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لت�شجيع الن�شاط الفالحي

فيما ينتظر تو�شيع ن�شاط النقل ما بني الواليات

بئر ال�شهداء

و�شعية كارثية حلي 300 م�شكن 

ت�سهيالت للفالحني 
حلفر الآبار بخن�سلة

مطالب بفتح
 خطوط نقل جديدة 

يف اأم البواقي

�سكان  "احلـامور" 
يطالبـون بالغـاز 

الطــبيعـي 

مناطق ظل يف قلب 
مدينة �سطيف !!

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

نقائ�ص باجلملة يف مراكز الربيد توؤرق املواطنني بباتنة

ريا�ضة

journalelauresnews@gmail.com :الربيد االلكرتوين

ـ  ال�سعر: 15 دج  1442 الثانية   جمادى   28 لـ  املوافق   2021 فيفري    10  /2971 يناير   31 االأربعاء  العدد 1736 
www.elauresnews.com

ب�شبب تعطل االإنارة العمومية 

املعهد الوطني للتكوين املهني 

ظلت بعيدة عن اأعني امل�شوؤولني 
منذ الع�شرية ال�شوداء 

اأحياء و�سوارع ببلدية 
املعذر تغرق يف الظالم 

اأ�ساتذة متعاقدون 
يف التكوين املهني 
يحتجون يف بريكة 

م�ستة "اأم الوجهني" 
ببلدية مل�سان... منطقة 
ظل بامتياز تنتظر بزوغ 

�سم�س التنمية

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

اكت�ش���ف ب��وؤرة لإنفلون��زا الطي��ور ب���أم البواقي!! الفريو�س اأتى على 50 األف طائر
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نق�ص فادح يف عدد املكاتب واأزمة ال�ضيولة تتوا�ضل

قطاع الربيد بباتنة يعاين

النزاع العقاري يرهن م�سري املكتتبني يف خن�سلة

نزاع عقاري ُيجمد 
م�سـروع �سكـنات 

ترقـويـة بخن�ســلة
يطالب العديد من املكتتبني يف �سيغة ال�سكن الرتقوي املدعم ح�سة 325 

م�سكن اأو ما ي�سمى بااليرباكو والواقعة بالواجهة الغربية من مدينة 
خن�سلة ال�سلطات الوالئية النظر للم�سكل احلا�سل يف هذا امل�سروع واملتعلق 

�ص 05بالعقار الذي ال يزال حمل نزاع ق�سائي معقد...

املكتتبون طالبوا بحل امل�ضكل

يتخبط قطاع الربيد واملوا�شالت بوالية باتنة منذ �شنوات عديدة يف م�شاكل باجلملة على غرار النق�ص الفادح يف اليد 
العاملة، اإذ ي�شطر موظفو الربيد اإىل العمل من يوم ال�شبت اإىل يوم اخلمي�ص يف الفرتتني ال�شباحية وامل�شائية، مما ت�شبب 

�ص 04لهم يف اإرهاق و�شغط رهيب ال �شيما خالل املنا�شبات واالأعياد، اأين يكرث عدد الزبائن مقارنة باالأيام العادية... 

خن�سلة

اأم البواقي

اأ�سبال اجلنحاوي 
ي�سبطون عقارب 

ال�ساعة على موعد 
�ص 08لقاء "الكاب"

احتاد خن�شلة 

ا
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نوارة بوبري

العودة اإىل "الكّتاب" اأ�صل 
وقمة الف�صيلة

كرثت ال�سكاوى حول تراجع املردود العلمي 
والتعليمي وتردي التح�سيل الدرا�سي للتالميذ 
خا�سة يف االأق�سام االأوىل حيث يعاين تالميذ 

املدار�ص من م�ساكل عديدة اأهمها م�سكلة اللغة، 
التي باتت ت�سكل عائقا اأمام التعليم مبختلف 
اأطواره وخا�سة بعد القفزات التهورية التي 

�سهدتها اأجيال التعليم االبتدائي امللخ�سة لكل 
املناهج املقل�سة ملختلف املفاهيم وامل�سرعة لوترية 
التدري�ص، التي ت�سببت فعال برتاجع هذا االأخري 

وتعرثه منذ البداية ورغم اإ�سرار امل�سرين على 
موا�سلة التنفيذ رغم اأخطاء املخطط وزالت 

التخطيط وت�سوه نوايا املخطط واملخطط له.
فاملدر�سة اجلزائرية الرائدة فيما م�سى 

تتخبط اليوم يف م�ساكل عديدة حتولت مع 
مرور الوقت وتعقد تفا�سليها اإىل اأزمات، م�ست 

كل اأطراف التعليم واأثرت �سلبا على ثالثية 
ما دفع مبخت�سني  تعليمي"،  منهج  تلميذ،  "اأ�ستاذ، 

وباحثني اإىل الدعوة للعودة اإىل نظام التعليم 
القراآين املعروف قدميا با�سم الكتاب، باعتباره 
املنطلق االأ�سل لتعليم الطفل يف بداية مراحل 

تعليمه، ملا تبني له من ف�سل يف تاأ�سيل اللغة 
ال�سليمة بل�سانه وكيانه العتماد هذه الكتاب 

على كتاب اهلل يف تلقني اللغة للن�صء الذي وجد 
نف�سه وبعد التخلي عن هذه االأ�ساليب االأ�سيلة 

�سائعا يف دوامة من املناهج املتغرية الدخيلة التي 
حتاول اأن حتذو حذو مناهج غربية لتجد نف�سها 

اأ�سبه بالغراب الذي ن�سي م�سيته بعد حماولته 
تقليد م�سية احلمام، فالهي متكنت من تطبيق 

مناهج غربية ناجحة وال حافظت على ما تبقى 
من مناهج قدمية مت اكت�ساف جناعتها بعد 

التخلي عنها.
كما اأكد اأ�ساتذة اليوم اأن التالميذ الذين تلقوا 

تعليما تقليديا قبل التحاقهم مبقاعد املدر�سة 
يحققون نتائج ايجابية يف الدرا�سة خا�سة من 

جانب اللغة، فتكون لغتهم ف�سيحة �سليمة ت�سهل 
عليهم كل املواد وتذلل اأمامهم م�ساعب التعليم، 

ما دفع مبئات االأولياء باجلزائر اإىل العودة 
للكتاب واإر�سال اأبناءهم للتعليم القراآين حتى 
بعد التحاقهم باملدر�سة بهدف تلقينهم اأ�سول 

الدين وتعليمهم القراآن الكرمي من جهة وحت�سني 
م�ستواهم الدرا�سي بعد حت�سني م�ستوى لغتهم من 

جهة اأخرى ما يوؤكد اأن العودة اإىل االأ�سل ف�سيلة 
والعودة اإىل الكتاب اأ�سل وقمة الف�سيلة.

                                                              غيضص من فيضص 
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يف الوقــت الــذي كان ينتظــر فيــه مواطنو مدينــة باتنة 
تو�ســيع جمــال تغطيــة املوزعــات االآليــة لــالأوراق النقدية 
حلاجاتهــم ات�ســح بــاأن االأمر قــد بات �ســعبا نوعا مــا، لي�ص 
ال�ســتحالة توفــري موزعــات جديــدة علــى م�ســتوى مكاتــب 
بريد اأخرى بل ال�ســتحالة اإ�ســالح املوزعــات القدمية، اإذ اأن 
املوزعات املتوفرة يف ال�ســابق قد تعطل العديد منها وعجزت 
امل�ســالح املعنية عن اإ�ســالحها، فاأي تدهور هذا الذي تعرفه 

مدينة باتنة يف خمتلف املجاالت؟

بطاقة حمـــــــــراء

مثال التدهور مبدينة باتنة

auresbook
قال: كمال رزيق

 )وزير التجارة(
عن  �سيكون  املوؤ�س�سات  ..."اإن�ساء 
بعد ودون عناء التنقل ملركز ال�سجل 

التجاري".
قلنا: يا راجل... �سمعنا من هاذ الهدرة 

بزاف.

وين تبات يا دكتور

اأيام ثالث  يف   500

حرب اإلكرتونية لغ�صل الأدمغة

الوقاية خري من اللقاح

ع�سية اجراء م�سابقة الدكتواراه لهذا العام، انفجرت على مواقع التوا�سل االجتماعي امل�ساألة البحث 
ال�ساغل  ال�سغل  بات  حيث  االإجابة،  منهجيات  او  االأ�سئلة  مو�سوع  مناق�سة  بدل  االإقامة،  مكان  عن 
موقع  عرب  للرت�سح  قبولهم  مت  الطلبة  اغلبية  ان  خ�سو�سا  االإقامة  حلول  عن  البحث  هو  عندهم 
"بروقر�ص" يف اأربع جامعات عرب الوطن، اإ�سافة اىل اأن االجراء �سيتم يف الفرتة امل�سائية، ناهيك عن 

عدم توفر النقل واأكرث من ذلك التوقيت ال�سيق ب�سبب احتمال دخول فرتة احلجر ال�سحي.

اأحيت ال�سلطات املحلية لوالية خن�سلة بقرية لعجاردية ببلدية قاي�ص الذكرى 60 ال�ست�سهاد البطل 
علي �سوايعي قائد الوالية التاريخية االوىل، هذا ال�سهيد البطل الذي ا�ست�سهد يف مثل هذا اليوم من 
عام 1961 رفقة 98 �سهيد بغابة بني ملول ببلدية مل�سارة يف معركة دامية دامت 3 اأيام كبدوا فيها 

العدو الفرن�سي خ�سائر ب�سرية فادحة قدرت بـ 500 قتيل وخ�سائر يف العتاد.

قال وزير االت�سال خالل اليوم الربملاين اخلا�ص بتداعيات اجلرمية االلكرتونية على االأمن القومي، 
اأن اجلزائر م�ستهدفة الكرتونيا بالرتكيز على ا�ستهداف موؤ�س�سات الدولة على راأ�سها موؤ�س�سة اجلي�ص 
اأن  خا�سة  االلكرتونية،  االخرتاقات  من  يحميها  وطني  حمتوى  �سناعة  على  تعمل  جعلها  ما  وهو 
التقليدية التي تكون فيها مالمح واأهداف العدو وا�سحة،  اجلرمية االإلكرتونية اأخطر من احلروب 
ا�ستغالل  االأدمغة عرب  لغ�سل  و�سوال  املواقع  ما بني حمتوى  اأ�ساليبه  تنوعت  اال�ستهداف  باأن  م�سيفا 

الثورة التكنولوجية للهواتف النقالة وربطها باالنرتنت.

حملة  �سكل  على  تب�سة،  لوالية  وال�ّسكان  حة  ال�سّ مديرّية  اإليه  دعت  تكويني  اإعالمي  يوم  حمور  يف 
توعية وحت�سي�ص بجدوى عملية التطعيم، طرحت من خالله �سرورة ت�سيري املعلومة املتعلقة بعملية 
و�سائل  واإ�سراك  العام،  الــراأي  ومغالطة  التهويل  عن  بعيدا  "كوفيد19-"،  لفريو�ص  امل�ساد  التلقيح 
االإعالم والو�سائط االلكرتونية احلديثة، وذلك عن طريق خمطط ات�سايل يعتمدعلى اآليات حتقيق 
ا�ستقطاب املواطنني لالإقبال على عملية التلقيح، ومراحل تنفيذها والفئات امل�ستهدفة االأكرث عر�سة 

لالإ�سابة.

هو عدد امل�ساجد باجلزائر خالل �سنة 2020 التي و�سل عددها 
اىل 18449 م�ســجد، بعــد افتتاح 68 م�ســجدا جديدا خالل نف�ص 
ال�ســنة، ح�ســب ما ورد يف احل�ســيلة ال�ســنوية الإجنازات ون�ساطات 
وزارة ال�ســوؤون الدينيــة واالأوقــاف، يف حــني بلــغ عــدد املدار�ــص 

القراآنية 2487 مدر�سة.

18449

رقم
اليـــوم
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لكل مقام مقال
اأنفلونزا الأزمات؟!

ما نكاد ن�ستب�سر ببوادر اخلروج من اأزمة حتى تتلوها 
اأزمة اأخرى اأو اأزمات تع�سف مبا قبلها وجتعلنا نرتحم 
عليها مقارنة مع ما هو م�ستجد من ال�سربات التي تقع 

على روؤو�سنا دون �سابق اإنذار اأو حتى اإ�سعار مبرورها 
غري املرحب به، و�سط كم هائل من امل�ساكل التي باتت 

حتا�سر املواطن اجلزائري وترتب�ص به اأينما حل اأو 
ذهب اأو توجه وقد اأ�سبح ال�سعب اجلزائري يعاين فعال 
من "متالزمة الهلع" من كل ما هو قادم حيث ي�سكل هذا 

تمال ال يحمل معه �سوى تقلبات االأيام  االأخري تهديدا حمحُ
واالأحوال التي تزيد من تعقيد احلياة العامة واخلا�سة 

للمواطنني..
ويف وقت حتاول وزارة ال�سحة بالتعاون مع بع�ص 

اجلهات املعنية حتفيز املواطنني من اأجل االإقبال على 
تلقي اللقاح امل�ساد لفريو�ص كوفيد 19 مع توافد حمت�سم 

يعك�ص قلة اال�ستجابة مرفوقة بانعدام يف الثقة.. 
خا�سة واأن ما �سبق اإعالنات اكت�ساف اللقاح وما �ساحبها 

من نظريات واأخبار ت�سكيكية كانت كفيلة باأن تت�سلل اإىل 
املواطن وتوؤثر يف خياراته وقراراته.. فاإن اأزمة �سحية 

جديدة مت االإعالن عنها بت�سجيل بوؤرة موؤكدة "الأنفلونزا 
الطيور" مبدينة عني فكرون يف والية اأم البواقي مع نفوق 

ما يقارب 50 األف طائر مبزرعة واحدة فيما مت ذبح 
بقية الطيور احت�سابا النت�سار الوباء..

علما اأن اأنفلونزا الطيور من الفريو�سات املعدية التي 
ت�ستهدف اجلهاز التنف�سي بتنقلها عرب الهواء ما ي�سهل 
من انت�سارها بني الب�سر واحليوانات، لكن ما يبعث على 

االطمئنان "ن�سبيا" هو اأن اأنفلونزا الطيور ال ي�سهل 
انت�ساره ما مل يكن هناك احتكاك مبا�سر بالطيور اأو 

ري�سها اأو ف�سالتها ولعابها زيادة عن كونه نادرا ما ي�سيب 
اأعدادا كبرية من الب�سر رغم اأنه ي�سكل خطرا على 

ملتحمة العني والرئتني والكلى والقلب وكثري من االأع�ساء 
احليوية باالإ�سافة اإىل وفاة اأكرث من ن�سف امل�سابني به..

وباإعالن مزرعة بعني فكرون بوؤرة الأنفلونزا الطيور 
وقد مت عزل املنطقة تفاديا الأي عدوى حمتملة بني 

الطيور والب�سر مع �ساآلة احتمال ذلك خا�سة واأن اأنفلونزا 
الطيور من الفريو�سات املعروفة رغم تطورها امل�ستمر من 
عني  يف  ر�سده  مت  8" الذي  اإن  اإت�ص5  1" اإىل  اإن  "اإت�ص 

فكرون..
ويجدر التنويه اإىل اإلزامية رفع حالة التاأهب 

وااللتزام باإجراءات الوقاية وال�سالمة خا�سة واأن 
املواطنني قد بداأوا بتخليهم عن كثري من و�سائل الوقاية 

املعمول بها منذ ظهور الوباء وتف�سيه وبداية انح�ساره 
�ساعف  يف االأيام االأخرية والت�ساهل بها االأمر الذي قد يحُ
من احتمالية االإ�سابة باأحد الفريو�سني اإت�ص5 اإن8" اأو 

كوفيد 19.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

امليدان فوق  جزائريني   4
الأول مرة يف تاريخ كرة القدم العاملية يكون اأربع جزائرين على اأر�سية امليدان وهم اإ�سالم �سليماين 
فيه  فاز  الذي  االأخري  اللقاء  مبنا�سبة  هذا  عوار  ح�سام  اىل  اإ�سافة  �سرقي  وريان  بلعمري  وجمال 
اوملبيك ليون على �سرتا�سبورغ 0-3 بالدوريالفرن�سي، وقدموا مردودا طيبا خ�سو�سا الثنائي �سليماين 

وبلعمري الذين �ساركا لقرابة ربع �ساعة االأخري.

ال�سورة من 
اأمام موؤ�س�سة 

عمومية 
مبدينة 

خن�سلة، فعل 
يعقل اأن تبلغ 
القمامة هذا 
احلجم وهذا 
امل�ستوى من 

التكد�ص اأمام 
اأنظار موظفني 

وم�سوؤولني 
و�سلطات؟
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نوارة بوبري

توجهات ثالثية البعاد
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 

                                                              غيضص من فيضص 
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نوارة بوبري

العودة اإىل "الكّتاب" اأ�صل 
وقمة الف�صيلة

كرثت ال�سكاوى حول تراجع املردود العلمي 
والتعليمي وتردي التح�سيل الدرا�سي للتالميذ 
خا�سة يف االأق�سام االأوىل حيث يعاين تالميذ 

املدار�ص من م�ساكل عديدة اأهمها م�سكلة اللغة، 
التي باتت ت�سكل عائقا اأمام التعليم مبختلف 
اأطواره وخا�سة بعد القفزات التهورية التي 

�سهدتها اأجيال التعليم االبتدائي امللخ�سة لكل 
املناهج املقل�سة ملختلف املفاهيم وامل�سرعة لوترية 
التدري�ص، التي ت�سببت فعال برتاجع هذا االأخري 

وتعرثه منذ البداية ورغم اإ�سرار امل�سرين على 
موا�سلة التنفيذ رغم اأخطاء املخطط وزالت 

التخطيط وت�سوه نوايا املخطط واملخطط له.
فاملدر�سة اجلزائرية الرائدة فيما م�سى 

تتخبط اليوم يف م�ساكل عديدة حتولت مع 
مرور الوقت وتعقد تفا�سليها اإىل اأزمات، م�ست 

كل اأطراف التعليم واأثرت �سلبا على ثالثية 
ما دفع مبخت�سني  تعليمي"،  منهج  تلميذ،  "اأ�ستاذ، 

وباحثني اإىل الدعوة للعودة اإىل نظام التعليم 
القراآين املعروف قدميا با�سم الكتاب، باعتباره 
املنطلق االأ�سل لتعليم الطفل يف بداية مراحل 

تعليمه، ملا تبني له من ف�سل يف تاأ�سيل اللغة 
ال�سليمة بل�سانه وكيانه العتماد هذه الكتاب 

على كتاب اهلل يف تلقني اللغة للن�صء الذي وجد 
نف�سه وبعد التخلي عن هذه االأ�ساليب االأ�سيلة 

�سائعا يف دوامة من املناهج املتغرية الدخيلة التي 
حتاول اأن حتذو حذو مناهج غربية لتجد نف�سها 

اأ�سبه بالغراب الذي ن�سي م�سيته بعد حماولته 
تقليد م�سية احلمام، فالهي متكنت من تطبيق 

مناهج غربية ناجحة وال حافظت على ما تبقى 
من مناهج قدمية مت اكت�ساف جناعتها بعد 

التخلي عنها.
كما اأكد اأ�ساتذة اليوم اأن التالميذ الذين تلقوا 

تعليما تقليديا قبل التحاقهم مبقاعد املدر�سة 
يحققون نتائج ايجابية يف الدرا�سة خا�سة من 

جانب اللغة، فتكون لغتهم ف�سيحة �سليمة ت�سهل 
عليهم كل املواد وتذلل اأمامهم م�ساعب التعليم، 

ما دفع مبئات االأولياء باجلزائر اإىل العودة 
للكتاب واإر�سال اأبناءهم للتعليم القراآين حتى 
بعد التحاقهم باملدر�سة بهدف تلقينهم اأ�سول 

الدين وتعليمهم القراآن الكرمي من جهة وحت�سني 
م�ستواهم الدرا�سي بعد حت�سني م�ستوى لغتهم من 

جهة اأخرى ما يوؤكد اأن العودة اإىل االأ�سل ف�سيلة 
والعودة اإىل الكتاب اأ�سل وقمة الف�سيلة.

                                                              غيضص من فيضص 

الأورا�س بلو�س+الأربعاء 31 يناير 2971/ 10  فيفري 2021 املوافق لـ 28 جمادى الثانية  021442

يف الوقــت الــذي كان ينتظــر فيــه مواطنو مدينــة باتنة 
تو�ســيع جمــال تغطيــة املوزعــات االآليــة لــالأوراق النقدية 
حلاجاتهــم ات�ســح بــاأن االأمر قــد بات �ســعبا نوعا مــا، لي�ص 
ال�ســتحالة توفــري موزعــات جديــدة علــى م�ســتوى مكاتــب 
بريد اأخرى بل ال�ســتحالة اإ�ســالح املوزعــات القدمية، اإذ اأن 
املوزعات املتوفرة يف ال�ســابق قد تعطل العديد منها وعجزت 
امل�ســالح املعنية عن اإ�ســالحها، فاأي تدهور هذا الذي تعرفه 

مدينة باتنة يف خمتلف املجاالت؟

بطاقة حمـــــــــراء

مثال التدهور مبدينة باتنة

auresbook
قال: كمال رزيق

 )وزير التجارة(
عن  �سيكون  املوؤ�س�سات  ..."اإن�ساء 
بعد ودون عناء التنقل ملركز ال�سجل 

التجاري".
قلنا: يا راجل... �سمعنا من هاذ الهدرة 

بزاف.

وين تبات يا دكتور

اأيام ثالث  يف   500

حرب اإلكرتونية لغ�صل الأدمغة

الوقاية خري من اللقاح

ع�سية اجراء م�سابقة الدكتواراه لهذا العام، انفجرت على مواقع التوا�سل االجتماعي امل�ساألة البحث 
ال�ساغل  ال�سغل  بات  حيث  االإجابة،  منهجيات  او  االأ�سئلة  مو�سوع  مناق�سة  بدل  االإقامة،  مكان  عن 
موقع  عرب  للرت�سح  قبولهم  مت  الطلبة  اغلبية  ان  خ�سو�سا  االإقامة  حلول  عن  البحث  هو  عندهم 
"بروقر�ص" يف اأربع جامعات عرب الوطن، اإ�سافة اىل اأن االجراء �سيتم يف الفرتة امل�سائية، ناهيك عن 

عدم توفر النقل واأكرث من ذلك التوقيت ال�سيق ب�سبب احتمال دخول فرتة احلجر ال�سحي.

اأحيت ال�سلطات املحلية لوالية خن�سلة بقرية لعجاردية ببلدية قاي�ص الذكرى 60 ال�ست�سهاد البطل 
علي �سوايعي قائد الوالية التاريخية االوىل، هذا ال�سهيد البطل الذي ا�ست�سهد يف مثل هذا اليوم من 
عام 1961 رفقة 98 �سهيد بغابة بني ملول ببلدية مل�سارة يف معركة دامية دامت 3 اأيام كبدوا فيها 

العدو الفرن�سي خ�سائر ب�سرية فادحة قدرت بـ 500 قتيل وخ�سائر يف العتاد.

قال وزير االت�سال خالل اليوم الربملاين اخلا�ص بتداعيات اجلرمية االلكرتونية على االأمن القومي، 
اأن اجلزائر م�ستهدفة الكرتونيا بالرتكيز على ا�ستهداف موؤ�س�سات الدولة على راأ�سها موؤ�س�سة اجلي�ص 
اأن  خا�سة  االلكرتونية،  االخرتاقات  من  يحميها  وطني  حمتوى  �سناعة  على  تعمل  جعلها  ما  وهو 
التقليدية التي تكون فيها مالمح واأهداف العدو وا�سحة،  اجلرمية االإلكرتونية اأخطر من احلروب 
ا�ستغالل  االأدمغة عرب  لغ�سل  و�سوال  املواقع  ما بني حمتوى  اأ�ساليبه  تنوعت  اال�ستهداف  باأن  م�سيفا 

الثورة التكنولوجية للهواتف النقالة وربطها باالنرتنت.

حملة  �سكل  على  تب�سة،  لوالية  وال�ّسكان  حة  ال�سّ مديرّية  اإليه  دعت  تكويني  اإعالمي  يوم  حمور  يف 
توعية وحت�سي�ص بجدوى عملية التطعيم، طرحت من خالله �سرورة ت�سيري املعلومة املتعلقة بعملية 
و�سائل  واإ�سراك  العام،  الــراأي  ومغالطة  التهويل  عن  بعيدا  "كوفيد19-"،  لفريو�ص  امل�ساد  التلقيح 
االإعالم والو�سائط االلكرتونية احلديثة، وذلك عن طريق خمطط ات�سايل يعتمدعلى اآليات حتقيق 
ا�ستقطاب املواطنني لالإقبال على عملية التلقيح، ومراحل تنفيذها والفئات امل�ستهدفة االأكرث عر�سة 

لالإ�سابة.

هو عدد امل�ساجد باجلزائر خالل �سنة 2020 التي و�سل عددها 
اىل 18449 م�ســجد، بعــد افتتاح 68 م�ســجدا جديدا خالل نف�ص 
ال�ســنة، ح�ســب ما ورد يف احل�ســيلة ال�ســنوية الإجنازات ون�ساطات 
وزارة ال�ســوؤون الدينيــة واالأوقــاف، يف حــني بلــغ عــدد املدار�ــص 

القراآنية 2487 مدر�سة.
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لكل مقام مقال
اأنفلونزا الأزمات؟!

ما نكاد ن�ستب�سر ببوادر اخلروج من اأزمة حتى تتلوها 
اأزمة اأخرى اأو اأزمات تع�سف مبا قبلها وجتعلنا نرتحم 
عليها مقارنة مع ما هو م�ستجد من ال�سربات التي تقع 

على روؤو�سنا دون �سابق اإنذار اأو حتى اإ�سعار مبرورها 
غري املرحب به، و�سط كم هائل من امل�ساكل التي باتت 

حتا�سر املواطن اجلزائري وترتب�ص به اأينما حل اأو 
ذهب اأو توجه وقد اأ�سبح ال�سعب اجلزائري يعاين فعال 
من "متالزمة الهلع" من كل ما هو قادم حيث ي�سكل هذا 

تمال ال يحمل معه �سوى تقلبات االأيام  االأخري تهديدا حمحُ
واالأحوال التي تزيد من تعقيد احلياة العامة واخلا�سة 

للمواطنني..
ويف وقت حتاول وزارة ال�سحة بالتعاون مع بع�ص 

اجلهات املعنية حتفيز املواطنني من اأجل االإقبال على 
تلقي اللقاح امل�ساد لفريو�ص كوفيد 19 مع توافد حمت�سم 

يعك�ص قلة اال�ستجابة مرفوقة بانعدام يف الثقة.. 
خا�سة واأن ما �سبق اإعالنات اكت�ساف اللقاح وما �ساحبها 

من نظريات واأخبار ت�سكيكية كانت كفيلة باأن تت�سلل اإىل 
املواطن وتوؤثر يف خياراته وقراراته.. فاإن اأزمة �سحية 

جديدة مت االإعالن عنها بت�سجيل بوؤرة موؤكدة "الأنفلونزا 
الطيور" مبدينة عني فكرون يف والية اأم البواقي مع نفوق 

ما يقارب 50 األف طائر مبزرعة واحدة فيما مت ذبح 
بقية الطيور احت�سابا النت�سار الوباء..

علما اأن اأنفلونزا الطيور من الفريو�سات املعدية التي 
ت�ستهدف اجلهاز التنف�سي بتنقلها عرب الهواء ما ي�سهل 
من انت�سارها بني الب�سر واحليوانات، لكن ما يبعث على 

االطمئنان "ن�سبيا" هو اأن اأنفلونزا الطيور ال ي�سهل 
انت�ساره ما مل يكن هناك احتكاك مبا�سر بالطيور اأو 

ري�سها اأو ف�سالتها ولعابها زيادة عن كونه نادرا ما ي�سيب 
اأعدادا كبرية من الب�سر رغم اأنه ي�سكل خطرا على 

ملتحمة العني والرئتني والكلى والقلب وكثري من االأع�ساء 
احليوية باالإ�سافة اإىل وفاة اأكرث من ن�سف امل�سابني به..

وباإعالن مزرعة بعني فكرون بوؤرة الأنفلونزا الطيور 
وقد مت عزل املنطقة تفاديا الأي عدوى حمتملة بني 

الطيور والب�سر مع �ساآلة احتمال ذلك خا�سة واأن اأنفلونزا 
الطيور من الفريو�سات املعروفة رغم تطورها امل�ستمر من 
عني  يف  ر�سده  مت  8" الذي  اإن  اإت�ص5  1" اإىل  اإن  "اإت�ص 

فكرون..
ويجدر التنويه اإىل اإلزامية رفع حالة التاأهب 

وااللتزام باإجراءات الوقاية وال�سالمة خا�سة واأن 
املواطنني قد بداأوا بتخليهم عن كثري من و�سائل الوقاية 

املعمول بها منذ ظهور الوباء وتف�سيه وبداية انح�ساره 
�ساعف  يف االأيام االأخرية والت�ساهل بها االأمر الذي قد يحُ
من احتمالية االإ�سابة باأحد الفريو�سني اإت�ص5 اإن8" اأو 

كوفيد 19.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

امليدان فوق  جزائريني   4
الأول مرة يف تاريخ كرة القدم العاملية يكون اأربع جزائرين على اأر�سية امليدان وهم اإ�سالم �سليماين 
فيه  فاز  الذي  االأخري  اللقاء  مبنا�سبة  هذا  عوار  ح�سام  اىل  اإ�سافة  �سرقي  وريان  بلعمري  وجمال 
اوملبيك ليون على �سرتا�سبورغ 0-3 بالدوريالفرن�سي، وقدموا مردودا طيبا خ�سو�سا الثنائي �سليماين 

وبلعمري الذين �ساركا لقرابة ربع �ساعة االأخري.

ال�سورة من 
اأمام موؤ�س�سة 

عمومية 
مبدينة 

خن�سلة، فعل 
يعقل اأن تبلغ 
القمامة هذا 
احلجم وهذا 
امل�ستوى من 

التكد�ص اأمام 
اأنظار موظفني 

وم�سوؤولني 
و�سلطات؟

مت يوم اأم�ص الثالثاء، ت�شجيل 246 اإ�شابة جديدة بفريو�ص كورونا خالل الـ24 �شاعة 
االأخرية، لريتفع اإجمايل االإ�شابات اإىل 109559 حالة موزعة عرب 48 والية، ح�شبما 

ك�شفه ع�شو ر�شد و متابعة تف�شي فريو�ص كورونا يف اجلزائر الدكتور جمال فورار.
فريو�ص  من  املتعافني  عدد  اإجمايل  لريتفع  جديدة،  �شفاء  حالة   186 ت�شجيل  مت  كما 
كورونا  بفريو�ص  جديدة  وفيات   06 ت�شجيل  مت  املقابل،  يف  حالة.   75057 اإىل  كورونا 

لريتفع اإجمايل عدد الوفيات اإىل 2924 حالة.

اآخر اأرقام كوفيد19- يف اجلزائر

ق. و

ق. و

�أذرعها بني  �أن �لبالد م�ستهدفة بحرب �لكرتونية مهيكلة تتقاطع  �أم�س �لثالثاء  �لناطق �لر�سمي با�سم �حلكومة، عمار بلحيمر،  �أكد وزير �الت�سال 
جهات �أجنبية ر�هنت على "ف�سل" �مل�سار �لدميقر�طي، منوها بجهود �جلي�س �لوطني �ل�سعبي للت�سدي لهذه �حلرب و�سون �ل�سيادة �لوطنية.

تتطلب تكثيف اجلهود للحفاظ على اأمن الوطن، بلحيمر

على هام�س االإجتماع الوزاري ملجل�س اجلامعة العربية

بعد ت�شجل بوؤرة ل�شاللة اإنفلونزا الطيور

يوم  خــالل  األقاها  كلمته  يف  بلحيمر  واأو�ــشــح 
برملاين حول "اجلرمية االلكرتونية وتداعياتها 
على الوطن واملواطن" بالنادي الوطني للجي�ص اأن 
"اجلزائر التي ت�شعى اإىل �شناعة حمتوى وطني 
الكرتونية  بحرب  م�شتهدفة  ـــرتايف،  اح رقمي 
مهيكلة تتقاطع اأذرعها بني جهات اأجنبية راهنت 
على ف�شل امل�شار الدميقراطي الذي حمله احلراك 

ال�شعبي واأو�شلته االنتخابات اىل بر االأمان".
اجلزائريني  من  باملائة   70 "لكون  ــه  اأن وقــال 
يت�شفحون االإعالم االلكرتوين بات من امل�شتعجل 
على  بالرتكيز  االلكرتونية  للجرمية  الت�شدي 
انتاج حمتوى  �شربيانية تقوم على  �شيادة  �شمان 
وتاأمني  االلكرتونية  املواقع  على  نوعي  وطني 
ال�شبكة تكري�شا ل�شيادة الدولة" وهو ما حر�شت 
من  جت�شيده  على  اأ�ــشــاف  كما  االت�شال،  وزارة 
بالن�شبة   DZ نطاق  يف  التوطني  ا�شرتاط  خالل 
املر�شوم  اإطار  يف  النا�شطة  االلكرتونية  للمواقع 
االإعالم  بن�شاط  واملتعلق  امل�شتحدث  التنفيذي 

عرب االنرتنت وحق الرد والت�شحيح.
و�شدد وزير االت�شال الناطق الر�شمي للحكومة، 
من  االلــكــرتونــيــة  اجلــرميــة  تخلفه  مــا  اأن  على 
تكثيف  اجلميع  من  تتطلب  ج�شيمة  تداعيات 
و�شالمة  ــن  ــوط ال ـــن  اأم عــلــى  للحفاظ  ــود  ــه اجل
املواطنني. م�شيفا "اجلرمية االلكرتونية بالنظر 
اىل اأ�شرارها اجل�شيمة تتطلب منا جميعا تكثيف 
اجلهود يف اطار روؤية مندجمة تقوم على التكامل 

غــرار  عــلــى  الــفــاعــلــني  خمتلف  بــني  والتن�شيق 
ــالم  االإع و�شائل  الرتبية،  موؤ�ش�شات  امل�شاجد، 
املحافظة  يف  ا�شهاما  وذلك  اجلمعوية  واحلركة 

على اأمن وطننا و�شالمة مواطنينا".
ارتفاعا  �شجلت  ال�شرطة  اأن  بلحيمر  واأ�ــشــاف 
 22.63 بن�شبة  ال�شربيانية  اجلرائم  معدل  يف 
"تنظيم  يتطلب  مــا   2019 ب  مقارنة  باملائة 
الرقمنة واعتماد برامج توعوية  وتاأطري جمال 
االلكرتونية،  اجلــرميــة  مبخاطر  للتح�شي�ص 
ن�شو�ص  واقـــرار  مب�شوؤوليتها  االأ�ــشــرة  ا�شطالع 

ردعية �شد املتورطني".
وخــالل هــذا الــيــوم الــربملــاين، الــذي ح�شرته 

واالأمــن  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ص  مــن  اإطــــارات 
عدة  عن  ممثلني  جانب  اىل  الوطنيني  ــدرك  وال
رئي�ص  م�شت�شاري  عن  وممثلني  وزاريــة  قطاعات 
هذا  يف  وخــرباء  اأ�شاتذة  جانب  اإىل  اجلمهورية 
حول  �شمعي-ب�شري  �شريط  عر�ص  مت  املجال، 
الوطن  على  وتداعياتها  االلكرتونية  اجلرمية 

واملواطن.
يف  مداخالت  اإىل  اال�شتماع  باملنا�شبة  مت  كما 
من  واإطــارات  جامعيون  اأ�شاتذة  ن�شطها  املو�شوع 
اجلرمية  ودوافـــع  اأ�شباب  حــول  الوطني  االأمــن 
يف  مكافحتها  واأ�شاليب  تداعياتها  االلكرتونية 

اجلزائر.

