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مطالب بتدخل اجلهات الو�شية

اأغلقوا الطريق الوطني رقم 78 ومقر البلدية
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�سطيف

جمهول��ون ي�ضط��ون عل��ى مدر�ضة وي�ضتول��ون على مدف��اأة واأغرا�ض التالمي��ذ بزانة البي�ض��اء يف باتنة ب�شبب غياب احلرا�شة الليلية
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ا�ضتغلوا ل�ضنوات �ضمن عقودdais  وpid ووجدوا اأنف�ضهم يف ال�ضارع

عمال ب�سيغة   DAISو PID يطالبون بالتجديد

مقاوالت تتمرد ومكتتبون متذمرون

مقـاوالت ت�سـرب
 اإعذارات ال�سلطات عر�س 

احلــائط باأم البواقي
ت�سهد الور�سة اخلا�سة باإجناز 200 وحدة �سكنية مبدينة عني كر�سة 
ب�سيغة البيع باالإيجار"عدل " تاأخرا كبريا يف االأ�سغال، ما اأثار غ�سب 

�ص 05املكتتبني الذين ينتظرون �سكناتهم منذ ما يقارب 8 �سنوات... 

رغم التهديدات بف�ضخ العقود

وّجه جمموعة من عمال الن�ساط االجتماعي املنتهية عقودهم dais  وpid مرا�سلة ملندوب و�سيط اجلمهورية بباتنة وللوزير 
االأول ووزيري ال�سمان االجتماعي والت�سامن الوطني ولوايل الوالية الإعادة النظر يف ق�سيتهم التي تعترب قنبلة موقوتة، حيث 

�ص 04طالبوا بتجديد عقودهم ال�سيما بعد تـاأزم و�سعيتهم االقت�سادية وغلق جميع االأبواب يف وجوههم... 

خن�سلة

اأم البواقي

�ص 08

لزهر بخو�س: )مدير ال�شباب والريا�شة لوالية باتنة(

الثالثة  باتنة  "والية 
وطنيا من حيث املن�ساآت 

ونحر�س على ال�سري 
بالقطاع نحو االأف�سل"

ا



ب�صراحة
�سيا�سة امت�سا�س ال�سدمات

مدير  مهام  اإنهاء  خرب  اأم�ص  االإعالم  و�سائل  عديد  تداولت 
هذا  اأتى  وقد   ،"2 فايت  "اأوالد  للبنات  اجلامعية  االإقامة 
ب�سبب  االإقــامــة  بــذات  جامعية  طالبة  وفــاة  عقب  القرار 
ن�سرية"  "بكو�ص  بالطالبة  االأمر  ويتعلق  كهربائية  �سرارة 
واأثارت  العام يف اجلزائر  الراأي  وفاتها  �سغلت حادثة  التي 
التوا�سل  وو�سائط  االإعــالم  و�سائل  عرب  اجلدل  من  الكثري 

االجتماعي.
قرار اإنهاء مهام مدير االإقامة اجلامعية "اوالد فايت2" قد 
اأعاد اإىل اأذهاننا عدة قرارات من هذا النوع والتي اتخذت 
"ال�ساب  حادثة  نذكر  وكمثال،  "موؤ�سفة"،  حــوادث  عقب 
اأنبوب بئر عميق  عيا�ص" الذي لقي حتفه بعد �سقوطه يف 
بقرية اأم ال�سمل التابعة لوالية امل�سيلة، حيث ومبجرد اأن 
العليا  ال�سلطات  اأخذت احلادثة منحى مغاير حتى �سارعت 
يف البالد اآنذاك اإىل اإنهاء مهام وايل والية امل�سيلة خا�سة 
و�سغلها  االإعــالم  و�سائل  حديث  احلادثة  اأ�سبحت  اأن  بعد 

ال�ساغل.
عندما ننظر اإىل حادثة �سقوط "�ساب يف البئر" ووفاته اإثر 
االأمر  باأن  �سنفهم  حتما  فاإننا  والواقعية  املنطق  بعني  ذلك 
يتعلق رمبا ب�سوء تقدير من ال�ساب نف�سه، وبالتايل فال �سك 
اأن امل�سوؤولية ال ميكن اإلقاوؤها على اأي م�سوؤول اآخر، لكن والأن 
طرف  من  دراماتيكية  بطريقة  ا�ستغاللها  مت  قد  احلادثة 
اإعالمية  مادة  اإىل  حتولت  قد  واأنها  خا�سة  معينة  جهات 
د�سمة فقد متت الت�سحية بالوايل المت�سا�ص غ�سب "اأهايل 

املنطقة" وكذا غ�سب العديد من اجلزائريني.
باأن  الحظنا  حمجوبي" الأننا  "عيا�ص  حادثة  اإىل  تطرقنا 
ال�سيا�سة التي اتبعت المت�سا�ص الغ�سب حينها ال زالت تتبع 
التي  اجلامعية  االإقامة  مدير  مهام  اإنهاء  اأن  اأي  االآن،  اإىل 
اتخذ  قرارا  كان  بكو�ص" قد  ن�سرية  "الطالبة  وفاة  �سهدت 
ال�سابقة  ال�سيا�سات  نف�ص  فيه  واعتمدت  الطريقة  بنف�ص 
اأي قرارا المت�سا�ص الغ�سب، ويف هذا ال�سدد، نرى باأنه من 
"غ�سب"  الحتواء  الطريقة  بهذه  االأمــور  تعالج  اأن  اخلطاأ 
من  وهناك  هنا  يثار  ما  ملواجهة  فعل  ردة  كاإظهار  الطلبة 

احتجاجات.
كان  واإن   2 فايت  اوالد  االإقامة اجلامعية  اأن مدير  �سك  ال 
م�سوؤوال عن "بع�ص النقائ�ص" يف االإقامة فلي�ص م�سوؤوال عن 
وفاة الطالبة، مبعنى اأن اإنهاء مهام مدير االإقامة اجلامعية 
مل يكن منا�سبا وال من الالئق اأن ياأتي بعد "حادثة الوفاة" 
بل اإن اإنهاء املهام كان يفرت�ص اأن يكون قرارا اأو ردة فعل بعد 
اأن  التحقق والتاأكد من وجود نقائ�ص باالإقامة، معنى هذا 
ما يجب اأن يعاقب ب�سببه اأي مدير هو "الت�سيب واالإهمال" 
"احلادثة" التي ال عالقة له بها، واإن كان قد حمل  ولي�ص 
الغاز" امل�سربة  "قارورة  ب�سبب  الطالبة  وفاة  يف  امل�سوؤولية 
اإىل الغرفة فهناك من يجب اأن يتحمل امل�سوؤولية اأي�سا من 
"اأعوان اأمن" ومن عمال اأي�سا، اأما اأن يتحمل مدير االإقامة 
"امل�سوؤول  ــه  اأن ملجرد  لوحده  احلــادثــة  تبعات  اجلامعية 
يف  "العقاب"  �سيا�سة  اأن  يعني  ما  فهذا  االإقامة  يف  االأبرز" 
ال�سدمات"  "م�سادات  طريقة  على  تعتمد  زالــت  ال  بالدنا 
الت�سحية  يتم  كواجهة  رتبة"  االأقل  "امل�سوؤول  تقدمي  اأي 
الطريقة  ــذه  وه الظل"  يف  هم  "من  حماية  ــل  اأج من  بها 
العقابية  االإجــــراءات  يف  ت�ستند  ال  الأنها  خاطئة  نراها 
على  تعتمد  ما  بقدر  والتحقيق"  والتفتي�ص  "التحري  على 
االرجتالية والتع�سف وتعتمد اأي�سا على مبداأ "تكميم اأفواه 
املحتجني" وتهدئتهم حتى واإن كان ذلك "بالتع�سف" يف حق 
مدير مل تنه مهامه ب�سبب "الت�سيب وال ب�سبب االإهمال" بل 

الأنه م�سوؤول عن اإقامة جامعية "حتت املجهر".

�سمري بوخنوفة
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املتعــارف عليــه هــو اأن املوظــف يتح�سل علــى البطاقــة املهنية 
اخلا�سة به بعد توظيفه مبا�سرة، غري اأن الذي حدث يف امل�ست�سفى 
اجلامعــي بن فلي�ص التهامي بباتنة هو اأنــه يوجد من مت تن�سيبهم 
يف اأواخــر عــام 2019 لكنهم مل يح�سلــوا اإىل االآن على بطاقاتهم 
املهنيــة، اإذ اأن املكلفــني باإعــداد هــذه البطاقــات باتــوا يتماطلون 
وييتحججــون باأعــذار اأقبــح من ذنب طيلــة اأكرث من عــام رغم اأن 
االأمــر ال يبدو وانه ي�ستحق كل هذا الوقت مــن املماطلة، وال�سوؤال 
الــذي اأردنــا اأن نطرحه يف هــذا ال�سدد هــو "اإذا كان احل�سول على 
بطاقــة يتم بهــذه ال�سعوبة فكيف ياأمل املوظــف يف احل�سول على 
حقــوق اأكرب من جمرد ورقة"؟ فهل يتعلــق االأمر ببطاقة �سحرية 
مثــال حتى ي�سطر بع�ص العاملني بهذا امل�ست�سفى الأن ينتظروا اأكرث 

من عام للح�سول عليها؟

بطاقة حمـــــــــراء
الباج ال�سحري

auresbook
قال: حممد �رشيف 

)رئي�س �سلطة االنتخابات(
رق��م  ا���س��ت��ع��م��ال  ن��ح��و  ..."نتجه 
التعريف الوطني لتفادي الت�سجيالت 

املزدوجة".
متجهون  فنحن  اإذا  راج���ل...  يا  قلنا: 

لرقمنة االنتخابات اأي�ضا؟

وظيفة جديدة جلامعة التكوين املتوا�سل

حملة املليون توقيع

االحتيال الناعم

خريطة للمجتمع املدين

نتنياهو من "الع�سابة"

بعد العدد الهائل من الطلبات املوجهة للموؤ�س�سات اجلامعية لاللتحاق مبقاعد الدرا�سة من اأجل نيل �سهادة 
اأر�سلت  اأخــرى،  بكالوريا  �سهادة  مبوجب  اأو  �سنوات  اخلم�ص  فرتة  ا�ستنفاذ  بعد  خمتلفة  اأطــوار  يف  اأخرى 
اإىل  مرا�سلة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة  التابعة  العامني  والتكوين  للتنظيم  العامة  املديرية 
التكوين  الثانية جلامعة  ال�سهادة  الت�سجيالت لنيل تلك  املوؤ�س�سات قررت من خاللها حتويل مهام  مديري 

املتوا�سل ابتداء من ال�سنة الدرا�سية اجلارية.

ل�سن  ال�سغط  اأجل  �سيا�سيني جلمع مليون توقيع من  اأطلقها برملانيون ون�سطاء  التي  ال�سعبية  بعد احلملة 
قانون حملي لتجرمي اال�ستعمار الفرن�سي وذلك بعد اأيام من �سدور تقرير بنجامني �ستورا والذي �ساحبه 
حملة انتقادات وا�سعة جراء جتاهله جرائم اال�ستعمار، علق رواد التوا�سل االجتماعي يف هذا ال�سدد باأن 

توقيعات العهدة اخلام�سة تكفي وتزيد باأ�سعاف.

هو م�سطلح جديد ظهر بباتنة يف االآونة االخرية، مفاده انت�سار نوع من العالقات االجتماعية بني ال�سباب 
وال�سابات بهدف التوجه نحو بناء عالقات ا�سرية عن طريق م�ساريع زواج، يف ظاهرها جدية ولكن اأبعادها 
اخلفية تبنى على االحتيال من اأجل "الربوفيتاج" خ�سو�سا ما يتعلق اجلانب املادي، اأين يلجاأ الذكور اإىل 
واليد ق�سرية" مما ميكنهم اال�ستيالء  "العني ب�سرية  واملال بحجة  طلب معونات عينية ونقدية كالذهب 

عليه ب�سورة ناعمة، ومن ثم اإنهاء م�سروع الزواج بابتكار اأي ذريعة واهية متكنه من التمل�ص من الوعود.

اأعلن امل�ست�سار لدى رئي�ص اجلمهورية املكلف باحلركة اجلمعوية واجلالية الوطنية باخلارج، بخن�سلة عن 
�سيتم  م�سروع  واأنها  املدين،  املجتمع  فعاليات  مع  للتوا�سل  الوطنية  الرقمية  قريب" املن�سة  "عما  اإطالق 
و�سعه حيز اخلدمة "عما قريب" يجمع فعاليات املجتمع املدين النا�سطة داخل وخارج الوطن، كا�سفا اأن 
هذه املن�سة الرقمية �ستكون مبثابة خريطة فعلية للمجتمع املدين واحلركة اجلمعوية لل�سماح لها بتبادل 
االأفكار واملقرتحات والتوا�سل مع ال�سلطات املركزية، كما ت�سمح لهذه االأخرية بالتعرف على مدى فاعلية 

اجلمعيات يف امليدان.

مثل رئي�ص وزراء االحتالل االإ�سرائيلي، بنيامني نتنياهو، اأم�ص االإثنني، اأمام املحكمة بالقد�ص للرد على 
نتنياهو يف مبنى املحكمة جمتمع مع  العامة، وظهر  اأ�سابيع من االنتخابات  له، قبل  املوجهة  الف�ساد  تهم 
حماميه، كما اأنه مل ُيديل باأي ت�سريح لل�سحفيني، وهو ما جعل اجلزائريني ي�سفونه باأنه من "الع�سابة" 

كون هذه ال�سفة و�سف بها كل من له تورط بتهم الف�ساد واالختال�ص.

هــو عدد املخابز التي اأغلقت خالل الـــ4 �سنوات االأخرية ب�سبب 
تراجــع هام�ــص الربــح، ح�ســب مــا ك�ســف عنــه رئي�ــص االحتادية 
�سنــوات فقــط، كانــت   4 اأنــه قبــل  الوطنيــة للخبازيــن مو�سحــا 
االحتاديــة حت�سي 24 األف خمبزة علــى امل�ستوى الوطني، يف حني 
اأنها تراجعت اإىل 7200 خمبزة ال�سنة اجلارية، مرجعا الغلق اإىل 

االإفال�ص ب�سبب تدين هام�ص الربح.

16800

رقم
اليـــوم

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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موظفون عالة على الدولة؟!

تعايل وجربوت بع�ص املوظفني اجلزائريني وامل�سوؤولني 
يف تعاملهم مع املواطنني لي�ص له من تف�سري نف�سي 

واجتماعي اأو حتى وظيفي �سوى اأنهم يعانون من نق�ص 
فادح يف الثقة بالنف�ص فيعززون ذاك اخللل يف تكوين 

�سخ�سيتهم بالتعامل ال�سلبي والتكرب وممار�سة �سلوكيات 
ال عالقة لها باأ�سول العمل الذي يديرونه وُيقحمهم 

يف م�سادات كالمية يومية قد تتطور اإىل اأكرث من ذلك 
لتتحول اإىل اأروقة العدالة للف�سل يف ق�سايا "اإهانة 

موظف" يف اأثناء تاأدية مهامه باأ�سلوب مل يرتق مل�ستوى 
تطلعات املواطنني اأو االعتداء الفعلي بال�ستم وال�سرب 

والتهديد باأكرث من ذلك..
واإن كان املوظف اجلزائري عادة ما يربح معاركه 
من هذا النوع اإال اأنه يف حقيقة الواقع يخ�سر الكثري 

وهو يتجاوز املاليني خالل تدرجه يف �سلم اإداري ي�سمن 
العالوات والرواتب واحلوافز لكنه ال ياأبه لتطوير 

املنظومة الوظيفية بتقدمي "منوذج املوظف الناجح".. 
النجاح الذي يرتبط بح�سن الت�سيري والثقة واالأمانة 

واالإبداع واالبتكار وااللتزام وفن التعامل مع االآخرين..
هذه العوامل الغائبة واملغيبة بوجود موظفني 

يختلفون يف درجة التوظيف لكن جتمعهم �سفة 
"التفرعني" وقلة الوعي وعدم اإدراك خطورة وجود هذا 

النوع من الب�سر على م�ستوى قطاعات حيوية وح�سا�سة 
فيما ترتبط بهم م�سالح املواطنني ارتباطا وثيقا يجعلهم 

يف مواجهة اإلزامية مع "مر�سى" باملعنى ال�سلوكي لبع�ص 
موظفي الدولة وحتى القطاع اخلا�ص الذي مل ي�سلم من 

وجودهم..
ولعل احلوادث املفاجئة واالأحداث الكبرية التي 

تطفو على ال�سطح بني حني واآخر تعمل على اإرباك بع�ص 
امل�سوؤولني الذين هم يف احلقيقة ال يزيدون عن كونهم 

موظفون يف خدمة ال�سعب يحكمهم االحرتام وحده دون 
جتاوز اأي طرف حلدود اللياقة والتعامل ودون اأن يكونوا 
عر�سة من جانب اآخر ملواطنني يعانون من ذات االأعرا�ص 

التي يجب اأن نعمل جميعا على جتاوزها من خالل 
التحلي باأخالق "املواَطنة" ومعرفة احلقوق والواجبات 

واإحقاقها..
وتدين م�ستويات بع�ص موظفي الدولة عادة ما 

تف�سحه ت�سريحاتهم غري امل�سوؤولة ومواقفهم يف مواجهة 
االأزمات ما يعك�ص ف�سلهم يف اإدارة امل�ستجدات احلا�سلة 

و�سوء ت�سيريهم لوظائفهم وهم بهذا جمرد اأعباء زائدة 
برواتب مدفوعة على ح�ساب املواطنني من جهة ومعاول 
هدم لكل �سيا�سات التغيري والربامج التي  تتبناها الدولة 
يف حني اأن احلل كل احلل يف �سناعة "املوظف النوعي" 

كما هو احلال يف جميع الدول التي حترتم مواطنيها 
وت�سعى لالرتقاء بهم.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

اإح�ساء اأزيد من 11700 ملك وقفي يف اجلزائر
اأعلنت وزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف عن ت�سجيل اأزيد من 11700 ملك وقف يف اجلزائر، بزيادة قدرت 
بـ 165 ملك خالل �سنة 2020، وح�سب احل�سيلة ال�سنوية للوزارة فاإن عدد االأمالك الوقفية باجلزائر 
بغر�ص  الزكاة  نظام  وتعزيز  الوقفية  االأمالك  ترقية  على  تعمل  الوزارة  واأن  ملك،   11751 اإىل  و�سل 

اال�ستفادة اأكرث من ال�سيغتني امل�سار اإليهما الأجل امل�ساهمة يف تدعيم التما�سك االجتماعي.
وتعمل م�سالح وزارة ال�سوؤون الدينية على متابعة الت�سوية القانونية لالأمالك الوقفية اخلا�سة باملقابر 
امل�سيحية التي مت اإخالوؤها من الرفات، حيث مت خالل �سنة 2020 ت�سوية  و�سعية 21 مقربة من اأ�سل 
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ال�سورة من 
حي املجاهدين 

�سكن   160
مبدينة خن�سلة 
لعمود كهربائي 
ت�سببت الرياح 

يف اإ�سقاطه وهو 
ال يزال مو�سوال 

باأ�سالك 
الكهرباء ما 

يعني اأنه ي�سكل 
خطرا على 

االأطفال.



nawara.boubire@gmail.com

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 
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وجه �لرئي�س �لتون�سي، قي�س �سعّيد، ر�سالة �إىل �لرئي�س عبد �ملجيد تبون، مبنا�سبة �لذكرى �لثالثة و�ل�ستني لأحد�ث �ساقية �سيدي يو�سف �أعرب له 
فيها عن �أ�سدق عبار�ت �لّتهاين و�أخل�س �لتمنيات مبوفور �ل�ّسحة، ر�جيا لل�سعب �جلز�ئري مزيد� من �لتقّدم و�لرفاه.

يف ر�شالة وجهها للرئي�س تبون..

�سعّيد  قي�ص  فاإن  التون�سية،  للرئا�سة  لبيان  ووفقا 
الن�سالية  واملالحم  اجل�سام  الت�سحيات  ا�ستح�سر 
الطاهرة  اأرواحهم  وهبوا  الذين  االأبــرار  لل�سهداء 
قيم  عن  دفاعا  وا�ستب�سلوا  واجلزائر  لتون�ص  فداء 

احلرية والكرامة.
الذكرى  هــذه  اأن  على  التون�سي  الرئي�ص  ـــد  واأّك
العزيزة �ستظّل منا�سبة متجّددة للتذكري مبا يجمع 
و�سفحة  ال�سادقة،  االأخــوة  ــط  رواب من  البلدين 
التون�سي  امل�سرتك  الن�سايل  التاريخ  يف  م�سرقة 
والت�سامن  الت�سحية  قيم  منها  ن�ستلهم  اجلزائري، 
بناء  على  وحر�سا  لل�سهداء  وفاء  والتكامل  والتاآزر 

م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة.
كما جدد  قي�ص �سعّيد للرئي�ص تبون العزم الدائم 
على موا�سلة تعزيز �سّنة الت�ساور والتن�سيق امل�ستمر 
�سعب  وتون�ص  اجلزائر  اأن  مبينا  بينهما،  القائمة 

واحد ربطتهما عرب التاريخ اأوا�سر عميقة يف كافة 
املجاالت وحتدوهما نف�ص االآمال لفتح اآفاق جديدة 

واجلزائريني  التون�سيني  تطلعات  م�ستوى  يف  تكون 
على ال�سواء.

جراد  العزيز  عبد  االأول  الــوزيــر  ا�ستقبل 
رئي�ص  نائب  العا�سمة  باجلزائر  االثنني  اأم�ص 
الدائرة  رئي�ص  ال�سوي�سرية،  الكونفدرالية 
اإينيا�سيو  اخلــارجــيــة  لــلــ�ــســوؤون  االحتـــاديـــة 
كا�سي�ص، الذي يقوم بزيارة عمل اإىل  اجلزائر 

ح�سب ما اأفاد به بيان مل�سالح الوزير االأول.
و�سكل هذا اللقاء الذي جرى بق�سر احلكومة 
"فر�سة للتباحث ب�ساأن العالقات  اجلزائرية-
خمتلف  يف  تــطــويــرهــا  ــــاق  واآف ال�سوي�سرية 
ال�سناعة  جماالت   على  الرتكيز  مع  املجاالت، 
والبيئة  والفالحة  والرقمنة  والتكنولوجيا 

وال�سحة وكذا ال�سناعة ال�سيدالنية".
تعزيز  على  الطرفان  ال�سدد،"اتفق  هذا  ويف 
ــني دوائـــر  ــاالت ب ــس ــ� الــتــ�ــســاور وتــكــثــيــف االت
االأعمال يف البلدين من اأجل اإعادة بعث التعاون 
االقت�سادي واال�ستفادة من الفر�ص واالإمكانات 
اجلــزائــريــة  الــ�ــســوق  مــن  كــل  تتيحها  ــتــي  ال
اأي�سا  الطرفان  حتــادث  كما  وال�سوي�سرية". 
حول "اإن�ساء اآليات تعاون خا�سة باأر�سيف حرب 

التحرير الوطنية املتواجدة يف �سوي�سرا".

بــاإجــراء  "�سمح  الــلــقــاء  ان  الــبــيــان  ــاف  وا�ــس
االإقليمية  الق�سايا  حــول  وا�سعة  مــ�ــســاورات 
ــيــة ذات االهــتــمــام املــ�ــســرتك، مبــا يف  ــدول وال
مايل  يف  واالأو�ـــســـاع  ــــاب  االإره مكافحة  ــك  ذل
حيث  الغربية"  وال�سحراء  ال�ساحل  ومنطقة 
مت  ــذي  ال بالتقدم  "الرتحيب  باملنا�سبة،  مت 
ليبيا".  يف  ال�سيا�سي  امل�سار  يف  موؤخرا  اإحــرازه 

فقد  الغربية،  ال�سحراء  نــزاع  بخ�سو�ص  اأمــا 
مبعوث  لتعيني  امللحة  باحلاجة  التذكري  "مت 
يتابع  املتحدة"،  لــالأمم  العام  لالأمني  �سخ�سي 

امل�سدر ذاته.
"ارتياحهما  عن  الطرفان  اأعرب  اخلتام،  ويف 
لتقارب وجهات النظر واأكدا التزامهما مبوا�سلة 

امل�ساورات الثنائية" وفقا لذات البيان.

اأعلنت �سوي�سرا دعمها لرت�سح اجلزائر لع�سوية 
 ،2024/2023 للفرتة  االأممــي  االأمــن  جمل�ص 
والذي يحظى بدعم من الدول االإفريقية. جاء 
اخلارجية  وزير  جمعت  عمل  جل�سة  خالل  هذا 
الكونفدرالية  رئي�ص  نائب  مع  بوقادوم  �سربي 
لل�سوؤون  الدائرة االحتادية  رئي�ص  ال�سوي�سرية، 

اخلارجية، اإينيازيو كا�سي�ص.
الثنائي  التعاون  ومت االتفاق خاللها على دعم 
والت�ساور والتن�سيق بني البلدين يف جميع امليادين 
وال�سلمية  ال�سيا�سية  احللول  ترقية  �سبل  ويف 

لالأزمات كال�ساحل وليبيا وال�سحراء الغربية.
ويف موؤمتر �سحفي عقده مع الوزير ال�سوي�سري 
عقب انتهاء جل�سة العمل التي جرت مبقر وزارة 
البلدين  اأن  بوقدوم  قــال  اخلارجية،  ال�سوؤون 
العالقات  لهذه  اخلا�ص  ''الطابع  بارتياح  �سجال 
املتاحة  والفر�ص  الثنائي  التعاون  مل�ستوى  وكذا 
للجانبني لدعم التبادل االقت�سادي والتجاري''. 
االتفاق  مت  اأنــه  بوقدوم  �سرح  االطــار  هذا  ويف 
على �سرورة دعم الت�ساور والتن�سيق بني البلدين 
احللول  ترقية  �سبل  ويف  املــيــاديــن  جميع  يف 

ال�سيا�سية وال�سلمية لهذه االزمات. 
الكونفدرالية  رئي�ص  نائب  اكــد  ناحيته  مــن 
كان  بوقدوم،  �سربي  مع  لقاءه  اأن  ال�سوي�سرية، 
التي  ال�سداقة  ''عالقات  مربزا  جــدا''،  ''مثمرا 
تربط بالده باجلزائر والتي تعود كما قال اىل 
''الفرتة التي �سهلت فيها �سوي�سرا املفاو�سات التي 

اأدت اىل اتفاقية ايفيان''.
التاريخ  يربطهما  و�سوي�سرا  ''اجلزائر  اأن  وقال 
والتقارب اجلغرايف واأنه حان الوقت للبلدين ان 
اأوثق وهو ما كان ممكنا خالل  يكون لهما تعاون 
ال�سنوات االخرية''. ومن هذا املنطلق، فقد تبنت 
�سوي�سرا ا�سرتاتيجية ملنطقة ''مينا'' والتي متنح 
اأنا  يقول  وا�ستطرد  الدعم.  لهذا  كبرية  اهمية 
هنا باجلزائر الأقول للم�سوؤولني اجلزائريني اأننا 

نرغب يف دعم تعاوننا يف التنوع االقت�سادي.

�جلز�ئر و�سوي�سر� تتفقان على �ن�ساء جلنة 
م�سرتكة للتعاون يف جمال �ل�سحة

وا�ستقبل وزير ال�سحة عبد الرحمان بن بوزيد، 
اخلارجية  لل�سوؤون  الــفــيــدرايل  الق�سم  رئي�ص 
كا�سي�ص.  اجنا�سيو  ال�سوي�سريية  للكنفدرالية 
اأن الطرفان تباحثا حول �سبل  وواأو�سح امل�سدر، 
تو�سيع وتكثيف فر�ص التعاون الثنائي يف قطاع 
تخ�ص  اتفاقية  على  التوقيع  مت  كما  ال�سحة. 
غــرار  على  �ــســاريــة  الــغــري  بــاالأمــرا�ــص  التكفل 
الدم  وفقر  االأع�ساب  واأمرا�ص  ال�سرطان  مر�ص 
لوزارة  اال�سرتاتيجية  االأولويات  من  تعد  والتي 
ال�سحة. ومت االإتفاق على اإن�ساء جلنة م�سرتكة 
مع  م�ستقبال  التعاون  م�ساريع  وحتديد  للعمل 

�سمان عملية املتابعة والتقييم ب�سفة دورية.

بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   225 �سجلت 
اجلزائر  يف  وفـــاة  حـــاالت  و4  ــا  كــورون
خالل الـ 24 �ساعة االأخرية، فيما متاثل 
ك�سف  ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا    179
الر�سمي  الناطق  االثــنــني  اأمــ�ــص  عنه 
كورونا،  فريو�ص  ومتابعة   ر�سد  للجنة 
الدكتور فورار. وخالل اللقاء االإعالمي 
اليومي املخ�س�ص لعر�ص تطور الو�سعية 
الوبائية لفريو�ص كورونا، اأو�سح فورار اأن 
اإجمايل احلاالت املوؤكدة بلغ 109.313 

جديدة،  حالة   225 بينها  من   �سخ�ص 
للم�سابني  االإجمايل  العدد  بلغ   بينما 
74.871 �سخ�ص  الذين متاثلوا لل�سفاء 
 2918 لــلــوفــيــات  والــعــدد االإجـــمـــايل 
مري�سا   25 حاليا  ويــتــواجــد  حــالــة. 
الدكتور  اأفــاد  كما  املركزة،  العناية  يف 
فورار. واأ�ساف اأن 18 والية �سجلت اأقل 
9 حاالت و22 والية مل ت�سجل بها  من 
اأخرى  8 واليات  اأي حالة، فيما �سجلت 

اأزيد من 10 حاالت.

بلحيمر  ـــح  ـــس واأو�
به  خــ�ــص  حــــوار  يف 
جــريــدة ''املــ�ــســاء''، 
اأن ال�سعب اجلزائري 
ــعــامل  ــل ''اأعـــــطـــــى ل
ال�سلمية  يف  ــا  ــس در�
بحراك  والتح�سر 
ـــــــــــ22 فــــربايــــر  ال

الم�ص  الــذي   2019
�سقف احلرية وقمة الن�سج والوعي الإعادة 
ال�سكة ال�سحيحة  اإىل  م�سار بناء اجلزائر 
الف�ساد  وح�سون  الفتنة  براثن  واأ�سقط 
التي كادت اأن تع�سف مب�ستقبل االأجيال''.

