول �لعامل ".
للطلبة  ــا  ــه ــول ق ــــوزيــــرة  �ل جـــــددت   
�لبيئة  وز�رة  "�أبو�ب  بــاأن  و�لباحثني 
ت�صجيع  �أجل  من  �أمامهم  مفتوحة  تظل 
جمال  يف  وم�صاريعهم  �أفكارهم  ومر�فقة 
�ملعارف  وتطوير  �لبيئة  على  �حلفاظ 
تتيح  �لتي  �لعلمية  �لبيانات  وتقدمي 
�الإملام ب�صكل �أف�صل بالق�صايا �لبيئية يف 

بالدنا و�إيجاد �حللول �لناجعة لها".
�لتقني  �لردم  مركز  مقر  م�صتوى  وعلى 
�لوزيرة  �أ�صدت  "�إيكو�صات"  للنفايات 
تــعــلــيــمــات لــلــقــائــمــني عــلــيــه بــ�ــصــرورة 
لل�صباب  عــمــل  مــنــا�ــصــب  ــد�ث  ــح ــت ــص ��
يف  �مل�صغرة  �ملوؤ�ص�صات  مــع  و�لتن�صيق 
نقلها  �أو  �لنفايات  جمع  مر�حل  خمتلف 
�أو حتويلها �صو�ء تعلق �الأمر باملوؤ�ص�صات 
خمتلف  �إطـــار  يف  بتمويل  �مل�صتحدثة 
�مل�صتحدثة  تــلــك  �أو  ــم  ــدع �ل �أجــهــزة 

بتمويل خا�ص.

اأكد وزير الفالحة والتنمية الريفية عبد احلميد حميداين، اأن ما حتقق حلد الآن يف جمال تطبيق ما ت�صمنته خارطة الطريق الوزارية 2020-2024 ايجابي على 
العموم. واأكد خالل اليوم الثاين من زيارة العمل والتفقد لقاملة، ان زيارته لهذه الولية جاءت للوقوف على ما جت�صد من م�صاريع على ار�ض الواقع بالولية وامل�صطرة 

�صمن املخطط اخلما�صي للوزارة لنهو�ض بهذا القطاع ال�صرتاتيجي الذي تعول عليه اجلزائر اجلديدة ان يكون قطاعا بديال عن قطاع املحروقات.

تت�ضع لـ 1800 م�ضافر و600 مركبة..

خالل ��ضتقباله من طرف وزير �ملالية..



لنيل جائزة نوبل لل�ضالم ل�ضنة 2021..

يف  عــر�قــيــة  �أمــنــيــة  ــادر  مــ�ــص ك�صفت 
عن  �لثالثاء،  �أم�ص  �لب�صرة،  حمافظة 
ت�صجيل حادثة �صطو م�صلح على �صفينة 
�خلليج  مياه  يف  �لب�صرة  ميناء  قبالة 
�لعربي نفذها م�صلحون ي�صتقلون زورقًا، 
�لبحارة  و�أجــهــزة  ــو�ل  �أم على  ��صتولو� 

�ملوجودين على متنها.
على  ــد  و�ح �صهر  نحو  بعد  ذلــك  ياأتي 
حادثة �للغم �لبحري �لذي ُثّبت بناقلة 
ما  �لنفطية،  "�صومو"  �صركة  تتبع  نفط 
�إعالن  �لعر�قية  �ل�صلطات  من  ��صتدعى 
�ملياه  من  جــزء  و�إغـــالق  ـــذ�ر  �الإن حالة 
تفكيك  عــن  �الإعـــالن  قبل  �لــعــر�قــيــة، 
�الآن  لــغــايــة  تك�صف  مل  �لـــذي  �لــلــغــم 
رئي�ص  حكومة  �إعــالن  رغم  مالب�صاته، 
�لوزر�ء م�صطفى �لكاظمي ت�صكيل جلنة 
حتقيق ملعرفة �ملتورطني مبحاولة تفجري 

�لناقلة �لعر�قية.
من  تبث  �لتي  "�ملربد"،  �إذ�عــة  ونقلت 

عر�قية  �أمــنــيــة  مــ�ــصــادر  عــن  �لب�صرة 
قولها، �إّن "�ل�صفينة �لبارق تعر�صت �إىل 
�صطو م�صلح �أثناء وجودها يف مدخل خور 
قبالة  �لعربي  �خلليج  مبياه  �هلل  عبد 

مو�نئ �لب�صرة �لتجارية".
جمموعة  فــاإن  ذ�تها،  للم�صادر  ووفقًا 
�صطح  �عتلت  زورقــــًا  ت�صتقل  م�صلحة 
ــارة �أمــــو�ال  ــح ــب �لــ�ــصــفــيــنــة و�ــصــلــبــت �ل
وهو�تف وحطمت �أجهزة �الت�صال قبل 

�أن تغادر.
يف  عر�قي  م�صوؤول  لفت  �ل�صياق،  ويف 
"منطقة �العتد�ء  �أّن  �إىل  �لنقل،  وز�رة 
تفجري  حماولة  �صهدت  �لتي  نف�صها  هي 
�ملا�صي".  �ل�صهر  يف  �لعر�قية  �لناقلة 
وبنّي �مل�صوؤول �أّن "�مل�صلحني �لذين نفذو� 
ع�صرة  �لثانية  �ل�صاعة  قبل  �حلادثة 
 50 بنحو  يقدر  �ملــال  من  مبلغًا  �صرقو� 
 13،6 حو�يل  )�أي  �إمار�تي  درهم  �ألف 
مبالغ  �إىل  �إ�صافة  �أمريكي(  دوالر  �ألف 

�ملحلية  بالعملة  و�أخـــــرى  بـــالـــدوالر 
�لعر�قية، كما �ُصرقت �أجهزة كومبيوتر 
وهو�تف نقالة ومعد�ت �أخرى". م�صيفا: 
وقّيدت  �ل�صفينة  ت�صلقت  "�لع�صابة  �أّن 
وحطمت  �ل�صالح  تهديد  حتت  �لبحارة 
ـــادرو�  ــزة �ملــنــاد�ة و�التــ�ــصــال وغ ــه �أج
�أنه  معتربً�  جمهول"،  مكان  �إىل  بعدها 
"من �ملبكر �حلديث عن هوية �جلهة لكن 
لل�صفن  �صيئة  ور�صالة  خطرة  �حلادثة 
�لتجارية �لقادمة عرب �خلليج للعر�ق".

�لعر�قي  �لــربملــان  ع�صو  قــال  ـــدوره،  ب
�إّن حادثة �ل�صطو  ووزير �لنقل �ل�صابق، 
وقعت يف منطقة عمليات �صركة ت�صويق 
�ملياه  يف  "�صومو"  �لــعــر�قــيــة  �لــنــفــط 
�هلل  عبد  خــور  مدخل  قــرب  �لعر�قية 
تدخل  �إىل  ــار  ــص و�أ� �لــعــربــي.  باخلليج 
ــعــر�قــيــة عقب  �لــبــحــريــة �ل �لـــقـــو�ت 
د�خل  �إىل  �ل�صفينة  و�صحب  �حلـــادث 

ميناء �لب�صرة.

�ملنا�صلة  �أن  ــرتز،  روي وكالة  ك�صفت 
�حلقوقية �ل�صحر�وية �ميناتو حيدر، 
رئي�صة هيئة �يز�كوم من بني �الأ�صماء 
ل�صنة  لل�صالم  نوبل  جلائزة  �ملر�صحة 
�أجل  من  �ل�صلمية  حلملتها   ،2021

��صتقالل �ل�صحر�ء �لغربية.
ووفقا مل�صح �أجرته رويرتز للم�صرعني 
�ملنا�صلة  جانب  �ىل  �إنه  �لرنويج،  يف 
�ل�صحر�وية، فاإنه مت تر�صيح �لعديد 
�جلائزة  لهذه  �لدولية  �ال�صماء  من 
�ليك�صي  �لرو�صي  �ملعار�ص  غر�ر  على 
�الأكادمييون  ر�صحه  �لذي  نافاليني، 
�أجل  مــن  جلــهــوده  تتويجا   �لــرو�ــص، 
�لتحول �لدميقر�طي �ل�صلمي لرو�صيا، 

ثونربغ،  غريتا  �ملناخية  و�لنا�صطة 
�نتخابات  �أجــل  من  لكفاحهم  وهــذ� 
�ملقاومة  ــل  �أج مــن  و�إلهامهم  نزيهة 

�ل�صلمية يف بلدهم.
�أن  �ل�صحر�وية  للمنا�صلة  و�صبق 

جائزة  عــلــى   2019 �صنة  ح�صلت 
�ي�صا  �ملعروفة  هــود  اليفلي  ر�يت�ص 
نوبل  جــائــزة  با�صم  و��ــصــع  وب�صكل 
ـــني  ـــع �الأرب �لــــذكــــرى  ــة يف  ــل ــدي ــب �ل
جلنة  �أن  رويــرتز  ولفتت  لتاأ�صي�صها. 
نوبل �لرنويجية، �لتي تقرر من �صيفوز 
�لرت�صيحات،  على  تعلق  ال  باجلائزة، 
�أ�صماء  50 عاما من  وحتتفظ ب�صرية 
�لفائزين  غري  و�ملر�صحات  �ملر�صحني 

بها.
�صرية  على  �ملحافظة  عـــادة  ويــتــم 
حتى  �إر�صالها  يجب  �لتي  �لرت�صيحات 
يعمد  مل  ما  �أق�صى،  كحد  يناير   31

�ملر�صحون �إىل ك�صف خيارهم.

�ضطو م�ضّلح على �ضفينة داخل املياه االإقليمية العراقية

املنا�ضلة ال�ضحراوية اأميناتو حيدر �ضمن القائمة 

ظريف يطالب 
بدور اأوروبي لعودة 
بالده واأمريكا اإىل 

االتفاق النووي
وزير  ظريف،  جــو�د  حممد  طالب 
�الأوروبي  �الحتــاد  �إيــر�ن،  خارجية 
لعودة  �لتن�صيق  �أجــل  من  بالتدخل 
�إىل  وطــهــر�ن  لو��صنطن  متز�منة 
�التــفــاق �لــنــووي �لــتــاريــخــي بعد 
جمود دبلوما�صي ب�صاأن �لطرف �لذي 

�صيتخذ �خلطوة �أوال.
و�أعلن �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن 
�لنووي،  �التفاق  �إىل  �لعودة  دعمه 
�لذي �ن�صحب منه �لرئي�ص �الأمريكي 
�ل�صابق دونالد تر�مب، لكنه �أ�صر �أن 
ت�صتاأنف طهر�ن �أوال �لتز�مها �لكامل 
جميع  عــن  تــرت�جــع  و�أن  بــاالتــفــاق 
�الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �حتجاجا 
على �لعقوبات �القت�صادية �لقا�صية 

�لتي فر�صت عليها.
طالب  �لذي  ظريف،  جو�د  وعر�ص 
�لعقوبات  بــاإنــهــاء  �ــصــابــق  وقـــت  يف 
�إيـــر�ن  تتخذ  �أن  قبل  �الأمــريــكــيــة 
نحو  للتقدم  طريقة  �إجـــر�ء�ت،  �أي 
وذلك  �لنووي،  �التفاق  �إىل  �لعودة 
يف مقابلة �أجرتها معه �صبكة �صي �إن 

�إن �الأمريكية.
وقـــال وزيـــر �خلــارجــيــة �الإيـــر�ين 
هناك  �أن  جيد�  "تعلمني  للمديعة: 
للعودة  �آلية  �إىل  للتو�صل  �إمكانية 
�لقيام  ميكن  ملا  و�لتن�صيق  �ملتز�منة 

به".

م�ضت�ضار �الأمن �لقومي �الأمريكي �ل�ضابق جون بولتون

بعد �النقالب �لع�ضكري يف ميامنار.. 

يانغون"  "�صبكة  ن�صطاء  جماعة  قالت 
يف  �جلــمــاعــات  �أكـــرب  �إحـــدى  لل�صباب، 
حملة  �صنت  �إنــهــا  �لــثــالثــاء،  مــيــامنــار، 
ع�صيان مدين بعد ��صتيالء �جلي�ص على 
�ملنتخبة  �لزعيمة  و�حتجاز  �ل�صلطة 
�خلطوة،  هذه  وتعد  كي.  �صو  �صان  �أونــغ 
�أهلي  حتــرك  على  �لعالمات  �أوىل  مــن 

ملعار�صة �النقالب �لع�صكري يف �لبالد.

"تويرت"  على  �جلماعة  ممثل  وقـــال 
وحثت  �أعلنت  لل�صباب..  يانغون  "�صبكة 
على �لع�صيان �ملدين كرد فوري"، م�صري� 
�إىل �أن �الأطباء يف م�صت�صفى يف ماند�الي 

بد�أو� �أي�صا مثل هذه �حلملة.
ــادة �لــعــ�ــصــكــريــة، حل  ــقــي ــنــت �ل و�أعــل
مع  وزيــر�   24 وتوقيف  �لبالد  حكومة 
نو�بهم عن �لعمل، جاء ذلك يف بيان ُن�صر 

بوقت متاأخر من م�صاء �الإثنني على قناة 
يديرها  �لتي  �لتلفزيونية  "مياو�دي" 
�لقيادة  �أن  �لبيان  ــح  ــص و�أو� �جلي�ص. 
الإد�رة  وزيـــر�   11 عّينت  �لع�صكرية، 
وفجر  �أوىل.   كخطوة  �لــبــالد  �ــصــوؤون 
�نقالبا  باجلي�ص  قـــادة  نفذ  ــني،  ــن �الإث
ع�صكريا، جرى خالله �عتقال كبار قادة 
بالدولة بينهم رئي�ص �لبالد وين مينت، 

�لوطنية  "�لر�بطة  حـــزب  وزعــيــمــة 
�أونغ  �مل�صت�صارة  �حلاكم،  للدميقر�طية" 

�صان �صوت�صي.
ــالب بــالــتــز�مــن مــع �أول  ــق ــي �الن ــاأت وي
جل�صة مقررة ملجل�ص �لنو�ب �ملنبثق عن 
هي  �الأخـــرية،  �لت�صريعية  �النتخابات 
�حلكم  �نتهاء  منذ  جتري  �لتي  �لثانية 

�لع�صكري عام 2011.

جمموعة نا�ضطني تطلق حملة ع�ضيان مدين
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ق.د

ق.د

اأكد م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي ال�صابق ال�صفري جون بولتون، اأن اإعالن اإدارة الرئي�ض اجلديد جو بايدن مراجعة قرار الرئي�ض ال�صابق دونالد ترامب حول ال�صحراء 
الغربية موؤ�صر على اإمكانية اإلغائه.

�الأمريكي  �لــقــر�ر  على  تعليقه  ويف 
�الأخري حول �ل�صحر�ء �لغربية، �أو�صح 
م�صاور�ت  هناك  تكن  ''مل  �أنه  بولتون، 
�لــواليــات  حكومة  قبل  مــن  م�صبقة 
جبهة  ــع  م ــب  ــر�م ت و�إد�رة  �ملــتــحــدة 
�جلز�ئر  حكومة  �أو  �لبولي�صاريو، 
غري  ــرى  �أخ جهة  �أي  �أو  موريتانيا  �أو 
�ملغرب، وبالتاأكيد لي�صت هذه �لطريقة 

�لتي متار�ص بها �لدبلوما�صية''.
تر�مب حول  ''قر�ر  �إن  بولتون،  وقال 
�ل�صحر�ء �لغربية كان خطاأ ال يعك�ص 
�أعتقد  �لقدمية،  �الأمريكية  �ل�صيا�صة 
�إنها  بالفعل  قــالــت  بــايــدن  �إد�رة  �أن 
�صرت�جع هذ� �لقر�ر و�أعتقد �أنه ميكنها 

�إلغاوؤه''.
يف  �ليوم  يقع  ما  �أن  بولتون،  و�أو�صح 
�ل�صحر�ء �لغربية، هو نتيجة طبيعية 
�أد�ء  يف  �ملتحدة  �الأمم  �صيا�صة  لف�صل 
وعرقلة  عــقــود،  ثــالثــة  بعد  مهامها 
�لذي  �مل�صري  تقرير  ال�صتفتاء  �ملغرب 

و�فق عليه �جلميع يف �صنة 1991.
�ملتحدة  ''�الأمم  �أن  بولتون،  و�عترب 
من  �لنز�ع  يف  طرفًا  ت�صبح  �أن  ميكن  ال 

�لنار  �إطـــالق  بــوقــف  �لتم�صك  ــالل  خ
�لطريقة  بهذه  فهي  �ال�صتفتاء،  ومنع 

تنحاز للمغرب''.
''�ملـــركـــز  مـــع  مــعــر�ــص حــديــثــه  ويف 
�جلز�ئري للدبلوما�صية �القت�صادية''، 
قال جون بولتون �أي�صًا: ''لقد �صاعدت 
عام  يف  ــن  �الأم جمل�ص  قــر�ر  كتابة  يف 
بعثة  مبوجبه  �أن�صاأت  �لــذي   1991
�ال�صتفتاء  لتنظيم  �ملــتــحــدة  �الأمم 
��صمها  ــن  وم �لغربية،  �ل�صحر�ء  يف 

�إن�صائها  من  �لغر�ص  يكن  مل  �أنه  يت�صح 
بني  �لنار  �إطــالق  وقف  مر�قبة  جمرد 
ولكن  �ملغرب،  وحكومة  �لبولي�صاريو 
فكرة  كــان  �لــذي  �ال�صتفتاء  الإجـــر�ء 
�لغربية  �ل�صحر�ء  �إقليم  و�صع  حل 
نهاية  مــنــذ  ــــز�ع  ن كـــان حمـــل  ــــذي  �ل
عام  يف  �الإ�صباين  �ال�صتعماري  �حلكم 

.''1975
''�صيا�صة �لواليات  �أن  وك�صف بولتون، 
�ملتحدة وعلى مدى عقود ظلت ثابتة، 

�ل�صحر�ء  و�صع  �أن  على  تقوم  وكانت 
�لغربية وعودة �لالجئني �ل�صحر�ويني 
ونزيه،  حر  ��صتفتاء  تنظيم  عرب  مير 
على  �ملغرب  ب�صيادة  يومًا  تعرتف  ومل 

�الإقليم''.
و�صدد م�صت�صار �الأمن �لقومي �الأمريكي 
�ل�صابق على �أن ''�ل�صيادة على �الإقليم 
يحددها �صعب �ل�صحر�ء �لغربية، وكان 
�لفر�صة  لل�صحر�ويني  تتاح  �أن  ينبغي 
لذلك  يريدون..  ما  باأنف�صهم  ليقررو� 
ملا  مثال  هــو  برمته  �الأمـــر  �أن  �أعتقد 
�الأمم  ف�صل  مــن  عــامــًا   30 مــن  يــقــرب 
عليه  و�فــق  ب�صيء  �لقيام  يف  �ملتحدة 

�جلميع يف عام 1991''.
�إىل  بولتون  خل�ص  �للقاء،  ختام  ويف 
�إقليمية  عزلة  يف  يوجد  ''�ملــغــرب  �أن 
�الحتاد  م�صتوى  على  خا�صة  وقارية 
مو��صلة  على  �أ�ــصــر  و�إذ�  �الإفــريــقــي، 
وعــدم  �لغربية  �لــ�ــصــحــر�ء  �حــتــالل 
وقــبــول تنظيم  بــالــتــز�مــاتــه  ــاء  ــوف �ل
يوؤدي  �صوف  �مل�صري،  لتقرير  ��صتفتاء 
باملنطقة  �مل�صاكل  من  مزيد  �إىل  ذلك 

ويزيد من عزلته''.
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اللبنانيني  من  �سخ�سا   18 اعتقل  اإنه  اللبناين  اجلي�ص  قال 
وال�سوريني املرتبطني بتنظيم داع�ص.وقال اإن االعتقاالت جاءت 
"عمليات ميدانية" خالل االأ�سبوعني املا�سيني يف  نتيجة �سل�سلة 
ترتبط  خاليا  �سمن  ين�سوون  والذين  احلدودية  عر�سال  بلدة 

بالتنظيم االإرهابي.
للتنظيم  وانتمائهم  بتاأييدهم  املوقوفون  اعرتف  "وقد  وتابع 
باأعمال  للقيام  والتخطيط  اإ�سداراته  املذكور ومتابعة  االإرهابي 

اإرهابية، كما مت �سبط كمية من االأ�سلحة والذخائر احلربية''.
الواقعة  اجلبال  يف  قاحلة  منطقة  وهي  عر�سال،  جرود  وكانت 
بني �سوريا ولبنان، قاعدة لعمليات اجلماعات امل�سلحة التي تقاتل 
وجبهة  الدولة  تنظيم  ذلك  يف  مبا  ال�سورية  االأهلية  احلرب  يف 

فتح ال�سام التي كانت تعرف �سابقا بجبهة الن�سرة.