حمداين،  احلميد  عبد  الفالحة،  وزيــر  اأرجــع 
ت�شجيل بوؤرة �شاللة اأنفلونزا الطيور''اإت�ص5اإن8” 
التي �شجلت مبزرعة للدواجن يف اأم البواقي، اإىل 
اأروبا جلبت الفريو�ص  طيور مهاجرة  قادمة من 

اإىل املنطقة.
االإعالم  لو�شائل  ت�شريح  يف  حمداين  واأو�شح 
م�شددا  االإن�شان،  ت�شيب  ال  الفريو�ص  عدوى  اأن 
البواقي  اأم  واليــة  م�شتوى  على  ح�شره  مت  اأنــه 
وزير  واأ�شار  االأخــرى.  الواليات  اإىل  ينتقل  ومل 
طائرا   2000 على  الق�شاء  مت  ــه  اأن الفالحة 
اتخاذ  مت  انه  م�شريا  الفريو�ص،  بعدوى  اأ�شيب 

جهاز يقظة ومتابعة للتدخل ال�شريع.
قالت  احليوان  ل�شحة  العاملية  املنظمة  وكانت 
ل�شاللة  بوؤرة  �شجلت  اإن اجلزائر  الثالثاء،  اأم�ص 
اإنفلونزا الطيور اإت�ص5 اإن8 يف مزرعة للدواجن 
مبدينة عني فكرون بوالية اأم البواقي. املنظمة 
الدولية نقلت عن تقرير ملدير امل�شالح البيطرية 
يف وزارة الفالحة ، اأن الفريو�ص اأ�شفر عن نفوق 
اأكرث من 50 األف طائر يف مزرعة يف مدينة عني 

فكرون.

كان  البوؤرة  حتديد  تاريخ  اأن  التقرير  وي�شيف 
2021، واأما تاريخ تاأكد االإ�شابة هو  17 يناير 
يوم 26 يناير 2021. يف حني اأن مدير امل�شالح 
�شوقي  اأحــمــد  الفالحية  وزارة  يف  البيطرية 
ل�شحة  العاملية  املنظمة  را�شل  بوغامل،  الكرمي 

احليوان بتاريخ 08 فرباير 2021.
له  يــرمــز  والـــذي  الــطــيــور،  اإنــفــلــونــزا  ويعترب 
املقام  يف  الطيور  ي�شيب  مر�شا  اإن1"،  بـ“ات�ص5 
�شديد  مر�ص  الطيور،  اإنفلونزا  اأن  كما  االأول، 

العدوى، ي�شيب الطيور الربية والدواجن.

اأكد م�شت�شار رئي�ص اجلمهورية املكلف باحلركة 
نزيه  بــاخلــارج  الوطنية  واجلالية  اجلمعوية 
برم�شان اأم�ص الثالثاء باأم البواقي اأن "الد�شتور 
ت�شيري  يف  املدين  املجتمع  اإ�شراك  كر�ص  اجلديد 

ال�شوؤون العمومية".
الذي  الت�شاوري  اللقاء  خــالل  برم�شان  ــاد  واأف
و  املــــدين  املــجــتــمــع  فــعــالــيــات  مبختلف  جــمــعــه 
ال�شعبي  باملجل�ص  املـــداوالت  بقاعة  اجلمعيات 
التي  العمل  ــارة  زي خــالل  البواقي  الأم  الــوالئــي 
املدين  املجتمع  اإ�شراك  باأن  الوالية  لهذه  قادته 
طريق  "عن  يــكــون  ــد  ــدي اجل الــد�ــشــتــور  ح�شب 
القوانني التي تنبثق عن الد�شتور والتي من �شاأنها 
املدين  للمجتمع  وحتفيزات  جديدة  اآليات  خلق 

الذي  الكال�شيكي  ــدوره  ول نوعية  نقلة  له  تتيح 
البد واأن ي�شبح موؤ�ش�شاتيا واحرتافيا مكمال فعال 

للدور الذي توؤديه موؤ�ش�شات الدولة".
وموؤ�ش�شاتها  الدولة  الأهــداف  تطرق  اأن  وبعد 
بخ�شو�ص حت�شني امل�شتوى املعي�شي للمواطن �شرح 
ال�شيد برم�شان اأن رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد 
على  اأكد  و  املدين  املجتمع  دور  ثمن  لطاملا  تبون 

اإعطاء اأدوار اأكرب له واعتربه حليفا و�شريكا.
اجلمهورية  رئي�ص  ــاأن  ب ال�شدد  هــذا  يف  ذكــر  و 
من  الكثري  لها  جملة  �شابق  وقت  يف  قال  قد  كان 
وتتطلب  �شيا�شية  اأبعادا  حتمل  والتي  الــدالالت 
املدين  "املجتمع  اأن  فيها  التحليل جاء  من  الكثري 

يعترب احلليف االأول الإ�شتقامة الدولة".

واأبرز م�شت�شار رئي�ص اجلمهورية اأن كالم الرئي�ص 
تبون بخ�شو�ص تثمني دور املجتمع املدين تبعته 
جاء  ــذي  وال الد�شتور   ن�ص  خــالل  من  د�شرتته 
فيه اأن "املجتمع املدين �شريك يف ت�شيري ال�شوؤون 
يف  الــوطــنــيــة  اجلــالــيــة  ذلـــك  يف  مبــا  العمومية 
اخلارج"، مذكرا بدور جمعيات اجلالية الوطنية 

باخلارج التي تعترب امتدادا للمجتمع املدين.
خالله  ا�شتمع  ـــذي  ال لــقــائــه  خــتــام  يف  واأكــــد 
اجلمعيات  خمتلف  واقـــرتاحـــات  النــ�ــشــغــاالت 
اأويل  اللقاء  هذا  بــاأن  املــدين  املجتمع  وفعاليات 
و�شتتبعه م�شتقبال لقاءات اأخرى من اأجل حت�شني 
مبوؤ�ش�شات  واجلمعيات  املــدين  املجتمع  �شراكة 

الدولة.

بوقدوم،  �شربي  اخلارجية  ال�شوؤون  وزير  عقد 
من  العديد  ــني  وب بينه  ثنائية  لــقــاءات  ــدة  ع
جلامعة  العام  االأمــني  مع  وكــذا  العرب  نظرائه 

الدول العربية.
اأن  تويرت  على  لــه  تغريدة  يف  بــوقــدوم  واأكـــد 
االإجتماع  هام�ص  على  جاءت  الثنائية  اللقاءات 
وتهدف  اجلامعة  ملجل�ص  الــعــادي  غري  الـــوزاري 

لتعميق �شنة الت�شاور وتبادل الروؤى حول الق�شايا 
االقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

مع  ثنائية  لــقــاءات  عقد  عــن  االأخـــري  وك�شف 
نظرائه العرب من م�شر، ليبيا، فل�شطني، الكويت 
اأي�شا  الــلــقــاءات  هــذه  �شمحت  حيث  واالأردن، 
بالتطرق اإىل العالقات الثنائية و�شبل تعزيزها 

يف جميع املجاالت مبا يعود بالنفع املتبادل.

واأكـــد بــن زيـــان على اأهــمــيــة االجــــراءات 
الطلبة  اأجل �شالمة  ال�شرورية من  الوقائية 
اخلدمات  هياكل  داخــل  واملمتلكات  والعمال 
امل�شتمر  التقييم  اأهمية  ــربزا  م اجلامعية، 
والرقابة التي يخ�شع لها الت�شيري على م�شتوى 
اإقامة   400 من  باأكرث  تقدر  التي  االقامات، 
و66 مديرية للخدمات اجلامعية على امل�شتوى 
الوطني والذي يدخل يف اطار برنامج الوزارة 
املتو�شط  املــديــني  على  جت�شيده  يتم  ــذي  ال
يف  العايل،  التعليم  وزارة  و�شرعت  والبعيد. 
اجلامعية،  اخلدمات  مديري  ملفات  درا�شة 
وتاأتي  وا�شعة.  تغيري  حركة  جتري  اأن  على 
باحلي  طالبة  وفاة  حادثة  بعد  حملة  هذه 
العا�شمة،  باجلزائر  فايت  اأوالد  اجلامعي 
وقد  اجلامعي.  احلــي  مدير  اإقالة  مت  حيث 
عقب هذه احلادثة حالة احتجاجات كبرية 
يف العديد من االإقامات اجلامعية، االأمر الذي 
دفع بال�شلطات العمومية للتحرك وفتح ملف 
اخلدمات اجلامعية، خا�شة تلك املقدمة على 
االإقامات واالأحياء اجلامعية. حيث  م�شتوى 
برتدي  العايل،  التعليم  بــوزارة  م�شوؤول  اقر 

اخلدمات اجلامعية.
بع�ص  اأو�شاع  القطاع  وزير  م�شت�شار  وو�شف 
يتم  باأنه  وك�شف  ''ماأ�شاوية''،  باأنها  الطلبة 

حاليا درا�شة مقرتح يف اإطار اإ�شالح اخلدمات 
مبا�شر  ــايل  م ــم  دع مبنح  يق�شي  اجلامعية 
اخلدمات  باختيار  لهم  ي�شمح  مــا  للطلبة 
باأن  م�شريا  عليها.  احل�شول  يــريــدون  التي 
اجلامعية  للخدمات  ال�شابقة  االإ�شالحات 

باءت بالف�شل.
كلفت  الـــوزارة  اأن  اخل�شو�ص  بهذا  وك�شف 
اجلامعية،  اخلــدمــات  الإ�ــشــالح  تفكري  ــوج  ف
قبل  العليا  لل�شلطات  تقريره  يقدم  اأن  على 
التعليم  وزيــر  م�شت�شار  واأ�ــشــار  مار�ص.   31
العايل، بان الطلبة يطالبون بالدعم املبا�شر 
مقرتح  وهــو  اجلامعية،  اخلــدمــات  قطاع  يف 
مطروح للنقا�ص ويف حال قبول مقرتح الدعم 
مالية  منحة  على  الطالب  �شيح�شل  املبا�شر 
التي  اخلدمات  باختيار  للطلبة  �شي�شمح  مما 

يريدونها وبالتكلفة التي تنا�شبهم.
قبول  اأعــلــن  الــدكــتــوراه،  ملف  وبخ�شو�ص 
األف   213 مــن  باملائة   82 مــن  ــرث  اأك ملفات 
مرت�شح للدكتوراه، كما مت تقدمي اأكرث من 30 
بان  واأ�شار  الدكتوراه،  م�شابقة  يف  طعن  األف 
لتقدير  يخ�شع  ثانية  �شهادة  حت�شري  قبول 
يرتكز  العمل  بــان  واأو�ــشــح  اجلامعة،  مدير 
على اأخلقة املرفق اجلامعي يف اإطار مراجعة 

القانون التوجيهي للتعليم العايل.
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بوقادوم يلتقي عدد من نظرائه العرب

وزير الفالحة.. البوؤرة �سببها طيور مهاجرة 

برم�سان : "الد�ستور اجلديد كر�س اإ�سراك املجتمع
 املدين يف ت�سيري ال�سوؤون العمومية"

اجلزائر م�ستهدفة بحرب اإلكرتونية تقودها جهات اأجنبية 
الوطني

دعم مايل مبا�سر للطلبة مقابل حترير 
اخلدمات اجلامعية

 15 العمر  من  تبلغ  جزائرية  فتاة  لقيت 
املا�شي، م�شرعها  االأحد  وا�شمها مرمي،  �شنة 
تعر�شها  ــر  اإث الكندية،  مونريال  مبدينة 
�شرطة  ــه  ــرت ذك ــا  م وحــ�ــشــب  نــــاري.  لطلق 
حوايل  يف  احلــادثــة  وقعت  فقد  مــونــريــال، 
''فــال  طريق  يف  م�شاًء  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
دومرب''، عندما كانت الفتاة  راكبة يف �شيارة 
اآخرين على الر�شيف  اأ�شخا�ص  وتتحدث مع 
راكبوها  واأطلق  اأخرى،  �شيارة  و�شلت  عندما 
اأن  يذكر  قاتلة،  بــجــروح  فاأ�شيبت  الــنــار، 
اأختيها  مرمي تدر�ص يف كيبك وتعي�ص رفقة 

والديها وعائلتها يف قيمون  اأما  منها،  االأكرب 
ببجاية.

حملية  اإعــالم  و�شائل  تناقلت  تون�ص،  ويف 
اأنه  يعتقد  ثالثيني  �شاب  مقتل  حول  خربا 

جزائري جراء تعر�شه لعملية طعن.
العثور  مت  فــاإنــه  ــا،  ذاتــه املــ�ــشــادر  وح�شب 
الهوية،  جمهول  ثالثيني،  �شاب  جثة  على 
م�شاء  الق�شرين،  واليــة  فريانة  مبعتمدية 
اإىل  ــارت  ــش واأ�  .2021 فيفري   8 االإثــنــني 
على  حادة  باآلة  طعن  عن  ناجتة  الوفاة  اأن 

م�شتوى البطن.

وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزيـــر  ك�شف 
االجتماعي، الها�شمي جعبوب، اأم�ص الثالثاء 
من  األــف   47 اإدمـــاج  مت  باأنه  بتي�شم�شيلت، 
اأ�شحاب عقود ما قبل الت�شغيل على امل�شتوى 

الوطني.
على  �شحفي  لقاء  خــالل  الــوزيــر،  واأو�ــشــح 
''مت  باأنه  للوالية،  التفقدية  زيارته  هام�ص 
قبل  ما  عقود  اأ�شحاب  من  األــف   47 اإدمــاج 
باأن  مربزا  الوطني''،  امل�شتوى  على  الت�شغيل 
اإىل  ي�شل  االإدمــــاج  بعملية  املعنيني  ــدد  ع

حوايل 370 األف �شاب ينق�شمون اإىل فئتني 
تخ�ص االأوىل اأ�شحاب اأكرث من ثماين �شنوات 
 2019 �شنة  منذ  بــاالإدمــاج  واملعنية  خربة 
وفئة ما بني ثالث وثماين �شنوات خربة التي 

�شيتم اإدماجها خالل ال�شنة اجلارية.
''�شي�شرع خالل االأيام املقبلة يف  باأنه  واأكد 
التفعيل اجلديد لعملية اإدماج اأ�شحاب عقود 
االإدماج  اإىل  �شن�شل  حيث  الت�شغيل،  قبل  ما 
املكثف ليتم االنتهاء نهائيا من هذه العملية 

خالل ال�شنة اجلارية''.

مقتل جزائرية رميا بالر�سا�س يف كندا 

اإدماج 47 األف من اأ�سحاب 
عقود ما قبل الت�سغيل

اجراءات قا�شية يف حق امل�شوؤولني على االختالالت..

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

�سدد وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي عبد �لباقي بن زيان  �أنه ''�سيتم �تخاذ �الإجر�ء�ت 
�لالزمة يف حق �مل�سوؤولني على �الختالالت �لتي يعاين منها قطاع �خلدمات �جلامعية''.
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باملعهد  املتعاقدون  اال�ــســتــاذة  اأمــ�ــص،  دخــل 
الوطني املتخ�س�ص يف التكوين املهني بربيكة، 
وجدوا  اأن  بعد  وذلــك  العمل  عن  اإ�ــســراب  يف 
و�سفوها  التي  الوعود  من  دوامــة  يف  اأنف�سهم 
بالكاذبة من طرف اجلهات امل�سرفة على هذا 
املعهد الذي انطلقت التكوينات به منذ �سنتني 
ا�ستكوا  كما  ال�سفر،  تــراوح  عمل  ومبيزانية 
ت�سرف  حقيقية  الإدارة  كــامــل  ــعــدام  ان مــن 
يكون  اأن  ياأملون  كــان  الــذي  املعهد  هــذا  على 
متنف�سا تكوينيا ل�سباب املنطقة اال ان �سيا�سة 

التجاهل جعلت منه هيكال من دون روح.
الذي  الفراغ  حالة  نتيجة  جــاء  اال�ــســراب 
يعرفه هذا املعهد الوطني، حيث اأكد اال�ساتذة 
اأنهم مل يتح�سلوا على م�ستحقاتهم املالية منذ 
هوؤالء  رافقه  الذي  املرفق  هذا  عمل  انطالق 
اال�ساتذة يف عملية تاأطري املرتب�سني به، ويف 
حيث  كلي،  ب�سكل  منعدمة  عمل  ــواء  اأج ظل 
الطاقم  اىل  باال�سافة  االأ�ساتذة  هوؤالء  ظل 

يف  املعهد  ــذا  ه على  موؤقتا  املكلف  االداري 
ت�سيريه بامكانيات بيداغوجية منعدمة كليا، 
ولتزداد االو�ساع �سوءا بعد انتهاء عقود العمل 
وعدم  الفارط  �سبتمرب  �سهر  منذ  لال�ساتذة 
يف  عملهم  عقود  تتبنى  جهة  اأو  هيئة  وجــود 
ظل عدم وجود مدير فعلي وميزانية م�ستقلة 

االأ�ساتذة  ليجد  الوطني،  املعهد  لهذا  خا�سة 
اأنف�سهم بني جتاهل ال�سلطات وخ�سارة منا�سب 
اأن ت�سبح دائمة  عملهم املوؤقتة والتي ياأملون 
لهم يف حالة ظهور منا�سب عمل باملعهد بالنظر 
اأقدميتهم يف التدري�ص بهذا املرفق الذي  اىل 

رافقوه منذ افتتاحه قبل �سنتني.

اإىل  م�سطرين  اأنف�سهم  املوظفون  ويجد 
باالإ�سافة  اجلمعة،  اأيام  خالل  حتى  العمل 
اإىل التوزيع غري العادل للموظفني يف مكاتب 
ــة باتنة،  ــراب والي الــربيــد املــوزعــة عــرب ت
وتعطلها  االآلية  املوزعات  نق�ص  عن  ناهيك 
اأبرز  ال�سيولة من  اأزمة  ب�سكل م�ستمر، وتعد 
باتنة  بريد  مراكز  تــزال  ال  التي  امل�ساكل 
االأخرية  االأ�سهر  خالل  خا�سة  منها  تعاين 
نحو  التوجه  اإىل  املواطنون  ا�سطر  حيث 
مكاتب الربيد يف �ساعة مبكرة من اليوم من 
اأجل الظفر ب�سحب رواتبهم والوقوف طويال 
اإىل  ــرون  اآخ جلاأ  فيما  دورهــم  منتظرين  يف 
لهم  ليت�سنى  املجاورة  الواليات  اإىل  التنقل 
مبالغ  �سحب  عو�ص  كاملة  رواتبهم  �سحب 
وبلديات  دوائر  بريد  �سبابيك  من  حمدودة 
هذه  مــن  معترب  عــدد  يتواجد  كما  باتنة، 
الهرتائها  نظرا  مزرية  و�سعية  يف  املكاتب 
برتميمها  الــو�ــســيــة  ــات  اجلــه قــيــام  ـــدم  وع

واإعادة تهيئتها.
�سرح  املــو�ــســوع  هـــذا  بخ�سو�ص  رده  ويف 
املكلف باالإعالم على م�ستوى مديرية وحدة 
"خليل  واملــوا�ــســالت  للربيد  باتنة  واليــة 
بريد  م�سالح  اأن  نيوز"،  "االأورا�ص  لـ  مراد" 
اأزمة  الحتواء  جاهدة  ت�سعى  باتنة  والية 
ال�سيولة التي عانت منها الوالية على غرار 
كورونا،  جائحة  خالل  الوطن  واليات  باقي 
والربيد  املالية  وزيــري  ت�سريحات  اأن  كما 
التي فر�ست علينا  اأن جائحة كورونا  اأكدت 
احلجر ال�سحي والتزام املنازل اأفرزت ركودا 
على م�ستوى املعامالت التجارية، مما ت�سبب 
يتم  التي  االأمـــوال  دوران  يف  كبري  نق�ص  يف 
املواطنني  باجتاه  البنوك  من  ا�ستخراجها 
وال�سارع والتي بدورها ال تعود اىل البنوك، 
االكتناز  اإىل  املواطنني  اجتــاه  عن  ناهيك 
مما اثر �سلبا على �سرعة دوران النقود، كما 
جميع  م�ستوى  على  ال�سيولة  كمية  على  اأثر 
املراكز، وقد اتخذت والية باتنة اإجراءات 
هامة وكان لها اأثر اإيجابي جعلت االزمة اأقل 
بن�سبة  منها  وخففت  باتنة  والية  يف  حدة 
من 40 اإىل 50% مقارنة مع واليات اأخرى 
يف  وانعداما  كليا  جمودا  عرفت  قد  كانت 
100 باملائة، كما اأن والية  ال�سيولة بن�سبة 
اأوقــات  يف  حتى  ال�سمود  من  متكنت  باتنة 
الذروة وخري دليل على ذلك هو �سب معا�سات 
موظفي  معا�سات  اأو  ومعا�سات  املتقاعدين 
تتمكن  مل  ــذي  ال الــوقــت  يف  التعليم  قطاع 
مكاتب الربيد يف واليات خمتلفة من الوطن 

من �سبها ال�سبب االنعدام التام لل�سيولة.
والية  بريد  وحــدة  مديرية  كانت  وقــد   
جللب  جمــاورة  بواليات  ات�سال  على  باتنة 
برج  و  �سطيف  واليتي  غــرار  على  ال�سيولة 
متواجدة  بنوك  م�ستوى  وعلى  بوعريريج 
م�ساعدة  طلبت  حيث  العا�سمة  اجلزائر  يف 
وايل الوالية لت�سخري م�سالح الدرك الوطني 

وم�سالح االمن الذين �سهروا على توفري االأمن 
والية  بريد  م�سالح  حاولت  كما  واحلماية، 
للزبائن  ال�سيولة  توفري  االإمكان  قدر  باتنة 
والتخفيف من م�سكلة ال�سيولة التي �سارفت 
املالية  وزيــر  ت�سريح  ح�سب  االنتهاء  على 
مع  بالتزامن  �ستنفرج  االزمــة  اأن  اأكد  الذي 
فئة  من  اجلديدة  النقدية  االأوراق  اإ�سدار 
حمدثنا  اأكد  كما  جزائري،  دينار   2000
على كون اأعوان الربيد العاملني على م�ستوى 
باتنة  واليــة  م�ستوى  على  املوزعة  املكاتب 
ت�سهده  ــذي  ال النق�ص  على  م�سوؤولني  غــري 
منذ  ال�سغط  هذا  يتحملون  واأنهم  ال�سيولة 
بع�ص  فيه  يحملهم  الــذي  الوقت  يف  اأ�سهر 
الزبائن امل�سوؤولية وهو اأمر غري منطقي، كما 
مراقبة  بعملية  تقوم  التفتي�ص  م�سالح  ان 

ملراكز الربيد ب�سكل يومي.
وبخ�سو�ص نق�ص مكاتب الربيد قال "خليل 
مراد" اأن هياكل ومن�ساآت بريد والية باتنة، 
مكاتب  اإن�ساء  على  مفتوحة  ور�سة  اأ�سبحت 
على  موؤخرا  ان�ساوؤها  مت  جديدة  بريدية 
مكتب  بــوعــقــال  باتنة  بــريــد  مكتب  غـــرار 
املعذر  يف  اآخر  بريد  مكتب  ال�سمرة  يف  بريد 
اإىل  باالإ�سافة  الحقا  افتتاحه  املزمع  من 
مكتب بريد يف وادي املاء ناهيك عن تدعيم 
اإىل جانب  بريد،  2" مبكتب  باتنة  "جامعة 
مراكز  تهيئة  اإعادة  برامج مكثفة من حيث 
يف  رائـــدة  اأ�سبحت  التي  بالوالية  الــربيــد 
كما  الربيدية  املكاتب  تهيئة  اإعــادة  جمال 
�سنة  بداية  مع  م�سطر  برنامج  هناك  اأنــه 
حيث  خم�س�سة  ميزانية  له  ر�سدت   2021
هذا  خــالل  من  ــرى  اأخ مكاتب  ان�ساء  �سيتم 
بريدية  مكاتب  اإىل  باالإ�سافة  الربنامج 
يف  و  اأي�سا  املعذر  من  كل  يف  االن�ساء  طور  يف 
طريق تازولت و حملة 3 واالحياء ال�سكنية 
بريكة  تدعمت  كما  املــتــواجــدة  اجلــديــدة 

مكتبني بريديني. 
اليومي  لل�سحب  االأق�سى  احلد  اأن  اأ�ساف  و 
هو 20 مليون �سنتيم تطبيقا لتعليمة مل�سالح 
ــوزارة  وال اجلزائر  لربيد  العامة  املديرية 
ــة  االزم اأوج  يف  املبلغ  ــذا  ه وكـــان  الو�سية 

جانب  اإىل  �سنتيم،  ماليني   10 بـــ  حمــددا 
توفري عمليات التحويالت من ح�ساب بريدي 
اإىل  بنكي  ح�ساب  ومن  اآخر  بريدي  حل�ساب 
اإىل  بنكية  ح�سابات  ومن  بنكية  ح�سابات 
الربيد  م�سالح  وت�سجع  بريدية،  ح�سابات 
التعامالت  اإىل  اأكــرث  التوجه  اإىل  زبائنها 

الرقمية بدال من التعامالت التقليدية.
باملوزعات  املتكررة  االعطاب  وبخ�سو�ص 
عطبها  �سبب  اأن  حمدثنا  اأكــد  االلكرتونية 
قطع  كون  هو  الربيد  م�سالح  تدخل  وعــدم 
الغيار اخلا�سة بها جد ح�سا�سة كما اأنه يتم 
جلبها من ال�سركة االأم التي قامت بت�سنيعها 
م�سالح  على  وتعذر  "فرن�سا"  بـ  واملتواجدة 
الرحالت  تعليق  ب�سبب  اإليها  التنقل  الربيد 
الذي  احلــايل  الــذي  الو�سع  نتيجة  اجلوية 

فر�سته جائحة كورونا
اأن الــنــائــب الــربملــاين عن  جــديــر بــالــذكــر 
"حكيم  باتنة  لوالية  االنتخابية  الدائرة 
وزير  اإىل  كتابيا  �سوؤاال  موؤخرا  وجه  بري" 
والال�سلكية  ال�سلكية  واملــوا�ــســالت  الربيد 
عن  مت�سائال  بومزار"  "ابراهيم  ال�سيد 
من  الــوزارة  �ستتخذها  التي  اال�سرتاتيجية 
املكاتب  يف  العمومية  اخلدمة  حت�سني  اأجل 
املكاتب  افــتــتــاح  مــواعــيــد  الــربيــديــة وعــن 
و�سعها  يتم  مل  والتي  اجلــاهــزة  الربيدية 
مو�سوع  اإىل  تطرق  كما  اخلدمة  حيز  حتت 
يف  خا�سة  جــديــدة  مكاتب  اإجنـــاز  �ــســرورة 
غرار  على  باتنة  لوالية  الكربى  الــدوائــر 
باتنة و بريكة و اأري�ص و مروانة عني التوتة 
ال�سمرة  و  منعة  نقاو�ص،  العيون،  راأ�ـــص  و 
موزعات  اإ�سافة  �سرورة  جانب  اإىل  وغريها 
و  نق�سها  ب�سبب  املــوجــودة  املكاتب  يف  اآلية 
عدد املكاتب التي �سيتم ترميمها الحقا، كما 
تطرق اأي�سا اإىل ملف االدماج املهني بالن�سبة 
امكانية  وعــن  املتعاقدين  املوظفني  جلميع 
فتح منا�سب �سغل جديدة يف القطاع بوالية 
و توفري  العاملة  اليد  النق�ص يف  ل�سد  باتنة 
والذين  العمل  عن  العاطلني  لل�سباب  العمل 

هم يف انتظار فتح باب التوظيف يف القطاع.

يتخبط قطاع الربيد بوالية باتنة، منذ �ضنوات عديدة يف م�ضاكل باجلملة على غرار النق�ص الفادح يف اليد العاملة، اإذ ي�ضطر موظفو الربيد اإىل العمل من يوم 
ال�ضبت اإىل يوم اخلمي�ص يف الفرتتني ال�ضباحية وامل�ضائية، مما ت�ضبب لهم يف ارهاق و�ضغط رهيب ال �ضيما خالل املنا�ضبات واالأعياد، اأين يكرث عدد الزبائن 

مقارنة باالأيام العادية.

الوجهني  اأم  م�ستة  وقاطنو  �سكان  ي�ستكي، 
االأو�ساع  بوؤ�ص  من  مل�سان  بلدية  يف  الواقعة 
جراء  اليومية،  اأحوالهم  وتردي  املعي�سية 
الب�سيطة  احلــيــاة  مــقــومــات  اأدنــــى  غــيــاب 
عديد  يف  ــوا  ــب ــال ط حــيــث  والـــ�ـــســـروريـــة، 
والوالئية  املحلية  لل�سلطات  مرا�سالتهم 
�سمهم  ب�سرورة  اجلمهورية  و�سيط  وكــذا 
للحركة التنموية واإن�سافهم لي�ستفيدوا من 
حقوقهم التي برتت منهم لكونهم قاطنون يف 
قرية معزولة بعيدة عن اأعني امل�سوؤولني ال 
يتطلعون  حيث  تنموية،  م�ساريع  بها  تتوفر 
الظل  مبنطقة  ي�سمى  مــا  مــن  الإخــراجــهــم 
واإدراجهم يف قائمة امل�ستفيدين من امل�ساريع 
التنموية والتهيئة العمرانية لتنتهي معاناة 
زالوا  وال  قبل  من  الويالت  عانوا  مواطنني 

يعانون.
ــص  االأورا� بجريدة  اإت�سالهم  ويف  ال�سكان 
خ�سوها  التي  ت�سريحاتهم  خالل  ومن  نيوز 
فيها  يعي�سون  التي  امل�ستة  بــاأن  اأكــدوا  بها 
�سروريات  ــى  اأدن من  عرو�سها  على  خالية 
وطلب  �سكوى  وثيقة  خــالل  ومــن  احلــيــاة، 
حتوز  م�ستتهم  يخ�ص  فيما  عاجل  تدخل 
اجلمعية  طالبت  نــيــوز،  االأورا�ـــــص  عليها 
مل�سان  ببلدية  الــعــذراء  االأر�ــص  الفالحية 
واأي�سا  ــيــني  ــوالئ وال املحليني  املــ�ــســوؤولــني 
و�سيط اجلمهورية، ب�سرورة �سمهم للحركة 
التنموية، خا�سة مع غياب اأدنى �سروريات 
امل�سالك  وانعدام  التحتية،  كالبنى  احلياة 
عن  ف�سال  الــطــرقــات،  واهــــرتاء  الريفية 

و�سبكة  املدينة  بغاز  العائالت  ربط  انعدام 
�سروريان  مطلبان  يعدان  حيث  الكهرباء 
لهم، والذي يعترب حلم يراودهم، ناهيك عن 
اأزمة  انعدام املاء ال�سروب، اذ يتخبطون يف 
و�ستاًءا،  �سيفًا  بهم  ترتب�ص  خانقة،  عط�ص 
والعيون  االآبـــــار  نــ�ــســوب  ــل  ظ يف  خــا�ــســة 
ب�سرورة  طالبوا  ال�سياق  ذات  يف  الطبيعية، 
منطقة  لكونهم  العمومية  باالإنارة  ربطهم 

معزولة معر�سة خلطر ال�سطو وال�سرقة.
خانة  من  الإخراجهم  يتطلعون  املواطنون 
املناطق  �سمن  واإدراجـــهـــم  الــظــل  مناطق 
والتهيئة  التنمية  م�ساريع  من  امل�ستفيدة 
حتقيق  بلجنة  وطالبوا  هــذا  العمرانية، 
ترقية  اأهمية  مدى  على  للوقوف  ومعاينة 
قاطنوها  يــتــوق  والــتــي  تنمويا  املنطقة 
بعد  خا�سة  اإليها،  للعودة  عنها  املهاجرون 
اأكدو باأن منطقتهم ذات م�ساحة �سغرية  اأن 
اأزيد  يقطنها  حاليا  حيث  كثريًا،  تكلف  ال 
ــرون،  االأخ عــودة  انتظار  يف  عائلة   20 من 
اأكــده  ما  ح�سب  االأرا�ــســي  م�سح  خبري  واأن 
فيما  ماديا  تكلف  لن  باأنها  اأكــد  املواطنون 
كلهم  املواطنون  واالأ�سغال،  امل�ساريع  يخ�ص 
واأن  عهدها  ل�سابق  م�ستتهم  عــودة  يف  اأمــل 

ت�سبح موؤهولة اأكرث.
رئــيــ�ــص الــبــلــديــة وبــعــد عـــدة حمـــاوالت 
ـــل اال�ــســتــفــ�ــســار عن  ــن اأج ــه م لــالإتــ�ــســال ب
اإن�سغاالت مواطني م�ستة اأم الوجهني، تعذر 

علينا ذلك ومل ن�ستطع اأخذ رده.