الإحياء  ن�ستعد  الــذي  ال�سعبي  فاحلراك 
''مرجعا  قــال،  كما  اأ�سبع،  الثانية  ذكــراه 
مانعا  وجــدارا  للنخب  ومرجعية  لل�سعوب 
اأمام كل حماوالت االخرتاق املتعددة والتي 
االجتماعي  التوا�سل  من�سات  من  جعلت 

واملواقع االخبارية امل�سبوهة نوافذ لها''.
''قامت  احلكومة  بـــاأن  الــوزيــر  ــاف  ــس واأ�
الذرائع  ل�سد  القوانني  من  جملة  باإعداد 
وقطع الطريق اأمام تلك االأعمال العدائية 
لبث  الــ�ــســيــرباين  الف�ساء  ت�ستغل  الــتــي 

احلاقدة''،  �سمومها 
اأن  اإىل  الفـــــتـــــا 
القانونية  الن�سو�ص 
بــاالإعــالم  املتعلقة 
االلـــــــــــكـــــــــــرتوين 
باإزالة  لنا  ''ت�سمح 
على  ــة  ــي ــاب ــب ــس ــ� ال
ال�سحافة  نــ�ــســاط 
ـــــة  ـــــي ـــــرتون ـــــك االل
املند�سني  املهنة وبني  اأ�سحاب  والف�سل بني 
لن  مغر�سة  اأجندات  ل�سالح  يعملون  الذين 

تنجح اأبدا يف اإعادتنا اإىل الوراء''.
نظام  اإن  ــر،  ــوزي ال ــال  ق اأخـــرى  جهة  مــن 
م�ستوى  على  العمالء  مئات  جند  املخزن 
اجلزائر  على  للهجوم  االفرتا�سي  العامل 
ونعلم جيدا م�سدر تواجدهم من خالل ما 

تتيحه لنا التكنولوجيا الع�سرية.
وا�ساف يف هذا ال�سدد ''من الوا�سح كذلك 
تقوم  ما  اأن  اإال  ومن�سق،  ممنهج  عمل  اأنــه 
املعلومات  تقدم  التي  اإعالمنا  و�سائل  به 
اإزعاجا  ي�سكل  اأ�سبح  املوثوقة،  واالأخبار 
الراأي  يف  يوؤثر  اأ�سبح  كما  املغربي،  للنظام 

العام ال�سعبي باملغرب''.
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�سوي�سرا تعلن دعمها لرت�سح اجلزائر لع�سوية جمل�س االأمن

ت�سجيل 225 اإ�سابة جديدة، 179 حالة �سفاء و4 وفيات 

�سعّيد يجدد عزم تون�س تعزيز التن�سيق امل�ستمر مع اجلزائر

جّراد ي�ستقبل نائب رئي�س الكونفدرالية ال�سوي�سرية

الوطني
احلراك ال�سعبي اأ�سبح جدارا مانعا اأمام 

كل حماوالت االخرتاق املتعددة

امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  ك�سف 
اال�ستعانة  عن  �سريف،  حممد  لالنتخابات، 
حول  التحقيقات  يف  الق�سائية  بال�سبطية 
متويل احلمالت االإنتخابية التي �ستدوم ملدة 

امل�ستحدثة. اللجنة  طرف  من  اأ�سهر   6
واأو�سح �سريف خالل نزوله �سيفا على فوروم 
متويل  م�ساألة  اأن  اأم�ص،  الوطنية  االإذاعــة 
جمهر  حتت  �ستكون  االإنتخابية  احلمالت 
الوطنية  لل�سلطة  تابعة  م�ستقلة  جلنة 
''املحكمة اخلا�سة''، مربزا يف ذات  بـ  �سبهها 
حما�سبني  خــرباء،  من  تت�سكل  اأنها  ال�سدد 
الهيئات  عــن  ممثلني  جــانــب  اإىل  وقــ�ــســاة 
القانون  اأن  موؤكدا،  الرقابية.  الد�ستورية 
ال�سلطة  لــدى  جلنة  باإ�ستحداثه  اجلديد 
امل�ستقلة مكونة من ممثلني عن املحكمة العليا 
والهيئة  املحا�سبة  وجمل�ص  الدولة  وجمل�ص 
لديها  الف�ساد  ملكافحة  العليا  الد�ستورية 
ق�سائية  حتقيقات   الإجــراء  اأ�سهر   6 مهلة 

حول م�سادر التمويل وا�ستعماله''.
امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  واأ�سار 
�ستقت�سر  املالية  امل�ساهمات  اأن  لالإنتخابات 
على االأ�سخا�ص املعنويني فقط والتي ي�سقفها 
القانون. ويف �سياق مغاير، اأ�سار حممد �سريف 
اأنه ال يوجد نظام اقرتاع مثايل يف جميع دول 
مبنية على  االأنظمة تكون  واأغلبية  العامل، 
بت�سكيل  اعــرتف  كما  بحت.  �سيا�سي  ت�سور 
االأحزاب  لبع�ص  �سعوبة  باملائة   4 قاعدة 
�سرورة  موؤكدا  اجلديدة،  ال�سيما  ال�سيا�سية 

وجودها يف تنظيم العملية االإنتخابية.
ــه و�سمن  اأن اأ�ــســار �ــســريف   مــن جانب اآخـــر، 
االنتخابات  لــقــانــون  التمهيدي  املــ�ــســروع 
ــع مــ�ــســاهــمــة الــ�ــســركــات  ــن اجلـــديـــد مت م
االقت�سادية يف متويل احلمالت االنتخابية 
ال�سماح  �سيتم  فيما  كبرية،  مالية  باأغلفة 
ت�سقيف  مع  الطبيعيني  لالأ�سخا�ص  بذلك 

م�ساهماتهم.

اأكد وزير الرتبية الوطنية حممد واجعوط 
اأم�ص االإثنني، اأن مدراء الرتبية على امل�ستوى 
بهم  املنوطة  املهام  بتنفيذ  مكلفون  الوطني 
�سمن ''ر�سالة املهمة'' املت�سمنة لـ100 مهمة 
والتي �ست�سلم لهم ب�سفة ر�سمية وفق رزنامة 

�سي�سرع يف تنفيذها يف القريب العاجل.
مع  لــنــدوة  تراأ�سه  خــالل  الــوزيــر  ــح  واأو�ــس
تقنية  عــرب  ــات  ــوالي ــل ل الــرتبــيــة  مــديــري 
مدير  كــل  بـــاأن  بعد  عــن  املــرئــي  التحا�سر 
النتائج''،  الزامية  مبداأ  مبراعاة  ''مطالب 
م�سيفا باأنه ''�ستكون متابعة دائمة ودقيقة 
ملدى تنفيذ مهام هذا املدير حيث �سيتم على 
اأ�سا�سها تقييم اأدائه وفق معايري م�سبوطة''.
برنامج  و�ــســع  ''مت  بــاأنــه  جعبوط  وقـــال 
تكويني لفائدة مديري الرتبية مما �سي�سمح 
اأن  موؤكدا  املهنية''،  كفاءاتهم  بتقوية  لهم 
مديرو  �سي�ستلمها  التي  املهام  ر�سالة  حمتوى 

الرتبية يجب التقيد بها وحتقيق اأهدافها.
ــاالت  جم �ستة  الــر�ــســالــة  هـــذه  وتت�سمن 
املدر�سي  التنظيم  ب�سقيه:  التعليم  هــي 
والبيداغوجيا وتنظيم االإمتحانات املدر�سية 
وكذا  الرتبوي  النظام  يف  احلكامة  وحت�سني 
عن  الوطنية  الرتبية  م�ستخدمي  اإحرتافية 

وتن�سيط  التمدر�ص  ودعــم  التكوين  طريق 
ال�سراكة  اإىل  اإ�ــســافــة  املــدر�ــســيــة  احلــيــاة 
بتعزيز  منها  تعلق  ما  �سيما  ال  االإجتماعية 

احلوار والت�ساور مع ال�سركاء االإجتماعيني.
باملنا�سبة  الوطنية  الرتبية  وزيــر  و�سدد 
ملتابعة  اآليات  بو�سع  ''�سيقوم  قطاعه  بــاأن 
خالل  من  املــيــدان  يف  العمليات  جممل  �سري 
لقطاع  املعلوماتي  للنظام  االأمثل  االإ�ستغالل 
اأكــر  �سيعتمد  ـــذي  وال الوطنية  الــرتبــيــة 
االإعالم  تكنولوجيات  على  ـ  ح�سبه  ـ  فاأكر 
تنفيذ  مدى  ومتابعة  الت�سيري  يف  واالإت�سال 
العمليات املدرجة يف برنامج القطاع ميدانيا 

وفعليا''.
ي�سار اإىل اأنه تقرر تنظيم هذه الندوة بعد 
القطاع  عرفها  التي  الوا�سعة  التغيري  حركة 
حيث  موؤخرا،  الرتبية  مديري  م�ست  والتي 
باأنه  ال�سدد  هــذا  يف  واجعوط  ال�سيد  اأكــد 
اأداء  ولتقييم  للمتابعة  بالغة  اأهمية  يويل 
�سوؤون  ت�سيري  يف  حتكمه  ومــدى  مدير  كــل 
ي�سرف  التي  الوالية  م�ستوى  على  الرتبية 
مرافقة  على  ''�ستعمل  ــوزارة  ال وبــاأن  عليها 
املديرين وتوجيههم مبا يكفل لهم اأف�سل �سبل 

النجاح يف حتقيق االأهداف امل�سطرة''.

متويل احلمالت االنتخابية
 حتت اأعني الق�ساء

وزارة الرتبية حتدد مهام مدرائها

قال اإن نظام املخزن جند مئات العمالء للهجوم على اجلزائر، بلحيمر

اال�شتعانة بال�شبطية الق�شائية يف التحقيقات، �شريف

�شمن ر�شالة ر�شمية ت�شم 100 نقطة
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�أكد وزير �لت�سال �لناطق �لر�سمي للحكومة، عمار بلحيمر �أن �حلر�ك �ل�سعبي �أ�سبح ''مرجعا'' 
لل�سعوب و''جد�ر� مانعا'' �أمام كل حماولت �لخرت�ق �ملتعددة.



باتنة،  لوالية  الرتبية  مديرية  �سرعت 
اختيار  عملية  يف  االأ�ــســبــوع،  ــذا  ه بحر 
الريا�سيات  مــادة  يف  املتفوقني  التالميذ 
الوطنية  امل�سابقة  يف  م�ساركتهم  بغر�ص 
الرتبية  وزارة  تنظمها  الــتــي  العلمية 
الوطنية يف اإطار االحتفال باليوم العاملي 
للريا�سيات الذي ي�سادف تاريخ 14 مار�ص 
االحتفاالت  جـــاءت  وقــد  �سنة  كــل  مــن 
ــذا املــو�ــســم حتــت �سعار  بــهــذا الــيــوم يف ه

اأف�سل". عامل  اأجل  من  "الريا�سيات 
باتنة  لوالية  الرتبية  مديرية  وارتــاأت 
الثالثاء  اليوم  فكرية  م�سابقة  تنظيم 
حتت  وذلك   2021 فيفري   09 لـ  املوافق 
مدير  يــرتاأ�ــســهــا  والئــيــة  جلنة  ــراف  ــس ا�
التالميذ  انتقاء  خاللها  من  يتم  الرتبية 

الذين يثبتون تفوقهم يف مادة الريا�سيات 
 05 امل�سابقة  ــذه  ه مــن  يــتــاأهــل  اأن  على 
لــيــقــومــوا بتمثيل  تــالمــيــذ مــن كــل طـــور 
والية باتنة خالل الدور الوطني، ويقدر 
امل�سابقة  باجتياز  املعنيني  التالميذ  عدد 
يف  منهم  تلميذا  تلميذا،771   2711
معدل  على  املتح�سلون  االبتدائي  الطور 
�سنوي 10/10 يف مادة الريا�سيات لل�سنة 
تلميذا   878 وكــذا  الفارطة،  الدرا�سية 
املتو�سط  الــطــور  يف  درا�ستهم  ــون  ــزاول ي
املتح�سلون على معدل ي�ساوي اأو يفوق 18 
يف مادة الريا�سيات باالإ�سافة اإىل 1062 
تلميذا يف الطور الثانوي من �سعبتي العلوم 
التجريبية والتقني ريا�سي ممن يحوزون 
على معدل �سنوي يفوق اأو ي�ساوي 20/16، 
اإىل تالميذ �سعبة الريا�سيات الذين تفوق 
الريا�سيات  مادة  يف  ال�سنوية  معدالتهم 

امل�سابقة. لقوانني  وفقا   20/14
ــة قــامــت  ــق ــاب ــس ــ�  وحتـــ�ـــســـريا لـــهـــذه امل
باتخاذ  باتنة  لوالية  الرتبية  مديرية 
هذا  ــل  اأج حمكمة  تنظيمية  اإجـــراءات 
 12 تخ�سي�ص  مت  وقــد  الــرتبــوي،  املوعد 
الثانوي  للطورين  خ�س�ص  ــراء  اإج مركز 
تراب  على  موزعا  مركزا  و32  واملتو�سط 

االبتدائي،  بالطور  خا�ص  باتنة  واليــة 
اآل  الــعــيــد  حمــمــد  ثــانــويــة  تعيني  وكـــذا 
خليفة بباتنة كمركز ت�سحيح للم�سابقة 
نتائجها  االإعــــالن عــن  املــزمــع  مــن  الــتــي 
ليجري  املقبل،  اخلمي�ص  يــوم  النهائية 
بعد ذلك املتاأهلون من الدور الوالئي لهذه 
امل�سابقة م�سابقة اأخرى عن بعد من اجل 
املتفوقني  التالميذ  من  الفائزين  حتديد 
يف مادة الريا�سيات على م�ستوى املوؤ�س�سات 

الرتبوية عرب الرتاب الوطني.

حفيظة. ب

نا�سر. م

"االأورا�ص  ت�سلمت  التي  املرا�سلة  وحملت 
اأ�سر  مــطــالــب  خم�ص  مــنــهــا،  ن�سخة  نيوز" 
املحتجون الذين جتمعوا اأم�ص اأمام مقر والية 
جتديد  ــادة  اإع وهي  جت�سيدها،  على  باتنة 
مع  �سرط،  اأو  قيد  اأي  دون  املنتهية  العقود 
العديد  اأن  اعتبار  على  ال�سن،  �سرط  اإ�سقاط 
يف  عمل  عقود  من  ال�سابقني،  امل�ستفيدين  من 
اإطار ال�سبكة االجتماعية اأعمارهم جتاوزت 
من  عقودهم  حتويل  عن  ناهيك  �سنة،  الـ35 
حتى  الت�سغيل  وزارة  اإىل  الت�سامن  وزارة 
توفرها هذه  التي  االمتيازات،  من  ي�ستفيدوا 
بعد  املهني  ـــاج  االإدم مقدمتها  ويف  االأخـــرية 
�سنوات  احت�ساب  العمل،  من  معينة  �سنوات 
باقي  مع  الراتب  وم�ساواة  التقاعد  العمل يف 

فئات االإدماج املهني.
يف  االأبــواب  جميع  غلق  املحتجون  وا�ستنكر 
وجوههم وهم الذين �سحوا ب�سنوات �سبابهم 
بها،   التحقوا  الــتــي  الــقــطــاعــات  خــدمــة  يف 
يف  العمل  من  �سنوات  بعد  اأنف�سهم  ليجدوا 

املعنية  اجلهات  خمتلف  رف�ص  بعد  ال�سارع، 
اإعادة جتديد عقودهم يف خمتلف القطاعات 
على  اأثــر  الــذي  االأمـــر  يجهلونها،  الأ�ــســبــاب 
اأو�ساعهم االقت�سادية واالجتماعية، ال�سيما 

واأنه يوجد بينهم اأرباب اأ�سر، وهي و�سعية مل 
يتمكن هوؤالء ال�سباب امل�ستكون من حلها، رغم 
باءت  حيث  واملتكررة،  العديدة  مرا�سالتهم 

جميع م�ساعيهم لتجديد عقودهم بالف�سل.

االجتماعي  ال�ضمان  ووزيرة  االأول  وللوزير  بباتنة،  لو�ضيط اجلمهورية  مرا�ضلة   ،pidو  dais املنتهية عقودهم  االجتماعي  الن�ضاط  وّجه جمموعة من عمال 
والت�ضامن الوطني ولوايل الوالية، الإعادة النظر يف ق�ضيتهم التي تعترب قنبلة موقوتة، حيث طالبوا بتجديد عقوهم، ال�ضيما بعد تـاأزم و�ضعيتهم االقت�ضادية وغلق 

جميع االأبواب يف وجوههم.

على  �سريا  التنقل  اإىل  التالميذ  وي�سطر 
االأقدام لاللتحاق مبقاعد الدرا�سة ب�سبب 
جعل  مما  املدر�سي،  النقل  حافالت  نق�ص 
متعبا  و  �ساقا  اأمرا  الدرا�سة  اإىل  الذهاب 
يقطنون  الذين  الأولئك  بالن�سبة  خا�سة 
باملناطق النائية اأين ي�سعب اإيجاد و�سائل 
النقل كما تعاين بع�ص املوؤ�س�سات الرتبوية 
نظرا  رهيب  �سغط  مــن  املنطقة  هــذه  يف 
على  �سلبا  يوؤثر  مما  االأق�سام  الكتظاظ 
ناهيك  التلميذ  لدى  الدرا�سي  التح�سيل 
االأ�ساتذة  يواجهها  التي  ال�سعوبات  عن 
يوؤرق  يــزال  ال  الــذي  امل�سكل  هــذا  ب�سبب 
حد  على  واالأولياء  والتالميذ  االأ�ساتذة 

�سواء.
هذا  التالميذ  و  االأولــيــاء  ا�ستنكر  وقــد 
الو�سع الذي فر�ص عليهم التنقل مل�سافات 
قلة  رغم  الدرا�سة  ملزاولة  يوميا  بعيدة 
االأولياء  جلوء  و  املدر�سي  النقل  حافالت 

التحاق  اإىل كراء مركبات خا�سة ل�سمان 
عدد  وا�سطرار  الدرا�سة  مبقاعد  اأبنائهم 
الدرا�سة  عــن  التخلي  اإىل  التالميذ  مــن 
�سكان  يــزال  وال  الــظــروف،   لهذه  نتيجة 
املنطقة ينتظرون اجناز موؤ�س�سات تربوية 
اإجنــاز  ــرار  غ على  اأبنائهم  معاناة  تنهي 
عمار،  اأوالد  بلدية  من  كل  يف  متو�سطة 
قرية  و   ـــزار  اجل ببلدية  املــعــذر  قــريــة 
تازيغت ببلدية �سقانة و قرية اأوالد عي�ص 
ببلدية  تيفران  قرية  و  بيطام  بلدية 
�سفيان، كما ينتظر �سكان حي العطعوطة 
بربيكة  الن�سر  حــي  و  �سطيف  بطريق 
هو  وكذلك  ثانوية  اإجناز  من  ا�ستفادتهم 
احلال بالن�سبة حلي ال�سهيد حمملي حممد 
قاطنوه  ينتظر  الــذي  امــدوكــال  طريق 
اجناز متو�سطة و ثانوية ت�سع حدا ملعاناة 
اأبنائهم والتمدر�ص ب�سكل طبيعي كغريهم 

من التالميذ يف والية باتنة.

بغلق  اأمــ�ــص،  �سبيحة  مــواطــنــون  قـــام 
بني  الــرابــط   78 رقــم  الوطني  الطريق 
ببلدية  ــار  امل �سقه  يف  وامل�سيلة  �سطيف 
من  اإق�سائهم  على  احتجاجا  بــومــقــر، 
الكهرباء  �سركة  يف  التوظيف  قائمة 
مطالبني باإن�سافهم و متكينهم من احل�سول 
يف  ال�سباب  من  كغريهم  �سغل  من�سب  على 
�سلت  وقد  املجاورة،  والدوائر  البلديات 
الفو�سى  من  نوعا  خلق  مما  املرور  حركة 
من  املركبات  �سائقي  و  املارة  متكن  عدم  و 

املرور.
ومقر  الطريق  بفتح  املحتجون  قام  وقد 
احلوار  باب  فتح  بعد  اأم�ص  ظهر  البلدية 
ونائب  نقاو�ص  دائــرة  رئي�ص  وبني  بينهم 
بومقر  بلدية  رئي�ص  قال  البلدية،  رئي�ص 
يف ت�سريح لـ "االأورا�ص نيوز" اأن املحتجني 
منا�سب  من  امل�ستفيدين  قائمة  رف�سوا 
اإن�ساوؤها  مت  التي  �سونلغاز  مبلحقة  ال�سغل 
موؤخرا كما اأن هذه املنا�سب موؤقتة وغري 
قارة وقد �سبق اأن خ�سع امل�ستفيدون منها 
مت  كما  مبنا�سبهم،  لاللتحاق  اختبار  اإىل 
االأطـــراف  جميع  تر�سي  حلول  اقـــرتاح 
املحتجني  بني  جمع  ــذي  ال اللقاء  خــالل 
رئي�ص  نــائــب  وكـــذا  الـــدائـــرة  رئــيــ�ــص  و 

البلدية.
جدير بالذكر اأن هذا االحتجاج �سبقته 
احتجاجات اأخرى اعرت�ص فيها املواطنون 
على �سيا�سة التوظيف كما اعرت�سوا على 
يف  للعمل  منا�سب  من  امل�ستفيدين  قائمة 
10 موظفني لي�سغلوا  اأمنية طلبت  �سركة 
اأدائهم للخدمة  اأمن �سرط  اأعوان  من�سب 
الوطنية ولديهم م�ستوى �سنة اأوىل ثانوي 
 40 اأعمارهم  اأن ال تتجاوز  فما فوق على 
30 باملائة  �سنة، فيما توزع املنا�سب على 
بلدية  من  املنحدرين  العمل  طالبي  من 
بومقر و20 باملائة من بلدية نقاو�ص و10 
باملائة من بلدية اأوالد �سيدي �سليمان بناء 
على عر�ص العمل الذي تقدمت به �سركة 
االأمن، ليتجدد االحتجاج مرة اأخرى اأمام 

مقر �سركة �سونلغاز قبل اأ�سهر.
ــة  اأزم مــن  بومقر  بلدية  �سباب  ويــعــاين 
 70 الـــ  ن�سبتها  تفوق  حيث  حــادة  بطالة 
التوظيف  فر�ص  فيها  تنعدم  كما  باملائة، 
التكوين  ومراكز  اجلامعات  خريجو  ليجد 
اأنف�سهم  الدرا�سة  عن  واملتوقفون  والتمهني 
عن  نــاهــيــك  الــبــطــالــة  �سبح  مــواجــهــة  يف 
يف  هــوؤالء  يعانيها  التي  االأخـــرى  امل�ساكل 

بلدية تفتقر اإىل اأدنى ال�سروريات.

برامج  غياب  يطرح 
ـــة، بـــقـــرى  ـــوي ـــم ـــن ت
ــة  ــع ــاب ـــاتـــي ت ـــس ومـــ�
جا�سر  عــني  لبلدية 
بوالية باتنة، معاناة 
�ساهمت  حــقــيــقــيــة، 
ال�سكان  تهمي�ص  يف 
باقي  عـــن  ــم  ــه ــزل وع

املناطق املجاورة.
من  املعنيون  وي�ستكي 

اأوالد  وم�ستة  يو�سف  بو�سارب  ال�سهيد  قرية 
اأثار  ما  الطبيعي،  الغاز  توفر  عدم  من  اأعمر، 
ال�ستعماالته  احلــيــوي،  املـــورد  هــذا  انــعــدام 
م�ستواهم  على  اليومية،  حياتهم  يف  الهامة 
عناء  من  يتكبدونه  ما  اإىل  م�سريين  املعي�سي، 
وا�سطرارهم  البوتان،  غــاز  قـــارورات  جللب 
اإىل  جلوءهم  ــراء  ج بدائية  حياة  العي�ص 
التدفئة،  الأجـــل  واحلــطــب  املــــازوت  مــادتــي 
للتزود  طويلة  مل�سافات  قطعهم  عن  ناهيك 
حلني  البديل  اعــتــبــاره  على  االأخـــري،  بــهــذا 

النظر اإىل اأو�ساعهم املزرية. 
الكهرباء  اإي�سال  عــدم  بــدوره  و�سكل  هــذا 
بعدد من م�ساكن املنطقة، هاج�سا حقيقيا بات 

الوقت،  مــع  يــوؤرقــهــم 
معاناة  بــهــم  ويــلــحــق 
هذه  لغياب  مــريــرة، 
الطاقوية،على  املادة 
ــن نــداءاتــهــم  رغـــم م
للم�سوؤولني،  املتكررة 
تلقى  مل  ـــا  ـــه اأن اإال 
اآذانـــا  ال�ساعة  حلــد 
من  زاد  ومــا  �ساغية، 
تذمر �ساكنة املنطقة 
غياب التدفئة باملوؤ�س�سات الرتبوية، ما اأحلق 
و  ال�ستاء  ف�سل  مع  ال�سيما  بالتالميذ،  معاناة 
ق�ساوة الربد، و�سعوبة حتملهم لهذه االأجواء 
احلياة،  �سروريات  اأدنــى  توفر  عــدم  ظل  يف 
بعد اأن راح �سحيتها اأبناء املنطقة على وجه 

خا�ص.
القا�سية التي نغ�ست  اإىل الظروف  وبالنظر 
و�سطه  يتخبطون  مــا  نظري  ال�سكان،  حياة 
التفاتة  هوؤالء  ينتظر  تنموية،   نقائ�ص  من 
جادة  من اجلهات املعنية الأجل بعث م�ساريع 
تنموية من �ساأن جت�سيدها على اأر�ص الواقع 
حد  على  التهمي�ص  قوقعة  مــن  اإخــراجــهــم 

تعبريهم.

ا�ضتغلوا ل�ضنوات �ضمن عقود dais  وpid ووجدوا اأنف�ضهم يف ال�ضارع

مطالب بتدخل اجلهات الو�ضية

اأغلقوا الطريق الوطني رقم 78 ومقر البلدية
بلدية عني جا�ضر

احتفاًء باإحياء يومها العاملي

العمال املنتهية عقودهم ُيطلقون �سرخة ا�ستغاثة بباتنة

مديرية الرتبية تنتقي التالميذ املتفوقني يف الريا�سيات

مدينة  و�سط  ملباركية  حــي  �سكان  يعي�ص 
بــاتــنــة، و�ــســط ظـــروف اأقـــل مــا يــقــال عنها 
للقمامة  الكبري  الرتاكم  ب�سبب  مزرية  اأنها 
بالوادي الذي بات مكبا للنفايات االأمر الذي 
ال�سلطات  من  وطالبوا  ال�سكان  حفيظة  اأثار 
املحلية التدخل لو�سع حل لهذا الوادي الذي 

بات م�سدرا للروائح الكريهة واالأمرا�ص.

حمــاذي  الــــوادي  اأن  احلـــي،  قاطنو  ـــد  واأك
ملوؤ�س�ستني تربويتني على غرار ثانوية حممد 
عبور  نقطة  يعد  فيما  االبتدائية،  الزين 
اأنهم  م�سيفني  يوميا،  التالميذ  من  للمئات 
الو�سية،  للجهات  عديدة  ب�سكاوي  تقدموا 
لكن االأخرية مل حترك �ساكنا وقدمت وعودا 
يدفع  املــواطــن  ليبقى  جت�سيد،  دون  بقيت 

تدخل  اأي  ت�سجيل  دون  مــرة  كل  يف  الثمن 
لرمي  حــاويــات  ــود  وج عــدم  ظل  يف  خا�سة 

االأو�ساخ.
وينتظر قاطنو حي ملباركية تدخل اجلهات 
مكبا  بات  الــذي  للوادي  حل  وو�سع  املعنية 
للنفايات يف ظل عدم توفر احلاويات ومكان 

�سميحة. عخم�س�ص لالأو�ساخ.

يقع مبحاذاة موؤ�ض�ضتني تربويتني

وادي متعفن يحول حياة �سكان ملباركية بباتنة اإىل جحيم
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عجز يف النقل واملوؤ�س�سات الرتبوية 
بالبلديات اجلنوبية يف باتنة

مق�سيون من التوظيف ينتف�سون يف بومقر عائالت دون اأب�سط �سروريات
 احلياة تنا�سد ال�سلطات

تعاين الدوائر اجلنوبية لوالية باتنة، من نق�ص فادح يف املوؤ�ض�ضات الرتبوية يف الطور الثانوي واملتو�ضط 
وكذا الطور االبتدائي، حيث تبعد بع�ص املوؤ�ض�ضات كيلومرتات عن مقرات �ضكن التالميذ.

�ص.�ص

�ص.�ص
�سفيقة. �ص

طالب �سكان بلدية ال�سمرة يف والية 
باتنة، باإن�ساء وكالة ملوؤ�س�سة �سونلغاز 
ببلديتهم ت�ساهم يف التدخل ب�سرعة 
الإ�سالح االأعطاب، كونهم يعانون من 

م�ساكل االنقطاعات املتكررة للكهرباء 
والغاز والتي كان اآخرها انقطاع التيار 

الكهرباء ب�سبب الرياح االأخرية.
قال م�ستكون، اأنهم يعانون من 

االنقطاعات املتكررة للكهرباء خا�سة 
عند �سوء االأحوال اجلوية، فيما 

يتوجب عليهم االنتظار ملدة طويلة من 
اأجل قدوم الفرق التقنية من وكالة 

املعذر الإ�سالح اأي اأعطاب، م�سيفني 
يف ذات ال�ساأن اأن االإنقطاعات التي 

مت ت�سجيلها موؤخرا تطلبت الكثري من 
الوقت واجلهد، كما اأ�ساف املتحدثون 
اأنف�سهم اأنه عليهم التنقل اإىل وكالة 

املعذر لطرح ان�سغاالتهم اأو التنقل 
اإىل مديرية توزيع الكهرباء والغاز يف 
عا�سمة الوالية، يطالب �سكان بلدية 

ال�سمرة من اجلهات املعنية اإن�ساء وكالة 
ل�سونلغاز يف اأقرب االآجال خا�سة واأن 

االأوعية العقارية متوفرة من اأجل 
اأن تكون م�سلحة التوزيع على اإطالع 

بجميع على ان�سغاالت املواطن.

مطالب باإن�ساء 
وكالة ملوؤ�س�سة 

�سونلغاز

�سميحة. ع

بلدية ال�ضمــــرة
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اأم البواقي

خن�شلة
�شطيف

انطلقت بوالية خن�ضلة، عملية التلقيح �ضد فريو�ص كورونا، بعد ا�ضتالمها اأول دفعة من اللقاح الذي ُو�ضع اللقاح يف غرف التربيد باملوؤ�ض�ضة العمومية 
االإ�ضت�ضفائية حيحي عبد املجيد قاي�ص، فيما اأ�ضرف على العملية مدير ال�ضحة وال�ضكان وروؤ�ضاء امل�ضالح واالأمن.

ب�ضبب الغاز.. الطرقات واملياه ال�ضروب

مديرية املوارد املائية يعد بحل قريب

فيما قرر الوايل عدم غلق املذبح البلدي

تكد�ض حظرية اجلمارك بال�ضيارات املحجوزة
رغم التهديدات بف�ضخ العقود

بعد ا�ضتالم الوالية ح�ضتها من اللقاح

حملة وا�ضعة ملحاربة االإي�ضاالت غري ال�ضرعية

بلدية العامرية

�سطيف  والية  بلديات  خمتلف  عرفت 
من  موجة  الــفــارطــة  ال�ساعات  خــالل 
االحتجاجات املتزامنة وهذا للمطالبة 
مب�ساريع تنموية، حيث اأقدم �سكان قرى 
اجلهة  يف  ال�سبت  عني  بلدية  وم�ساتي 
على  الوالية  من  ال�سرقية  ال�سمالية 
غلق مقر البلدية وكذا الطريق الوطني 
اأجل  من  وهذا  لق�سر  مبنطقة   77 رقم 
الغاز  ب�سبكة  والربط  باملاء  املطالبة 
الطرقات  تهيئة  عــن  ف�سال  الطبيعي 
وطالب  وامل�ساتي،  القرى  اإىل  املــوؤديــة 
املحلية  ال�سلطات  بتدخل  املحتجون 
الواقع  اأر�ـــص  على  الــوعــود  لتج�سيد 
اإىل  االحتجاج  موا�سلة  على  موؤكدين 

غاية اال�ستجابة ملطالبهم املرفوعة.
اجلهة  يف  الــر�ــســفــة  بــلــديــة  يف  اأمــــا 
ـــدم  اجلــنــوبــيــة مــن الـــواليـــة فــقــد اأق
مقر  غلق  على  ال�سكان  مــن  الع�سرات 
الوطني  الطريق  وكذا  الر�سفة  بلدية 
ملطالبة  وهذا  االأم�ص  �سبيحة   28 رقم 
الوعود  بتج�سيد  املحلية  ال�سلطات 

الطبيعي،  بالغاز  القرى  بربط  املتعلقة 
من  اإمتعا�سهم  ال�سكان  اأبـــدى  حيث 
بهذه  الــقــرى  ربــط  يف  الــفــادح  التاأخر 
مت  التي  الوعود  رغم  احليوية  ال�سبكة 
اأقدم  كما  �سابق.،  وقت  يف  لهم  منحها 
بئر  ببلدية  مهنة  اأوالد  قرية  �سكان 
العر�ص يف اجلهة ال�سرقية من الوالية 
اأمــام  احتجاجية  وقفة  تنظيم  على 
التي  العط�ص  اأزمة  ب�سبب  الدائرة  مقر 
اأ�سهر،  عــدة  منذ  القرية  منها  تعاين 
بــحــلــول فعلية  الــ�ــســكــان  حــيــث طــالــب 
�سكان  نظم  كما  املتوا�سلة،  االأزمة  لهذه 
االأبطال  ق�سر  ببلدية  لعواملة  منطقة 
وقفة  الوالية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف 
ربط  اأ�سغال  تاأخر  ب�سبب  احتجاجية 
وهو  الطبيعي،  الغاز  مبــادة  �سكناتهم 
على  الدائرة  م�سالح  اأجرب  الذي  االأمر 
خالل  من  ال�سكان  ملطالب  االإ�ستجابة 
املقاولة  وا�ستدعاء  املعنيني  حمــاورة 
الفرتة  خـــالل  ــال  ــغ ــس االأ� ال�ــســتــكــمــال 

احلالية.