حربية  طائرات  باأن  الثالثاء،  اأم�ص  اإعالمية،  تقارير  اأفادت 
باإقليم  ال�سليمانية  حمافظة  يف  قرى  على  غارات  �سنت  تركية 
اأن  التقارير،  تلك  وك�سفت  بع�سها.  وق�سفت  العراق  كرد�ستان 
)�سيني(  قرية  يف  جوية  �سربة  نفذ  الرتكي  احلربي  "الطريان 

مبحافظة ال�سليمانية".
واقت�سرت  �سقوط �سحايا،  اإىل  ت�سري  "املعلومات ال  اأن  واأ�سافت، 

اخل�سائر على ما تعر�ست له املنازل من تدمري".

االحتاد  يف  واالأمن  ال�سلم  مفو�ص  �سرقي،  ا�سماعيل  اتفق 
االإفريقي يوم االثنني مع مبعوث االمني العام لالأمم املتحدة اىل 
املنظمتني  بني  التعاون  توثيق  �سرورة  على  كوبي�ص،  يان  ليبيا، 
االإفريقية واالممية لدعم احلل ال�سيا�سي يف ليبيا وفق ما ن�ست 
على  تغريدة  يف  �سرقي  وكتب  برلني.  موؤمتر  خمرجات  عليه 
مبعوث  من  مثمرة  هاتفية  مكاملة  تلقيت  ''تويرت''،  يف  �سفحته 
خاللها  مت  كوبي�ص  يان  ليبيا،  اإىل  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني 
واالأمم  االإفريقي  االحتاد  بني  العالقات  ''توثيق  على  االتفاق 
''�سرورة  على  التاأكيد  مع  الليبية''،  االطراف  دعم  يف  املتحدة 
ياأتي  برلني''.  موؤمتر  عن  املنبثق  ال�سيا�سي  امل�سار  اطار  يف  العمل 
توافق االفريقي االممي عقب الدعوات الليبية من اأجل اأن يلعب 

االحتاد االفريقي دورا يف م�سار الت�سوية.

تقدم نواب دميقراطيون يف الكونغر�ص االأمريكي بت�سريع يدعو 
م�سوؤولياتها  من  غرين  تايلور  مارجوري  النائبة  جتريد  اإىل 
مواقع  على  لها  من�سورات  بع�ص  ب�سبب  النواب  جمل�ص  جلان  يف 

التوا�سل االجتماعي.
مبقرتح  تقدمت  قد  جورجيا  والية  عن  غرين  النائبة  وكانت 
بايدن  جو  اجلديد  الرئي�ص  م�ساءلة  يف  للبدء  املا�سي  ال�سهر 

برملانيا.
املا�سي،  نوفمرب  يف  النواب  جمل�ص  يف  ع�سوة  انتخابها  ومبجرد 
يف  ع�سوة  النواب  جمل�ص  يف  اجلمهورية  االأقلية  زعيم  اختارها 

جلنة التعليم والعمل وجلنة امليزانية باملجل�ص.

طو�سمريب،  مدينة  يف  االأقل  على  هاون  قذائف   10 �سقطت 
مقر  حميط  يف  بع�سها  تفجر  ال�سومالية،  غلمدغ  والية  عا�سمة 
م�سوؤولني  فرماجو،  اهلل  عبد  حممد  الدولة،  رئي�ص  فيه  التقى 

حمليني، وفقا لو�سائل اإعالم.
واأفاد موقع "�سومايل غارديان" االإخباري باأن الرئي�ص فرماجو 
الواليات  بع�ص  وروؤ�ساء  روبلي  ح�سني  حممد  الوزراء  ورئي�ص 
االإقليمية و�سلوا اإىل طو�سمريب االثنني الإجراء حمادثات حول 
املدينة  تعر�ست  و�سولهم  من  �ساعات  وبعد  انتخابية،  خالفات 
مقر  ا�ستهدف  الق�سف  اأن  املوقع  وذكر  الهاون.  بقذائف  لق�سف 
الرئي�ص وق�سم �سرطة املدينة، واأعلنت حركة "ال�سباب" املت�سلة 
يف  املركزية  احلكومة  �سد  حتارب  والتي  "القاعدة"  بتنظيم 

ال�سومال م�سوؤوليتها عن الهجوم.

الطريان الرتكي يق�ضف قرى يف اإقليم 
كرد�ضتان العراق 

توافق افريقي اأممي لدعم احلل 
ال�ضيا�ضي لالزمة الليبية

نواب يف الكونغر�س ي�ضعون لطرد 
نائبة "متطرفة موؤيدة لرتامب"

�ضقوط قذائف هاون قرب مقر 
رئي�س ال�ضومال

اجلي�س اللبناين يعتقل 18 لبنانيا 
و�ضوريا على �ضلة بـ''داع�س''

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
اإعالن اإدارة بايدن مراجعة قرار ترامب حول ال�ضحراء 

الغربية موؤ�ضر على اإمكانية اإلغائه

جمود دبلوما�ضي..



من  مقربة  م�سادر  من  نيوز  االورا�ـــص  علمت 
عدة  هناك  اأن  على  البي�ساء  عني  اإحتاد  بيت 
اأطراف ت�سعى جاهدة ل�سرب اإ�ستقرار الفريق 
ال  قليلة  فئة  وهي  امل�ساكل  اإفتعال  خالل  من 
تهمها م�سلحة النادي وهي ت�سعى دائما ل�سرب 
لها  جهات  ل�سالح  وتعمل  الفريق  ا�ستقرار 
اأهدافها ال�سخ�سية على الرغم من اأن الفريق 
هذا املو�سم متكن من حتقيق املعجزة بعد اإيجاد 
مكتب م�سري يقوده الرئي�ص ب�سري بوجعادة هذا 
اجلديد  املو�سم  معامل  �سبط  من  متكن  االأخري 
على  االإقامة  ومكان  والعبني  فني  طاقم  من 
ال�سنوات  يف  يعاين  كان  الفريق  اأن  من  الرغم 
ب�سري  الرئي�ص  واأكد  اجلانب  هذا  من  االأخرية 
بوجعادة اأنه يجب و�سع حد "للتخالط" الذي 
الفريق  حميط  يف  االأخـــرية  ــدة  امل يف  يحدث 
البي�ساء  عني  اإحتاد  فريق  م�سلحة  اأن  موؤكدا 
اإعادة  فوق كل اعتبار وعلى اجلميع العمل يف 
واحلقيقية  الطبيعية  مكانته  اإىل  االحتــاد 
ال  وحـــده  امل�سري  املكتب  اأن  الرئي�ص  ــار  ــس واأ�
مل�ساعدة  االأطــراف  كل  تدخل  يجب  بل  يكفي 
التي  املالية  االأزمــة  ظل  يف  خ�سو�سا  الفريق 

يتخبط فيها الفريق وهذا لكرثة امل�ساريف مع 
ال�سروع يف التح�سريات والتي ت�سمل م�ستحقات 
الالعبني ترب�سات واالألب�سة الريا�سية ولهذا 
ممكن  وقــت  اأقــرب  يف  لــالأمــوال  بحاجة  نحن 
مادام اأن االحتاد فريق كبري وال ميكن ت�سيريه 

باأموال �سخ�سية فقط.
تتطلع  االإدارة  تزال  ال  �سلة،  ذات  �سياق  ويف 
اإىل خرب �سار بخ�سو�ص اأ�سغال جتديد ب�ساط 
اأو  الرحمان"  عبد  "مزياين  ميدان  اأر�سية 
املجل�ص  منح  اأن  بعد  علي"،  احلــاج  "حمدي 
اأن  اإال  لتهيئتهما  �سمانات  البلدي  ال�سعبي 
ال�سركة التي كلفت باالأ�سغال مل ت�سرع يف ذلك 
حقيقيا  �سداعا  اأ�سبح  الذي  امل�سكل  وهو  بعد، 
االأ�سغال  انــطــالق  عـــدم  ويــتــزامــن  لـــــالإدارة 

ــورة مــع املــقــربــة مــن موعد  ــذك بــاملــالعــب امل
اجلديد  للمو�سم  التح�سريات  يف  ال�سروع 
فاالإدارة تنتظر الرتخي�ص فقط من طرف 
للمو�سم  التح�سريات  لل�سروع يف  الرابطة 
جمربا  نف�سه  الفريق  و�سيجد  اجلديد 
على اإيجاد ملعب اأخر ال�ستقبال مناف�سيه 
اأوىل اجلــوالت، حتى يف حال انطالق  يف 

ــام  االإ�ــســغــال خــالل االأي
اأن  اعتبار  القادمة، على 

مدة االإجناز قد ت�ستغرق 
بني �سهرين اإىل اأربعة اأ�سهر 

ــزامــن مـــع بــدايــة  ــت مـــا ي
املناف�سة الر�سمية.

بدري. ع

بدري. ع عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

توا�سل ت�سكيلة نادي التالغمة حت�سرياتها اجلدية لبطولة املو�سم اجلديد حتت 

اإ�سراف املدرب رابح زمامطة، حيث تتوا�سل التح�سريات بتعداد مكتمل وهذا قبل اأيام 

اأمام  جرت  التي  الودية  املباراة  يف  النادي  ت�سكيلة  وتعادلت  البطولة،  بداية  من  قليلة 

عن  للفريق  الفني  الطاقم  واأعرب  اأهداف،  دون  اللقاء  اإنتهى  حيث  باتنة  مولودية  فريق 

ر�ساه على التح�سن امللحوظ يف م�ستوى الت�سكيلة من مباراة الأخرى حيث مت تدارك الكثري 

اأم�سية اأم�ص مقابلة  من النقائ�ص التي كانت تعاين منها الت�سكيلة، واأجرت ت�سكيلة النادي 

ودية اأمام فريق اإحتاد ال�ساوية مبلعب ال�سهيد خبازة ب�سري، علما اأن ت�سكيلة الرديف اأي�سا 

خا�ست مباراة ودية اأمام فريق مولودية ق�سنطينة.

حتقيق  على  احلايل  التعداد  قدرة  يف  ثقته  بو�سياف  توفيق  الفريق  رئي�ص  واأبــدى 

هذا  يف  باأريحية  البقاء  حتقيق  وهو  اجلديد  املو�سم  بطولة  يف  امل�سطر  الهدف 

الأغلب  املحلي  والطابع  املناف�سة  نظام  يف  احلا�سل  التغيري  رغــم  امل�ستوى 

املباريات، وح�سب بو�سياف فاإن الفريق خا�ص حت�سريات يف امل�ستوى 

التح�سريات  باإجراء  االإكتفاء  رغم  ال�سابقة  الفرتة  خالل 

من  الفريق  ملعاناة  بالنظر  التالغمة  مدينة  يف 

الناحية املالية.

زمامطة را�س عن حت�ضن االأداء 

وبو�ضياف يوؤكد ت�ضطري البقاء هدفا   

بدري. ع 

نادي التالغمة 

التجارية  ال�سركة  اإدارة  تلقت 
من  مــرا�ــســلــة  العلمة  ملــولــوديــة 
بخ�سو�ص  الهواة  رابطة  طــرف 
مكان ا�ستقبال الفريق ملبارياته 
وهذا  اجلــديــد  املو�سم  خــالل 
تاأهيل  اللجنة  رفــ�ــص  بــعــد 
ب�سبب  زوغـــار  م�سعود  ملعب 
الأر�سية  الكارثية  الو�سعية 
ال�سركة  اإدارة  وتقدمت  امللعب، 
م�سوؤويل  اإىل  بطلب  التجارية 
بلدية البالعة من اأجل املوافقة على 
الفريق  ملباريات  البلدي  امللعب  احت�سان 
ــــالل املـــو�ـــســـم اجلـــديـــد،  خ
وقــــت  يف  وهـــــــــذا 

اال�ستقبال  على  الهاوي  النادي  اإدارة  ت�سر 
مبلعب ال�سهيد عمار حار�ص بو�سط املدينة، 
ال�سراع  عودة  من  الفريق  اأن�سار  ويتخوف 
ال�سركة  مــ�ــســوؤويل  بــني  جمـــددا  االإداري 
الهاوي  الــنــادي  مــن  ونظرائهم  التجارية 
الفريق  فيه  �سي�ستقبل  الذي  امللعب  ب�سبب 

مبارياته خالل املو�سم اجلديد.
ومتكنت مولودية العلمة من الفوز يف اللقاء 
دون  بثالثية  اأرهيو  واد  فريق  اأمــام  الــودي 
مقابل يف اأول مقابلة ودية يف ترب�ص ال�سلف، 
يف  ثابت  بن  توقيع  من  االأول  الهدف  وجاء 
ويف  جــزاء  �سربة  بوا�سطة   41 الدقيقة 
اأ�ساف دايري الهدف الثاين  ال�سوط الثاين 
يف الدقيقة 47 قبل اأن يتمكن بودوخة من 

من  الدقيقة   يف  الثالث  الهدف  توقيع 
اللقاء الذي عرف تاألق املدافع عبادة، ومن 
نهار  العلمية  الت�سكيلة  تخو�ص  اأن  املنتظر 
جيل  فريق  اأمــام  ثانية  ودية  مباراة  اليوم 

عني الدفلى.
على  العلمة  مــولــوديــة  اإدارة  وحت�سلت 
ال�سابق  الالعب  طرف  من  مبدئية  موافقة 
م�ستحقاته  بخ�سو�ص  فريد  ملويل  للفريق 
املالية التي حت�سل عليها بعد احلكم ال�سادر 
من  حيث  الريا�سية،  املحكمة  طــرف  مــن 
الالعب  م�ستحقات  ت�سوية  يتم  اأن  املنتظر 
قــريــبــا وفـــق االتـــفـــاق احلــا�ــســل يف وقت 
يعار�ص  ال  الالعب  اأن  مقربة  م�سادر  اأكدت 
التي  املــالــيــة  القيمة  يف  ن�سبي  تخفي�ص 

والتي  الريا�سية  املحكمة  من  عليها  حت�سل 
تفوق مليار �سنتيم، علما اأن اإدارة املولودية 
الدائنني  الالعبني  باقي  اإقناع  على  تراهن 
م�ستحقاتهم  من  ن�سبة  عن  التنازل  بغية 
بداية  قبل  اجلــدد  الالعبني  تاأهيل  بغية 
البطولة، من جانب اأخر فاإن اإدارة املولودية 
تراهن على العالقة اجليدة التي تربط بني 
واملدير  رقــاب  �سمري  الهاوي  النادي  رئي�ص 
الفني ال�سابق علي م�سي�ص من اأجل االإتفاق 
ت�سويتها  ــرق  وط املالية  م�ستحقاته  على 
خا�سة اأن املعني جلاأ اإىل املحكمة الريا�سية 
ت�سل  مالية  بتعوي�سات  للمطالبة  لوزان  يف 
العقد  ف�سخ  نظري  �سنتيم  ملياري  نحو  اإىل 

الذي كان يربطه بالفريق.

اأن  الكاب  واإدارة  واإدراك  الوقت  مرور  رغم 
م�سكلة ال�سركة التجارية واملتعلقة بالديون 
والتي  املنازعات  جلنة  م�ستوى  على  امل�سجلة 
تقدر مببلغ 4.2 ماليري �سنتيم والتي �ستكون 
البطولة  اإنطالقة  قبل  للفريق  عائق  اأكرب 
فاالإدارة يف الوقت احلايل تبقى عاجزة عن 
القيمة  ظل  يف  �سيما  الالزمة  احللول  اإيجاد 
عدد  فند  هذا  من  واالأكــرث  املرتفعة  املالية 
على  للكاب  يدينون  اللذين  الالعبني  مــن 
اإت�ساالت  اي  وجود  املنازعات  جلنة  م�ستوى 
اأو  احلالية  االإدارة  طــرف  من  حمــاوالت  اأو 
بطريقة  االإ�سكال  ت�سوية  اأجل  من  ال�سابقة 
يف  املوجودة  الفرق  بع�ص  تفعل  مثلما  ودية 
نف�ص و�سعية الكاب فهناك عدد من الالعبني 
يعار�سون  ال  اأنــهــم  اإلــيــهــم  حتدثنا  الــذيــن 
اجللو�ص مع االإدارة والبحث عن حلول ودية 
لكنهم يف املقابل ي�سعون اأبرز �سرط ويتمثل 
رئي�ص  من  �سمان  �سكوك  على  احل�سول  يف 
بطريقة  وموثقة  �سخ�سيا  وباإ�سمه  الفريق 
قانونية واجلدير بالذكر اأن ال�سمت عن هذه 
الفريق  اإدارة  على  فقط  يقت�سر  ال  الق�سية 
لكل  امتدت  بل  احلالية  اأو  ال�سابقة  �سواء 
حتى  االأورا�سي  البيت  يف  الفاعلة  االأطراف 
االأن�سار يتواجدون يف حالة �سبات كبري فهم 
يف  الودية  املباريات  بنتائج  �سوى  يهتمون  ال 
ويتواجدون  الالعبني  واأداء  الراهن  الوقت 
بعيدا عن هذه الق�سية اأما ال�سلطات املحلية 

للوالية اكتفت بدور املتفرج.
فريق  يخو�ص  قبل  من  اإليه  اأ�سرنا  وكما 
ــة  ــوم اآخـــر مـــبـــاراة ودي ــي �ــســبــاب بــاتــنــة ال
خالل  البطولة  اإنطالقة  قبل  حت�سريية 

اليوم  مــبــاراة  و�ستجمعه  الــقــادم  االأ�ــســبــوع 
فر�سة  وهي  ق�سنطينة  مولودية  فريق  �سد 
اأجل  من  وم�ساعديه  رحموين  مراد  للمدرب 
بداية  املواجهة  و�ستلعب  االأوراق  �سبط 
ال�سهيد  مبلعب   زواال  الثانية  ال�ساعة  من 
م�سطفى �سفوحي و�ستكون االأبواب مفتوحة 
باأعداد  ــك  وذل احل�سور  اجــل  مــن  لالأن�سار 
فر�سة  اآخــر  ــبــاراة  امل و�ستكون  هــذا  قليلة 
لطاقم الفني من اأجل �سبط معامل الت�سكيلة 
التي  التكتيكية  اخلطة  ور�سم  االأ�سا�سية 
تنا�سب الفريق هذا املو�سم وهو ما عمل عليه 
الودية  املــبــاراة  منذ  رحموين  مــراد  املــدرب 
جرب  اأيــن  الودية  املباريات  وباقي  االأوىل 
التكتيكية  وخطط  العنا�سر  مــن  العديد 
املطاف  نهاية  يف  املنا�سبة  الو�سفة  الإيجاد 
جتدر االإ�سارة اأن الكاب كان قد واجه فريق 

الفارط  ال�سبت  يــوم  ق�سنطينة  مولودية 
مبلعب هذا االأخري وهي املواجهة التي انتهت 
ل�سالح رفقاء املدافع اإ�سالم �سالح الذي تاألق 
منحا  ثنائية  و�سجال  م�ساعدية  زميله  رفقة 

بها التفوق للكاب.
اأن  عليم  م�سدر  من  بلغنا  اأخــر  �سياق  ويف 
تنقل  الذي  جليل  قادة  باتنة  �سباب  العب 
موؤخرا اإىل االإمارات من اأجل اخل�سوع لفرتة 
االإماراتي  ياأ�ص  بنى  مع فريق  جتارب هناك 
لهذا  الفنيني  امل�سوؤولني  اإقناع  من  يتمكن  مل 
فقط  ينتظر  جعله  الـــذي  ـــر  االأم الــفــريــق 
ــن االإمـــــارات اإىل  بــرجمــة رحــلــة جــويــة م
اجلزائر وتبقى و�سعية الالعب غام�سة مع 
الكاب بعد اأن رف�ست اإدارة الفريق عودته يف 

وقت ت�سعى بع�ص االأطراف الإعادته.