نق�ص فادح يف عدد املكاتب واأزمة ال�ضيولة تتوا�ضل

ظلت بعيدة عن اأعني امل�ضوؤولني منذ الع�ضرية ال�ضوداء 

املعهد الوطني للتكوين املهني 

نقائ�ص باجلملة يف مراكز الربيد توؤرق املواطنني بباتنة

اأ�صاتذة متعاقدون يف التكوين املهني يحتجون يف بريكة 
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م�صتة "اأم الوجهني" ببلدية مل�صان... منطقة 
ظل بامتياز تنتظر بزوغ �صم�ص التنمية

ا�ضطرتهم  حيث  باتنة،  والية  بلديات  ومدا�ضر  قرى  ب�ضكان  ترتب�ص  ال�ضوداء  الع�ضرية  تبعات  تزال،  ال 
االأو�ضاع االأمنية املتدهورة انذاك اإىل النزوح والبعد عن م�ضاكنهم واأرا�ضيهم، وما زاد من معاناتهم غ�ص 
اأن  بعد  تنموية  اأدخلهم يف عزلة  تنمويا، مما  لب�ضرهم عنهم وجعلهم من املغ�ضوب عليهم  امل�ضوؤولني 

عادوا الأر�ضهم املهجورة  التي تفتقر الأدنى �ضروريات احلياة.

تغرق بع�ص اأحياء بلدية املعذر يف والية 
ب�سبب  ليال  الدام�ص  الظالم  يف  باتنة، 
توقف االإنارة العمومية، حتى يف ال�سوارع 
حفيظة  اأثـــار  الــذي  االأمـــر  الرئي�سية، 
خمتلف  من  تخوفهم  مع  خا�سة  ال�سكان 

اأنواع اجلرائم.
ال�سكان   مــن  البع�ص  اأكـــده  مــا  وح�سب 
اأنهم  نيوز"،   "باالأورا�ص  ات�سالهم  يف 
النقالة  هواتفهم  على  يعتمدون  باتو 
تقدموا  اأنــهــم  اأكـــدوا  كما  تنقالتهم،  يف 
من  املحلية  لل�سلطات  عديدة  ب�سكاوي 
املعطلة  امل�سابيح  واإ�سالح  الندخل  اأجل 
تقنية  وفرق  عمال  تخ�سي�ص  خالل  من 
منذ  معطلة  العمومية  االإنــارة  واأن  �سيما 

مدة ومل يتم ت�سجيل اأي تدخل من طرف 
املعنيني، لتبقى ال�سوارع غارقة يف الظالم 
اأن  اأنف�سهم  املتحدثني  وح�سب  الدام�ص، 
الإعتداءات  تعر�سوا  ال�سكان  من  العديد 
واملجرمني  املنحرفني  ــرف  ط مــن  �ــســواء 
ــرف الــكــالب الــظــالــة، ويف  وحــتــى مــن ط
العمومية  ــارة  االإن اأن  قالوا  ذاته  ال�ساأن 
وكذا  التنقالت  جلميع  �سرورية  تعترب 
التي  ـــداءات  ـــت االإع جلميع  حــد  لو�سع 

اإنت�سرت منذ مدة.
من  ال�سكان  طــالــب  نف�سه  الــ�ــســاأن  ويف 
ال�سلطات املعنية باإ�سالح م�سابيح االإنارة 
من  للتك�سري  تتعر�ص  كونها  العمومية 

طرف جمهولني.

اأحياء و�صوارع ببلدية املعذر
 تغرق يف الظالم 
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ب�ضبب تعطل الإنارة العمومية 
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اأم البواقي

خن�شلة
�شطيف

الغربية من مدينة  بالواجهة  بااليرباكو والواقعة  اأو ما ي�ضمى  325 م�ضكن  الرتقوي املدعم، ح�ضة  ال�ضكن  العديد من املكتتبون يف �ضيغة  يطالب 
خن�ضلة، ال�ضلطات الوالئية النظر للم�ضكل احلا�ضل يف هذا امل�ضروع واملتعلق بالعقار الذي ال يزال حمل نزاع ق�ضائي معقد.

و�ضعية كارثية حلي 300 م�ضكن 

يف غياب مدر�ضة اإبتدائية 

من العيادة متعددة اخلدمات "بركاين مداين" 

بئر ال�ضهداء

املكتتبون طالبوا بحل امل�ضكل

لت�ضجيع الن�ضاط الفالحي

فيما ينتظر تو�ضيع ن�ضاط النقل ما بني الوليات

هواري  م�سكن   300 حي  �سكان  يعاين 
من  �سطيف  مــديــنــة  بــو�ــســط  بــومــديــن 
عمارات  عليها  تتواجد  التي  الو�سعية 
�سيغة  �سمن  حديثا  املنجزة  احلي  هذا 
ويعاين  الت�ساهمي،  االإجتماعي  ال�سكن 
التي  ــة  ــزري امل الو�سعية  مــن  ال�سكان 
تتواجد عليها عمارات هذا احلي ناهيك 
النفايات  وتــراكــم  التهيئة  غياب  عن 
اإىل  املياه  ت�سرب  عن  ف�سال  واالأو�ــســاخ 
االإجناز  نوعية  ب�سبب  ال�سكنية  ال�سقق 
ال�سيئة ح�سب ال�سكان الذين اكدوا على 
�سعوبة الدخول واخلروج من هذا احلي 
يف فرتة التقلبات اجلوية يف ظل اإنت�سار 
�سوداء يف  واالأتربة يف �سورة  االأوحال 

اأحد اأحياء بلدية �سطيف.
هذا  يف  االأو�ساع  فاإن  ال�سكان  وح�سب 
ظل  منطقة  �سبه  ما  اإىل  حولته  احلي 
املدينة  و�سط  ويف  الــواليــة  بعا�سمة 
يعاين  التي  الكثرية  النقائ�ص  نتيجة 
الروائح  تنت�سر  حيث  ال�سكان،  منها 
ال�سارة  احل�سرات  عن  ف�سال  الكريهة 

الــنــفــايــات،  تــراكــم  اإىل  ــافــة  ــاالإ�ــس ب
االإنــــارة وهو  مــن ذلــك غياب  ـــرث  واالأك
املواطنني  تنقل  على  اأثــر  الــذي  االأمــر 
ال�سكان  اإ�ستكى  اأخــر  جانب  ومن  ليال، 
تخوفهم  مبدين  البالوعات  و�سعية  من 
ت�ساقط  فـــرتة  خـــالل  اإنــ�ــســدادهــا  مــن 
االأمطار، كما اأكد �سكان اأخرون اأن عدد 
م�ستغلة  الغري  التجارية  املــحــالت  مــن 
وم�سدر  للمنحرفني  ملجاأ  اإىل  حتولت 

لن�سر االأفات االإجتماعية 
اإىل  الو�سعية  هذه  يف  ال�سبب  ويعود 
حيث  ال�سكنات  بهذه  اخلا�سة  ال�سيغة 
قيام  على  �سابق  وقــت  يف  االإتــفــاق  مت 
من  ب�سطر  باالإجناز  املكلفة  ال�سركات 
من  املتبقي  ال�سطر  تكملة  مع  االأ�سغال 
االأمر  وهو  امل�ستفيدين  ال�سكان  طرف 
تدهور  يف  ت�سبب  مما  يح�سل  مل  الــذي 
احلي  هذا  �سكان  وطالب  احلي،  و�سعية 
النظر  اأجل  من  الوايل  تدخل  ب�سرورة 
وقت  اأقـــرب  يف  احلــي  هــذا  و�سعية  يف 

ممكن.

قرى  يف  التالميذ  اأولــيــاء  اإ�ستكى 
�سي  اأوالد  الــطــاللــعــة،  مــ�ــســا،  مـــرج 
قــا�ــســم، بـــورقـــازن وثــنــيــة الــراعــي 
يف  الــكــبــرية  عــني  لبلدية  التابعة 
�سطيف  والية  من  ال�سمالية  اجلهة 
الذين  للتالميذ  الكبرية  املعاناة  من 
م�سافات  عــلــى  للتنقل  يــ�ــســطــرون 
يف  درا�ستهم  مزاولة  اأجل  من  بعيدة 
يف  قريبة  مدر�سة  وجــود  عــدم  ظل 

هذه القرى اجلبلية.
معاناة  التالميذ  من  املئات  ويكابد 
االأقـــدام  على  م�سيا  يوميا  التنقل 
مبركز  املـــوجـــودة  املـــدار�ـــص  اإىل 
 05 اإىل  ت�سل  م�سافة  على  البلدية 
فاإن  التالميذ  اأولــيــاء  وح�سب  كلم، 
�سنة  منذ  متوا�سلة  اإحتجاجاتهم 
2010 حيث مت تبليغ هذا االإن�سغال 
الدين  نــور  للوالية  االأ�سبق  للوايل 
للبلدية  زياراته  هام�ص  على  بدوي 
لكن دون اأن يتم جت�سيد هذا املطلب 

على اأر�ص الواقع. 
ومت اإيفاد جلنة من مديرية الرتبية 
على  للوقوف  �سابقة  �سنوات  خالل 
موقع اإجناز املدر�سة االإبتدائية غري 
بخ�سو�ص  غام�سة  بقيت  االأمــور  اأن 
من  ـــرث  واالأك اللجنة،  هــذه  تقرير 
ذلك فقد اإ�ستكى اولياء التالميذ من 
تخ�سي�ص حافلة واحدة من احلجم 
لفائدة  ــي  ــس املــدر� للنقل  الــ�ــســغــري 
احلافلة  وهــي  الــقــرى  هــذه  تالميذ 
نقل  ل�سمان  كافية  غري  تبقى  التي 
التالميذ  اأولــيــاء  وطالب  التالميذ، 
املدر�سة  م�سروع  جت�سيد  ب�سرورة 
اأن  خا�سة  التالميذ  معاناة  الإنهاء 
متدر�ص  على  ــرت  اأث الو�سعية  هــذه 
التالميذ، علما اأن م�سالح بلدية عني 
الكبرية اأكدت على اأن مطلب ال�سكان 
مديرية  مرا�سلة  و�سيتم  م�سروع 
الوالئية  ال�سلطات  وباقي  الرتبية 

من اأجل اإيجاد حل لهذه الو�سعية.

جامعة  اأ�ساتذة  من  جمموعة  نظم 
حممد ملني دباغني �سطيف 02 وقفة 
اإحتجاجية اأمام رئا�سة اجلامعة من 
اأجل املطالبة ب�سرورة توفري �سكنات 
وظيفية لهم باإعتبارها من حقوقهم، 
الالفتات  ــالل  خ مــن  طالبوا  حيث 
رفعوها بتدخل مدير اجلامعة  التي 
ــل ت�سوية هــذا االإ�ــســكــال يف  اأج مــن 
م�سكل  اأن  خا�سة  العاجل  القريب 
ال�سكن كان له تاأثري �سلبي على عمل 

االأ�ساتذة.
املوجهة من طرف  املرا�سلة  وح�سب 
فاإنه  اجلامعة  مدير  اإىل  االأ�ساتذة 

�سكاوي  و�ــســع  �ــســهــرا   16 مــنــذ  مت 
تخ�ص اإعادة النظر يف ملفات ال�سكن 
االإن�سغال  رفع  مع  اأنواعه  مبختلف 
اأجل  من  وهذا  الو�سية  اجلهات  اإىل 
حل  اإيــجــاد  يف  االأ�ــســاتــذة  م�ساعدة 
ــكــال الـــذي طــال اأمـــده،  لــهــذا االإ�ــس
وطالب االأ�ساتذة املحتجون ب�سرورة 
ال�سكنات  ق�سية  يف  جمــددا  النظر 
الوظيفية بعد اأن مت حرمان العديد 
مع  ال�سيغة  هــذه  من  االأ�ساتذة  من 
امللفات  على  االأن  حلد  الــرد  عدمن 

التي مت اإيداعها يف وقت �سابق. 

التلقيح  عملية  اأم�ص،  �سباح  انطلقت 
�سد فريو�ص كورونا على م�ستوى العيادة 
مداين"  "بركاين  اخلــدمــات  متعددة 
باأم  "ماكوماد�ص"  اجلــديــدة  باملدينة 
الــبــواقــي، حــيــث متــ�ــص عــمــال قطاع 
االأمرا�ص  واأ�سحاب  وامل�سنني  ال�سحة 
تعميم  ليتم  اأوىل،  كمرحلة  املزمنة 
الراغبني  املواطنني  جميع  على  اللقاح 

يف تلقيه.
هذا وقد بلغ عدد امل�سجلني على م�ستوى 
البواقي  بــاأم  مداين"  "بركاين  عيادة 
ارتفاع  انتظار  يف  فقط،  م�سجل   105
خالل  اللقاح  تلقي  يف  الراغبني  عــدد 
االأايام القليلة املقبلة، فيما �سيتم اليوم 
بلديات  لت�سمل  التلقيح  عملية  تو�سيع 
عني مليلة وعني البي�ساء، لتم�ص جميع 
بلديات الوالية خالل االأ�سابيع القليلة 

املقبلة.

فقد  التلقيح  مبــراكــز  يتعلق  وفيما 
مركز   29 لـ  ال�سحة  مديرية  اأح�ست 
البواقي،  اأم  مبدينة  مركز   11 تلقيح، 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  مــركــز  و12 
اال�ست�سفائية مبدينة عني البي�ساء و6 
مراكز باملوؤ�س�سات اال�ست�سفائية مبدينة 
مديرية  اأكـــدت  باملقابل،  مليلة،  عــني 
عملية  اأن  البواقي،  اأم  بوالية  ال�سحة 
م�ستوى  على  قريبا  �ستنطلق  التلقيح 
امل�ساتي والقرى املعزولة ببلديات الزرق 
والهن�سري  واجلازية  وال�سلعة  والباللة 
تومغني واأوالد حملة وبئر رقعة وبئر 
اأيــن  الــديــ�ــص،  ــني  وع وتــوزلــني  خ�سبة 
يتوقع و�سول �سحنة اإ�سافية لوالية اأم 
البواقي خالل االأ�سابيع القليلة املقبلة، 
واملرتبطة بعدد املواطنني الراغبني يف 
تلقي اللقاح اخلا�ص بفريو�ص "كورونا".

امل�ساتي  �سكان  معاناة  تتوا�سل 
ببلدية  "احلامور"  ملنطقة  التابعة 
اقليميا  الــتــابــعــة  الــ�ــســهــداء  بــئــر 
انعدام  و�سط  نعمان،  �سوق  لدائرة 
الب�سيطة  احلياة  �سروريات  اأدنــى 
الطبيعي  بالغاز  الربط  عملية  من 
العزلة  وفك  الريفية،  والكهرباء 

عن القاطنني بامل�ستة.
م�سروع  ت�سجيل  رغــم  ذلــك  ياأتي 
ال�سبكات  مبختلف  امل�ستة  ربــط 
ـــك عــزلــتــهــا وربـــط  ــة، وف ــوي ــي احل
املــجــمــعــات الــريــفــيــة املــتــواجــدة 
القريبة  امل�ساتي  بباقي  بالقرية 
مبناطق  التكفل  برامج  �سمن  منها، 
"الظل"، لكن امل�سروع مل ينطلق بعد 

الأ�سباب جمهولة.
"احلامور" منذ  �سكان  هذا ويعاين 

القار�ص  الــربد  من  طويلة  �سنوات 
قــارورات  �سعر  يف  امل�ساربة  ب�سبب 
امل�سالك  انعدام  وكذا  البوتان،  غاز 
على  العزلة  فــر�ــص  مــا  الريفية، 
ل�سنوات  "الركنية"  م�ساتي  �سكاين 
امل�سجل من  التخاذل  طويلة، و�سط 
ترقية  يف  البلدية  امل�سالح  قبل 
م�ستة  ل�سكان  املعي�سية  احلــيــاة 

"احلامور".
ع�سرات  �سجلت  فــقــد  بــاملــقــابــل، 
م�ساتي  لــ�ــســكــان  ــات  ــاج ــج ــت االح
املا�سية،  ال�سنة  خالل  "احلامور" 
االأ�ــســغــال  ــطــالق  ان ــاأخــر  ت ب�سبب 
بالغاز  املــ�ــســتــة  بــربــط  اخلــا�ــســة 
ــروع الـــذي  ــس ــ� ـــو امل الــطــبــيــعــي، وه
�سنوات  منذ  املنطقة  �سكان  انتظره 

طويلة.

ي�ستكي قاطنوا التجمع 
ال�سكاين 600 قطعة ببلدية 

بوحمامة يف والية خن�سلة  
من عديد النقائ�ص التي 

حولت حياتهم اىل جحيم 
جراء املعاناة الكبرية التي 
يعي�سوها يوميا منذ �سنوات 

على غرار غياب قنوات 
ال�سرف ال�سحي الذي �سجل 
م�سروع اإجنازها منذ �سنوات 

وخ�س�ص لها مبلغ مايل بلغ 13 
مليار �سنتيم ومل تكتمل به 
اال�سغال اىل حد ال�ساعة.

كما اأكدوا على معاناتهم مع 
عملية تاأخر الربط ب�سبكتي 

الكهرباء والغاز ومع م�سكل 
اأعمدة الكهرباء ذات ال�سغط 

املتو�سط التي حتتل موقع غري 
مالئم مطالبني لتغيري م�سارها 

وموقعها، اإ�سافة اإىل �سبكة 
املاء ال�سروب، يف حني عربوا 

عن ا�ستيائهم ال�سديد لبطىء 
اأ�سغال التهيئة احل�سرية 

واحلالة الكارثية التي تعرفها 
هذه التجزئة وغريها من 
متطلبات العي�ص الكرمي.

ال�سكان طالبوا من ال�سلطات 
املحلية والوالئية على را�سها 

وايل الوالية ب�سرورة التدخل 
العاجل والنظر يف مطالبهم 

من اأجل و�سريع وترية االأ�سغال 
وكذا جت�سيد امل�ساريع والتكفل 

باإن�سغاالت ال�سكان يف اأقرب 
االإجال.

هذا  �سكنات  مــن  امل�ستفيدين  ح�سب 
منهم  الكثري  اعــتــربه   الــذي  املــ�ــســروع 
مل  الـــذي  ــو  وه املــنــال  البعيد  باحللم 
االأ�سغال  بداية  منذ  تقدم،  اأي  يعرف 
اأزيذ  منذ  مكانه  يــراوح  امل�سكل  وبقي 
حتولت  يومياتهم  اأن  �سنوات،   08 من 

امل�سوؤول  وطالبوا  حقيقي  كابو�ص  اإىل 
العاجل  بالتدخل  الوالية،  على  االأول 
وال�سريع وفك طال�سم هذا امل�سكل الذي 
اأرق الكثري منهم، باعتبارهم اأرباب اأ�سر، 
مما اأثر على حياتهم  وت�سيري �سوؤونهم 
الديون  اأثقلتها  التي  واملادية  العائلية 

وغالء االإيجار، لدى اخلوا�ص وتدهور 
القدرة ال�سرائية للغالبية العظمى.

االدارات  مع  الكثرية  املحاوالت  ورغم 
دون  لكن  باملو�سوع  �سلة   لها  والــتــي 
الذي  امل�سكل  لهذا  نهائي،  حل  اإيجاد 

يتخبط فيه امل�ستكون.

الفالحة  مديرية  م�سالح  ك�سفت 
االٱليات  عديد  عن  خن�سلة،  لوالية 
ــكــل من  ــــــار ب اخلــا�ــســة بــحــفــر االأب
واجلنوبية  ال�سمالية  املنطقتني 
الت�سهيالت  بــعــد  خــا�ــســة  لــلــواليــة، 

املوجهة للفالحني يف هذا ال�ساأن.
املــ�ــســالــح عــلــى وجــود  واأكــــدت ذات 
متمثلة  االأوىل  الطريقة،  طريقتني 
يقدر  مببلغ  )اخلباطة(  طريقة  يف 
بـ2000 دينار للمرت الواحد والثانية 
 8000 مببلغ  الدوران(  )اآلة  طريقة 

ذات  اأكـــدت  كما  ــواحــد،  ال للمرت  دج 
الت�سهيالت  بعديد  تقوم  اأنها  امل�سالح 
االهتمام  ــزيــادة  ل وذلـــك  للفالحني 
ـــة مــنــهــا تــدعــيــم االإنـــتـــاج  ـــاول وحم

الفالحي بالوالية.
امل�سالح  قــامــت  ــــر  اآخ ــيــاق  �ــس ويف 
بتنظيم  خن�سلة  بوالية  الفالحية 
ال�سقي  برنامج  حــول  تقني  اجتماع 
قاعدة  وحتيني  الكربى  للمحا�سيل 
املثمرة  باالأ�سجار  اخلا�سة  املعطيات 
للمناطق  ــزي  ــرك امل املــديــر  بح�سور 

ـــة بـــــوزارة  ـــاف ــه اجل ــب ــس ـــة و� ـــاف اجل
وهذا  الريفية،  والتنمية  الفالحة 
للفالحني  امليدانية  املتابعة  بهدف 
الفالحي  ــم  ــدع ال ــن  م امل�ستفيدين 
وال�سقي  التكميلي  ال�سقي  اإطـــار  يف 
القيام  وكذا  احلبوب،  ملحا�سيل  الكلي 
للم�ستثمرات  ـــــة  دوري بــخــرجــات 
التقنية  املــرافــقــة  ق�سد  الفالحية 
لال�ستعمال  ــيــة  ــيــدان امل ــابــعــة  ــت وامل
ال�سقي  الأنظمة  االأمــثــل  و  ال�سحيح 

املتطورة اأو املع�سرنة.

اأم  بــواليــة  النقل  مــديــريــة  جـــددت 
الو�سية  الــوزارة  من  مطلبها  البواقي، 
برية  خــطــوط  فــتــح  عــلــى  للموافقة 
جديدة ما بني الواليات، وكذا تغطية 
العجز امل�سجل يف النقل الريفي خا�سة 
بامل�ساتي والقرى النائية، والتي تعاين 
مــنــذ �سنوات  بــهــا  الــنــقــل  ــدام  ــع ان مــن 

طويلة.
والية  ا�ستفادت  اأن  بعد  ذلــك  ياأتي 
لنقل  برية  حمطة  مــن  الــبــواقــي،  اأم 
ت�سمح  والتي  "اأ"،  �سنف  من  امل�سافرين 

م�ستوى  على  النقل  خطوط  بتو�سيع 
جمال  وفــتــح  الــوطــن،  ـــات  والي جميع 
مابني  الــنــقــل  جمـــال  يف  اال�ــســتــثــمــار 
ــات، هــذا وقــد مت اقـــرتاح فتح  ــوالي ال
و�سطيف  عنابة  واليــات  بني  خطوط 
ـــطـــارف ومــيــلــة و�ــســوق اأهـــرا�ـــص،  وال
العلمة،  �سكيكدة،  جيجل،  و  وب�سكرة 
وتــاجــنــانــت، وخــنــ�ــســلــة، تــالغــمــة يف 
قبل  مــن  عليها  املــتــزايــد  الطلب  ظــل 

امل�سافرين بوالية اأم البواقي.
الريفية  ــوط  ــط اخل يخ�ص  وفــيــمــا 

املتوقع فتحها قريبا بوالية اأم البواقي، 
اأم  الدي�سن،  عــني  بلديات  ف�ست�سمل 
البواقي، فكريينة، بوغرارة ال�سعودي، 
ـــزرق،  ال احلــرمــلــيــة  الهن�سري  بــريــ�ــص 
وعني  ال�سلعة  ــة،  ــبــالل ال اجلـــازيـــة، 
البي�ساء وعني مليلة وعني فكرون، اأما 
فتحها  املنتظر  الريفية  اخلطوط  عن 
على م�ستوى امل�ساتي النائية، ف�ستم�ص 
فرحات،  عني  توزلني  وم�ساتي  بلديات 
تومغني،  الهن�سري  �ــســعــيــدة،  قــرعــة 
،عني  عياد  بن  بئر  الفزقية،  احلامور، 

حلمة ،بئر طنجة، عبا�ص الغرور، �سوق 
نعمان، بئر ال�سهداء، بئر ال�سحم، وعني 

ببو�ص، و ق�سر ال�سبيحي، واملمدوح.
النقل  مديرية  طالبت  فقد  باملقابل، 
منحها  بــ�ــســرورة  الــو�ــســيــة،  الــــوزارة 
املتوقفة  النقل  للخطوط  التفوي�ص 
بخطوط  تعوي�سهم  لــيــتــم  �ــســابــقــا، 
النقل  ــاط  ــس ــ� ن ــة  ــس ــمــار� مل ـــدة،  ـــدي ج
للراغبني يف العمل يف هذا القطاع وفق 
امل�سالح  قبل  من  ترخي�سه  �سيتم  ما 

املخت�سة.

مناطق ظل يف قلب مدينة �صطيف !!

تالميذ قرى عني الكبرية يعانون 
الأمرين للتنقل والتمدر�ص 

اأ�صاتذة جامعة �صطيف 02 يطالبون 
بال�صكن الوظيفي 

انطالق عملية التلقيح �صد كورونا
م�صاتي "احلامور" يطالبون 

بالغاز الطبيعي 

نزاع عقاري ُيجمد م�صروع �صكنات ترقوية بخن�صلة

ت�صهيالت للفالحني حلفر الآبار بخن�صلة

مطالب بفتح خطوط نقل جديدة يف اأم البواقي

م�صاريع تنموية 
باآجال اإجناز 

مفتوحة يف خن�صلة

حملياتالأربعاء 31 يناير 2971/ 10  فيفري 2021 املوافق لـ 28 جمادى الثانية  051442 مرت عليها عدة �ضنوات دون اأن 
ترى النور

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

معاوية. �ص
معاوية. �ص



تخفيف مدة وتكلفة مرور البضضائع والأ�ضخا�ص عرب احلدود..

عن  رزيق،  كمال  التجارة  وزير  اأعلن 
اإطالق بوابة الكرتونية تابعة للمركز 
الإن�شاء  الــتــجــاري  لل�شجل  الــوطــنــي 
واأو�شح  القادم.  اخلمي�ص  املوؤ�ش�شات 
رزيق خالل اإ�شرافه على افتتاح االأيام 
التجاري،  ال�شجل  حــول  الدرا�شية 
�شت�شمح  االلــكــرتونــيــة  الــبــوابــة  اأن 
باإن�شاء  االقــتــ�ــشــاديــني  للمتعاملني 
موؤ�ش�شاتهم دون التنقل للمركز، ودون 

ا�شتخراج الوثائق االإدارية.
واأ�شاف وزير التجارة اأنه �شيتم اإقرار 
ينخرطون  الذين  للتجار  تخفي�شات 
اأنه  يف الدفع االلكرتوين، موؤكدا على 
فر�ص  �شيتم  ال�شنة  هــذه  من  بداية 
اإجبارية الدفع على اخلط بعد اأن كان 

اختياريا.

بوابة اإلكرتونية 
لإن�ساء املوؤ�س�سات 

عن بعد قريبا

عطار،  املجيد  عبد  الطاقة،  وزير  اأكد 
التي ترتاأ�ص جمل�ص  اإرادة اجلزائر  على 
وزراء منظمة الدول االإفريقية املنتجة 
جديدة  ديناميكية  بعث  يف  لــلــبــرتول 
وتعهد  املــ�ــشــرتك.  االإفــريــقــي  للتعاون 
االجتماع  تــروؤ�ــشــه  هام�ص  على  عــطــار 
الدول  اال�شتثنائي ملجل�ص وزراء منظمة 
اأم�ص  لــلــبــرتول  املــنــتــجــة  االإفــريــقــيــة 
جديدة  ا�شرتاتيجية  ببعث  الثالثاء، 
على  م�شرتكة  مــ�ــشــاريــع  تفعيل  ُتــتــيــح 
الواقع.  اأر�ــص  على  االإفريقي  امل�شتوى 

املنظمة  يف  االأع�شاء  الــوزراء  اأ�شاد  كما 
يف  والــريــادي  الكبري  اجلزائري  بالدور 
بني  ـــروؤى  ال وتوحيد  االإجــمــاع  حتقيق 
الدول االأع�شاء. واتفق املجتمعون الذي 
جديدة  وعوامل  اأكرب  تفا�شيل  ناق�شوا 
اجلائحة  تاأثريات  درا�شة  م�شروع  حول 
املنظمة، على �شرورة  اقت�شاد دول  على 
االجتماع  اإىل  النهائية  القرارات  ترك 
ــــذ بــعــني االعــتــبــار  املــقــبــل قــ�ــشــد االأخ
طرف  من  املو�شوعة  اجلديدة  املعطيات 

االأمانة العامة.

يف  تقرير  تــ�ــشــاءل   
مــوقــع ''بــلــومــبــريغ'' 
يف  الطاقة  حال  عن 
ــر. وجـــاء يف  ــزائ اجل
تراجع  اأن  التقرير 
تهدد  النفط  اأ�شعار 
ـــاة جـــديـــدة  ـــان ـــع مب
ــو  ــش ــ� ــع لــــلــــدولــــة ال
الــــدول  مــنــظــمــة  يف 

وقال  )اأوبــك(.  للنفط  وامل�شدرة  املنتجة 
التقرير بان ال�شلطات اجلزائرية ''تكافح'' 
ملوا�شلة �شحن النفط والغاز الطبيعي الذي 
يعد �شريان االقت�شاد، حيث تركت �شنوات 
اآثارها  اال�شتثمار  وغياب  االإدارة  �شوء  من 

عليه.
ــــر املـــنـــتـــدب املــكــلــف  ــــوزي ــب ال ــش ــ� ــح وب
�شريف  االأوىل  الـــوزارة  يف  باال�شت�شراف 
بن ميهوب، فقد تتوقف اجلزائر عن كونها 
من  عقد  غ�شون  يف  اخلــام  للنفط  م�شدرا 
الوطنية  لالإذاعة  الزمان. ويف ت�شريحات 
قال فيها ''مل تعد اجلزائر دولة نفطية''.

 60 اإىل  برنت  نفط  موؤ�شر  �شعود  ورغــم 
التي  االأوىل  املـــرة  ــي  وه للربميل  دوالر 
من  اأكرث  منذ  القيا�شي  ال�شعر  فيها  يرتفع 
�شندوق  وبح�شب  اجلــزائــر،  اأن  اإال  عــام 
لكي  اأعلى  �شعر  اإىل  حتتاج  الــدويل  النقد 

توازن ميزانيتها..
الع�شو  حر�شاوي،  جليل  عن  املوقع  ونقل 
وهي  بجنيف،  الدولية  املبادرة  يف  البارز 
القيادة  ''تتعر�ص  حكومية  غري  منظمة 
توقف''  ـــدون  وب لل�شربات  اجلــزائــريــة 
اجلزائر  حتتاج  عقدين  من  مــرة  و''الأول 
ــرارات املــوؤملــة وقــــرارات ذات  ــق التــخــاذ ال
الـــدوالرات''.  عن  للبحث  عال  رمــزي  بعد 
وتراجع ت�شدير اجلزائر من النفط اخلام 
يف   %30 بن�شبة  امل�شال  الطبيعي  والغاز 
ال�شحن.  متابعة  عمليات  بح�شب   ،2020
 290.000 بـ  النفط  مبيعات  وتراجعت 
بن�شبة  املا�شي،  ال�شهر  الــيــوم  يف  برميل 
اأقل رقم  36% اأقل من �شهر دي�شمرب وهو 
وغريها  ــر  ــزائ اجل وافــقــت   .2017 مــنــذ 
معدالت  تخفي�ص  على  اأوبــك  اأع�شاء  من 
االإنتاج ب�شبب وباء فريو�ص كورونا وتوقف 

الطريان واإغالق م�شانع.
وقالت بلومربغ انه يف الوقت الذي خرقت 

ـــدول  فــيــه مــعــظــم ال
احل�شة  االأعــ�ــشــاء 
اإال  لــهــا،  املخ�ش�شة 
ف�شلت  اجلــزائــر  اأن 
ـــد  احل حتـــقـــيـــق  يف 
االأق�شى من احل�شة. 
ورغم ارتفاع معدالت 
اإال  يناير  يف  االإنتاج 
اأنــه يظل االأقــل منذ 
2002. وب�شبب تراجح االإنتاج فقد تخ�شر 
انتاج  معدالت  يف  االأخري  التعايف  اجلزائر 
النفط اخلام. وارتفعت العقود امل�شتقبلية 
ب�شبب  وذلــك   %50 بن�شبة  برنت  ملوؤ�شر 
كوفيد- لقاحات  توفري  عمليات  يف  البدء 

النفط. على  ال�شيني  الطلب  وعودة   19
اجلزائر  يف  الطبيعي  الغاز  قطاع  ويعاين 
البلد  انتاج  انخف�ص  حيث  الرتاجع،  نف�ص 
ح�شب  عقد  يف  االأقل  وهو   ،2019 يف  منه 
الوقت  ويف  للغاز.  امل�شدرة  الـــدول  منرب 
الوقود  من  املزيد  اجلــزائــر  حتــرق  نف�شه 
مما  ال�شكان  عدد  زيادة  ب�شبب  الداخل  يف 
الوزير  دفــع  مــا  للت�شدير.  القليل  يــرتك 
االأول عبد العزيز جراد اىل اعطاء اأوامر 
املايل  النفقات لتحقيق اال�شتقرار  بخف�ص 

يف البالد.
بزيادة  ''�ــشــونــاطــراك''  �شركة  وتعهدت 
العام  هــذا   %25 بن�شبة  الــغــاز  ت�شدير 
ال�شركة  لكن  النفقات،  تخفي�ص  مع  حتى 
تعاين من تغري يف االإدارة مما اأعاق عملية 
خالل  مـــدراء  اأربـــع  �شهدت  فقد  ــاج،  ــت االإن

العامني املا�شيني و12 منذ 2010. 
ــول  ــدخ واأملــــحــــت اجلــــزائــــر لــلــ�ــشــمــاح ب
الطاقة  اإىل قطاع  اال�شتثمارات االأجنبية 
والتاأثريعليه، لكن اجلزائر لديها اأاقت�شاد 
بال�شماح  الـــوزراء  من  تــردد  وهناك  مغلق 
فيه.  امل�شاهمة  اخلارجية  لال�شتثمارات 
االعتماد  من  بالقلق  احلكومة  ت�شعر  كما 
امل�شتثمرين  اأو  الدويل  النقد  �شندوق  على 
ــال بهدف  الــدولــيــني يف االأ�ــشــهــم وطــلــب م
ــة. ويــرى  ــاق ــط اال�ــشــتــثــمــار يف حــقــول ال
اأن  يعني  االآن  كما هو  الو�شع  اأن  حر�شاوي 
املال يجب اأن ياأتي من اخلارج وهو ما يطرح 
اأو  فاالقرتا�ص  ''ال�شيادة،  حــول  اأ�شئلة 
التخلي عن حقوق امللكية يف االإنتاج ينظر 

اإليهما كتنازل عن ال�شيادة''.