ا�ستكى مواطنو منطقة املعذر التابعة 
من  اجلنوبية  اجلهة  يف  قالل  لبلدية 
والية �سطيف من تراكم املياه امل�ستعملة 
القادمة من املنطقة ال�سناعية ب�سطيف 
والتي ت�سب باالأرا�سي الفالحية وعلى 
حــافــة الــطــريــق الــوطــنــي رقـــم 28، 
كبرية  معاناة  �سبب  ــذي  ال االأمــر  وهــو 
للفالحني الذين ت�سرروا كثريا من هذه 

الو�سعية املتوا�سلة منذ فرتة طويلة.
بتدخل  املعذرة  منطقة  �سكان  وطالب 
حتويل  اأجـــل  مــن  املحلية  ال�سلطات 
من  املنطقة  حلماية  املياه  هذه  جمرى 
املنت�سرة  واحل�سرات  الكريهة  الروائح 
الفالحية  االأرا�سي  حماية  عن  ف�سال 

وحتى املياه اجلوفية من التلوث، واأكد 
االإ�سكال  هــذا  طــرحــوا  اأنــهــم  ال�سكان 
التكفل  يتم  اأن  دون  وهــذا  مــدة  منذ 
املعنية،  اجلهات  طرف  من  باالن�سغال 
عني  لدائرة  التقنية  اللجنة  وقامت 
مع  احلالية  الو�سعية  مبعاينة  ــان  ومل
معاناة  ــهــاء  الإن فعلية  حــلــول  اقـــرتاح 
املائية  ــوارد  امل مدير  واأكــد  املواطنني، 
م�ستوى  على  �سيتدخل  باأنه  للوالية 
مديرية البيئة وكذا مع م�سري املنطقة 
امل�سكل  هــذا  حلــل  املعنية  ال�سناعية 
هذه  جمرى  حتويل  خالل  من  املطروح 

املياه للتخل�ص نهائيا من هذه االأزمة.

ل�سطيف  الوالئية  ال�سلطات  اأ�سرفت 
الدفعة  تـــوزيـــع  عــلــى  االأمـــ�ـــص  ــار  ــه ن
اخلا�سة  املالية  االإعانات  من  الثانية 
تداعيات  ــن  م املــتــ�ــســرريــن  بــالــتــجــار 
جائحة  عن  الناجم  ال�سحي  احلجر 
كورونا، حيث مت تخ�سي�ص غالف مايل 
يناهز 235 مليار �سنتيم لتوزيعه على 
الدفعة  و�سملت  م�ستفيد،   11744
�سيارات  اأ�سحاب  االإعانات  من  الثانية 
االأجرة وكذا م�سريي رو�سات االأطفال، 
ومن جانب اأخر تتوا�سل عملية درا�سة 
الراغبني يف  بالتجار  الطعون اخلا�سة 
اال�ستفادة من التعوي�سات املالية، حيث 
قدموا  لتجار  طعنا   14 ت�سجيل  مت 
املمنوحة  املهلة  نهاية  بعد  ملفاتهم 
لو�سع امللفات، علما اأن م�سالح اخلزينة 
من  للمتخلفني  نداءا  وجهت  العمومية 
املنح  �سحب  اأجــل  من  االأوىل  الدفعة 

املالية املخ�س�سة لهم.
جلنة  عبلة  كمال  �سطيف  وايل  اأوفد 
مكونة من رئي�ص الدائرة واالأمني العام 
مديرية  عــن  ف�سال  �سطيف  لبلدية 
ق�سية  يف  للنظر  الفالحية  امل�سالح 
بلدية  من  بقرار  املغلق  البلدي  املذبح 
�سطيف منذ اأيام وهو القرار الذي اأثار 
ا�ستياء العمال وجتار اللحوم احلمراء، 
للمذبح  زيارتها  بعد  اللجنة  و�سجلت 
العمومية  بال�سحة  مت�ص  ال  حتفظات 
حيث مت رفعها عاجال من اأجل االإبقاء 
للن�ساط  مفتوحا  البلدي  املذبح  على 
املقبلة  الــفــرتة  خــالل  عــاديــة  ب�سفة 
وهذا بعد اأن يتم تعيني متعامل جديد 
لكراء املذبح البلدي مثلما اأكدت عليه 
يتم  اأن  بعد  �سطيف  بلدية  م�سالح 

حتديد ال�سعر االفتتاحي للمزايدة.

اأم  بوالية  اجلــمــارك  مديرية  عرفت 
باملزاد  البيع  عمليات  تاأخر  البواقي، 
املحجوزة  بال�سيارات  اخلــا�ــص  العلني 
خالل  وذلك   ،2020 �سنة  خالل  ملرتني 
اأدى  ما  املا�سي،  ونوفمرب  مار�ص  �سهري 
املحجوزة  والــ�ــســيــارات  ال�سلع  لــرتاكــم 

باحلظرية.
ــم مــعــاجلــة املـــحـــجـــوزات يف  ــت ـــذا وت ه
البيع  طريق  عن  اجلمركية،  اجلرائم 
طريق  عن  اأو  العمومي،  العلني  باملزاد 
املنتهية  لــلــمــواد  بالتلف  اأو  الــتــنــازل 
املتعلقة  مــنــهــا  ــة  خــا�ــس الــ�ــســالحــيــة 
الغري  الــغــذائــيــة  واملــــواد  بــاملــهــلــو�ــســات 
الئقة لال�ستهالك الب�سري، فيما ينتظر 
ع�سرات املواطني، عودة ن�ساط مديرية 
اجلمارك فيما يخ�ص االإعالن عن املزاد 
انخفا�ص  ت�سجيل  مــع  خا�سة  العلني 

"كورونا"  بفريو�ص  االإ�سابة  حــاالت  يف 
مبختلف بلديات الوالية.

بوالية  اجلمارك  قطاع  وا�ستفاد  هذا 
بعا�سمة  جديد  عقار  من  البواقي،  اأم 
ــراءات  االإج انتهاء  انتظار  يف  الوالية، 
لفائدة  تخ�سي�سه  اأجل  من  القانونية، 
مديرية اجلمارك والتي امتالأت حظريتها 
بال�سيارات املحجوزة، اأين مت كراء ف�ساء 
للتقليل  الن�ساطات  منطقة  م�ستوى  على 
املكد�سة على م�ستوى  ال�سيارات  من عدد 
اجلمارك،  مبديرية  اخلا�سة  احلظرية 
 6 تتعدى  ال  ن�سبة  توزيع  يتم  باملقابل، 
املتواجدة  القبا�سة  مداخيل  من  باملائة 
وتكون  احلدودية،  املناطق  م�ستوى  على 
على ال�سلع امل�ستوردة، والتي تكون �سمن 
امل�ساهمات املقدمة �سمن برنامج ال�سمان 

والت�سامن للجماعات املحلية.

باإجناز  اخلا�سة  الور�سة  ت�سهد 
مبدينة  �ــســكــنــيــة  ــــدة  وح  200
ــيــغــة الــبــيــع  ـــة، بــ�ــس عــــني كـــر�ـــس
يف  كبري  تاأخرا   ،" باالإيجار"عدل 
املكتتبني  غ�سب  اأثــار  ما  االأ�سغال، 
ما  منذ  �سكناتهم  ينتظرون  اللذين 

يقارب 8 �سنوات.
املديرية  قــيــام  ــم  رغ ــك  ذل يــاأتــي 
اجلـــهـــويـــة لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة 
"عدل"  وتطويره  ال�سكن  لتح�سني 
الذي  االأول  االإعذار  عن  باالإعالن 
اجناز  عن  امل�سوؤولة  ال�سركة  طال 
البيع  ب�سيغة  �سكنية  وحدة   200
بااليجار خالل نهاية �سهر دي�سمرب 
املعاينة  حمــا�ــســر  بــعــد  ــي،  ــس ــا� امل
التاأخر  على  اأكــدت  والتي  للور�سة 
يف وترية االأ�سغال واإهمال الور�سة، 
و نق�ص املوارد الب�سرية وكذا مواد 

البناء على م�ستوى ور�سة االأ�سغال.
اأجل  من  مهلة  ال�سركة  منح  ومت 
ا�ستئناف االأ�سغال املتبقي اجنازها، 
ال�ستدراك التاأخر امل�سجل وت�سليم 
امل�سروع يف اأقرب االآجال، باالإ�سافة 
لتدعيم الور�سة بالو�سائل الب�سرية 
والــعــتــاد ومــــواد الــبــنــاء الــالزمــة 
االأ�سغال  لكن  االأ�سغال،  ال�ستكمال 
لتتوقف  قليلة  الأيام  مبا�سرتها  مت 

مرة اأخرى الأ�سباب جمهولة.
الوطنية  الوكالة  اأكدت  باملقابل، 
اأنها  وتــطــويــره،  ال�سكن  لتح�سني 
�ستتخذ كافة االإجراءات الق�سرية 
الت�سريع  يف  عــلــيــهــا  املــنــ�ــســو�ــص 
ال�سفقة  بف�سخ  وذلك  به،  املعمول 
حال  يف  االجناز  �سركة  عاتق  على 
االإعذارات  مبحتوى  التزامها  عدم 

املوجهة اإليها.

اأقدم اأولياء تالميذ مدر�سة 
�سعودي اأم اخلري بلدية بابار 

30 كلم جنوب عا�سمة والية 
خن�سلة ، على منع اأبناءهم 

من دخول املوؤ�س�سة وااللتحاق 
مبقاعد الدرا�سة، يف حركة 

احتجاجية عربوا من خاللها 
عن ا�ستياءهم من الو�سع 

الذي اآلت اإليه املوؤ�س�سة ب�سبب 
غياب االأمن بعد حتويل 

حار�سها اإىل موؤ�س�سة اأخرى 
لتتحول ح�سب تعبري بع�سهم 

اإىل "وكالة دون بواب" ما من 
�ساأنه تهديد �سالمة اأبناءهم 

وكذا الطاقم الرتبوي، اأين 
طالبوا اجلهات املعنية بتوفري 

حار�ص للموؤ�س�سة وحتقيق 
االأمن بها.

الو�سعية التي تعاين منها 
مدر�سة �سعودي اأم اخلري 

لي�ست اإال قطرة يف بحر من 
امل�ساكل التي تتخبط فيها 

املوؤ�س�سات الرتبوية باملقاطعة 
االإدارية بابار ويت�سدرها 

االأمن الذي عجزت م�سالح 
البلدية عن توفريه على 

م�ستوى 20 مدر�سة ابتدائية، 
يف وقت تتعر�ص فيه هذه 

املوؤ�س�سات لتدخالت خارجية 
ليتحول اإىل احللقة املفقودة 
يف ت�سيري هذه املرافق الهامة.

اأم�ص، مب�ست�سفى   وانطلقت �سبيحة 
الــواليــة  بعا�سمة  بــلــة  ــن  ب احــمــد 
الوايل  من  باإ�سراف  التلقيح،  عملية 
البداية  كانت  فيما  بــوزيــدي،  علي 
خالل  لت�سمل  ال�سحة،  عمال  بتلقيح 
املواطنني  بقية  الــقــادمــة  االأيــــام 

والــذيــن  الــ�ــســن  كــبــار  منهم  خــا�ــســة 
ودعت  مزمنة،  اأمــرا�ــص  من  يعانون 
املواطنني  ال�سحة  قــطــاع  م�سالح 
الراغبني يف التلقيح التوجه اإىل اأي 
من  �سكناهم  مقر  من  قريبة  عيادة 
يتم  اأن  على  اأنف�سهم،  ت�سجيل  اأجــل 

امل�سرفني على  ا�ستدعاوؤهم من طرف 
اخلا�ص  اللقاح  الأخذ  التلقيح  عملية 
ال�سري  �سمان  اأجـــل  مــن  وهـــذا  بــهــم، 
ظروف  ويف  التلقيح  لعملية  احل�سن 
جيدة عرب كل مراكز التلقيح املوزعة 

عرب تراب الوالية.

اجلزائرية  وحــدة  موؤ�س�سة  ك�سفت 
�سروع  ــن  ع خن�سلة،  ــة  ــوالي ل ــاه  ــي امل
وا�سعة  بحملة   2 الــوكــالــة  م�سالح 
ال�سرعية  غــري  االإيــ�ــســاالت  ملحاربة 
على  االأحــيــاء  خمتلف  م�ستوى  على 
اإيــربــاكــو، حيث مت خالل  ــرار حــي  غ
 16 قطع  احلملة،  مــن  االأول  الــيــوم 

اإي�سال غري �سرعي.
وحــدة  للمياه  اجلــزائــريــة  ودعـــت 

وخمتلف  اإيرباكو  حي  �سكان  خن�سلة، 
الوكالة  مــن  الــتــقــرب  اإىل  ــاء  ــي االأح
ت�سوية  بهدف  وهذا  رقم2  التجارية 
واال�ستفادة  املوؤ�س�سة  و�سعيتهم اجتاه 
ويف  الــالزمــة،  الت�سهيالت  جميع  مــن 
اجلزائرية  وحدة  توا�سل  اآخر  �سياق 
عملية  يف  وحداتها  جميع  عرب  املياه 
اإ�سالح الت�سربات املائية والق�ساء على 
النقاط ال�سوداء، اأين مت اإ�سالح �سبكة 

بحمام  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  توزيع 
ت�سربني  اإ�سالح  خالل  من  ال�ساحلني 
عملية  على  �سلبا  يوؤثران  كانا  هامني 
مائي  عـــداد  و�ــســع  مت  كما  الــتــوزيــع، 
قطر 63مم على م�ستوى اأحد الفنادق 
اجلديدة بنف�ص املكان، كما مت اإ�سالح 
التي ت�سيب خمتلف  الت�سربات  عديد 
بلديات  خمتلف  عرب  املائية  ال�سبكات 

الوالية.

منطقة  تالميذ  معاناة  ــزال  ت ال 
الربج  عني  مبنطقة  "املرابطني" 
العامرية  لبلدية  اإقليميا  التابعة 
ب�سبب  متوا�سلة،  �سيقو�ص  بدائرة 
قلة حافالت النقل املدر�سي، وكذا 
زاد  ما  الريفية،  امل�سالك  اهــرتاء 
اليومية يف االلتحاق  من معاناتهم 
عناء  تكبد  و  الــدرا�ــســة  مبقاعد 
التنقل باكرا وقطع م�سافات طويلة 

م�سيا، وحتمل ق�سوة الطق�ص خالل 
الأقـــرب  لــلــو�ــســول  الــ�ــســتــاء  ف�سل 

موؤ�س�سة تربوية من امل�ستة.
�سنهم  يتجاوز  مل  اأطفال  ويتكبد 
اإىل  يوميا  التنقل  عناء  �سنوات   7
اأقرب موؤ�س�سة تربوية، والتي تبعد 
يزيد  "املرابطني" مبا  منطقة  عن 
ا�ستاء  ــار  اأث ما  وهــو  كلم،   10 عن 
بتدخل  مطالبني  التالميذ  اأولياء 

الرتبية  بقطاع  املخت�سة  امل�سالح 
لتوفري النقل املدر�سي ب�سكل يومي، 
ابتدائية قريبة  اإجناز مدر�سة  اأو 
من امل�ستة، من �ساأنها رفع الغنب عن 
تالميذ املنطقة اللذين قاطع عدد 
ب�سبب  الدرا�سة  مقاعد  منهم  كبري 
خا�سة  ال�سعبة  التمدر�ص  ظروف 

خالل ف�سل ال�ستاء.
مبنطقة  التالميذ  اأولياء  وطالب 

التفات  بــ�ــســرورة  الـــــربج،  عـــني 
املزرية  للظروف  الوالئية  امل�سالح 
امل�ساتي  �سكان  فيها  يتخبط  التي 
كانت  والــتــي  العامرية،  مبنطقة 
برامج  من  حمت�سم  جد  ن�سيب  لها 
يلبي  ال  "الظل"،  مبناطق  التكفل 
ــتــي ظلت  احــتــيــاجــات املــ�ــســتــة ال
ل�سنوات  والبوؤ�ص  العزلة  تواجه 

طويلة.

موجهة احتجاجات وغلق 
للطرقات ب�سطيف

مواطنو املعذر ي�ستكون من تراكم 
املياه امل�ستعملة

توزيع 35 مليار �سنتيم على التجار 
املت�سررين من كورونا

 "كورونا" جتمد عمليات البيع باملزاد 
العلني يف اأم البواقي

مقاوالت ت�سرب باإعذارات 
ال�سلطات عر�ض احلائط

حملة التلقيح �سد كورونا تنطلق بخن�سلة

اجلزائرية للمياه تالحق �سارقي املاء ال�سروب بخن�سلة

م�سكل غياب النقل املدر�سي كابو�ض يوؤرق التالميذ

مدار�ض دون 
حرا�سة تثري 

غ�سب االأولياء 
بخن�سلة
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و جاء يف البيان: " تعلن �سركة �سوناطراك 
تعزيز  م�سروع  اال�ستغالل،  مرحلة  دخول 
مبحطاته  الــرمــل  حا�سي  حلقل  ال�سغط 
بعد  وهذا  و�سمال،  و�سط  جنوب،  الثالث: 
االنتهاء من مرحلة اختبار دخول اخلدمة 

للمحطة االأخرية �سمال".
من  "بالرغم  اأنــه  امل�سدر  نف�ص  ا�ساف  و 
مت  انــه  اال  كوفيدـ19  جائحة  ا�ستمرار 
ــــرتام االآجـــــال الــتــعــاقــديــة لــالإجنــاز  اح
مرحلة  يف  وال�سروع  املطلوبة  بالنوعية 

اال�ستغالل".
امل�سروع،  فريق  التزام  "بف�سل  ذلك  ومت 
واملتمثلة  الوطنية"  ال�سركات  مب�ساهمة 
البرتولية  ــغــال  ــس االأ� �ــســركــة  مــن  كــل  يف 
اىل  لالأنابيب  الوطنية  وال�سركة  الكربى 
جانب ال�سركة اجلزائرية الإجناز امل�ساريع 
ال�سناعية و�سركة كو�سيدار اأنابيب، ح�سب 

البيان.
للحفاظ  يهدف  امل�سروع  هــذا  اأن  يذكر 
مليون   180 بـــ  يقدر  اإنــتــاج  م�ستوى  على 
احتياطيات  وا�سرتجاع  يوميا  مكعب  مرت 
400 مليار مرت مكعب من  بـ  اإ�سافية تقدر 

الغاز الطبيعي.
�سركة  ــن  ــك مي ــــــاز  االإجن هــــذا  اأن  ــا  ــم ك
قــدراتــهــا  تــعــزيــز  مـــن  "�سوناطراك" 
تلبية  يف  لال�ستمرار  احلالية  االإنتاجية 
االحتياجات املتزايدة ل�سوق الغاز الوطني 
من  التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  واأي�سا 
التي  الفرتة  "يف  خا�سة  الت�سدير،  حيث 

ت�سهد طلبا قويا على الغاز الطبيعي".
خالل  امل�سروع  هذا  �سمح  اخرى،  جهة  من 
مرحلة االإجناز، باإن�ساء اأكر من 10 االف 
من�سب عمل، غالبيتها لفائدة اليد العاملة 

الوطنية، ي�سيف البيان.

اأم�ص  "برنت"،  مــزيــج  نــفــط  �سعر  ـــاوز  جت
االثنني، للمرة االأوىل منذ يناير العام املا�سي 
قيمة  وارتفعت  للربميل.  دوالرا   60 م�ستوى 
اأبريل  ل�سهر  "برنت"  خلــام  االآجلة  العقود 
دوالرا   60.01 اإىل   %0.77 بن�سبة  املقبل 
االآجلة  العقود  اأ�سعار  ارتفعت  كما  للربميل، 
مار�ص  ل�سهر  الو�سيط"  تك�سا�ص  "غرب  خلام 
بن�سبة 1.18% اإىل 57.53 دوالر للربميل.

التفاوؤل  اإىل  النفط  اأ�سعار  ارتــفــاع  ويعود 
�سوق  يف  ــام  اخل على  الطلب  انتعا�ص  ب�ساأن 
�سد  الــلــقــاح  حــمــالت  تو�سيع  بعد  الــنــفــط، 
فريو�ص كورونا، حول العامل، االأمر الذي قد 
يوؤدي اإىل انخفا�ص معدالت االإ�سابة مبر�ص 
ال�سحي،  احلجر  قيود  ورفع  "كوفيد-19"، 
وبــالــتــايل عـــودة الــطــلــب عــلــى الــنــفــط اإىل 

م�ستويات ما قبل تف�سي الوباء.

بال�سكك  للنقل  الوطنية  ال�سركة  اأ�سدرت 
اإ�سرتاك  بطاقات  االإثنني،  اأم�ص  احلديدية، 
جديدة متنح احلق يف اقتطاع تذاكر بن�سف 
الت�سعرية. واأو�سحت ال�سركة يف بيان ن�سرته 
هذه  اأن  ''في�سبوك''  الر�سمية  �سفحتها  على 
نح على م�ستوى املقرات اجلهوية  البطاقات متمُ

لها.
تذاكر  على  باحل�سول  البطاقات  وت�سمح 
�سبابيك  م�ستوى  عــلــى  الت�سعرية  بن�سف 

ملدة  الوطنية،  ال�سبكة  كامل  عرب  املحطات 
اأن  البيان  واأو�سح  و�سنة.  اأ�سهر  و6  اأ�سهر،   3
تذكرة  على  باحل�سول  ت�سمح  )اأ(   البطاقة 
الثانية  اأو  االأوىل  للدرجة  الت�سعرية  بن�سف 
البطاقة  ت�سمح  بينما  امل�سافر،  رغبة  ح�سب 
)ب( باحل�سول على تذكرة بن�سف الت�سعرية 
اإىل  واأ�سارت  فقط.  الثانية  للدرجة  �ساحلة 
ال�سنوية  البطاقة  �سعر  دفع  يمُ اأن  كن  ميمُ اأنــه 

عرب )03( اأق�ساط.

اجلــزائــري  الــديــنــار  �ــســرف  �سعر  ا�ستقر 
م�ستويات  عند  الر�سمية  الــتــعــامــالت  يف 
العاملية  العمالت  اأهــم  مقابل  يف  متدنية 
والعربية حمافظة على املنحنى امل�سجل يف 
الفرتة االأخرية، وهو االأمر الذي يدل على 
الوطنية  العملة  تواجه  التي  التحديات 

واالقت�ساد يف جمال املايل والنقدي.
العملة  �سجلت  ــه،  ــوج ــت ال هـــذا  و�ــســمــن 

املوحدة  االأوروبية  العملة  مقابل  الوطنية 
اأي�سا  160.24 دينار، وهو املنحنى امل�سجل 
دينار،   133.20 االأمريكي  الــدوالر  مقابل 
ال�سرتليني  اجلنيه  مقابل  يف  فاقت  بينما 
182.64 دينار. وعرفت العملة اجلزائرية 
العمالت  اأهـــم  مــقــابــل  يف  املــنــحــنــى  نف�ص 
اجلزائري  الدينار  اأن  ابرزت  التي  العربية 

اأ�سحى اأقل العمالت. 

م�سروع تعزيز ال�سغط حلقل حا�سي 
الرمل يدخل مرحلة االإ�ستغالل

اأ�سعار النفط ت�سجل اأعلى 
م�ستوى منذ �سنة

عر�س جديد القتطاع تذاكر بن�سف 
الت�سعرية

�سعر �سرف الدينار ي�ستقر يف م�ستويات 
متدنية يف التداوالت الر�سمية

�أعلنت �ل�سركة �لوطنية للمحروقات "�سوناطر�ك"، يف بيان لها �لثنني، دخول م�سروع تعزيز 
�ل�سغط حلقل حا�سي �لرمل )ولية �لغو�ط(، مرحلة �ل�ستغالل.

قال اإن اأطراف ت�ضعى لتعطيل م�ضالح املواطنني، الناطق الر�ضمي للحكومة عمار بلحيمر

باعتبارهم فئة فاعلة يف دورة االإنتاج الفالحي..

جتاوز م�ضتوى 60 دوالرا للربميل.

النقل بال�ضكك احلديدية.. 
الريفية،  والتنمية  الفالحة  قطاع  �سرع 
باجلزائر، يف م�ساورات معمقة لتحيني االإطار 
باملهند�سني  اخلــا�ــص  والــقــانــوين  الت�سريعي 
والتقنيني الفالحيني، ال�سيما ما يتعلق بتو�سيع 

القانون االأ�سا�سي لهذه الفئة.
وزير  تراأ�سه  اجتماع  نظم  الغر�ص،  ولهذا 
احلميد  عبد  الريفية،  والتنمية  الفالحة 
الوطنية  النقابة  من  كل  وح�سره  حمداين، 
امل�سالح  ومــديــريــات  الفالحة  وزارة  لعمال 
الفالحية واملعاهد الوطنية واالحتاد الوطني 

للمهند�سني الفالحيني.
االجتماع  هذا  خالل  حمداين  ال�سيد  واأكــد 
على وجوب تو�سيع نطاق عملية حتيني القانون 
باعتبارهم  الزراعيني  للمهند�سني  االأ�سا�سي 
ظل  يف  الفالحي،  االإنتاج  دورة  يف  فاعلة  فئة 
املكانة الهامة التي يحتلها القطاع يف التنمية 

االقت�سادية.
الظروف  توفري  �سرورة  اإىل  الوزير  واأ�ــســار 
مهنته،  لتطوير  الفالحي  للمهند�ص  املالئمة 
احلايل،  االأ�سا�سي  القانون  حمدودية  ظل  يف 
-08 رقم  التنفيذي  املر�سوم  اإطار  يف  املندرج 
املت�سمن   2008 �سبتمرب   17 يف  املوؤرخ   286
املنتمني  باملوظفني  اخلا�ص  االأ�سا�سي  القانون 
لالأ�سالك اخلا�سة باالدارة املكلفة بالفالحة.
هذا  حتيني  مــن  البــد  فانه  الــوزيــر  وح�سب 
له  ي�سمح  مو�سع  وب�سكل  القانون"بعمق" 
املجال  يف  احلــا�ــســلــة  ــورات  ــط ــت ال مبــواكــبــة 
والــدويل.  الوطني  امل�ستويني  على  الفالحي 
تو�سيع  امل�سوؤول قائال:" البد من  نف�ص  وتابع 
الـــروؤيـــة حـــول الــقــوانــني االأ�ــســا�ــســيــة التي 

الب�سرية  للموارد  كامال  وظيفيا  م�سارا  متثل 
التابعة للقطاع الذي يعد عامال هاما لالإنعا�ص 

االقت�سادي".
ال�سيد  بح�سب  الفالحي  القطاع  وي�سارك 
حمداين بن�سبة 12 باملائة يف الناجت الداخلي 
�سنويا  دوالر  مليار   25 يفوق  وباإنتاج  اخلــام 

ويوظف 2 مليون من�سب �سغل.
واليات  عرب  يتواجد  فاإنه  الــوزيــر  وح�سب 
امليدان  يف  يعملون  زراعيون  مهند�سون  الوطن 
االإنتاج  لتعزيز  يف ظروف خا�سة، ويجتهدون 
حت�سني  �سنوات  منذ  ينتظرون  وهم  الفالحي، 

و�سعهم الوظيفي.
االهتمام  �سرورة  على  االإطار  هذا  يف  و�سدد 
باملورد الب�سري للقطاع واإعطاء اأهمية تكافئ 
ــادة  ــاج، مــن خــالل اإع ــت دورهـــم يف حلقة االإن
الفئة.  لهذه  االأ�سا�سي  القانون  يف  كليا  النظر 
كما دعا اىل ان�ساء عمادة وطنية للمهند�سني 
املهنة  لتطوير  فــ�ــســاء  ت�سكل  الــفــالحــيــني، 

وتنظيم �سفوف املهند�سني.

من جهته، اأفاد االأمني العام للنقابة الوطنية 
االخــرية  هــذه  اأن  الــفــالحــة،  وزارة  لعمال 
املوجهة  الور�سات  �سل�سلة  ال�ستكمال  م�ستعدة 
للمهند�سني  ــا�ــســي  االأ�ــس ــون  ــقــان ال ملناق�سة 

الفالحيني والتي �سرع فيها منذ 2014.
متميزة  كفاءات  ي�سم  القطاع  فــاإن  وح�سبه 
للقانون  النهائية  ال�سيغة  حت�سري  على  قادرة 
كثريا  جمهوداتهم  اأن  اإال  املن�سود،  االأ�سا�سي 
ال�سابقة  ال�سنوات  خــالل  تــواجــه  كانت  مــا 
بني  الداخلية  وال�سراعات  البريوقراطية 

امل�سالح االدارية .
الوطني  رئــيــ�ــص االحتــــاد  ـــد  اأك مــن جــهــتــه، 
على  اجلــزائــريــني،  الــزراعــيــني  للمهند�سني 
نهائية وحمددة الإثراء  اآجال  وجوب حتديد 
وتغليب  املعنيني  طرف  من  االأ�سا�سي  القانون 
امل�سلحة العليا للقطاع. وتطرق يف ال�سياق اإىل 
املهند�سني  عمادة  اإن�ساء  م�سروع  دعم  �سرورة 
الزراعيني املرتقبة، والتي جتمع بني مهند�سي 

القطاعني العمومي واخلا�ص.

ك�سف رئي�ص االحتادية الوطنية للخبازين 
خمبزة   16800 غلق  عن  قلفاط  يو�سف 
الأبوابها خالل الـ4 �سنوات االأخرية ب�سبب 
قلفاط،  ــح  واأو�ــس الــربــح.  هام�ص  تــراجــع 
االحتادية  كانت  فقط  �سنوات   4 قبل  اأنه 
امل�ستوى  عــلــى  خمــبــزة  ـــف  األ  24 حت�سي 
 7200 الوطني، يف حني اأنها تراجعت اإىل 
اإىل  الغلق  مرجعا  اجلارية،  ال�سنة  خمبزة 

االإفال�ص ب�سبب تدين هام�ص الربح.
وقال ممثل اخلبازين اإنهم نقلوا ان�سغاالتهم 
اإىل وزير التجارة كمال رزيق خالل اللقاء 
الذي جمعهم به، من اأجل مناق�سة امللف مع 

حيوية  مــادة  اخلبز  مــادة  كــون  احلكومة، 
ــرف الــدولــة. ونقل  وتــعــرف دعــمــا مــن ط
قلفاط جمموعة من املقرتحات التي رفعوها 
اخلبازين  اإفال�ص  تفادي  اأجل  من  للوزارة 
رفع  على  االإقـــدام  عــدم  الوقت  نف�ص  ويف 

�سعر اخلبز واحلفاظ على جودته.
يف  النظر  ــادة  ــاإع ب ــة  ــادي االحت وطالبت 
مو�سحا  اخلبازين،  على  املفرو�سة  الر�سوم 
املدعمة  الوحيدة  هي  الفرينة  مــادة  اأن 
�سمن معادلة اإنتاج اخلبز، وحتى ملف دعم 
القانون  ين�ص  اإذ  اإ�سكاالت  يلقى  الفرينة 
على �سرورة توفري املطاحن للفرينة ب�سعر 

2000 دينار للقنطار حتى باب املخبزة، يف 
حني اأن نقي�ص ذلك يقع على اأر�ص الواقع، 
الفرينة،  نقل  اأعــبــاء  اخلــبــاز  يتحمل  اإذ 
الواحد  القنطار  تكاليف  اأن  يعني  ما  وهو 
دينار   2600-2400 بــني  مــا  �ــســتــرتاوح 

للخباز.
ــواد  امل بــاقــي  اأعــبــاء  اأن  قلفاط  ــاف  واأ�ــس
تــثــقــل كاهل  املــدعــمــة  ـــات غـــري  ـــدم واخل
على  ربحهم،  هام�ص  وت�سعف  اخلــبــازيــن 
غرار املاء، الكهرباء، امللح، املح�سن الغذائي، 
باالإ�سافة اإىل العمال، داعيا الإلغاء الر�سوم 

على غرار الر�سم على القيمة امل�سافة.