قرر مهاجم وفاق �سطيف حلبيب بوقلمونة مغادرة تعداد 
الفريق  اإدارة  مع  احلا�سلة  امل�ساكل  ب�سبب  �سطيف  وفاق 
التي رف�ست عودته جمددا اإىل التعداد رغم مرور الالعب 
يف وقت �سابق على املجل�ص التاأديبي حيث رف�ص املهاجم 
وقرر  احلالية،  الفرتة  خالل  الرديف  �سنف  مع  التدرب 
بوقلمونة اللجوء اإىل جلنة املنازعات من اأجل احل�سول 
على م�ستحقاته العالقة عن املو�سم الفارط واحلايل مع 
التحويالت  فرتة  يف  اإليه  ين�سم  اأخر  فريق  عن  البحث 
املو�سم  بطولة  من  الذهاب  مرحلة  نهاية  بعد  املقررة 
لعر�ص  تلقيه  عن  بوقلمونة  الالعب  وك�سف  اجلــاري، 
ر�سمي من فريق مولودية اجلزائر عن طريق املدرب نبيل 
نغيز الذي يريد االإ�ستفادة من خدماته خالل املريكاتو 
من  قال  كما  اأخرى  عرو�ص  بوقلمونة  ميلك  كما  القادم، 
احل�سول  يف  الالعب  ياأمل  حيث  الوطن،  وخــارج  داخــل 
على ورقة ت�سريحه حتى يت�سنى له االإن�سمام اإىل فريق 

اأخر.
على  غانا  اإىل  التاأ�سرية  ملفات  الوفاق  اإدارة  وو�سعت 
حت�سبا  العا�سمة  اجلزائر  يف  البلد  هذا  �سفارة  م�ستوى 

الغانية  كوما�سي  اإىل  الــوفــاق  تنتظر  التي  لل�سفرية 
مكرر  ال  ــدور  ال ذهــاب  يف  كوتوكو  اأ�سانتي  ملواجهة 
اإىل غانا  الواحدة  التاأ�سرية  الكاف، ويبلغ ثمن  كاأ�ص  من 
مبلغ  دج علما اأن وفد الوفاق الذي من املنتظر اأن 
وطاقم  العبني  بني  ع�سو  من   مكون  غانا  اإىل  ينتقل 
اأن يوا�سل املدرب الكوكي منح  فني واإداري، ومن املنتظر 
الفر�سة للظهري االأي�سر فرحاين هواري من اأجل خالفة 
امل�ساب لعوايف يو�سف يف اجلهة الي�سرى من دفاع الوفاق 
املو�سم وهذا  التوايل يف بطولة هذا  الرابعة على  للمرة 
يف ظل توا�سل غياب لعوايف ب�سبب االإ�سابة التي تعر�ص 

لها يف مباراة مولودية اجلزائر. 
ومن جانب اأخر يت�سمن عقد التمويل الذي �سيتم توقيعه 
لالألب�سة الريا�سية  كابا من طرف م�سريي الوفاق مع �سركة 
الوفاق حيث  التي ت�سب يف م�سلحة  االإمتيازات  العديد من 
الفرتة  يف  فرن�سا  يف  االأول  ترب�سني،  من  الفريق  �سي�ستفيد 
اأن  غري  ال�سيفية  الفرتة  يف  تون�ص  يف  والــثــاين  ال�ستوية 
املبيعات  بحجم  مرتبط  يبقى  تون�ص  يف  الثاين  الرتب�ص 

لقم�سان واأغرا�ص الفريق.

بو�سبيعة  الــنــور  عبد  الــربج  الأهــلــي  املــوؤقــت  املـــدرب  رف�ص 
االأهلي  حظوظ  اأن  ك�سف  حيث  مبكرا  االإ�ست�سالم  راية  رفع 
رغم  االأوىل  الرابطة  يف  البقاء  حتقيق  يف  قائمة  مــازالــت 
االأخرية  املرتبة  يف  الفريق  تواجد  ظل  يف  الو�سعية  تعقد 
نقاط فقط بعد  جولة كاملة، ويف  االأن بر�سيد   حلد 
اللعب  كاملة يف  نقطة  مازالت هناك   فاإنه  بو�سبيعة  نظر 
حت�سن  حال  يف  قائمة  تبقى  التدارك  اإمكانية  فاإن  وبالتايل 
او�ساع الفريق يف الفرتة املقبلة، وبرر بو�سبيعة الهزمية التي 
بالغيابات  الن�سرية  اأمام  الفارطة  اجلولة  يف  الفريق  تلقاها 
العقوبات  اأو  االإ�سابات  ب�سبب  الت�سكيلة  يف  املوجودة  الكثرية 
للم�سوؤولية  الالعبني  حتمل  ب�سرورة  املوؤقت  املــدرب  وطالب 
خالل اجلوالت القادمة والبداية من خرجة يوم االأحد اأمام 
يف  يثق  اأنه  اأخر  جانب  من  بو�سبيعة  واأكــد  ال�ساورة،  �سبيبة 
املباريات  يف  اأف�سل  بوجه  الظهور  على  احلايل  التعداد  قدرة 

الفريق  بجانب  الوقوف  �سرورة  االأن�سار  من  طالبا  القادمة 
لتجاوز الو�سعية احلالية،

لفرتة  املناف�سة  عن  اأ�سامة  قتال  االمين  املدافع  غياب  وتاأكد 
يف  لها  تعر�ص  التي  االإ�سابة  ب�سبب  ون�سف  و�سهر  عن  تقل  ال 
لقاء الن�سرية، حيث يعاين قتال من ك�سر على م�ستوى الكاحل، 
زغدان  املدافع  لها  تعر�ص  التي  االإ�سابة  فاإن  اأخر  جانب  ومن 
لي�ست خطرية، علما اأن االأهلي �سيفتقد اأي�سا خلدمات كل من بن 
الثنائي  اأجرى هذا  اأن  املقبلة بعد  الفرتة  عثمان وعرو�سي يف 
عملية جراحية خالل االأيام الفارطة، فيما �ستعرف الت�سكيلة 
عودة الثنائي قعقع وبو�سماحة بعد اإ�ستفاذ العقوبة التي كانت 
م�سلطة يف حقهما، ومن جانب اأخر مت معاقبة اأهلي الربج لثاين 
مرة بغرامة مالية ت�سل اإىل  مليون �سنتيم من طرف جلنة 
االإن�سباط ب�سبب عدم احرتم الربتوكول ال�سحي خالل مباراة 

اجلولة الفارطة اأمام ن�سر ح�سني داي.

الدين  جمال  عنابة  وايل  ك�سف 
م�سرتك  اتفاق  وجود  عن  برميي 
الإحتاد  الهاوي  النادي  رئي�ص  بني 
جمل�ص  رئي�ص  وكذا  عدوان  عنابة 
�سويا  العمل  اأجل  من  زعيم  االإدارة 
من  للخروج  الفريق  م�سلحة  اأجل  من 
منذ  الفريق  فيها  يتخبط  التي  امل�ساكل 
تقدمي  عن  ــوايل  ال وك�سف  �سنوات،  عــدة 
الن�ساطات  دعـــم  �ــســنــدوق  اجــتــمــاع  مــوعــد 
جويلية  �سهر  يف  مــقــررا  كــان  الــذي  الريا�سية 
مالية  اإعانة  ت�سريح  اأجــل  من  اخلمي�ص  يوم  اإىل 
معتربة للفريق، كما ك�سف الوايل اأي�سا عن قيامه 

مبرا�سلة رئي�ص رابطة الهواة من اأجل منح �سمانات 
بخ�سو�ص ت�سوية الديون التي على عاتق الفريق 
لدى جلنة املنازعات من اأجل التكفل بها وبالتايل 

تاأهيل الالعبني اجلدد.  
عبد  عنابة  اإحتـــاد  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقــال 
الوايل برميي متكن من مل �سمل  اأن  البا�سط زعيم 
الفريق م�سيفا اأنه مت و�سع اليد يف اليد مع رئي�ص 
اأي خــالفــات بني  الــهــاوي مــع نفي وجــود  الــنــادي 
ال�سركة  ح�سول  على  االتفاق  مت  حيث  الطرفني 
التجارية على مبلغ  ماليري �سنتيم من اأ�سل  
ماليري �سيت�سفيد منها الفريق خالل االأيام املقبلة، 
حققها  التي  النتائج  اأن  زعيم  الرئي�ص  واأ�ــســاف 

من  اإيجابية  كانت  الــوديــة  املباريات  يف  الفريق 
خالل عدم خ�سارة اأي مباراة اأمام فرق لها م�ستوى 

مقبول.
اأن الهدف االأ�سا�سي  اأخر ك�سف زعيم   ومن جانب 
يف  االأوىل  املحرتفة  الــرابــطــة  اإىل  ال�سعود  هــو 
الهاوي  النادي  رئي�ص  اأمــا  ــاري،  اجل املو�سم  نهاية 
عزيز عدوان فقد ك�سف عدم وجود اأي م�ساكل مع 
الذي  النزاع  اأن  بالقول  مردفا  التجارية  ال�سركة 
االأ�سخا�ص  بني  كــان  �سابق  وقــت  يف  حا�سال  كــان 
م�سيفا اأن ال�سلح الذي ح�سل بني الطرفني مكن من 

حتويل مبلغ اإجمايل يناهز  ماليري �سنتيم.

�خل�سر �سيو�جهون منتخب عاملي مبلعب وهر�ن �جلديد

�لر�بطة تر��سل �ل�سركة �لتجارية و�لأن�سار
 متخوفون من عودة �ل�سر�ع 

ق�سية �لديون تبقى عالقة و�سمت كبري 
من طرف �لإد�رة و�ل�سلطات..! 

�أطر�ف ت�سعى لزعزعة ��ستقر�ر 
�لفريق..!

�ملنتخب �لوطني
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بلما�سي باأنه جد معجب بامللعب اجلديد و اأر�سية 
ميدانه داعيا اإىل االعتناء بهذا ال�سرح الريا�سي 

املهم واملحافظة عليه.
''اخل�سر''  اإجـــراء  بفكرة  بلما�سي  رحــب  كما 

باجلمهور  منوها  م�ستقبال  امللعب  بهذا  ملباريات 
الريا�سي الوهراين الذي قال بخ�سو�سه اأنه يحب 

كرة القدم كثريا و اأنديته وكذا املنتخب الوطني

القدم  لكرة  تعتزم االحتادية اجلزائرية 
للمنتخب  وديـــة  ــاراة  ــب م بــرجمــة  قــريــبــا 
اجلزائري اأمام منتخب عاملي مبلعب وهران 
ــغــال من  ــس ـــذي تــقــرتب بــه االأ� اجلــديــد ال
نهايتها ح�سبما �سرح به رئي�ص الهيئة خري 

الدين زط�سي.
و�سرح زط�سي لل�سحافة على هام�ص زيارة 
الوطني  املــدرب  رفقة  امللعب  اإىل  تفقدية 
جمال بلما�سي : "�سراحة اأنا معجب كثريا 
مت  التي  الهامة  الريا�سية  املن�ساأة  بهذه 
�سنعمل  اجنازها وفق مقايي�ص عاملية حيث 
على برجمة مباراة ودية اأمام منتخب عاملي 
لتكون  جــدا  اجلميلة  اأر�سيتها  على  كبري 
الرتويجية  احلملة  الإطالق  اأي�سا  املنا�سبة 
اخلا�سة باالألعاب املتو�سطية التي حتت�سنها 

وهران يف 2022".
يقوم  الـــذي  ــة  ــادي االحت رئي�ص  واغــتــنــم 
باأول زيارة اإىل ملعب وهران اجلديد ب�سعة 
نهاية  يف  ا�ستالمه  ومربمج  مقعد   40.000
مار�ص املقبل الفر�سة كي يلتزم اأمام املدير 
العام للجنة تنظيم االألعاب املتو�سطية �سليم 

اإيال�ص بدعم جلنته الإجناح التظاهرة.
 : ال�ساأن  هذا  يف  زط�سي  الدين  خري  وقال 
اإيال�ص  �سليم  مع  بتواجدي  جدا  �سعيد  "اأنا 
الذي ميكنه االعتماد على دعم االحتادية 

الرتويج  يف  وجنــومــه  الــوطــنــي  واملنتخب 
تنظيمه  يكلل  حــتــى  املتو�سطي  لــلــحــدث 

بنجاح كامل".
جمال  الــوطــنــي  ـــدرب  امل �ــســرح  جهته  مــن 

�شباب باتنة

اإحتاد عني البي�شاء

وفاق �شطيف 

اأهلي الربج

اإحتاد عنابة 

بوقلمونة يقرر �ملغادرة و�لتفكري 
يف �سفرية غانا �نطلق

بو�سبيعة يرف�ص �ل�ست�سالم مبكر� 
و�لعيادة مكتظة بامل�سابني  

�تفاقية بني �لنادي �لهاوي و�ل�سركة �لتجارية 
و�لو�يل ير��سل �لر�بطة 

ق.ر

مولودية العلمة 

عبد الهادي. ب



من  مقربة  م�سادر  من  نيوز  االورا�ـــص  علمت 
عدة  هناك  اأن  على  البي�ساء  عني  اإحتاد  بيت 
اأطراف ت�سعى جاهدة ل�سرب اإ�ستقرار الفريق 
ال  قليلة  فئة  وهي  امل�ساكل  اإفتعال  خالل  من 
تهمها م�سلحة النادي وهي ت�سعى دائما ل�سرب 
لها  جهات  ل�سالح  وتعمل  الفريق  ا�ستقرار 
اأهدافها ال�سخ�سية على الرغم من اأن الفريق 
هذا املو�سم متكن من حتقيق املعجزة بعد اإيجاد 
مكتب م�سري يقوده الرئي�ص ب�سري بوجعادة هذا 
اجلديد  املو�سم  معامل  �سبط  من  متكن  االأخري 
على  االإقامة  ومكان  والعبني  فني  طاقم  من 
ال�سنوات  يف  يعاين  كان  الفريق  اأن  من  الرغم 
ب�سري  الرئي�ص  واأكد  اجلانب  هذا  من  االأخرية 
الذي  للتخالط بوجعادة اأنه يجب و�سع حد 
الفريق  حميط  يف  االأخـــرية  ــدة  امل يف  يحدث 
البي�ساء  عني  اإحتاد  فريق  م�سلحة  اأن  موؤكدا 
اإعادة  فوق كل اعتبار وعلى اجلميع العمل يف 
واحلقيقية  الطبيعية  مكانته  اإىل  االحتــاد 
ال  وحـــده  امل�سري  املكتب  اأن  الرئي�ص  ــار  ــس واأ�
مل�ساعدة  االأطــراف  كل  تدخل  يجب  بل  يكفي 
التي  املالية  االأزمــة  ظل  يف  خ�سو�سا  الفريق 

يتخبط فيها الفريق وهذا لكرثة امل�ساريف مع 
ال�سروع يف التح�سريات والتي ت�سمل م�ستحقات 
الالعبني ترب�سات واالألب�سة الريا�سية ولهذا 
ممكن  وقــت  اأقــرب  يف  لــالأمــوال  بحاجة  نحن 
مادام اأن االحتاد فريق كبري وال ميكن ت�سيريه 

باأموال �سخ�سية فقط.
تتطلع  االإدارة  تزال  ال  �سلة،  ذات  �سياق  ويف 
اإىل خرب �سار بخ�سو�ص اأ�سغال جتديد ب�ساط 
اأو  الرحمان عبد  مزياين  ميدان  اأر�سية 
املجل�ص  منح  اأن  بعد   ، علي احلــاج  حمدي 
اأن  اإال  لتهيئتهما  �سمانات  البلدي  ال�سعبي 
ال�سركة التي كلفت باالأ�سغال مل ت�سرع يف ذلك 
حقيقيا  �سداعا  اأ�سبح  الذي  امل�سكل  وهو  بعد، 
االأ�سغال  انــطــالق  عـــدم  ويــتــزامــن  لـــــالإدارة 

ــورة مــع املــقــربــة مــن موعد  ــذك بــاملــالعــب امل
اجلديد  للمو�سم  التح�سريات  يف  ال�سروع 
فاالإدارة تنتظر الرتخي�ص فقط من طرف 
للمو�سم  التح�سريات  لل�سروع يف  الرابطة 
جمربا  نف�سه  الفريق  و�سيجد  اجلديد 
على اإيجاد ملعب اأخر ال�ستقبال مناف�سيه 
اأوىل اجلــوالت، حتى يف حال انطالق  يف 

ــام  االإ�ــســغــال خــالل االأي
اأن  اعتبار  القادمة، على 

مدة االإجناز قد ت�ستغرق 
بني �سهرين اإىل اأربعة اأ�سهر 

ــزامــن مـــع بــدايــة  ــت مـــا ي
املناف�سة الر�سمية.

بدري. ع

بدري. ع عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

توا�سل ت�سكيلة نادي التالغمة حت�سرياتها اجلدية لبطولة املو�سم اجلديد حتت 

اإ�سراف املدرب رابح زمامطة، حيث تتوا�سل التح�سريات بتعداد مكتمل وهذا قبل اأيام 

اأمام  جرت  التي  الودية  املباراة  يف  النادي  ت�سكيلة  وتعادلت  البطولة،  بداية  من  قليلة 

عن  للفريق  الفني  الطاقم  واأعرب  اأهداف،  دون  اللقاء  اإنتهى  حيث  باتنة  مولودية  فريق 

ر�ساه على التح�سن امللحوظ يف م�ستوى الت�سكيلة من مباراة الأخرى حيث مت تدارك الكثري 

اأم�سية اأم�ص مقابلة  من النقائ�ص التي كانت تعاين منها الت�سكيلة، واأجرت ت�سكيلة النادي 

ودية اأمام فريق اإحتاد ال�ساوية مبلعب ال�سهيد خبازة ب�سري، علما اأن ت�سكيلة الرديف اأي�سا 

خا�ست مباراة ودية اأمام فريق مولودية ق�سنطينة.

حتقيق  على  احلايل  التعداد  قدرة  يف  ثقته  بو�سياف  توفيق  الفريق  رئي�ص  واأبــدى 

هذا  يف  باأريحية  البقاء  حتقيق  وهو  اجلديد  املو�سم  بطولة  يف  امل�سطر  الهدف 

الأغلب  املحلي  والطابع  املناف�سة  نظام  يف  احلا�سل  التغيري  رغــم  امل�ستوى 

املباريات، وح�سب بو�سياف فاإن الفريق خا�ص حت�سريات يف امل�ستوى 

التح�سريات  باإجراء  االإكتفاء  رغم  ال�سابقة  الفرتة  خالل 

من  الفريق  ملعاناة  بالنظر  التالغمة  مدينة  يف 

الناحية املالية.

زمامطة را�س عن حت�ضن االأداء 

وبو�ضياف يوؤكد ت�ضطري البقاء هدفا   

بدري. ع 

نادي التالغمة 

التجارية  ال�سركة  اإدارة  تلقت 
من  مــرا�ــســلــة  العلمة  ملــولــوديــة 
بخ�سو�ص  الهواة  رابطة  طــرف 
مكان ا�ستقبال الفريق ملبارياته 
وهذا  اجلــديــد  املو�سم  خــالل 
تاأهيل  اللجنة  رفــ�ــص  بــعــد 
ب�سبب  زوغـــار  م�سعود  ملعب 
الأر�سية  الكارثية  الو�سعية 
ال�سركة  اإدارة  وتقدمت  امللعب، 
م�سوؤويل  اإىل  بطلب  التجارية 
بلدية البالعة من اأجل املوافقة على 
الفريق  ملباريات  البلدي  امللعب  احت�سان 
ــــالل املـــو�ـــســـم اجلـــديـــد،  خ
وقــــت  يف  وهـــــــــذا 

اال�ستقبال  على  الهاوي  النادي  اإدارة  ت�سر 
مبلعب ال�سهيد عمار حار�ص بو�سط املدينة، 
ال�سراع  عودة  من  الفريق  اأن�سار  ويتخوف 
ال�سركة  مــ�ــســوؤويل  بــني  جمـــددا  االإداري 
الهاوي  الــنــادي  مــن  ونظرائهم  التجارية 
الفريق  فيه  �سي�ستقبل  الذي  امللعب  ب�سبب 

مبارياته خالل املو�سم اجلديد.
ومتكنت مولودية العلمة من الفوز يف اللقاء 
دون  بثالثية  اأرهيو  واد  فريق  اأمــام  الــودي 
مقابل يف اأول مقابلة ودية يف ترب�ص ال�سلف، 
يف  ثابت  بن  توقيع  من  االأول  الهدف  وجاء 
ويف  جــزاء  �سربة  بوا�سطة  الدقيقة  
اأ�ساف دايري الهدف الثاين  ال�سوط الثاين 
يف الدقيقة  قبل اأن يتمكن بودوخة من 

من   88 الدقيقة  يف  الثالث  الهدف  توقيع 
اللقاء الذي عرف تاألق املدافع عبادة، ومن 
نهار  العلمية  الت�سكيلة  تخو�ص  اأن  املنتظر 
جيل  فريق  اأمــام  ثانية  ودية  مباراة  اليوم 

عني الدفلى.
على  العلمة  مــولــوديــة  اإدارة  وحت�سلت 
ال�سابق  الالعب  طرف  من  مبدئية  موافقة 
م�ستحقاته  بخ�سو�ص  فريد  ملويل  للفريق 
املالية التي حت�سل عليها بعد احلكم ال�سادر 
من  حيث  الريا�سية،  املحكمة  طــرف  مــن 
الالعب  م�ستحقات  ت�سوية  يتم  اأن  املنتظر 
قــريــبــا وفـــق االتـــفـــاق احلــا�ــســل يف وقت 
يعار�ص  ال  الالعب  اأن  مقربة  م�سادر  اأكدت 
التي  املــالــيــة  القيمة  يف  ن�سبي  تخفي�ص 

والتي  الريا�سية  املحكمة  من  عليها  حت�سل 
تفوق مليار �سنتيم، علما اأن اإدارة املولودية 
الدائنني  الالعبني  باقي  اإقناع  على  تراهن 
م�ستحقاتهم  من  ن�سبة  عن  التنازل  بغية 
بداية  قبل  اجلــدد  الالعبني  تاأهيل  بغية 
البطولة، من جانب اأخر فاإن اإدارة املولودية 
تراهن على العالقة اجليدة التي تربط بني 
واملدير  رقــاب  �سمري  الهاوي  النادي  رئي�ص 
الفني ال�سابق علي م�سي�ص من اأجل االإتفاق 
ت�سويتها  ــرق  وط املالية  م�ستحقاته  على 
خا�سة اأن املعني جلاأ اإىل املحكمة الريا�سية 
ت�سل  مالية  بتعوي�سات  للمطالبة  لوزان  يف 
العقد  ف�سخ  نظري  �سنتيم  ملياري  نحو  اإىل 

الذي كان يربطه بالفريق.