ا�ــشــرف وزيــــر املــنــاجــم حمــمــد عــرقــاب 
املكلف  االأول  الوزير  لدى  املنتدب  والوزير 
باملوؤ�ش�شات امل�شغرة، والوزير املنتدب املكلف 
على  ايليزي  بوالية  ال�شحراوية،  بالبيئة 
للذهب  املنجمي  االإ�شتغالل  رخ�ص  توزيع 
قدرعددها  الــوادي  واليــة  من  �شباب  على 
هذه  من  ا�شتفادت  م�شغرة  موؤ�ش�شة   128

العملية.
منجم  اىل  بــزيــارة  الـــوزاري  الوفد  وقــام 
عملية  معاينة  مت  اين  �شما�شة  باأم  الذهب 
الت�شنيع  عملية  وكذا  املنجمي  اال�شتغالل 

واملعاجلة، كما قام الوفد الوزاري بالوقوف 
احلريف  لالإ�شتغالل  منوذجية  عملية  على 

للذهب بامل�شاحات التي خ�ش�شت لذلك.
ومت الوقوف على عمليات اال�شتغالل التي 
اال�شتغالل  مرحلة  من  متابعتها،  يتوجب 
املعاجلة  فمرحلة  الت�شنيع  مرحلة  اإىل 
زيارته  الــوزاري  الوفد  واختتم  املنجمية. 
لال�شتغالل  منجميني  موقعني  مبعاينة 
احلريف للذهب على م�شتوى منطقة تريك، 
واإنــطــالق  م�شغرتني  موؤ�ش�شتني  لــفــائــدة 

عملية اال�شتغالل احلريف للذهب.

العمومية  للبنوك  املركزي  املدير  ك�شف 
فتح  عــن  املالية  وال�شوق  بـــودايل  ح�شان 
اجلزائري  ال�شعبي  القر�ص  بنك  راأ�شمال 
البور�شة.  عــرب  املحلية  التنمية  وبنك 
واأو�شح يف ت�شريحات، عن اعتزام فتح فرع 
قريبا  بفرن�شا  اخلــارجــي  اجلــزائــر  لبنك 

كما  باإفريقيا.  اأخــرى  بنكية  فروع  وتليها 
على  احل�شول  تنتظر  م�شاحله  اأن  اأو�شح 
الرتاخي�ص ال�شرورية لفتح فروع بنكية يف 
�شراكة مع بنك  ابتكار  ناهيك عن  اخلارج، 
وتطوير  املالية  املوؤ�ش�شات  لع�شرنة  مدريد 

بور�شة اجلزائر.

خالل  االرتــفــاع،  النفط  اأ�شعار  وا�شلت 
ــاء، و�ــشــعــد مزيج  ــالث ــث تــعــامــالت يـــوم ال
"برنت" فوق م�شتوى الـ61 دوالرا للربميل، 
وذلك للمرة االأوىل منذ 24 يناير املا�شي. 
"برنت"  ملزيج  االآجــلــة  العقود  وارتفعت 
دوالر   61.03 اإىل   %0.54 بن�شبة 
للربميل، فيما �شعدت العقود االآجلة للخام 
االأمريكي "غرب تك�شا�ص الو�شيط" بن�شبة 

للربميل. دوالر   58.39 0.72% اإىل 

اأم�ص  �شجلت  قــد  النفط  اأ�شعار  وكــانــت 
االأول م�شتويات قيا�شية يف نحو عام، وذلك 
دوالرا   60 م�شتوى  فــوق  �شعدت  بعدما 
للربميل. وجاء االرتفاع بدعم من تفاوؤل 
لفريو�ص  م�شادة  لقاحات  تــوزيــع  ب�شاأن 
اأع�شاء  من  االإنتاج  يف  وتخفي�شات  كورونا 
ال�شعودية  وتعهدت  "اأوبك+".  جمموعة 
اإ�شافية يف االإمدادات  باإجراء تخفي�شات 

يف فرباير ومار�ص 2021.

اجلزائر تلتزم ببعث ديناميكية 
جديدة للتعاون الإفريقي

تراجع �سادرات الغاز والنفط ي�سع 
احلكومة اأمام خيارات موؤملة

توزيع 128 رخ�سة لالإ�ستغالل املنجمي 
للذهب على �سباب الوادي

فتح فروع لبنك اجلزائر اخلارجي 
يف فرن�سا واإفريقيا قريبا

اأ�سعار النفط ت�سجل م�ستويات 
قيا�سية جديدة

�ضدور املر�ضوم التنفيذي املحدد لكيفيات مراقبتها

نور  اجلزائرية،  للجمارك  العام  املدير  اأكــد 
على  بتلم�شان،  االثــنــني  يــوم  خــالــدي،  الــديــن 
لتب�شيط  للجمارك  العامة  املديرية  م�شاعي 
املتعاملني  لــفــائــدة  اجلــمــركــيــة  االإجــــــراءات 
االقت�شاديني. وذكر ال�شيد خالدي، يف لقاء مع 
للوالية  زيارته  �شمن  االقت�شاديني  املتعاملني 
اأن  الرحمن،  عبد  بن  اأمين  املالية،  وزير  رفقة 
االقت�شاديني  للمتعاملني  الفعالة  املــرافــقــة 
اإطـــار  يف  الرئي�شية  املــحــاور  اإحــــدى  ت�شكل 
وهذا  اجلمركية"  ــالإدارة  ل اجلديد  "التوجه 
االإجــراءات اجلمركية وفق  من خالل تب�شيط 
املوؤ�ش�شة  تناف�شية  من  تعزز  حديثة  معايري 
بهدف  للت�شدير  املتوجهة  خ�شو�شا  املنتجة 
وتدعيم  املحروقات  خارج  متنوع  اقت�شاد  بناء 
البريوقراطية  اأ�شكال  كل  وحماربة  ال�شادرات 
االإدارية وتخفيف مدة وتكلفة مرور الب�شائع 

و االأ�شخا�ص عرب احلدود".
اأي�شا  �شتم�ص  الت�شهيالت  هــذه  اأن  ــاف  واأ�ــش

ال�شباب  طــرف  مــن  املج�شد  املنتج  اال�شتثمار 
واالإعــفــاءات  الت�شهيالت  خمتلف  ــالل  خ مــن 
املقررة  تلك  غرار  على  قانونا  عليها  املن�شو�ص 
واأ�شار  واحلا�شنات.  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  لفائدة 
�شلك  وع�شرنة  "تطوير  اأن  اىل  امل�شوؤول  ذات 
الذي  االأ�شمى  الهدف  هو  اجلزائرية  اجلمارك 
ن�شعى اإليه متا�شيا مع توجيهات ال�شلطات العليا 

للبالد".
واأو�شح اأن "ذلك ال يتاأتى اإال بتوجيه اجلهود 
املعلوماتي  النظام  يف  حديثة  تقنيات  لتبني 
التخلي�ص  وطــرق  اأ�شاليب  لتطوير  اجلــديــد 
لتنفيذ  التكنولوجيا  وا�ــشــتــخــدام  الرقمية 
وت�شهيل  مكيفة  فعالة  رقابية  وطرق  اأ�شاليب 
ومن  وتعزيزها  وت�شريعها  اجلمركة  عمليات 
وتعزيز  االقت�شاديني  املتعاملني  دعــم  خــالل 
األيات عمل  وامل�شتمر وت�شخري  املتبادل  التعاون 

حديثة".
االقت�شاد  "حماية  اأن  خالدي  ال�شيد  وقــال 

ــي يــعــد اأولـــويـــة مــ�ــشــالــح اجلــمــارك  ــن ــوط ال
بكل  مهامها  تــاأديــة  خـــالل  ــن  م ــة  ــري ــزائ اجل
تقنيات  وتبني  والتزام  واحرتافية  م�شوؤولية 
ل�شتى  للت�شدي  احلديثة  اجلمركية  املراقبة 
االأ�شاليب االحتيالية املنتهجة اليوم وما حتمله 
تهريب  مــن  بــالدنــا  اقت�شاد  على  خماطر  مــن 
واجلرمية العابرة للحدود وما ينجر عنهما من 

تهديد ا�شتنزاف خريات وثروات وطننا".
اجلزائرية  للجمارك  الــعــام  املــديــر  ـــدى  واأب
املتعاملني  الن�شغاالت  لال�شتماع  ا�ــشــتــعــداده 
بناءة  ت�شاركية  بيئة  بخلق  االقت�شاديني 
اجلمارك  موؤ�ش�شة  ع�شرنة  االأ�شا�شي  قوامها 
ــة لــلــتــطــورات  ــب ــواك اجلـــزائـــريـــة وجــعــلــهــا م

االقت�شادية احلا�شلة يف العامل.
اللقاء،  هذا  هام�ص  على  خالدي،  ال�شيد  وقام 
اأعوان املديرية اجلهوية  بتقليد الرتب لبع�ص 
للجمارك لتلم�شان وتكرمي بع�ص متقاعدي ذات 

امل�شالح.

م�ساعي لتب�سيط الإجراءات اجلمركية لفائدة 
املتعاملني القت�ساديني

اإقت�صادالأربعاء 31 يناير 2971/ 10  فيفري 2021 املوافق لـ 28 جمادى الثانية  061442
وحــدة  بوا�شطة  احلــجــم  مــراقــبــة  وتــتــم 
من  التاأكد  من  ت�شمح  التي  االأبــعــاد  قيا�ص 
احرتام حدود احلجم املرخ�ص بها ملركبات 
نقل الب�شائع. كما ال يجوز اأن يتحمل حمور 
مركبة نقل الب�شائع حمولة تفوق 13 طنا.

التي  الب�شائع  نقل  مركبات  جميع  وتخ�شع 
احلجم  ملراقبة  الوطني  الــرتاب  على  ت�شري 
م�شتوى  على  املحورية  واحلمولة  والـــوزن 
على  املو�شوعة  الطريق  يف  الــوزن  حمطات 
ال�شيارة  والــطــرق  الــطــرق  �شبكة  م�شتوى 

الوطنية.
والـــــوزن  احلـــجـــم  ملــراقــبــة  تــخــ�ــشــع  وال 
الب�شائع  نقل  مركبات  املحورية  واحلمولة 
واالإ�شعاف  امل�شاعدة  مهام  اإطار  يف  امل�شخرة 
لل�شرورة  اأو  طبيعية  كوارث  وقوع  حالة  يف 
االأ�شغال  وزارة  م�شالح  تكلف  كما  الق�شوى. 
احلجم  مراقبة  جتهيزات  بو�شع  العمومية 
والوزن واحلمولة املحورية يف �شبكة الطرق 

وت�شيريها وا�شتغاللها.
مراقبة  جتهيزات  و�شع  تفوي�ص  وميكن 
احلجم والوزن واحلمولة املحورية يف �شبكة 
اإىل  وا�شتغاللها  وت�شيريها  ال�شيار  الطريق 
والكيفيات  ال�شروط  وفق  االمتياز  اأ�شحاب 

املحددة يف اتفاقية االمتياز ودفرت ال�شروط 
املتعلق بها.

متت  التي  املركبة  مطابقة  عدم  حالة  ويف 
مراقبتها للحجم والوزن اأواحلمولة املحورية 
املن�شو�ص عليها يف التنظيم املعمول به يلزم 
مركبة  على  الفائ�ص  بنقل  املركبة  �شائق 
من  املركبة  �شحن  ترتيب  ــادة  اإع اأو  اأخــرى 

احلدود  اإىل  وحجمها  حمولتها  اإعادة  اأجل 
املطابقة  غري  املركبة  وتبقى  بها.  املرخ�ص 
حتت  الــوزن  حمطة  م�شتوى  على  متوقفة 
املركبة  و�شول  غاية  اإىل  ال�شائق  م�شوؤولية 
�شحن  اإعــادة  متنها  على  يتم  التي  البديلة 
الب�شاعة وي�شمن ال�شائق املركبة على نفقته 

عمليات اإعادة ال�شحن وكذا حرا�شتها.

حجم مركبات نقل الب�سائع ووزنها ر�سميا حتت املراقبة
�سدر يف �لعدد �الأخري من �جلريدة �لر�سمية �ملر�سوم �لتنفيذي �ملحدد لكيفيات مر�قبة حجم مركبات نقل �لب�سائع ووزنها وحمولتها �ملحورية. 

ويهدف هذ� �ملر�سوم رقم 21-51 �ملوؤرخ يف جانفي 2021 �إىل مر�قبة حجم مركبات نقل �لب�سائع ووزنها وحمولتها �ملحورية على 
م�ستوى حمطات �لوزن �لثابتة و�ملتنقلة بو��سطة �أدو�ت قيا�س م�سادق عليها من قبل �لهيئة �ملكلفة بالقيا�سة �لقانونية.



ــن وحـــدات  ـــدة خــا�ــشــة م نــفــذت وح
ال�شحراوي  ال�شعبي  التحرير  جي�ص 
تابعة  حرا�شة  مقر  ا�شتهدف  هجوما 
التا�شع  الفيلق  مــن  الثانية  للكتيبة 
ووثائق  ومعدات  و�شائل  وغنمت  مدرع 
عن  ال�شادر  البالغ  ح�شب   ، �شخ�شية 

وزارة الدفاع ال�شحراوية رقم 89.
وكالة  نقلته  الــذي  البالغ   يف  وجــاء 
االأنــبــاء الــ�ــشــحــراويــة ''�ــشــنــت فجر 
من  خا�شة  وحدة  فيفري   08 'الثنني 
ال�شحراوي  ال�شعبي  التحرير  جي�ص 
حرا�شة  مقر  ا�شتهدف  مبا�شرا  هجوما 
الفيلق  مــن  الثانية  للكتيبة  تابعة 
االحتالل  جلي�ص  التابع  مدرع  التا�شع 
جبال  منطقة  يف  املتمركزة  املغربي 
الــرتاب  عمق  يف  ــا  اآغ بقطاع  وركــزيــز 

املغربي.

متكن  الناجحة  االإغــارة  هذه  وخالل 
متاما  ال�شيطرة  من  امليامني  مقاتلونا 
وتدمريها  امل�شتهدفة  النقطة  على 
قائد  قــتــل  اىل  ــة  ــاف ــش اإ� بــالــكــامــل، 
ال�شف  �شابط  املغربية  احلــرا�ــشــة 
املدعو النكاع، وقتل عنا�شر احلرا�شة 
اأي�شا  مقاتلونا  متكن  كما  الــثــالثــة. 
و�شائل  غنم  مــن  الهجوم  هــذا  خــالل 
 BKT ر�شا�ص  �شالح  منها:  ومــعــدات 

رقم كال�شنكوف  �شالح   ،593-1 رقم  
0819 خا�ص بقائد احلرا�شة،   MH
ال�شخ�شية  الــوثــائــق  مــن  جمــمــوعــة 

اخلا�شة باأفراد احلرا�شة املغربية.
العملية  ''بهذه  يقول  البيان  وم�شى 
جي�ص  ينتقل  وال�شجاعة  اجلريئة 
من  الــ�ــشــحــراوي  ال�شعبي  التحرير 
اىل  املــيــدان  مدفعية  لغة  ا�شتعمال 
االكت�شاح  وعمليات  املبا�شر  الهجوم 
جي�ص  يتقنها  التي  فجرا  واالقتحام 
التحرير ال�شعبي ال�شحراوي ويخ�شاها 

الغزاة. 
وتتواىل هجمات اجلي�ص ال�شحراوي 
املغربي  االحــتــالل  قــوات  م�شتهدفة 
يف  اخل�شائر  من  مزيدا  تكبدت  التي 
االأرواح واملعدات على طول جدار الذل 

والعار''.

مقتل 3 جنود و �صابط �صف من قوات اجلي�ص املغربي 

عزل رئي�ص �صابق واإمكانية حرمانه 
من تويل من�صب عام م�صتقبال

وا�صنطن تعتزم العودة للم�صاركة يف اأعمال 
جمل�ص حقوق الإن�صان التابع لالأمم املتحدة

ال�شيوخ  جمــلــ�ــص  اأعـــ�ـــشـــاء  خــا�ــص 
االأمــريــكــي، اأمــ�ــص الــثــالثــاء، جتربة 
ب�شاأن  قـــرار  التــخــاذ  م�شبوقة،  غــري 
ــق، دونــالــد  ــاب ــش ــ� ــرئــيــ�ــص ال عــــزل ال
احلزب  زعيمي  التفاق  ووفقا  ترامب. 
اجلمهوري،  واحلــــزب  الــدميــقــراطــي 
قواعد  ب�شاأن  القانونية،  الــفــرق  مــع 
املحاكمة، فاإن املحاكمة �شت�شتمر حتى 
ت�شتاأنف  ثم  اجلمعة،  �شم�ص  غــروب 
املحاكمة  اأن   حيث  االأحــد،  ظهر  بعد 
عطلة  ب�شبب  ال�شبت،  نهار  �شتتوقف 
حمامي  اأحد  كون  اليهودي"،  "ال�شبت 

ترامب يهوديا.
حال  يف  اأنــه  على  االتفاق  ين�ص  كما 
فال  �شهود،  ا�شتدعاء  طــرف  اأي  اأراد 
للت�شويت،  ــر  االأم هــذا  يخ�شع  اأن  بد 
اأر�شله  طلبا  رف�ص  ترامب  ــاأن  ب علما 
الدميقراطيون،  العامون  املدعون  اإليه 
الق�شم.  حتت  �شهادته  اإىل  لال�شتماع 
على  االأربعاء،  يوم  املرافعات  و�شتبداأ 
�شاعة،   16 على  جانب  كل  يح�شل  اأن 

توزع على مدار يومني.
ت�شاك  ال�شيناتور  اأو�شح  جانبه،  من 
الدميقراطية  االأغلبية  زعيم  �شومر، 
اأدين  حال  يف  اأنه  ال�شيوخ،  جمل�ص  يف 
ترامب بالتهمة املوجهة اإليه - االإدانة 
جمل�ص  فــاإن  الثلثني-  اأكرثية  تتطلب 
ت�شويتا  بــعــدهــا  �ــشــيــجــري  الــ�ــشــيــوخ 

تويل  من  ملنعه  الب�شيطة،  باالأغلبية 
اأي من�شب عام يف امل�شتقبل.

الذين  الدميقراطيون  النواب  وراأى 
حماكمة  يف  ـــاء  االدع مهمة  يتولون 
ارتكب  ال�شابق  الرئي�ص  اأن  تــرامــب، 
اأنــه  معتربين  للد�شتور"،  "انتهاكا 
يرتكبه  ــذي  ال االأخــطــر  "االنتهاك 
"حتري�ص"  عــرب  اأمريكي"،  رئــيــ�ــص 

اأن�شاره على مهاجمة الكابيتول.
الرئي�ص  مــ�ــشــاءلــة  مـــديـــرو  وكــــان 
ترامب،  دونــالــد  ال�شابق،  االأمــريــكــي 
اأعلنوا  قد  النواب،  جمل�ص  اأع�شاء  من 
يف  �ــشــده،  دامغة"  "اأدلة  وجــود  عــن 
املحاكمة اجلارية مبجل�ص ال�شيوخ. يف 
حني، قال حمامو ترامب، اإن االأخري ال 
الكابيتول،  اقتحام  م�شوؤولية  يتحمل 
من  ذلــك  فعلوا  "اأن�شاره  اأن  معتربين 

تلقاء اأنف�شهم".
النواب  جمل�ص  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
 13 يف  ـــب  ـــرام ت ــــزل  ع ـــي  ـــك ـــري االأم
على  التحري�ص  بتهمة  املا�شي  يناير 
الكابيتول  اقتحام  اإثر  اال�شطرابات، 
 6 يف  ــب  ــرتام ل "موؤيدين"  قــبــل  ــن  م
اإىل  هذا  قراره  واأحــال  املا�شي،  يناير 
وفقا  عليه  للم�شادقة  ال�شيوخ  جمل�ص 
للد�شتور. ويدر�ص جمل�ص ال�شيوخ االآن 
قرار عزل ترامب، واإدانته، ومنعه من 

تويل منا�شب حكومية م�شتقبال.

اأعلنت الواليات املتحدة، عزمها العودة 
حقوق  جمل�ص  ــال  ــم اأع يف  للم�شاركة 
الذي  املتحدة،  لــالأمم  التابع  االإن�شان 
ان�شحبت اإدارة دونالد ترامب منه العام 

بالنفاق. واتهمته   2018
اأنتوين بلينكن،  واأعلن وزير اخلارجية 
تعليماته  اأ�شدر  "الرئي�ص  اأّن  بيان،  يف 
لــــوزارة اخلــارجــيــة بــاملــ�ــشــاركــة فـــورًا 
وبقوة" يف جمل�ص حقوق االإن�شان التابع 
لالأمم املتحدة. وقال بلينكن "نحن نعلم 
مليئة  هيئة  االإن�شان  حقوق  جمل�ص  اأن 
برناجمها  تعديل  اإىل  وحتتاج  بالعيوب 
ذلك  يف  مبــا  واأولــويــاتــهــا،  وع�شويتها 
توليه  ــذي  ال املتنا�شب  غــري  االهتمام 

الإ�شرائيل".
على  قادرًا  تكون  "لكي  بلينكن  واأ�شاف 
والتاأكد  املجل�ص  تق�شري  مــع  التعامل 
ــه، يــجــب اأن  ــات ــزام ــت ــال مـــن وفـــائـــه ب
واأن  موجودة  املتحدة  الواليات  تكون 
يف  الرائد  دورهــا  ثقل  كامل  ت�شتخدم 
الدبلوما�شية"، يف اإ�شارة اإىل التباين مع 
من  كثري  يف  اختارت  التي  ترامب  اإدارة 

االأحيان �شيا�شة التغيب.
ــن جــهــتــه، وعـــد الــقــائــم بــاالأعــمــال  م
االأمريكي باأن الواليات املتحدة �شتبذل 
مذّكرًا  الداخلي،  ال�شعيد  على  جهودًا 
العن�شرية  باإنهاء  وعد  بايدن  جو  باأّن 
اأعمال  انتقد  املجل�ص  وكــان  املنهجية. 
متار�شها  الــتــي  تــلــك  �شيما  ال  الــعــنــف 
االأمريكيني  جمموعة  �شد  ال�شرطة 

املتحدرين من اأ�شول اأفريقية.

يتخذ  الــذي  االإن�شان  حقوق  وجمل�ص 
"م�شوؤول عن تعزيز  من جنيف مقرًا له 
العامل"،  يف  االإن�شان  حقوق  وحماية 
اإ�شافة اإىل التعامل مع "حاالت انتهاك 
تو�شيات  ــدمي  ــق وت ــان  ــش ــ� االإن حــقــوق 
دولة   47 من  املجل�ص  ب�شاأنها".ويتاألف 
ب�شبب  بانتظام  بع�شها  ُيـــدان  ع�شوًا، 
انتهاكات حقوق االإن�شان، ويتم انتخابها 
من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. 
وكانت اإدارة ترامب قد اأعلنت يف يونيو 
حقوق  جمل�ص  �شتغادر  اأنــهــا   2018

االإن�شان التابع لالأمم املتحدة.

لأول مرة يف اأمريكا.. 

عقب هجوم نفذه مقاتلو اجلي�ص ال�ضحراوي

انطالق "مناورات 
اأتاتورك 2021" 
بني تركيا وباك�صتان

الثالثاء،  اأمــ�ــص  يـــوم  انطلقت 
بني   "2021 اأتاتورك  "مناورات 
اأنقرة واإ�شالم اآباد يف والية خيرب 
بختونخوا ب�شمال غرب باك�شتان.      
للجي�ص  االإعــالمــي  املكتب  وقــال 
الباك�شتاين يف بيان، اأن املناورات 
جتري يف منطقة تاربيال بالوالية 

و�شت�شتمر ملدة 3 اأ�شابيع.
وبح�شب البيان "�شتعزز املناورات 
ال�شعبني  بــني  االأخــــوة  عــالقــات 
اإىل  ي�شار  والباك�شتاين".  الرتكي 
اأن وزارة الدفاع الرتكية، ذكرت يف 
4 يناير املا�شي يف بيان اأن القوات 
والباك�شتانية،  الرتكية  اخلا�شة 
�شتجري مناورات يف باك�شتان بني 

فرباير. و20   4
جتـــرى   1998 عـــــام  ومــــنــــذ 
الباك�شتانية  الرتكية  املــنــاورات 
ب�شكل  اخلا�شة،  القوات  لوحدات 
املــنــاورات  ـــراء  اإج وعند  دوري، 
"مناورات  ا�شمها  يكون  تركيا  يف 
دولة  ملوؤ�ش�ص  ــارة  اإ�ــش يف  جناح" 
بــاكــ�ــشــتــان حمــمــد عــلــي جــنــاح، 
وعندما جتري يف باك�شتان ت�شمى 
اإ�شارة  يف  اأتاتورك"  "مناورات 
م�شطفى  احلديثة  تركيا  ملوؤ�ش�ص 

ق.دكمال اأتاتورك.

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

التوافقات الوطنية الفل�ضطينية التي مت التو�ضل اإليها 

بد�أت �لف�سائل �لفل�سطينية، لليوم �لثاين، جل�سات �حلو�ر �لوطني يف �لقاهرة حول ملف �النتخابات و�سمان �إجر�ئها و�العرت�ف بنتائجها وتذليل �لعقبات �لتي قد 
تعرت�س طريقها، يف وقت �أكدت م�سادر يف وفد �لف�سائل �أن �الأجو�ء هناك �إيجابية، و�سينتهي �حلو�ر باإعالن بيان من جميع �لف�سائل.

الفل�شطينية،  الف�شائل  ا�ــشــتــاأنــفــت 
الثالثاء، جل�شات حوارها يف مقر  اأم�ص 
بهدف  بالقاهرة،  امل�شرية  املخابرات 
اإيجاد خارطة طريق لتنفيذ االنتخابات 

الفل�شطينية املقبلة مبراحلها الثالث.
اأجواء  اإن  القاهرة،  من  م�شادر  وقالت 
الثالث  اجلل�شات  خالل  �شادت  اإيجابية 
و�شملت  االأول  الــيــوم  يف  عــقــدت  الــتــي 
كــلــمــة لــرئــيــ�ــص املـــخـــابـــرات الــعــامــة 
وكلمات  كامل،  عبا�ص  اللواء  امل�شرية، 
واأكدت  الفل�شطينية.  الف�شائل  روؤ�شاء 
ملف  اإغـــالق  على  "االتفاق  املــ�ــشــادر: 
الغربية  ال�شفة  يف  ال�شيا�شي  االعتقال 
وقطاع غزة واإعطاء م�شاحة وا�شعة من 

احلرية".
ليوم  احلــوار  متديد  امل�شادر  ورجحت 
على  لالتفاق  فر�شة  "الإعطاء  اإ�شايف 
الف�شائل".  بــني  ــالف  اخل نقاط  كامل 
يف  الفل�شطينية  الف�شائل  وتناق�ص 
الد�شتورية  املحكمة  ملف  الثاين  اليوم 
ــافــة اإىل  ــتــخــابــات، اإ�ــش ــم االن ــاك وحم

�شناديق  على  االأمــنــي  االإ�ــشــراف  ملف 
االنتخابات.

ويف �شياق مت�شل ك�شف قيادي فل�شطيني 
الفل�شطينية  م�شارك يف حوار الف�شائل 
يف العا�شمة امل�شرية، بع�شا من تفا�شيل 
جمريات احلوار الذي دار خالل جل�شات 
"اجتماعات  اأن  القيادي،  اأم�ص. واأو�شح 
اليوم االأول من جل�شات احلوار الوطني 

اجلل�شة  وتراأ�ص  االثنني،  م�شاء  انتهت 
املخابرات  جهاز  رئي�ص  االفتتاحية 

العامة امل�شرية، الوزير عبا�ص كامل".
واأكد يف ت�شريح خا�ص لـ"عربي21" اأن 
"االأجواء التي �شادت لقاء يوم االثنني، 
كانت  والوفود  واإيجابية،  طيبة  كانت 
نظرها  وجـــهـــات  طــــرح  يف  ــة  ــاح ــرت م
املختلفة" م�شيفا: "االنطباع العام هذه 

املرة خمتلف متاما".
ذكر  طرحت،  التي  املوا�شيع  بني  ومن 
طرح  ـــربي  ال رفـــح  مــعــرب  "مو�شوع  اأن 
خالل اجلل�شات الثالث التي عقدت يوم 
التمهيدية  اللقاءات  وخــالل  االثنني 
هناك  وكان  احلوار،  جل�شات  بدء  قبيل 
واإنهاء  املعرب  فتح  اأجل  من  كبري  اإحلــاح 

م�شكلة العالقني الفل�شطينيني".
الفل�شطينية  الف�شائل  وفــود  وو�شلت 
يف  للم�شاركة  االأحد،  يوم  القاهرة  اإىل 
الفل�شطيني  الكل  يجمع  الــذي  اللقاء 
امل�شرية،  املــخــابــرات  جــهــاز  بــرعــايــة 
للنقا�ص حول اأهم الق�شايا، ويف مقدمتها 
اإجراء االنتخابات الفل�شطينية العامة 
الت�شريعي،  املجل�ص  الثالث،  مبراحلها 
اإ�شافة  الوطني،  واملجل�ص  الرئا�شة، 
وطني  برنامج  اإىل  التو�شل  ملحاولة 
ال�شلطة  وتــعــتــزم  اأخـــــرى.  وقــ�ــشــايــا 
برملانية  انتخابات  اإجراء  الفل�شطينية 
 31 يف  رئا�شية  وانتخابات  مايو   22 يف 

يوليو.
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10 اآخرين  اإنقاذ   24 �سخ�سا على االأقل م�سرعهم ومت  لقي 
يوم االثنني يف ت�سرب للمياه داخل وحدة ن�سيج �سرية مبدينة 
طنجة ب�سمال  املغرب، فيما تتوا�سل عمليات البحث عن ناجني 

حمتملني، ح�سبما اأفادت به ال�سلطات  املحلية.     
ال�سرية  الوحدة  هذه  اأن  املحلية،  االإعالم  و�سائل  ونقلت 
االإنا�ص  بحي  �سكنية  بفيال  اأر�سي  حتت  مبراآب  تقع   للن�سيج 
باملدينة و�سهدت ت�سربا ملياه االأمطار اإىل داخلها، مما ت�سبب يف 
حما�سرة العاملني الذين يجهل حتى االآن عددهم االإجمايل. 
ت�ستمر  فيما  القريبة،  للم�ست�سفيات  اجلرحى  نقل  ومت 
املحا�سرين  االأ�سخا�ص  بقية  واإنقاذ   للو�سول  البحث  عمليات 

املحتملني.    

بعد  االإثنني  فرن�سا  غرب  جنوب  قوية  في�سانات  اجتاحت 
بينها  من  مناطق  عدة  واتخذت  الغزيرة  االأمطار  من  اأيام 
�سرق باري�ص ا�ستعدادات ملواجهة في�سانات قبل موجة باردة 

متوقعة يف وقت الحق من هذا االأ�سبوع.
فقد بلغت مياه نهر �سارونت م�ستوى قرب 6.20 مرت وهو اأعلى 
يف  اخل�سر  م�ستوى  اإىل  املياه  وارتفعت  االإطالق.  على  م�ستوى 
�سانت  بلدة  من  وا�سعة  باأجزاء  الركبة  وم�ستوى  �سوارع  عدة 
الواقعة على م�سافة 115 كيلومرتا �سمايل بوردو وهي االأكرث 

ت�سررا جراء الفي�سانات.