نحو حتيني القانون االأ�سا�سي للمهند�سني والتقنيني الفالحيني

اإفال�س اأكرث من 16000 خمبزة خالل الـ4 �سنوات االأخرية

اإقت�صادالثالثاء 30 يناير 2971/ 09  فيفري 2021 املوافق لـ 27 جمادى الثانية  061442
به  خ�ص  مطول  حــوار  يف  بلحيمر  وقــال 
جاءت  التوقعات  اأن  ''املــ�ــســاء''  جــريــدة 
وهو  املئة،  يف  بـ3،8  النمو  ن�سبة  بارتفاع 
دليل على اأن اأوىل النتائج للتوجه اجلديد 

القت�سادنا بداأت تظهر.
''اقــتــ�ــســاد يعيد  الــ�ــســدد  ـــد يف هــذا  واأك
االعتبار لقطاعات عديدة ميكنها اأن تكون 
من  وتخل�سنا  املــحــروقــات  لقطاع  بديال 
التبعية للنفط وتنع�ص اخلزينة العمومية 
حجم  ارتفاع  خالل  من  ال�سعبة  بالعملة 

ال�سادرات من خمتلف املنتجات''.
وا�ساف''اجلزائر اجلديدة تبنى ب�سواعد 
وهم  وطنهم  على  الغيورين  اجلزائريني 
اأننا  كورونا  جائحة  خالل  اأثبتوا  الذين 
على  فحافظوا  التحدي،  رفع  على  قادرون 
بالقدرة  امل�سا�ص  دون  االإنــتــاج  م�ستويات 
ا�ستقرار  �سمنوا  للمواطن،  ال�سرائية 
االقت�ساديات  كــربى  توقف  رغــم  ال�سوق 

العاملية ب�سبب وباء كوفيد 19.
�سركات  �ــســاهــدنــا  هــــذا،  ــــوق  ''ف وتــابــع 
كل  توفري  مــن  متكنت  نا�سئة  وموؤ�س�سات 
الوباء  من  واحلماية  الوقاية  متطلبات 
الواقية  واالأقــنــعــة  املعقمات  واأنــتــجــت 
مبا  الطبية  لالأطقم  الواقية  واالألب�سة 
املنتجات  هــذه  اأ�سعار  اأن  حتى  نحتاجه، 
فرتة  مــع  مقارنة  كبري  ب�سكل  انخف�ست 

بداية الوباء. واأكد بلحيمر، اأنه ولهذا فاإن 
احلركية،  هذه  من  نرجوها  التي  النتائج 
الأن  وجــيــزة  فــرتة  خــالل  جلية  �ست�سبح 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ت�سجيع  على  العمل 
يف  اإيجابية  اآثـــار  لــه  �سيكون  والنا�سئة 

امل�ستقبل القريب.
بع�ص  اأ�ــســعــار  ــاع  ــف ارت عــن  ويف حــديــثــه 
اأنها  بلحيمر  ــال  ق الــغــذايــيــة،  املنتجات 
مرتبطة باأ�سعار املواد االأولية يف االأ�سواق 
الزيادات  بع�ص  هناك  اأن  م�سريا  الدولية، 
املواطن،  بها  ي�سعر  ال  قد  التي  الطفيفة 
العر�ص  وقــاعــدتــي  بــالــوفــرة  عالقة  لها 

اأو نتيجة لتوقف بع�ص الوحدات  والطلب 
االنتاجية املتخ�س�سة.

وقال يف هذا ال�سدد ''هنا ال اأخفي �سيئا لو 
اأقول لكم اإن هناك بع�ص االأطراف ت�سعى 
املواطنني  م�سالح  تعطيل  اإىل  جــاهــدة 
االنتاج  الآلــة  امللمو�ص  التعايف  ويزعجها 
التي  االقت�سادية  واحلركية  الوطنية 
م�سالح  لهم  تقف  فــهــوؤالء  باخلري،  تب�سر 
اال�سالك  مبختلف  املــدعــومــة  الــرقــابــة 
خمططاتهم،  الإف�سال  باملر�ساد  االأمنية 
املواطن  و�سالمة  ب�سحة  يتعلق  االأمر  الأن 

واأمنه الغذائي''.

''االأرقام ال�سادرة عن الهيئات الدولية الر�سمية ت�سري 
اإىل اأن اقت�سادنا يف الطريق ال�سحيح''

ك�سف وزير �لت�سال �لناطق �لر�سمي للحكومة عمار بلحيمر، �أن �آخر �لأرقام �ل�سادرة عن �لهيئات �لدولية �لر�سمية ت�سري �إىل �أن �لقت�ساد 
�جلز�ئري يف �لجتاه �ل�سحيح.

�صوناطراك:



طالبت طهران بالرتاجع عن تخ�ضيب اليورانيوم.. 

الرئي�ص  اإدارة  يف  كــبــري  ــوؤول  ــس ــ� م ـــال  ق
االأمريكي جو بايدن، اإن الرئي�ص كان يق�سد 
خالل مقابلة تلفزيونية اأمُذيعت يوم االأحد، 
مبا  التخ�سيب  وقــف  اإيــران  على  يجب  اأنــه 
االتفاق  املن�سو�ص عليها يف  يتجاوز احلدود 

النووي.
يتغري  "مل  قال:  كذلك  االأمريكي  امل�سوؤول 
املوقف االأمريكي قيد اأمنلة. تريد الواليات 
)االمتثال(  اإىل  اإيـــران  تعود  اأن  املتحدة 
ال�ساملة  العمل  خطة  مبوجب  اللتزاماتها 
امل�سرتكة. واإذا فعلت ذلك ف�ستفعل الواليات 

املتحدة ال�سيء نف�سه".
وا�سنطن  كانت  اإذا  عما  �ــســوؤال  على  وردًا 
اإىل  تعود  اإيـــران  جلعل  العقوبات  �سرتفع 
مقابلة  يف  بــايــدن  قــال  التفاو�ص،  طــاولــة 
يعنيه  كــان  مــاذا  يت�سح  ومل  "ال".  م�سجلة 
النووي  االتــفــاق  اإن  اإذ  بال�سبط،  بــايــدن 
بتخ�سيب  الإيــران  ي�سمح   2015 عام  املربم 

اليورانيوم اإىل حدود معينة.
تاأتي ت�سريحات بايدن وم�سوؤولني يف اإدارته 

اخلارجية  وزيــر  فيه  حث  الــذي  الوقت  يف 
االإيراين حممد جواد ظريف وا�سنطن على 
النووي،  االتفاق  اإىل  للعودة  �سريعًا  العمل 
الربملان  عليه  وافــق  قانونًا  اأن  اإىل  م�سريًا 
موقفها  بت�سديد  احلكومة  يلزم  االإيـــراين 
العقوبات  تخفيف  يــتــم  مل  اإذا  الــنــووي 
اأ�سار  حيث  فرباير.   21 بحلول  االأمريكية 
ظريف اأي�سًا اإىل اإمكانية تاأثري االنتخابات 
التي �ستجرى يف اإيران يف يونيو. واإذا انتخب 
رئي�ص من املحافظني ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل 

تقوي�ص االتفاق ب�سكل اأكرب.
اأجرتها  مقابلة  يف  ظــريــف  ــال  ق حــني  يف 
ال�سبت:  يوم  نمُ�سرت  هم�سهري  �سحيفة  معه 
"الوقت ينفد اأمام االأمريكيني، ب�سبب قانون 
التي  االنتخابات  جو  ب�سبب  واأي�سًا  الربملان 

�ستلي ال�سنة االإيرانية اجلديدة".
جو  الرئي�ص  اإدارة  ت�ستك�سف  جانبها،  من 
الذي  النووي  لالتفاق  العودة  �سبل  بايدن 
الــدول  مــع   2015 عــام  يف  اإيــــران  وقعته 
االأمريكي  الرئي�ص  اأعــلــن  والـــذي  الــكــربى 

ال�سابق دونالد ترامب االن�سحاب منه يف عام 
2018 ثم اأعاد فر�ص العقوبات االأمريكية 

على اإيران.
االتفاق  بنود  بانتهاك  اإيران  ردت  حني  يف 
ا�ستاأنفت  املــا�ــســي  ال�سهر  ويف  بــالــتــدريــج. 
بن�سبة  نقاء  لدرجة  اليورانيوم  تخ�سيب 
20% يف من�ساأة فوردو النووية املقامة حتت 
اإليه  و�سلت  قد  كانت  م�ستوى  وهو  االأر�ــص، 

اإيران قبل االتفاق.
املتحدة  الــواليــات  اإن  قــال  كذلك  بــايــدن 
عادت  اإذا  االتفاق  اإىل  االن�سمام  �ستعاود 
واإنها  ببنوده،  ال�سارم  االلتزام  اإىل  اإيــران 
اتفاق  اإىل  انــطــالق  نقطة  ذلــك  �ستجعل 
اأو�سع ميكن اأن يقيد تطوير اإيران لل�سواريخ 

وكذلك اأن�سطتها االإقليمية.
اأن  على  طــهــران  ت�سر  اأخـــرى  ناحية  مــن 
اأن  قبل  العقوبات  املتحدة  الواليات  تخفف 
ا�ستبعدت  كما  باالتفاق،  االلتزام  يف  تبداأ 
الدخول يف مفاو�سات حول الق�سايا االأمنية 

االأو�سع.

احلكومة  �سّد  االحتجاجات  ت�ساعدت 
�سباح  ب�سرعة  مــيــامنــار  يف  الع�سكرية 
ــقــالب،  االإثـــنـــني، بــعــد اأ�ــســبــوع عــلــى االن
و�ــســط مدينة  حــيــث جتـــاوز احلــ�ــســد يف 
بعد  النهار،  منت�سف  بحلول  األفًا  رانغون 
االأ�سخا�ص،  من  مئات  ب�سع  ي�سم  كان  اأن 
ت�سامنًا  اأبواقها  املارة  ال�سيارات  واأطلقت 
عند  املتظاهرون  ورّدد  املتظاهرين.  مع 
رانغون  مدينة  بو�سط  رئي�سي  تقاطع 
اأ�سابع،  بثالثة  حتية  ورفــعــوا  هتافات، 
ــالب  ــق االن "ارف�سوا  ــول  ــق ت ـــات  ـــت والف

الع�سكري"، و"العدالة مليامنار".
احلركة،  اإىل  اآخــــرون  عــّمــال  وانــ�ــســّم 
ت�سّدرت  كــمــا  ـــالب،  ط اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
ــن الــرهــبــان بـــاأرديـــة بلون  جمــمــوعــة م
العمال  مــع  االحــتــجــاجــات  ــزعــفــران  ال
متعددة  بوذية  اأعالمًا  ورفعت  والطالب، 

االألوان، اإىل جانب الفتات باللون االأحمر 
الذي يرمز اإىل حزب �سو ت�سي.

"اأفرجوا  الالفتات  اإحــدى  على  تب  وكمُ
ارف�سوا  اأ�سواتنا،  احرتموا  زعمائنا،  عن 
الفتات  على  تب  وكمُ الع�سكري".  االنقالب 
اأخرى "اأنقذوا الدميقراطية" و"قولوا ال 

للدكتاتورية".
املياه  خراطيم  ال�سرطة  وا�ستخدمت 
لالنقالب  املناه�سني  املتظاهرين  لتفريق 
نايبيداو،  العا�سمة  يف  احت�سدوا  الذين 
يف  كــان  بر�ص"  لـ"فران�ص  م�سّور  بح�سب 
م�سابني،  �سخ�سني  امل�سّور  و�ساهد  املكان. 
انت�سرت  ت�سجيالت م�سّورة  اأظهرت  بينما 
ــل االجــتــمــاعــي  ــوا�ــس ــت ــل ال ــائ ــس عــلــى و�
ا�ستخدمت  بعدما  اأر�سًا  �سقطا  �سخ�سني 
�سّدهم املياه التي يعتقد اأنها حتتوي على 

مواد كيميائية.

مبدينة  م�سريتني  يف  االآالف  ــارك  ــس و�
داوي ال�ساحلية بجنوب �سرق البالد ويف 
عا�سمة والية كات�سني يف اأق�سى ال�سمال. 
وتعك�ص احل�سود الكبرية رف�ص جمموعات 
حتى  الع�سكري،  للحكم  خمتلفة  عرقية 
ت�سي  �سو  ينتقدون  كانوا  الذين  اأولــئــك 
االقليات.  باإهمال  حكومتها  ويتهمون 
اآالف امليامناريني تظاهروا  وكان ع�سرات 
اأنحاء البالد �سد االنقالب  االأحد يف كّل 
الفعلية  الرئي�سة  اأطــاح  الذي  الع�سكري 

للحكومة املدنية اأونغ �سان �سو ت�سي.
ميامنار  ت�سهدها  تظاهرات  اأكــرب  وهــذه 
خاللها  قتل  الزعفران" التي  "ثورة  منذ 
يف  الع�سكريني  اأيــــدي  عــلــى  الــعــ�ــســرات 
خم�سني  نحو  ميامنار  وعا�ست   .2007
عامًا منذ ا�ستقاللها يف 1948 حتت حكم 

اجلي�ص.

وا�سنطن تريد عودة اإيران اإىل حدود اتفاق 2015 

ت�ساعد االحتجاجات يف ميامنار وال�سرطة
 حتاول تفريق املتظاهرين

ا�ستئناف حماكمة 
نتنياهو يف ق�سايا 

متعلقة بالف�ساد
االإ�سرائيلي  الــوزراء  رئي�ص  مثل 
يوم  اأمام حمكمة  نتنياهو  بنيامني 
اتهامات  على  للرد  االثنني  اأم�ص 
نتانياهو  ويـــواجـــه  ــاد.  بــالــفــ�ــس
اأخطرها  منف�سلة،  ق�سايا  ثــالث 
 4000 برقم  املعروفة  الق�سية 
ات�ساالت  جمــمــوعــة  ـــرب  اأك وهـــي 
فيها  اتــهــم  والــتــي  اإ�ــســرائــيــل،  يف 
وخيانة  ــال  ــي ــت واالح بــالــر�ــســوة 
االأمــانــة. ويــرتكــز االتــهــام حول 
للح�سول  نتانياهو  �سعى  اإذا  مــا 
اإيجابية  اإعــالمــيــة  تغطية  على 
ميلكه  الــذي  االإخــبــاري  املوقع  يف 
مقابل  ''بيزيك''  جمموعة  رئي�ص 
خدمات وت�سهيالت حكومية عادت 
ماليني  ــات  ــئ مب جمــمــوعــتــه  عــلــى 

الدوالرات.
اأما ملف 2000، فيتعلق مبحاولة 
مع  اتفاق  اىل  التو�سل  نتانياهو 
مالك �سحيفة يديعوت احرونوت، 
تـــقـــوم مبـــوجـــبـــهـــا الــ�ــســحــيــفــة 
االإ�ــســرائــيــلــيــة، وهـــي مــن االأكـــر 
الـــدولـــة الــعــربيــة،  ــارا يف  ــ�ــس ــت ان

بتغطية اإيجابية عنه.
يف حـــني تــتــعــلــق الــقــ�ــســيــة رقــم 
نتانياهو  ح�سول  بتهمة   ،1000
على منافع �سخ�سية يف تلقي هدايا 
 240( �سيكل  ــف  األ  750 بقيمة 
األف دوالر(، من املنتج االإ�سرائيلي 
�سيكل  األــف  و250  الهوليوودي، 
امللياردير  مــن  دوالر(  ــف  األ  72(

االأ�سرتايل جيم�ص باكر. 
ق.د
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انهيار كتلة جليدية يف الهيمااليا..

الهند توا�سل البحث عن اأكرث من 200 مفقود بعد انت�سال 14 جثة

ق.د

هل ينجح يف دعم ال�ضلطة اجلديدة؟..

و�سل �ملبعوث �لأممي �جلديد، يان كوبيت�س، �إىل طر�بل�س �أم�س �لإثنني ملبا�سرة �أعماله يف وقت بد�أت فيه مالمح فرتة �سيا�سية جديدة تت�سكل يف ليبيا بعد جناح 
ملتقى �حلو�ر �ل�سيا�سي يف �نتخاب �سلطة موحدة جديدة.

اإن  لها،  بيان  يف  االأممية  البعثة  وقالت 
االإثنني،  مهامه  �سيبداأ  اجلديد  رئي�سها 
املتحدة  االأمم  التزام  تاأكيده  ونقلت عنه 
ــرة  ــزده وم م�ستقرة  بليبيا  "الثابت 
وموحدة، والبناء على النتائج االإيجابية 
ملــلــتــقــى احلـــــوار الــ�ــســيــا�ــســي الــلــيــبــي يف 

جنيف". 
مع  كوبي�ص  بحث  عمله،  مبا�سرة  وقبل 
ال�سراج،  فائز  الرئا�سي،  املجل�ص  رئي�ص 
ليبيا"،  يف  الو�سع  "م�ستجدات  هاتفيًا، 
الرئا�سي  للمجل�ص  االإعالمي  املكتب  وقال 
ا�ستكمال  "اأهمية  على  اأكــد  كوبي�ص  اأن 
بعد  واالأمــنــي  الع�سكري  ــوار  احل م�ساري 
التنفيذية  ال�سلطة  ت�سكيل  على  االتفاق 
اجلديدة".  كما ناق�ص كوبيت�ص مع وزير 

حممد  الــوفــاق،  حكومة  يف  اخلــارجــيــة 
�سيالة، الرتتيبات الالزمة ملبا�سرة مهامه، 

خالل اأوىل زياراته للعا�سمة طرابل�ص. 
يف  عّدة  اأممية  منا�سب  كوبيت�ص  و�سغل 

العراق واأفغان�ستان ولبنان، قبل اأن يكلفه 
اأنطونيو  املــتــحــدة،  لــالأمم  الــعــام  االأمـــني 
مبهمته  ــي،  ــس ــا� امل الــ�ــســهــر  غــوتــرييــ�ــص، 

اجلديدة يف ليبيا.
يف  اجلــديــدة  مهمته  كوبيت�ص  ويت�سلم 
االأمريكية،  للدبلوما�سية  خلفًا  ليبيا، 
مفاو�سات  قــادت  التي  وليامز،  �ستيفاين 
اأ�سهر،  لعدة  ب�سعوبة  ال�سيا�سي  امل�سار 
وانتهت، اجلمعة املا�سية، بت�سكيل ال�سلطة 

اجلديدة.
للم�سار  تــتــجــه  كــوبــيــ�ــص  ـــة  ـــوي اأول لــكــن 
اأكد  ال�سراج  مع  حديثه  فخالل  الع�سكري، 
"�سرورة "ا�ستكمال م�ساري احلوار الع�سكري 
ال�سلطة  ت�سكيل  على  االتفاق  بعد  واالأمني 

التنفيذية اجلديدة".

بالهيمااليا  جليدية  كتلة  انهيار  بعد 
وارتطامها ب�سد يف �ساعة مبكرة االأحد، 
دفع  مــا  االأنـــهـــار  اأحـــد  من�سوب  ارتــفــع 
يف  واقــعــة  قــرى  اإخـــالء  اإىل  ال�سلطات 
ال�سلطات  وتخ�سى  النهر.  م�سب  اجتــاه 
�سخ�سا،   150 نحو  مقتل  من  الهندية 
الغبار  من  عا�سفة  راأى  اإنه  �ساهد  وقال 
والــ�ــســخــور واملـــيـــاه فــيــمــا كــانــت كتلة 
نهر.  وادي  يف  ت�سقط  �سخمة  جليدية 
ومل  كبرية  ب�سرعة  االأمــر  "حدث  وذكر 
اأحــد...  اأي  لتحذير  وقــت  هناك  يكن 

�سعرت اأنها �ستجرفنا اأي�سا''.
القوات  اإن  االحتادية  احلكومة  وقالت 

اجلوية ت�ستعد لتقدمي يد العون جلهود 
الداخلية  ــر  وزي ذكــر  حني  يف  االإنــقــاذ، 
جوا  نقل  تمُ للكوارث  الت�سدي  فــرق  اأن 
للم�ساعدة يف عمليات االإغاثة واالإنقاذ.

وزير  ني�سنك،  بــوخــريــال  رمي�ص  قــال 
االثنني،  الهندية،  احلكومة  يف  االحتاد 
مفقود   200 مــن  اأكـــر  عــن  البحث  اإن 
كتلة  انهيار  �سببها  التي  الفي�سانات،  يف 
و"الو�سع  متوا�سل  البالد،  يف  جليدية 

�سعب جدا".
اأن فــرق االإغــاثــة قد جنحت يف  ــد  واأك
املوت،  من  واإنقاذهم  عامال   12 انت�سال 
منذ  نفق  داخــل  حما�سرين  كانوا  حيث 

منطقة  يف  الكارثة  وقــوع  عند  االأحــد 
�سامويل باإقليم اأوتارخند، فيما انطلقت 
عتَقد  يمُ ثان  نفق  يف  اآخرين  اإنقاذ  عملية 
ينتظرون  االأقـــل  على  �سخ�سا   30 اأن 
قال  اإقليمي  م�سوؤول  بداخله.  االإغاثة 
جثة   11 على  عــرت  االإنــقــاذ  فــرق  اإن 
"هندو�ستان  �سحيفة  ح�سب  االآن،  حتى 

تاميز".
اأن  كر  ذمُ الهندي،  لتلفزيون  ويف ح�سيلة 
اإقليم  يف  اجلليدية  الكتلة  انهيار  كارثة 
مقتل  يف  االآن  حتى  ت�سببت  اأوتاراخند 
18 �سخ�سا، فيما يجري البحث عن نحو 
200 مفقود. وقد جندت ال�سلطات فرقا 

مع  بينها غوا�سون،  امل�سلحة،  القوات  من 
اآليات  م�ست�سفى ميداين، وتعبئة  جتهيز 
واإمكانيات معتربة للبحث عن املفقودين 

واإغاثتهم.
املركزية  احلكومة  تتابع  جهتها،  من 
الوزراء  رئي�ص  راأ�سها  وعلى  نيودلهي،  يف 
البحث  عمليات  تطور  ــودي،  م نريندرا 
طويلة  مهمة  وتنتظرها  املفقودين،  عن 
الكتلة  انهيار  اأف�سده  ما  الإ�سالح  النف�ص 
اأحلق  ــذي  ال النهر  وفي�سان  اجلليدية 
وب�سبكة  جــ�ــســور   5 ـــ  ب بــالــغــة  اأ�ـــســـرار 
الكهربائية  للطاقة  ومبحطة  الطرقات 

وامل�ساكن واملمتلكات املحاذية.
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انطلقت يوم اأم�ص االثنني اأعمال احلوار الوطني الفل�سطيني يف 
العا�سمة امل�سرية القاهرة،  مب�ساركة خمتلف الف�سائل، وبرعاية 
من  مكون  وفد  وو�سل  ال�سي�سي.  الفتاح  عبد  امل�سري،  الرئي�ص 
قيادة حركة "حما�ص" اإىل القاهرة، للم�ساركة يف جل�سات احلوار 
الوطني الفل�سطيني، التي تهدف اإىل اإجناح االنتخابات كمقدمة 

لتحقيق امل�ساحلة ال�ساملة.
حلركة  املركزية  اللجنة  �سر  اأمني  قال  احلوار،  هذا  وحول 
الق�سايا  من  "جمموعة  هناك  اإن  الرجوب،  جربيل  "فتح"، 
الت�سريحات  من  التقليل  الوفود  كل  من  واأمتنى  مناق�ستها،  نريد 
اأن  اإىل  م�سريا  مغلقة"،  لقاءاتنا  تكون  اأن  ويفرت�ص  االإعالمية، 

احلوار". ف�سل  اإن  يرحم  ولن  يحتمل  لن  الفل�سطيني  "ال�سعب 

اأن  جاغريان،  ليفان  اإيران،  لدى  الرو�سي  ال�سفري  اأعلن 
وال�سني  واإيران  رو�سيا  فيها  ت�سارك  ثالثية  بحرية  مناورات 

�ستبداأ منت�سف فرباير اجلاري يف املحيط الهندي.
وقال ال�سفري الرو�سي يف ت�سريح اأم�ص االثنني، اإن "املناورات 
البحرية املتعددة االأطراف �ستجري يف �سمال املحيط الهندي 
يف منت�سف فرباير اجلاري"، م�سريا اإىل اأنه من املقرر اأن جتري 
تدريبات على تنفيذ عمليات البحث واالإنقاذ، وكذلك التدابري 
واإيران  رو�سيا  واأجرت  البحرية.  املالحة  �سالمة  التي ت�سمن 
االأمن  "حزام  ت�سمية  عليها  اأُطلق  بحرية  مناورات  وال�سني 

البحري" نهاية دي�سمرب 2019.

اأعلن وزير العدل يف هايتي االأحد، اأن ال�سلطات املحلية جنحت 
بالرئي�ص  االإطاحة  ا�ستهدفت  انقالبية  حماولة  اإحباط  يف 
وزراء  رئي�ص  اأكد  فيما  �سرعيته.  يف  امل�سكوك  موييز  جوفينيل 
من  اأكرث  اعتقال  �سحفي،  موؤمتر  خالل  جوت،  جوزيف  هايتي، 
و�سط  وذلك  ال�سلطة،  على  اال�ستيالء  حماولة  بعد  �سخ�سًا   20
اأن  اإىل  الفتًا  البالد،  لرئي�ص  مناه�سة  ال�سوارع  يف  مظاهرات 
ال�سرطة  يف  وم�سوؤولة  العليا،  باملحكمة  قا�سيًا  املعتقلني  بني  من 
اأطلقت  اأن ال�سرطة يف العا�سمة  اأكدت  الوطنية. وكالة رويرتز 
موييز  يطالبون  الذين  املتظاهرين  على  للدموع  امل�سيل  الغاز 

برتك ال�سلطة واحرتام الد�ستور.

احلكومة  وزراء  باإعفاء  قرارًا  االأحد،  م�ساء  حمدوك،  اأ�سدر 
حكومية  ت�سكيلة  الإعالن  متهيدًا  منا�سبهم،  من  االنتقالية 
اأحكام  "ا�ستنادًا على  بيان:  الوزراء، يف  اإذ قال جمل�ص  جديدة. 
باإعفاء  الوزراء قرارًا  اأ�سدر رئي�ص جمل�ص  الد�ستورية،  الوثيقة 
وزراء الدولة باحلكومة االنتقالية من منا�سبهم، واإنهاء تكليف 
ا�ستمرار  اإىل  م�سريًا  وزارات"،  اأعباء  بت�سريف  املكلفني  الوزراء 
الوزراء يف مواقعهم لت�سريف االأعمال بوزاراتهم اإىل حني ت�سكيل 

احلكومة اجلديدة واإكمال اإجراءات الت�سليم والت�سليم.
29 ع�سوًا،  ي�سار اإىل اأن جمل�ص �سركاء الفرتة االنتقالية ي�سم 
من  �سخ�سيات  بجانب  والوزراء،  ال�سيادة  جمل�سي  رئي�سا  بينهم 
"اجلبهة الثورية" املوقعة على  االئتالف احلاكم وقادة حركات 

اتفاق ال�سالم مع احلكومة، يف 3 اأكتوبر 2020.

لقاح فريو�ص  توزيع  تاأثري  اأن  من  العامل  حّذر خرباء وعلماء يف 
"ف�سل  نظام  نحو  يدفع  قد  العامل  دول  على  امل�ستجد  كورونا 
عن�سري"، على غرار ما تفعله اإ�سرائيل يف فل�سطني املحتلة، ب�سبب 
والفقرية  الغنية  الدول  بني  املقارنة  متت  ما  اإذا  خا�سة  التمييز، 
يف اللقاحات. لذلك يحذر ن�سطاء وعلماء من اأن العامل يف طريقه 
اللقاحات"، يتلقى فيه �سكان  "نظام ف�سل عن�سري يف توزيع  اإىل 
يف  نظرائهم  من  �سنوات  بعد  لقاحاتهم  االأر�سية  الكرة  جنوب 
اأول  توزيع  حالة  يف  �سارخة،  الالم�ساواة  اآثار  و�ستكون  الغرب. 
ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 ب�سكل متنا�سب مع ال�سكان 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  الوفيات  اإجمايل  ف�سينخف�ص  املحليني، 
بن�سبة 61%، اأما اإذا احتكرت الدول الـ47 االأغنى يف العامل هذه 

اجلرعات، ف�ستقل ال�سحايا بن�سبة 33% فقط.

مناورات بحرية مب�ساركة رو�سيا وال�سني 
واإيران �سمايل املحيط الهندي

�سلطات هايتي حتبط حماولة انقالب 
بالبالد

رئي�ض الوزراء ال�سوداين يحل احلكومة

حتذيرات من نظام ف�سل عن�سري 
ب�سبب كورونا عامليًا

انطالق اأعمال احلوار الوطني 
الفل�سطيني يف القاهرة 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
مبعوث االأمم املتحدة يبا�سر مهامه يف ليبيا
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ديون  م�سكل  ت�سوية  يف  رغبته  زاوي  كرمي  تاجنانت  دفــاع  مــدرب  قاأكد 

جلنة املنازعات يف اأقرب وقت ممكن وهذا حتى يت�سنى للفريق تاأهيل الالعبني 

اجلدد خالل اجلوالت االأوىل من البطولة، ومل تتمكن اإدارة الدفاع من ت�سديد ديون 

الالعبني القدامى حلد االأن ب�سبب عدم توفر ال�سيولة املالية الالزمة وهو االأمر الناجم 

مليار  مبلغ  بت�سريح  املمنوحة  الوعود  رغم  الفريق  يعي�سها  التي  اخلانقة  املالية  االأزمة  عن 

�سنتيم كاإعانة من طرف م�سالح بلدية تاجنانت، حيث يبقى الرهان كبريا على هذه االإعانة من 

اأجل ت�سوية الديون وتاأهيل الالعبني اجلدد.

اأن الفريق يعاين من  واعرتف امل�سوؤول االأول عن العار�سة الفنية للدفاع كرمي زاوي 

تاأخر كبري يف التح�سريات على غرار باقي االأندية االأخرى وهذا ب�سبب التاأخر يف 

انطالق التدريبات، وح�سب زاوي فاإن ترب�ص الفريق يف �سطاوايل كان مفيدا 

للغاية و�سمح بتدارك العديد من النقائ�ص التي كان يعاين منها الفريق 

ومن  الودية،  اللقاءات  يف  الفريق  تلقاها  التي  الهزائم  �سل�سلة  رغم 

جانب اأخر قال زاوي اأنه يثق كثريا يف التعداد احلايل من اأجل 

وهي  اجلاري  املو�سم  بطولة  يف  امل�سطرة  االأهــداف  حتقيق 

التناف�ص على لعب االأدوار االأوىل.

زاوي يراهن على ت�سوية ديون 

جلنة املنازعات يف اأقرب وقت 

دفاع تاجنانت 

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

لزهر بخو�ص: )مدير ال�سباب والريا�سة لوالية باتنة(

ال�سباب  ــر  ــدي م اأمـــ�ـــص،  �سبيحة  ــد،  ــق ع
بخو�ص،  لزهر  باتنة  لــواليــة  والريا�سة 
مبدينة  املــديــريــة  مبــقــر  �سحفية  ـــدوة  ن
من  للعديد  بخو�ص  لزهر  وتطرق  باتنة، 
الق�سايا وامل�سائل التي تخ�ص قطاع ال�سباب 
اأين  باتنة،  واليــة  قطر  عــرب  والريا�سة 
وزير  تو�سيات  تطبيق  �ــســرورة  على  ــد  اأك
ال�سباب والريا�سة بخ�سو�ص الت�سيري الكلي 
اجلمعيات  طرف  من  ال�سبانية  للموؤ�س�سات 
والتاأطري،  الت�سيري  لقوانني  وفقا  ال�سبانية 
مدر�سة   500 تــدعــيــم  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
باتنة  بوالية  الظل  مناطق  يف  ابتدائية 
بالعتاد الريا�سي البيداغوجي وكل اللوازم 
ل�سري  املتحدث  ذات  اأ�ــســار  كما  الريا�سية، 
للدرجات  االإفريقية  للبطولة  التح�سريات 
 26 من  املمتدة  الفرتة  يف  اإجراوؤها  واملزمع 

اإىل 30 مار�ص 2021.
ويف خ�سم حديثه اأكد لزهر بخو�ص عمليات 
التجديد التي م�ست كل اجلمعيات والنوادي 
باملئة   99 قاربت  بن�سبة  الرابطات  وحتى 
هذا وقال بخو�ص بخ�سو�ص االن�سداد الذي 
ملختلف  الوالئية  الرابطات  بع�ص  ت�سهده 
واجلمعيات  الـــنـــوادي  كــل  الريا�سات:" 
ال�سبانية وحتى الرابطات �ستخ�سع للمتابعة 
ترك  ــن  وزم االأوملبية  العهدة  بداية  منذ 
انق�سى،االإ�سكال  ترتاكم  ــات  واالأزم االأمــور 
يف التنظيم و�سندر�ص كل الق�سايا بحزم يف 

كمال  رابطة  الفرو�سية  املعنية  الرابطات 
االأج�سام، وكذا التايكواندو"

واأ�ساف:" �سنطبق القانون ونحل ال�سراعات 
الداخلية و95 باملئة منها �سراعات �سيا�سية 
واالأمــــور  الــريــا�ــســي  اجلــانــب  ن�سري  ونــحــن 

االأخرى ال تعنينا".
هذا واأكد لزهر بخو�ص برجمته خلرجات 
للعديد  القادمة  القليلة  االأيام  يف  ميدانية 

امل�ساكل  كــل  عــلــى  لــلــوقــوف  املــنــاطــق  مــن 
املــواطــنــني يف  الــتــي تخ�ص  واالنــ�ــســغــاالت 
بخو�ص  لي�سيد  والريا�سة،  ال�سباب  قطاع 
باتنة  املتوفرة يف  التي  الريا�سية  باملن�ساآت 
حتتل  باتنة  املن�ساآت  ناحية  من   " قائال: 
املرتبة الثالثة وطنيا وهذا اأمر جد ايجابي 
وال�سري  العمل  ملوا�سلة  و�سن�سعى  وم�سرف 

بهذا القطاع نحو االأف�سل".

