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ب�صراحة
اخليار ال�ضهل

االأ�سد  وح�سة  كبري  ج��زء  ب��ادن��ا  يف  للف�ساد  ي��ك���ن  ق��د 
يك�ن  وقد  املجاالت،  خمتلف  يف  االأو�ساع  تده�ر  يف  ك�سبب 
يف  ك�سبب  االأ�سد  وح�سة  كبري  جزء  اأي�سا  للبريوقراطية 
اإليه  و�سلت  ما  اإىل  العم�مية  واالإدارات  امل�ؤ�س�سات  و�س�ل 
من تعفن، وقد يك�ن اأي�سا لاأنانية جزء كبري وح�سة االأ�سد 
اإليه من ا�سمحال  اإىل ما و�سل  ك�سبب يف و�س�ل جمتمعنا 
املذك�رة  االأ�سباب  �سبب من  لكل  اأن  والقيم، مبعنى  للمبادئ 
اأو باالأحرى يف عرقلة  دخل يف التده�ر احلا�سل يف الباد 
النه��ص بالباد يف خمتلف املجاالت وحت�سني االأو�ساع، لكن 
التخاذل  من  ن�ع  اأن هناك  نغفل عنه ه�  اأن  الذي ال يجب 
من طرف الكثري من اجلزائريني اإن مل نقل اأغلبيتهم، وهذا 
املبادرة  ثقافة  وان��ع��دام  "للك�سل"  مرادفا  ن��راه  التخاذل 

والعمل وال�سعي لتحقيق االأف�سل.
ال بد من اأن نعرتف باأن الكثري من اجلزائريني بات�ا يلج�ؤون 
اإىل االختيار ال�سهل يف كل جانب من ج�انب حياتهم، ففئة 
املعار�سني للف�ساد مثا ال تلجاأ للن�سال والتبليغ عن الف�ساد 
معارك  حتى  �سده  حقيقية  معركة  خل��ص  واال�ستعداد 
تكتفي  باتت  الفئة  ه��ذه  اإن  بل  االأم���ر،  ل��زم  اإن  ق�سائية 
ا�ستياوؤها  فيك�ن  و�سائل  من  لها  يتاح  ما  كل  عرب  بالتذمر 
من الف�ساد ق�ال ال فعا، يف حني اأن الفا�سدين ي�ستمرون يف 
العمل على ت��سيع رقعة الف�ساد، وفئة املعار�سني ال�سيا�سيني 
باتت تكتفي بعقد اجتماعات ولقاءات تخرج منها يف كثري 
من االأحيان "بعبارة" تروج لها عرب خمتلف ال��سائل املتاحة 
كالق�ل باأن "النظام يخطط لكذا وكذا" واأن ما يقره النظام 
هذه  تقرتح  ال  حني  يف  الطريقة  بهاته  يك�ن  اأن  ينبغي  ال 
الفئة اأي حل ميكن اأن يتم تبنيه من طرف "ال�سلطة" يف اأي 
"اأ�سحاب ال�سعارات"  جمال من املجاالت، اأما فئة املعار�سني 
فهي فئة تكتفي بال�سعارات وهي الفئة التي ج�سدت عبارة 
حاوة  ذاق��ت  الفئة  فهذه  يتهنى"،  ما  البنة  ذاق  "اللي 
املعار�سة يف اأريحية بال�سارع رفع ال�سعارات، وهذا يف نظرها 
ما ميكن اأن يك�ن حا "الإحداث التغيري" يف حني كان باإمكان 
اأحزاب ورمبا يف منظمات وتقدم  اأن تتهيكل يف  الفئة  هذه 
االأو�ساع،  حت�سني  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  واأفكار  اقرتاحات 
فئة  اإىل  اأي�سا  التطرق  من  بد  فا  االأو���س��اع،  ذك��ر  وعلى 
واإن�سانية،  خريية  املدين" كجمعيات  املجتمع  يف  "الفاعلني 
فهذه الفئة باإمكانها اأي�سا اأن ت�ستغل �ساحياتها وما يكفله 
لها القان�ن االأ�سا�سي للجمعيات وتق�م بابتكار طرق جديدة 
لتح�سيل املال ثم ا�ستغاله يف حت�سني اأو�ساع املحتاجني، لكن 
هذه الفئة باتت تعي�ص على "التربعات" الأنها حل �سهل، اأما 
املنتخب�ن كاالأميار مثا، فهم يلق�ن كل الل�م على ال�سلطات 
عن  امل�اطنني  غ�سب  ولدفع  م�س�ؤوليتهم  من  للتمل�ص  العليا 
اأنف�سهم ب�سبب نق�ص امل�ساريع التنم�ية، يف حني اأن االأميار 
تدر  اأن  �ساأنها  من  ا�ستثمارات  خلق  اإىل  اللج�ء  باإمكانهم 
اأم�اال على البلدية وهذا املثال اأي�سا يدخل �سمن االختيار 