بفريو�ص  اإ�سابة   3070 ت�سجيل  الثالثاء،  اإ�سرائيل،  اأعلنت 
الـ24  ال�ساعات  خالل  االإ�سرائلي  اجلي�ص  �سفوف  يف  كورونا 
وكالة  ح�سلت  ت�سريح  يف  الع�سكري  الناطق  وقال  االأخرية.     
احلجر  يف  جنديا   12143 اإن  منه،  ن�سخة  على  االأنا�سول 
ال�سحي املنزيل. ومل يو�سح اجلي�ص عدد اجلنود، الذين اأ�سيبوا 
بالفريو�ص، منذ ظهور الوباء مطلع العام املا�سي. واأعلنت حكومة 
االحتالل االإ�سرائيلي، اجلمعة، متديد اإجراءات االإغالق ب�سبب 

ا�ستمرار االرتفاع باالإ�سابات بالفريو�ص.

يدخل ال�سراع يف اأفغان�ستان نفًقا مظلًما يهدد حمادثات ال�سالم 
املتعرثة الإنهاء 4 عقود من النزاعات امل�سلحة يف البالد. وموؤخرا 
دينية  ورموز  م�سوؤولني  اأفغان�ستان  يف  االغتياالت  موجة  طالت 
و�سيا�سية وق�ساة، لتزيد من اأعمال العنف يف بلد مزقتها احلرب 
الت�سوية  جهود  تفلح  ومل  املا�سي،  القرن  �سبعينيات  اأواخر  منذ 

ال�سيا�سية يف ت�سميد جراحها.
تواتر  كابل،  االأفغانية  العا�سمة  ت�سهد  اأ�سهر،   8 نحو  ومنذ 
واإطالق  البارزة،  ال�سخ�سيات  من  العديد  مبقتل  العنف  اأحداث 
اأ�سرف  االأفغاين  الرئي�ص  وجناة  الرئا�سي،  الق�سر  على  �سواريخ 
غني ب�سعوبة من هجوم انتحاري مميت ا�ستهدف موكبه. وجرى 
وت�ستهدف  النظر.  ب�سبب اخلالفات يف وجهات  املفاو�سات  تعليق 
هذه املفاو�سات اإنهاء 42 عاما من النزاعات امل�سلحة باأفغان�ستان، 
منذ االنقالب الع�سكري يف 1978، ثم الغزو ال�سوفيتي بني عامي 

و1989.  1979

�سن تنظيم ''داع�ص'' اأكرث من 100 هجوم يف �سمال �سرق �سوريا 
خالل ال�سهر املا�سي وحده، وهو يرهب العديد من البلدات والقرى 
ليال. ويرتكز العنف يف حمافظة دير الزور ال�سحراوية اإىل حد 
جانب  اإىل  احلقيقي  ا�سمه  حجب  )مت  �سوري  باحث  وقام  كبري. 
حمايته(  اأجل  من  فيها  يعمل  التي  احلكومية  غري  املنظمة  ا�سم 
اأ�سكاال  يتخذ  العنف  اإن  ويقول  الهجمات،  عن  اإح�سائيات  بجمع 

عديدة.
الروؤو�ص  وقطع  الذبح  يف  يتمثل  ذلك  "اإن  قائال:  واأو�سح 
النارية  الدراجات  منت  على  انتحارية  وعمليات  والتفجريات 
واالغتياالت واخلطف، وكل ما نتحدث عنه هو يف منطقة �سغرية 

�سرقي مدينة دير الزور".

في�صانات عارمة يف جنوب غرب فرن�صا 

اإ�صرائيل ُت�صجل 3070 اإ�صابة يف 
اجلي�ص بفريو�ص كورونا

اأفغان�صتان.. خماوف من اآثار موجة 
الغتيالت على حمادثات ال�صالم 

عودة وح�صية تنظيم ''داع�ص'' اإىل 
بلدات �صورية

الأمطار  ملياه  ت�صرب  يف  قتيال    24
داخل م�صنع �صري يف املغرب 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
اإجناح احلوار "مهما كلف الأمر"



ح�سان بكو�س: )رئي�س الفريق(

مــع بــدايــة الــعــد الــتــنــازيل النــطــالق املو�سم 
الرابطة  بطولة  عن  ال�ستار  واإ�سدال  اجلديد 
بقيادة  لالإحتاد  الفني  الطاقم  يعمل  الثانية 
املدرب زكري ح�سني على ر�سم معامل الت�سكيلة 
جالل   اأوالد  مواجهة  �ستلعب  التي  االأ�سا�سية 
للنادي  الفنية  العار�سة  على  االأول  فامل�سرف 
يف�سل متديد “ال�سو�سبان�ص” وعدم الك�سف عن 
اأوراقه مبكرا ويعمل على و�سع اللم�سات االأخرية 
مبواجهة  املعنية  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على 
يكون  الباتني  التقني  اأن  ال�سيما  جالل،  اأوالد 
قد اأخذ نظرة �ساملة على جاهزية التعداد من 
بلغت  والتي  ال�سابقة  الودية  املواجهات  خالل 
املدرب  اأن  اإىل  االإ�سارة  ويجدر  مباريات  ت�سعة 
خط  غــرار  على  املنا�سب  بع�ص  يف  يف�سل  مل 
الدفاع والهجوم، حيث مل يكن التقني الباتني 
غياب  عن  ناهيك  الدفاعي،  العمل  عن  را�سيا 
الفريق،  خا�سها  التي  اللقاءات  يف  الفعالية 
بتجريب  ويقوم  ح�ساباته  يراجع  جعله  ما 
بع�ص احللول املتاحة على اأمل اإيجاد الو�سفة 
يف  بقوة  الدخول  على  املــدرب  وياأمل  املثالية 
غمار البطولة وبداية ح�سد النقاط من اأوىل 
اجلوالت لتفادي الدخول يف مرحلة فراغ منذ 

البداية.
من  املا�سية  الفرتة  خالل  املنجز  العمل  وبعد 
التح�سريات والتي قاربت الثالثة اأ�سهر خا�ص 
خاللها الفريق ت�سعة لقاءات ودية، يرى املدرب 
زكري باأن ن�سبة جاهزية الفريق بلغت م�ستوى 
مقبول رغم فرتة التوقف الطويلة التي �سبقت 
الفرتة  و�سي�ستغل  التدريبات  الأجــواء  العودة 
اأعلى  اإىل  الت�سكيلة  م�ستوى  لرفع  املتبقية 
البداية  حتقيق  اأمل  على  املمكنة  م�ستوياتها 

املطلوبة.

زكري ميدد ال�سو�سبان�س 
بخ�سو�س الت�سكيلة 

ويطالب بالدخول بقوة 
يف غمار البطولة

اإحتاد ال�شاوية

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب  اأحمد اأمني. ب 

االأ�سبوع  لهذا  اجلدية  التح�سريات  بعد 
بطولة  انطالق  اإ�سارة  اإعطاء  موعد  قبل 
الرابطة الثانية نهاية هذا االأ�سبوع اأ�سبال 
الكاب   " ملوقعة  جيدا  ح�سروا  اجلنحاوي 
مناف�سة  ملوعد  االفتتاح  جولة  حل�ساب   "
الكوت�ص  اأن  ـــم  ورغ الــثــانــيــة،  الــرابــطــة 
اأ�سبوع  قبل  فقط  مــوؤخــرا  التحق  فـــاروق 
ــراءات  االإج بداعي  البطولة  انطالق  عن 
االإدارية لدخول الرتاب اجلزائري اإال اأنه 
املباريات  يبقى جد متفائل بعدما تابع كل 
الفيديو  بوا�سطة  االحتــاد  لفريق  الودية 
واأعجب كثريا بالرتكيبة الب�سرية واأ�سماء 
"ليا�سمكا"  فريق  ي�سكلون  الذين  الالعبني 
وبدوره له بع�ص اخلربة ويعرف الكثري عن 

البطولة اجلزائرية بعدما �سبق له تدريب 
يف اجلزائر املو�سم املن�سرم.

املـــدرب  ا�ستقبلوا  ــار  ــ�ــس االأن جهتهم  مــن 
بالن�سبة  الــ�ــســاأن  ونــفــ�ــص  كــبــري  بــرتحــاب 
التقني  �سدر  اأثلج  ما  وهو  االإداري  للطاقم 
جد  �سيكون  �سك  دون  الـــذي  اجلــنــحــاوي 

مرتاح يف عمله يف خن�سلة . 
وعلى �سعيد اآخر من جهته فريق الرديف 
اجلمعة  هـــذا  ــد  ــوع امل يف  بــــدوره  �سيكون 
و�سيلتقي اأ�سبال التقني لبازدة فاحت نظرائهم 
�سباب باتنة، وعن هذه املقابلة اأكد الطاقم 
الفني اأن اأ�سباله م�ستعدون وجاهزون ملوعد 
ال�ساعة  ال�ستار واملربجمة على  مباراة رفع 
اأكد  املوعد  هــذا  وقبل  �سباحا،  العا�سرة 

املتحدث اأن فريقه لعب اأربعة لقاءات ودية 
خن�سلة  الحتاد  االأكابر  فريق  من  كل  اأمام 
واآخر  واإيابا  ذهابا  ال�ساوية  احتاد  وواجه 
وح�سبه  تب�سة  احتــاد  اأمــام  كانت  مــبــاراة 
�سباب  للقاء  وم�ستعد  جاهزية  يف  فريقه 

باتنة . 
�سليمان  برجي  القائد  زمالء  جهتهم  ومن 
بتحقيق  املــو�ــســم  تــد�ــســني  عــلــى  مــ�ــســرون 
ال�سيما  كلمتهم  لقول  اإيجابية  بنتيجة 
�سبان  باأ�سماء  غنية  االحتــاد  ت�سكيلة  اأن 
ممتازين على غرار كل من منزر كرمي، جنمة 
اإليا�ص و�سناق حممد والقائمة طويلة يبقى 
فقط �ستكون الت�سكيلة اخلن�سلية حمرومة 

من خدمات احلار�ص االأ�سا�سي بن دونة

اأنتخب فريد بوقاي�ص رئي�سا جديدا لالحتادية اجلزائرية 
الألعاب القوى للعهدة االوملبية 2021-2024خالل اأ�سغال 
مبقر  اأم�ص  اأول  جرت  التي  االنتخابية  العامة  اجلمعية 
اللجنة االأوملبية اجلزائرية بالعا�سمة و بهذا يخلف عبد 
على  وتناف�ص  ثانية  لعهدة  يرت�سح  مل  الذي  ديب  احلكيم 
اجلمعية  وخــالل  اأنــه  غري  مرت�سحني  اأربــعــة  املن�سب  هــذا 
رئي�ص  وهــو  مي�سي  بن  كمال  املرت�سحان  قــرر  االنتخابية 
والية  رابطة  من  �سليماين  بن  ومــراد  لالحتادية  �سابق 

االإنتخابي  املعرتك  تاركني  ال�سباق  من  االإن�سحاب  املدية 
للثنائي فريد بوقاي�ص و العداء ال�سابق يا�سني لوعيل فقط 
على  بوقاي�ص  وحت�سل  االإحتادية  رئا�سة  على  املناف�سة  يف 
ي�سغل  بوقاي�ص  وكان  لوعيل  لفائدة   34 مقابل  �سوتا   39
من�سب رئي�ص رابطة تيزي وزو الألعاب القوى ويتكون املكتب 
من  بكل  القوى  الألعاب  اجلزائرية  لالحتادية  الفدرايل 
طاهر  رحموين،  حميد  بوقندول،  ح�سني  �سايف،  خمتارية 

بخو�ص، فرحات عازم، حممد تومي والعيد ب�سو.

بكو�ص  ح�سان  الفريق  رئي�ص  خ�سنا 
بحوار ح�سري تطرق فيه اإىل العديد من 
النقاط التي تخ�ص الفريق حيث اأ�سار يف 
بداية حديثه على اأن الفريق �سي�سرع يف 
التح�سريات للمو�سم اجلديد يوم اجلمعة 
واأكد رئي�ص ال�سباب اأّنه عازم رفقة اأع�ساء 
على  الفريق  و�ــســع  على  امل�سري  مكتبه 
ال�سكة ال�سحيحة رغم عديد ال�سعوبات 
والــعــراقــيــل الــتــي تــالحــق الــفــريــق يف 
املوا�سم االأخرية واأ�سار اأن اإدارته جنحت 
جلب  خــالل  من  حمــرتم  فريق  تكوين  يف 
كاوة،  مولود  بقيادة  كفء  الفني  طاقم 
واأي�سا القيام بتدعيمات نوعية ومدرو�سة 
يف جميع اخلطوط، فلجنة اال�ستقدامات 
األـــوان  تقم�ص  العــب  اأي  يف  تخطئ  مل 
ال�سباب هذا املو�سم بدليل نوعية وجودة 
والذين  الفريق  يف  املوجودين  الالعبني 
يف  ين�سط  فريق  اأي  مــع  اللعب  ميكنهم 
هذا  يف  الثانيةوقال  اأو  االأوىل  الرابطة 
اإىل  م�سبوطة  الفريق  "اأمور  ال�سدد: 
اأبعد احلدود ولدينا ت�سكيلة ثرية ت�سم 
متمكن  فني  وطاقم  امل�ستوى  يف  العبني 
يف  منه  نــعــاين  الـــذي  الــوحــيــد  وامل�سكل 
امل�سكل  هو  الفريق  يف  االأخــرية  ال�سنوات 
بقدرة  متفائل  فاأنا  هذا  كل  ورغم  املايل 
يف  االأوىل  االأدوار  لــعــب  عــلــى  فــريــقــي 
بطولة املو�سم اجلديد واملناف�سة بقوة يف 

مو�سم �سيكون �سعب وا�ستثنائي على كافة 
امل�ستويات، فاالأمور �ستكون �سعبة خا�سة 
يف املجموعة ال�سرقية، لكن فريقي ميلك 
حيث  امل�ستوى  هــذا  يف  الكافية  اخلــربة 
واملناف�سة  املحلية  اللقاءات  على  تعّودنا 
على ورقة ال�سعود من قبل، واأنا واثق باأن 
اجلديد  املو�سم  يف  كلمته  �سيقول  فريقي 

�سريطة اإيجاد حلول للم�ساكل املالية".
الكتيبة  من  االأن�سار  ينتظره  ما  عن  اأما 
البي�ساء هذا املو�سم قال"نعرف طموحات 
فريقهم  بروؤية  يحلمون  حيث  اأن�سارنا 

جمددا يف الرابطة االأوىل املحرتفة ومن 
حقهم اأن يحلموا بذلك واأوؤكد اأن الوقوف 
خلف الفريق يف ال�سراء وال�سراء �سيمنح 
جرعة اإ�سافية لالعبني تدفعهم لتحقيق 
نتائج يف امل�ستوى خا�سة اأن ع�ساق اللونني 
من  للمزيد  متعط�سني  واالأبي�ص  االأ�سود 
جميعا  �سنوفق  اهلل  �ساء  واإن  ـــراح  االأف
عني  اإعــادة  يف  اليد  يف  اليد  ن�سع  عندما 
والبداية  احلقيقية  مكانتها  اإىل  فكرون 

بالتخل�ص من جحيم الهواة".

اأهلي  اإدارة  جمل�ص  يف  الع�سو  ــن  اأعــل
يف  رغبته  عــن  م�سعودان  جــمــال  الـــربج 
الرت�سح لرئا�سة الرابطة املحرتفة خالل 
�سهر  خالل  املقررة  االإنتخابية  اجلمعية 
عبد  احلـــايل  الرئي�ص  خلــالفــة  مــار�ــص 
اأي�سا  م�سعودان  اأعلن  كما  مدوار،  الكرمي 
من  الفاف  لرئا�سة  للرت�سح  حتم�سه  عن 
ثقته  على  مــوؤكــدا  زط�سي  خالفة  ــل  اأج
وكان  الكروية،  الهياأت  اأعلى  رئا�سة  يف 
عن  �سابق  وقــت  يف  اأعــلــن  قــد  م�سعودان 
اإدارة  جمل�ص  من  اال�ستقالة  يف  رغبته 
ب�سبب  الــربج  الأهلي  التجارية  ال�سركة 
ف�سله يف اإخراج الفريق من الو�سعية التي 
اجلاري،  املو�سم  بداية  منذ  فيها  يتخبط 
االإدارة  رحيل  على  م�سعودان  ي�سر  حيث 
احلالية وجميئ وجوه جديدة لالإ�سراف 
على ت�سيري الفريق خالل الفرتة املقبلة.

عن  نبيل  بو�سماحة  الالعب  و�سيغيب 
ب�سبب  مقرة  جنم  اأمــام  االأهــلــي  مــبــاراة 
تلقيه  ب�سبب  عليه  امل�سلطة  العقوبة 

الإنذار احتجاج يف مباراة �سبيبة ال�ساورة 
متاعب  مــن  �سيزيد  ـــذي  ال االأمــــر  وهـــو 
الغيابات  ظل  يف  لالأهلي  الفني  الطاقم 
ب�سبب  الت�سكيلة  يف  املــوجــودة  الكثرية 
عثمان،  بن  من  كل  غرار  على  االإ�سابات 
�سبيعي، زياين ومتحزم  عرو�سي، زغدان، 

لها  تعر�ص  التي  االإ�سابات  ب�سبب  وهذا 
هوؤالء الالعبني وهو ما يطرح الكثري من 
حت�سريات  بخ�سو�ص  االإ�ستفهام  عالمات 

الفريق قبل بداية املو�سم اجلاري.
اأهلي  فريق  املحرتفة  الرابطة  وعاقبت 
لعدم  �سنتيم  مليون   20 مببلغ  الـــربج 

البدالء  دكة  على  رئي�سي  مدرب  تواجد 
اإدارة  وتبقى  ال�ساورة،  �سبيبة  لقاء  يف 
للفريق  مدرب  جلب  على  جمربة  االأهلي 
اإىل  بو�سبيعة  امل�ساعد  املدرب  ترقية  اأو 
القادمة  املباريات  خــالل  رئي�سي  مــدرب 
ــتــفــادي عــقــوبــات جــديــدة مــن طــرف  ل
حلد  االأهلي  اإدارة  ت�ستقر  ومل  الرابطة 
االأن على قرار نهائي فيما يتعلق باملدرب 
يف  بوزيدي  التقني  يبقى  حيث  اجلديد 
على  لالإ�سراف  املطلوبني  املدربني  قائمة 
عاقبت  كما  للفريق،  الفنية  العار�سة 
التابعة للرابطة فريق  جلنة االن�سباط 
اأهلي الربج ماليا مببلغ 40 مليون �سنتيم 
ب�سبب عدم احرتام الربوتوكول ال�سحي 
يف مباراتي احتاد العا�سمة ون�سر ح�سني 

داي.

�سرع جنم تازقاغت ال�ساعد حديثا اإىل ق�سم 
يوم  زوال  املوعد  وكــان  التح�سريات  يف  الهواة 
حتت  الطاهر  مــيــزان  ال�سهيد  مبلعب  االأحـــد 
ملني  حممد  التون�سي  بن  التدريب  ثنائي  قيادة 
احل�سة  ميز  ما  واأهم  بلف�سل،  عادل  وامل�ساعد 
 25 بتعداد  الالعبني  جميع  ح�سور  هو  االأوىل 
الذي  الفني  الطاقم  اأ�سعد كثريا  ما  العبا وهو 
املدرب  ك�سف  اأيــن  التح�سريات،  برنامج  ر�سم 
امل�ساعد بلف�سل اأن فريقه خالل االأ�سبوع االأول 
يف  واحدة  مرة  �سيتدرب  التدريبات  بداية  من 
كما  ال�سيما  خفيف  يكون  والعمل  فقط  اليوم 
اأ�سار املتحدث اأن الالعبني ومنذ 11 �سهرا كامال 
الذي  االأمــر  وهو  املالعب  اأجــواء  عن  بعيدين 
و�سفه بال�سعب ال�سيما من اجلانب البدين ولذا 
ح�سبه االأمور تكون خمتلفة متاما مثل املوا�سم 
�سيعرف   الثاين  االأ�سبوع  اأن  ،م�سريا  ال�سابقة 

�سيكون  طبعا  وهــذا  العمل  ن�سق  رفــع  ما  نوعا 
بالتن�سيق مع املدرب الرئي�سي بن التون�سي الذي 
والذي  التدريب  عامل  اأبجديات  جيدا  يعرف 
بدوره يبقى متفائال لدخول البطولة بقوة يف 
خدومة  اإدارة  بها  قامت  التي  االنتدابات  ظل 
اأعمارة، ون�سري اأن النجم �سيدخل نهاية ال�سهر 
حتديد  الحقا  و�سيتم  مغلقا  ترب�سا  ــاري  اجل

مكان اإجرائه  وحتديد اأي�سا الفرق املناف�سة .

ال�سهيد  ملعب  اأن  ظل  ويف  اآخــر  �سعيد  وعلى 
االأ�سغال  بداية  قريبا  �سيعرف  الطاهر  ميزان 
اال�سطناعي  بالع�سب  اأر�سيته  اإعــادة  وتخ�ص 
النجم  اأن�سار  جهتهم  من  املدرجات  يف  وتو�سيع 
ينا�سدون ال�سلطات باالإ�سراع يف امل�سروع للعودة 
قريبا اإىل تازقاغت لالنتهاء من معاناة التنقل 
ذهابا واإياب بني خن�سلة وتازقاغت مثلما حدث 

املو�سم الفارط.

الكوكي يرف�س حتويل دغموم لالحرتاف يف تون�س  
اأ�سبال اجلنحاوي ي�سبطون عقارب 
ال�ساعة على موعد لقاء "الكاب"

فريد بوقاي�س رئي�سا
 جديدا لالحتادية 

ونطمح  تناف�سي  فريق  ت�سكيل  يف  "جنحنا 
لتحقيق ال�سعود"

م�سعودان يرغب يف الرت�سح لرئا�سة الرابطة املحرتفة

النــــجم ي�ســــــرع يف التح�سريات بتعداد مكتمل 

بدري. ع

العبي  من  عدد  مقاطعة  اأزمــة  مازالت 
متوا�سلة  للتدريبات  العلمة  مولودية 
اأم�ص  اأول  املقاطعني  عــدد  اإرتفع  حيث 
حدود  يف  كــان  اأن  بعد  العبني   10 اإىل 
07 العبني يف ح�سة االإ�ستئناف، وجدد 
الالعبون املقاطعون للتدريبات مطالبهم 
مع  العالقة  املالية  م�ستحقاتهم  بت�سوية 
االأوىل  اجلولة  لقاء  مبقاطعة  التهديد 
من البطولة اأمام دفاع تاجنانت يف حال 
بت�سوية  الفريق  م�سريي  اإلــتــزام  عــدم 
الفارط،  املو�سم  عن  �سهرية  اأجور   05
بقيادة  للفريق  الفني  الطاقم  بدا  فيما 
املدرب عزيز عبا�ص غا�سبا من الو�سعية 
احلالية خا�سة اأن اإ�سراب الالعبني جاء 
قبل اأيام قليلة فقط من بداية البطولة 
ناهيك عن عدم متكن الفريق حلد االأن 
املنازعات  جلنة  ديــون  ملف  ت�سوية  من 

وبالتايل عدم تاأهيل الالعبني اجلدد. 
وعقد م�سريو مولودية العلمة اإجتماعا 
بقيادة رئي�ص النادي الهاوي �سمري رقاب 
الق�سايا  من  العديد  يف  النظر  اأجل  من 
الفرتة  يف  الــفــريــق  بت�سيري  املتعلقة 
لالإدارة  االأول  االإجتماع  وهو  احلالية، 
م�سكل  مــع  وتــزامــن  اجلــديــدة  العلمية 
للمطالبة  القدامى  الالعبني  اإ�ــســراب 
اأخر  جانب  ومن  العالقة،  مب�ستحقاتهم 
عودة  على  املوافقة  نحو  االأمــور  ت�سري 
تدعيم  بغية  ــراد  ــس � مليك  املــ�ــســاعــد 
املدرب  من  بطلب  للفريق  الفني  الطاقم 
ــرتاح  اإق وراء  كــان  ــذي  ال عبا�ص  عزيز 
الطاقم  من  اإن�سحابه  بعد  �سراد  عــودة 

الفني الأهلي الربج.   
الق�سية  يف  الــنــظــر  تـــاأجـــيـــل  ومت 
ــة مــن طــرف  ــوع ــرف االإ�ــســتــعــجــالــيــة امل

الهاوي  النادي  �سد  التجارية  ال�سركة 
مبحكمة  التجاري  الفرع  م�ستوى  على 
ب�سبب  القادم  االأحد  غاية  اإىل  �سطيف 
غياب ممثلي النادي الهاوي عن اجلل�سة 
االأ�سبوع  بداية  مع  مقررة  كانت  التي 
على  التجارية  ال�سركة  وت�سر  اجلاري، 
اإبطال اجلمعية العامة للم�ساهمني التي 
حق  اإ�سرتجاع  مع  �سابق  وقت  يف  جرت 
اجلديد،  املو�سم  خــالل  الفريق  ت�سيري 
االإداري  املدير  وجــه  اأخــر  جانب  ومــن 
لل�سركة التجارية ه�سام فونا�ص مرا�سلة 
التدخل  اأجـــل  مــن  �سطيف  وايل  اإىل 
الفريق  اإجتاه  ديونه  ق�سية  يف  والنظر 
�سنتيم  ماليري   03 مبلغ  تناهز  والــتــي 
على  احل�سول  على  فونا�ص  ي�سر  حيث 
اأمواله خالل الفرتة احلالية بعد دخول 

اأموال ال�سلطات املحلية.

اإ�سراب القدامى يتوا�سل وعبا�س غا�سب 
من الو�سعية احلالية 
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حافلة  منت  على  اخلمي�ص  �سبيحة  العا�سمة 
تدريبية  ح�سة  برجمة  اإمكانية  مع  النادي 
بعد الو�سول يف اأحد مالعب العا�سمة الإزالة 

اأثار التعب.  
اإىل  بزيارة  عبلة  كمال  �سطيف  وايل  وقــام 
احل�سة  هام�ص  على   1945 مــاي   08 ملعب 
التدريبية التي اأجرتها الت�سكيلة ال�سطايفية، 
واملـــدرب  الالعبني  مــع  ـــوايل  ال ــدث  حت حيث 

االإفريقية  املــبــاراة  بخ�سو�ص  الكوكي  نبيل 
اأ�سانتي  اأمام  االأحد  هذا  الوفاق  تنتظر  التي 
كوتوكو الغاين، واأكد الوايل كمال عبلة على 
ماديا  الفريق  خلف  املحلية  ال�سلطات  وقوف 
ومعنويا خالل الفرتة املقبلة من اأجل حتقيق 
اأف�سل النتائج يف البطولة واملناف�سة القارية، 
كما طلب الوايل من الالعبني والطاقم الفني 
يف  غانا  من  اإيجابية  بنتيجة  العودة  �سرورة 
اجلزائر  ت�سريف  اأجــل  من  االأحــد  هذا  لقاء 

دوليا يف هذه املناف�سة.
وعلمنا من م�سادر مقربة من بيت الوفاق اأن 
متويل  على  وافقت  �سوناطراك  �سركة  اإدارة 
الوفاق خالل املو�سم اجلاري بعد الطلب املقدم 
يتم  اأن  املنتظر  ومن  الوفاق،  اإدارة  طرف  من 
رئي�ص  تنقل  بعد  وهــذا  قريبا  العقد  توقيع 
رئي�ص  رفقة  العا�سمة  اإىل  اليف  كمال  الوفاق 
جمل�ص االإدارة ال�سطايفية عبد احلكيم �سرار 
لعقد  املالية  القيمة  على  االإتــفــاق  اأجــل  من 
الوفاق  اإدارة  فاإن  اأخر  جانب  ومن  التمويل، 
اإبرام عدد من عقود التمويل مع  تراهن على 
املو�سم  خالل  وخا�سة  عمومية  �سركات  عدة 
اإىل  ت�سل  مالية  قيمة  على  للح�سول  اجلاري 
التخفيف من حدة  اأجل  من  �سنتيم  مليار   30

االأزمة املالية التي يعاين منها الفريق.

رف�ص مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
التخلي عن خدمات الالعب عبد الرحيم 
العر�ص  بعد  الراهن  الوقت  يف  دغموم 
ال�سفاق�سي  الــنــادي  مــن  و�سله  الـــذي 
يف  احلــلــول  قلة  مــع  خا�سة  التون�سي 
التي  االإ�سابة  ب�سبب  االأمــامــي  اخلــط 
واأكد  الالعبني،  من  العديد  منها  يعاين 
الكوكي حاجته لكل الالعبني يف الوقت 
احلايل، ومل يفقد رئي�ص جمل�ص االإدارة 
عبد احلكيم �سرار يف اإقناع املدرب نبيل 
الالعب  حتويل  على  باملوافقة  الكوكي 
الوطن خا�سة  لالإحرتاف خارج  دغموم 
التعداد  على  املنتظرة  التدعيمات  مع 
ال�ستوية،  الــتــحــويــالت  فـــرتة  خـــالل 
حتويل  عــلــى  ــاق  ــوف ال اإدارة  ــن  ــراه وت
الوطن  خارج  لالإحرتاف  الالعبني  اأحد 
املالية  ــة  االأزم جمابهة  اأجــل  من  وهــذا 
يف  الــوفــاق  منها  يعاين  التي  اخلانقة 
اأحد  اأن بيع عقود  الوقت الراهن حيث 
الالعبني من �ساأنه اأن ي�سمح باالإ�ستفادة 

من قيمة مالية معتربة.
العار�سة  عــن  االأول  املــ�ــســوؤول  وطلب 
الكوكي  نبيل  �سطيف  لــوفــاق  الفنية 
على  تدريبية  ح�سة  تــوفــري  ــرورة  �ــس

قبل  اخلمي�ص  ــوم  ي الطبيعي  الع�سب 
ـــوايل،  امل ــوم  ــي ال يف  غــانــا  اإىل  التنقل 
برجمة  يف  التون�سي  التقني  ويــرغــب 
ملعب  اأر�ــســيــة  عــلــى  تــدريــبــيــة  ح�سة 
كانت  حــال  يف  بالعلمة  زوغــار  م�سعود 
على  التعود  اأجل  من  �ساحلة  االأر�سية 
الع�سب الطبيعي، ومن جانب اأخر يرغب 
اجلزائر  اإىل  التنقل  يف  الفني  الطاقم 

وفاق �شطيف 

احتاد خن�شلة 

�شباب عني فكرون

اأهلي الربج

جنــــم تازقاغت

مولودية العلمة 

عبد الهادي. ب

األعاب القوى 

بدري. ع

تخ�سي�ص  اخلـــروب  بلدية  م�سالح  ــررت  ق

اإعانة مالية بقيمة 2.5 مليار �سنتيم ل�سالح 

فريق جمعية اخلروب وهي االإعانة التي من 

املنتظر �سبها يف ح�ساب الفريق خالل االأيام 

عريبي  زوبــري  الفريق  رئي�ص  وجلــاأ  املقبلة، 

مليون   600 يناهز  مايل  مبلغ  اإقرتا�ص  اإىل 

املنازعات  جلنة  ديون  ت�سوية  بغية  �سنتيم 

وهذا حتى يكون الالعبون اجلدد حا�سرين 

اأمام  اجلمعة  هــذا  االأوىل  اجلولة  لقاء  يف 

فريق مولودية ق�سنطينة.

الالعب  اإعــادة  خزار  اجلمعية  مدرب  وقرر 

يف  قرر  اأن  بعد  االأول  الفريق  اإىل  جغدايل 

وقت �سابق اإبعاد الالعب الأ�سباب اإن�سباطية 

حيث تقرر معاقبة الالعب ماليا فقط، وهذا 

يف الوقت الذي عرفت تدريبات الفريق عودة 

بن  غــرار  على  امل�سابني  الالعبني  من  عــدد 

عيفة، حجيج وبومعزة، بينما يتوا�سل غياب 

من�سوري،  حليمي،  �سورة  يف  اأخرين  العبني 

اإىل  خــزار  املــدرب  وجلــاأ  وو�ستاتي،  بو�سعدة 

ب�سبب  املفرو�ص  ال�سغط  الالعبني عن  اإبعاد 

اأمام  االأوىل  اجلولة  ملباراة  املحلي  الطابع 

اجلار مولودية ق�سنطينة.

البلدية تخ�س�س 2.5 مليار �سنتيم 

وعريبي يلجاأ اإىل القرتا�س 

جمعية اخلروب 

العاي�ص. �ص 

العاي�ص. �ص 



ح�سان بكو�س: )رئي�س الفريق(

مــع بــدايــة الــعــد الــتــنــازيل النــطــالق املو�سم 
الرابطة  بطولة  عن  ال�ستار  واإ�سدال  اجلديد 
بقيادة  لالإحتاد  الفني  الطاقم  يعمل  الثانية 
املدرب زكري ح�سني على ر�سم معامل الت�سكيلة 
جالل   اأوالد  مواجهة  �ستلعب  التي  االأ�سا�سية 
للنادي  الفنية  العار�سة  على  االأول  فامل�سرف 
يف�سل متديد “ال�سو�سبان�ص” وعدم الك�سف عن 
اأوراقه مبكرا ويعمل على و�سع اللم�سات االأخرية 
مبواجهة  املعنية  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على 
يكون  الباتني  التقني  اأن  ال�سيما  جالل،  اأوالد 
قد اأخذ نظرة �ساملة على جاهزية التعداد من 
بلغت  والتي  ال�سابقة  الودية  املواجهات  خالل 
املدرب  اأن  اإىل  االإ�سارة  ويجدر  مباريات  ت�سعة 
خط  غــرار  على  املنا�سب  بع�ص  يف  يف�سل  مل 
الدفاع والهجوم، حيث مل يكن التقني الباتني 
غياب  عن  ناهيك  الدفاعي،  العمل  عن  را�سيا 
الفريق،  خا�سها  التي  اللقاءات  يف  الفعالية 
بتجريب  ويقوم  ح�ساباته  يراجع  جعله  ما 
بع�ص احللول املتاحة على اأمل اإيجاد الو�سفة 
يف  بقوة  الدخول  على  املــدرب  وياأمل  املثالية 
غمار البطولة وبداية ح�سد النقاط من اأوىل 
اجلوالت لتفادي الدخول يف مرحلة فراغ منذ 

البداية.
من  املا�سية  الفرتة  خالل  املنجز  العمل  وبعد 
التح�سريات والتي قاربت الثالثة اأ�سهر خا�ص 
خاللها الفريق ت�سعة لقاءات ودية، يرى املدرب 
زكري باأن ن�سبة جاهزية الفريق بلغت م�ستوى 
مقبول رغم فرتة التوقف الطويلة التي �سبقت 
الفرتة  و�سي�ستغل  التدريبات  الأجــواء  العودة 
اأعلى  اإىل  الت�سكيلة  م�ستوى  لرفع  املتبقية 
البداية  حتقيق  اأمل  على  املمكنة  م�ستوياتها 

املطلوبة.