امل�ستقدم اجلديد م�سباح  اأن �سفقة  يبدو 
بع�ص  عــار�ــســت  اأن  بعد  تلغى  قــد  يا�سر 
اإنتدابه  الفريق  يف  الفاعلة  االأطــــراف 
التخل�ص  تــريــد  حيث  ــارات،  ــب ــت اإع لــعــدة 
مبا�سرة  غــري  بطريقة  الــالعــب  ــذا  ه مــن 
التي  النادي  اإدارة  على  �سغوطا  وتفر�ص 
ترف�ص جديا يف ت�سريح الالعب نهائيا من 
الفريق وما يرجح هذا الفكرة هي الغياب 
الفريق  تــدريــبــات  عــن  لــالعــب  املتوا�سل 
رحلة  اأن  على  متاأكد  اجلميع  جعل  ما  وهو 
بدايتها  قبل  اإنتهت  الفريق  مع  الالعب 
الرئي�ص  رفقة  الالعب  يجل�ص  اأن  وينتظر 
زغينة حول طاولة املفاو�سات الإيجاد حّل 
لق�سيته وف�سخ العقد الذي يربطه بالكاب 

كما اأن االإدارة ال تفكر اإطالقا يف تعوي�ص 
قادة  الالعب  اإخفاق  تاأكد  رغــم  الالعب 
عبد اجلليل يف جتاربه مع فريق بني يا�ص 
االإماراتي فبع�ص االأطراف حاولت مليا من 
اأجل اإعادة الالعب ل�سفوف الفريق اإال اأن 
عن  جيدا  اأدركــوا  الفني  والطاقم  االإدارة 

عدم جدوى اإعادته ل�سفوف الفريق.
بيت  االإ�ــســابــات  تالحق  ــر  اأخ �سياق  ويف 
الالعب  غياب  ر�سميا  تاأكد  حيث  الفريق 
بطولة  افتتاح  مواجهة  عن  و�سغري  موا�ص 
الرابطة الثانية وهو ما �سكل �سربة موجعة 
التي  الــكــبــرية  لــالإمــكــانــات  نــظــرا  للفريق 
الطاقم  ي�سعى  حني  يف  الثنائي  بها  يتمتع 
الطبي على جتهيز الالعب اأمري دربال قبل 

ويف  اجلمعة  مواجهة 
ــدد، دخــل  ــس ــ� هـــذا ال

للكاب  الطبي  اجلــهــاز 
ال�ساعة  �سد  �سباق  يف 

ــل  ــاأم ــث ي ــي لــتــجــهــيــزه ح
متاثلهما  يف  الفني  الطاقم 

خن�سلة  اللقاء  قبل  لل�سفاء 
الكاب  ـــدرب  م يــراهــن  حــيــث 

اإ�ستعادة  على  رحموين  ــراد  م
كــل الــالعــبــني املــ�ــســابــني وذلــك 

لتمكينه من �سبط االإ�سرتاتيجية 
بكامل  وخو�سهما  للمباراة  املالئمة 

يف  نقاطها  الأهمية  نظرا  الطاقات، 
بداية امل�سوار.

القواعد  خارج  من  جديدة  بهزمية  الربج  اأهلي  عاد 
اأمام فريق �سبيبة ال�ساورة بنتيجة هدفني دون مقابل 
وهي  بب�سار  اأوت   20 مبلعب  جــرت  التي  املقابلة  يف 
بر�سيد  الرتتيب  يتذيل  االأهلي  جعلت  التي  الهزمية 
03 نقاط من 03 تعادالت ودون ت�سجيل اأي فوز حلد 
االآن مع ت�سجيل 09 هزائم كاملة وهو ما جعل ماأمورية 
اجلاري  املو�سم  بطولة  يف  البقاء  حتقيق  يف  االأهلي 
تتعقد من اأ�سبوع الأخر يف ظل �سل�سلة النتائج ال�سلبية، 
يف  االأهلي  ت�سكيلة  طــرف  من  املقدم  ــردود  امل ورغــم 
هذه املقابلة اإال اأن الفعالية كانت حا�سرة من جانب 
الفريق املناف�ص الذي متكن من ا�ستغالل الهفوات التي 

وقع فيها اخلط اخللفي لالأهلي.
وبرجمت الرابطة املحرتفة لقاء اجلولة الثالثة ع�سر 
من بطولة املحرتف االأول بني اأهلي الربج وجنم مقرة 
يوم ال�سبت بداية من ال�ساعة الثانية والن�سف زواال 
لالأهلي  الفني  الطاقم  وف�سل  بالربج،  اأوت   20 مبلعب 
ال�ساورة  �سبيبة  لقاء  بعد  لالعبني  ق�سرية  راحة  منح 
عبد  لالأهلي  املوؤقت  املدرب  وبرمج  املتعبة،  وال�سفرية 
مبلعب  تدريبية  ح�سة  اأم�ص  �سبيحة  بو�سبيعة  النور 

املقررة  مقرة  جنم  ملباراة  حت�سريا  بب�سار  اأوت   20
اأم�ص  اأم�سية  االأهــلــي  وفــد  عــاد  فيما  املقبل  ال�سبت 
النادي  اإدارة  �سرعت  منف�سل  �سياق  ويف  الــربج،  اإىل 
اجلمعية  بعقد  اخلا�سة  الرتتيبات  �سبط  يف  الهاوي 
اأجل  من  املقبلة  االأيـــام  خــالل  للنادي  اال�ستثنائية 
ال�سماح بدخول اأع�ساء جدد اإىل تركيبة النادي وفق 

االتفاق احلا�سل مع ال�سلطات املحلية يف وقت �سابق.
الأهلي  الــتــجــاريــة  لل�سركة  الــعــام  املــديــر  وحتـــدث 
الفنية  العار�سة  ق�سية  عن  العيا�سي  م�سطفى  الربج 
اأي  مع  نتفاو�ص  :"مل  ال�سدد  هــذا  يف  قائال  للفريق 
واأي  ـــوال  االأم منلك  ال  نحن  ر�سمي،  وال�ــســيء  ــدرب  م
وقــدوم  ثــالثــة،  اأو  راتــبــني  تقدمي  �سي�سرتط  ــدرب  م
ظل  يف  حيلة  بيدنا  ما  ولكن  اأولوية  هو  جديد  مدرب 
اأملك قائمة باأ�سماء مدربني وعند  اأنا  غياب االأموال، 
ذلك  غاية  واإىل  التفاو�ص،  يف  �سنبداأ  االأموال  دخول 
االإدارة  اأن  �سحيح  من�سبه،  يف  �سيبقى  بو�سبيعة  فاإن 
يعني  ال  وهذا  اأموال  دون  ولكن  ال�سالحيات  منحتني 
عن  و�ساأبحث  امل�ستطاع  قدر  �ساأحاول  ذلك  رغم  �سيئا، 

�سبل لتدعيم الفريق".

يف  العلمة  مولودية  العبي  من  عــدد  دخــل 
اإ�سراب عن التدريبات منذ ح�سة اال�ستئناف 
مل�ستحقاتهم  تلقيهم  ــدم  ع ب�سبب  وهـــذا 
ورف�ص  الفارط،  املو�سم  عن  العالقة  املالية 
خالل  التدرب  القدامى  الالعبني  من  عدد 

ح�سة االإ�ستئناف مطالبني باحل�سول على 
م�ستحقاتهم التي تناهز 05 اأجور �سهرية 
عن املو�سم الفارط مثلما مت االإتفاق عليه 

الالعبون  واأكــد  الفريق  اإدارة  مع  قبل  من 
عزمهم على مقاطعة مباراة اجلولة االأوىل يف 

جانبهم  ومن  احلا�سل،  االإ�سكال  ت�سوية  عدم  حال 
بالعودة  �سويعد  احلار�ص  رفاق  اإقناع  الفريق  م�سريو  حاول 
اإىل التدريبات مع تقدمي �سمانات بت�سوية م�ستحقاتهم فور 
احل�سول على االإعانات املمنوحة املمنوحة من طرف مديرية 

ال�سباب والريا�سة خالل االأيام املقبلة.
وتبحث اإدارة املولودية عن حلول لق�سية �سكوك الالعبني 
القدامى الذين وقعوا يف بداية املو�سم قبل اأن يقرروا تغيري 
عرفها  التي  ال�سراعات  ب�سبب  اأخــرى  فــرق  نحو  االأجـــواء 
قد  الالعبني  من  عدد  وكان  االإداريــة،  الناحية  من  الفريق 
رف�سوا اإرجاع ال�سكوك رغم جناحهم يف االإن�سمام اإىل فرق 
اأخرى مما جعل اإدارة املولودية تبحث عن حلول ودية لهذه 

من  املمنوحة  املهلة  وتــقــرتب  الق�سية، 
طرف الالعب ال�سابق للفريق عبا�ص عبد 
احل�سول  بخ�سو�ص  االإنتهاء  من  املالك 
مبلغ  تناهز  التي  املالية  م�ستحقاته  على 
ال�سابق  الالعب  قام  حيث  �سنتيم،  مليار 
فيفري   10 غــايــة  اإىل  املهلة  بتمديد 
اجلــــاري عــلــى اأمـــل احلــ�ــســول عــلــى ما 
العالقة على �سوء  تبقى من م�ستحقاته 
التعوي�ص الذي حت�سل عليه من املحكمة 

الريا�سية.
خالل  املــولــوديــة  اإدارة  تف�سل  اأن  املنتظر  ومــن 
اجلديد  باملو�سم  اخلا�سة  املنح  �سلم  ق�سية  يف  املقبلة  االأيام 
من خالل حتديد قيمة الفوز داخل وخارج الديار ف�سال عن 
املنح  تكون  اأن  املنتظر  ومن  القواعد،  خارج  التعادالت  منح 
االأدوار  لعب  يف  املو�سم  هذا  الفريق  طموحات  مع  متنا�سبة 
االأوىل بعد التغيري احلا�سل يف نظام املناف�سة، وف�سل املدير 
جتربة  خو�ص  م�سي�ص  علي  العلمة  ملولودية  ال�سابق  الفني 
تدريب جديدة وهذه املرة مع فريق �سباب بوقطب النا�سط 
يف  العلمة  مدينة  اإبن  �سرع  حيث  الثالث،  الق�سم  بطولة  يف 
هذا  م�سريي  مع  اإتفاقه  بعد  ال�سباب  ت�سكيلة  مع  جتربته 

الفريق.

جمل�ص  رئــيــ�ــص  م�ساعي  ف�سلت 
اإدارة اإحتاد عنابة عبد البا�سط 
ديون  ملف  وت�سوية  يف  زعيم 
جلنة املنازعات تدريجيا بعد 
اللقاء الذي جمعه مع رئي�ص 
االإحتـــاديـــة اجلــزائــريــة 
الدين  خــري  ــقــدم  ال لــكــرة 
ــــذي اأكــــد على  زطــ�ــســي وال
الديون  جميع  ت�سوية  �سرورة 
الــعــالــقــة مــن اأجـــل احلــ�ــســول على 
االإجـــازات اجلــديــدة وهــو االأمــر الذي 
حقيقية،  ــة  ورط يف  االإحتـــاد  غـــدارة  جعل 
عنابة  وايل  قدمها  التي  التعهدات  تنفع  ومل 
للرابطة بخ�سو�ص ت�سوية الديون فور ت�سريح 

رابطة  طــالــبــت  حــيــث  العمومية  االإعـــانـــات 
ت�سوية  بروتوكوالت  تقدمي  ب�سرورة  الهواة 
امل�ستحقات املالية لالعبني الدائنني، وويف ظل 
هذه الو�سعية فاإن االإحتاد بات مهددا بخو�ص 
لقاء اجلولة االأوىل من البطولة اأمام مولودية 
العبي  من  مكون  بتعداد  اجلمعة  يــوم  باتنة 
اأثار  الرديف وبع�ص القدامى وهو االأمر الذي 

ياأمل يف  خماوف املدرب حممد بن �سوية الذي 
نهاية  قبل  املنازعات  جلنة  ديــون  ق�سية  حل 

االأ�سبوع اجلاري. 
الرباعي  ــودة  ع االإحتـــاد  تدريبات  وعــرفــت 
تعافيهم  بعد  وزرقـــي  معن�سر  تومي  خــلــويف، 
اأن  ولو  منها  يعانون  كانوا  التي  االإ�سابات  من 
م�ساركتهم يف لقاء اجلولة االأوىل من البطولة 
وقال  الفني،  الطاقم  بــقــرار  مرهونة  تبقى 
الــ�ــســروري دخول  مــن  اأنـــه  �سوية  بــن  املـــدرب 
بقوة من خالل حتقيق  املو�سم اجلديد  بطولة 
الفوز يف لقاء اجلولة االأوىل خا�سة اأن الفريق 
ح�سر بجدية كبرية طيلة الفرتة ال�سابقة من 
الفريق  اأجراها  التي  الرتب�سات  �سل�سلة  خالل 

منذ اإنطالق التح�سريات.

الرابطة توؤجل لقاء ال�ساورة وال�سفر اإىل غانا يوم اجلمعة 

االإدارة م�ستاءة من تاأخر اإعانة البلدية 
واالأزمة املالية تهدد م�ستقبل الفريق

املن�ساآت  حيث  من  وطنيا  الثالثة  باتنة  "والية 
ونحر�س على ال�سري بالقطاع نحو االأف�سل"

االإدارة تقرر اال�ستغناء على م�سباح وقادة 
بن�سبة كبرية خارج التعداد
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غادر  بوقلمونة  املهاجم  اأن  حني  يف  الالعبني 
تعداد الوفاق يف وقت �سابق، وحت�سبا الأي طارئ 
فقد قرر املدرب الكوكي ا�سطحاب 04 حرا�ص مع 
الت�سكيلة اإىل غانا حت�سبا ملواجهة اأ�سانتي علما 
الثاين خريي غري معني بال�سفرية  اأن احلار�ص 
مما جعل املدرب يوجه الدعوة للحار�ص ال�ساب 

بو�سياف، من جانب اأخر تقرر اأن يتنقل الوافد 
غانا  اإىل  الوفاق  ت�سكيلة  مع  لوموتي  اجلديد 
من اأجل م�ساعدة الفريق كدليل بالنظر لكونه 

يعرف كل كبرية و�سغرية عن هذا البلد. 
للوفاق  التجارية  لل�سركة  العام  املدير  ووعد 
قبل  العالقة  املنح  كل  بت�سوية  فهد  حلفاية 
ومعلوم  غانا،  اإىل  ال�سطايفية  الت�سكيلة  تنقل 
اأن العبي الوفاق يدينون مبنح ت�سل اإىل مبلغ 
�سباب  على  الفوز  وتخ�ص  �سنتيم  مليون   30
وكذا  بلوزداد  �سباب  اأمام  والتعادل  ق�سنطينة 
يتعلق  وفيما  وهــــران،  مــولــوديــة  على  الــفــوز 
يكون  اأن  تقرر  فقد  غانا  اإىل  الوفاق  ب�سفرية 
التنقل �سبيحة يوم اجلمعة انطالقا من مطار 
العا�سمة  باجلزائر  ــدويل  ال بومدين  ــواري  ه
ومن  �سباحا،  التا�سعة  ال�ساعة  مــن  بــدايــة 
اجلوية  اخلطوط  طائرة  ت�سل  اأن  املفرت�ص 
مطار  اإىل  الوفاق  وفد  �ستقل  التي  اجلزائرية 
اأن  املنتظر  الواحدة زواال، ومن  اأكرا يف حدود 
تعود ت�سكيلة الوفاق اإىل اأر�ص الوطن مبا�سرة 
على  كوتوكو  اأ�سانتي  اأمــام  املباراة  نهاية  بعد 
اجلوية  م�سوؤويل  مع  احلا�سل  االإتــفــاق  �سوء 

اجلزائرية. 

ــــاق �ــســطــيــف يف  ــرعــت تــ�ــســكــيــلــة وف �ــس
ــدور  ال مــن  الــذهــاب  ملــبــاراة  حت�سرياتها 
ال16 مكرر ملناف�سة كاأ�ص الكاف واملقررة 
الغاين،  كوتوكو  اأ�سانتي  اأمام  االأحد  يوم 
مبعنويات  الوفاق  ت�سكيلة  عــادت  حيث 
لقاء  يف  الــكــبــري  الــفــوز  بــعــد  مــرتــفــعــة 
انطلقت  وهران،  مولودية  اأمام  البطولة 
ــاق لــهــذه املــبــاراة نهار  ــوف حتــ�ــســريات ال
اأن  على  ب�سطيف  ماي   08 مبلعب  االأم�ص 
الرحال  �سد  قبل  اخلمي�ص  هــذا  تنتهي 
اإىل العا�سمة حت�سبا لل�سفرية اإىل غانا، 
لقاء  بتاأجيل  املحرتفة  الرابطة  وقامت 
كان  والــذي  البطولة  من  ال13  اجلولة 
مقررا بني �سبيبة ال�ساورة ووفاق �سطيف 
اإىل موعد الحق وهو القرار الذي يخدم 
جيدا  التح�سري  اأجــل  من  كثريا  الــوفــاق 
اإدارة  اأن  علما  كوتوكو،  اأ�سانتي  ملباراة 
الوفاق طالبت اأي�سا بتاأجيل لقاء اجلولة 

املوالية اأمام جمعية عني مليلة.
الوفاق  تــعــداد  ي�سم  اأن  املنتظر  ــن  وم
حيث  العبا   30 غانا  اإىل  �سي�سافر  الذي 
قائمة  ب�سبط  الكوكي  نبيل  املــدرب  قام 

االإفريقية،  بال�سفرية  املعنيني  الالعبني 
يكونوا  لــن  العــبــني  ــدة  ع فـــاإن  ومبدئيا 
االأمــر  ويتعلق   ال�سفرية  بهذه  معنيني 
جحنيط،  بــكــاكــ�ــســي،  خـــريي،  ــن  م بــكــل 
جاهلي، العيدوين، بوقلمونة وبياز وهذا 
عديد  منها  يعاين  التي  االإ�سابات  ب�سبب 

كبرية  مالية  باأزمة  البي�ساء  عني  اإحتاد  فريق  مير 
مظلم  نفق  يف  الدخول  من  متخوف  اجلميع  جعلت 
املحلية  ال�سلطات  من  املــايل  الدعم  غياب  نتيجة 
خا�سة البلدية خ�سو�سا مع ت�ساعف اأرقام الديون، 
معتربة  مالية  �سيولة  توفري  حتتاج  امللفات  فعديد 
من اأجل ت�سويتها يف القريب العاجل، هذه املعطيات 
جتعل اإدارة الرئي�ص ب�سري بوجعادة مطالبة بتوفري 
التي  املهمة  االأزمــة، وهي  للخروج من هذه  االأمــوال 
قيمة  لرتاجع  بالنظر  ال�سعوبة  غاية  يف  �ستكون 
م�ساعدات ال�سلطات املحلية واأي�سا عدم وجود عقود 
اإ�ستيائه  الرئي�ص  اأبدى  كما  الفريق  لدى  �سبون�سور 
ال�سعبي  املجل�ص  ــرف  ط مــن  الكبري  التجاهل  مــن 

املتكررة الــبــلــدي  النداءات  الفريق رغم  جتاه 

مل�ساعدة النادي اإال اأن هذه االأخرية مل حترك �ساكنا 
تتحرك  اأن  البلدية  من  الفريق  م�سوؤولو  ويرتقب 

لرفع هذه املعاناة.
الفريق  اأن  االإحتــاد  عن  االأول  امل�سوؤول  اأكــد  كما 
يحتاج يف الوقت احلايل اإىل بع�ص امل�ساعدات، �سواء 
اأو حتى من املقربني من النادي، معربا  من ال�سلطات 
عن اأمله يف اجتياز هذه االأزمة من خالل طرق اأبواب 
مب�ساعده  مطالبه  �ستكون  التي  املحلية  ال�سلطات 
التحرك  �سرورة  على  اجلميع  حث  كما  احلراكتة، 
االأزمة  هذه  من  الفريق  ــراج  واإخ امل�سكل  هذا  حلل 
لرفع  اجلــديــد  الرئي�ص  وي�سعى  اخلانقة  املالية 
احل�سار عن الفريق من خالل توجيه نداء للم�سوؤول 
االأول على الوالية الرابعة بغية دفع عجلة الفريق 

وينتظر  اجلديدة،  لــالإدارة  الدعم  ومنح 
اأي�سا اأن ي�سغط على البلدية لت�سريح 
خالل  لــالإحتــاد  املخ�س�سة  االإعــانــات 

ميزانية املو�سم اجلديد.
ب�سري  الفريق  رئي�ص  قام  اأخر  �سياق  ويف 

بوجعادة بفتح حتقيق يف فرع اجليدو خا�سة 
�سوء  على  وهـــذا  ت�سيريه  بكيفية  املتعلقة 
الفرع  داخــل  املتواجدة  الكبرية  الــتــجــاوزات 
م�ستجدات بخ�سو�ص  القادمة  االأيام  و�ستعرف 

البيت  داخل  اجلميع  ي�ساند  كما  الق�سية  هذه 
من  به  يقوم  ما  يف  بوجعادة  الرئي�ص  احلركاتي 

يف  �سحيحة  اأ�س�ص  على  الفريق  ترتيب  اإعادة  اأجل 
خمتلف الفروع النا�سطة.

وفاق �سطيف 

اإحتاد عني البي�ساء

اأهلي الربج 

مولودية العلمة 

اإحتاد عنابة 

�سباب باتنة

االأهلي يتكبد الهزمية التا�سعة ورما�س 
يح�سر جلمعية ا�ستثنائية

العبو البابية يدخلون اإ�سراب ب�سبب 
م�ستحقاتهم العالقة 

الفاف ت�سرتط ت�سوية جميع الديون
 لتاأهيل الالعبني اجلدد 

بدري. ع بدري. ع

عبد الهادي. ب
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ديون  م�سكل  ت�سوية  يف  رغبته  زاوي  كرمي  تاجنانت  دفــاع  مــدرب  قاأكد 

جلنة املنازعات يف اأقرب وقت ممكن وهذا حتى يت�سنى للفريق تاأهيل الالعبني 

اجلدد خالل اجلوالت االأوىل من البطولة، ومل تتمكن اإدارة الدفاع من ت�سديد ديون 

الالعبني القدامى حلد االأن ب�سبب عدم توفر ال�سيولة املالية الالزمة وهو االأمر الناجم 

مليار  مبلغ  بت�سريح  املمنوحة  الوعود  رغم  الفريق  يعي�سها  التي  اخلانقة  املالية  االأزمة  عن 

�سنتيم كاإعانة من طرف م�سالح بلدية تاجنانت، حيث يبقى الرهان كبريا على هذه االإعانة من 

اأجل ت�سوية الديون وتاأهيل الالعبني اجلدد.

اأن الفريق يعاين من  واعرتف امل�سوؤول االأول عن العار�سة الفنية للدفاع كرمي زاوي 

تاأخر كبري يف التح�سريات على غرار باقي االأندية االأخرى وهذا ب�سبب التاأخر يف 

انطالق التدريبات، وح�سب زاوي فاإن ترب�ص الفريق يف �سطاوايل كان مفيدا 

للغاية و�سمح بتدارك العديد من النقائ�ص التي كان يعاين منها الفريق 

ومن  الودية،  اللقاءات  يف  الفريق  تلقاها  التي  الهزائم  �سل�سلة  رغم 

جانب اأخر قال زاوي اأنه يثق كثريا يف التعداد احلايل من اأجل 

وهي  اجلاري  املو�سم  بطولة  يف  امل�سطرة  االأهــداف  حتقيق 

التناف�ص على لعب االأدوار االأوىل.

زاوي يراهن على ت�سوية ديون 

جلنة املنازعات يف اأقرب وقت 

دفاع تاجنانت 

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

لزهر بخو�ص: )مدير ال�سباب والريا�سة لوالية باتنة(

ال�سباب  ــر  ــدي م اأمـــ�ـــص،  �سبيحة  ــد،  ــق ع
بخو�ص،  لزهر  باتنة  لــواليــة  والريا�سة 
مبدينة  املــديــريــة  مبــقــر  �سحفية  ـــدوة  ن
من  للعديد  بخو�ص  لزهر  وتطرق  باتنة، 
الق�سايا وامل�سائل التي تخ�ص قطاع ال�سباب 
اأين  باتنة،  واليــة  قطر  عــرب  والريا�سة 
وزير  تو�سيات  تطبيق  �ــســرورة  على  ــد  اأك
ال�سباب والريا�سة بخ�سو�ص الت�سيري الكلي 
اجلمعيات  طرف  من  ال�سبانية  للموؤ�س�سات 
والتاأطري،  الت�سيري  لقوانني  وفقا  ال�سبانية 
مدر�سة   500 تــدعــيــم  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
باتنة  بوالية  الظل  مناطق  يف  ابتدائية 
بالعتاد الريا�سي البيداغوجي وكل اللوازم 
ل�سري  املتحدث  ذات  اأ�ــســار  كما  الريا�سية، 
للدرجات  االإفريقية  للبطولة  التح�سريات 
 26 من  املمتدة  الفرتة  يف  اإجراوؤها  واملزمع 

اإىل 30 مار�ص 2021.
ويف خ�سم حديثه اأكد لزهر بخو�ص عمليات 
التجديد التي م�ست كل اجلمعيات والنوادي 
باملئة   99 قاربت  بن�سبة  الرابطات  وحتى 
هذا وقال بخو�ص بخ�سو�ص االن�سداد الذي 
ملختلف  الوالئية  الرابطات  بع�ص  ت�سهده 
واجلمعيات  الـــنـــوادي  كــل  الريا�سات:" 
ال�سبانية وحتى الرابطات �ستخ�سع للمتابعة 
ترك  ــن  وزم االأوملبية  العهدة  بداية  منذ 
انق�سى،االإ�سكال  ترتاكم  ــات  واالأزم االأمــور 
يف التنظيم و�سندر�ص كل الق�سايا بحزم يف 

كمال  رابطة  الفرو�سية  املعنية  الرابطات 
االأج�سام، وكذا التايكواندو"

واأ�ساف:" �سنطبق القانون ونحل ال�سراعات 
الداخلية و95 باملئة منها �سراعات �سيا�سية 
واالأمــــور  الــريــا�ــســي  اجلــانــب  ن�سري  ونــحــن 

االأخرى ال تعنينا".
هذا واأكد لزهر بخو�ص برجمته خلرجات 
للعديد  القادمة  القليلة  االأيام  يف  ميدانية 

امل�ساكل  كــل  عــلــى  لــلــوقــوف  املــنــاطــق  مــن 
املــواطــنــني يف  الــتــي تخ�ص  واالنــ�ــســغــاالت 
بخو�ص  لي�سيد  والريا�سة،  ال�سباب  قطاع 
باتنة  املتوفرة يف  التي  الريا�سية  باملن�ساآت 
حتتل  باتنة  املن�ساآت  ناحية  من   " قائال: 
املرتبة الثالثة وطنيا وهذا اأمر جد ايجابي 
وال�سري  العمل  ملوا�سلة  و�سن�سعى  وم�سرف 

بهذا القطاع نحو االأف�سل".

امل�ستقدم اجلديد م�سباح  اأن �سفقة  يبدو 
بع�ص  عــار�ــســت  اأن  بعد  تلغى  قــد  يا�سر 
اإنتدابه  الفريق  يف  الفاعلة  االأطــــراف 
التخل�ص  تــريــد  حيث  ــارات،  ــب ــت اإع لــعــدة 
مبا�سرة  غــري  بطريقة  الــالعــب  ــذا  ه مــن 
التي  النادي  اإدارة  على  �سغوطا  وتفر�ص 
ترف�ص جديا يف ت�سريح الالعب نهائيا من 
الفريق وما يرجح هذا الفكرة هي الغياب 
الفريق  تــدريــبــات  عــن  لــالعــب  املتوا�سل 
رحلة  اأن  على  متاأكد  اجلميع  جعل  ما  وهو 
بدايتها  قبل  اإنتهت  الفريق  مع  الالعب 
الرئي�ص  رفقة  الالعب  يجل�ص  اأن  وينتظر 
زغينة حول طاولة املفاو�سات الإيجاد حّل 
لق�سيته وف�سخ العقد الذي يربطه بالكاب 

كما اأن االإدارة ال تفكر اإطالقا يف تعوي�ص 
قادة  الالعب  اإخفاق  تاأكد  رغــم  الالعب 
عبد اجلليل يف جتاربه مع فريق بني يا�ص 
االإماراتي فبع�ص االأطراف حاولت مليا من 
اأجل اإعادة الالعب ل�سفوف الفريق اإال اأن 
عن  جيدا  اأدركــوا  الفني  والطاقم  االإدارة 

عدم جدوى اإعادته ل�سفوف الفريق.
بيت  االإ�ــســابــات  تالحق  ــر  اأخ �سياق  ويف 
الالعب  غياب  ر�سميا  تاأكد  حيث  الفريق 
بطولة  افتتاح  مواجهة  عن  و�سغري  موا�ص 
الرابطة الثانية وهو ما �سكل �سربة موجعة 
التي  الــكــبــرية  لــالإمــكــانــات  نــظــرا  للفريق 
الطاقم  ي�سعى  حني  يف  الثنائي  بها  يتمتع 
الطبي على جتهيز الالعب اأمري دربال قبل 

ويف  اجلمعة  مواجهة 
ــدد، دخــل  ــس ــ� هـــذا ال

للكاب  الطبي  اجلــهــاز 
ال�ساعة  �سد  �سباق  يف 

ــل  ــاأم ــث ي ــي لــتــجــهــيــزه ح
متاثلهما  يف  الفني  الطاقم 

خن�سلة  اللقاء  قبل  لل�سفاء 
الكاب  ـــدرب  م يــراهــن  حــيــث 

اإ�ستعادة  على  رحموين  ــراد  م
كــل الــالعــبــني املــ�ــســابــني وذلــك 

لتمكينه من �سبط االإ�سرتاتيجية 
بكامل  وخو�سهما  للمباراة  املالئمة 

يف  نقاطها  الأهمية  نظرا  الطاقات، 
بداية امل�سوار.