اأن  الكاب  واإدارة  واإدراك  الوقت  مرور  رغم 
م�سكلة ال�سركة التجارية واملتعلقة بالديون 
والتي  املنازعات  جلنة  م�ستوى  على  امل�سجلة 
تقدر مببلغ  ماليري �سنتيم والتي �ستكون 
البطولة  اإنطالقة  قبل  للفريق  عائق  اأكرب 
فاالإدارة يف الوقت احلايل تبقى عاجزة عن 
القيمة  ظل  يف  �سيما  الالزمة  احللول  اإيجاد 
عدد  فند  هذا  من  واالأكــرث  املرتفعة  املالية 
على  للكاب  يدينون  اللذين  الالعبني  مــن 
اإت�ساالت  اي  وجود  املنازعات  جلنة  م�ستوى 
اأو  احلالية  االإدارة  طــرف  من  حمــاوالت  اأو 
بطريقة  االإ�سكال  ت�سوية  اأجل  من  ال�سابقة 
يف  املوجودة  الفرق  بع�ص  تفعل  مثلما  ودية 
نف�ص و�سعية الكاب فهناك عدد من الالعبني 
يعار�سون  ال  اأنــهــم  اإلــيــهــم  حتدثنا  الــذيــن 
اجللو�ص مع االإدارة والبحث عن حلول ودية 
لكنهم يف املقابل ي�سعون اأبرز �سرط ويتمثل 
رئي�ص  من  �سمان  �سكوك  على  احل�سول  يف 
بطريقة  وموثقة  �سخ�سيا  وباإ�سمه  الفريق 
قانونية واجلدير بالذكر اأن ال�سمت عن هذه 
الفريق  اإدارة  على  فقط  يقت�سر  ال  الق�سية 
لكل  امتدت  بل  احلالية  اأو  ال�سابقة  �سواء 
حتى  االأورا�سي  البيت  يف  الفاعلة  االأطراف 
االأن�سار يتواجدون يف حالة �سبات كبري فهم 
يف  الودية  املباريات  بنتائج  �سوى  يهتمون  ال 
ويتواجدون  الالعبني  واأداء  الراهن  الوقت 
بعيدا عن هذه الق�سية اأما ال�سلطات املحلية 

للوالية اكتفت بدور املتفرج.
فريق  يخو�ص  قبل  من  اإليه  اأ�سرنا  وكما 
ــة  ــوم اآخـــر مـــبـــاراة ودي ــي �ــســبــاب بــاتــنــة ال
خالل  البطولة  اإنطالقة  قبل  حت�سريية 

اليوم  مــبــاراة  و�ستجمعه  الــقــادم  االأ�ــســبــوع 
فر�سة  وهي  ق�سنطينة  مولودية  فريق  �سد 
اأجل  من  وم�ساعديه  رحموين  مراد  للمدرب 
بداية  املواجهة  و�ستلعب  االأوراق  �سبط 
ال�سهيد  مبلعب   زواال  الثانية  ال�ساعة  من 
م�سطفى �سفوحي و�ستكون االأبواب مفتوحة 
باأعداد  ــك  وذل احل�سور  اجــل  مــن  لالأن�سار 
فر�سة  اآخــر  ــبــاراة  امل و�ستكون  هــذا  قليلة 
لطاقم الفني من اأجل �سبط معامل الت�سكيلة 
التي  التكتيكية  اخلطة  ور�سم  االأ�سا�سية 
تنا�سب الفريق هذا املو�سم وهو ما عمل عليه 
الودية  املــبــاراة  منذ  رحموين  مــراد  املــدرب 
جرب  اأيــن  الودية  املباريات  وباقي  االأوىل 
التكتيكية  وخطط  العنا�سر  مــن  العديد 
املطاف  نهاية  يف  املنا�سبة  الو�سفة  الإيجاد 
جتدر االإ�سارة اأن الكاب كان قد واجه فريق 

الفارط  ال�سبت  يــوم  ق�سنطينة  مولودية 
مبلعب هذا االأخري وهي املواجهة التي انتهت 
ل�سالح رفقاء املدافع اإ�سالم �سالح الذي تاألق 
منحا  ثنائية  و�سجال  م�ساعدية  زميله  رفقة 

بها التفوق للكاب.
اأن  عليم  م�سدر  من  بلغنا  اأخــر  �سياق  ويف 
تنقل  الذي  جليل  قادة  باتنة  �سباب  العب 
موؤخرا اإىل االإمارات من اأجل اخل�سوع لفرتة 
االإماراتي  ياأ�ص  بنى  مع فريق  جتارب هناك 
لهذا  الفنيني  امل�سوؤولني  اإقناع  من  يتمكن  مل 
فقط  ينتظر  جعله  الـــذي  ـــر  االأم الــفــريــق 
ــن االإمـــــارات اإىل  بــرجمــة رحــلــة جــويــة م
اجلزائر وتبقى و�سعية الالعب غام�سة مع 
الكاب بعد اأن رف�ست اإدارة الفريق عودته يف 

وقت ت�سعى بع�ص االأطراف الإعادته.

قرر مهاجم وفاق �سطيف حلبيب بوقلمونة مغادرة تعداد 
الفريق  اإدارة  مع  احلا�سلة  امل�ساكل  ب�سبب  �سطيف  وفاق 
التي رف�ست عودته جمددا اإىل التعداد رغم مرور الالعب 
يف وقت �سابق على املجل�ص التاأديبي حيث رف�ص املهاجم 
وقرر  احلالية،  الفرتة  خالل  الرديف  �سنف  مع  التدرب 
بوقلمونة اللجوء اإىل جلنة املنازعات من اأجل احل�سول 
على م�ستحقاته العالقة عن املو�سم الفارط واحلايل مع 
التحويالت  فرتة  يف  اإليه  ين�سم  اأخر  فريق  عن  البحث 
املو�سم  بطولة  من  الذهاب  مرحلة  نهاية  بعد  املقررة 
لعر�ص  تلقيه  عن  بوقلمونة  الالعب  وك�سف  اجلــاري، 
ر�سمي من فريق مولودية اجلزائر عن طريق املدرب نبيل 
نغيز الذي يريد االإ�ستفادة من خدماته خالل املريكاتو 
من  قال  كما  اأخرى  عرو�ص  بوقلمونة  ميلك  كما  القادم، 
احل�سول  يف  الالعب  ياأمل  حيث  الوطن،  وخــارج  داخــل 
على ورقة ت�سريحه حتى يت�سنى له االإن�سمام اإىل فريق 

اأخر.
على  غانا  اإىل  التاأ�سرية  ملفات  الوفاق  اإدارة  وو�سعت 
حت�سبا  العا�سمة  اجلزائر  يف  البلد  هذا  �سفارة  م�ستوى 

الغانية  كوما�سي  اإىل  الــوفــاق  تنتظر  التي  لل�سفرية 
مكرر  ال16  ــدور  ال ذهــاب  يف  كوتوكو  اأ�سانتي  ملواجهة 
اإىل غانا  الواحدة  التاأ�سرية  الكاف، ويبلغ ثمن  كاأ�ص  من 
مبلغ 8000 دج علما اأن وفد الوفاق الذي من املنتظر اأن 
وطاقم  العبني  بني  ع�سو   54 من  مكون  غانا  اإىل  ينتقل 
اأن يوا�سل املدرب الكوكي منح  فني واإداري، ومن املنتظر 
الفر�سة للظهري االأي�سر فرحاين هواري من اأجل خالفة 
امل�ساب لعوايف يو�سف يف اجلهة الي�سرى من دفاع الوفاق 
املو�سم وهذا  التوايل يف بطولة هذا  الرابعة على  للمرة 
يف ظل توا�سل غياب لعوايف ب�سبب االإ�سابة التي تعر�ص 

لها يف مباراة مولودية اجلزائر. 
ومن جانب اأخر يت�سمن عقد التمويل الذي �سيتم توقيعه 
من طرف م�سريي الوفاق مع �سركة "كابا" لالألب�سة الريا�سية 
الوفاق حيث  التي ت�سب يف م�سلحة  االإمتيازات  العديد من 
الفرتة  يف  فرن�سا  يف  االأول  ترب�سني،  من  الفريق  �سي�ستفيد 
اأن  غري  ال�سيفية  الفرتة  يف  تون�ص  يف  والــثــاين  ال�ستوية 
املبيعات  بحجم  مرتبط  يبقى  تون�ص  يف  الثاين  الرتب�ص 

لقم�سان واأغرا�ص الفريق.

بو�سبيعة  الــنــور  عبد  الــربج  الأهــلــي  املــوؤقــت  املـــدرب  رف�ص 
االأهلي  حظوظ  اأن  ك�سف  حيث  مبكرا  االإ�ست�سالم  راية  رفع 
رغم  االأوىل  الرابطة  يف  البقاء  حتقيق  يف  قائمة  مــازالــت 
االأخرية  املرتبة  يف  الفريق  تواجد  ظل  يف  الو�سعية  تعقد 
11 جولة كاملة، ويف  بعد  نقاط فقط   03 االأن بر�سيد  حلد 
اللعب  كاملة يف  نقطة   81 مازالت هناك  فاإنه  بو�سبيعة  نظر 
حت�سن  حال  يف  قائمة  تبقى  التدارك  اإمكانية  فاإن  وبالتايل 
او�ساع الفريق يف الفرتة املقبلة، وبرر بو�سبيعة الهزمية التي 
بالغيابات  الن�سرية  اأمام  الفارطة  اجلولة  يف  الفريق  تلقاها 
العقوبات  اأو  االإ�سابات  ب�سبب  الت�سكيلة  يف  املوجودة  الكثرية 
للم�سوؤولية  الالعبني  حتمل  ب�سرورة  املوؤقت  املــدرب  وطالب 
خالل اجلوالت القادمة والبداية من خرجة يوم االأحد اأمام 
يف  يثق  اأنه  اأخر  جانب  من  بو�سبيعة  واأكــد  ال�ساورة،  �سبيبة 
املباريات  يف  اأف�سل  بوجه  الظهور  على  احلايل  التعداد  قدرة 

الفريق  بجانب  الوقوف  �سرورة  االأن�سار  من  طالبا  القادمة 
لتجاوز الو�سعية احلالية،

لفرتة  املناف�سة  عن  اأ�سامة  قتال  االمين  املدافع  غياب  وتاأكد 
يف  لها  تعر�ص  التي  االإ�سابة  ب�سبب  ون�سف  و�سهر  عن  تقل  ال 
لقاء الن�سرية، حيث يعاين قتال من ك�سر على م�ستوى الكاحل، 
زغدان  املدافع  لها  تعر�ص  التي  االإ�سابة  فاإن  اأخر  جانب  ومن 
لي�ست خطرية، علما اأن االأهلي �سيفتقد اأي�سا خلدمات كل من بن 
الثنائي  اأجرى هذا  اأن  املقبلة بعد  الفرتة  عثمان وعرو�سي يف 
عملية جراحية خالل االأيام الفارطة، فيما �ستعرف الت�سكيلة 
عودة الثنائي قعقع وبو�سماحة بعد اإ�ستفاذ العقوبة التي كانت 
م�سلطة يف حقهما، ومن جانب اأخر مت معاقبة اأهلي الربج لثاين 
مرة بغرامة مالية ت�سل اإىل 20 مليون �سنتيم من طرف جلنة 
االإن�سباط ب�سبب عدم احرتم الربتوكول ال�سحي خالل مباراة 

اجلولة الفارطة اأمام ن�سر ح�سني داي.

الدين  جمال  عنابة  وايل  ك�سف 
م�سرتك  اتفاق  وجود  عن  برميي 
الإحتاد  الهاوي  النادي  رئي�ص  بني 
جمل�ص  رئي�ص  وكذا  عدوان  عنابة 
�سويا  العمل  اأجل  من  زعيم  االإدارة 
من  للخروج  الفريق  م�سلحة  اأجل  من 
منذ  الفريق  فيها  يتخبط  التي  امل�ساكل 
تقدمي  عن  ــوايل  ال وك�سف  �سنوات،  عــدة 
الن�ساطات  دعـــم  �ــســنــدوق  اجــتــمــاع  مــوعــد 
جويلية  �سهر  يف  مــقــررا  كــان  الــذي  الريا�سية 
مالية  اإعانة  ت�سريح  اأجــل  من  اخلمي�ص  يوم  اإىل 
معتربة للفريق، كما ك�سف الوايل اأي�سا عن قيامه 

مبرا�سلة رئي�ص رابطة الهواة من اأجل منح �سمانات 
بخ�سو�ص ت�سوية الديون التي على عاتق الفريق 
لدى جلنة املنازعات من اأجل التكفل بها وبالتايل 

تاأهيل الالعبني اجلدد.  
عبد  عنابة  اإحتـــاد  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقــال 
الوايل برميي متكن من مل �سمل  اأن  البا�سط زعيم 
الفريق م�سيفا اأنه مت و�سع اليد يف اليد مع رئي�ص 
اأي خــالفــات بني  الــهــاوي مــع نفي وجــود  الــنــادي 
ال�سركة  ح�سول  على  االتفاق  مت  حيث  الطرفني 
التجارية على مبلغ 03 ماليري �سنتيم من اأ�سل 04 
ماليري �سيت�سفيد منها الفريق خالل االأيام املقبلة، 
حققها  التي  النتائج  اأن  زعيم  الرئي�ص  واأ�ــســاف 

من  اإيجابية  كانت  الــوديــة  املباريات  يف  الفريق 
خالل عدم خ�سارة اأي مباراة اأمام فرق لها م�ستوى 

مقبول.
اأن الهدف االأ�سا�سي  اأخر ك�سف زعيم   ومن جانب 
يف  االأوىل  املحرتفة  الــرابــطــة  اإىل  ال�سعود  هــو 
الهاوي  النادي  رئي�ص  اأمــا  ــاري،  اجل املو�سم  نهاية 
عزيز عدوان فقد ك�سف عدم وجود اأي م�ساكل مع 
الذي  النزاع  اأن  بالقول  مردفا  التجارية  ال�سركة 
االأ�سخا�ص  بني  كــان  �سابق  وقــت  يف  حا�سال  كــان 
م�سيفا اأن ال�سلح الذي ح�سل بني الطرفني مكن من 

حتويل مبلغ اإجمايل يناهز 05 ماليري �سنتيم.

�خل�سر �سيو�جهون منتخب عاملي مبلعب وهر�ن �جلديد

�لر�بطة تر��سل �ل�سركة �لتجارية و�لأن�سار
 متخوفون من عودة �ل�سر�ع 

ق�سية �لديون تبقى عالقة و�سمت كبري 
من طرف �لإد�رة و�ل�سلطات..! 

�أطر�ف ت�سعى لزعزعة ��ستقر�ر 
�لفريق..!

�ملنتخب �لوطني
ريا�صة /   فيفري  املوافق لـ  جمادى الثانية   ريا�صةالأربعاء  يناير  الأربعاء 24 يناير 2971/ 03  فيفري 2021 املوافق لـ 21 جمادى الثانية  091442

بلما�سي باأنه جد معجب بامللعب اجلديد و اأر�سية 
ميدانه داعيا اإىل االعتناء بهذا ال�سرح الريا�سي 

املهم واملحافظة عليه.
''اخل�سر''  اإجـــراء  بفكرة  بلما�سي  رحــب  كما 

باجلمهور  منوها  م�ستقبال  امللعب  بهذا  ملباريات 
الريا�سي الوهراين الذي قال بخ�سو�سه اأنه يحب 

كرة القدم كثريا و اأنديته وكذا املنتخب الوطني

القدم  لكرة  تعتزم االحتادية اجلزائرية 
للمنتخب  وديـــة  ــاراة  ــب م بــرجمــة  قــريــبــا 
اجلزائري اأمام منتخب عاملي مبلعب وهران 
ــغــال من  ــس ـــذي تــقــرتب بــه االأ� اجلــديــد ال
نهايتها ح�سبما �سرح به رئي�ص الهيئة خري 

الدين زط�سي.
و�سرح زط�سي لل�سحافة على هام�ص زيارة 
الوطني  املــدرب  رفقة  امللعب  اإىل  تفقدية 
�سراحة اأنا معجب كثريا  جمال بلما�سي : 
مت  التي  الهامة  الريا�سية  املن�ساأة  بهذه 
�سنعمل  اجنازها وفق مقايي�ص عاملية حيث 
على برجمة مباراة ودية اأمام منتخب عاملي 
لتكون  جــدا  اجلميلة  اأر�سيتها  على  كبري 
الرتويجية  احلملة  الإطالق  اأي�سا  املنا�سبة 
اخلا�سة باالألعاب املتو�سطية التي حتت�سنها 

. وهران يف 
يقوم  الـــذي  ــة  ــادي االحت رئي�ص  واغــتــنــم 
باأول زيارة اإىل ملعب وهران اجلديد ب�سعة 
نهاية  يف  ا�ستالمه  ومربمج  مقعد   
مار�ص املقبل الفر�سة كي يلتزم اأمام املدير 
العام للجنة تنظيم االألعاب املتو�سطية �سليم 

اإيال�ص بدعم جلنته الإجناح التظاهرة.
 : ال�ساأن  هذا  يف  زط�سي  الدين  خري  وقال 
اإيال�ص  �سليم  مع  بتواجدي  جدا  �سعيد  اأنا 
الذي ميكنه االعتماد على دعم االحتادية 

الرتويج  يف  وجنــومــه  الــوطــنــي  واملنتخب 
تنظيمه  يكلل  حــتــى  املتو�سطي  لــلــحــدث 

. بنجاح كامل
جمال  الــوطــنــي  ـــدرب  امل �ــســرح  جهته  مــن 

�شباب باتنة

اإحتاد عني البي�شاء

وفاق �شطيف 

اأهلي الربج

اإحتاد عنابة 

بوقلمونة يقرر �ملغادرة و�لتفكري 
يف �سفرية غانا �نطلق

بو�سبيعة يرف�ص �ل�ست�سالم مبكر� 
و�لعيادة مكتظة بامل�سابني  

�تفاقية بني �لنادي �لهاوي و�ل�سركة �لتجارية 
و�لو�يل ير��سل �لر�بطة 

ق.ر

مولودية العلمة 

عبد الهادي. ب



وجاءت هذه الزيادة، �سمن التعديالت ال�سادرة 
يف العدد 77 من اجلريدة الر�سمية،�سمن املر�سوم 
16دي�سمرب  يف  ــوؤرخ  امل التنفيذيرقم374-20 
املن�سرم، املعدل واملتمم للمر�سوم التنفيذي رقم 
والذي  �سبتمرب2003،   6 يف  ال�سادر   290-03
ذوي  لل�سباب  املقدمة  االإعــانــة  �سروط  يحدد 

امل�ساريع وم�ستواها.
ورغم ماحمله هذا املر�سوم من تعديالت تخ�ص 
�سروط اال�ستفادة املقدمة لل�سباب ذوي امل�ساريع، 
واإمكانية  الــبــطــالــة،  �ــســرط  ــاء  ــغ ــراراإل غ على 
اإال  وغريها،  اإ�سافية،  فوائد  دون  قرو�ص  منح 

امل�ساهمة  رفـــع  ــرط  ــس � اأن 
غطى  ال�سخ�سية 

التي  الوكالة  من  جعل  ما  النقاط،  بقية  على 
الوطنيةلدعم  الوكالة  اإىل  ت�سميتها  تغيري  مت 
وتنمية املقاوالتية"ANADE"، بعد اأن كانت 
ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية  بالوكالة  تعرف 
املوكل  الن�ساط  ا�ستحداث  "ANSEJ"جراء 
املوؤ�س�سات  روؤية  لتج�سيد  ال�سعي  مع  خا�سة  لها، 
لهاـ  واملرافقة  الداعمة  واحلا�سنات  النا�سئة 
بلوغها،  املرجو  االقت�سادية  للمقاربة  كحو�سلة 
�ستى  يف  كبرية  اأهمية  لها  تــوىل  باتت  والــتــي 
اخلرجات الر�سمية للم�سوؤولني بحديثهم املتكرر 

عنها.