زكري ميدد ال�سو�سبان�س 
بخ�سو�س الت�سكيلة 

ويطالب بالدخول بقوة 
يف غمار البطولة

اإحتاد ال�شاوية

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب  اأحمد اأمني. ب 

االأ�سبوع  لهذا  اجلدية  التح�سريات  بعد 
بطولة  انطالق  اإ�سارة  اإعطاء  موعد  قبل 
الرابطة الثانية نهاية هذا االأ�سبوع اأ�سبال 
الكاب   " ملوقعة  جيدا  ح�سروا  اجلنحاوي 
مناف�سة  ملوعد  االفتتاح  جولة  حل�ساب   "
الكوت�ص  اأن  ـــم  ورغ الــثــانــيــة،  الــرابــطــة 
اأ�سبوع  قبل  فقط  مــوؤخــرا  التحق  فـــاروق 
ــراءات  االإج بداعي  البطولة  انطالق  عن 
االإدارية لدخول الرتاب اجلزائري اإال اأنه 
املباريات  يبقى جد متفائل بعدما تابع كل 
الفيديو  بوا�سطة  االحتــاد  لفريق  الودية 
واأعجب كثريا بالرتكيبة الب�سرية واأ�سماء 
"ليا�سمكا"  فريق  ي�سكلون  الذين  الالعبني 
وبدوره له بع�ص اخلربة ويعرف الكثري عن 

البطولة اجلزائرية بعدما �سبق له تدريب 
يف اجلزائر املو�سم املن�سرم.

املـــدرب  ا�ستقبلوا  ــار  ــ�ــس االأن جهتهم  مــن 
بالن�سبة  الــ�ــســاأن  ونــفــ�ــص  كــبــري  بــرتحــاب 
التقني  �سدر  اأثلج  ما  وهو  االإداري  للطاقم 
جد  �سيكون  �سك  دون  الـــذي  اجلــنــحــاوي 

مرتاح يف عمله يف خن�سلة . 
وعلى �سعيد اآخر من جهته فريق الرديف 
اجلمعة  هـــذا  ــد  ــوع امل يف  بــــدوره  �سيكون 
و�سيلتقي اأ�سبال التقني لبازدة فاحت نظرائهم 
�سباب باتنة، وعن هذه املقابلة اأكد الطاقم 
الفني اأن اأ�سباله م�ستعدون وجاهزون ملوعد 
ال�ساعة  ال�ستار واملربجمة على  مباراة رفع 
اأكد  املوعد  هــذا  وقبل  �سباحا،  العا�سرة 

املتحدث اأن فريقه لعب اأربعة لقاءات ودية 
خن�سلة  الحتاد  االأكابر  فريق  من  كل  اأمام 
واآخر  واإيابا  ذهابا  ال�ساوية  احتاد  وواجه 
وح�سبه  تب�سة  احتــاد  اأمــام  كانت  مــبــاراة 
�سباب  للقاء  وم�ستعد  جاهزية  يف  فريقه 

باتنة . 
�سليمان  برجي  القائد  زمالء  جهتهم  ومن 
بتحقيق  املــو�ــســم  تــد�ــســني  عــلــى  مــ�ــســرون 
ال�سيما  كلمتهم  لقول  اإيجابية  بنتيجة 
�سبان  باأ�سماء  غنية  االحتــاد  ت�سكيلة  اأن 
ممتازين على غرار كل من منزر كرمي، جنمة 
اإليا�ص و�سناق حممد والقائمة طويلة يبقى 
فقط �ستكون الت�سكيلة اخلن�سلية حمرومة 

من خدمات احلار�ص االأ�سا�سي بن دونة

اأنتخب فريد بوقاي�ص رئي�سا جديدا لالحتادية اجلزائرية 
الألعاب القوى للعهدة االوملبية 2021-2024خالل اأ�سغال 
مبقر  اأم�ص  اأول  جرت  التي  االنتخابية  العامة  اجلمعية 
اللجنة االأوملبية اجلزائرية بالعا�سمة و بهذا يخلف عبد 
على  وتناف�ص  ثانية  لعهدة  يرت�سح  مل  الذي  ديب  احلكيم 
اجلمعية  وخــالل  اأنــه  غري  مرت�سحني  اأربــعــة  املن�سب  هــذا 
رئي�ص  وهــو  مي�سي  بن  كمال  املرت�سحان  قــرر  االنتخابية 
والية  رابطة  من  �سليماين  بن  ومــراد  لالحتادية  �سابق 

االإنتخابي  املعرتك  تاركني  ال�سباق  من  االإن�سحاب  املدية 
للثنائي فريد بوقاي�ص و العداء ال�سابق يا�سني لوعيل فقط 
على  بوقاي�ص  وحت�سل  االإحتادية  رئا�سة  على  املناف�سة  يف 
ي�سغل  بوقاي�ص  وكان  لوعيل  لفائدة   34 مقابل  �سوتا   39
من�سب رئي�ص رابطة تيزي وزو الألعاب القوى ويتكون املكتب 
من  بكل  القوى  الألعاب  اجلزائرية  لالحتادية  الفدرايل 
طاهر  رحموين،  حميد  بوقندول،  ح�سني  �سايف،  خمتارية 

بخو�ص، فرحات عازم، حممد تومي والعيد ب�سو.

بكو�ص  ح�سان  الفريق  رئي�ص  خ�سنا 
بحوار ح�سري تطرق فيه اإىل العديد من 
النقاط التي تخ�ص الفريق حيث اأ�سار يف 
بداية حديثه على اأن الفريق �سي�سرع يف 
التح�سريات للمو�سم اجلديد يوم اجلمعة 
واأكد رئي�ص ال�سباب اأّنه عازم رفقة اأع�ساء 
على  الفريق  و�ــســع  على  امل�سري  مكتبه 
ال�سكة ال�سحيحة رغم عديد ال�سعوبات 
والــعــراقــيــل الــتــي تــالحــق الــفــريــق يف 
املوا�سم االأخرية واأ�سار اأن اإدارته جنحت 
جلب  خــالل  من  حمــرتم  فريق  تكوين  يف 
كاوة،  مولود  بقيادة  كفء  الفني  طاقم 
واأي�سا القيام بتدعيمات نوعية ومدرو�سة 
يف جميع اخلطوط، فلجنة اال�ستقدامات 
األـــوان  تقم�ص  العــب  اأي  يف  تخطئ  مل 
ال�سباب هذا املو�سم بدليل نوعية وجودة 
والذين  الفريق  يف  املوجودين  الالعبني 
يف  ين�سط  فريق  اأي  مــع  اللعب  ميكنهم 
هذا  يف  الثانيةوقال  اأو  االأوىل  الرابطة 
اإىل  م�سبوطة  الفريق  "اأمور  ال�سدد: 
اأبعد احلدود ولدينا ت�سكيلة ثرية ت�سم 
متمكن  فني  وطاقم  امل�ستوى  يف  العبني 
يف  منه  نــعــاين  الـــذي  الــوحــيــد  وامل�سكل 
امل�سكل  هو  الفريق  يف  االأخــرية  ال�سنوات 
بقدرة  متفائل  فاأنا  هذا  كل  ورغم  املايل 
يف  االأوىل  االأدوار  لــعــب  عــلــى  فــريــقــي 
بطولة املو�سم اجلديد واملناف�سة بقوة يف 

مو�سم �سيكون �سعب وا�ستثنائي على كافة 
امل�ستويات، فاالأمور �ستكون �سعبة خا�سة 
يف املجموعة ال�سرقية، لكن فريقي ميلك 
حيث  امل�ستوى  هــذا  يف  الكافية  اخلــربة 
واملناف�سة  املحلية  اللقاءات  على  تعّودنا 
على ورقة ال�سعود من قبل، واأنا واثق باأن 
اجلديد  املو�سم  يف  كلمته  �سيقول  فريقي 

�سريطة اإيجاد حلول للم�ساكل املالية".
الكتيبة  من  االأن�سار  ينتظره  ما  عن  اأما 
البي�ساء هذا املو�سم قال"نعرف طموحات 
فريقهم  بروؤية  يحلمون  حيث  اأن�سارنا 

جمددا يف الرابطة االأوىل املحرتفة ومن 
حقهم اأن يحلموا بذلك واأوؤكد اأن الوقوف 
خلف الفريق يف ال�سراء وال�سراء �سيمنح 
جرعة اإ�سافية لالعبني تدفعهم لتحقيق 
نتائج يف امل�ستوى خا�سة اأن ع�ساق اللونني 
من  للمزيد  متعط�سني  واالأبي�ص  االأ�سود 
جميعا  �سنوفق  اهلل  �ساء  واإن  ـــراح  االأف
عني  اإعــادة  يف  اليد  يف  اليد  ن�سع  عندما 
والبداية  احلقيقية  مكانتها  اإىل  فكرون 

بالتخل�ص من جحيم الهواة".

اأهلي  اإدارة  جمل�ص  يف  الع�سو  ــن  اأعــل
يف  رغبته  عــن  م�سعودان  جــمــال  الـــربج 
الرت�سح لرئا�سة الرابطة املحرتفة خالل 
�سهر  خالل  املقررة  االإنتخابية  اجلمعية 
عبد  احلـــايل  الرئي�ص  خلــالفــة  مــار�ــص 
اأي�سا  م�سعودان  اأعلن  كما  مدوار،  الكرمي 
من  الفاف  لرئا�سة  للرت�سح  حتم�سه  عن 
ثقته  على  مــوؤكــدا  زط�سي  خالفة  ــل  اأج
وكان  الكروية،  الهياأت  اأعلى  رئا�سة  يف 
عن  �سابق  وقــت  يف  اأعــلــن  قــد  م�سعودان 
اإدارة  جمل�ص  من  اال�ستقالة  يف  رغبته 
ب�سبب  الــربج  الأهلي  التجارية  ال�سركة 
ف�سله يف اإخراج الفريق من الو�سعية التي 
اجلاري،  املو�سم  بداية  منذ  فيها  يتخبط 
االإدارة  رحيل  على  م�سعودان  ي�سر  حيث 
احلالية وجميئ وجوه جديدة لالإ�سراف 
على ت�سيري الفريق خالل الفرتة املقبلة.

عن  نبيل  بو�سماحة  الالعب  و�سيغيب 
ب�سبب  مقرة  جنم  اأمــام  االأهــلــي  مــبــاراة 
تلقيه  ب�سبب  عليه  امل�سلطة  العقوبة 

الإنذار احتجاج يف مباراة �سبيبة ال�ساورة 
متاعب  مــن  �سيزيد  ـــذي  ال االأمــــر  وهـــو 
الغيابات  ظل  يف  لالأهلي  الفني  الطاقم 
ب�سبب  الت�سكيلة  يف  املــوجــودة  الكثرية 
عثمان،  بن  من  كل  غرار  على  االإ�سابات 
�سبيعي، زياين ومتحزم  عرو�سي، زغدان، 

لها  تعر�ص  التي  االإ�سابات  ب�سبب  وهذا 
هوؤالء الالعبني وهو ما يطرح الكثري من 
حت�سريات  بخ�سو�ص  االإ�ستفهام  عالمات 

الفريق قبل بداية املو�سم اجلاري.
اأهلي  فريق  املحرتفة  الرابطة  وعاقبت 
لعدم  �سنتيم  مليون   20 مببلغ  الـــربج 

البدالء  دكة  على  رئي�سي  مدرب  تواجد 
اإدارة  وتبقى  ال�ساورة،  �سبيبة  لقاء  يف 
للفريق  مدرب  جلب  على  جمربة  االأهلي 
اإىل  بو�سبيعة  امل�ساعد  املدرب  ترقية  اأو 
القادمة  املباريات  خــالل  رئي�سي  مــدرب 
ــتــفــادي عــقــوبــات جــديــدة مــن طــرف  ل
حلد  االأهلي  اإدارة  ت�ستقر  ومل  الرابطة 
االأن على قرار نهائي فيما يتعلق باملدرب 
يف  بوزيدي  التقني  يبقى  حيث  اجلديد 
على  لالإ�سراف  املطلوبني  املدربني  قائمة 
عاقبت  كما  للفريق،  الفنية  العار�سة 
التابعة للرابطة فريق  جلنة االن�سباط 
اأهلي الربج ماليا مببلغ 40 مليون �سنتيم 
ب�سبب عدم احرتام الربوتوكول ال�سحي 
يف مباراتي احتاد العا�سمة ون�سر ح�سني 

داي.

�سرع جنم تازقاغت ال�ساعد حديثا اإىل ق�سم 
يوم  زوال  املوعد  وكــان  التح�سريات  يف  الهواة 
حتت  الطاهر  مــيــزان  ال�سهيد  مبلعب  االأحـــد 
ملني  حممد  التون�سي  بن  التدريب  ثنائي  قيادة 
احل�سة  ميز  ما  واأهم  بلف�سل،  عادل  وامل�ساعد 
 25 بتعداد  الالعبني  جميع  ح�سور  هو  االأوىل 
الذي  الفني  الطاقم  اأ�سعد كثريا  ما  العبا وهو 
املدرب  ك�سف  اأيــن  التح�سريات،  برنامج  ر�سم 
امل�ساعد بلف�سل اأن فريقه خالل االأ�سبوع االأول 
يف  واحدة  مرة  �سيتدرب  التدريبات  بداية  من 
كما  ال�سيما  خفيف  يكون  والعمل  فقط  اليوم 
اأ�سار املتحدث اأن الالعبني ومنذ 11 �سهرا كامال 
الذي  االأمــر  وهو  املالعب  اأجــواء  عن  بعيدين 
و�سفه بال�سعب ال�سيما من اجلانب البدين ولذا 
ح�سبه االأمور تكون خمتلفة متاما مثل املوا�سم 
�سيعرف   الثاين  االأ�سبوع  اأن  ،م�سريا  ال�سابقة 

�سيكون  طبعا  وهــذا  العمل  ن�سق  رفــع  ما  نوعا 
بالتن�سيق مع املدرب الرئي�سي بن التون�سي الذي 
والذي  التدريب  عامل  اأبجديات  جيدا  يعرف 
بدوره يبقى متفائال لدخول البطولة بقوة يف 
خدومة  اإدارة  بها  قامت  التي  االنتدابات  ظل 
اأعمارة، ون�سري اأن النجم �سيدخل نهاية ال�سهر 
حتديد  الحقا  و�سيتم  مغلقا  ترب�سا  ــاري  اجل

مكان اإجرائه  وحتديد اأي�سا الفرق املناف�سة .

ال�سهيد  ملعب  اأن  ظل  ويف  اآخــر  �سعيد  وعلى 
االأ�سغال  بداية  قريبا  �سيعرف  الطاهر  ميزان 
اال�سطناعي  بالع�سب  اأر�سيته  اإعــادة  وتخ�ص 
النجم  اأن�سار  جهتهم  من  املدرجات  يف  وتو�سيع 
ينا�سدون ال�سلطات باالإ�سراع يف امل�سروع للعودة 
قريبا اإىل تازقاغت لالنتهاء من معاناة التنقل 
ذهابا واإياب بني خن�سلة وتازقاغت مثلما حدث 

املو�سم الفارط.

الكوكي يرف�س حتويل دغموم لالحرتاف يف تون�س  
اأ�سبال اجلنحاوي ي�سبطون عقارب 
ال�ساعة على موعد لقاء "الكاب"

فريد بوقاي�س رئي�سا
 جديدا لالحتادية 

ونطمح  تناف�سي  فريق  ت�سكيل  يف  "جنحنا 
لتحقيق ال�سعود"

م�سعودان يرغب يف الرت�سح لرئا�سة الرابطة املحرتفة

النــــجم ي�ســــــرع يف التح�سريات بتعداد مكتمل 

بدري. ع

العبي  من  عدد  مقاطعة  اأزمــة  مازالت 
متوا�سلة  للتدريبات  العلمة  مولودية 
اأم�ص  اأول  املقاطعني  عــدد  اإرتفع  حيث 
حدود  يف  كــان  اأن  بعد  العبني   10 اإىل 
07 العبني يف ح�سة االإ�ستئناف، وجدد 
الالعبون املقاطعون للتدريبات مطالبهم 
مع  العالقة  املالية  م�ستحقاتهم  بت�سوية 
االأوىل  اجلولة  لقاء  مبقاطعة  التهديد 
من البطولة اأمام دفاع تاجنانت يف حال 
بت�سوية  الفريق  م�سريي  اإلــتــزام  عــدم 
الفارط،  املو�سم  عن  �سهرية  اأجور   05
بقيادة  للفريق  الفني  الطاقم  بدا  فيما 
املدرب عزيز عبا�ص غا�سبا من الو�سعية 
احلالية خا�سة اأن اإ�سراب الالعبني جاء 
قبل اأيام قليلة فقط من بداية البطولة 
ناهيك عن عدم متكن الفريق حلد االأن 
املنازعات  جلنة  ديــون  ملف  ت�سوية  من 

وبالتايل عدم تاأهيل الالعبني اجلدد. 
وعقد م�سريو مولودية العلمة اإجتماعا 
بقيادة رئي�ص النادي الهاوي �سمري رقاب 
الق�سايا  من  العديد  يف  النظر  اأجل  من 
الفرتة  يف  الــفــريــق  بت�سيري  املتعلقة 
لالإدارة  االأول  االإجتماع  وهو  احلالية، 
م�سكل  مــع  وتــزامــن  اجلــديــدة  العلمية 
للمطالبة  القدامى  الالعبني  اإ�ــســراب 
اأخر  جانب  ومن  العالقة،  مب�ستحقاتهم 
عودة  على  املوافقة  نحو  االأمــور  ت�سري 
تدعيم  بغية  ــراد  ــس � مليك  املــ�ــســاعــد 
املدرب  من  بطلب  للفريق  الفني  الطاقم 
ــرتاح  اإق وراء  كــان  ــذي  ال عبا�ص  عزيز 
الطاقم  من  اإن�سحابه  بعد  �سراد  عــودة 

الفني الأهلي الربج.   
الق�سية  يف  الــنــظــر  تـــاأجـــيـــل  ومت 
ــة مــن طــرف  ــوع ــرف االإ�ــســتــعــجــالــيــة امل

الهاوي  النادي  �سد  التجارية  ال�سركة 
مبحكمة  التجاري  الفرع  م�ستوى  على 
ب�سبب  القادم  االأحد  غاية  اإىل  �سطيف 
غياب ممثلي النادي الهاوي عن اجلل�سة 
االأ�سبوع  بداية  مع  مقررة  كانت  التي 
على  التجارية  ال�سركة  وت�سر  اجلاري، 
اإبطال اجلمعية العامة للم�ساهمني التي 
حق  اإ�سرتجاع  مع  �سابق  وقت  يف  جرت 
اجلديد،  املو�سم  خــالل  الفريق  ت�سيري 
االإداري  املدير  وجــه  اأخــر  جانب  ومــن 
لل�سركة التجارية ه�سام فونا�ص مرا�سلة 
التدخل  اأجـــل  مــن  �سطيف  وايل  اإىل 
الفريق  اإجتاه  ديونه  ق�سية  يف  والنظر 
�سنتيم  ماليري   03 مبلغ  تناهز  والــتــي 
على  احل�سول  على  فونا�ص  ي�سر  حيث 
اأمواله خالل الفرتة احلالية بعد دخول 

اأموال ال�سلطات املحلية.

اإ�سراب القدامى يتوا�سل وعبا�س غا�سب 
من الو�سعية احلالية 
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حافلة  منت  على  اخلمي�ص  �سبيحة  العا�سمة 
تدريبية  ح�سة  برجمة  اإمكانية  مع  النادي 
بعد الو�سول يف اأحد مالعب العا�سمة الإزالة 

اأثار التعب.  
اإىل  بزيارة  عبلة  كمال  �سطيف  وايل  وقــام 
احل�سة  هام�ص  على   1945 مــاي   08 ملعب 
التدريبية التي اأجرتها الت�سكيلة ال�سطايفية، 
واملـــدرب  الالعبني  مــع  ـــوايل  ال ــدث  حت حيث 

االإفريقية  املــبــاراة  بخ�سو�ص  الكوكي  نبيل 
اأ�سانتي  اأمام  االأحد  هذا  الوفاق  تنتظر  التي 
كوتوكو الغاين، واأكد الوايل كمال عبلة على 
ماديا  الفريق  خلف  املحلية  ال�سلطات  وقوف 
ومعنويا خالل الفرتة املقبلة من اأجل حتقيق 
اأف�سل النتائج يف البطولة واملناف�سة القارية، 
كما طلب الوايل من الالعبني والطاقم الفني 
يف  غانا  من  اإيجابية  بنتيجة  العودة  �سرورة 
اجلزائر  ت�سريف  اأجــل  من  االأحــد  هذا  لقاء 

دوليا يف هذه املناف�سة.
وعلمنا من م�سادر مقربة من بيت الوفاق اأن 
متويل  على  وافقت  �سوناطراك  �سركة  اإدارة 
الوفاق خالل املو�سم اجلاري بعد الطلب املقدم 
يتم  اأن  املنتظر  ومن  الوفاق،  اإدارة  طرف  من 
رئي�ص  تنقل  بعد  وهــذا  قريبا  العقد  توقيع 
رئي�ص  رفقة  العا�سمة  اإىل  اليف  كمال  الوفاق 
جمل�ص االإدارة ال�سطايفية عبد احلكيم �سرار 
لعقد  املالية  القيمة  على  االإتــفــاق  اأجــل  من 
الوفاق  اإدارة  فاإن  اأخر  جانب  ومن  التمويل، 
اإبرام عدد من عقود التمويل مع  تراهن على 
املو�سم  خالل  وخا�سة  عمومية  �سركات  عدة 
اإىل  ت�سل  مالية  قيمة  على  للح�سول  اجلاري 
التخفيف من حدة  اأجل  من  �سنتيم  مليار   30

االأزمة املالية التي يعاين منها الفريق.

رف�ص مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
التخلي عن خدمات الالعب عبد الرحيم 
العر�ص  بعد  الراهن  الوقت  يف  دغموم 
ال�سفاق�سي  الــنــادي  مــن  و�سله  الـــذي 
يف  احلــلــول  قلة  مــع  خا�سة  التون�سي 
التي  االإ�سابة  ب�سبب  االأمــامــي  اخلــط 
واأكد  الالعبني،  من  العديد  منها  يعاين 
الكوكي حاجته لكل الالعبني يف الوقت 
احلايل، ومل يفقد رئي�ص جمل�ص االإدارة 
عبد احلكيم �سرار يف اإقناع املدرب نبيل 
الالعب  حتويل  على  باملوافقة  الكوكي 
الوطن خا�سة  لالإحرتاف خارج  دغموم 
التعداد  على  املنتظرة  التدعيمات  مع 
ال�ستوية،  الــتــحــويــالت  فـــرتة  خـــالل 
حتويل  عــلــى  ــاق  ــوف ال اإدارة  ــن  ــراه وت
الوطن  خارج  لالإحرتاف  الالعبني  اأحد 
املالية  ــة  االأزم جمابهة  اأجــل  من  وهــذا 
يف  الــوفــاق  منها  يعاين  التي  اخلانقة 
اأحد  اأن بيع عقود  الوقت الراهن حيث 
الالعبني من �ساأنه اأن ي�سمح باالإ�ستفادة 

من قيمة مالية معتربة.
العار�سة  عــن  االأول  املــ�ــســوؤول  وطلب 
الكوكي  نبيل  �سطيف  لــوفــاق  الفنية 
على  تدريبية  ح�سة  تــوفــري  ــرورة  �ــس

قبل  اخلمي�ص  ــوم  ي الطبيعي  الع�سب 
ـــوايل،  امل ــوم  ــي ال يف  غــانــا  اإىل  التنقل 
برجمة  يف  التون�سي  التقني  ويــرغــب 
ملعب  اأر�ــســيــة  عــلــى  تــدريــبــيــة  ح�سة 
كانت  حــال  يف  بالعلمة  زوغــار  م�سعود 
على  التعود  اأجل  من  �ساحلة  االأر�سية 
الع�سب الطبيعي، ومن جانب اأخر يرغب 
اجلزائر  اإىل  التنقل  يف  الفني  الطاقم 

وفاق �شطيف 

احتاد خن�شلة 

�شباب عني فكرون

اأهلي الربج

جنــــم تازقاغت

مولودية العلمة 

عبد الهادي. ب

األعاب القوى 

بدري. ع

تخ�سي�ص  اخلـــروب  بلدية  م�سالح  ــررت  ق

اإعانة مالية بقيمة 2.5 مليار �سنتيم ل�سالح 

فريق جمعية اخلروب وهي االإعانة التي من 

املنتظر �سبها يف ح�ساب الفريق خالل االأيام 

عريبي  زوبــري  الفريق  رئي�ص  وجلــاأ  املقبلة، 

مليون   600 يناهز  مايل  مبلغ  اإقرتا�ص  اإىل 

املنازعات  جلنة  ديون  ت�سوية  بغية  �سنتيم 

وهذا حتى يكون الالعبون اجلدد حا�سرين 

اأمام  اجلمعة  هــذا  االأوىل  اجلولة  لقاء  يف 

فريق مولودية ق�سنطينة.

الالعب  اإعــادة  خزار  اجلمعية  مدرب  وقرر 

يف  قرر  اأن  بعد  االأول  الفريق  اإىل  جغدايل 

وقت �سابق اإبعاد الالعب الأ�سباب اإن�سباطية 

حيث تقرر معاقبة الالعب ماليا فقط، وهذا 

يف الوقت الذي عرفت تدريبات الفريق عودة 

بن  غــرار  على  امل�سابني  الالعبني  من  عــدد 

عيفة، حجيج وبومعزة، بينما يتوا�سل غياب 

من�سوري،  حليمي،  �سورة  يف  اأخرين  العبني 

اإىل  خــزار  املــدرب  وجلــاأ  وو�ستاتي،  بو�سعدة 

ب�سبب  املفرو�ص  ال�سغط  الالعبني عن  اإبعاد 

اأمام  االأوىل  اجلولة  ملباراة  املحلي  الطابع 

اجلار مولودية ق�سنطينة.

البلدية تخ�س�س 2.5 مليار �سنتيم 

وعريبي يلجاأ اإىل القرتا�س 

جمعية اخلروب 

العاي�ص. �ص 

العاي�ص. �ص 



 عبد الهادي.بح�سام الدين.ق

فوزية.ق

عادت، ظاهرة الطوابري اليومية 
بوالية  العمومية  البنوك  ــام  اأم
جديد  من  الواجهة  اإىل  �سطيف 
ــة، حيث  ــارط ــف خـــالل االأيـــــام ال
عرب  منهاواملوزعة  العديد  تعرف 
للوالية طوابري  الكربى  البلديات 
الباكرة  ال�ساعات  ومنذ  طويلة 
للنهار من طرف ال�سيوخ والعجائز 
معا�سات  عــلــى  احلــ�ــســول  بــغــيــة 

التقاعد االأجنبية.
وغياب  الطوابري  عدوى  واإنتقلت 
ال�سيولة املالية من مراكز الربيد 
اإىل البنوك خالل الفرتة احلالية، 
املتقاعدين  مــن  عــدد  اأكــد  حيث 
اأنهم  العلمة  بلدية  م�ستوى  على 
ال�سيولة  تــوفــر  بــعــدم  تــفــاجــاأوا 
االأجنبية  الــعــمــلــة  ــن  م املــالــيــة 
يقوم  حيث  اأيــام،  لعدة  )االأورو( 
طويلة  ل�ساعات  باالإنتظار  هوؤالء 
يف الطوابري قبل اأن يتم اإعالمهم 
العودة  مع  ال�سيولة  توفر  بعدم 
الذي  االأمر  وهو  املوايل  اليوم  يف 
ال�سيوخ  هوؤالء  معاناة  من  �ساعف 

يف  لتقدمهم  بالنظر  والعجائز 
ف�سال  �سحيا  ومعاناتهم  ال�سن 
احلا�سل  االإكتظاظ  خماطر  عن 
للو�سعية  بالنظر  الــطــوابــري  يف 
اإنتقال  مــن  واملــخــاوف  الوبائية 

عدوى فريو�ص كورونا. 
م�ستوى  على  املتقاعدون  وطالب 
بلدية العلمة باإيجاد حلول لهذه 
الو�سعية من طرف القائمني على 
تكرار  توا�سل  لتفادي  البنوك 
حيث  �سهر،  كــل  الــظــاهــرة  هــذه 
الالزمة  ال�سيولة  توفري  ينبغي 
يف  املتقاعدين  معا�سات  لت�سوية 
الوقت املحدد دون تاأخري، خا�سة 
اأن ما ح�سل من تاأخر خالل االأيام 
الكثري  ح�سابات  اأخلط  الفارطة 
اأن  ال�سيما  املتقاعدين  هوؤالء  من 
م�سدر  ميلكون  ال  منهم  الع�سرات 
معا�ساتهم  باإ�ستثناء  اآخــر  دخــل 
جعلهم  �سحبها  وتاأخر  ال�سهرية 
اإىل  ـــجـــوء  ـــل ال عـــلـــى  ـــن  ـــربي جم
حل  اإيجاد  غاية  اإىل  االإ�ستدانة 

لهذه الو�سعية. 

�صيوخ وعجائز يعانون الأمرين 
ل�صحب معا�صات التقاعد 

طوابري اأمام البنوك ب�شبب ال�شيولة..

و�شط غ�شب عارم من قبل املواطنني

الت�شرب املدر�شي يرتب�س بتالميذ مناطق الظل يف باتنة 

�ضهدت، موؤخرا العديد من احلافالت وو�ضائل النقل بالوالية، عمليات اعتداء و�ضرقة و�ضطو طالت 
ممتلكاتهم وهواتفهم النقالة و�ضط االكتظاظ الكبري الذي تعرفه خا�ضة يف الفرتة امل�ضائية التي 

تتميز بالتنقل الوا�ضع للمواطنني نحو بيوتهم يف عديد االأحياء واملناطق املجاورة.

م�ستعملي  مــن  الــعــديــد  وا�ــســتــكــى 
هذا  مــن  العمومية  النقل  و�ــســائــل 
ب�سكل  يوؤرقهم  اأ�سبح  الــذي  امل�سكل 
يدفعهم  الــذي  للو�سع  بالنظر  كبري 
والتي  للتنقل  احلافالت  ال�ستخدام 
تعج –ح�سبهم- بال�سارقني واملعتدين 
واملنحرفني الذين يتمادون يف اأفعالهم 
الذي  الوقت  يف  رادع،  دون  الب�سعة 
�سجارات  احلافالت  هذه  فيه  ت�سهد 
اأحيانا  ت�سل  وم�ساحنات  متوا�سلة 
االأمــن  مقرات  اأمــام  لتوقفها  كثرية 
تعر�ست  حيث  املدينة،  عرب  املوزعة 
العديد من الفتيات لل�سرب والتهديد 
الذين  املنحرفني  هـــوؤالء  قبل  مــن 
الذي  الوقت  يف  باملزيد،  يتوعدونهن 
احلافالت  هــذه  اأ�ــســحــاب  فيه  يقف 
عاجزين عن اإيجاد حل �سوى التوجه 

نحو املراكز االأمنية املعنية.
موجة  عرفت  خمتلف،  �سياق  ويف 
االآونــة  يف  كبريا  ارتفاعا  املت�سولني 
بع�ص  ا�ــســتــغــلــهــا  بــعــدمــا  االأخــــــرية 
كمهنة  وجعلوها  واملت�سلقني  ال�سباب 
تعد  ال  اأمـــواال  خاللها  من  يك�سبون 
وعاطفة  مل�ساعر  ا�ستغاللهم  ب�سبب 

البع�ص  ي�ستغل  حــيــث  املــواطــنــني، 
ال�ستعطاف  العمومي  النقل  حافالت 
من  املال  من  تي�سر  ما  وك�سب  الركاب 
ما  عادة  التي  االأ�سباب  تعداد  خالل 
تكون واهية بني املر�ص واخلروج من 
وغريها،  واحلاجة  والفقر  ال�سجن 
ــد اأحـــد  ــن ــج تــخــتــلــف ع ــج وهــــي ح
من  انــحــداره  يدعي  الــذي  ال�سباب 
والذي  ال�ساحلية  الــواليــات  ــدى  اإح
وو�سائل  الطلبة  حــافــالت  يــخــتــار 
املواطنني  ال�ستعطاف  املكتظة  النقل 
وعدم  ال�سجن  من  اخلــروج  بادعائه 
ب�سبب  واليته  نحو  ال�سفر  من  متكنه 
املواطنني  يدفع  ما  وهو  املال،  انعدام 
تـــردد يف  ــه دون  ــم ملــ�ــســاعــدتــه ودع
هذا  هــو  فيه  ا�ستغل  الـــذي  الــوقــت 
الو�سع وراح يجول وي�سول يوميا من 
احلجة  نف�ص  مدعيا  الأخــرى  حافلة 
التي اأ�سبحت م�سدرا لدخله اليومي، 
االأمنية  للجهات  كلي  غياب  و�سط 
هذه  ملثل  حد  و�سع  �ساأنها  من  التي 
باالحتيال  تت�سم  التي  املمار�سات 

والن�سب.
ال�ساأن، فقد �سهدت العديد  ويف ذات 

انت�سار  االأخــــرى،  االأحــيــاء هــي  مــن 
املت�سولني واملت�سوالت اللواتي يدعني 
على  ويح�سلن  والــفــاقــة،  احلــاجــة 
م�ساعدات عينية ومادية معتربة يف 
الوقت الذي يقمن فيه بالتحايل على 
بع�ص ربات البيوت من خالل و�سفات 
من  يــدعــني  ووهمية  قــدميــة  طبية 
ما  وهــو  االإ�سابة  اأو  املر�ص  خاللها 
ي�ستعطف م�ساعر املعنيات اللواتي ال 

يرتددن يف تقدمي امل�ساعدة الالزمة، 
ــتــي تــعــتــرب هي  ــات ال وهـــي املــمــار�ــس
يتوجب  االحتيال  من  نوعا  االأخــرى 
�سن  مع  العقوبات  مبختلف  حماربته 
قوانني ردعية �سارمة يف حق هوؤالء 
م�ساعر  ي�ستغلون  الــذيــن  املحتالني 
دون  اأموالهم  على  لل�سطو  االآخرين 

وجه حق.
من  االعـــتـــداءات  انت�سار  ظــل  ويف 

ال�سرقة وال�سطو والت�سول وغريها من 
املمار�سات الب�سعة يف املجتمع خا�سة 
ال�سروري  فمن  االأخــرية،  ــة  االآون يف 
ــــذر وعــدم  ــــذ بــاحلــيــطــة واحل االأخ
العاطفية  املزايدات  وراء  االإن�سياع 
االإن�سان  ت�سع  الــتــي  املــجــديــة  غــري 
املزيد  نحو  وتدفع  اال�ستغالل  مو�سع 
االأخالقية  غري  املمار�سات  هذه  من 

وال ال�سرعية وال القانونية.