القواعد  خارج  من  جديدة  بهزمية  الربج  اأهلي  عاد 
اأمام فريق �سبيبة ال�ساورة بنتيجة هدفني دون مقابل 
وهي  بب�سار  اأوت   20 مبلعب  جــرت  التي  املقابلة  يف 
بر�سيد  الرتتيب  يتذيل  االأهلي  جعلت  التي  الهزمية 
03 نقاط من 03 تعادالت ودون ت�سجيل اأي فوز حلد 
االآن مع ت�سجيل 09 هزائم كاملة وهو ما جعل ماأمورية 
اجلاري  املو�سم  بطولة  يف  البقاء  حتقيق  يف  االأهلي 
تتعقد من اأ�سبوع الأخر يف ظل �سل�سلة النتائج ال�سلبية، 
يف  االأهلي  ت�سكيلة  طــرف  من  املقدم  ــردود  امل ورغــم 
هذه املقابلة اإال اأن الفعالية كانت حا�سرة من جانب 
الفريق املناف�ص الذي متكن من ا�ستغالل الهفوات التي 

وقع فيها اخلط اخللفي لالأهلي.
وبرجمت الرابطة املحرتفة لقاء اجلولة الثالثة ع�سر 
من بطولة املحرتف االأول بني اأهلي الربج وجنم مقرة 
يوم ال�سبت بداية من ال�ساعة الثانية والن�سف زواال 
لالأهلي  الفني  الطاقم  وف�سل  بالربج،  اأوت   20 مبلعب 
ال�ساورة  �سبيبة  لقاء  بعد  لالعبني  ق�سرية  راحة  منح 
عبد  لالأهلي  املوؤقت  املدرب  وبرمج  املتعبة،  وال�سفرية 
مبلعب  تدريبية  ح�سة  اأم�ص  �سبيحة  بو�سبيعة  النور 

املقررة  مقرة  جنم  ملباراة  حت�سريا  بب�سار  اأوت   20
اأم�ص  اأم�سية  االأهــلــي  وفــد  عــاد  فيما  املقبل  ال�سبت 
النادي  اإدارة  �سرعت  منف�سل  �سياق  ويف  الــربج،  اإىل 
اجلمعية  بعقد  اخلا�سة  الرتتيبات  �سبط  يف  الهاوي 
اأجل  من  املقبلة  االأيـــام  خــالل  للنادي  اال�ستثنائية 
ال�سماح بدخول اأع�ساء جدد اإىل تركيبة النادي وفق 

االتفاق احلا�سل مع ال�سلطات املحلية يف وقت �سابق.
الأهلي  الــتــجــاريــة  لل�سركة  الــعــام  املــديــر  وحتـــدث 
الفنية  العار�سة  ق�سية  عن  العيا�سي  م�سطفى  الربج 
اأي  مع  نتفاو�ص  :"مل  ال�سدد  هــذا  يف  قائال  للفريق 
واأي  ـــوال  االأم منلك  ال  نحن  ر�سمي،  وال�ــســيء  ــدرب  م
وقــدوم  ثــالثــة،  اأو  راتــبــني  تقدمي  �سي�سرتط  ــدرب  م
ظل  يف  حيلة  بيدنا  ما  ولكن  اأولوية  هو  جديد  مدرب 
اأملك قائمة باأ�سماء مدربني وعند  اأنا  غياب االأموال، 
ذلك  غاية  واإىل  التفاو�ص،  يف  �سنبداأ  االأموال  دخول 
االإدارة  اأن  �سحيح  من�سبه،  يف  �سيبقى  بو�سبيعة  فاإن 
يعني  ال  وهذا  اأموال  دون  ولكن  ال�سالحيات  منحتني 
عن  و�ساأبحث  امل�ستطاع  قدر  �ساأحاول  ذلك  رغم  �سيئا، 

�سبل لتدعيم الفريق".

يف  العلمة  مولودية  العبي  من  عــدد  دخــل 
اإ�سراب عن التدريبات منذ ح�سة اال�ستئناف 
مل�ستحقاتهم  تلقيهم  ــدم  ع ب�سبب  وهـــذا 
ورف�ص  الفارط،  املو�سم  عن  العالقة  املالية 
خالل  التدرب  القدامى  الالعبني  من  عدد 

ح�سة االإ�ستئناف مطالبني باحل�سول على 
م�ستحقاتهم التي تناهز 05 اأجور �سهرية 
عن املو�سم الفارط مثلما مت االإتفاق عليه 

الالعبون  واأكــد  الفريق  اإدارة  مع  قبل  من 
عزمهم على مقاطعة مباراة اجلولة االأوىل يف 

جانبهم  ومن  احلا�سل،  االإ�سكال  ت�سوية  عدم  حال 
بالعودة  �سويعد  احلار�ص  رفاق  اإقناع  الفريق  م�سريو  حاول 
اإىل التدريبات مع تقدمي �سمانات بت�سوية م�ستحقاتهم فور 
احل�سول على االإعانات املمنوحة املمنوحة من طرف مديرية 

ال�سباب والريا�سة خالل االأيام املقبلة.
وتبحث اإدارة املولودية عن حلول لق�سية �سكوك الالعبني 
القدامى الذين وقعوا يف بداية املو�سم قبل اأن يقرروا تغيري 
عرفها  التي  ال�سراعات  ب�سبب  اأخــرى  فــرق  نحو  االأجـــواء 
قد  الالعبني  من  عدد  وكان  االإداريــة،  الناحية  من  الفريق 
رف�سوا اإرجاع ال�سكوك رغم جناحهم يف االإن�سمام اإىل فرق 
اأخرى مما جعل اإدارة املولودية تبحث عن حلول ودية لهذه 

من  املمنوحة  املهلة  وتــقــرتب  الق�سية، 
طرف الالعب ال�سابق للفريق عبا�ص عبد 
احل�سول  بخ�سو�ص  االإنتهاء  من  املالك 
مبلغ  تناهز  التي  املالية  م�ستحقاته  على 
ال�سابق  الالعب  قام  حيث  �سنتيم،  مليار 
فيفري   10 غــايــة  اإىل  املهلة  بتمديد 
اجلــــاري عــلــى اأمـــل احلــ�ــســول عــلــى ما 
العالقة على �سوء  تبقى من م�ستحقاته 
التعوي�ص الذي حت�سل عليه من املحكمة 

الريا�سية.
خالل  املــولــوديــة  اإدارة  تف�سل  اأن  املنتظر  ومــن 
اجلديد  باملو�سم  اخلا�سة  املنح  �سلم  ق�سية  يف  املقبلة  االأيام 
من خالل حتديد قيمة الفوز داخل وخارج الديار ف�سال عن 
املنح  تكون  اأن  املنتظر  ومن  القواعد،  خارج  التعادالت  منح 
االأدوار  لعب  يف  املو�سم  هذا  الفريق  طموحات  مع  متنا�سبة 
االأوىل بعد التغيري احلا�سل يف نظام املناف�سة، وف�سل املدير 
جتربة  خو�ص  م�سي�ص  علي  العلمة  ملولودية  ال�سابق  الفني 
تدريب جديدة وهذه املرة مع فريق �سباب بوقطب النا�سط 
يف  العلمة  مدينة  اإبن  �سرع  حيث  الثالث،  الق�سم  بطولة  يف 
هذا  م�سريي  مع  اإتفاقه  بعد  ال�سباب  ت�سكيلة  مع  جتربته 

الفريق.

جمل�ص  رئــيــ�ــص  م�ساعي  ف�سلت 
اإدارة اإحتاد عنابة عبد البا�سط 
ديون  ملف  وت�سوية  يف  زعيم 
جلنة املنازعات تدريجيا بعد 
اللقاء الذي جمعه مع رئي�ص 
االإحتـــاديـــة اجلــزائــريــة 
الدين  خــري  ــقــدم  ال لــكــرة 
ــــذي اأكــــد على  زطــ�ــســي وال
الديون  جميع  ت�سوية  �سرورة 
الــعــالــقــة مــن اأجـــل احلــ�ــســول على 
االإجـــازات اجلــديــدة وهــو االأمــر الذي 
حقيقية،  ــة  ورط يف  االإحتـــاد  غـــدارة  جعل 
عنابة  وايل  قدمها  التي  التعهدات  تنفع  ومل 
للرابطة بخ�سو�ص ت�سوية الديون فور ت�سريح 

رابطة  طــالــبــت  حــيــث  العمومية  االإعـــانـــات 
ت�سوية  بروتوكوالت  تقدمي  ب�سرورة  الهواة 
امل�ستحقات املالية لالعبني الدائنني، وويف ظل 
هذه الو�سعية فاإن االإحتاد بات مهددا بخو�ص 
لقاء اجلولة االأوىل من البطولة اأمام مولودية 
العبي  من  مكون  بتعداد  اجلمعة  يــوم  باتنة 
اأثار  الرديف وبع�ص القدامى وهو االأمر الذي 

ياأمل يف  خماوف املدرب حممد بن �سوية الذي 
نهاية  قبل  املنازعات  جلنة  ديــون  ق�سية  حل 

االأ�سبوع اجلاري. 
الرباعي  ــودة  ع االإحتـــاد  تدريبات  وعــرفــت 
تعافيهم  بعد  وزرقـــي  معن�سر  تومي  خــلــويف، 
اأن  ولو  منها  يعانون  كانوا  التي  االإ�سابات  من 
م�ساركتهم يف لقاء اجلولة االأوىل من البطولة 
وقال  الفني،  الطاقم  بــقــرار  مرهونة  تبقى 
الــ�ــســروري دخول  مــن  اأنـــه  �سوية  بــن  املـــدرب 
بقوة من خالل حتقيق  املو�سم اجلديد  بطولة 
الفوز يف لقاء اجلولة االأوىل خا�سة اأن الفريق 
ح�سر بجدية كبرية طيلة الفرتة ال�سابقة من 
الفريق  اأجراها  التي  الرتب�سات  �سل�سلة  خالل 

منذ اإنطالق التح�سريات.

الرابطة توؤجل لقاء ال�ساورة وال�سفر اإىل غانا يوم اجلمعة 

االإدارة م�ستاءة من تاأخر اإعانة البلدية 
واالأزمة املالية تهدد م�ستقبل الفريق

املن�ساآت  حيث  من  وطنيا  الثالثة  باتنة  "والية 
ونحر�س على ال�سري بالقطاع نحو االأف�سل"

االإدارة تقرر اال�ستغناء على م�سباح وقادة 
بن�سبة كبرية خارج التعداد
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غادر  بوقلمونة  املهاجم  اأن  حني  يف  الالعبني 
تعداد الوفاق يف وقت �سابق، وحت�سبا الأي طارئ 
فقد قرر املدرب الكوكي ا�سطحاب 04 حرا�ص مع 
الت�سكيلة اإىل غانا حت�سبا ملواجهة اأ�سانتي علما 
الثاين خريي غري معني بال�سفرية  اأن احلار�ص 
مما جعل املدرب يوجه الدعوة للحار�ص ال�ساب 

بو�سياف، من جانب اأخر تقرر اأن يتنقل الوافد 
غانا  اإىل  الوفاق  ت�سكيلة  مع  لوموتي  اجلديد 
من اأجل م�ساعدة الفريق كدليل بالنظر لكونه 

يعرف كل كبرية و�سغرية عن هذا البلد. 
للوفاق  التجارية  لل�سركة  العام  املدير  ووعد 
قبل  العالقة  املنح  كل  بت�سوية  فهد  حلفاية 
ومعلوم  غانا،  اإىل  ال�سطايفية  الت�سكيلة  تنقل 
اأن العبي الوفاق يدينون مبنح ت�سل اإىل مبلغ 
�سباب  على  الفوز  وتخ�ص  �سنتيم  مليون   30
وكذا  بلوزداد  �سباب  اأمام  والتعادل  ق�سنطينة 
يتعلق  وفيما  وهــــران،  مــولــوديــة  على  الــفــوز 
يكون  اأن  تقرر  فقد  غانا  اإىل  الوفاق  ب�سفرية 
التنقل �سبيحة يوم اجلمعة انطالقا من مطار 
العا�سمة  باجلزائر  ــدويل  ال بومدين  ــواري  ه
ومن  �سباحا،  التا�سعة  ال�ساعة  مــن  بــدايــة 
اجلوية  اخلطوط  طائرة  ت�سل  اأن  املفرت�ص 
مطار  اإىل  الوفاق  وفد  �ستقل  التي  اجلزائرية 
اأن  املنتظر  الواحدة زواال، ومن  اأكرا يف حدود 
تعود ت�سكيلة الوفاق اإىل اأر�ص الوطن مبا�سرة 
على  كوتوكو  اأ�سانتي  اأمــام  املباراة  نهاية  بعد 
اجلوية  م�سوؤويل  مع  احلا�سل  االإتــفــاق  �سوء 

اجلزائرية. 

ــــاق �ــســطــيــف يف  ــرعــت تــ�ــســكــيــلــة وف �ــس
ــدور  ال مــن  الــذهــاب  ملــبــاراة  حت�سرياتها 
ال16 مكرر ملناف�سة كاأ�ص الكاف واملقررة 
الغاين،  كوتوكو  اأ�سانتي  اأمام  االأحد  يوم 
مبعنويات  الوفاق  ت�سكيلة  عــادت  حيث 
لقاء  يف  الــكــبــري  الــفــوز  بــعــد  مــرتــفــعــة 
انطلقت  وهران،  مولودية  اأمام  البطولة 
ــاق لــهــذه املــبــاراة نهار  ــوف حتــ�ــســريات ال
اأن  على  ب�سطيف  ماي   08 مبلعب  االأم�ص 
الرحال  �سد  قبل  اخلمي�ص  هــذا  تنتهي 
اإىل العا�سمة حت�سبا لل�سفرية اإىل غانا، 
لقاء  بتاأجيل  املحرتفة  الرابطة  وقامت 
كان  والــذي  البطولة  من  ال13  اجلولة 
مقررا بني �سبيبة ال�ساورة ووفاق �سطيف 
اإىل موعد الحق وهو القرار الذي يخدم 
جيدا  التح�سري  اأجــل  من  كثريا  الــوفــاق 
اإدارة  اأن  علما  كوتوكو،  اأ�سانتي  ملباراة 
الوفاق طالبت اأي�سا بتاأجيل لقاء اجلولة 

املوالية اأمام جمعية عني مليلة.
الوفاق  تــعــداد  ي�سم  اأن  املنتظر  ــن  وم
حيث  العبا   30 غانا  اإىل  �سي�سافر  الذي 
قائمة  ب�سبط  الكوكي  نبيل  املــدرب  قام 

االإفريقية،  بال�سفرية  املعنيني  الالعبني 
يكونوا  لــن  العــبــني  ــدة  ع فـــاإن  ومبدئيا 
االأمــر  ويتعلق   ال�سفرية  بهذه  معنيني 
جحنيط،  بــكــاكــ�ــســي،  خـــريي،  ــن  م بــكــل 
جاهلي، العيدوين، بوقلمونة وبياز وهذا 
عديد  منها  يعاين  التي  االإ�سابات  ب�سبب 

كبرية  مالية  باأزمة  البي�ساء  عني  اإحتاد  فريق  مير 
مظلم  نفق  يف  الدخول  من  متخوف  اجلميع  جعلت 
املحلية  ال�سلطات  من  املــايل  الدعم  غياب  نتيجة 
خا�سة البلدية خ�سو�سا مع ت�ساعف اأرقام الديون، 
معتربة  مالية  �سيولة  توفري  حتتاج  امللفات  فعديد 
من اأجل ت�سويتها يف القريب العاجل، هذه املعطيات 
جتعل اإدارة الرئي�ص ب�سري بوجعادة مطالبة بتوفري 
التي  املهمة  االأزمــة، وهي  للخروج من هذه  االأمــوال 
قيمة  لرتاجع  بالنظر  ال�سعوبة  غاية  يف  �ستكون 
م�ساعدات ال�سلطات املحلية واأي�سا عدم وجود عقود 
اإ�ستيائه  الرئي�ص  اأبدى  كما  الفريق  لدى  �سبون�سور 
ال�سعبي  املجل�ص  ــرف  ط مــن  الكبري  التجاهل  مــن 

املتكررة الــبــلــدي  النداءات  الفريق رغم  جتاه 

مل�ساعدة النادي اإال اأن هذه االأخرية مل حترك �ساكنا 
تتحرك  اأن  البلدية  من  الفريق  م�سوؤولو  ويرتقب 

لرفع هذه املعاناة.
الفريق  اأن  االإحتــاد  عن  االأول  امل�سوؤول  اأكــد  كما 
يحتاج يف الوقت احلايل اإىل بع�ص امل�ساعدات، �سواء 
اأو حتى من املقربني من النادي، معربا  من ال�سلطات 
عن اأمله يف اجتياز هذه االأزمة من خالل طرق اأبواب 
مب�ساعده  مطالبه  �ستكون  التي  املحلية  ال�سلطات 
التحرك  �سرورة  على  اجلميع  حث  كما  احلراكتة، 
االأزمة  هذه  من  الفريق  ــراج  واإخ امل�سكل  هذا  حلل 
لرفع  اجلــديــد  الرئي�ص  وي�سعى  اخلانقة  املالية 
احل�سار عن الفريق من خالل توجيه نداء للم�سوؤول 
االأول على الوالية الرابعة بغية دفع عجلة الفريق 

وينتظر  اجلديدة،  لــالإدارة  الدعم  ومنح 
اأي�سا اأن ي�سغط على البلدية لت�سريح 
خالل  لــالإحتــاد  املخ�س�سة  االإعــانــات 

ميزانية املو�سم اجلديد.
ب�سري  الفريق  رئي�ص  قام  اأخر  �سياق  ويف 

بوجعادة بفتح حتقيق يف فرع اجليدو خا�سة 
�سوء  على  وهـــذا  ت�سيريه  بكيفية  املتعلقة 
الفرع  داخــل  املتواجدة  الكبرية  الــتــجــاوزات 
م�ستجدات بخ�سو�ص  القادمة  االأيام  و�ستعرف 

البيت  داخل  اجلميع  ي�ساند  كما  الق�سية  هذه 
من  به  يقوم  ما  يف  بوجعادة  الرئي�ص  احلركاتي 

يف  �سحيحة  اأ�س�ص  على  الفريق  ترتيب  اإعادة  اأجل 
خمتلف الفروع النا�سطة.

وفاق �سطيف 

اإحتاد عني البي�ساء

اأهلي الربج 

مولودية العلمة 

اإحتاد عنابة 

�سباب باتنة

االأهلي يتكبد الهزمية التا�سعة ورما�س 
يح�سر جلمعية ا�ستثنائية

العبو البابية يدخلون اإ�سراب ب�سبب 
م�ستحقاتهم العالقة 

الفاف ت�سرتط ت�سوية جميع الديون
 لتاأهيل الالعبني اجلدد 
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�صطيف

ما "تدي" �سكنة 
مانخلوك تبني..

اأثارت، م�سكلة ارتفاع اأ�سعار مواد البناء خالل 
العام"    "الراأي  و�سط  بلبلة  املا�سيني  ال�سهرين 
و�ساهمت يف اإحباط وك�سر حلم احل�سول على 
تعطل  بعد  اجلهات،  كل  من  واال�ستقرار  �سكن 
ور�سات البناء لذات ال�سبب وحتولها اإىل اأزمة 
ال�سكنات  اأ�سحاب  ا�سطر  حني  يف  مفتوحة، 
حني  اإىل  البناء  م�سروع  تاأجيل  اإىل  اخلا�سة 
وتعر�سها  امليزانية  تعرث  بعد  االأ�سعار  تراجع 
املتوقعة  غري  الزيادة  هذه  ب�سبب  لالختالل 
ب�سكل  احلديد  �سعر  ارتفاع  فيها  ت�سبب  والتي 
جمال  يف  ـــدة  رائ تعد  دولـــة  يف  م�سبوق  غــري 

ت�سنيعه وت�سنيفه وت�سريفه.
فبعد اأن �سقطت فر�سته يف احل�سول على �سكن 
اجتماعي ب�سبب بع�ص ال�سنتيمات التي جتاوزت 
اكتتابه  اإمكانية  وتــعــرثت  ــب،  ــرات ال �ــســرط 
ب�سبب  املدعم  والرتقوي  الت�ساهمي  اإطــار  يف 
وا�سطر  امل�ستحقات  من  امل�ستعجلة  االأق�ساط 
اإىل اإفراغ ما بجيبه من اأجل �سراء قطعة اأر�ص 
اأو حتى الظفر بها يف اإطار التح�سي�سات، وجد 
البناء  مواد  اأ�سعار  ارتفاع  مق�سلة  اأمام  نف�سه 
التي قطعت اآماله وحطمت حلمه يف اال�ستقرار 
وت�سييد جدران الدار ووجد نف�سه قاب قو�سني 
ال�سكن  الدولة وفرت  اأدنى من االنهيار، فال  اأو 
ب�سهولة وتي�سري وال اإمكانياته املادية وقدرته 
ال�سراعية مكنته من رفع قواعد منزله وبناء 
جرته  التي  احلا�سلة  التغريات  ظل  يف  مــاأواه 

اإىل الوراء وو�سعته يف العراء.
فتحت �سعار "ما تدي �سكنة ما نخلوك تبني"، 
وب�سبب االرتفاع الكبري الذي م�ص مواد البناء 
ومــ�ــص عــديــد املــــواد احلــيــاتــيــة الــتــي تتعلق 
له  تنكرت  منذ  الب�سيط  املواطن  معي�سة  بها 
املجتمع  من  وا�سعة  �سريحة  الزالت  االأو�ساع، 
طلبا  "ال�سكنة"  عــن  بحثا  حياتها  تعي�ص 
العمر  مع  االأخرية  "لل�سكينة" وقد تفقد هذه 
الذي �ساع و�سط هذا البحث املتوا�سل وامل�ستمر 
يف  تتوانى  مل  عديدة  لعراقيل  تعر�ص  والذي 

اإحباط حماوالته مبختلف اأنواع املحبطات.

نوارةبوبري

بهدف احلفاظ على التنوع البيئي يف الوالية..

املبادرة اأطلقتها املوؤ�ش�شة االإ�شت�شفائية املتخ�ش�شة مرمي بوعتورة 

ت�شتمر اإىل غاية نهاية �شهر مار�س املقبل..
ب�شبب االإرتفاع امل�شجل يف اأ�شعار املواد الغذائية..

ا�ضتفادت، اأم�ص االأول، بلدية تيمقاد وحتديدا �ضد كدية املدور من غر�ص اأزيد من 2000 �ضجرة يف انتظار زيادة العدد خالل االأيام القليلة القادمة، وذلك بهدف 
تكثيف الغطاء النباتي يف املنطقة التي تعترب امل�ضدر الرئي�ضي يف تزود والية باتنة وبلدياتها باملياه، حيث �ضهدت عملية الغر�ص م�ضاركة وا�ضعة من ال�ضلطات االأمنية 

وعنا�ضر اجلي�ص الوطني واحلماية املدنية وم�ضالح الغابات، باالإ�ضافة اإىل اجلمعيات والك�ضافة االإ�ضالمية.

من  فردية  مببادرة  متت  التي  العملية 
ت�سجري  حملة  من  جــزء  ت�سكل  متطوع، 
ــة، تهدف  ــن ــات ب ــــة  ــة متــ�ــص والي ــع ــس وا�
يف  �سجرة  ــف  األ  11 ــوايل  ح غر�ص  اإىل 
الإعادة  اخلام�سة،  الوالية  اإقليم  كافة 
�سهد  ــذي  ال النباتي  لغطائها  االعتبار 
مل  تــدهــورا  االأخــرييــن  العقدين  خــالل 
ي�سبق له مثيل ب�سبب احلرائق والت�سحر 
واالجنراف وغريها من العوامل الطبيعية 
الو�سية  ال�سلطات وامل�سالح  التي مل تقم 

يف  حقيقية  فعالية  ذات  م�ساريع  بتبني 
جمابهتها والتخفيف من اأ�سرارها وحمو 
اآثارها التي ال تزال ظاهرة للعيان يف كل 

ربوع الوالية.
املحلية  ال�سلطات  ثمنت  جهتها،  مــن 
لوالية  الوالئي  املجل�ص  برئي�ص  ممثلة 
نوعها  مــن  االأوىل  املــبــادرة  هــذه  باتنة 
االإكثار  اإىل  داعيا  الوطن  م�ستوى  على 
تدعمها  الــتــي  املــبــادرات  ــذه  ه مثل  مــن 
يف  ت�سب  كــونــهــا  وت�سجعها  ال�سلطات 

نوه ب�سرورة احلفاظ  العام، كما  ال�سالح 
طريق  عن  املغرو�سة  االأ�سجار  هذه  على 
املتطوع  اأن  خا�سة  لها،  املتوا�سل  ال�سقي 
بني  تربط  م�سخة  برتكيب  اأي�سا  تكفل 
املغرو�سة  وامل�ساحة  املـــدور  كدية  �سد 
من  االأ�سجار  ل�سقي  املياه  توفري  ل�سمان 
نوع الكاليتو�ص املعروف بفائدته القيمة 

وقدرته على النمو ب�سرعة.
يذكر اأن العديد من بلديات الوالية، قد 
متوا�سلة  غر�ص  عمليات  موؤخرا  �سهدت 

وبع�ص  املــدين  املجتمع  هيئات  قبل  من 
الن�سطاء الفاعلني وذلك بهدف احلفاظ 
النباتي  والغطاء  البيئي  التنوع  على 
وتخريب  احلرائق  ــار  اآث على  والق�ساء 
تعر�ست  التي  الغابية  واملناطق  الغابات 
ف�سل  خــالل  الهمجية  العمليات  لعديد 
ال�سيف املا�سي، يف انتظار اأن ت�ستمر مثل 
هذه العمليات لتغطي العديد من املحاور 
الغابية والطبيعية املوزعة على بلديات 

اأخرى.

اأطلقت موؤخرا، املوؤ�س�سة االإ�ست�سفائية 
باتنة،  بــوعــتــورة  مــرمي  املتخ�س�سة 
بالتن�سيق مع مديرية ال�سحة وال�سكان 
املر�سى  لفائدة  طبية  قافلة  للوالية، 
التابعة  الظل  ومناطق  منعة،  بدائرة 
لها.و�سارك �سمن فعاليات هذه املبادرة 
فريق طبي متخ�س�ص اإىل جانب ممثلني 
عن املجتمع املدين باملنطقة، اأين �ساهم 
امل�ساركون يف تقدمي اخلدمات ال�سحية 
لل�ساكنة، مبا يف ذلك اإجراء فحو�سات 

طبية عامة ومتخ�س�سة.
ــدف هـــذه الــقــافــلــة الــتــي م�ست  ــه وت
باأهمية  التوعية  اإىل  ــدة،  ع مناطق 
االأمـــرا�ـــص  لبع�ص  املــبــكــر  الــفــحــ�ــص 

هذه  برنامج  �سمن  جاء  كما  وت�سخي�سها، 
املبادرة معاينة املعوزين اإىل جانب تقدمي 
الالزمة،  االإجتماعية  كافةامل�ساعدات 
ملعاينة  التوجه  العملية  هذه  حيث�سملت 
ال�سيما  املــنــازل،  يف  املتواجدة  احلــاالت 
كافة  يف  اأطباء  من  مكونة  القافلة  واأن 
احلاالت  بت�سخي�ص  ما�سمح  التخ�س�سات 
تقدمي  خــالل  من  وم�ساعدتها  املر�سية 
امل�ستلزمات  وبع�ص  ــالزمــة  ال ــــة  االأدوي

اخلا�سة بهم.
املناطق  هــذه  اإىل  املــربجمــة  القافلة 
من  الــعــديــد  بــو�ــســول  �سمحت  الــنــائــيــة، 
يف  للقاطنني  ال�سيما  الطبية،  اخلدمات 
ال�سحية،  املوؤ�س�سات  عن  البعيدة  املناطق 

احتياجاتهم  بــتــلــبــيــة  لــهــم  �ــســمــح  مـــا 
ال�سحية ال�سرورية، اإ�سافة اإىل التوعية 
والوقاية من خمتلف االأمرا�ص واالأوبئة 
مبثابة  لتكون  معاناتهم،  من  والتخفيف 
الفر�سة لتعزيز التكفل ال�سحي والنف�سي 
تف�سي  ــع  م ال�سيما  املــنــاطــق،  ل�ساكنة 

جائحة كورونا.
على  القائمني  -ح�سب  وينتظر  هــذا 
ت�سامنية  مبادرة  برجمة  القافلة-  هذه 
املت�سررة  الظل  مناطق  �ستم�ص  م�سابهة، 
ال�سحية،  الــرعــايــة  غياب  جــراء  منها 
مــايــ�ــســمــن لــهــم و�ـــســـول هـــذه اخلــدمــة 

ال�سرورية لتح�سني اأو�ساعهم املعي�سية. 

ينتظر اأن يطلق ال�سندوق اجلهوي للتعاون الفالحي 
الفالحية  الغرفة  مع  بالتن�سيق  خن�سلة،  لوالية 
واملجال�ص املهنية امل�سرتكة وكذا اجلمعيات املخت�سة 
حملة  الــواليــة،  عــرب  املــتــواجــدة  الريفية  بــاملــراأة 
يف  االإنخراط  باأهمية  الفالحني  لتح�سي�ص  اإعالمية 
راأ�ص املال االإجتماعي لل�سندوق اأين �ستكون بدايتها 
والتي  الــثــالثــاء  الــيــوم  �سبيحة  احلــامــة  ببلدية 
خمتلف  عرب  املقبل  مار�ص  �سهر  نهاية  اإىل  تتوا�سل 

البلديات.
الوطني  ال�سندوق  م�ستوى  على  اجلهوية  املن�سقة 
نيوز"،اأن  "االأورا�ص  ليومية  بوغديري،اأكدت  �سهام 
ت�سجيع  اإىل  تــهــدف  التح�سي�سية  احلــمــلــة  هـــذه 
والنا�سطني  الفاعلني  وخمتلف  واملوالني  الفالحني 
من  �ستمكنهم  اأ�سهم  �سراء  اإىل  الفالحي  املجال  يف 
االإ�ستفادة من عديد االإمتيازات على غرار التخفي�ص 

على  احل�سول  يف  املنخرطني  م�ساعدة  التاأمني،  يف 
اإىل  هاما  ع�سوا  ال�سندوق  باإعتبار  الفالحي  الدعم 
جانب مديرية الفالحة، كما ك�سفت عن اإمتياز اآخر 
اليقل اأهمية وهو اإمكانية تر�سح امل�ساهم براأ�ص املال 
هذا  جتديد  واأن  خا�سة  االإداري  املجل�ص  لرئا�سة 

املجل�ص �سيكون بداية �سهر اأفريل املقبل.
 واأكدت املتحدثة، على اإعتماد مبداأ التعاون يف ت�سيري 
االإ�سرتاتيجي  الفالحة  بقطاع  املرتبطة  االأخطار 
�سي�سمح  ما  وهو  والغابي،  احليواين  النباتي،  لالإنتاج 
املرتبطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  االأخــطــار  بتغطية 
املرتبطة  املهمة  الن�ساطات  ومرافقي  بالفالحة 
املع�سراتون�ساطات  املطاحن،  غــرار  على  بالفالحة 
اأو  الفالحية  املنتجات  يف  يعملون  الذين  احلرفيني 
ن�ساطهم يف حمفظة  اإدراج  باإمكانية  الفالحية  �سبه 

التعاون الفالحي.

اأ�سعار  يف  امللحوظة  الزيادات  دفعت، 
خمتلف املواد الغذائية واالإ�ستهالكية 
باأ�سحاب  الفارطة  االأ�سابيع  خــالل 
ال�سريع  االأكــــل  وحمـــالت  املــطــاعــم 
خمتلف  اأ�سعار  يف  زيــادات  فر�ص  اإىل 
على  اآيل  فعل  كــرد  وهــذا  الــوجــبــات 
الكثري  م�ست  التي  احلا�سلة  الزيادات 
خا�سة  االإ�ستهالك  وا�سعة  املــواد  من 
مــنــهــا احلــبــوب اجلــافــة عــلــى غــرار 
ناهيك  واحلم�ص  العد�ص  الفا�سوليا، 

عن العجائن.
املطاعم  اأ�ــســحــاب  ــن  م عـــدد  واأكــــد 
الزيادات  اأن  ال�سريع،  االأكل  وحمالت 
كثريا  ح�ساباتهم  اأخلطت  احلا�سلة 
ف�سال  معتربة  كــانــت  اأنــهــا  خ�سو�سا 
الذي  االأمــر  وهو  مفاجئة  كونها  عن 
مماثل  ــاإجــراء  ب القيام  اإىل  دفعهم 
الوجبات  اأ�سعار  من  الرفع  خالل  من 
االأكل  وحمــالت  املطاعم  يف  املقدمة 
ال�سريع خا�سة اأن االأ�سعار التي كانت 
مطبقة من قبل مل تعد جمدية يف ظل 
االإرتفاع احلا�سل يف املواد امل�ستعملة يف 

اإعداد الوجبات، وتراوحت الزيادات 
يف اأ�سعار االأطباق بني 50 وحتى 100 

دج للطبق الواحد.
اأ�سعار  يف  احلا�سلة  الزيادات  وتاأتي 
اأي�سا  حا�سل  كتح�سيل  الــوجــبــات، 
التي  الــوبــائــيــة  لــلــظــروف  بــالــنــظــر 
عرفتها البالد منذ �سهر مار�ص الفارط 
كبري  ب�سكل  املطاعم  ن�ساط  وتقلي�ص 
الوجبات  بتقدمي  االإكتفاء  خالل  من 
اأ�سهر وهو االأمر  املحمولة فقط لعدة 
الذي كان له تاأثري كبري على مداخيل 
اأ�سحاب هذه املطاعم والذين تكبدوا 
املالية  الناحية  مــن  كبرية  خ�سائر 

بتكاليف  املــتــعــلــقــة  مــنــهــا  ال�ــســيــمــا 
الكراء. 