برفع  واملتعلق  املــعــدل  للقرار  الرف�ص 
امل�ساريع،  من  لالإ�ستفادة  امل�ساهمة  ن�سبة 
جاء نتيجة حلجم الن�سبة الكبري مقارنة 
باملعمول بها م�سبقا، فبعد اأن كانت ترتاوح 
1و2 باملائة من التكلفة االإجمالية  مابني 
للم�سروع، باتت االآن ترتاوح بني 10 و12 
اإىل 15 باملائة يف مناطق اجلنوب، اله�ساب 
التوايل،  على  للم�ساريع  العلياوال�سمالية 
تقدر  ال  كبرية  مالية  قيمة  مايعادل  اأي 

االأغلبية على جماراتها اأو امتالكهالتمويل 
ـــروف  ـــظ مــ�ــســاريــعــهــم، خـــا�ـــســـة مــــع ال
التي  ال�سعبة  االإجتماعيةواالإقت�سادية 
انت�سار  تداعيات  ــراء  ج اجلميع  بها  مر 
الغلق  ـــراءات  واإج وكــذا  كــورونــا،  فريو�ص 
يقو  مل  طويلة  مــدة  دامــت  التي  واحلجر 
منها  التعايف  على  املــواطــنــني  مــن  الكثري 
لتاأتي  جديد،  من  اأقدامهم  على  والوقوف 
الزيت  وت�سب  لتحطمهم  ال�سروط  هــذه 

للبطالني  بالن�سبة  خا�سة  الــنــار،  على 
كانت  اأن  فبعد  الثابت،  الدخل  ومنعدمي 
التي  للم�ساريع  ال�سخ�سية  امل�ساهمة  تقدر 
 %1 �سنتيم  500مليون  من  اأقل  تكلفتها 
ومافوقها  �سنتيم،  5ماليني  مايعادل  اأي 
التمويل  ن�سبة  وهـــي   %2 مبــ�ــســاهــمــة 
ال�سخ�سية  بالن�سبة  مقارنة  املعقولة 
على  ماجعالالإعرتا�ص  حاليا،  املفرو�سة 

القرار يت�ساعد ويعزف عن تطبيقه.

طالب الراف�سون لل�سروط املعدلة باإعادة 
للن�سبة  والعودة  االأخــرية،  هذه  يف  النظر 
امل�ساهمة  ن�سبة  يف  م�سبقا  بها  املعمول 
لو�سعهم  نظرا  التمويل،  يف  ال�سخ�سية 
�سكلت  اأيـــن  واالإقــتــ�ــســادي،  االجتماعي 
القرارات �سدمة وعرقلة يف دخول اأ�سحاب 
خا�سة  العمل،  �ــســوق  االأفــكــارواملــ�ــســاريــع 
ال  ال�سهادات  حاملي  من  بطالة  فئة  واأنهم 
متلك دخال وال ماال، وكذا بالنظر للظرف 
عليهم  واأثر  اجلميع  عا�سه  الذي  ال�سحي 
وتداعياته  وانت�ساره  كورونا  وباء  جراء 
فعلى  النف�سية،  وحتى  واملــاديــة  املالية 

االإجمالية  التكلفة  كانت  اإن  املثال  �سبيل 
ن�سبة  فاإن  �سنتيم،  مليون   200 ما  مل�سروع 
 20 بني  ما  �ستقدر  ال�سخ�سية  امل�ساهمة 

و30 مليون �سنتيم ودواليك.
ال�سباب  اأحــد  اأعــرب  ال�سياق،  ذات  ويف 
باتنة،  ــة  والي مــن  امل�ساريع  اأ�سحاب  مــن 
اأثر عليه من  اأ�سفه جتاه القرار الذي  عن 
اجلانب املايل، بعد عزمه على التو�سيع يف 
م�سروعه الذي انطلق فيه قبال وبامل�ساهمة 
اأين   ،%1 كانت  التي  القدمية  ال�سخ�سية 
ووثائق  مــعــامــالت  لتح�سري  ي�سعى  كــان 
�ساحنة  عتاد  فــاتــورة  بتجهيز  املــ�ــســروع 

ب�سدور  ولكن  بعد،  فيما  عليها  للح�سول 
هذا القرار اأوقف كل م�ساعيه و�سلها، كونه 
"قدي قد روحي" على ح�سب قوله، فن�سبة 
امل�ساهمة االأوىل ميكنه تدبرها كما اأقدم 
عليه قبال، لكن مع ن�سبة التمويل اجلديدة 
فال يوجد م�سدر اأو طريقة اأو حل "عييت 
الــراأي  ذات  وهــو  وجنيب"،  ن�سوف  منني 
يف  الراغب  ال�سباب  اأحــد  عنه  عرب  الــذي 
الذي  الكهربائية  لــالأعــمــال  ور�ــســة  فتح 
ال�سرط  ــدور  ــس � بــعــد  حتــركــاتــه  اأوقــــف 
احلايل للم�ساهمة ال�سخ�سية الذي �سدمه 

يف مقدار الن�سبة املعتمدة به.

اأثــار  الـــذي  املــو�ــســوع  عــن  رده  ويف 
ـــاط اأ�ــســحــاب  ـــس ــريا يف اأو� ــب ـــدال ك ج
الوزير  خ�س�ص  امل�سروعاتية؛  االأفــكــار 
املنتدب لدى الوزير االأول املكلف باملوؤ�س�سات 
امل�سغرة ن�سيم �سيافات، جزءا كبريا من الندوة 
االإعـــالم  و�ــســائــل  مــع  عقدها  الــتــي  ال�سحفية 
بالعا�سمة بحر ال�سهر املن�سرم للحديث عن هذا 
لن  ال�سخ�سية  امل�ساهمة  اأن  اعترب  اأين  القرار، 
تكون عائقا اأمام ال�سباب الراغب يف االإ�ستثمار، 
على  �ستعمل  بل  عنهم  تتخلى  لن  الوكالة  كون 
القرارات  كل  واأن  خا�سة  ومرافقتهم،  توجيههم 
التي اتخذت مل تاأت من فراغ، بل جاءت نتيجة 
رفقة  ون�ساطها  الــوكــالــة  مل�سار  ــات  درا�ــس عــدة 
وجودها،  من  �سنة   24 طيلة  امل�ساريع  اأ�سحاب 

ــراء  اإج اإىل  الــوزيــر  عمد  للقرار،  تعليله  ويف 
معموال  كــان  مبا  ـــام،  االأرق على  قائمة  مقارنة 
ال�سخ�سية  امل�ساهمة  كانت  حيث  �سابقا،  بــه 
اأن  فيمكن  اليوم  اأمــا  نقدية،  م�ساهمة  لل�سباب 
والتي  امل�سروع  ل�ساحب  كممتلكات  عينية  تكون 
يتم قبولها بعد عملية تقييمها، كما بلغ ح�سبه 
عدد املوؤ�س�سات التي حت�سلت على قر�ص بقيمة 
282 موؤ�س�سة فقط، وذلك منذ  مليار �سنتيم، الـ 
املوؤ�س�سات  ن�سبة  بلغت  حني  يف  لون�ساج،  اإن�ساء 
9و10  التي حت�سلت على قرو�ص ترتاوح مابني 
فيما  موؤ�س�سة،  األف   15 يعادل  مبا   ،%4 مليون 
بها  قام  التي  االإ�ستثمارات  اأغلبية  تتعدى  مل 
ال�سباب الـ 4مليون دينار جزائري، وذلك بن�سبة 
اإىل  عمدت  الوكالة  عمل  بداية  ومع   ،%73

جزائري  دينار  مليون   4 تفوق  ال  قرو�ص  منح 
اإذ   ،2004 اإىل   1997 مابني  الفرتة  يف  خا�سة 
من اأخذ قر�سا بقيمة اأقل من 100 مليون بلغت 
م�ساهمته ال�سخ�سية 5%، فيما اإذا كان القر�ص 
ال�سخ�سية  مليون كانت م�ساهمته   200 اأقل من 
مابني  للقر�ص  بالن�سبة   %15 لتبلغ   ،%10
2مليون ون�سف اإىل 3 ماليني، و20% كم�ساهمة 
جزائري،  دينار  مليون  و4   3 بني  ما  للقرو�ص 
اأ�سبحت  2008حيث  �سنة  الت�سنيف  ليجدد 
 5 دج  مليون   5 من  الأقــل  ال�سخ�سية  امل�ساهمة 
باملائة، و10% لقرو�ص 5 اإىل 10 دج، اأين اأكد 
من   %78 كــون  وواقعيته  االأمــر  جناعة  على 
اأ�س�سوا  اأن  بعد  ديونهم،  دفع  من  متكنوا  ال�سباب 

م�ساريعهم بامل�ساهمات ال�سخ�سية املقدمة.

اأو�سحت املنظمة الوطنية لل�سباب وال�سغل 
مت  اأنه  باتنة،  بوالية  النا�سئة  وال�سركات 
اأولية  اإنتقاء  "كمرحلة  الن�سبة  هذه  و�سع 
ومدى  لالأ�سخا�ص  جدي  تقييم  يف  ت�ساهم 
مراجعتها  اإمكانية  على  موؤكدة  اإلتزامهم"، 

والعدول عنها.
مــن مي�سهم  بــه  ــذي يطالب  ال االأمـــر  وهــو 
والرتاجع  بل  منه،  مت�سررين  من  الــقــرار 
عنه ب�سفة م�ستعجلة للعودة ل�سكة جت�سيد 

وكذا  واإمكانياتهم  يــتــالءم  مبــا  امل�ساريع 
قدراتهم يف �سبيل حتقيق ذاتهم وامل�ساهمة 
يف بلوغ املقاربة االقت�سادية ومنو االأخري، 
على  االإيجابية  وتاأثرياته  حراكه  بتعدد 
وثبات  ــدة،  ــع ــس واالأ� الــقــطــاعــات  خمتلف 
امل�ساريع  لدعم  كهيئة  هدفها  يف  الوكالة 
يف  �ستنيم  مــاليــني   10 تــتــعــدى  ال  ــتــي  ال
ال  ودعمها،  ومرافقتها  االإجمالية  تكلفتها 

حتطيمها.

ــزيل،  ــع ال الــ�ــســيــد  ـــح  اأو�ـــس  :
جهات  مــن  ــادر  �ــس ــرار  ــق ال اأن 
االأخـــذ  ميكنهم  ر�ــســمــيــة،وال 
مبــا يــقــال فــقــط، مــوؤكــدا على 
خــدمــة  يف  الـــوكـــالـــة  كـــــون 
واأبوابها  امل�ستثمر  ال�سباب 
ــم،  ــه ــال ــب ــق ــت ــس مـــفـــتـــوحـــة ال�

املقدمة  االمتيازات  لتو�سيح 
ـــون من  ملـــن يــتــقــرب مــنــهــم، ك
يطلعوا  مل  باالأمر  يتحدثون 
على جممل القرارات اجلديدة 
تداولوا  بل  ي�ستوعبوها،  اأو 
بقية  عن  دونــا  فقط  يــروج  ما 

النقاط وال�سروحات.

اعترب ال�سباب الراف�ص للرفع يف ن�سبة امل�ساهمة 
ال�سخ�سية،القرار تع�سفيا ال ي�سب يف �ساحلهم، 
ويقتل  وجوههم  يف  الوكالة  اأبــواب  يو�سد  بل 
بح�سبهم  فكيف  مهدها،  يف  وم�ساريعهم  اأفكارهم 
من  طويلة  مدة  اأو  �سنوات  اأم�سى  بطال  ل�ساب 
يف  ال�سهادة،  على  للح�سول  والتكوين  الدرا�سة 
انتظار فر�سة التخرج لبلورة ما كان يحلم به من 
اأفكار وجت�سيدها كم�ساريعاإقت�سادية منِتجة، اأن 
يح�سل على ذلك القدر املايل املتمثل يف 15%من 
تكلفة امل�سروع ككل، فلو كان ح�سبهم ميلك ذلك 
املبلغ لكان فكر يف حلول وطرق اأخرى بعيدا عن 

التعقيدات وال�سروط املفرو�سة.
ت�ساهم  اأن  املفرو�ص  من  كان  الذي  الوقت  ويف 
الوطني  االقت�ساد  اإنعا�ص  يف  ون�ساطها،  الوكالة 
�سغل  منا�سب  وخــلــق  وكــمــا،  نــوعــا  وتو�سيعه 
اأن مثل هذه اخلرجات  اإال  اال�ستثمار،  وت�سجيع 
االأ�سا�ص،  من  وتلغيها  املــبــادرات  عمر  تق�سف 
لتعرقل عجلة تنمية االقت�ساد وتزيد من رقعة 
حماربتها  بدل  ال�سباب  اأو�ساط  يف  البطالة 

والتقليل منها.

�أثارت �لزيادة يف �مل�ساهمة �ل�سخ�سية لالإ�ستفادةمن �إعانة �ل�سندوق �لوطني لدعم وت�سغيل �ل�سباب،�إ�ستياء �لر�غبني يف فتح و�إن�ساء م�ساريعهم، خا�سة من قبل �لبطالني وذوي �ل�سهاد�ت، �أين �عتربوها تعديالت و�سروط جمحفة يف 
حقهم، بعد �أن مت رفعهامن 1 و2 باملائة �إىل ما بني 10 و15 باملائة على ح�سب منطقة وتكلفة �مل�سروع �ملر�د جت�سيده، وذلك رغم ما ر�فقه منامتياز�ت و�سروطاأخرى يف �لتعديل �الأخري.
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تعديالت وتغيري�ت ملو�كبة �ملجريات 
و�مل�ستحدثات ولكن...

�لوزير �ملنتدب لدى �لوزير �لأول �ملكلف باملوؤ�س�سات �مل�سغرة ن�سيم 
�سيافات: �مل�ساهمة �ل�سخ�سية لن تكون عائقا �أمام �ل�سباب �مل�ستثمر

�ملنظمة �لوطنية لل�سباب و�ل�سغل و�ل�سركات �لنا�سئة بولية 
باتنة: هي مرحلة �إنتقائية للتقييم و�لعدول عنها و�رد

مدير �لوكالة �لوطنية لدعم وتنمية 
�ملقاولتية)ANADE(بباتنة عبد �ملالك �لعزيل: 

حتول مفاجئ وغري مقبول لدى �ملعنيني 

رف�ص لل�سروط ومطالب باإلغائها

بان عاجزون عن توفري املبلغ اإجراءات جديدة ترفع حجم امل�شاهمة ال�شخ�شية و�شُ

قرو�ض دعم ال�شباب 

ملن ا�شتطاع اإليها 

�شبيال !!

قر�ر يجمع بني متناق�سني 

�ملكتب �لولئي للفدر�لية 
�لوطنية للمقاولني �ل�سباب 

بباتنة تطرح بد�ئل

اأفاد اأحد موردي االآالت ال�سناعية والفالحية املتعاقد مع الناد"اأون�ساج" 

�سابقا، اأن الطلبات على امل�ساريع واالإقبال على ا�ستخدام العتاد قلت مقارنة مبا 

كان عليه الو�سع �سابقا، وباأنهم يتاأثرون باالأمر واإن كان لي�ص ب�سكل كبري باعتبارهم 

جتارا يتعاملون مع خمتلف االأ�سخا�ص والوكاالت -التي مل تدرج هذه ال�سروط -، مقارنة 

بال�سباب البطاالملتخرج واحلامل لل�سهادات، مبينا اأن هناك الكثري من االأ�سخا�ص لي�ص لديهم 

علم بهذا القانون اجلديد، حيث يق�سدونهم للبحث واال�ستف�سار عن املعدات التي يحتاجونها، 

وعند و�سع وحترير الفاتورة و�سوؤالهم اإن كانوا م�ستعدين وقادرين على دفع ن�سبة امل�ساهمة 

االأخري  االأمر يف  ليعزفوا عن  واإحباطهم،  ا�ستغرابهم  يثري  االأمر  ال�سخ�سية اجلديدة،فاإن 

لعدم علمهم بها وعدم قدرتهم عليها بعد تاأكدهم من االأمر من قبلنا ومن قبل الوكالة، 

املعدات وجتهيز فاتوراتهم،  البع�سممن قاموا باختيار  فيما يبقى االأمر معلقا لدى 

الروؤية  و�سوح  حني  اإىل  دفعها  على  بــاالإقــدام  اأمرهم  يح�سموا  مل  كونهم 

واالأمربالن�سبة لهم، الأنه بتاأكد حقيقة حتولها اإىل 12%و15%فاإن 

التنفيذ ي�سبح م�ستحيل التج�سيد، ما يبخراآمالهم يف جت�سيد 

م�ساريعهم على اأر�ص الواقع.

التداعيات تلحق 

مبوردي العتاد

ــكــتــب الــوالئــي  بــــــدوره، قــــدم امل
للمقاولني  الــوطــنــيــة  لــلــفــدرالــيــة 
ال�سباب بباتنة يف بيان له تنديده 
لواقع املوؤ�س�سات امل�سغرة بالوالية، 
امل�ستحدثة  االإعانة  �سروط  وحول 
يف  النظر  باإعادة  مطالبني  كذلك، 
عزوف  يف  �سي�ساهم  ــذي  ال الــقــرار 
بغية  للوكالة  التوجه  عن  ال�سباب 
لتج�سيد  ــم  ــدع ال عــلــى  احلــ�ــســول 

م�ساريعهم.

التمويل  لــ�ــســروط  الــرفــ�ــص  تــزايــد  ــع  وم

املعدلة يف اأو�ساط اأ�سحاب امل�ساريع، �سجت 

التوا�سل  ــع  ــواق م وجمــمــوعــات  �سفحات 

ومطالبهم  بــا�ــســتــنــكــارهــم  ــمــاعــي  االجــت

بوقفات  للقيام  واقرتاحات  عنها،  بالعدول 

من  الــعــديــد  اجتمعت  فيما  احتجاجية، 

املنظمات الوطنية وال�سبابية واملهنية على 

بيانا  ت�سدر  جعلها  القرار،  جتاه  واحد  راأي 

م�سرتكا االأيام الفارطة على غرار الفدرالية 

املنظمة  الــ�ــســبــاب،  للمقاولني  الــوطــنــيــة 

وغريها،  واحلـــرف،  للموؤ�س�سات  الوطنية 

�سرط  جتاه  الكبري  ا�ستيائهم  عن  معربني 

ن�سبة امل�ساهمة ال�سخ�سية يف امل�ساريع ذات 

بـ"العقبة  و�سفوه  الــذي  الثالثي  التمويل 

م�ساكل  عنها  �سترتتب  التي  التعجيزية"، 

من  كبري  وعــزوف  واقت�سادية،  اإجتماعية 

املقاوالتية،  عامل  دخول  يف  الراغبني  قبل 

اآملني من اجلهات الو�سية تدارك ال�سلبيات 

وب�سفة  التنفيذي  املــر�ــســوم  يف  ــــواردة  ال

االقت�سادية،  املعادلة  ملكافاأة  م�ستعجلة، 

االقت�سادي  الــنــمــوذج  جت�سيد  وموا�سلة 

الذي �سيبنى ب�سواعد ال�سباب. 

�سباب ومنظمات تتكاتف

ا�ستطالع: رحمة مدور
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ثقليعّثعادات وتقاليد وطقو�س توحد �شكان �شمال افريقيا  وعود بتخ�سي�ص مبالغ مالية لإجناز درا�سة طوبوغرافية لـ 
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تعاين عديد �ملوؤ�س�سات �لرتبوية باملناطق �لنائية ومناطق �لظل بوالية خن�سلة من م�ساكل عديدة ظلت ت�سكل 
نقطة �سعف م�سالح �لبلديات �لتي كثري� ما كانت تثبت ف�سلها يف ت�سيري هذ� �جلزء �لهام من �ملهام �ملوكلة 

لها، وخا�سة من حبث ه�سا�سة �لهياكل وغياب �دين �سروط �لتمدر�س ونق�س �لنقل و�سعف �الإطعام �أو حتوله 
�إىل �أد�ة للبزن�سة ما دفع بالعديد من �لتالميذ للتخلي عن مقاعد �لدر��سة يف هذه �ملناطق �ملهم�سة.