ال�سهل لاأميار وه� "اإلقاء امل�س�ؤولية على غريهم".
الع�سرات من االأمثلة على  هذه بع�ص االأمثلة فقط وهناك 
واخليارات  احلل�ل  وع�ساق  باملتخاذلني  مليء  جمتمعنا  اأن 
ال�سهلة، وهذا ما ي��سح ك�ننا جمتمعا مليئا بال�سحايا، اأي اأن 
كل فرد من هذا املجتمع قد اختار اأن يلعب دور ال�سحية الأنه 
"م�س�ؤولية"  كل  من  الفرد  يربئ  الذي  والدور  ال�سهل  الدور 
اجتاه اأية ق�سية ويغنيه عن القيام باأي عمل اأو جهد اأو عن 
لعب اأي دور اآخر اإيجابي، متاما كالطفل ال�سغري الذي يختار 
وال�سحية"  "املظل�م  مبظهر  للظه�ر  والبكاء  "ال�سراخ" 
كاأ�سهل خيار للح�س�ل على ما يريد، غري اأن الدول واالأمم ال 
تبنى باخليارات ال�سهلة وبلعب دور ال�سحية، بل بالتحديات 

والن�ساالت والعمل بكل عزم.
�سمري بوخنوفة
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يبدو اأن الكثري من امل�سوؤولني واملوظفني يف حميط وايل والية باتنة 
قد باتوا ميار�سون �سيا�سة "التخالط" والدجل فيما يتعلق باملعلومات 
وامللفــات التــي ينقلونهــا اإىل امل�ســوؤول االأول عن الواليــة، ففي الوقت 
الــذي كان يفرت�ص اأن يعينــوه فيه عن اآداء مهامه ب�ســكل مرن و�سل�ص 
ويحيطــوه علما بكل التفا�سيل التي من �ساأنهــا اأن ت�سهم يف حل الكثري 
مــن امل�ساكل وترفع اللب�ص عن كثري من االأمــور الغام�سة، اإال اأن هوؤالء 
باتــوا ينقلون للوايل "الغالط" وينقلون عنه "ما لي�ص فيه" لغايات يف 
اأنف�سهــم االأمــر الذي بات يعرقل حل الكثري مــن امل�ساكل التي تتخبط 
فيهــا الواليــة، فهــل �سيت�سجع الــوايل ويقوم بحملــة تنظيف ملحيطه 
مــن ممتهني الكذب والدجــل والفتنــة اأم انهم �سي�سبقونــه باأالعيبهم 

فيت�سببوا يف تفاقم االأمور وت�سخم امل�ساكل يف الوالية؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: �شم�س الدين �شيتور  
)وزير االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة(
..."ال�شيارة الكهربائية احد اخليارات 

للخروج من التبعية للمحروقات".
قلنا: يات راجل... ا�سرب حتى ي�ستفادوا 
ونفوتوا  الكهرباء  م��ن  الظل  مناطق 

لل�سيارات الكهربائية.

"تكتما" من طرف القائمني على ال�سفحة الر�سمية لوكالة ت�سغيل  ا�ستاء الكثري من ال�سباب مما و�سفوه 
باإحدى واليات منطقة االأورا�ص، حيث قال بع�ص املعلقني باأن الوكالة حتر�ص على االإعالن عن منا�سب 
اإىل ذلك يف حني تت�سرت ومتتنع عن  ال�سفحة عندما يتعلق االأمر بال�سائقني والطباخني وما  ال�سغل عرب 
الأ�سباب  وغريها  كال�سونالغاز  ال�سركات  يف  كمنا�سب  اأهمية  اأكرث  مبنا�سب  االأمر  يتعلق  عندما  االإعــالن 