الطفل  يعي�ص  اأن  االأقــــدار  ــاءت،  �ــس
درا�سة  وال  تعليم  دون  خــالف  يا�سر 
م�ساكل  اأي  دون  يدر�سون  اأقرانه  فيما 
 12 الــبــالــغ  ــطــفــل  ال مـــعـــوقـــات،  اأو 
مبنطقة  والــقــاطــن  الــعــمــر  مــن  �سنة 
حمام  كـــاف  الق�سبات  ببلدية  ظــل 
ال�سحية  الظروف  اقنطازن،اإ�سطرته 
ليودع  ــزريــة  امل واملعي�سية  الــقــاهــرة 
ـــان يف  ك اأن  بــعــد  الـــدرا�ـــســـة  مــقــاعــد 
فقط،  �ــســنــوات  ــالث  ث ــدة  مل اأح�سانها 
خا�سة مع كونه يقطن يف منطقة ظل 
و�سروريات  احل�سر  عن  بعيدًا  باإمتياز 
وموؤ�س�سات  عمومية  مرافق  من  احلياة 
تربوية ت�سمن له الدرا�سة يف ظروف 
كان  نيوز"،  "االأورا�ص  ومواتية،  جيدة 
لها لقاء مع الطفل �سالح خالف الذي 
يدر�سون  اأقرانه  لروؤية  الدموع  يذرف 
وهو يف منزله يتحا�سى م�سادر اخلطر 

الأن يجرح يده اأو قدمه.
باأن  اأكــد  خــالف،  �سالح  الطفل  والــد 
منزلهم  عن  االإبتدائية  املدر�سة  عد  بحُ
ملقاعد  اإبنه  مــغــادرة  يف  �ساهم  ما  هو 
الدرا�سة حيث تبعد نحو 5 كلم، و�سط 
اأ�سكال  وكل  املدر�سي  للنقل  كلي  غياب 
كونه  عــن  ناهيك  وو�ــســائــلــه،  التنقل 
الذي  املر�ص  هــذا  مري�سابال�سكري، 
من  اإياه  مانعًا  وطوقه  بج�سمه  اأحاط 
العي�ص مثله مثل بقية االأطفال، حيث 
يف  وجــروح  تقرحات  امل�سي  له  ي�سبب 
للخطر  عر�سة  يجعله  ممــا  قدميه 
مر�ص  �سببها  م�ساعفات  وحــ�ــســول 

ال�سكري.
املزرية،  املعي�سية  والظروف  املر�ص 
الدرا�سة  حلم  لتحقيق  عائقًا  وقفت 

تابع  بعدما  مزاولتها  عن  توقف  التي 
فيما  فــقــط،  �ــســنــوات  لــثــالث  تعليمه 
بعيدة  املحلية  املعنية  ال�سلطات  تقف 
اأقرانه  وحالة  حالته  عن  عد  البحُ كل 
الظل  مناطق  تالميذ  من  الع�سرات  من 
الذي يقبعون يف معاناة ويعي�سون ماآ�سي 
ال�سريع  الوقوف  ت�ستوجب  م�ستمرة 
لهملمتابعة  املالئمة  الظروف  وتوفري 

درو�سهم.
�سالح  الــطــفــل  ـــد  وال ويعي�ص  ـــذا،  ه
عن  ناهيك  مــزريــة  مــاديــة  ــاعــًا  اأو�ــس
تنعدم  ظل  منطقة  يف  يقطنون  كونهم 
فيها اأدنى �سروريات احلياة، ف�سال عن 

كونه م�سابا يف يده الي�سرى مما جعلها 
اأبنائه وعدم  عائقا لتحقيق حاجيات 
قدرته على العمل اليومي، حيث طالب 
بالتدخل  والوالئية  املحلية  ال�سلطات 
لنقل  املدر�سي  النقل  و�سائل  وتوفري 
املنطقة  تالميذ  مــن  والــعــديــد  ابــنــه 
يعانون  الذي  الق�سبات  مبدا�سر وقرى 
ملقاعد  م�ستمرين  وجتــاهــل  �سمت  يف 
م�ستقبل  على  حفاظا  وذلك  درا�ستهم، 
ال�سياع  مــن  ــن  ــري واالآخ ابنه  وحــيــاة 
مقاعد  اإىل  الـــعـــودة  ــن  م ومتكينهم 
طلب  وموا�سلة  جديد  مــن  الــدرا�ــســة 

العلم.

عودة ظاهرة الت�صول وال�صرقة يف و�صائل النقل العمومية بباتنة

الظروف املعي�صية وال�صحية جترب الطفل يا�صر 
خالف على مفارقة الدرا�صة
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وعود بتخ�سي�ص مبالغ مالية لإجناز درا�سة طوبوغرافية لـ "ثقليعّث"عادات وتقاليد وطقو�س توحد �شكان �شمال افريقيا 

معاوية. �ص

�ص.�ص
نوارة.ب

خن�صلة

�ضجلت، عديد مراكز التكوين املهني بوالية خن�ضلة وكذا اجلمعيات الفاعلة واملهتمة باملراأة، اإقباال كبرياعلى تخ�ض�ص احللويات ب�ضكل وا�ضع خا�ضة خالل 
ال�ضنتني االأخريتني، حيث ت�ضجل املرتب�ضات الراغبات يف احل�ضول على �ضهادة يف هذا التخ�ض�ص باأعداد متزايدة كل �ضنة، ليتحول اإىل التخ�ض�ص االأكرث 

رواجا خا�ضة بالن�ضبة للن�ضاء اللواتي وجدن فيه مالذا لهن �ضواء تعلق االأمر بربات البيوت اأو العامالت.

"جمعية  ــــدت،  نــــا�ــــس
ـــالم لــرعــايــة  ـــس ـــ� ال

لبلدية  االأيتام" 
بباتنة،  نــقــاو�ــص 
ــال  ــم رجـــال االأع
واملــــحــــ�ــــســــنــــني 
من  لــلــمــ�ــســاهــمــة 

اال�ستعجال  اأجـــل 
املــ�ــســروع  ــــالق  اإط يف 

اجلــــــديــــــد الـــــــــذي مت 
وكانت  ــل  االأرام لفئة  تخ�سي�سه 

له  تطرقت  قد  نيوز"  "االأورا�ص 
هذه  تعترب  حيث  �سابق،  عــدد  يف 
املبادرة االأوىل من نوعها يف مدينة 
اإىل  ت�سعى  والتي  نقاو�ص  ودائــرة 
نف�سها يف  االأرملة تعتمد على  جعل 
وكذا  اخلا�سة  م�ساريفها  تغطية 
م�ساريف  وتغطية  اأبنائها  اإعالة 
اليومية،  واحلــاجــيــات  الــدرا�ــســة 
وكـــذا دفـــع االيـــجـــار الــ�ــســهــري يف 
خا�سا،  �سكنا  امتالكها  عــدم  حــال 
االعتماد  اإىل  احلاجة  دون  وهــذا 
االأهل واالأقارب  لها  ما يقدمه  على 
مالية  م�ساعدات  مــن  واملح�سنون 
اختارت  حيث  ــة،  ــادي م واإعـــانـــات 
�سعار"االأرملة  للم�سروع  اجلمعية 

املنتجة".
نيوز"  "االأورا�ص  لـ  ت�سريحه  ويف 
حل�سن  بن  ال�سالم  عبد  ال�سيد  قال 
لرعاية  ال�سالم  "جمعية  رئي�ص 
اجلمعية  اأن  بنقاو�ص،  االأيتام" 
يف  ــل  االأرام بيد  االأخــذ  اإىل  ت�سعى 
خالل  مــن  حياتهن  يف  اال�ستمرار 
حتويلهن اإىل ن�ساء قويات منتجات 
قادرات على تكوين ن�ساطهن اخلا�ص 

م�سدرا  وجعله  وتو�سيعه 
قارا للدخل واخلروج 
مــــــن الــــ�ــــســــورة 
املتعلقة  النمطية 
بالفقر واحلاجة 
وهــــي الــ�ــســورة 
الل�سيقة باالأرملة 
جمـــتـــمـــعـــنـــا،  يف 
اأن  حمدثنا  واأ�ساف 
يتج�سد  ــروع  ــس ــ� امل هـــذا 
العدد  توفر  لعدم  نظرا  ببطء 
ومعدات  اخلياطة  ملكينات  الكلي 
ووجه  احللويات،  و�سناعة  الطبخ 
نيوز"،  "االأورا�ص  منرب  خــالل  من 
االأعمال  ورجــال  اخلري  الأهل  نداء 
ماكينات  اقــتــنــاء  يف  للم�ساهمة 
لالإ�سراع يف  الطبخ  اخلياطة وعتاد 
اإطالق امل�سروع الذي تنتظره بفارغ 
بدائرة  االأرامــــل  ع�سرات  ال�سرب 
نقاو�ص الإجناحه والذي �سيكون يف 
والطرز  والتف�سيل  اخلياطة  جمال 
احللويات  �ــســنــاعــة  جمـــال  وكـــذا 

الع�سرية والتقليدية.
امل�سروع  من  امل�ستفيدات  و�ستتلقى 
اإحدى  مع  باالتفاق  خا�سا  تكوينا 
على  اأخذت  التي  اخلا�سة  املدار�ص 
ليت�سنى  التكوين  عملية  عاتقها 
وت�سويق  املــجــال  يف  احـــرتاف  لهن 
م�ستقبال،  اخلــا�ــســة  منتوجاتهن 
اجلمعية  تنظم  اأن  املنتظر  ــن  وم
ن�ساطا يتم من خالله اإعداد معر�ص 
بهدف  املنتجة  واملالب�ص  احللويات 
ادماجهن يف عامل ال�سغل وتفاعلهن 
مع زوار املعر�ص من خمتلف �سرائح 

املجتمع. 

م�صروع "الأرملة املنتجة" ي�صري 
ببطء يف انتظار دعم املح�صنني 

ورجال الأعمال

جمعية ال�شالم لرعاية االأيتام تدعو حم�شني "نقاو�س" للم�شاهمة

فيما �شجلت مراكز التكوين املهني توافدا معتربا عليها

فالتخ�س�ص الذي حتول وخالل ال�سنتني 
االأخريتني اإىل نقطة اهتمام الكثريين، 
قد �سجلت ب�ساأنه عديد املراكز املخت�سة 
يف التكوين بوالية خن�سلة تهافتا وا�سحا 
وملحوظا، اأرجع �سببه البع�ص اإىل حتول 
حرفة �سناعة احللويات اإىل فن ع�سري 
الواقع  على  �سواء  مربحة  جتارة  وكذا 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  اأو 
اإ�سافة اإىل اهتمام ال�سيدات اليوم مبثل 
هذه احلرفة ال�ستقبال املنا�سبات ب�سكل 
والع�سرنة،  املودة  مع  بالتوافق  راق  جد 
�سنع  يف  املناف�سة  تف�سي   اإىل  اإ�سافة 
اأجـــود وارقـــي واأفــ�ــســل اأ�ــســكــال واأنـــواع 
والتي  واالأفــراح  االأعرا�ص  يف  احللويات 
زادت عن حدها حتى حتولت اإىل اأ�سلوب 

من اأ�ساليب التباهي والتفاخر.
ال�سيدة  اأكــــدت  ــيــاق،  الــ�ــس ذات  ويف 
اأنامل  جمعية  رئي�سة  خــوين  زوليخة 
هذا  اأن  خن�سلة،  بوالية  الريفية  املراأة 
كبريا  اإقباال  ي�سهد  بالذات  التخ�س�ص 
على م�ستوى جمعيتها التي فتحت الباب 
من  ـــد  اأزي تــخــرج  ت�سجيل  مت  اأيـــن  ــه،  ل
املمتدة  الفرتة  خــالل  مرتب�سة   164
جانفي،   2021 غــايــة  اإىل   7 بــني  مــا 
مرتب�سة   55 من  اأكــرث  ت�سجيل  مت  كما 
�ستنطلق عملية تكوينهم ال�سبت املقبل، 
الكثري  عطلت  قــد  اجلائحة  اأن  ــم  ورغ
اأبواب  فتح  اإعادة  اأن  اإال  الن�ساطات  من 
وتخ�س�ساته  اأنواعه  مبختلف  التكوين 
يزال  ال  احللويات  تخ�س�ص  اأن  اأثبت 

الن�ساء  مــن  الكثري  اهتمام  ي�ستقطب 
بوالية خن�سلة.

كما اأكد ال�سيد �سمري �سعراوي، م�سوؤول 
تقني وبيداغوجي مبركز التكوين املهني 
والتمهني االإخوة �سباطي الربيعي وعلي 
ببلدية تاوزيانت، اأن تخ�س�ص احللويات 
اأين  املرتب�سات،  من  الكثري  اهتمام  ينال 
خالل  مرتب�سة   50 من  اأكرث  ت�سجل  مت 
امل�سجالت  عدد  اأن  رغم  املا�سية  ال�سنة 
مــن ذلــك بكثري وقــد تقل�ص  ــرث  اأك كــان 
ب�سبب اجلائحة، يف حني جتاوز عددهن 
مرتب�سة   70 ـــ  ال ال�سنة  ــذه  ه وخـــالل 
حما�ص  بكل  تكوينهن  عملية  انطلقت 
هذا  يف  التعليمات  اأهـــم  يتلقني  وهــن 

التخ�س�ص.

 60 الذكرى  اأحيت، والية خن�سلة 
التاريخية  الوالية  قائد  الإ�ست�سهاد 
االأوىل، ال�سهيد علي �سوايعي، وذلك 
خن�سلة،  بــواليــة  ملــ�ــســارة  ببلدية 
وهذا من خالل برنامج ثري بعديد 
باإفتتاح  انطلق  والـــذي  االأن�سطة 
كورونا  فريو�ص  �سد  التلقيح  عملية 
وتد�سني  قاي�ص  ببلدية   19 كوفيد 
لعجاردية  لقرية  تــذكــاري  معلم 
يخلد �سهداء املنطقة ببلدية قاي�ص 
بلدية  اإىل  التنقل  يــتــم  اأن  قــبــل 
للرتحم  الــ�ــســهــداء  ملــقــربة  ملــ�ــســارة 
بعدها  ليتم  ال�سهداء،  اأرواح  على 
املجاهد  متحف  يف  بجولة  القيام 
املعامل  على  للوقوف  حممد  �سقرون 
تثبت  التي  وال�سواهد  التاريخية 
ب�ساعة اال�ستعمار الفرن�سي، وبعدها 
علي  الــتــاريــخــي  ــب  ــرك امل احت�سن 
غرار  على  االأن�سطة  عديد  �سوايعي 
اإلقاء كلمة حول املنا�سبة من طرف 
االأمانة الوالئية ملنظمة املجاهدين 
اإلــقــاء كلمة مــن طــرف وايل  ــذا  وك
حية  ل�سهادات  واال�ستماع  الوالية 
اإ�سافة  املعركة  عاي�سوا  ملجاهدين 

علي  ال�سهيد  عــائــلــة  تــكــرمي  اإىل 
اإ�سافة  رفــقــائــه،  وبع�ص  �سوايعي 
الفائزين  مــن  العديد  تكرمي  اإىل 
اأقيمت  التي  امل�سابقات  خمتلف  يف 

باملنا�سبة.
ولد ال�سهيد البطل علي �سوايعي يف 
تب�سة  مبدينة   ،1932 مار�ص   16
بــداأ درا�سته يف  بــاالأورا�ــص االأ�ــســم، 

الكرمي،  القراآن  تعلم  حيث  امل�سجد 
اأين  التهذيب  مبدر�سة  التحق  ثم 
العربية،  اللغة  اأ�ــســا�ــســيــات  تعلم 
الفرن�سية  باملدر�سة  بعدها  ليلتحق 
الدرا�سة  من  �سهادته  على  وح�سل 
اإىل  باالن�سمام  لــه  �سمحت  والــتــي 
ا�سطر  ــا  م �ــســرعــان  لكنه  الكلية 
لرتك درا�سته يف مار�ص 1950 بعد 

اعتقال �سقيقه االأكرب نور الدين يف 
اأعقاب تفكيك املنظمة اخلا�سة.

�ــســوايــعــي يف حزب  انــخــرط عــلــي 
 1943 �سنة  اجلـــزائـــري  ال�سعب 
ثـــم حـــركـــة انــتــ�ــســار احلـــريـــات 
والتحق   1946 �سنة  الدميقراطية 
�سنة  يف  الوطني  التحرير  بجي�ص 
1955 مبنطقة �سوق اهرا�ص حيث 

بالوالية  قيادية  مهام  بعدة  كلف 
الت�سليح  مــهــمــة  ــــــــوىل  االأوىل،وت
موؤمتر  يف  ــارك  �ــس وقــد  والــتــمــويــن 
طرابل�ص ورقي اإىل رتبة قائد ع�سو 
قيادة الوالية االأوىل اإىل اأن اأ�سبح 
التاريخية  االأوىل  للوالية  قائدا 
م�سطفى  ل�سلفه  خلفا   1960 �سنة 

مراردة.
مركز  الــعــدو  عــرف  و�ساية  واإثـــر 
التاريخية  االأوىل  الوالية  قيادة 
مــلــول بلدية  بــنــي  بــغــابــة  ــع  ــواق ال
والهجوم  تطويقها  فــتــم  ملــ�ــســارة، 
املعركة  ودامت  الوالية  مركز  على 
خاللها  ا�ست�سهد  اأيام  ثالثة  حوايل 
 1961 فيفري   9 يف  �سوايعي  علي 
اأ�سل  مــن  �سهيدا   98 جانبه  واإىل 
باالآلة  اأحلقوا  كما  جماهد   300
قارب  فادحة،اإذ  خ�سائر  الفرن�سية 
عن  نــاهــيــك   500 قــتــالهــم  ـــدد  ع
اخل�سائر املادية، وب�سعوبة ا�ستطاع 
احل�سار  ك�سر  املــجــاهــديــن  بــاقــي 
العقيد  برفقتهم  وكان  واالإن�سحاب 
القيادة  توىل  الذي  زبريي  الطاهر 

بعدها.

تخ�ص�ص "احللويات" ي�صتقطب الن�صاء بولية 
خن�صلة وي�صهد اإقبال كبريا

خن�صلة حتيي الذكرى 60 لإ�صت�صهاد قائد الولية التاريخية الوىل علي �صوايعي
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االأوىل  للمرة  باتنة  اأ�شواء  معر�ص  احت�شن 
عبوبة  �شعيدة  الكاتبة  من  لكل  بالتوقيع  بيعا 
اجلمهورية  رئي�ص  جــائــزة  على  املتح�شلة 
عبد  قــعــودة  والكاتب  االأمــازيــغــي،  االأدب  يف 
بلزمة"  "اآذلي�ص  الن�شر  دار  �شاحب  الرحمان 
بباتنة، حيث �شهد املعر�ص اإقباال من اجلمهور 
العربية  الكتب  يف  الــتــنــوع  ا�شتح�شن  الـــذي 
يف  عر�شها  مت  التي  واالأمازيغية  والفرن�شة 

املعر�ص.
عبوبة  �شعيدة  الكاتبة  اأثنت  ذاته  ال�شياق  يف 
على املجهودات املبذولة من طرف القائمني على 
معر�ص اأ�شواء باتنة موؤكدة على �شرورة تعميم 
الوالية  يف  الثقايف  امل�شهد  لتحريك  الفكرة 
اخلام�شة التي طاملا اأجنبت الكثري من املبدعني 
الكثري  واحت�شنت  وفنانني ومفكرين،  كتاب  من 
من التظاهرات الثقافية والفنية التي تنم عن 
وجود نخبة من �شاأنها رفع راية الثقافة والعلم 

عاليا يف والية باتنة عا�شمة االأورا�ص.
املعر�ص  �شاركت يف  باأنها  املتحدثة  اأ�شافت  كما 
العودة"  "اأورا�ص  رواية  اأبرزها  موؤلفات  بعدة 
التي تروي من خاللها ق�شة حياة �شاب ينحدر 
اإىل  الهجرة  �شفينة  تاأخذه  اآري�ص  مدينة  من 
اأن يجرفه احلنني مرة  بلجيكا عند جده قبل 

اأخرى اإىل �شاطئ العودة اإىل بلده االأ�شلي.
بـ"على  مو�شوم  بكتاب  الكاتبة  �شاركت  كذلك 
فيه  وثقت  حيث  االأورا�شيات"،  الن�شاء  اأثــر 
�شهلة  تكن  مل  التي  درا�شتها  و�شنوات  طفولتها 
من  تطرقها  اإىل  باالإ�شافة  تعبريها،  ح�شب 
وال�شيدة  اأمها  عن  احلديث  اإىل  الكتاب  خالل 

احلوا�ص،  �شي  ال�شهيد  ابنة  حــمــودة  نزيهة 
دون  م�شاكرة،  ميينة  والكاتبة  ديهيا،  وامللكة 
�شكان  وتقاليد  عــادات  عن  احلديث  تن�شى  اأن 
املــراأة  ومــعــانــات  ويــومــيــات  ــــص  االأورا� منطقة 

االورا�شية. واأما عن جديد الكاتبة اأكدت 
النور قريبا  لها موؤلفا �شريى  باأن  هذه االأخرية 
 BATNA le combat d’une بعنوان

.aurèssienne
الكاتب قعودة عبد الرحمان اأثنى بدوره على 
عكفت  التي  باتنة"  "اأ�شواء  معر�ص  مبادرة 
والفنانني  املواهب  ت�شجيع  على  البداية  منذ 
الثقافة  واالأدبــاء وكل من هو غيور على واقع 

خا�شة،  ب�شفة  واالأورا�شية  عامة  اجلزائرية 
"اأمراء  وهي  كتب  باأربعة  الكاتب  �شارك  حيث 
واالأمــازيــغــيــة  الــعــربــيــة  بن�شختيه  بلزمة" 
م�شاركته  اإىل  باالإ�شافة  ال�شاوي،  مبتغريها 
بالعربية  ال�شادر  االأندل�ص"  "اأمراء  بكتاب 
االندثار"  تــاأبــى  ح�شارة  "االأمازيغ  وكــتــاب 

ال�شادر كذلك بالعربية.
وموؤلفات  كتب  لعدة  عر�شا  املعر�ص  �شهد  كما 
واأكادميية وقوامي�ص  بارزة بني كتب تاريخية 
عقون،  العربي  غــرار  على  وموؤلفني  الأ�شاتذة 
وعز  جغيمة،  اللطيف  وعبد  بخو�ص،  والزين 

الدين ونا�شية، وب�شري باردو.

عندما يتغري �الإبد�ع �الأدبي لدى �لكاتب، وتتغري بو�سلة �الأدب �خلال�س لديه �إىل �أدب نادر وغري ماألوف جم�سد� �سعار "�إعمل جاهد� حتى تقدم حمتوى 
يليق بك �أوال ثم باجلز�ئر عامة و�الأدب ب�سفة خا�سة"، لي�سلط ري�سة قلمه على عامل �مل�ستديرة ومع�سوقة �جلماهري كرة �لقدم، ولتنجب �أنامل قلمه 
�لناب�سة �إ�سد�ر �أدبي يعالج فريق �لقلب كما و�سفه �لكاتب �لو�عد "ه�سام دغموم" و�سمه بـ"بلوزد�د تاريخ من ذهب"، ق�سم �لثقافة �أجرى حو�ر 

بنكهة ريا�سية �أدبية.

الكاتبني �سعيدة عبوبة وعبد الرحمن قعودة يعر�سان اأبرز 
موؤلفاتهما الأدبية والتاريخية يف معر�س "اأ�سواء باتنة"

اميان. ج رقية. ل

دغموم".. كاتب ي�سدد يف �سباك ال�ساحرة امل�ستديرة  "ه�سام 
مبوؤلفه "بلوزداد تاريخ من ذهب"

حــوار

باتنة

ه�سام دغموم، كاتب فذ متاألق، حمب وعا�سق لفريقه 
�سباب بلوزد�د، حدثنا عن هذ� �حلب �إىل ماذ� حتول 

وجت�سد كموؤلف؟ 
ال�شكر  جــزيــل  اأ�شكركم  �ــشــيء  كــل  وقــبــل  اأوال 
كثريا،  يها  اأت�شرف  التي  اال�شت�شافة  هذه  على 
لفريق  ع�شقي  احلقيقة  ال�شوؤال  اىل  وبالعودة 
يف  مــوروث  وهو  ال�شغر  منذ  كان  بلوزداد  �شباب 
واالأخ  االأب  من  ورثته  اأو�شح  بعبارة  اأو  عائلتنا، 

االأكرب حتى و�شل يل اأنا.
التي حتمل  الفريق   اأروع مع هذا  اأيام وال  ع�شت 
يف طياتها احللوة واملرة منها لكن احلمد هلل مرت 
�شالم، كما اأنني ا�شتغلت هذا ال�شغف وقمت بتاأليف 
كتاب على فريقي الغايل حتى اأعطي وجه م�شرف 
ويكون  خا�شة،  ب�شفة  البلوزدادي  املنا�شر  عن 

هدية ملحبي الفريق داخل و خارج الوطن.

منها  خا�سة  �جلديد،  �الأدبي  �إ�سد�رك  عن  فلتعرفنا 
�لتي جعلت منك معروفا يف �لو�سط �الأدبي و�ساحب 

�أدب ر�قي؟
ريا�شي  كتاب  عن  عبارة  هو  اجلديد  اإ�ــشــداري 
 " تاريخ من ذهب  "بلوزداد  تاريخي حتت عنوان 
وثاين  العربية  باللغة  كتاب  اأول  يعترب  والــذي 
كتاب  بعد  ــوزداد  ــل ب �شباب  فــريــق  ــول  ح كــتــاب 
كان  الــذي  �شعيد  �شلحاين  الريا�شي   ال�شحفي 
كتاب  اول  واأي�شا   ،2017 عام  الفرن�شية  باللغة 
ريا�شي ين�شر يف دار املثقف الذين اعتربوه �شيء 

جديد بالن�شبة لهم وحتدي جديد.

فيه  تناولت  ذهب" ماذ�  من  تاريخ  "بلوزد�د  كتابك 
وملن تطرقت؟

هي  التي  موا�شيع  عدة  اىل  خالله  من  تطرقت 
�شباب  ــادي  ن بتاأ�شي�ص  كانت  فالبداية  مهمة، 

بلوزداد واأهم التفا�شيل التي مر بها هذا النادي 
العريق  اإ�شافة اىل االح�شائيات والتتويجات، اأما 
الف�شل الثاين كان خم�ش�ص  لتعريف بالالعبني  
الذين تركوا ب�شمة يف هذا النادي مثل اأ�شطورة 
الق�شم االأول والراحل  "ح�شن الأملا�ص" والقائمة 
طويلة جدا واأي�شا اإىل حمبي النادي،  كما جاء 
يف الف�شل الثالث نبذة عن حياة "حممد بلوزداد" 
وما يحمله يف طياته من �شخ�شيات كان لها ن�شيب 
راأ�شهم االأب الروحي  يف حترير هذا الوطن على 
للثورة ال�شهيد حممد بلوزداد و اأهم ما ميلك هذا 
خم�ش�ص  كان  واالأخري  الرابع  والف�شل   االأخري، 
اإ�شدار  �شبب  اأي  بلوزداد  �شباب  اأغــاين  لتحليل 
كل اأغنية الأن كل واحدة لها معنى خا�ص و�شط 

االأن�شار .

ملا  ولوالها  و�ملوؤلف،  �لكاتب  دم  يف  ت�سري  �لقر�ءة 
�أزهرت يف روحه نبتة �لكتابة، ملا تقر�أ؟

اأجل  من  اأي�شا  املجاالت  �شتى  يف  اأبحث  دائما  اأنا 
يهوى  اإن�شان  فاأنا  املخفية  احلقائق  عن  البحث 
كثريا،  اإليها  اأميل  التي  االأ�شياء  تفا�شل  معرفة 
حمتوى  اإعطاء  على  جاهدا  اأعمل  خاللها  من  اإذ 

م�شرف .

عامل  اأبــــواب  دخـــول  مفاتيح  اأول  يــديــك  بــني 
ال�شاأن  يف  التاأليف  يف  انطالقتك  وباكورة  االأدب 
ع�شرا  االأكــرث   املرحلة  هي  ما  براأيك  الريا�شي، 

بالن�شية للكاتب يف م�شواره االأدبي؟
يف احلقيقة التاأليف يف البداية بالن�شبة للكاتب 
يف  جديد  يكون  اأنه  خا�شة  ما،  نوعا  �شعبا  يكون 
هذا املجال اأي تعترب االنطالقة مرحلة اكت�شاف 
وا�شتخال�ص خبايا هذا املجال  خا�شة اأن اجلمهور 
مل يكت�شف بعد، اأما يف املرحلة الثانية وما بعدها 
يكون الكاتب قد اكت�شب خربة متكنه من تطوير 
املحتوى الذي يقدمه للقراء اإذ تعترب االنطالقة 

احلقيقية له.

كيف لفريق كرة قدم �أن يجعلك تع�سق يف ت�سجيل 
�أحد�ثه وتاريخه �لكروي؟ 

هو  بــلــوزداد  �شباب  فريق  احلقيقة 
اأعمق مما يت�شور البع�ص، اإذ اأعتربه 
اأكرث من جمرد فريق الأنه يحمل يف 

طياته العديد من االأحداث الكوروية 
تاريخ  يف  ب�شمتها  تركت  والتي  املهمة 

اجلانب  اإىل  اإ�شافة  اجلزائرية،  الكرة 
الذي  كذلك  العتيق   وللحي  له  التاريخي 

للثورة  الــروحــي  واالأب  ال�شهيد  ا�شم  يحمل 
املجيدة "حممد بلوزداد "، فمن هذا املنطلق كانت 
الفكرة يف تدوين هذا امل�شروع واالإبداع فيه حتى 
يبقى خالد لالأجيال القادم لكي تتعرف اأكرث عن 
االإح�شائيات  على  وتطلع  العريق  الفريق  هذا 
وكذلك تت�شرف بالرجال الذين �شاهموا يف اإعالء 

راية الوطن عاليا.

�لوطنية  جمتمعه  بق�سايا  يتاأثر  �لكاتب  �أن  �سك  ال 
يف  �حلا�سلة  بالق�سايا  يهتم  �أي�سا  و�لد�خلية 
�ملف�سل  فريقك  بتتويجات  تاأثرت  �أنــت  جمتمعه، 

�سباب بلوزد�د، كيف عربت عنها؟
�شوؤال رائع، كما يعلم اجلميع فريق �شباب بلوزداد 
وهو  واحـــد  هــدف  اأجـــل  مــن  تاأ�ش�ص  فــريــق  هــو 
االألقاب اإذ ميلك بحوزته 21 لقب فهذه االأخرية 
ترتك فيك ب�شمة خا�شة حيث عربت عنها بكل 
منها  البع�ص  ع�شت  اأنني  بالرغم  واإعتزاز  فخر 
ال  �شغف  فيك  تزرع  التي  هي  االإح�شائيات  لكن 

مثيل له .

�أجنا�س  من  خمطوطات  ن�سر  على  تز�حما  نالحظ 
�أدبية متنوعة من كتاب نا�سئني و�عدين، هل ترى �أن 
مب�ستوى  ينحدر  �الإ�سد�ر  و�ل�سرعة يف  �لتناف�س  هذ� 

�جلز�ئري  �الأدب 
�لركاكة  ــاع  ق �إىل 

و�البتذ�ل، �أم يرفعه؟
ـــذه احلــالــة  احلــقــيــقــة يف ه
من  االأول  ال�شنف  �شنفني؛  هناك 
�شنوات  طيلة  الكتب  من  العديد  بكتابة  يقوم 
هو  الثاين  ال�شنف  اأما  تدريجيا،  بن�شرها  ويقوم 
ال�شنف الذي يقوم يف كل مرة ن�شر اإ�شدار جديد 
وهذا ما يعود بال�شلب على االأدب اجلزائري الأن 
خميلتهم  يف  هو  مما  اأعمق  هي  كتاب  ن�شر  فكرة 
لي�ص  املعمق  البعث  على  تعتمد  طريقة  الأنــهــا 
على  اأ�شجع  �شخ�شيا  فاأنا  الن�شر،  اأجل  من  الن�شر 
حتى  جاهدا  "اعمل  �شعار  حتت  االأول  ال�شنف 
عامة  باجلزائر  ثم  اأوال  بك  يليق  حمتوى  تقدم 

واالأدب ب�شفة خا�شة".