ويف ظــل غــيــاب الــرقــابــة مــن طرف 
يدفع  من  اأول  ــاإن  ف املعنية،  اجلهات 
ثمن هذه الزيادات املفاجئة يف اأ�سعار 
هم  الوجبات  وحتى  الغذائية  املــواد 
الــزبــائــن الــذيــن اأكـــد الــعــديــد منهم 
يف  احلا�سل  الو�سع  عن  ر�ساهم  عدم 
مع  تزامنت  التي  الزيادات  هذه  ظل 
اأغلب  بها  مير  التي  ال�سعبة  الظروف 
لرتاجع  بالنظر  الــعــائــالت  اأربــــاب 

الن�ساط خالل االأ�سهر الفارطة.
ومن بني الفئات التي ت�سررت من هذه 
الذين  الور�سات  عمال  هم  الزيادات 
تعودوا على تناول وجبات الغذاء يف 
املطاعم باأ�سعار معقولة قبل اأن تتغري 
حيث  الفارطة،  االأيــام  خالل  االأمــور 
مل يجد هوؤالء من مالذ اآخر للح�سول 
معقولة  باأ�سعار  �ساخنة  وجبات  على 
بالنظر لظروفهم االإجتماعية، حيث 
ياأمل هوؤالء يف حت�سن االأو�ساع خالل 

الفرتة املقبلة. 

غر�ض اأزيد من 2000 �سجرة ب�سد كدية املدور بباتنة

قافلة طبية مت�ض �ساكنة مناطق الظل مبنعة 

ال�سندوق اجلهوي للتعاون الفالحي 
يطلق حملة اإعالمية حت�سي�سية للفالحني 

زيادات جديدة يف اأ�سعار الوجبات باملطاعم 
واملواطنون م�ستاوؤون
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خن�صلة



وعود بتخ�سي�ص مبالغ مالية لإجناز درا�سة طوبوغرافية لـ "ثقليعّث"عادات وتقاليد وطقو�س توحد �شكان �شمال افريقيا 

املبدع الأزهر �شاكر/ اأم البواقي وم�شاركة "غواية املوناليزا ":  
ة ق�سرية جميلة تعزف اأنغامها على )غواية الّلغة والفّن(، ت�ستحق الن�سر.  نق�سّ

ة  املبدع عبد القادر رالة/ تيارت وم�شاركة "يوم التحدي": قق�سّ
اأن يكون امل�ساف  الن�سر، مع مالحظة �سرورة  مثرية وذات مغزى عميق ت�ستحّق 
)ن�سف  �سوابها  التي  �ساعة(  )الن�سف  عبارة  يف  معرفة  اإليه  وامل�ساف  نكرة 

ال�ساعة(.

م�صاركات �صتن�صر

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

ردود

":ن�ّص  جامعي  "طالب  وم�شاركة  /املدية  بودين  بالل  املبدع 
يحمل معاين ثرّية، لكّنه يحتاج اإىل اإعادة ت�سحيح �ساملة، قم مبراجعته بدقة 

واأر�سله مرة اأخرى.

األأنفا�س  حترق  كما   " وم�شاركة  اجلزائر  اأحمد/  �شماح  املبدعة 
ال�سعر  اأنفا�ص  فيه  والــروؤى،  املعاين  جميل  ن�ّص   :" ،،،اأحرقتني  لفافتك 

ويقرتب منه خطوة، ولكن يخونه امليزان خطوات.. ننتظر منك االأجود.

عــنــد كـــل هــمــ�ــســة غـــروب 
حتى  اكتئاب  لعنة  ت�سيبني 
 . ال�سمت  غــ�ــســات  يف  ــــرد  اأُف
اأحــمــلــق يف �ــســمــاء الــــرباءة 
مبتور اجلناح يتيم الكربياء؛ 
جــدران  يكت�سي  جامح  ظــالم 
كفوف  على  اجلــريــح.   قلبي 
لفت  بحبال  ولـــدت  ــعــذاب  ال
االختناق؛  حــد  عنقي  على 
ــا يف  ــه ــائ ــبــحــت الـــيـــوم ت اأ�ــس
طيفا  اأتو�سل  ال�سياع  غياهب 
تغرز  ليلة  كــل  االأوهــــام؛  مــن 
اأ�سلعي  بني  اخلذالن  خناجر 
ــال  ــر اأذي ـــي اأج فــاأعــود اأدراج
جراحا  واأتــنــا�ــســى  اخلــيــبــة 
تندمي؛؛ بت �سحية لذنب مل 

اأقرتفه؛ وما اأنا اإال وعد ترك 
على ر�سيف االحت�سار منبوذا 
وال  احلياة  اأ�ساأل  العراء؛  يف 
وجنتاي  على  دموع  جتيبني! 
واأجهل  ا�سمي  اأجهل  تنجلي 

�سخ�سي....! 
نف�سي  اأعرفكم على  دعوين 

:
باللعنة  من  يا  اللقيط  اأنــا 

على
 دروب ال�سرف و�سفوين 
اأنا ثمرة �سهوة مب�سمى 

احلب اأجنبوين 
مفقود  الــلــقــيــط  اأنــــا  نــعــم 

امليالد
 جمهول الن�سب ......!

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

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

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

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

دليلة مك�سح/ باتنة

�سريط  نزهة/ اجلزائر

ق�ضة

خاطرة
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الذي  البارد  ال�سباح  ذاك  هو 
بعد  ملــراآتــي،   مقابال  فيه  جل�ست 
التي  القهوة  من  كوبا  ح�سرت  اأن 
مل اأكن اأحبها اأ�سا�سا، اهتز هاتفي 
مرات ومرات،  مل اأح�ص به اإال يف 

املرة التا�سعة،  األو من املت�سل؟
مرحبا معك الطبيب باكو.

اأمر  هناك  هــل  دكــتــور  مرحبا 
ما؟

اكتملت حتاليلك وهي  لقد  نعم 
الأطلعك  اأتيت  هــاّل  االآن،  اأمــامــي 

عليها؟
هاّل اأخربتني على الهاتف؟

التكلم  اأريــــد  ذلــــك،   ميــكــن  ال 
برع�سة  اأح�س�ست  �سخ�سيا،   معك 
الطبيب  اأن  اأح�س�ست  ج�سمي،   يف 

يخفي اأمرا ما عني.
و  ـــود  ـــس االأ� معطفي  ارتـــديـــت 
حملت حمفظتي ثم توجهت نحو 
قليال  توقفت  ب�سيارتي،  العيادة 
اأخــذت  البنات،  غــزل  بائع  عند 
وال�سطر  �سطرها  اأنهيت  واحــدة،  
يف  قابلته  لفتى  منحته  االآخـــر 
تعج  كانت  التي  العيادة  مدخل 
ال�سكرترية  ا�ستقبلتني  بالنا�ص، 

عند الباب
مرحبا هل اأنت لوك�ص.

نعم.
ح�سنا الطبيب يف انتظارك.

الثانية،  الــغــرفــة  نــحــو  رحـــت 
اآالف  وكانت  يرتع�ص  ج�سمي  كان 
االأفكار تدور يف راأ�سي،  كنت اأردد 
�سيكون  ـــريا،   خ �سيكون  فــقــط:  
الــبــاب،  مل يجب  خـــريا،  طرقت 
اأحــــد،  طــرقــت مـــرة اأخـــــرى،  ال 
توجد اإجابة،  طرقت مرة ثالثة 
فتحت  اأدخــل،   تف�سل  يرد  �سوت 
خالية  ــغــرفــة  ال ــت  ــان ك الـــبـــاب، 
متاما،  ارتعدت فري�ستي و�سرخت 
باأعلى �سوتي يا اإلهي،  ثم خرجت 
ب�سرعة وتوجهت نحو ال�سكرترية،  

اأخربتها بالق�سة.
�ساخرة،   ابت�سامة  ابت�سمت 
هنا  اأنــت  حقا  جمنون  اأنــك  يبدو 
يف �سوبريماركت ولي�ص عيادة، جن 
اأن  قبل  خارجا  وارمتيت  جنوين 
اأ�سطدم باأحد املارة،  ليخربين اأن 
هذا املكان بيت جلريانه واأن جميع 

من به ماتوا منذ 4 �سنوات.

هل ي�سّح اأن يرّد املوؤّلف اأو املبدع على الّناقد اإذا 
ما اأح�ّص اأّن هناك اإجحافا اأو حتامال من الّناقد يف 

ه اأو فهم اإبداعه، واأّنه اأ�ساء فهمه وتع�ّسف  قراءة ن�سّ
ه..؟  يف قراءة ن�سّ

بع�ص املوؤلفني واملبدعني يفعل ذلك، وال يجد فيه 
حرجا، ويكون بينه وبني الّناقد �سجال واأخذ ورّد، 
ه، ولي�ص  وبع�سهم يرى اأّن الّناقد حرٌّ يف فهمه لن�سّ

عليه اأن يرّد عليه قوله، وهو حّر اأن يبدع كما ي�ساء 
ولي�ص بال�سرورة اأن يكون الّناقد مرتجما اأمينا 

حلقيقة متنه االإبداعي اجلمالية واملو�سوعّية.. !  
وقد يتحّول – يف احلالة االأوىل – املبدع )املوؤلِّف( 

اإىل ناقد ولو موؤقتا، لريّد على الّناقد )باالأ�سالة( 
ويبطل اأحكاَمه ويهدم عليه كّل ما حاول بناءه يف 

ذهن القارئ من �سورة يعتقد اأّنها مزّيفة حادت عن 
جوهر اإبداعه..  ورمّبا جنم عن ذلك معارك اأدبّية 

تخلد يف الّتاريخ، ويحفظها �سجّل االأدب.
ويف احلالة الثانية قد يكون �سكوت املوؤلِّف )املبدع( 

فرارا من الّزحف، وخوفا من مالقاة العدّو فيوؤثر 
مت، برفعه لراية التواري خلف  ال�ّسالمة ويلوذ بال�سّ

)حرّية تعدد االأفهام والروؤى(..  وقد يكون ال مباليا 
بالّنقد مزهوا بخ�سام الّنقاد حول ن�سو�سه، �سديد 

االعتداد براأيه، ال يرى اأّن الّنقاد اأكرث منه ب�سرية اأو 
اأهدى �سبيال باالإبداع، كما كان يفعل املتنبي، وجتّلى 

ذلك يف قوله الذي �سرى م�سرى الّنار يف اله�سيم: 
اأَناُم ِمْلَء ُجُفوين َعْن �َسَواِرِدَها * * َوَي�ْسَهُر اخَلْلُق 

ُم َجّراَها َويْخَت�سِ
ورمّبا تلّذذ بع�ص املبدعني بهجوم الّنقاد عليهم – 
واأعرف اأكرث من واحد ي�سّره ذلك - الأّن فيه نوعا من 
الّدعاية والرتويج املجاين لهم من الّناقد بغري ق�سد 

منه ! .. 
وقد قراأت مّرة اأّن اأحد الكّتاب الكبار كان ينقد 

نف�سه واإبداعاته با�سم م�ستعار، ويرّد على ذلك الّنقد 
با�سمه احلقيقي حّتى يلفت اإليه االأنظار .. فيا لهذا 

اجلّبار امل�سّمى الّنقد .. !  وقد قال عنه الّدكتور حمّمد 
مرتا�ص يف كتابه )الّنقد االأدبي يف املغرب العربي 

�ص05 واحلديث(.  القدمي  "بني 
اإّنها كلمة ترجّت لها االأ�سماع، وتهتّز لذكرها االأرواح 

والعقول، وترتعد لوقعها فرائ�ص املبدعني .. "

اأنا اللقيط  بني الّناقد واملبدع

عبد ال�سميع �سيحي/ وادي �سوف

هم�ضة

 مذكرات ليلية 

عبد اهلل اليل

مياماتي
ـــي، ـــات ـــام ــــْت مي ــــلَّ ــــسَ ـــك � ـــاب ـــب ب
ـــنـــاجـــاتـــي ـــي ُم ـــاغ ـــن �ـــــســـــالًة ت
وحــ�ــســة يف  حُتـــ�ـــســـرُج  �ــــســــالًة 
ـــدر الــــــذي كـــــان َمــْنــجــاتــي ـــق ب
تــــو�ــــســــاأَ خـــطـــوي بـــاأ�ـــســـواقـــه
ــات ــاي ــه ــن ـــوَء ال ـــس فـــاأ�ـــســـرجـــَت �
ـــــَداُه امنحى َم �ــســوقــا  ــَت  ــي ــي واأح
ــي ــات ــاح ــن ـــــْت ج بـــبـــابـــك َحـــــطَّ
ــا ـــــــُت عــلــى الـــبـــاب اأحــداقــه اأََرْق
ـــِرَق مـــن عــمــرنــا االآتــــي ـــسْ ـــ� ـــُي ل
ــْت، قــبــلــمــا اأ�ــســلــمــْت ــم ــلَّ ــس وقــــد �
ـــهـــوى الــعــاتــي ــــْت جـــبـــنَي ال وَتــــلَّ
ــذي ــا روؤيــــا اخلــلــيــل ال ــَه ــاَءْت ــَج َف
ــــاة ــــان ــــع ــــِث امل ــــي ــــغ َفـــــــــــــــَداُه ب
َرْوٌح عــطــايــاه  يف  الــــذي  ــــــَداُه  َف
ـــــذات ال يف  روؤيــــــــــاُه  َق  ــــــدَّ و�ــــــسَ
َق ـــدَّ ــــذي �ـــسَ ـــَنـــْجـــِزي ال ـــا �ـــسَ ـــاأنَّ ب
ـــات ـــّي ـــسِ ـــَر� ــــا �ــســنــجــزي ال ــــاأنَّ ب
ـــي ـــات ـــام بــــبــــابــــك هــــــامــــــْت مي
ـــات. ـــيَّ ـــسَ ـــ� ــــرُت ُح ــــس بـــبـــابـــك �
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�لنوميدي ما�سيني�سا و�مللك يوغورطة و�مللكني يوبا �لأول ويوبا �لثاين و�مللكة ديهيا، بالإ�سافة �إىل �سخ�سيات ثورية مثل �ل�سهيد 
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معطوب �لونا�س، و�لفنان �لعاملي �يدير.

ي�شت�شيف عددا من فنانني والية خن�شلة

مببادرة  اأع�شاء نادي �شناع اخلري 

خن�صلة

حفيظة. ب

معاوية. �ص

اميان. ج

اأبطال الرواية:
 80 حـــوايل  ن�سبّيا  طويلة  ـــة  رواي
على  �ستنطوي  اأّنها  �سك  بال  �سفحة، 
اأحداث كثرية، وهذا غالبا ما يتطّلب 
وجود اأبطال كثريين، وذلك ما كان:

للّرواية  الرئي�سي  البطل  ح�ّسان: 
)ح�ّسان  روايــــة  بــطــل  نف�سه  وهـــو 
يف  فتى  وح�ّسان   ، الكنز(  وحــار�ــص 
الثانية ع�سرة من عمره، يتحّدث عن 

نف�سه يف بداية الّرواية فيقول:
من  ع�سرة  الثانية  بلغُت  حــني   "
باملطالعة  �ــســغــوفــا  ــرت  �ــس عــمــري 
األتهم كّل ما يقع بني يدّي من  فكنت 
اأني�سي  الكتاب  غدا  التهاما،  الكتب 
الظلمة،  يف  وم�سباحي  وحدتي  يف 
يجول  املطالعة؛  يف  انغم�ست  وكّلما 
رحب  خيال  يف  وي�سرح  بعيدا  ذهني 

ال حدود له، ودون جواز �سفر".  
للمعرفة  متعّط�ص  للعلم  حمّب  وهو 
ويتحّلى  والــّرحــالت،  ال�ّسفر  ويحّب 
متالك  اأّنــه  اإذ  واجلــراأة،  بال�سجاعة 
الغريب  الطائر  لــه  ظهر  ملــا  نف�سه 
رحلة  عليه  عر�ص  وعندما  فجاأة، 
ا�ستك�سافّية يف الزمن امل�ستقبل، َقِبَل 

ذلك بكّل �سجاعة وحما�سة.
الغريب  الطائر  هو  الثاين:  البطل 
الذي و�سفه املوؤّلف باأّنه:"بدا اأ�سبه 
املنظر  ب�سع  خمــيــف  قــمــيء  مبـــارد 
حمراوان  عينان  له  االأ�سنان،  حاد 
ت�ست�سيطان  م�ستعلتني  كجمرتني 
القنفذ.."  كاأ�سواك  و�سعر  غ�سبا 

�ص 10    
الــغــريــب هما  والـــطـــائـــر  ــان  حــ�ــسّ
اإذ  الــرئــيــ�ــســيــتــان،  الــ�ــســخــ�ــســيــتــان 
فيها  وي�ساركان  االأحـــداث  ي�سنعان 
�سخ�سّيات  وهــنــاك  ة،  الق�سّ ــول  ط
ب�سكل  بــارز  بع�سها  غريهما،  اأخــرى 
ــوي  ــان ث دوٌر  ـــه  ل ــص  ــ� ــع وب ـــــت،  الف
نذكر  ال�سخ�سّيات  تلك  ومن  مكّمل، 
م�سطفى  واأبــوه  ح�ّسان،  اأّم  خديجة 
نريوز/  وزوجته  احلطاب  وحمدون 
مرجان/  وزوجها  بــدور/  وابنتهما 
يو�سف  القائد  و  زعفران/  ال�ساحر 
احلفيد   / الــعــائــمــة  اجلـــزيـــرة  يف 
حلمي)�ساعر  البطل  الزمان/  بدر 
�سهد  وابنته  �سياء  والعامل  واأديب( 
راجع  الّرواية  �سخ�سّيات  وتعّدد   /
مداها  واتــ�ــســاع  اأحــداثــتــهــا  لــكــرثة 
الرتكيز  ولــكــن  واملـــكـــاين،  الــزمــنــي 
والطائر  ح�ّسان  على  كان  االأ�سا�سي 
�سار  الفرتات  من  فرتة  ويف  الغريب، 
متفّرجني،  الغريب  والطائر  ح�ّسان 
العامل  ذلــك  بعد  االأحــــداث  وقـــاد 
حلمي  رفــقــة  �سهد  وابــنــتــه  �ــســيــاء 
االأحداث  وانفتحت  الّطموح،  ال�ساب 

على عامل فنطازي مده�ص.. !
ــا يف  ــه ــمــاء اأّن ــس املــالحــظــة عــلــى االأ�
من  م�ستمدة  قدمية  اأ�سماء  اأغلبها 
ق�س�ص األف ليلة وليلة اأو من ق�س�ص 
الرتاث التي هي يف بع�سها من االأدب 
لها  اختار  ورمبــا  املرتجم،  الفار�سي 
عليها  لي�سفي  االأ�سماء  هذه  الكاتب 
املبهر،  )االأ�سطوري(  القدمي  هالة 
يكن  مل  حديثة  اأ�سماء  اأعطاها  ولو 
لها ذلك الوقع يف ال�ّسمع والّنف�ص،. !   

البعد الزماين واملكاين:
منجمّية  قرية  من  انطلقت  الرواية 
تعي�ص  التون�سي،  باجلنوب  �سغرية 
بع�ص  مع  والهدوء،  الب�ساطة  حياة 
احلال  �سيق  ب�سبب  والفقر  املعاناة 
الطبيعّية. وَعرَب  رغم غنى ثرواتها 

ال�سهول  الغريب  طائره  مع  البطل 
االأبي�ص  البحر  اإىل  و�سوال  والوهاد 
االأطل�سي  املــحــيــط  ــم  ث ــط،  املــتــو�ــسّ
غريبة  بطريقة  الو�سول  واأخـــريا 
اأطلنط�ص  ـــارة  ق اإىل  وعــجــائــبــّيــة 
القرية  اإىل  العودة  االأ�سطورّية، ثم 
مــّرة اأخـــرى، هــذا االمــتــداد املكاين 
عامليا،  بعدا  للّرواية  يعطي  الوا�سع 
اخل�سو�سّية  ــن  م انــطــالقــهــا  رغـــم 
املقولة  فيها  ويــ�ــســدق  الــ�ــســّيــقــة، 

ال�سهرية:
املحلّية"  من  تنطلق  "العاملية 

مع  ــل  ــس ــوا� ــت ال اإىل  ــــارة  االإ�ــــس مـــع 
ما يو�ّسع مدى االأحداث  الف�سائيني؛ 
باإ�سارات  ولو  اأي�سا،  الف�ساء  لت�سمل 
فهو  الــزمــاين  البعد  ــا  اأم �سريعة.. 
االأزمنة  تتداخل  اإذ  تعقيدا،  اأكــرث 
بتداخل  ــي  ــس ــا� وامل ــر  احلــا�ــس بـــني 
احلـــكـــايـــات، وتــ�ــســابــك االأحـــــداث 
)�سردا( بني رحلة ح�ّسان مع الطائر 
وزوجته  احلطاب  ة  وق�سّ الغريب، 
ترويها  التي  بــدور،  وابنتهما  نــريوز 
الطائر  تها  بقيَّ ويــتــّمــم  اخلـــري،  اأّم 
تلك  ي�سمع  اأن  قبل  حل�ّسان،  الغريب 
جارتهم  اخلري  اأم  العّمة  من  الّنهاية 

يف القرية. 
وكّل هذا االمتداد الزمني، حتّول اإىل 
زمن  اإىل  يخ�سع  ال  مطلق  �سبه  زمن 
ال�سفينة  دخلت  حني  االأر�ص،  �سّكان 
مثلث برمودا ال�سهري وابتلعها، وانتقل 
اأبطالها اإىل عامل اآخر حتت املاء، هو 
التي  املفقودة،  اأطلنط�ص  قارة  عامل 
تقول الّنظريات العلمية اأّنها غرقت 
لها  يعرث  ومل  االأطل�سي،  املحيط  يف 

على اأثر بعد ذلك.
الغريب  الطائر  ح�ّسان  �ــســاأل  وقــد 
عندما  يحدث  الــذي  عن  م�ستف�سرا 
راأى �ساعته متوقفة وال�سفينة و�سط 

عامل عجيب ال عهد له به فقال:
ما الذي يقع لنا ؟ واأين   -

نحن االآن..؟  
فاأجابه قائال: 

�ساأكتفي  ح�ّسان.  يا  ت�ستعجل  ال   "
خــارج  االآن  اأنــنــا  لــك  اأقــــول  بــــاأن 
فوق  مثله  لي�ص  هنا  فالوقت  الزمن 

االأر�ص" 
البعدين  يف  الــكــبــري  ــوع  ــّن ــت ال هـــذا 
الّرواية  من  يجعل  واملكاين  الزماين 
بالقراءة  يغري  وثـــراء  غنى  ذات 
ــع مــن خياله  الــّطــفــل ويــو�ــسّ وميــتــع 
غري  نهمه  وي�سبع  باملغامرة،  و�سغفه 
الغريبة  العوامل  الكت�ساف  املحدود 
وهذه  الكون،  يف  املخبوءة  واالأ�سرار 
يف  كبري  ب�سكل  ت�سهم  مــيــزات  كّلها 

جناح الرواية.
اأّن  لو  متّنيت  واحــد  اأمــٌر  يبقى  لكن 
اأن  وهو  روايته  اإىل  اأ�سافه  الكاتب 
يجعل البطل ح�ّسان فاعال يف اأحداث 
واأن  االأخري،  ن�سفها  ال�سيما  الّرواية 

ال يكون جمّرد متفّرج على االأحداث 
اأو  تلفاز  �سا�سة  على  ي�ساهدها  كاأّنه 

�سينما.  
البناء الفّني يف الرواية:

االأ�سلوب واالألفاظ:
االألفاظ  على  يعتمد  ة  الق�سّ اأ�سلوب 
هلة واملاألوفة، مع التطعيم املحكم  ال�سَّ
القامو�ص  مــن  الــقــوّيــة  بــاالألــفــاظ 
الّلغوي املتني، الذي نطقت به العرب 

ويجّمل لغتها، من مثل قوله: 
 / ــرى  ــق ــه ــق ال  / ركـــوبـــة  "�سوت 
رهــوا/  يــعــج/   / املقيتة  ــ�ــص/  االأج
اكتنف/ فاغر / تلّب�ص بنا/ مكفهرة 
اأبلم/  فت/  تق�سّ  / طفق  مدلهمة   /
ُدْرٌد  عـــٍل،  مــن  ـــرّتر/  اف الأي/  وبــعــد 

 "...
رجل  الــكــاتــب  اأّن  هــنــا  نن�سى  وال 
الثانوي(،  التعليم  يف  )اأ�ستاذ  مربي 
اأفكاره للمتعلمني  يعرف كيف يو�سل 
ـــن احلــكــي  ـــو مـــزيـــج م بــاأ�ــســلــوب ه
خربة  ولـــه  والــتــعــلــيــم،  والت�سلية 
الطفل  ت�ستقطب  التي  بــاالألــفــاظ 
وتت�سّرب  اهتمامه،  على  وت�ستويل 
وهو  وي�سر.  �سهولة  بكّل  نف�سه  اإىل 
اإىل  حني  من  االأ�سلوب  هــذا  ي�سّمن 
واحلكم  االأمثال  من  مبختارات  اآخر 
الطفل  لغة  ــرثي  ت الــتــي  ال�سائعة 
وبغري  عفوا  ي�سوقها  قيمه،  وتعزز 

تكّلف اأو ت�سّنع، مثل قوله:
 ،  29 ـــرتاع( �ــص  اأم االخ )احلــاجــة 
)املرء   ،  04 �ص  ومــري(  اأو  خري  )من 
عدّو ما يجهل( �ص 12، )الوعد دين 

يجب �سداده(. 
امل�ساهد الفنّية:

الرواية  يف  الفنّية  ال�سور  تزاحمت 
منها  جــعــلــت  حــتــى  مــكــّثــف  ب�سكل 
ينقطع  يكاد  متتابعة،  فنّية  م�ساهد 
جمالها،  يتمّلى  وهــو  الــقــارئ  نف�ص 
البيانية  وال�سور  املجاز  فيها  وكــرث 
امل�ساهد  بطريقة مده�سة، ومن تلك 
الفنّية اجلّذابة ميكن اأن ن�سوق هذه 
اأعماق  اإىل  بنا  تلج  التي  النماذج 
ب�سكل  منه  وتقربنا  الّرواية  اأ�سلوب 

اأف�سل:
امل�سهد االأّول:

يقول الكاتب يف �ص18:
�سديد  بــبــطء  اأ�ــســابــعــي  رفــعــت   "
اعرتتني  جـــديـــد،  مـــن  واأبـــ�ـــســـرت 
ــت  راأي مبــا  وانــبــهــرت  بالغة  ده�سة 
كما  قريتي  تعد  مل  نــاظــري.  اأمـــام 
تعّودت عليها. كّل �سيء قد اختلف، 
الّطائر قد نقلني  اأّن  اأيّن خلت  حّتى 
من  ـــروف  احل فـــّرت  ـــر.  اآخ بلد  اإىل 

ل�ساين ومل اأ�ستطع الكالم." 
هذا الو�سف القوّي جاء بعد انتقال 
مع  امل�ستقبل  ــن  ــزم ال اإىل  ــان  حــ�ــسّ
�ساهد قريته  الغريب، حيث  الطائر 
ومــا اآلــت اإلــيــه مــن تــطــّور مذهل يف 
�ستوؤول  ما  بــاالأحــرى  اأو  امل�ستقبل، 
بدّقة  امل�سهد  ي�سبح  اأن  وقبل  اإليه، 
واإ�سهاب و�سف �سعوره اأّوال، فقال كّل 
�سيء ومل يقل �سيئا، عربَّ عن ده�سته 
اخلتام  ويف  وانـــذهـــالـــه،  ــه  ــريت وح
وال  ل�سانه  من  تفّر  احلروف  اأّن  قال 
العبارات  هذه  كّل  الكالم..  ي�ستطيع 
واإعداد  للقارئ  ا�ستدراج  هي  املثرية 
و�سف  من  عليه  �سُيلقى  ما  لُيتابع  له 
اجلذب  اأ�سلوب  هو  جــوارحــه،  بكّل 

واخلطف للقلوب.. !

قراءة يف رواية )عفوا اأّيها اجلبل(
احلائزة على جائزة )كاترا( 2019 

لنور الّدين بن بوبكر

قراءة  يف كتاب

بقلم: عبد اهلل اليل
laliabdella@yahoo.fr

...يتبع

يف ال�سياق ذاته �سرح الفنان بو�سكار عبد 
الر�سم  يف  موهبته  اكت�سف  باأنه  الــرزاق 
ال�سديد  تــاأثــره  عن  وعــرب  ال�سغر،  منذ 
ميار�ص  كان  الذي  االأكــرب  باأخيه  اآنــداك 
بــذرة  روحـــه  يف  فنبتت  ـــدوره  ب الــر�ــســم 
على  عكف  الذي  الراقي  للفن  كبري  حب 
مبكرة  �سن  منذ  موهبته  و�سقل  ممار�سته 
الوطنية  باملدر�سة  التحاقه  �سبقت  جدا 
اأكد  حيث   ،1991 �سنة  اجلميلة  للفنون 
كبري  اأثر  باملدر�سة  لاللتحاق  باأن  الفنان 
يف  وتوجيهه  موهبته  وتطوير  �سقل  يف 
من  واحــدا  اليوم  ليغدو  ال�سحيح  امل�سار 

اهم الفنانني الت�سكيليني يف اجلزائر.
الفنان  يقول  عامة  ب�سفة  الفن  وحــول 
بالن�سبة  الفن  باأن  بو�سكار  الــرزاق  عبد 
داخلية  م�ساعر  عــن  عــبــارة  هــو  ــيــه  اإل
�ساحبها  بــاعــتــبــاره  الــفــنــان  يــوظــفــهــا 
ويرتجمها اإىل اأعمال فنية تعك�ص ذوقه 
وثقافته وخياله والواقع الذي ي�ستوحي 

ببعد  جت�سيدها  يريد  التي  الفكرة  منه 
فني خا�ص به.

لها  التي كان  املدار�ص  باأبرز  يتعلق  وفيما 
تاأثري يف نف�ص بو�سكار يقول هذا االأخري 
باأنه تاأثر باملدر�سة الواقعية، كما اأنه تاأثر 
بالكثري من اأعالم الفن الت�سكيلي العامليني 
ومايكل  ديفين�سي،  ليوناردو  غــرار  على 
فنان  اإىل  باالإ�سافة  ورومربونت،  اجنلو، 
ديني،  الدين  ن�سر  غرار  على  معا�سرين 
حممد  واخلطاطني  مرزوقي،  وال�سريف 
�سعيد �سريف وحممد ها�سم وغريهم كثري، 
كما �سرح املتحدث اأنه من خالل م�سريته 
الفنية احلافلة عكف على جتريب جميع 
غرار  على  والتقنيات  واالأدوات  اخلامات 
والزينية  املائية  واالألوان  الر�سا�ص  قلم 
على  اأخريا  ا�ستقر  حتى  ال�سيني  واخلرب 
اأو ال�سل�سال  فن النحت با�ستعمال الطني 
فنية  وجم�سمات  منحوتات  وت�سكيل 
وا�ستعمال  القولبة  طريق  عــن  مبهرة 

تقنيات النحت املتعددة.
واما بالن�سبة للخط العربي يقول بو�سكار 
باأنه جمال �سعب جدا، حيث اأنه قد يكون 
هناك كثري من الر�سامني والنحاتني ولكن 
اخلطاطني  من  الكثري  يوجد  ال  باملقابل 
الأنه جمال مقيد بالقيا�سات الدقيقة وال 
وما  املطلقة،  للحرية  جمال  فيه  يوجد 
دقة  هو  ناجحا  االأكادميي  العمل  يجعل 

القيا�سات وااللتزام بالقواعد. 
الفنية  الــ�ــســاحــة  ـــاأن  ب الــفــنــان  ــرح  و�ــس
الت�سكيلية يف اجلزائر �سبه فارغة وهذا 
نظرا  ــا  واإمن الفنانني  وجــود  لعدم  لي�ص 
عن  مــعــربا  ال�ساحة،  مــن  ال�ستبعادهم 
لي�ص  الفنان  تهمي�ص  على  ال�سديد  اأ�سفه 
واإمنا من طرف  ال�سلطات  فقط من طرف 
بع�ص فئات املجتمع الذين يعتربون الفن 
ان�سفه  االأخري  هذا  اأن  رغم  للدين  عدوا 
لها  التي  املوا�سع خا�سة تلك  يف كثري من 

عالقة باجلمال.