ــني وحـــمـــالت الــدعــم  ــوؤول ــس ــ� زيــــــارات امل
املوؤ�س�سات  بع�ص  تتلقاها  التي  املو�سمية 
بكافية  لي�ست  الظل  مبناطق  الرتبوية 
الذي  الوا�سح  العجز  عــورة  تغطي  حتى 
ا�ستكت  حيث  ـــرية،  االأخ هــذه  منه  تعاين 
االإدارية  بابار  مبقاطعة  الريفية  املدار�ص 
تزويدها  لعدم  التدفئة  نق�ص  م�سكل  من 
الذي  االأمــر  منا�سب  ب�سكل  ــازوت  امل مبــادة 
ال�ستاء  عز  يف  ثالجات  يف  التالميذ  و�سع 
اخلارجية  الهياكل  �سعف  اإىل  اإ�ــســافــة 
غرار  غلى  التالميذ  حلماية  تكفي  ال  التي 
ب�سري  وقنطري  رم�سان  �سغريي  مدر�ستي 
الفالحني  اأبــنــاء  ت�ستقبل  التي  بامليتة، 
على  احلــفــاظ  اجـــل  مــن  يعملون  ــذيــن  ال
االأمن االقت�سادي واأبناء املناطق املعزولة، 
رحمة  حتت  املدر�ستان  هاتان  ظلت  حيث 
من  البلدية  م�سالح  ابدته  الذي  االإهمال 
كل اجلوانب وكذكل االأمر بالن�سبة ملدر�سة 

بوزكري حممد بلفاني�ص.
كما يتخبط تالميذ مدار�ص القرى بدائرة 
بوحمامة يف عديد امل�ساكل كنق�ص التدفئة 
والنقل واالإطعام، على غرار مدر�سة بكرون 

�سيليا  ببلدية  اأوالد وجنل  ب�سري يف منطقة 
التي تعاي من نق�ص التدفئة و�سعف الهيكل 
اق�سامها  تتعدى  ال  التي  للموؤ�س�سة  العام 
يف  خمتلفة  اأطــوار  جتمع  حجرات  الثالث 
ــذي اثر  اإطـــار االأقــ�ــســام املــدجمــة االأمـــر ال
التي  الــظــروف  التالميذ.وهي  على  �سلبا 
قرى  م�ستوى  وعلى  االأولياء  بعديد  دفعت 
والية خن�سلة الإخراج اأبناءهم من املدار�ص 
نظرا  الت�سرب  على  اإحــالــتــهــم  وبــالــتــايل 
حتيط  التي  املزرية  االجتماعية  للظروف 
يف  �سعوبة  يجدون  الذين  وباأبنائهم  بهم 
مالئم  بجو  والظفر  املــدار�ــص  اإىل  التنقل 

ي�سمح بتمكنهم من اال�ستيعاب.
تالميذ  مــن  جعلت  الــتــي  االأ�ــســبــاب  وهــي 
املناطق النائية ومناطق الظل عر�سة دائما 
بهم  يرتب�ص  بــات  الــذي  املدر�سي  للت�سرب 
نتيجة االإهمال الذي تعاين منه مدار�سهم، 
التالميذ  عــدد  ونق�ص  البعد  حجة  حتــت 
حمفزين  يــعــدان  العاملني  هذين  اأن  رغــم 
وكذا  الرتبية  قطاع  راأ�ــص  على  للم�سوؤولني 
اهتماماتهم  يوجهوا  حتى  البلدية  م�سالح 

بهذه املدار�ص اأكرث من غريها.

الت�ضرب املدر�ضي يرتب�س بتالميذ 
القرى ومناطق الظل بوالية خن�ضلة 

يف ظل ظروف التمدر�س ال�سعبة

حفيظة. ب

حفيظة. ب

نداء

متكن �أطباء خمت�سون بعا�سمة والية ب�سكرة من �إجر�ء عملية معقدة فريدة من نوعها مت خاللها �إعادة �حلياة لرئة �سبه ميتة كانت قد خرجت لتوها من 
عملية جر�حية �سعبة تتعلق مبر�س خبيث، �أين مت ��ستئ�سال كتلة خماطية �سلبة من �لق�سبة �لهو�ئية لرئة مري�س يف حالة �سلل تام بعد تعر�سه لعملية 

على م�ستوى �ل�سدر ليعود �لهو�ء �إىل جماريه وتعود �حلياة �إىل �ملري�س بعد تعقد كبري عانى منه.

عيادة  م�ستوى  على  متت  التي  العملية 
يف  املخت�سة  ويا�سمنية  الــقــادر  عــبــد 
االأمرا�ص ال�سدرية واحل�سا�سية بب�سكرة 
منظار  تقنية  على  االأطباء  فيها  اعتمد 
متكنت  املتطور،  اللني  الهوائية  الق�سبات 
من ا�ستخراج هذا اجل�سم الغريب  بنجاح 
ومن  املري�سة  الرئة  تهوئة  واإعادة  كبري 
التي  االإفـــرازات  من  تبقى  كل  �سفط  ثم 
التي  اجلراحية  العمليات  عادة  تخلفها 
اأكده  ما  ح�سب  ال�سدر  م�ستوى  على  تتم 
الكتلة  كانت  "اذ  �سريط،  نبيل  الطبيب 
وجتلطات  رئــويــة  اإفــــرازات  مــن  مكونة 
الق�سبة  م�ستوى  على  متكل�سة  دمــويــة 
دخول  حجبت  التي  اليمنى  الهوائية 
لها  و�سببت  الــرئــة  لــهــذه  االأكــ�ــســيــجــني 
يتنف�ص  املري�ص  وكان  تاما  وظيفيا  �سلال 
ب�سعوبة ق�سوى مع ازرقاق يف لون ب�سرته 
اإ�سافة اإىل ت�سجيل هبوط كبري يف ن�سبة 

االأك�سجني بالدم".

كما اأكد ذات املتحدث ان طاقمه قد قام 
برتب�سات تكوينية وميدانية مب�ست�سفيات 
جامعية فرن�سية  على غرار مركز التنظري 
الهوائية  للق�سبات  اال�ستعجايل  الباطني 
ومركز  مر�سيليا  اجلامعي  بامل�ست�سفى 

الهوائية  الق�سبات  مبنظار  الت�سخي�ص 
مب�ست�سفى اأفي�سان �سان دوين باري�ص، وهي 
املعارف واخلربات املرتاكمة التي �ساهمت 
يف اإجناح مثل هذه العمليات املعقدة لتكون 

االأوىل من نوعها يف هذا املجال.

الظل  مبناطق  ال�ساكنة  من  عدد  اإ�ستفاد 
ووادي  الع�سافري  عيون  لبلديتي  التابعة 
امل�ساعدات  خمتلف  من  بباتنة،  الطاقة 
الربنامج  �سمن  ــاءت  ج التي  االإن�سانية، 
ملديرية  اخلــريات  �سبل  ملجل�ص  الت�سامني 

ال�سوؤون الدينية واالأوقاف للوالية. 
املناطق  جابت  التي  الت�سامنية  القافلة 
اإعانة  توزيع120  خاللها  مت  املعنية، 
اإىل  باالإ�سافة  غذائية،  م�ساعدات  مــن 
االأغطية، املدايفء وغريها من االإحتياجات 
واإ�ستفادت  ال�ستاء،  ف�سل  مع  تتزامن  التي 
املنطقة االأوىل قرية اأوعايد بلدية عيون 
الع�سافري من 30 اإعانة، فيما كان من ن�سيب 
املناطق التابعة لبلدية وادي الطاقة بكل 
قادر،  اخلنقة،علي  بوزيزة،  اإقلمامن،  من 
تبقبقت احلمزة اأوالد بدة، د�سرةاإقلمامن 

اإعانة.  90

لفائدة  ــة  ــوجــه امل ــدات  ــاع ــس ــ� امل قــافــلــة 
جاءت  منها،  واملت�سررة  املعوزة  العائالت 
والعمل من خاللها  الغنب عنهم،  رفع  الأجل 
على توفري خمتلف حاجياتهم ال�سرورية، 
مــا�ــســة لهذه  ــم بــحــاجــة  ــاره ــب ــت اإع عــلــى 
امل�ساعدات، اأين حر�ص القائمون عليها اإىل 
اإي�سال االإعانات اإىل م�ستحقيها من �ساكنة 
الت�سامنية،  القافلة  جابتها  التي  املناطق 

متطلباتهم  لتحديد  اأي�سا  الفر�سة  وكانت 
عرب هذه املبادرة الت�سامنية. 

امل�ستفيدون من هذه االإعانات، رحبوا بهذه 
ووقوف  احتياجاتهم  االلتفاتةلتوفريها 
االإجتماعية  و�سعيتهم  عــلــى  املعنيني 
مو�سم  مع  والعوز  الفقر  زادهــا  املتع�سرة، 
على  القائمة  اجلهات  واأ�سارت  ال�ستاء،هذا 
هذه املبادرة الت�سامنية اإىل تنظيم قوافل 
اأن مت�ص يف االأيام  م�ساعدات متنوعة على 
منها  املوزعة  الظل  مناطق  املقبلة  القليلة 

عرب والية باتنة.

الظل  مبناطق  الطبي  التكفل  اإطـــار  يف 
ال�سرورية  العمومية  اخلدمات  وتقريب 
ال�سحية ل�ساكنة هذه املناطق،اأطلق قطاع 
عا�سمة  جنوب  �س�سار  بــدائــرة  ال�سحة 
من  متكونة  طبية  قافلة  خن�سلة،  الوالية 
التابعة  التخ�س�سات  متعددة  طبية  فرق 
للموؤ�س�سة العمومية لل�سحة اجلوارية�س�سار 
العمومية  املوؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق  وذلــك 

اال�ست�سفائية �س�سار.
حتت  جــاءت  التي  الطبية  القافلة  هــذه 
مدير  من  وباإ�سراف  الوالية  وايل  رعاية 
�ستم�ص  خن�سلة،  لوالية  وال�سكان  ال�سحة 
لبلدية  التابعة  وامل�ساتي  القرى  خمتلف 
وقرية  تاجموت  قرية  غــرار  على  �س�سار 
تربدقة ومزين وغريها من القرى امل�سنفة 
كمناطق ظل، حيث �سيتم تقدمي فحو�سات 
كــاالأمــرا�ــص  ومتخ�س�سة  عــامــة  طبية 
وجراحة  ال�سدرية  واالأمــرا�ــص  املعدية 
�سد  تلقيحات  تــقــدمي  وكـــذا  ــان  ــن ــس االأ�

والطفولة  االأمــومــة  وحماية  االنفلونزا 
وعالجات عامة.

الفعلي  للتكفل  الطبية،تهدفاإىل  القافلة 
ونق�ص  معاناة  تعرف  التي  املناطق  بهذه 
التي  ال�سعبة  للظروف  نظرا  التكفل  يف 
اإنطالق  اأعطيتاإ�سارة  ال�سكان، وقد  يعي�سها 
هذه القافلة من العيادة املتعددة اخلدمات 
ورئي�ص  الــدائــرة  رئي�ص  طــرف  من  �س�سار 
اأمن  رئي�ص  وكذا  البلدي  ال�سعبي  النحا�ص 

الدائرة.

 51 العمر  من  البالغ  لعناين  مكي  يعاين 
�سنة، ال�ساكن ببلدية راأ�ص العيون بباتنة، 
من اإن�سداد �سرايني القلب ما �سبب له العديد 
االأطــراف  تــورم  غــرار  على  امل�ساعفات  من 
الو�سعية  اإىل  وبالنظر  اجل�سد.  واإنتفاخ 
�سوء  تــزداد  باتت  والتي  للمعني  احلرجة 
الوقت  نف�ص  يف  األــزمــتــه  والــتــي  ــوم  ي كــل 
االأطباء  ن�سحه  طويلة،  مدة  منذ  الفرا�ص 
اإىل  �سطيف،  مبدينة  ال�سحية  باملوؤ�س�سات 
تقدر  جراحية  عملية  الإجــراء  اخل�سوع 
وذلك  �سنتيم،  مليون   12 مببلغ  قيمتها 
لفقدانه  تــفــاديــا  عــاجــل  طبي  كــاإجــراء 
ونخر  املر�ص  اأنهكه  اأن  بعد  �سيما  حياته، 
-ح�سب  �سعوبة  ومازاده  ال�سعيف،  ج�سده 
حقن  اإبـــرة  لك�سر  تعر�سه  املعني-  ذات 
بداء  اإ�سابته  جراء  الــذراع  يف  االأن�سولني 
ال�سكري، ما �سعب على االأطباء اإزالتها، وهو 
االأمر الذي �ساعف من معاناته، موازاة مع 
ما ي�سارعه من فقر مدقع، حال هو االآخر 

دونتوفري م�ساريف العالج.
واأب  اأ�سرة  ورب  العمل  عن  بطال  املعني 
لــطــفــل، يــ�ــســارع ظـــروف احلــيــاة وحــيــدا، 
لو�سعيته  نظرا  الــعــالج  مــن  متكنه  لعدم 

اإىل  �سرخته  رفــع  اإىل  مادفعه  املــزريــة، 
اأ�سحاب ال�سمائر احلية والنظر اإليه بعني 
رحيمة، اأين رفع نداء اإ�ستغاثة اإىل جميع 
يد  لتقدمي  واملح�سنني  اخلريية  اجلمعيات 
املطلوب، نظرا  العملية  مبلغ  العون وتوفري 
والتي  االأخــرية،  االآونــة  يف  حالته  لتدهور 

من �ساأنها اأن تودي بحياته. 
يعي�سها  التي  ال�سعبة  الو�سعية  واأمـــام 

من  عاجلة  اإلتفاتة  ينتظر  لعناين،  املكي 
الرحيمة،  والقلوب  وذوي  املح�سنني  طرف 
املطلوب  املــبــلــغ  اإىل  الــو�ــســول  ـــل  اأم عــلــى 
ــرتــه،  اأ�ــس ــان  ــس ــ� اأح اإىل  �ــســاملــا  وعـــودتـــه 
باملعني،رقم  ــال  االإتــ�ــس االأمـــر  يهمه  ملــن 
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اأطباء بب�ضكرة يتمكنون من اإعادة احلياة لرئة 
�ضبه ميتة با�ضتئ�ضال كتلة خماطية �ضلبة 

جمل�س �ضبل اخلريات يف قافلة م�ضاعدات 
ت�ضامنية ببلديات باتنة

باملح�ضنني  لعناين" ي�ضتغيث  "مكي 
جلمع مبلغ 12 مليون �ضنتيم  قطاع ال�ضحة ل�ض�ضار يطلق قافلة 

طبية لفائدة قاطني مناطق الظل

و�سعيته ال�سحية احلرجة تتطلب خ�سوعه لعملية جراحية م�ستعجلة 

تعد الأوىل من نوعها يف هذا املجال

الإعانات  خمتلف  من  ت�ستفيد  حمتاجة  عائلة   120

مكونة من فرق طبية متعددة التخ�س�سات
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بالتن�سيق مع اجلمعية الليبية للعمل الوطني وجملة روؤى بجامعة ب�سكرة

نقطة فكر

بقلم: مليــــــــكة ها�صمي

ت�ستحق �لقر�ءة... 
�آثم" "ظن 

�لثقايف  لل�صاأن  �ملتابع  �أو  �لقارئ  يالحظه  ما  �أكــر 
و�ختالف  �الإ�ــصــد�ر�ت  وتــنــوع  تعدد  هــو  و�الأدبـــي 
مو��صيعها وتوجهاتها  فهناك من يحكم عليها بعني 
من  �لكبري  �لزخم  لهذ�  �ملتقبل  غري  �ملت�صائم  �لناقد 
�لكلمات و�لن�صو�ص وهناك من يتقبلها ب�صدر رحب 
يف  جاء  ما  وتنقيح  لتح�صني  ي�صعى  ناقد�  باعتباره 
وخيالها،  بغر�بتها  ورمبا  باختالفاتها  �لكتب  هذه 
ي�صتحق  ثــقــايف  �أدبـــي  منتوج  �أي  �أن  مقتنع  لكنه 
ومدى  كاتبه  عن  �لنظر  بغ�ص  و�لتقييم  �لــقــر�ءة 

�صهرته يف �لركح �أو �ل�صرح �لثقايف.
 معظمنا منيل كقر�ء لالإطالع على �أعمال �لرو�ئيني 
�أقالمهم  على  �عتدنا  �لــذيــن  �ملــعــروفــني  و�لــكــتــاب 
جديد  لكل  �لف�صول  فيعرتينا  باأفكارهم  ووثقنا 
يتعلق بهم، لكننا ال نهتم مبا ين�صره �أ�صدقاوؤنا حتى 
�لنق�ص  بعني  �إليهم  فننظر  لنا،  مقربني  كانو�  و�إن 
هو�ة  �أو  مبتدئني  بكتاب  وو�صفهم  �لتقدير  وعــدم 

�حلرف و�لقلم.
طاملا  مقولة  بالبحر"  يوجد  ماال  بالنهر  "يوجد 
�ل�صابق  يف  بالقر�ءة  �صغفي  وبحكم  بها،  �قتنعت 
�أ�صادفه،  كتاب  كل  على  لالطالع  �أميل  كنت  فاإنني 
�ل�صهرة  مــن  بالكثري  حظيت  �لكتب  بع�ص  هناك 
و�لقر�ء�ت �الأدبية لكنها �صر�حة مل تبهرين لغتها 
�أو �أ�صلوب �لكاتب �لذي �عتمده، وهنا يجب �الإ�صارة 
�إىل �أن للقر�ء �أذو�ق وكل منهم يبحث عن �لن�ص �أو 
�ملقطع �لذي ي�صعر �أنه يتحدث عنه، بعيد� عن ما �إذ� 
كان �لكاتب مبتدئا �أو متمكنا، فال�صلطة �لتقديرية 

للقارئ وحده هو �لفي�صل �لوحيد يف هذ� �ل�صاأن.
من بني �لرو�يات �لتي قر�أتها موؤخر� و�لتي �أبهرتني 
��صم  �أن  لــدرجــة  نا�صئة  لكاتبة  كــانــت  �ــصــر�حــة 
�أنتبه  مل  �آثم"  ظن   " بذهني  عالقا  الز�ل  �لرو�ية 
ال�صم �لكاتبة يف �أول �الأمر الأنني �عتدت على قر�ءة 
من  �النتهاء  مبجرد  لكن  �ل�صخ�صيات،  ال  �لن�صو�ص 
�ملبدعة  هــذه  معرفة  يف  رغبة  ر�ودتــنــي  قــر�ءتــه 
لها،  تطرقت  �لتي  �ل�صيقة  �الأحــد�ث  يف  ومناق�صتها 
جعلني  مميز  باأ�صلوب  �لرو�ية  حياكة  من  متكنت 
�أتخيل �أحد�ثها بدقة و�أتفاعل مع ما يجري د�خل 
�لرو�ية، �نتابني �لف�صول و�لتوتر وتعاطفت بدرجة 
كبرية مع �صخ�صيتها �لتي وفقت �إىل حد ما يف �إبر�ز 

م�صاعرها و�أفكارها.
لكن  �أ�صهر،  خم�صة  من  �أكــر  �لرو�ية  ن�صر  على  مر 
لالأ�صف ال �أحد حتدث عنها �أو رمبا �لقليل من �طلع 
عليها لعدم �لت�صهري و�لرتويج لها كفاية �أو رمبا لعدم 

�صهرة �لكاتبة لالأ�صف.
كتابا  نقتني  �أن  فقبل  دومـــا،  �نتقائية  معايرينا 
ن�صتف�صر عن �أح�صن �لكتب �لتي �طلع عليها �الآخرون 
�صفحات  تعج  �لــذيــن  ــك  ــئ الأول �لــقــر�ءة  ونف�صل 
�جلر�ئد باأ�صمائهم، مل ي�صبق لنا �أن حتلينا باجلر�أة 
و�ل�صجاعة لتجربة �جلديد وكاأننا نخاف من كل ما 

هو خارج جمال معارفنا.
فتجده  لالأ�صف،  ذلك  عليه  حتتم  �الن�صان  طبيعة 
يرتاد �الأماكن �لتي يعرفها ويكرر جتاربه حتى و�إن 
وعدم  �لر�حة  من  بنوع  فقط  لي�صعر  فا�صلة  كانت 

�خلوف و�الرتياب من �أي �صيء جديد ي�صادفه.
ظن  رو�ية  �صاحبة  �لوحيد"  �ملبدعة  عبد  "�صمية 
�أمتنى  �لــذي  عملها  بــقــر�ءة  �ل�صرف  يل  كــان  ــم،  �آث
�أحد�ثه  وعي�ص  بــقــر�ءتــه  �الآخــــرون  يحظى  �أن 
للن�صر  بيا�ص  لــد�ر  تابع  �إ�ــصــد�ر  وهــو  ومغامر�ته، 

و�لتوزيع.

مرافق ثقافية حتمل اأ�سماء �سخ�سيات اأورا�سية..

رقية. ل

فوزية قربع 

تن�سيط �حلركة �لثقافية بباتنة بجملة من �لقر�ر�ت و�مل�ساريع 
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ثالثة  د�مــت  �لتي  زيارتها  ويف  �لــوزيــرة، 
بالوالية  �لثقافة  و�قع  على  وقفت  �أيــام، 
�لفنانني،  وم�صاكل  الن�صغاالت  و��صتمعت 
كما ز�رت عديد �ملر�فق و�ملعامل �لتاريخية 
ووعود،  بقر�ر�ت  تعززت  �لتي  و�لثقافية 
�أن ترفع عنها �لغنب و�لتهمي�ص، يف  ينتظر 
�لثقافية  �حلركة  تــز�ل  ال  �لــذي  �لوقت 
بالوالية ت�صهد ركود� متو��صال و�صر�عات 
تر�جع  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  خفية 
�الأن�صطة وغيابها �لكلي �إىل جانب مو��صلة 
مثل  �ملر�فق  من  لعدد  و�الإق�صاء  �لتهمي�ص 
�لثقايف  و�ملــركــز  �الأور��ــــص  �صينما  قاعة 
�الإ�صالمي و�ملكاتب �لعمومية �ملوزعة على 

�لبلديات.