�أي �الأجنا�س �الأدبية برزت قوتها و�أ�سبحت  ت�ستهوي 
وجتذب �لكتاب ويحتكر �ل�ساحة �الأدبية، وذلك بفر�س 
يف  طبقتها  و�لتي  �الأخــرى،  ــو�ن  �الأل على  �سلطانه 

موؤلفك؟
يف االآونة االأخرية برزت  الطريقة النرثية كثريا 
يف كتب الروايات واأ�شبحت لها �شدى وا�شع جدا 

و�شط الكتاب والقراء اأي�شا.

اأثر كبري يف  هل للنزعة الواقعية واالجتماعية 
نف�شيتك وري�شتك؟

نعم، بالطبع ففي جل االأوقات اأف�شل اأن اأكتب عن 
اأنني  واأنت كما  اأنا  الذي نحن فيه  املعا�ص  الواقع 

اأ�شلط ال�شوء عليه .

تعلق  ما  �ملهنية خا�سة  ت�سبو يف حياتك  ماذ�  �إىل 
بالكتابة و�لتاأليف؟

اأدبية   االأعمال  اأجود  اأقدم  اأن  اأحاول  دائما  اأنا 
مل�شة  اأعطي  حتى  وهــدف  معنى  لها  تكون  التي 
ففي  جديدة  اأ�شياء  يكت�شف  لكي  للقارئ  خا�شة 
والكتاب  اجتماعية  ر�شالة  قدمت  االأول  الكتاب 
بعراقة فريق  الثاين عرفت اجلمهور اجلزائري 

�شباب بلوزداد. 

كلمة ختامية عن م�سارك �الأدبي؟
ال�شيق  احلــوار  هذا  على  ب�شكركم  كالمي  اأختم 
املنرب  هذا  ومن  نيوز"  "االأورا�ص  جريدتكم  مع 
اإىل  اأي�شا  حتياتي  ــدم  اأق لكي  الفر�شة  اأ�شتغل 
اأما  البالد،  وخــارج  داخــل  بلوزداد  �شباب  اأن�شار 
عن م�شاري االدبي احلقيقة  حلد ال�شاعة اأعترب 
نف�شي يف الطريق ال�شحيح واأنا مازالت اأتعلم الأن 
االأدب و�شط  وا�شع جدا ومليء بالتفا�شيل التي 

يجب البحث عنها لتطوير الذات. 

رئي�ص  نية  بن  خالد  ك�شف 
للفن  الــ�ــشــبــاب  جــمــعــيــة 
واملو�شيقى اأنه يتم التح�شري 
"�شي  البطل  ال�شهيد  مللحمة 
�شتكون  ــي  ــت وال احلوا�ص" 
فيفري  للعر�ص18   جاهزة 
املقبل تزامنا واليوم الوطني 
لل�شهيد بدار الثقافة حممد 
م�شيفا  خليفة،  اآل  العيد 
وزارة  من  بدعم  امللحمة  اأن 
مع  وبالتن�شيق  الــثــقــافــة 
جتري  اأيـــن  باتنة،  واليـــة 

التح�شريات على قدم و�شاق من 
اأجل اجناح هذا امل�شروع الثقايف ال�شخم، حيث 
مت يف ذات ال�شاأن ا�شتحداث خليه اعالم ي�شرف 
عليها �شحفي جريدة االورا�ص نيوز رامز اأمري 

جاب اهلل.
امللحمة  اأن  �شابق  ت�شريح  يف  بنية  واأ�ــشــاف 
مربجمة  ــرى  اأخ عرو�ص   5 جانب  اإىل  تاأتي 
مو�شحا  باتنة،  واليــة  م�شتوى  على  للعر�ص 
بن  واخــراج  حجرية  م�شعودة  ن�ص  امللحمة  اأن 
"تيتو"، كما �شيتم  �شعيد عز الدين املعروف بـ 
تكرمي ابنه �شعبان حمودة ا�شتاذ جامعي الذي 

�شيح�شر العر�ص.
رمز  متجيد  اأجــل  من  ح�شبه  امللحمة  وتاأتي 
"�شي احلوا�ص" وبطوالته يف  اجلزائر ال�شهيد 
يبقى  وحتى  احلبيبة،  اجلزائر  حترير  �شبيل 
التاريخ رابطا بني االأجيال، م�شريا اأن امللحمة 
اللقاء  مت  حيث  �شابا،   20 م�شاركة  �شتعرف 

عــرب فــ�ــشــاء االنـــرتنـــت يف 
وتدريبات  معلومات  اعطاء 
ــدا اأنــه  ــوؤك حــول الــعــمــل، م
العر�ص �شتطبق فيه جميع 
االجــــــــراءات الــوقــائــيــة 
واالحــــرتازيــــة مـــن وبـــاء 
كوفيد 19 واحرتام م�شافة 

االأمن.
واأو�شح بنية اأن وباء كرونا 
فنيا  حمــاربــتــه  ــن  م ــد  ب ال 
ممار�شة  خالل  من  وفكريا، 
التي  الثقافية  الن�شاطات 
املناعة  تعزيز  على  �شتعمل 
الثقافية،  للحياة  وا�شتمرار  ال�شباب،  لــدى 
خمتلف  تقدمي  على  اأي�شا  تعمل  فاجلمعية 
االأن�شطة االفرتا�شية عرب �شفحتها يف مواقع 
والفن  للثقافة  خدمة  االجتماعي،  التوا�شل 
هو  "امليدان  �شعارها  واأن  خا�شة  بالوالية 

الفا�شل".
من جهته تعمل جمعية ال�شباب للفن واملو�شيقى 
خمتلف  بــني  الــثــقــايف  الــتــبــادل  تفعيل  عــلــى 
البلديات والدوائر والتي من �شاأنها اأن ت�شاهم يف 
التعريق مبختلف الطاقات ال�شبابية املوهوبة، 
م�شريا اإىل اأنه ميكن الأي فاعل ثقايف اأن ي�شارك 
كل وميدانه من اأجل تفعيل احلركة الثقافية 
فتح  باتنة  والية  وايل  واأن  خا�شة  بالوالية، 
املدين  وللمجتمع  اجلمعوية  للحركة  االأبــواب 
يخدم  الذي  الثقايف  القطاع  تدعيم  خالل  من 

املنطقة.

ملحمة ال�سهيد البطل "�سي احلوا�س" 
�ستكون جاهزة للعر�س 18 فيفري املقبل
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قماز الدين  ح�شام  حــوار: 



�سربتني يف ر��س
وحدة ت�شق�شي يف راجلها ..

هي: وا�ص عمرك �شربت اخلمر؟
هو: ال والو

هي: غري قول ال�شح
هو: قلت لك ال

هي: غري جاوب ب�شراحة
املرة  واحــد  �شكرت  اإيــه  هو: 

..
ا�ـــشـــرالـــك كي  وا�ـــــص   : هـــي 

�شكرت
هو: رحت اخطبتك.. !!.

عمر طويل
واحد قال الأبنو روح �شو ف النتيجة لو كان 

تنجح نذبح لك خروف
كي رجع قالو وا�ص درت فيها يا ابني؟

الــظــاهــرة خلــــروف عمرو  قـــال االبـــــن: 
طويل!!.

خلعة
ــرك  ــول دخــــل مــتــحــف ح ــب ــه م
طيحها  و  عثمانية  مــزهــريــة 

تك�شرت
قالو م�شوؤول املتحف ...وا�ص درت 

يا جدك
هادي راها من القرن الثامن ع�شر؟

رد عليه املهبول
ح�شبتها  اأنــــا  تــربــحــك  ال  اهلل  خلعتني 

معلومات م�سليةجديدة!!.

الوادي

اأمثال �سعبية

بني  خليط  هــو  االأ�ــســلــي  ال�سم�ص  ــون  ل  •
االأخ�سر واالأزرق، لكن املجال اجلوي لالأر�ص 
مينع بع�ص موجاتها من الدخول مما يجعلنا 

نراها �سفراء.
�سخ�سية  عــن  تنم  الــقــويــة  العط�سة   •
والعط�سة  �سيئا،  تخ�سى  ال  ومنطلقة  مرحة 
تخ�سى  خجولة  �سخ�سية  تعك�ص  املكتومة 

املواجهات.
ب�سكل  ال�سفاه  الأحمر  اليومي  • اال�ستعمال 
الكروم  ملعدن  يتعر�سن  الن�ساء  يجعل  مبالغ 
الطويل  ـــدى  امل عــلــى  يت�سبب  ــد  ق ــا  م وهـــو 

مبر�ص �سرطان املعدة.
اللحظات  يف  ــني  ــادئ ه يــبــقــون  ــن  ــذي ال  •
وال�سمنة،  لالكتئاب  عر�سة  اأكرث  الع�سيبة 
فاإنهم  قوية  انفعاالتهم  تكون  الــذيــن  ــا  اأم
وت�سلب  الــــدم  �ــســغــط  الرتـــفـــاع  مــعــر�ــســني 

ال�سرايني.
الب�سل  اأن  اإىل  • درا�سة �سوي�سرية تو�سلت 
وال�سرور،  لل�سعادة  امل�سببة  االأغذية  اأكــرث 

يليه اجلزر ثم الفول ثم املوز ثم البطاطا.
عن  �سم   10 تبتعد  االأوروبــيــة  الــقــارة   •

القارة االأمريكية كل �سنة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على اللي 

يبات مي�سي 
ويظل مي�سي 

ما ياكل �سي ما 
ي�سرب �سي

حدث يف مثل هذا اليوم
العا�شر من �شهر فيفري

اأيــدي  بــني  بــغــداد  �سقوط   -  1258
املغول، وانتهاء اخلالفة العبا�سية.

اآالن�سون  االأمريكي  املخرتع   -  1863
اأول  اخــرتاع  بــراءة  على  يح�سل  كــراين 
ــات  ــوالي جــهــاز الإطــفــاء احلــرائــق يف ال

املتحدة.
املناه�سة  الع�سبة  تاأ�سي�ص   -  1927
بروك�سل  يف  واال�ستعمار  لالإمربيالية 

ببلجيكا.
عا�سمة  ت�سبح  نــيــودلــهــي   -  1931

الهند.
ي�سدر  ــص  ــا� ــب ع فـــرحـــات   -  1943
هذا  ويــعــد  ـــري،  اجلـــزائ لل�سعب  بــيــانــا 
التحرير  لثورة  املرجعي  الن�ص  البيان 
با�ستقالل  انــتــهــت  ــي  ــت وال ــة  ــري ــزائ اجل

اجلزائر.
ال�سالم  العراقي عبد  الرئي�ص   -  1964
عارف يتفق مع الزعيم الكردي م�سطفى 
ومنح  النار  اإطــالق  وقف  على  الــبــارزاين 

االأكراد حكم ذاتي يف �سمال العراق.
اخليمة  راأ�ــص  اإمــارة  ان�سمام   -  1972

اإىل احتاد االإمارات العربية املتحدة.
ال�سيوعي  ــزب  احل تاأ�سي�ص   -  1982
وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطيني 
ا�سم احلزب الحقا  غزة وال�ستات، وتغري 

ليكون حزب ال�سعب الفل�سطيني.
يتوجهون  االإ�ــســرائــيــلــيــون   -  2009
ــتــخــابــات  ان االقـــــــرتاع يف  ــاديــق  ــن ــ�ــس ل
ف�سل  بعد  اأتــت  والتي  املبكرة  الكني�ست 
ليفني  ت�سيبي  ــا  ــادمي ك حـــزب  زعــيــمــة 
حكومة  ا�ستقالة  بعد  احلكومة  بت�سكيل 

اإيهود اأوملرت.
حممد  املــ�ــســري  الــرئــيــ�ــص   -  2011
وجهه  خــطــاب  يف  يعلن  مــبــارك  ح�سني 
ل�سالحياته  تــفــويــ�ــســه  عـــن  لــلــ�ــســعــب 
خم�سة  وتعديل  �سليمان،  عمر  لنائبه 
من  �ساد�سة  مادة  واإلغاء  د�ستورية  مواد 
�سحايا  الأ�سر  اعتذار  وتقدمي  الد�ستور، 

االحتجاجات ال�سعبية.
م�سلمني  �سباب  ثــالث  مقتل   -  2015
ــن عــائــلــة واحــــدة داخـــل مــنــزلــهــم يف  م
ت�سابل  يف  الـــهـــادئـــة  االأحــــيــــاء  ــــد  اأح
الواليات  يف  ال�سمالية  كاروالينا  هيل، 

املتحدة.
وقف  تقرر  اجلنوبية  كوريا   -  2016
ال�سناعي  كــايــ�ــســونــغ  جمــمــع  ت�سغيل 
على  ردا  ال�سمالية  كــوريــا  مــع  امل�سرتك 

اإطالق كوانغ ميونغ �سونغ-4.
على  هجوما  ت�سن  اإ�سرائيل   -  2018
اأهداف ع�سكرية يف �سوريا والدفاع اجلوي 

ال�سوري ي�سقط مقاتلة اإ�سرائيلية.

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

الأربعاء 31 يناير 2971/ 10  فيفري 2021 املوافق لـ 28 جمادى الثانية  1442

ـــــــا �ــــشــــبــــع  ـــــــدم ـــــــع ب
ـــح ـــــــال مـــال �ــــشــــالــــح ق

حكـــمة
امتحن املرء يف وقت غ�ضبه ال يف وقت 
ر�ضاه ويف حني قدرته ال يف حني ذلته

�صورة م�صحكة

يف  احلليب  اأزمـــة  ا�ــشــتــمــرار  ـــاذا  مل ـ 
اجلزائر...واهلل عيب؟

�شهرة .م باتنة
االأربع  على  الو�شاية  رفع  يتم  حتى 
واالأربـــعـــني مــلــيــون قــا�ــشــر يــا اللــة 

�شهرة!؟.
ن�شرو  كنا  كي  عــالوة  �شي  يا  ت�شفا  ـ 

الطماطم باملغرف والزيت بالكا�ص؟
عمر ك�شوري خن�شلة
اخلري..يا  يف  عاي�شني  كنا  ويقولك 
احلنني  قاتلكم  زيد  امليزيرية  وجوه 

لتلك االأيام التي ال نرجو تداولها!!.
عملتنا  غنية  دولـــة  ونــحــن  ملـــاذا  ـ 
اأمام دول اجلوار التي ال  منهارة متاما 

حتتكم على بئر واحد من البرتول؟
عالء �شبرية باتنة
ــا ولــــدي دولــــة غــنــيــة هــــاذي من  ي
وهوما  الثمانينيات  تــاع  االبــتــدائــي 

معمريلنا را�شنا بيها وظهرت ال غنية ال 
م�شعودة ال علجية ال الهوارية..راهي 

خمروبة وزادولها اليدين خفاف!!. 
التربع  عــالوة  �شي  يــا  تتقبل  هــل  ـ 

باأع�شائك بعد موتك؟
نورة حيوين باتنة
ــتــربع بــاأعــ�ــشــائــي بــ�ــشــح خمــي ما  ن
نــقــدر�ــص..فــيــه بـــزاف مــ�ــشــايــب قد 
راأ�شا على عقِب  االأر�شية  الكرة  تقلب 
"�شمام  فاأنا  حيا  دمــت  الــدمــار..ومــا 
االأمان" يل حمافظ عليها..ما ن�شمن�ص 

بعد ما منوت �شا يديرو بيه!!.
توعية  اإىل  ال�شعب  يحتاج  هــل  ـ 
امل�شاد  اللقاح  تلقي  على  ُيقبل  با�ص 

لكورونا؟
مفيدة عبا�ص طولقة
هو يف احلقيقة يحتاج لكورونا با�ص 

يتوعى �شريريا؟!.

هدرتلي 
التلفة؟!



�ص. ب

معاوية. �ص

خن�صلة

ق�صنطينة
عالء. ع

اأم البواقي

قاملة

الفريو�ص اأتى على 50 األف طائر

اأدان قا�شي اجلنح لدى حمكمة قاملة، 
كهل بـ04 �شنوات حب�ص نافذة و100 
األف دج غرامة مالية، بعد اأن وجهت 
له جنحة االإ�شاءة للر�شول �شلى اهلل 

عليه و�شلم وباقي االأنبياء.
على  جــــاءت  الق�شية  هـــذه  ــع  ــائ وق
وامل�شتمرة  الــدوريــة  املتابعة  اإثـــر 
املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة  لفرقة 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  ملختلف 
ح�شاب  ر�ــشــدت  ــن  اأي  ،" "فاي�شبوك 
خالله  من  يقوم  م�شتعار  ا�شم  يحمل 
للر�شول  ت�شيئ  مبن�شورات  �شاحبه 
�شلى اهلل عليه و�شلم وباقي االأنبياء، 
املخت�شة  الفرقة  اإثرها  على  لتبا�شر 
وبعد  الق�شية  يف  حتــقــيــق  فــتــح  يف 

مت  الدقيقة،  وحتــري  بحث  عملية 
حتديد �شاحب احل�شاب ويتعلق االمر 
 55 العمر  من  "و.ط" البالغ  بامل�شمى 
�شنة وبناءا على اذن التفتي�ص املوؤ�شر 
عليه من طرف وكيل اجلمهورية ملنزل 
الزناتي،  بـــواد  املقيم  فيه  امل�شتبه 
يحتفظ  بـــاالأمـــر  املــعــنــي  اأن  تــبــني 
ت�شيء  وال�شور  املن�شورات  من  بعدد 
وباقي  وال�شالم  ال�شالة  عليه  للنبي 
االأنبياء واملعلوم عن الدين االإ�شالمي 
بال�شرورة عن طريق الكتابة والن�شر 
وهو  معلوماتية  و�شيلة  با�شتعمال 
يف  عليه  واملعاقب  املن�شو�ص  الفعل 
144 مكرر و02 من قانون  ن�ص املادة 

العقوبات اجلزائري.

بامل�شلحة  اجلنائية  الفرقة  متكنت 
الق�شائية  لــلــ�ــشــرطــة  الـــوالئـــيـــة 
عملية  لــغــز  ــك  ف ــن  م بق�شنطينة، 
خمزن  لها  تعر�ص  الــتــي  ال�شرقة 
خا�ص باالأجهزة الكهرومنزلية على 
توقيف  مت  فيما  لوناما،  حي  م�شتوى 
 03 عددهم  البالغ  ال�شبكة  اأفـــراد 
 22 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�ص، 
م�شبوقني   02 بينهم  من  �شنة  و46 

ق�شائيا.
بــالغ  اإىل  الــقــ�ــشــيــة  وقـــائـــع  ــود  ــع ت
ـــن قبل  ــبــت م ــ�ــش �ــشــبــيــحــة يــــوم ال
تعر�ص  اكت�شافه  بخ�شو�ص  �شحية 

اأجهزة  عــر�ــص  ملجمع  تــابــع  ــزن  خم
العديد  لل�شرقة، طالت  كهرومنزلية 
التي  التحريات  وبعد  االأجهزة،  من 
بــا�ــشــرتــهــا الــفــرقــة اجلــنــائــيــة، مت 
والذين  فيهما  م�شتبه  هوية  حتديد 
التحقيق  اأف�شى  فيما  توقيفهما،  مت 
�شريك  هــويــة  حتــديــد  اإىل  املعمق 
ثالث والذي مت توقيفه �شبيحة يوم 
اخلروب  مدينة  م�شتوى  على  االأحد 
امل�شتبه  اإقامة  مقرات  تفتي�ص  وبعد 
امل�شروقات  جميع  ا�شرتجاع  مت  فيهم 
خا�ص  ال�شلع  لتخزين  م�شتودع  من 

بامل�شتبه فيه الثالث.

 قالت املنظمة العاملية ل�سحة احليوان، 
اأم�ــص الثالثاء، اأن اجلزائر �ســجلت بوؤرة 
ل�ســاللة اأنفلونزا الطيور اإت�ــص5اإن8، يف 

مزرعة للدواجن.
ونقلــت املنظمــة، ومقرهــا باري�ــص، عن 

تقريــر لوزارة اخلارجيــة اجلزائرية اأن 
الفريو�ص اأ�ســفر عن نفــوق 50 األف طائر 
يف مزرعــة مبدينــة عني فكــرون التابعة 
اإداريا لوالية اأم البواقي الواقعة ب�سمال 
بحــت  �ســرق البــالد واأن باقــي الطيــور ذحُ

وعددها 1200 طائر.
وح�ســب مــا ورد يف تقريــر املنظمة فاإن 
بداية ت�ســجيل احلاالت االأوىل كان يوم 
تاأكيد االإ�سابات  املا�سي ومت  17 جانفي 

يوم 26 من نف�ص ال�سهر.

ــــن واليـــة   متــكــنــت مــ�ــشــالــح اأم
بجمعية  االإطاحة  من  خن�شلة، 
املــنــازل،  �شرقة  متتهن  ــرار  ــش اأ�
مبالغ  خــاللــهــا  ــن  م ا�ــشــتــهــدفــت 
العملة  ـــن  م ــربة  ــت ــع م ــة  ــي ــال م
باالإ�شافة  وال�شعبة،  الوطنية 
احللي  مــن  معتربة  كمية  اإىل 
بعد  وهــذا  االأ�شفر،  املعدن  من 
اقتحامها الأحد امل�شاكن ببلدية 

اأن�شيغة.
مبلغ  على  الفاعلون  وا�شتوىل 
ال�شعبة  العملة  من  معترب  مايل 
باالإ�شافة  اأورو،   12000 يقدر 
اإىل مبلغ مايل معترب من العملة 
الوطنية يقدر 40 مليون �شنتيم، 
و�شندوق م�شوغات يحتوي على 
ــي من  كــمــيــة مــعــتــربة مــن احلــل

املعدن اال�شفر.
وبعد التحقيق املعمق يف الق�شية 
للمعلومات  االأمثل  واالإ�شتغالل 
هوية  ــد  ــدي حت مت  املـــتـــوفـــرة، 
والثانية  االأول  فيه  امل�شتبه 
امل�شتبه  م�شكن  تفتي�ص  وبــعــد 
حبل  عــلــى  ــعــثــور  ال مت  فــيــهــمــا 
ال�شرقة،  يف  ا�شتعمل  بال�شتيكي 
�شندوق  عــلــى  الــعــثــور  مت  كــمــا 
بال�شحية،  اخلا�ص  امل�شوغات 
ال�شرقة،  حمل  احللي  بداخله 
اإىل  املــحــجــوزات  حتــويــل  ليتم 

مقر امل�شلحة.

�سي الأورا�سي..
على  �سهد  للطاليان...  راح  يل  البابور 
وطاقة  الن�سيان...  يد  اغتالتها  �سبيبة 
ب�سرية طفاتها برودة اخلذالن... واإبداع 
كان قادر يحقق امل�ستحيل قبل يل كان... 
العيان...  اأمــام  الطموح  حق  يف  وجرائم 
البابور كان �ساهد ومازال ي�سهد اليوم ومن 

قدمي الزمان...

hamzalaribi005@gmail.com

اكت�صاف بوؤرة لإنفلونزا الطيور باأم البواقي!!
وجب الكالم

كل  يف  يت�ساءلون  باتوا  قد  اجلزائريني  اأغلبية  اأن  يف  �سك  ال 
القطاعات  من  الكثري  يف  التغيري  ف�سل  يف  العظيم  ال�سر  عن  مرة 
الواليات  من  كثري  يف  وحتى  والهيئات  املوؤ�س�سات  من  الكثري  ويف 
على  حتدث  التي  التغيريات  خمتلف  رغم  والبلديات  والــدوائــر 
خمتلف  ويف  املنتخبة  املجال�ص  م�ستوى  وعلى  احلكومة  م�ستوى 
ول�سان  ذلك،  غري  اإىل  ومــدراء  ووالة  دوائر  روؤ�ساء  من  االأ�سالك 
ولو  تغيري  حتقيق  ميكن  ال  "كيف  يقول  اجلزائريني  هوؤالء  حال 
ب�سيط وكيف مل ياأت الكثري من امل�سوؤولني املتعاقبني باجلديد وهل 

كل امل�سوؤولني عاجزون"؟
اجلواب بب�ساطة وح�سب وجهة نظرنا هو اأن ال�سر ال يكمن يف 
"امل�سوؤولني" الذين يتم تغيريهم يف كل مرة، اأي اأن "دفة القيادة" 
مل تعد ملكا لكثري من "امل�سوؤولني" ال�سابقني واجلدد الذين يظهرون 
يف الواجهة لهذا فاالأغلبية من امل�سوؤولني من وزراء ومن منتخبني 
وروؤ�ساء دوائر ووالة ومدراء ال حول وال قوة لهم يف حتريك اأي 
�سيء اأو ت�سيري اأي �سيء اإال باإذن من "م�سوؤويل الظل"، ال تتعجبوا 
وال ترتابوا، فهوؤالء لي�سوا اأ�سمى مرتبة من "م�سوؤويل الواجهة" 

بل اإنهم جمرد موظفني ب�سالحيات اأقل لكنهم اأقوى "نفوذا".
وهذه  القوة"  ميلك  املعلومة  ميلك  "من  تقول  حكمة  هناك 
بع�ص  يف  املوظفني  بع�ص  لــدى  النفوذ  قــوة  �سر  تف�سر  احلكمة 
الهيئات واملوؤ�س�سات اأو القطاعات اأكرث حتى من نفوذ "م�سوؤوليهم" 
املبا�سرين، فنجد اليوم كثريا من االأمناء العامني اأو من ي�سمون يف 
بع�ص الهيئات "كتابا عامني" اأكرث نفوذا واأقوى �سلطة من "امل�سوؤول 
ميلكون  الأنهم  ذلك  القطاع،  اأو  الهيئة  يف  اأو  املوؤ�س�سة  يف  االأول" 
جتعل  التي  واملــلــفــات  ـــربات  واخل املعلومات  مــن  �سخما  ر�سيدا 
اأغلب  يف  يتحرك  ال  فامل�سوؤول  لقراراتهم،  رهينة  االأول  امل�سوؤول 
االأحيان اإال بتوجيه من االأمني العام ملا لالأخري من خربة يف ت�سيري 
امللفات  تفا�سيل  من اطالع على  له  وملا  القطاع  اأو  املوؤ�س�سة  �سوؤون 
التي ال ميكن مل�سوؤول اأن يطلع عليها بدقة اإال اإذا "عمر يف املوؤ�س�سة 
دهرا"، وهذا االأمر قد جعل الكثري من االأمناء العامني "م�سوؤولني 
من وراء حجاب" يتغري امل�سوؤول االأول وال يتغريون لذلك فال عجب 
"م�سوؤول  بقدوم  حتى  الــرداءة  ت�ستمر  اأن  اأو  الف�ساد  ي�ستمر  اأن 

جديد ذو نية �سادقة يف العمل واإحداث التغيري".
من جهة اأخرى، فال �سك اأن الكثري منا يتذكر �سخ�سية "املحقق 
�سخ�ص  يقوم  حيث  كري�ستي،  اأغاثا  الكاتبة  روايــة  يف  النائم" 
اأية  مالب�سات  بك�سف  يقوم  ثــم  مبخدر  "املحقق"  بحقن  ــر  اآخ
الكثري  يف  اليوم  ت�ستعمل  باتت  الطريقة  وهذه  با�سمه،  جرمية 
ليتم  امل�سوؤولني  من  الكثري  �سخ�سية  تلغى  حيث  املوؤ�س�سات،  من 
"متمكنني" يف  مترير ر�سائل وقرارات با�سمهم من طرف موظفني 
كا�سطناع  خبيثة"  "بطرق  والتخدير  التنومي  وفن  "الطل�سمة" 
ذلك،  غري  اإىل  االأمــور  ببع�ص  واالإحاطة  االإطــالع  وادعــاء  الــود 
وهكذا ي�سبح امل�سوؤول من "�سانع قرار" اإىل و�سيلة لتمرير قرارات 

من هم اأدنى منه.
وهذه  وزير"،  الــوزيــر  "�سكرتري  تقول  ــرى  اأخ �سعبية  عبارة 
من  كثري  يف  فال�سكرتري  ل�سرح،  حتتاج  وال  مفهومة  تبدو  العبارة 
"ظل  الأنه  "حجاب" ذلك  وراء  قرار" من  "�سانع  يعترب  االأحيان 
االأخري  كان  اإذا  خا�سة  امل�سوؤول  با�سم  الناهي  واالآمــر  امل�سوؤول" 
بعبارة  اأو  الورق،  على  م�سوؤوال  اأي  حاجة"  �ساف�ص  ما  "م�سوؤول 
اأخرى م�سوؤوال "مربجما" ال يتحرك وال يتخذ قرارا اإال بالعودة 
اأي  حجاب"،  وراء  من  "امل�سوؤولية  اأنواع  اأخطر  "لل�سكرتري" وهذا 
اأنه من اخلطري جدا اأن ي�سبح م�سري "موؤ�س�سة ما اأو هيئة اأو قطاع 
اأو فئة ما" مرهونا بقرارات "�سكرتري" يحكم من وراء "حجاب"، 
لهذا فيجب اأن نفهم ون�ستوعب عمق "امل�سكالت" التي تتخبط فيها 
الكثري من املوؤ�س�سات والقطاعات، اأي اأن التغيري قد ال يتم بتغيري 
م�سوؤول، بل اإنه ال بد من "ك�سف احلجاب" يف كل موؤ�س�سة ويف كل 
قطاع ثم اقتالع "م�سوؤويل الظل" اأو باالأحرى "امل�سوؤولني من وراء 
"املوؤ�س�سات وخمتلف القطاعات"  ذلك احلجاب" والذين ي�سكنون 

كما ي�سكن اجلن ج�سد "امل�سحور".

م�صوؤولون من خلف "حجاب"
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ع�صابة تقتحم 
م�صكنا وت�صتويل على 

جموهرات ومبالغ 
مالية معتربة

الإ�صاءة  تهمة  عن  لكهل  �صجنا  �صنوات   4
للر�صول والأنبياء

توقيف 3 اأ�صخا�ص قاموا بال�صطو على 
خمزن لالأجهزة الكهرومنزلية

باتنة

اأم البواقي

ميلة 

اإحباط �صفقتني لرتويج 
الكيف املعالج

مقتل �صاب ده�صا

ل�صو�ص املنازل يف قب�صة الأمـن 

جريحا  و395  قتلى   08
يف حوادث مرور ح�صرية

اأحبط عنا�سر االأمن بباتنة، �سفقتني لرتويج كمية من 
الكيف املعالج بكل من حي تام�سيط و500 م�سكن مبدينة 
باتنة، فيما مت توقيف 3 �سبان ترتاوح اأعمارهم بني 31 

و38 �سنة، وح�سب بيان خللية االت�سال والعالقات العامة 
باأمن الوالية، فقد اأ�سفرت العملية االأوىل عن حجز كمية 

من املخدرات تقدر بـ 360 غرام على �سكل اأربع �سفائح، 
فيما مت خالل العملية الثانية التي �سهدت توقيف �سابني 

من قبل عنا�سر فرقة البحث والتدخل، حجز كمية من 
املخدرات عبارة عن 08 �سفائح بوزن 678 غرام، ليتم 

تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام النيابة املحلية.

لقي ليلة اأول اأم�ص، �ساب يبلغ من العمر 19 �سنة م�سرعه 
بعد اأن ده�سته �سيارة على م�ستوى الطريق الرابط بني 

منطقتي �سيدي اأرغي�ص وتوزلني، ومت نقل جثة ال�ساب اإىل 
م�ست�سفى اأم البواقي، فيما فتحت م�سالح الدرك الوطني 

حتقيقا يف احلادثة.

اأوقق  عنا�سر االأمن بعني البي�ساء،  �سابني يبلغان من 
العمر 19 و21 �سنة، قام باقتحام م�سكن و�سرقة ما 

بداخله من جتهيزات واإخفاءها مبكان مهجور، اأما مبدينة 
�سيقو�ص، فتم توقيف �سخ�سني م�ستبه فيهما يف ق�سيتي 

ال�سرقة، حيث ا�ستهدفا حمال جتاريا خا�ص بطحن وبيع 
اأعالف احليوانات، كما تورطا يف ق�سية �سرقة منزل، حيث 

قام باال�ستيالء على عدد معترب من اللوازم الكهربائية، 
وقد مكنت التحريات من حتديد هوية املتورطني 

وتوقيفهما، وكذا الك�سف عن مكان اإخفاء امل�سروقات 
وا�سرتجاعها كاملة.

�سجلت م�سالح اأمن والية ميلة خالل ال�سنة الفارطة 
بينهم  من  وفيات   08 خلف  ج�سماين  مرور  حادث   317

قا�سر واحد من جن�ص ذكر و395 جريح من بينهم 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  ويعود  اجلن�سني،  من  قا�سر   157

وقوع هذه احلوادث ح�سب امل�سلحة الوالئية لالأمن 
العمومي للعن�سر الب�سري بن�سبة تفوق 95 يف املئة، 

و�سجلت ذات امل�سلحة انخفا�سا ملحوظا يف عدد حوادث 
املرور خالل �سنة 2020 مقارنة ب�سنة 2019، ويف 
�سياق التح�سي�ص والتوعية قامت م�سالح اأمن والية 

ميلة خالل �سنة 2020 ب 77 حملة توعوية للوقاية 
من حوادث املرور ا�ستهدفت م�ستعملي الطريق واالأطفال 

املتمدر�سني. 
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