والية  ابــن  ــداوي  ب جمال  الفنان  اأطلق 
يحمل  جــديــد  ثــقــايف  بــرنــامــج  خن�سلة 
برفقة  وذلـــك  فــنــان  مــع  ح�سة  عــنــوان 
هذه  عر�ص  يتم  اأيــن  �ساب،  تقني  فريق 
يوتوب  مــوقــع  عــرب  الثقافية  احلــ�ــســة 
من  ي�ست�سيف  حيث  ال�سخ�سية،  بقناته 
خن�سلة  واليــة  فنانني  من  عــددا  خاللة 
من اأجل امل�ساهمة يف ازدهار امل�سهد الفني 
الواقع  على  ال�سوء  وت�سليط  اخلن�سلي 

الثقايف للوالية .
وا�ست�ساف الربنامج يف لقائه االأول مدير 
باالإ�سافة  جعالب  القادر  عبد  الثقافة 
اإىل عديد الفنانني املتميزين الذين كان 
امل�سهد  مالمح  ر�سم  يف  جوهري  دور  لهم 
الفني اخلن�سلي على غرار املمثل امل�سرحي 
والتلفزيوين طارق ع�سبة، الفنان عا�سور 

لغما�سي، الفنان عمار خليفي وغريهم .

برناجمه  اأن  بداوي  جمال  الفنان  واأكد 
اجلديد ح�سة مع فنان يهدف اإىل ت�سليط 
ال�سوء على حياة الفنان اخلن�سلي ف�سال 
الثقايف  للحوار  منا�سبة  بيئة  خلق  عن 

والتعريف  واخلـــربات  املــعــارف  وتــبــادل 
اجلديدة  الفنية  وامل�ساريع  بالتجارب 
الإثراء احلركة الثقافية املحلية لوالية 

خن�سلة.

التابع  باتنة  اخلــري  �سناع  نــادي  اأقــام 
ال�سباب  حلماية  الوطنية  للمنظمة 
بو�سط  احلـــروف  بحديقة  الطفولة، 
متنوعة  ثقافية  اأنــ�ــســطــة  املــديــنــة، 
لفائدة ال�سغار والكبار، تزامن تنظيمها 

واأيام العطلة ال�ستوية.
"براعم  �سعار  حملت  التي  التظاهرة 
اأيـــام  مـــدار  عــلــى  انطلقت  ال�سعادة" 
ومتـــيـــزت بــحــ�ــســور مــكــثــف لــالأطــفــال 
الوقت  نف�ص  يف  و�سنعت  والــعــائــالت، 

البهجة والفرحة على وجوههم.
ال�سعادة"برناجما  "براعم  و�سهدت 
العديد  ثقافيا ترفيهيا متنوعا، تخلله 
الر�سم،  ــة  ــس ور� منها  ــات،  ــس ــور� ال ــن  م
مفيدة  ذكاء  األعاب  بالنادي،  التعريف 

للكبار وال�سغار.
القائمني  بح�سب  جـــاءت  الــتــظــاهــرة 
عليها بهدف �سناعة جيل ذكي ومثقف 
املكاين  الوعي  مهارة  ــادة  زي خــالل  من 
الــتــوا�ــســل مــع الغري،  مــهــارة  وتــعــزيــز 
ال�سيئة  الذهنيات  تغيري  جانب  اإىل 

لالأطفال،
ان�سطة  مــداخــيــل  حتــويــل  ومت  هـــذا 
اإىل اقتناء م�ساعدات  النادي اخلريية 

لفائدة العائالت املتعففة.
اأ�سدل  التي  التظاهرة  هــذه  و�سنعت 
االأ�سبوع  نهاية  فعالياتها  عن  ال�ستار 
وال�سعادة،  املــرح  من  ــواء  اأج املن�سرم، 
كما ا�ستقطبت يف اآن الوقت عائالت من 
هذه  جناح  يف  �ساهم  ما  املدينة،  خارج 

ال�ساحة  ركــود  بعد  ال�سيما  الفعالية، 
كوفيد  جــائــحــة  جـــــراء  الــثــقــافــيــة 
االحرتازية  واالإجــــراءات  امل�ستجد، 
تــفــاديــا النــتــقــال عــــدوى الــفــريو�ــص، 
العنان  �سانحة الإطالق  الفر�سة  لتكون 
لطاقات امل�ساركني يف الور�سات، والتعبري 
هذه  بــعــودة  فرحتهم  عــن  خاللها  مــن 
االأن�سطة الرتفيهية والتثقيفية، ناهيك 
ال�سغوطات  تخفيف  يف   م�ساهمتها  عن 
ـــن االأجــــــواء  عــنــهــم واإخـــراجـــهـــم م
الروتينية، وهي املبادرة الثقافية التي 
الرتحيب  عليها  املقبلني  بح�سب  القت 
بها والتثمني مبجهودات اأع�ساء النادي 
الذي �سنع احلدث بحزمة من االأن�سطة 

الهادفة واملتنوعة منها.

املواد يف  روحا  الرزاق" ينفخ  عبد  "بو�سكار 
 اجلامدة لي�سنع منحوتات فنية مبهرة

الفنان جمال بداوي يطلق برناجمه اجلديد
 "ح�سة مع فنان"

تظاهرة براعم ال�سعادة ت�سنع احلدث وت�ستقطب 
االأطفال بحديقة احلروف بباتنة
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- وكتبنا عنها قراءة نقدّية من�سورة يف جريدة االأورا�ص نيوز بتاريخ   



�جلو�ب �ل�سحيح
مبراجعة  وعليكم  املفت�ص  �سياأتي  غــدا  للتالميذ..  املعلم  قــال 

درو�سكم 
االإجابة  يعرف  الذي  �سوؤال  اأي  اأ�ساأل  عندما  وقال  قليال  فكر  ثم 

اليد  اليمنى والذي ال يعرف ال يعرف يرفع  اليد  يرفع 
الي�سرى  

فرفع  �سوؤال  املعلم  �ساأل  املفت�ص  اأتى  وعندما 
اجلميع اليد الي�سرى

فال  اجلواب  يعرف  كلكم  دام  ما  املعلم  فقال   
داعي من طرحه؟!.

حو�ر �لطر�سان
قالك خطرة زوج �سراقني �سرقو الت�سينة و ما 

لقاو�ص وين يق�سموها 
اأيا راحو يق�سمو فيها مور الباب نتاع املقربة با�ص واحد ما يفيقلهم

 كان فايت واحد الراجل من هاذيك الطريق �سمع غري زوج ليك زوج 
ليا زوج ليا زوج ليك 

الزم  اأواه  املوتى  يف  يق�سمو  راهم  اجلنون  هاذو  اآو  قال  و  اأ�ستغرب 
نروح نقول لالإمام 

 ايا راح ليه و حكالو الق�سة 
فاأتى معه االإمام اإىل املقربة و حط وذنو عند باب املقربة 

مور  حبات  زوج  طاحولهم  ممبعد  اأو  ليا  زوج  و  ليك  زوج  ف�سمع   
الباب 

مور  راهــم  يل  حبات  زوج  جيب  روح   : ل�ساحبو  ال�سارق  قــال   
الباب 

 ف�سمعه االإمام و قال لل�سيد : اأرفد �سباطك و اأهرب 
راهم كملو املوتى و حلقو لينا ؟! 

كان ياما كان
يف جبال التبت يف ال�سني اكت�سفوا جثة حمنطة 

لكاهن ..
يقال اأن عمرها يفوق األفي عام

 والغريب اأن العلماء يرجحون اأنه ال يزال على قيد احلياة 
لكنه يف حالة �سبات عميق

 الأن اجلو البارد جدا يف اجلبال هناك �ساعد اجلثة على اأن حتافظ 
على تدفق الدم و االأك�سجني

 امللفت اأنهم وجدوا بجانب اجلثة عظام حيوانات منقر�سة وورقة 
مكتوب عليها:)اأيقظوين اإذا ارتقت اجلزائر ( !؟.

معلومات م�سلية

املذياع اأو 
التلفزيون

اأمثال �سعبية

القلب  وظيفة  تعطل  املــاء  �سرب  قلة   •
اأكــرب  ــنــوم عــنــدمــا ي�سخ كــمــيــات  ال ــاء  ــن اأث
ولذلك  واالأطــــــراف  للع�سالت  الـــدم  ــن  م
اآالمــــا يف اجلــ�ــســم عند  ــكــثــريون  ال يــعــاين 

اال�ستيقاظ.
بلون  كيميائية  مــادة  هي  "لومينول"    •
اأزرق م�سع ي�ستخدمها املحققون يف اجلرائم 
الدماء  تنظيف  مت  التي  املناطق  لك�سف 

منها وت�سيء.
يعي�ص  الرباري  يف  الطليق  احلر  •  الفيل 
يف  املحبو�ص  الفيل  اأمــا  �سنة   56 عمر  اإىل 
�سنة   17 اإىل  عمره  ي�سل  احليوان  حدائق 

ثم ميوت.
قرية  ت�سمى  �سورغالن"  "اأورادور    •
االأ�سباح تقع يف فرن�سا، اأعدم االأملان �سكانها 
اإىل  ال�سكان  من  خالية  وبقيت   1944 عام 

يومنا هذا. 
اأكرث  امل�سعد  فاإن  االإح�سائيات  ح�سب   •
�سخ�ص   27 ميوت  �سنويا  ال�سالمل،  من  اأمانا 
ب�سبب   16000 وميـــوت  امل�ساعد  ب�سبب 

ال�سقوط من ال�سالمل.
على  ا�سما   20 يطلقون  نيجرييا  يف   •
اال�سم  تكوين  ويتم  حديثا  املولود  الطفل 
به  املحيطة  الــظــروف  و�ــســف  طــريــق  عــن 

خالل عملية والدته.

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على اللي ما يطري 

ما يتم�سى ما 
ي�سوف ما ي�سمع 

ما ياكل ما ي�سرب 
ما يتحرك ب�سح 

يعرف يتكلم

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�سع من �سهر فيفري

النم�سا  ملك  الثاين  جوزيف  ـ   1788
يعلن احلرب على الدولة العثمانية.

العراق  وزراء  رئي�ص  ــدام  اإع ـ   1963
عبد الكرمي قا�سم بعد يوم من االإطاحة 

به واإجراء حماكمة �سريعة له.
اأبولو  الف�ساء  مركبة  عودة  ـ   1971
�سطح  على  هبوطها  بعد  االأر�ص  اإىل   14

القمر.
1977 ـ مقتل امللكة علياء قرينة امللك 
املروحية  ب�سقوط  االأردن  عاهل  ح�سني 
التفقدية  رحلتها  ــاء  ــن اأث تقلها  الــتــي 

جلنوب االأردن.
ملدة  الــطــوارئ  حالة  اإعــالن  ـ   1992

�سنة بعد توقيف امل�سار االنتخابي.
2001 ـ الغوا�سة االأمريكية جرينفيل 
اإىل  ت�سطدم ب�سفينة يابانية مما يوؤدي 

اإغراقها.
ق�سائية  هيئة  اأول  اإن�ساء  ـ   2003
املحكمة  ا�سم  حتــت  الــتــاريــخ  يف  دولــيــة 
جرائم  يف  تنظر  الــدولــيــة  اجلــنــائــيــة 
اجلماعية،  االإبــــادة  وجــرائــم  احلـــرب، 
االإن�سانية،  �سد  املرتكبة  واجلــرائــم 

وجرائم العدوان .   
رفع  يــقــر  الــرتكــي  ــان  ــربمل ال ـ   2008

احلظر على احلجاب يف اجلامعات.
لل�سرائب  الــعــامــة  االإدارة  ـ   2009
جبائية  اإيـــرادات  حت�سيل  عن  تك�سف 
يعادل  مــا  ــار-  ــن دي مليار   1220 بلغت 
�سنة  ــالل  خ دوالر-  مليار   18 حـــوايل 

.  2008
اجلــزائــري  الــوطــنــي  املعهد  ـ   2010
منح  عــن  يك�سف  ال�سناعية   للملكية 
�ستى  يف  اخــرتاع  بــراءة   600 من  ــرث  اأك

القطاعات ل�سنة 2009.
مينع  مر�سوما  ت�سدر  احلكومة  ـ   2010
باعتماد  اإال  الفالحية  االأ�سمدة  ا�سرتاد 

من وزارات الدفاع والداخلية والطاقة.
مــوؤمتــره  يفتتح  اهلل  جـــاب  ـ   2012
والتنمية  الــعــدالــة  ــزب  حل التاأ�سي�سي 
حركتي  بعد  يوؤ�س�سه  حــزب  ثــالــث  يف 

النه�سة واالإ�سالح.
واإ�سابة  اأ�سخا�ص   9 مقتل   -  2016
ت�سادم  حادث  يف  اآخرين   100 من  اأكرث 
جنوب  يف  ــا  ــاري ــاف ب بـــواليـــة  قــطــاريــن 

اأملانيا.
االأوملبية  االألــعــاب  انطالق   -  2018
كوريا  بيونغت�سانغ،  يف   2018 ال�ستوية 

اجلنوبية.

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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كـــــــي طــــــــــــارت لــــطــــيــــور 
اّدور الـــــهـــــامـــــة  جــــــــات 

حكـــمة
بخري  ال�������ن�������ا��������س  ي���������������زال  ال 
ي��������ت��������ح��������ا���������س��������دوا مل  م��������������ا 

�سورة م�سحكة

ـ ما الذي مييز �سحكات هذا الزمان عن 
االأزمنة الغابرة يا �سي عالوة؟

�سمراء عبدال�سمد باتنة
وكم من هههههههههههه كتبناها واحنا ال 
يل  امليزة  هي  والو..هذي  ال  هههههههههه 

ما حلقو�ص عليها اجلدود؟!.
املعدن  واحد  عندهم  امل�سوؤولني  بع�ص  ـ 
واّل  عرفتو  عــالوة  �سي  يا  وجوههم  مييز 

الزم تورطني بال�سرح؟
عادل �سالمة �سطيف
ملق�سدر  عرفتو..عرفتو..الق�سدير 
وال  التحويلية  لل�سناعة  قــابــل  ــري  غ

للتدوير؟!.
ما  يل  تــقــول  دميــا  �ساحبتي  عــنــدي  ـ 
واخدمي  ـــراي  اق الــــزواج  يف  تفكري�ص 
�سي  يــا  رايـــك  وا�ـــص  م�ستقبلك  وديـــري 

عالوة؟
ب�سمة.غ خن�سلة

نف�ص  هي  برايها..هذي  تاخذي�ص  ما 
تعر�سك�ص  وما  قبلك  تتزوج  يل  ال�سخ�ص 
وتقولك ا�سمحيلي كّل�ص جا على غفلة؟!.

والنميمة  احل�سد  اأن  تــالحــظ  اأمل  ـ 
انت�سروا ب�سورة غريبة يف جمتمعنا؟

عبداالإله غريب عني مليلة
فاإن  عبدو  �سي  يا  عــارف  كنت�ص  ما  اإذا 
ي�سبهو  واّلو  عندنا  والنميمة  احل�سد 
للزفيطي والك�سك�سي من تقاليدنا العريقة 

واملتجذرة؟!.
ـ قال يل راجلي عودي األب�سيلي خلخال 
اجلمال..لكن  عالمات  من  فهو  رجلك  يف 
هيهات راين فايقة بيه با�ص يفوقلي وانا 

جاية؟
�سفاء.ي احلامة
هيهات  بــرك؟؟..قــويل  وحــدة  هيهات 
يــا بو  مــن تلعب  وهــيــهــات وهــيــهــات..مــع 

ركايب؟!.

و ما تفطرو ما تغّديه؟! كي جتيب ما�سّ



ميلة

ح�سام الدين. ق

بدري. ع

بدري. ع

ب�ضبب غياب احلرا�ضة الليليةباتنة

�صطيف

متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف من �سل ن�ساط 
ع�سابة تت�سكل من 08 اأفراد يحرتفون ترويج 
خارج  ومتواجدة  خمتلفة  مبناطق  املخدرات 
مزلوق  منطقة  غــرار  على  العمراين  الن�سيج 
وحي "فرماتو" ب�سطيف، مع حجز كمية فاقت 

الواحد 01 كلغ من املخدرات.
تفيد  معلومات  ا�ستغالل  اإثــر  العملية  ومتــت 
ترويج  على  االأ�سخا�ص  من  جمموعة  باإقدام 
كمية من املخدرات على خمتلف اأحياء وبلديات 
�سطيف، ليتم اإطالق اأبحاث وحتريات مو�سعة 
الع�سابة  هذه  اأفــراد  هوية  حتديد  من  مكنت 
هذه  ترويج  يف  ي�ستعملونها  التي  واملركبات 
ال�سموم، وبعد اإعداد خطة حمكمة مكنت من 
حتديد مكان تواجدهم اأين األقي القب�ص على 

�سياحية  مركبة  منت  على  كانوا  اأ�سخا�ص   03
على م�ستوى مدخل بلدية مزلوق حيث �سبط 
بحوزتهم كمية من املخدرات قدرت بنحو 300 
متفاوتة  قطع  �سكل  معالج" على  "كيف  غرام 
االأحجام، وموا�سلة للتحريات مت توقيف 03 
"فرماتو"  حي  م�ستوى  على  اآخرين  اأ�سخا�ص 
غـــرام،   320 وبــحــوزتــهــم  �سطيف  مبــديــنــة 
و�سخ�سني اثنني مبدينة عني اأرنات وبحوزتهم 
�سفائح  �سكل  على  غــرام   385 الـــ  يناهز  ما 
جمهزة للبيع، لتقدر الكمية االإجمالية باأكر 
لثبوت  اأ�سخا�ص   08 توقيف  مع  كلغ،   01 من 
الفور  ليتم على  املخدرات،  تورطهم يف ترويج 
وفتح  الفرقة  مقر  اإىل  فيهم  امل�ستبه  حتويل 

حتقيق معمق يف مالب�سات الق�سية.

بداية  منذ  ميلة  والية  اأمن  م�سالح  �سجلت 
خمالفة   5930 ال�سحي  احلجر  تطبيق 
 770 وكــذا  الكمامة،  ــداء  ارت عدم  تخ�ص 
التباعد  احــــرتام  عـــدم  تخ�ص  خمــالــفــة 
اجل�سدي، اإ�سافة اإىل 392 خمالفة تخ�ص 
طرف  من  الوقاية  اإجــراءات  احرتام  عدم 
لعدم  خمالفة  و70  ــالت  ــاف احل اأ�ــســحــاب 

احرتام اإجراءات الوقاية من طرف اأ�سحاب 
 642 حتــريــر  مت  كما  االأجــــرة،  �ــســيــارات 
التجارية  املحالت  اأ�سحاب  �سد  خمالفة 
ــــراءات الــوقــايــة من  لــعــدم احــرتامــهــم اإج
 539 حتويل  مت  االإطــار  نف�ص  ويف  الوباء، 
املح�سر  اإىل  نارية  ــة  دراج و171  مركبة 

خالل فرتات احلجر ال�سحي اجلزئي.

لوالية  املدنية  احلماية  وحــدات  �سجلت   
اإىل  جانفي   31 من  االأ�سبوع  خالل  ميلة 
ففي  تدخل،  عملية   293 فيفري    06
عملية   34 ت�سجيل  مت  ـــرور  امل ـــوادث  ح
تدخل جنم عن ذلك وفاة �سخ�ص واإ�سابة 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين   28

ومت  االأولية  االإ�سعافات  لهم  قدمت  حيث 
اأقرب م�ست�سفى كما قامت ذات  اإىل  نقلهم 
الوحدات بنحو 132 عملية نقل للمر�سى 
واجلرحى اإىل امل�ست�سفيات مع ت�سجيل 04 
عملية  و123  احلرائق  الإخماد  تدخالت 

خمتلفـة.

ال�سهيــد  املدر�ســة االبتدائيــة  تعر�ســت 
اأحمد بوقنة ببلدية زانة البي�ساء، لعملية 
احلرا�ســة  غيــاب  ظــل  يف  و�سطــو  �سرقــة 
الليليــة، وا�ستغل جمهولــون الرياح القوية 
وغيــاب حار�ــص لل�سطــو علــى مدفــاأة كانت 

عــن  ناهيــك  التالميــذ،  لتدفئــة  ت�ستعمــل 
م�سابيــح  مــن  االأغرا�ــص  لعديــد  �سرقتهــم 
بالتالميــذ،  خا�ســة  واأغرا�ــص  كهربائيــة 
ف�ســال عــن ك�ســر اأقفــال االأبــواب وك�سرها، 
ونــدد االأوليــاء باحلادثــة التــي اأتــت علــى 

م�ستلزمات ت�ساهم يف درا�سة جيدة ومقبولة 
وطالبــوا ال�سلطــات املحلية ب�ســرورة توفري 
حرا�ســة ليلية خا�سة يف الليايل التي ت�سهد 
ظروفــًا م�سبوهة على غــرار الرياح العاتية 

واالأمطار.

�سطيف  واليــة  اأمــن  م�سالح  متكنت 
من  تت�سكل  ع�سابة  ن�ساط  �سل  من 
املخدرات  ترويج  يحرتفان  فردين 
بيع  وحــتــى  العقلية  واملـــوؤثـــرات 
حجز  من  مكنت  العملية  اخلــمــور، 
املوؤثرات  خمتلف  من  قر�سا   140
و03  املخدرات  من  وكمية  العقلية 
اإ�سافة  حمظورة،  بي�ساء  اأ�سلحة 
امل�سروبات  مــن  وحــدة   100 اإىل  
الكحولية مع حجز مبلغ مايل ناهز 
الـ 04 مليون �سنتيم والذي يفرت�ص 
هذه  ترويج  عائدات  من  يكون  اأن 

ال�سموم.

احلماية  لوحدة  النجدة  فرق  تدخلت 
�سطيف،  واليــة  �سرق  بالعلمة  املدنية 
بعد حادث مرور خطري متثل يف ا�سطدام 
�ساحنة جتارية "اأيفيكو" ب�ساحنة ذات 
الطريق  م�ستوى  على  )جاك(  مقطورة 
ال�سيار بنواحي حلماالت ببلدية اأوالد 
�سابر، حيث خلف احلادث مقتل �سائق 
املركبة االأوىل بالغ من العمر 41 �سنة 
يف عني املكان حيث مت نقله اإىل م�سلحة 
�سروب  اخلثري  مل�ست�سفى  اجلثث  حفظ 

بالعلمة.
�ساعة   24 الـــ  خــالل  ت�سجيل  مت  كما 
ـــرور اأخــــرى خلفت  ثــالثــة حــــوادث م
 07 اأ�سخا�ص  �سبعة  اإ�سابة  اإجــمــاال 
اآخرين باأ�سرار متفاوتة بدون خطورة 
الوطني  الطريق  م�سرحا  وكان  كبرية، 
رقم 77 بعني ال�سبت، والطريق الوالئي 
بني  وو�سط مدينة  اآزال  بعني   65 رقم 

عزيز.

�سي الأورا�سي..
م�ساريع معلقة بحبل رهيف... واحد يبحث 
طموحو  والــثــاين  لال�ستغالل  م�سدر  عــن 
غرقاتو  ورق  على  تنمية  رغيف...  قطعة 
ملعوب  ودعم  ال�سيف...  عز  يف  طوفان  يف 
حتى  يالطيف...  املغبون  عليه  مايلحق 
الطريق ملا خدموها لعبوها على اخلفيف... 
ال�سريع  والربح  الدم  يف  ما�سي  الربيكوالج 

�سار ت�سريف...

hamzalaribi005@gmail.com

جمهولون ي�سطون على مدر�سة وي�ستولون على مدفاأة 
واأغرا�ض التالميذ بزانة البي�ساء 

وجب الكالم

الكثري  عقول  على  ا�ستولت  قد  املوؤامرة  نظرية  تكون  قد 
من ال�سعوب يف العامل، وقد تكون اأي�سا قد تر�سخت يف اأذهان 
الربيع  ثــورات  انــدالع  بعد  خا�سة  اجلزائريني  من  الكثري 
اأو كل ظاهرة يف  العربي ودفعت بهم الأن يعتربوا كل م�سكلة 
"موؤامرة لهز ا�ستقرارها" ولزعزعة االأمن فيها، وهذا  البالد 
ما  وهــذا  الزائد  واحلــذر  "الو�سو�سة"  من  نوعا  يعترب  قد  ما 
"البالد" باأنه  اأنف�سهم اأو�سياء على  يرجح الكثري ممن ن�سبوا 
اأنه  جمرد ورقة يف يد ال�سلطة ت�ستعملها لتهدئة ال�سارع، اإال 
ال منا�ص يف كثري من االأحيان من اأن نعرتف باأن هناك مالمح 
"اأحداث" يتم  موؤامرة فعال خا�سة عندما ت�سهد البالد عدة 

حتويلها اإىل ق�سايا راأي عام.
اأكرث فئة ميكن  باأن فئة الطلبة يف اجلزائر هي  نحن نعلم 
�سهلة  بطريقة  وقت  اأي  يف  لل�سارع  واإخراجها  فيها  التحكم 
دور  لها  كان  قد  الطلبة  فئة  باأن  اأي�سا  نعلم  ونحن  ومنظمة، 
فعال يف "تن�سيط احلراك ال�سعبي" و�سمان ا�ستمراريته لعدة 
ورقة  باتت  قد  رمبا  الطلبة  ففئة  وبالتايل  واأ�سهر،  اأ�سابيع 
واأننا  خا�سة  ال�سارع،  تاأجيج  يف  يرغب  من  كل  يد  يف  رابحة 
نعلم باأن الكثري من التنظيمات الطالبية ما هي اإال "واجهات" 
اأجندتها  مترير  يف  ت�ستغلها  التي  ال�سيا�سية  االأحزاب  لعديد 
منفذ  مبثابة  الطالبية  التنظيمات  فباتت  "اجلامعات"  اإىل 
لالأحزاب ال�سيا�سية من اأجل التغلغل وت�سدير االأفكار وحتى 
"االأزمات للجامعات" ومن اأجل تعبئة الطلبة لتحقيق غايات 

"�سيا�سية".
"ن�سرية" مل تلبث اأن حتولت يف ملح الب�سر  ق�سية الطالبة 
ل�سرارة  عائد  الوفاة  �سبب  اأن  ورغــم  عــام،  راأي  ق�سية  اإىل 
ال  لكننا  م�سوؤوليتها  تتحمل  الطالبة  اأن  نقول  ال  كهربائية 
يتحملون  اأ�سخا�سا  اأو  اآخــر  �سخ�ص  هناك  بــاأن  اأي�سا  نقول 
ميكن  خلل  ب�سبب  كانت  قد  احلادثة  اأن  مبعنى  م�سوؤوليتها، 
وبعد  لكن،  اآخــر،  مكان  اأي  يف  �سخ�ص  اأي  وفاة  يف  يت�سبب  اأن 
�ساعات فقط اندلع حريق يف جانب من اإقامة جامعية بوالية 
�سطيف، ولرمبا تعلق االأمر اأي�سا ب�سرارة كهربائية اأو خلل ما 
فاإن ذلك  االأمر �سدفة  باأن  �سلمنا  فاإن  وبالتايل  الكهرباء،  يف 
الذي حدث  الكهربائية واخللل  ال�سرارة  باأن  ما يدعم قولنا 
باإقامة جامعية ب�سطيف هو نف�سه اخللل اأودى بحياة الطالبة 
ن�سرية وبالتايل فاالأمر يتعلق بالق�ساء والقدر وال م�سوؤولية 
اإذا مل يكن االأمر �سدفة فذلك ما يعني  اأما  الأحد يف وفاتها، 
اجلامعية  االإقامة  يف  ال�سرارة  اإحــداث  تعمد  من  هناك  باأن 

�سطيف. بوالية  جامعية  اإقامة  يف  فايت" واأخرى  "اوالد 
يقال  ال  كي  مبوؤامرة  يتعلق  االأمــر  اأن  نقول  ال  جهتنا،  من 
باأننا من "املوؤمنني بنظرية املوؤامرة"، لكن، كمواطنني متابعني 
لكرونولوجيا االأحداث يف البالد فاإنه من حقنا اأن نت�ساءل عن 
�سر "الهرولة" العجيبة والغريبة ل�سفري فرن�سا لدى اجلزائر 
وكاأن  مت�سارعة  بوترية  �سيا�سية  باأحزاب  املفاجئ  واحتكاكه 
اأن  حقنا  ومن  ما،  غاية  لبلوغ  الزمن  مع  ب�سباق  يتعلق  االأمر 
ومالمح  ال�سفري"  "هرولة  بني  العجيب  الرابط  عن  نت�ساءل 
"احتجاجات تلوح يف االأفق" خا�سة واأن هناك بع�ص االأطراف 
التي باتت حتاول ا�ستغالل "الذكرى الثانية" للحراك ال�سعبي 

من اأجل اإغراق ال�سارع اجلزائري.
نتمنى اأن نكون قد اأ�ساأنا فهم "ما يجري"، لكننا نتمنى اأي�سا 
فتحول  اأخرى"  "فئة  مت�ص  اأخــرى  اأحــداث  هناك  تكون  اأال 
"الربوتوكول"  اإىل  راأي عام" ت�ساف  "ق�سية  اإىل  اأخرى  مرة 
اجلبهة  لتاأجيج  وجت�سيده  تطبيقه  اأطـــراف  حتــاول  الــذي 

االجتماعية يف البالد.

ماذا بعد االإقامات اجلامعية؟

حمزه لعريبي
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حجز 100 وحدة من 
امل�سروبات الكحولية 

واأ�سلحة بي�ساء  

قتيل و07 جرحى
 يف حوادث مرور

تفكيك ع�سابة ترويج املخدرات وحجز 
املعالج  الكيف  من  كلغ   01

حترير 5930 خمالفة لعدم ارتداء الكمامة

قتيل و28 جريح يف حوادث 
مرور خالل اأ�سبوع

باتنة

خن�ضلة

اأم البواقي

ق�ضنطينة

�سقوط خطري لطفل
 من الطابق الثاين

جمهولون يقتلون �سابا
 وي�سطون على �سيارته

 توقيف م�سبوقني ق�سائيا وحجز 
مهلو�سات "اك�ستازي"

حجز 2400 قر�ض مهلو�ض

�سهد اأم�ص، حي 40 م�سكن ببلدية املعذر يف والية 
باتنة، حادثة خطرية متثلت يف �سقوط طفل يبلغ من 
العمر 14 �سنة من الطابق الثاين مل�سكن العائلة، حيث 

اأ�سيب بجروح متفاوتة اخلطورة، نقل على اإثرها من قبل 
عنا�سر احلماية املدنية امل�ست�سفى من اأجل تلقي العالج 

الالزم.

اهتزت م�ساء اأول اأم�ص، منطقة عني ببو�ص بوالية اأم 
البواقي، على وقع جرمية قتل ب�سعة راح �سحيتها �ساب يف 

العقد الثاين من العمر، وح�سب م�سادرنا اأن جمهولون قاموا 
ب�سرقة �سيارة ال�سحية وقتله، قبل اأن يتخل�سوا من جثته 

مبزرعته املتواجدة مبنطقة "بئر العرتو�ص"، ليتم نقل 
اجلثة اإىل م�ست�سفى اأم البواقي، فيما با�سرت م�سالح الدرك 

الوطني حتقيقاتها يف احلادثة.

متكنت فرقة البحث والتدخل باأمن والية خن�سلة، من 
توقيف �سخ�سني م�سبوقني ق�سائيا كان بحوزتهم كي�ص 

بال�ستيكي بداخله كمية من املخدرات ال�سلبة "اك�ستازي" 
تقدر اإجماال بـ99 قر�ص، كما عرث بحوزتهم على مبلغ مايل 

يقدر بـ10700 دج من عائدات بيع املوؤثرات العقلية، اإ�سافة 
اإىل 3 ثالثة كب�سوالت لدواء �سبيه باملوؤثرات العقلية، ليتم 
�سبط املحجوزات واقتياد امل�ستبه فيهم اإىل مقر الفرقة من 

اأجل ا�ستكمال اإجراءات التحقيق.

متكنت فرقة مكافحة املخدرات بامل�سلحة الوالئية 
لل�سرطة الق�سائية باأمن والية ق�سنطينة، من توقيف 

م�سبوق ق�سائيا يبلغ من العمر 31 �سنة وبعد تفتي�ص مقر 
اإقامته، مت �سبط كمية معتربة من االأدوية املخدرة  تقدر 

بـ160 م�سط كل م�سط به 15 كب�سولة من دواء بريغابلني، 
كما مت حجز مبلغ مايل معترب من خمتلف االأوراق يرجح اأنه 

من عائدات الرتويج.
العملية النوعية لفرقة مكافحة املخدرات مكنت من حجز 

كمية معتربة تقدر اإجماليا بـ 2400 كب�سولة من دواء 
بريغابلني، باالإ�سافة اإىل مبلغ مايل معترب يقدر بـ 54 مليون 

و600 األف �سنتيم.
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