قرار بفتح متحف بتازولت واإحتواء 
املمتلكات الثقافية به

�ملوقع  على  دودة،  بن  �لوزيرة  �إطالع  بعد 
و�فية  �صروحات  وتلقي  بلومبيز  �الأثــري 
ــذي  �ل و�الإهـــمـــال  �لــتــخــريــب  بخ�صو�ص 
يتعر�ص له، ومع وقوفها على �ملتحف �لذي 
حتوز عليه �ملدينة و�لذي يحوي ف�صيف�صاء 
�لــرومــاين،  للعهد  تعود  تاريخية  و�آثـــار 
متحف  فتح  �صرورة  على  �لــوزيــرة  �أكــدت 
ــال  �آخـــر جلمع هــذه �ملــحــتــويــات مــع �إر�ــص
�ملتحف  يحويها  �لتي  �لف�صيف�صاء  من  عدد 

وهو  وتعديلها،  ترميمها  بهدف  ل�صر�صال 
قر�ر �صيفتح �ملجال للحفاظ على �ملمتلكات 
�لثقافية و�لتاريخية من �الإهمال و�ل�صياع 
�ملناطق  بت�صييج  �لقيام  مــع  و�لــ�ــصــرقــة، 

�الأثرية بتازولت حفاظا عليها.

رفع التجميد عن خمطط حماية املوقع
 الأثري بتيمقاد 

متا�صيا مع �ل�صروحات �لتي تلقتها �لوزيرة 
مليكة بن دودة خالل زيارتها ملوقع تيمقاد 
على  �لتجميد  رفــع  عــن  �أعلنت  ـــري،  �الأث
خمطط حماية �ملوقع من خالل تخ�صي�ص 
غالف مايل �صخم لذلك، مع جرد �ملمتلكات 
باإيفاد  �ملتحف  يحوزها  �لتي  �لثقافية 
لت�صيري  �لوطني  �لــديــو�ن  من  عمل  فريق 
و��صتغالل �ملمتلكات �لثقافية �ملحمية، �إىل 
�مل�صاريع  من  جملة  لربجمة  دو�تها  جانب 
بالكهرباء  �ملنطقة  بــتــزويــد  �لتنموية 
تر�ثية  منتجات  ت�صوق  �أك�صاك  وتوفري 
مع تو�صيع وتهيئة �صاحة �ملوقع ومو��صلة 

ت�صييجه بالكامل.
"�أطل�ص  م�صروع  على  ذلك،  �أثناء  ووقفت 
Go" وهو تطبيق �لكرتوين ي�صمح لل�صو�ح 
بالتعرف على �ملناطق �الأثرية و�لتاريخية 
مع  تيمقاد  مــوقــع  فيها  مبــا  بــاجلــز�ئــر، 
�خلدمات  خالل  من  وتوجيههم  �إر�صادهم 

�ملدفوعة.

رفع التجميد عن خمطط ترميم 
�صريح اإميدغا�صن 

�أبد�،  �نتظار ووعود مل تتج�صد  بعد طول 
عن  �الأول  �أمــ�ــص  يــوم  دودة  بــن  �أعــلــنــت 
�صريح  ترميم  خمطط  عن  �لتجميد  رفع 
 15 �إىل  ت�صل  مالية  بقيمة  �ميدغا�صن 
مليار �صنتيم مع 500 �ألف دوالر يف �صر�كة 
مع جمعية �ميدغا�صن  بالتن�صيق  �أمريكية 
�ل�صرح  هذ�  �أجــل  من  طويال  نا�صلت  �لتي 

�لتاريخي �لهام يف �لوالية.
بعد  مبا�صرة  جت�صيده  ينتظر  �ملــ�ــصــروع 
ب�صبكة  وربطها  بالكهرباء  �ملنطقة  تزويد 
�ملياه وهي �لوعود �لتي قدمها و�يل �لوالية 
�ملنطقة  الفتقار  بالنظر  مزهود  توفيق 
عنها  �لغنب  رفع  �صاأنها  من  تنموية  مل�صاريع 

وتن�صيطها يف خمتلف �ملجاالت.
�لوزيرة، �صددت على �صرورة ت�صييج �ملوقع 
لالإ�صر�ف  تقني  فريق  ت�صكيل  مع  بالكامل 

على عملية �لدر��صة و�لرتميم.

باأ�صماء  بباتنة  �لثقافية  �ملر�فق  ت�صمية 
�أور��صية �أدبية وفنية

بجملة  بباتنة  �لثقافية  �ملر�فق  تعززت 
�صاأنها  من  �لتي  �ل�صكلية  �الإجـــر�ء�ت  من 

من  �الأور��ــــص  �أبــنــاء  عــن  �لغنب  ترفع  �أن 
خالل �إطالق �أ�صماء برزت يف جمال �لفكر 
و�الأدب و�لفن على خمتلف �لهياكل، حيث 
حمل �ملعهد �جلهوي للمو�صيقى ��صم �لفنان 
�صنة  �ملــولــود  �جلــرمــوين  عي�صى  �لــر�حــل 
1886 و�لذي برز يف �لغناء وو�صل للعاملية 
وو�فته �ملنية يف 16 دي�صمرب �صنة 1946، 
للفنون  �جلــهــويــة  �ملــدر�ــصــة  �صميت  فيما 
�جلميلة با�صم �لفنان �لنحات حممد دماغ 
�لنحت  جمــال  يف  جو�ئز  عــدة  نــال  �لــذي 

وتويف عام 2018.
مكتبة �ملطالعة �لرئي�صية بحملة1، حملت 
بن  حمودة  حممد  و�لفيل�صوف  �ملفكر  ��صم 
كبري�  و�إق�صاء  تهمي�صا  و�جه  �لذي  �صاعي 
�لغنب  رفع  يتم  �ن  ينتظر  حيث  بــالده،  يف 
ملتقيات  خالل  من  �ل�صخ�صيات  هذه  عن 
وندو�ت حول حياتهم و�أعمالهم م�صتقبال، 
ــص  �الأور�� �صينما  قاعة  تد�صني  مت  وفيما 
حيث  �صابقا  عديدة  م�صاكل  �صهدت  �لتي 
خــالل  �حلــيــاة  �إلــيــهــا  تــعــود  �أن  ينتظر 
بد�ية  �صيقام  �لــذي  �ميدغا�صن  مهرجان 
�جلهوي  �مل�صرح  حمل  �ملقبل،  مار�ص  �صهر 
بباتنة ��صم �لدكتور �صالح ملباركية و�لذي 
�أنه �صيتم  �أكدت �لوزيرة خالل زيارتها له 

ترميمه وت�صنيفه كرت�ث وطني.

باإ�صر�ف  �الفرت��صي  �أدبيات  �صالون  نظم 
ــــالء مــطــري، وفــريــقــهــا وبــرعــايــة  د.جن
�للغة  لعلوم  �لدولية  �لليبية  �جلمعية 
�لعربية، و�جلمعية �لليبية للعمل �لوطني 
ملتقى  بــ�ــصــكــرة،  بجامعة  روؤى  وجمــلــة 
�لل�صانيات يف دورته �الأوىل �لذي كان حتت 
عنو�ن: "�لل�صانيات نظرياتها وتطبيقاتها"، 
و�صارك فيه نخبة من �الأ�صاتذة و�لباحثني 
�ملــخــتــ�ــصــني مـــن �جلـــز�ئـــر و�لــ�ــصــعــوديــة 
ود�رت  �لعربي،  و�لعامل  و�لــعــر�ق  وليبيا 
�لتي  �ملحاور  من  جمموعة  حول  �جلل�صات 
�مل�صطلح،  و�إ�صكالية  �لل�صانيات  على  ركزت 
و�لل�صانيات  �لتلقي،  و�إ�صكاالت  و�لل�صانيات 
و�لل�صانيات  و�لــتــطــبــيــق،  �لــتــنــظــري  ــني  ب
�حلا�صوبية،  و�لل�صانيات  و�لــعــرفــانــيــة، 
�للغة  تعليم  يف  �لل�صانيات  وتطبيقات 
وتعليم  �لتطبيقية  و�لل�صانيات  �لعربية، 
غري �لناطقني باللغة �لعربية، و�لل�صانيات 

وحتليل �خلطاب.
�صعديَّة- نعيمة  �لربوفي�صورة  وحتدثت 

كلمة  يف  �جلــز�ئــر،  ب�صكرة  جامعة  مــن 
�لل�صاين،  �لبحث  �أهميَّة  حول  �فتتاحية 
مع  ــاب،  ــط �خل لتحليل  ــة  �لــعــامَّ ــامل  ــع و�مل
عن  �لقد��صة  لرفع  �آخر  �صياق  يف  �إ�صارتها 
معاجلة  يف  ائكة  �ل�صَّ �ملو��صيع  معاجلة 
ر�ص �لل�صاين لتكون �لكلمة �لف�صل فيه  �لدَّ

لنتائج �لبحث وحدها ... 
كتور  �لدُّ �الأ�ــصــتــاذ  مد�خلة  ــت  �أت حــني  يف 

ما  حــول  لالإحاطة  �لغامدي  ربيع  د  حممَّ
�للغوي  �مل�صطلح  نقل  �إ�صكاليَّات  ُتــثــريه 
و�لفعل  �ال�صم  عن  مناذج  بعر�ص  �لعربي، 
�إ�صكاالت  من  يــر�ه  ملا  متثياًل   ... و�حلــرف 
"يف د�ئرة �لتَّحقيق،  هذ� �لنَّقل، ومد�خلة 
�لل�صانيات  يف  حما�صر�ت  كتاب  ن�صو�ص 
�لــقــادر  عــبــد  فهيم  كــتــور  لــلــدُّ ة"   �لعامَّ
�إعــادة قــر�ءة تر�ث  �صيبان  حول وجــوب 
" دو�صو�صري " على �صوء مكت�صفات جديدة 
�لتَّقدي�ص  " هالة  عن  بعيدً�   ، ملخطوطاته 
كتور  �لدُّ لالأ�صتاذ  مد�خلة  ــذ�  وك  ...،"
�لل�صانيَّات  حول  علوي  �إ�صماعيلي  حافظ 
جلهود  وعر�ص  وتطبيقاتها،  �لتَّوليديَّة 
رحمه  �صالح  �حلاج  حمن  �لرَّ عبد  �لعالمة 
ومد�خلة   ،  ... �لل�صانيات  حقل  يف  �هلل 
ــم حــمــيــدي حــول  ــاظ ــد ك ــال كـــتـــور خ �لـــدَّ
من  تطرحه  ومــا  �لعرفانيَّة  �لل�صانيات 
عاملنا  يف  وتطبيقيَّة  م�صطلحيَّة  �إ�صكاالت 
كّل  مد�خالت  هذ�  �إىل  ُي�صاف   ... �لعربي 
�جلهود  حــول  ملياين  ر�صيد  �الأ�صتاذ  من 
�لبالغ  و�أثرهم  �الأ�صول،  لعلماء  �لل�صانية 
مناق�صات  مع   ... يَّة  �صِّ �لنَّ ر��ــصــات  �لــدِّ يف 
جو�نب  �حلــا�ــصــرون  فيها  �أثـــرى  و�أ�صئلة 
ر�ص �لل�صاين وما يعرت�صه من  ة من �لدَّ مهمَّ

�إ�صكاالت.
 وكانت مد�خلة �لربوفي�صور نعيمة �صعدية 
حتليل  ملجال  مفاهيمية  مر�جعة  حــول 
تطبيقية  ـــاق  �آف فتح  �أجـــل  مــن  �خلــطــاب 

�ملعا�صر،  �خلطاب  خطورة  ــام  �أم جديدة 
و�أمام �صرورة قر�ءة �ملوروث �لعربي بوعي 
و�إدر�ك �أكر، ما �صي�صفي �لنوعية �ملرجوة 
�لعربي،  �لدر�ص  يف  �مل�صتقبلية،  للبحوث 

وغريها من �ملد�خالت ...
ويف ختام �جلل�صات قدمت �للجنة �لعلمية 
ربيع  حممد  �أ.د  �صعادة  رئي�صها  يف  ممثلة 
�لتي  �لتو�صيات،  من  جمموعة  �لغامدي 
�لثانية  �لــدورة  يف  جاهد�  �مللتقى  �صيعمل 
هذه  ر�أ�ــــص  وعــلــى  بع�صها،  حتقيق  عــلــى 
دور�ت  عقد  ��صتمر�ر  �صرورة  �لتو�صيات 
�ملو�صوع  يكون  و�أن  عــام؛  كل  �مللتقى  هــذ� 
�ملختار لكل دورة منه مو�صوًعا �خت�صا�صيا 
دقيقا مع �صرورة عقد دور�ت تكوينية يف 

�ملجاالت �لعلمية �لدقيقة لل�صانيات.
مع  �لعمل  وجــوب  �إىل  �للجنة  نوهت  كما 
�جلهات ذ�ت �لعالقة على متابعة تو�صيات 
هذه �لدورة؛ ليكون للتو�صيات ثمرة نافعة 
و�لعمل  �لل�صانيات،  حقل  يف  للم�صتغلني 
�ل�صالونات  بني  �لتعاون  ج�صور  مد  على 
�لعربية  باللغة  �ملهتمة  �الفــرت��ــصــيــة 
ــ�ــصــات �لــلــغــويــة �لــر�ــصــمــيــة وغري  و�ملــوؤ�ــص
�لر�صمية.، �إىل جانب ت�صكيل جلان توحيد 
�حلد  يف  و�الإ�صهام  �لل�صانيات  م�صطلحات 
�إجناز  على  و�لعمل  �مل�صطلحات،  تعدد  من 
بني  �ملز�وجة  �إىل  تهدف  تقنية  مبادر�ت 
�للغة و�لتقنية و��صتثمار �لتقنيات خلدمة 

�لل�صانيات.

تعميق  على  �لعمل  �لتو�صيات  �صمن  وجاء 
من  �خلطاب؛  بتحليل  �ملت�صلة  �لدر��صات 
بني  �لعالقة  جت�صري  �إىل  �لو�صول  ــل  �أج
بالربط  �لعناية  و�صرورة  �ملجتمع،  �للغة 
و�مل�صتغلني  �لل�صانيات  يف  �لباحثني  بــني 

بالرتبية و�لتعليم.
�ملــبــادرة تــقــول �لــربوفــيــ�ــصــور نعيمة  وعــن 
�أدبيات،  ل�صالون  �لعلمي  �مل�صت�صار  �صعدية، 
ورئي�ص �مللتقى �الفرت��صي �الأول لل�صانيات: 
و�قعيا  �ملثقف  �الإن�صان  يحا�صر  "عندما 
يف  قو�عدها  ك�صر  فيقرر  وبائية،  بكارثة 
�أدبيات  �صالون  نعني  �فرت��صي..فاإننا  عامل 
�لتي  �لدكتورة جنالء  �الفرت��صي ومديرته 
�صالون  بتاأ�صي�ص  فاأبدعت  �لقيود  ك�صرت 
طيبة،  مكا�صب  تدريجيا  يحقق  �فرت��صي، 
�فرت��صي  ملتقى  �أول  تنظيم  بينها  ــن  وم
نظرياتها  �لل�صانيات  لل�صانيات...مو�صوم 
بدو�صوير  �حــتــفــى  و�لــــذي  وتطبيقاتها، 
عبد  �جلــز�ئــري  �لل�صانيات  و�أب  �لــعــرب 
�ل�صالون  �لرحمان �حلاج �صالح.. وقد عمل 
على  تكرمي روحه �لطيبة ملا قدمه للدر�ص 
�إىل  �لطبعة  هذه  و�إهــد�ء  �لعربي،  �لل�صاين 
قامات  بح�صور  �هلل،  رحمه  �لطاهرة  روحه 
لل�صالون  ن�صكر  �إذ  �لتخ�ص�ص،  يف  علمية 
تكرمي  ب�صرورة  وندعو  �لطيبة،  مبادرته 
�لل�صانيني �لعرب وخدمة منجز�تهم �لبحثية 
وموؤلفاتهم..و�صدقا هو �صالون ي�صدق عليه 

�صعار "نلتقي لرنتقي".

ات�صمت، الزيارة امليدانية لوزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، اإىل ولية باتنة، بجملة من القرارات والوعود التي ينتظر جت�صيدها على اأر�ض الواقع 
بالنظر للو�صعية القت�صادية للبالد والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه القرارات.



ق�صف 
قرية فيها مدر�صة وهناك ق�صم نافذته مطلة على �ل�صارع

وكل يوم يجي حمار يحك ر��صو على �لبارود�ج تاع �لنافذة
فقال �الأ�صتاذ للتالميذ م�صتغربا وم�صتهزئا بهم

�حلمار هذ� كل يوم يدير هذي �لعف�صة هنا
هذ�  يف  عمو  �بــن  �أو  خــوه  عــنــدو  باينة 

�لق�صم
و�هلل  مبا�صرة:  �لطالب  �أحد  عليه  رد 

يا �أ�صتاذ
�حلمار مايجي�ص يف �حل�ص�ص خلرين

ر�ه يجي غري يف �حل�صة تاعك �نت؟!!.

تركيز م�صدد
و�حد حاب�ص وغبي بز�ف

يف ح�صة تاع ريا�صيات
�الأ�صتاذ: يا بغل ر�ك تبع معايا وال ر�ك ر�قد؟

�لتلميذ: ر�ين نتبع معاك
�الأ�صتاذ: �صحا و��ص قلت �آخر حاجة

�لتلميذ: يا بغل ر�ك تبع معايا وال ر�ك ر�قد؟!!.

يف خدمة ال�صعب
وحدة ر�حلها �صاكها 

ر�حت تبلغ �ل�صرطة قالولها ما تخممي�ص 
روحـــي تــروحــي و �حــنــا جنــبــدولــك �لــ�ــصــاك  مــن حتت 

�الر�ص 
وهي مروحة �صافت عمال �لبلدية

يحفرو� قالت لهم : �هلل يعاونكم يا رجالة.. 
لون �صاكي قهوي ثبتو� مليح؟!!.

�صفة مو�صوفة
قالك و�حد �لقى قطة يف �ل�صارع

هزها ور�ح بيها لد�رو
�أيا وقف قد�م �لباب وطبطب

ياخي فتحت مرتو
قال هذي هي �لبقرة يل قلت لك عليها

قالت لو مرتو يا ر�جل و��ص بيك
هذي قطة ما�صي بقرة

معلومات م�سليةقالها ر�ين نهدر مع �لقطة؟!!.

ال�سعر 
وال�سيب

اأمثال �سعبية

اأ�سرع  الظفر  اأ�سبح  االإ�ــســبــع  طــال  كلما   •
االإ�سبع  هــو  االأظــافــر منــوا  اأ�ــســرع  لذلك  ــوا،  من

االأو�سط.
• قراقو�ص �سخ�سية حقيقية ولي�ست خيالية، 
�سالح  عهد  يف  م�سر  يف  وعــادل  �سارم  وزير  كان 
قراقو�ص  االأ�سدي  الدين  بهاء  وا�سمه  الدين، 

بالرتكية تعني"الن�سر االأ�سود".
اأر�سلوا  الذين  اأن معظم  اأثبتت  • هناك درا�سة 
اإمالئي فادح ال  اأو بها خطاأ  ر�سائل ن�سية غبية 
على  ال�سغط  بعد  اإال  اخلطاأ  ذلــك  ي�ستوعبون 

زر "اإر�سال".
االأ�سخا�ص  اأن  اإىل  تو�سلت  درا�سة  هناك   •
ي�سبحون  م�ساعرهم  بكبت  يــقــومــون  الــذيــن 
يوؤثر  الكبت  وذلــك  غريهم  من  اأكــرث  عدائيني 

على مناعة اجل�سم.
كوكاكوال  ا�ستخدام  يتم  كــان  املا�سي  يف   •
ال�سيدليات  يف  يباع  وكــان  ال�سداع  من  للعالج 

ولي�ص يف املتاجر.
لل�سعب  هو  العامل  يف  عمر  متو�سط  اأعلى    •
اأقل متو�سط عمر  اأما  86.5 �سنة  الياباين وهو 
يف العامل هو ل�سكان �سرياليون حيث اأن متو�سط 

اأعمارهم ال يزيد 47.5 �سنة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي 

م�سى وفات من 
زمن ال�سادات 
الكب�ص حيا 

والعرتو�ص مات

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثالث من �صهر فيفري

“املدائن”  مدينة  يفتحون  امل�سلمون  ـ   637
اإنهزم  التي  “جلوالء”  موقعة  يف  العراق  يف 

فيها ك�سرى يزدجرد بن �سهريار.
1488 ـ امل�ستك�سف الربتغايل - بارثولوميو 
دياز- يهبط يف خليج مو�سلب جنوب اأفريقيا 
ال�سالح  الرجاء  راأ�ــص  حــول  االلتفاف  بعد 
اأق�سى  اإىل  ي�سل  اأوروبــي  اأول  يكون  وبذلك 

الكرة االأر�سية جنوًبا.
اإ�سبانيا تعرتف بالواليات املتحدة  ـ   1783

االأمريكية.
على  �سادقت  الفرن�سية  احلكومة  ـ   1912
)البالغني  اجلزائريني  ال�سباب  يجرب  قانون 
اخلدمة  اإىل  االنــ�ــســمــام  �ــســنــة(   18 �ــســن 
هذا  واأخــذ  �سنوات.  ثــالث  ملــدة  الع�سكرية 
ل�سيغته  نتيجة  كــبــرية  �ــســجــة  ــون  ــان ــق ال

التمييزية.
1917 - الواليات املتحدة تقطع عالقاتها 
�سيا�سة  عن  االأخــرية  اإعالن  غداة  اأملانيا  مع 
وذلك  املــحــدودة  غري  الغوا�سات"  "حرب 

اأثناء احلرب العاملية االأوىل.
ال�سرتجاع  مانيال  معركة  بداية   -  1945
اليابان  بــني  وذلـــك  الفلبينية  العا�سمة 

والواليات املتحدة بتحالف مع الفلبينيني.
ال�سورية  دم�سق  اإذاعــة  انطالق   -  1947
يف  تاأ�س�ست  اإذاعــــة  ثـــاين  هــي  الــر�ــســمــيــة، 

العامل العربي.
تلقي  الــربيــطــانــيــة  الــ�ــســرطــة   -  1950
فوك�ص  كالو�ص  النووي  العامل  على  القب�ص 
النووي  الــربنــامــج  على  التج�س�ص  بتهمة 
االحتـــاد  ل�سالح  ــي  ــك ــري واالأم الــربيــطــاين 

ال�سوفيتي.
جــون  االأمـــريـــكـــي  ــ�ــص  ــي ــرئ ال  -  1962
املبادالت  اأنــواع  جميع  حظر  يقرر  كينيدي 
الغذائية  املواد  با�ستثناء  التجارية مع كوبا 

واالأدوية.
للتعليم  االأول  امللتقى  افتتاح  ـ   1966

التقني باجلزائر.
رئا�سة  يــتــوىل  عــرفــات  يــا�ــســر  ـ   1969
عقب  وذلك  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
املنعقد  الفل�سطيني  الوطني  املجل�ص  اجتماع 

يف القاهرة.
1991 ـ ميالد اأول طفل )اأنثى( عن طريق 
ــارين  ب مب�ست�سفى  اال�ــســطــنــاعــي  التلقيح 
الطبيب  فريق  بف�سل  العا�سمة  باجلزائر 
الن�ساء  اأمـــرا�ـــص  و  الــتــولــيــد  يف  املخت�ص 

الدكتور فروقي.
2008 ـ التلفزيون اجلزائري يت�سلم جزءا 
تبني  فيما  فرن�سا  من  الوطني  االأر�سيف  من 
فرن�سا  يخدم  مبا  فقط  متعلق  باأنه  الحقا 

اال�ستعمارية.
الطيار  اإعــــدام  عــن  االإعــــالن   -  2015
يد  علي  حــرقــا  الك�سا�سبة  مــعــاذ  االأردين 
واحلكومة  داع�ص،  لتنظيم  تابعة  عنا�سر 
الري�ساوي  �ساجدة  بــاإعــدام  تــرد  االأُردنــيــة 

وزياد الكربويل. 

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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�لل�صان �لزين مدفوع يف �لدين

حكـــمة
ي��ع��رف ���س��ر دمعتك  ال جت��ع��ل اأح�����دا 
�سيبكيك ك���ي���ف  ي���ع���رف  ����س���وف  الأن������ه 

�ضورة م�ضحكة

لقاح  �صتختار  �أيهما  ــالوة  ع �صي  ـ 
��صرت�زينيكا �لربيطاين �أم �صبوتنيك 

�لرو�صي؟
عبد�لنور �لطيب

و�لباجني"  "�حلاجني  �صاأختار  �أنا 
�جلز�ئري؟!.

�ــصــي عـــالوة غــري ر�هــي  يــا  ـ و�هلل 
خملطة علّيا بال�صح؟

وفيق.خ تب�صة
ــرت  ..�خ �خلــالــوطــات  تــعــددت   �إذ� 

ر�حة بالك مهما كلفك �الأمر؟!.
�أ�صابع  هــنــاك  كالبيانو  �حلــيــاة  ـ 
�أ�صابع  وهناك  �ل�صعادة  وهي  بي�صاء 
�أنك  تاأكد  ولكن  �حلزن  وهي  �صود�ء 
�حلياة   تعطي  لكي  باالثنني  �صتعزف 

لـحنا؟
�صهام بولطيف �صكيكدة

كي  قــاعــدة  عندنا  �حلــيــاة  �حــنــا 
تلقاي  و�آخـــــر  ثــقــب  بـــني  ـــة  ـــزرن �ل

ثقب!؟.
يف  تكمن  �جلــز�ئــر  قــوة  �أن  قيل  ـ 
درجة وعي �ملو�طنني..فماذ� تقول؟

يو�صف �لد�ودي خن�صلة
 " يف  تكمن  �ملو�طنني  وعي  ودرجــة 
�أذن ت�صمع وال فم  ال عني ت�صوف وال 
يتكلم" مل�صاعفة �لقوة �الإقليمية؟!.

يف  تبالغ  ال  �صابلن:  �صاريل  يقول  ـ 
�لنفاق، وال  �ملجاملة حتى ال تقع يف 
تبالغ يف �ل�صر�حة حتى ال ت�صقط يف 

وحل �لوقاحة؟
�صمرية . �ص باتنة
��صمعتيها..ياخي  كيفا�ص  وهــذي 
�لنا�ص ما كانو�ص  وقت �صاريل �صابلن 

يهدرو�؟؟.

�أول بو�در 
�لهربة؟!



اأم البواقي

معاوية. �ص

خن�صلة

قاملة
عبد الهادي. ب

�صطيف

�صطيف  واليـــة  �أمـــن  م�صالح  متكنت 
لل�صرطة  �ملتنقلة  بالفرقة  ممثلة 
حد  و�صع  مــن  ب�صطيف،  �لق�صائية 
بكل من حي  07 منحرفني  لن�صاطات 
ب�صطيف،  "بلري"  وحــي  لكد�د  �صوف 
ق�صايا  يف  �صلوعهم  ثــبــت  و�لــذيــن 
�لعقلية  و�ملوؤثر�ت  للمخدر�ت  ترويج 
�ملهلو�صات،  من  قر�صا   365 حجز  مع 
120 غر�م من �ملخدر�ت  �إىل  �إ�صافة 
240 وحــدة  مــعــالــج( وكـــذ�  )كــيــف 
�لــكــحــولــيــة، ف�صال  �ملــ�ــصــروبــات  ــن  م
حمظورة  بي�صاء  �أ�ــصــلــحــة   09 عــن 

�أي  دون  يحملونها  بهم  �مل�صتبه  كــان 
 58 قدره  مايل  ومبلغ  �صرعي  مقت�صى 
�ألف دج يفرت�ص �أن يكون من عائد�ت 
�لعمليات  ومتت  �الإجر�مية،  �أن�صطتهم 
كثمار لالأن�صطة �لرقابية �لتي �أطرها 
لل�صرطة  �ملتنقلة  �لــفــرقــة  �أفــــر�د 
ثالثة  مد�ر  على  ب�صطيف  �لق�صائية 
�أيام باالإعتماد على مد�همات خاطفة 
وحتليل معلومات و�إفادة �أوردها مو�طن 
مع �ل�صرعة يف تنفيذ �لتدخالت �لتي 
"�صوف لكد�د"  �أي�صا بكل من حي  متت 

و"بلري".

بدعم  قاملة  �ملتقدم  �ملركز  تدخل 
للحماية  �لرئي�صية  �لــوحــدة  مــن 
�ملدنية، �أول �أم�ص، �إثر �نهيار �صقف 
عبد  �لثقافة  لــد�ر  �لعر�ص  قاعة 
�صفائح  من  مكون  �ل�صافعي  �حلميد 
�إىل  �أدى  مما  و�إ�صمنت،  حديدية 

يبلغ  �الأول  �صخ�صني،   02 �إ�صابة 
يف  خفيفة  جـــروح  لــه  �صنة   47
 20 يبلغ  و�لثاين  �ليد  ويف  �لر�أ�ص 
مت  حيث  �لــيــد،  يف  ــرح  ج لــه  �صنة 
�حلكيم  م�صت�صفى  �إىل  �إ�صعافهما 

عقبي.

متكنت الفرقة اجلنائية بامل�سلحة 
الق�سائيــة  لل�سرطــة  الوالئيــة 
املتنقلــة  الفرقــة  مــع  بالتن�سيــق 
مــن  خن�سلــة،  الق�سائيــة  لل�سرطــة 
تفكيــك جمعيــة اأ�ســرار خمت�ســة يف 
 3 ا�سرتجــاع  مــع  املركبــات  �سرقــة 
مركبــات خمتلفة االأ�سنــاف ومركبة 
�سياحية ت�ستغل يف عملية ال�سرقات.

العملية كللــت بتحديد هوية اأفراد 
تن�ســط  التــي  االإجراميــة  ال�سبكــة 
5 واليــات مبــا يف ذلــك  عــرب اإقليــم 
توقيــف  مت  حيــث  خن�سلــة،  واليــة 
ال�سبكــة االإجراميــة املتكونــة مــن 7 
اأ�سخا�ــص تــرتاوح اأعمارهــم بني 20 
و40 �سنــة، فيمــا ك�سفــت التحريــات 
عــن عمــل الع�سابــة التي تاأتــي على 
�ســكل اأفــواج خمت�سة بفتــح وت�سغيل 

املركبات امل�ستهدفة بطرق احرتافية 
عــن  امل�سروقــة  املركبــات  وا�ستــالم 
طريــق التزويــر وا�ستعمــال املزور يف 
البطاقات الرمادية، مع بيع املركبات 
امل�سروقة عرب خمتلف واليات الوطن، 
اأيــن مت التنقــل اإىل الواليــات التــي 
تن�سط بهــا ال�سبكــة االإجرامية ومن 
خالل عمليــات التفتي�ص مت ا�سرتجاع 

مركبــات مــن خمتلــف االأ�سنــاف مــن 
بينهــا مركبتــان �سياحيتــان و�ساحنة 
املركبــة  حجــز  مــع  بحــث،  حمــل 
ال�سياحيــة التــي ت�ستغــل يف عمليــة 
ال�سرقــات، 48 لوحة ترقيم ت�سجيل 
املركبــات مرقمــة مبختلــف واليــات 

الوطن، وغريها من املحجوزات.

د�ئرة  باأمن  �ل�صرطة  م�صالح  متكنت 
�صن  يف  �صاب  توقيف  من  فكرون،  عني 
حماولة  ق�صية  يف  تورط  �صنة،   27
متبوع  مركبة  د�خـــل  مــن  �ل�صرقة 
وحمل  �لغري  مللك  �لعمدي  بالتحطيم 

�أ�صلحة بي�صاء حمظورة.
ياأتي ذلك بعد تلقي عنا�صر �ل�صرطة 
بالغا من قبل مو�طنني مفاده تو�جد 
�صخ�ص على م�صتوى �صارع �أول نوفمرب 
�صبط  ليتم  مركبة،  �صرقة  يحاول 
مركبة  د�خــل  تلب�ص  حالة  يف  �ملتهم 
�لعثور  ــع  م زجــاجــهــا،  حتطيم  بــعــد 
حم�صور  �أبي�ص  �صالح  على  بحوزته 
زجاج  ك�صر  يف  ت�صتعمل  خا�صة  و�أد�ة 

�ملركبات.
�ملتهم  �أن  ك�صفت  �الأولية  �لتحريات 
�لق�صايا  هذه  مثل  يف  ق�صائيا  م�صبوق 
قدم  جز�ئيا   ملفا  �صده  �إجنــاز  ليتم 
حماولة  بجرم  �لنيابة  �أمام  مبوجبه 
بظرف  �لــعــام  �لــطــريــق  يف  �ل�صرقة 
�لعود،  مع  �لتلب�ص  حالة  ويف  �لليل 
وحمل  �لغري،  مللك  �لعمدي  �لتحطيم 
�صالح �أبي�ص من �ل�صنف �ل�صاد�ص دون 

مربر �صرعي.

�سي الأورا�سي..
ا�ستفاد من ال�سكنة مرتني وتالعب يف اال�ستفادة... 
ال�سهادة...  يف  ويزور  ويبلعط  الوثائق  يف  يكذب 
وي�سب يف امللة بعد مابلع الغلة ح�سد اخلري كيف 
يتنقل من  الــكــراء  مــن  ــوه تعب  اجلــــرادة... وخ
�سهر  الفقري يف  للحدادة... وي�سرق قفة  حلدادة 
عــواده...  من  ع�ساكم  يقولهم  العيد  ويف  اخلــري 
يطالب بالعدل وهو غارق يف ال�سيتة والقوادة... 

ويف االأخري يقولك ياربي ثبتنا على ال�سهادة...

hamzalaribi005@gmail.com

تفكيك �ضبكة وطنية ل�ضرقة املركبات
وجب الكالم

قيل اأن رجل اأعمال اأراد اأن يتملق مل�سوؤول يف قطاع ما من اأجل 
اأن ميكنه من الظفر مب�سروع "�سخم"، غري اأن امل�سوؤول قد عرف 
"امل�ساومة وال التملق" وما كان  بكونه �سارما من�سبطا ال يقبل 
من رجل االأعمال اإال اأن ا�ستغل "جنل امل�سوؤول" للت�سلل والتقرب 
"فخمة" لنجل  من االأخري، فقام رجل االأعمال باقتناء �سيارة 
اإياها، وعندما علم امل�سوؤول باالأمر فهم كل  اأهداه  امل�سوؤول ثم 
�سيء وا�ستوعب "اللعبة" فطلب لقاء "رجل االأعمال" وكان له 
ما طلب، ويف حوارهما �ساأل امل�سوؤول رجل االأعمال عن الهدية 
التي قدمها البنه وما املنا�سبة لفعل ذلك فاأجاب رجل االأعمال 
اأن  وهي  ميلكها  التي  لل�سركة  ت�سويقي  بعر�ص  يتعلق  االأمر  اأن 
يعادل  مبا  اأي  جدا  رمزية  مببالغ  �ستباع  �سيارات  اأربــع  هناك 
امل�سوؤول  ابن  كان  اأن  وحدث  اجلزائرية،  بالعملة  دينار  االألف 
ملح  االأعمال  رجل  اأن  اأي  ن�سيبه،  من  فكانت  املحظوظني،  اأحد 
للم�سوؤول باأن عليه اأن يدفع "االألف دينار" كمبلغ رمزي وهذا 
االأمر  بــاأن  امل�سوؤول  ملعرفة  وتفاديا  اللعبة  النك�ساف  تفاديا 
اآالف  اأربعة  اأخرج  اأن  "الذكي" اإال  ر�سوة، فما كان من امل�سوؤول 
اأكرث  االبن  اأن  اأظن  "ال  االأعمال  لرجل  فقال  جيبه  من  دينار 
ال�سيارات  تبيعنا  اأن  فعليك  لهذا  واأخيه"،  واأمه  اأبيه  من  حظا 
املتبقية بنف�ص ال�سعر، فوقع رجل االأعمال يف موقف ال يح�سد 
"ال�سيتة" وثمن الطمع  اأن يدفع ثمن  عليه، وبات جمربا على 

معا.
الرتبية،  �سلك مدراء  م�ست  التي  االأخرية  التغيري  يف حركة 
املنا�سبة مل يكن  اأخرى، وبهذه  اإىل  "مدير" من والية  مت نقل 
"مدير الرتبية  اأقام حفل تكرمي على �سرف  اأن  "وال" اإال  من 
املغادر"، وهذا لكون االأخري "مديرا فوق العادة" ح�سب تقدير 
لرئي�ص  "الوايل"  فهم  ح�سب  قريب  الأنــه  ذلك  طبعا،  الــوايل 
اجلمهورية، وقد حدث هذا يف الوقت الذي مل ن�سهد فيه حفالت 
"الع�سابة"، اأي حفل توديع  اأيام  من هذا النوع يف عز ال�سيتة 
تربية  كمدير  مرتبة  منه  اأقل  مل�سوؤول  كالوايل  �سام  م�سوؤول 
اأن املوظفني من  اآخر، واملتعارف عليه هو  اأي مدير تنفيذي  اأو 
يقومون بتكرمي امل�سوؤول املغادر اأو حتى تكرمي الوايل مل�سوؤول 
اأو موظف متقاعد يف الوالية، لكن اأن يكرم وال "مدير تربية" 
الأنه غادر اإىل والية اأخرى فذلك ما يعترب قمة التملق وذلك 
ما يعترب "بدعة" يف اأعراف التكرمي وال �سك �سيتحمل الوايل 
وزرها، اأي اأن الوايل بات جمربا على "تكرمي كل مدير" مغادر 
واإال ف�ستثبت عليه "�سبهة التملق وال�سيتة" لرئي�ص اجلمهورية 
طمعا رمبا يف من�سب "اأ�سمى"، لهذا فما كان على الوايل اأن يفتح 
"باب" هو يف غنى عن فتحه خا�سة واجلزائر قد  نف�سه  على 

دخلت "عهدا جديدا" مطلقة فيه كل املمار�سات البالية.
يف  االأعمال  رجل  به  قام  مبا  �سبيه  الوايل  به  قام  الذي  اإن 
الق�سة ال�سابقة، اأي اأن الوايل قد يدفع ثمن "اأ�سلوبه املبتكر" 
اأقل  يكون  لن  �سوف  اجلمهورية  رئي�ص  اأن  �سك  وال  التملق،  يف 
فهما وذكاء من "امل�سوؤول" كي يدرك "�سر التكرمي" والغاية من 
ورائه وال �سك اأي�سا باأنه �سوف لن يكون اأقل حكمة يف التعامل 
مع "اأمثال هذا الوايل" الذي ال �سك اأحرج نف�سه وال �سك و�سع 
القليلة  االأيــام  يف  منه  يجعل  قد  بايخ" رمبا  "موقف  يف  نف�سه 
القادمة عربة لكل من "ميار�ص التملق ب�سكل مف�سوح" ال ي�سيء 
اجلمهورية"  "لرئي�ص  حتى  به  ي�سيء  بل  وح�سب،  لنف�سه  به 
ال�سيا�سات  عن  خمتلفة  �ستكون  باأنها  وعــد  التي  و�سيا�سته 

الدنيئة ال�سابقة يف ت�سيري �سوؤون البالد والعباد.

والة يحرجون اأنف�ضهم 
مبواقف "بايخة"
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توقيف �ضاب 
متلب�ضا بال�ضرقة يف 

عني فكرون

توقيف 07 منحرفني وحجز 
مهلو�ضات وم�ضروبات كحولية

جريحان اإثر انهيار �ضقف قاعة 
العرو�س لدار الثقافة

اإحباط ترويج اأزيد من 
كيلوغرامني من الكيف املعالج

توقيف م�ضبوق ق�ضائيا 
وحجز خمدرات

م�ضرع كهل ده�ضا يف عني ياقوت

متّكن عنا�سر االأمن بوالية باتنـة، من اإحباط 
�سفقة لرتويج اأزيد من كيلوغرامني من الكيف 

املعالج، فيما مت توقيف �سخ�سني يبلغان من 
العمر 30 و31 �سنة مبدينة العلمة، وح�سب 

بيان خللية االت�سال والعالقات باأمن الوالية، 
فقد اأ�سفرت العملية عن حجز20 �سفيحة 

بوزن 02 كيلوغرام و150 غرام، ويف �سياق اآخر 
اأوقفت فرقة البحث والتدخل، �سخ�ص يبلغ 

من العمر 43 �سنة كان على منت �ساحنة �سغرية 
بفي�سدي�ص حمملة بـ2460 وحدة من امل�سروبات 

الكحولية، باالإ�سافة اإىل مبلغ مايل يقدر 
بـ15000 دج يعترب من عائدات بيع امل�سروبات 

الكحولية، ليتم تقدمي امل�ستبه بهم اأمام اجلهات 
الق�سائية املخت�سة اإقليميا.

متكن عنا�سر االأمن احل�سري الـ 12 باأمن 
والية باتنة، من توقيف �سخ�ص يبلغ من 

العمر 41 �سنة، م�سبوق ق�سائيا بطريق حملة، 
كان ب�سدد ترويج املخدرات، حيث مت العثور 

بحوزته على 04 غرام كيف معالج و�سكني، وبعد 
ا�ست�سدار اإذن بتفتي�ص م�سكنه، مت العثور على 

احلجم  من  �سوف  و03  املخدرات  من  غرام   60
الكبري، ليتم تقدمي امل�ستبه به اأمام النيابة 

املحلية.

لقي م�ساء اأم�ص، كهل يبلــغ من العمر 57 �سنة، 
م�سرعه ده�سا على م�ستوى الطريق الوطني 

رقم 3 باملخرج ال�سمايل لبلدية عني ياقوت يف 
اجتاه عني مليلة، وح�سب بيان خللية االإعالم، 

اأن ال�سحية تويف بعني املكان بعد اأن ده�سته 
�سيارة �سياحية، ليتم حتويل جثته اإىل م�سلحة 
احلفظ بامل�ست�سفى اجلامعي، فيما تبقى اأ�سباب 
احلادث حمل حتقيق من طرف اجلهات االأمنية 

املخت�سة.
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