ترى؟ يا  املمار�سات  هذه  �ست�ستمر  متى  "جمهولة" فاإىل 

اأفادت احل�سيلة ال�سنوية لـ 2020 ال�سادرة عن املندوبية الوطنية لالأمن عرب الطرق اأن حوادث املرور امل�سجلة 
�سنة 2020 "االأح�سن منذ ثالثة عقود"، حيث مت ت�سجيل 18.949 حادث مرور، هلك فيه 2844 �سخ�سا، حيث 
التي �سبقتها  13.16 باملائة مقارنة بال�سنة  بـ  املرور انخفا�سا قدر  الناجمة عن حوادث  الوفيات  عرف موؤ�سر 
امل�سجلة  املرور  3275 �سخ�ص، ومتثل ح�سيلة حوادث  اأ�سفر عن وفاة  22507 حادثا  اأح�ست  والتي كانت قد 
خالل 2020 االأدنى منذ 1970 وهي املالحظة ذاتها بالن�سبة لعدد الوفيات، الذي يعترب االأكرث انخفا�سا منذ 

الوثيقة. ذات  توؤكده  مثلما   ،1975

يف الف�سل الثالث من الطبعة العربية ال�سادرة موؤخرا لـ "املو�سوعة اجلزائرية" التي تهتم بالتاريخ وال�سيا�سة 
عنوان  حتت  مبو�سوع  اليوم،  اىل  القدمية  الع�سور  منذ  التاريخية  واملعامل  واالآثار  والفنون  واالآداب  والثقافة 
الثائر  املنا�سل  مثل  باجلزائر  اعجبوا  الذين  العامل  م�ساهري  من  البع�ص  فيه  امل�ساهري" ذكر  بعيون  "اجلزائر 

ت�سيغيفارا وعبا�ص حممود العقاد واولوفبامل وجون كينيدي وغار�سيا ماركييز واآخريني.

االأ�سا�سية  القوانني  تعديل  من  الريا�سية  لالحتادات  منعها  عن  لها،  بيان  يف  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  اأعلنت 
اأن  جانب  اىل   ،2020 جوان   8 يف  املوؤرخ  الــوزاري  املن�سور  على  بناءا  االنتخابية  اجلمعيات  قبل  واالنتخابية 
التاأديبية  االإجراءات  ت�سمح مببا�سرة  الريا�سي، ال  املجال  الرا�سد يف  وال�سفافية واحلكم  االأخالقيات  قواعد 
التع�سفية، وتعديل القوانني االإنتخابية والقوانني االأ�سا�سية، خالل امل�سار االنتخابي، وبهذا �ستجد االحتادات 

نف�سها يف ورطة حقيقة يف تنظيم وتطوير االأن�سطة البدنية والريا�سية.

48 حزبا �سيا�سيا قدم  ك�سف رئي�ص اللجنة املكلفة باإعداد م�سروع مراجعة القانون الع�سوي لالنتخابات، باأن 
مقرتحاته ب�ساأن قانون االنتخابات مو�سحا، باأن جلنته �سرعت يف درا�سة مقرتحات االأحزاب ال�سيا�سية التي 
اإن اللجنة انطلقت يف درا�سة امل�سروع منذ  اأيام بعد توزيعها امل�سودة عليها، وقال املتحدث   10 قدمتها يف مهلة 

تن�سيبها من قبل رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون يف 19 �سبتمرب من العام املا�سي.

هــو عدد اأ�سحــاب عقود مــا قبل الت�سغيــل، الذيــن مت ادماجهم 
على امل�ستوى الوطني اىل غاية االثنني الفارط، ح�سب وزير العمل 
والت�سغيــل وال�سمــان االجتماعــي، مربزا باأن عــدد املعنيني بعملية 
االإدمــاج ي�ســل اىل حــوايل 370 األف �ســاب ينق�سمــون اإىل فئتني، 
تخ�ــص االأوىل اأ�سحــاب اأكــرث مــن ثمــاين �سنــوات خــربة واملعنية 
باالإدماج منذ �سنة 2019 وفئة ما بني ثالث وثماين �سنوات خربة 

التي �سيتم اإدماجها خالل ال�سنة اجلارية.
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ك�سفت خرجات جلان حفظ ال�سحة والوقاية عرب 
الوطن عن ف�سائح كبرية ومنظمة �سملت االأ�ساليب اخلاطئة 
والالمباالة يف نقل االأغذية �سريعة التلف وطرائق حفظها 

وقد مت حجز كميات كبرية من الدجاج و اللحوم احلمراء 
يف مناطق خمتلفة لعدم خ�سوعها الإجراءات النقل ال�سليمة 
وال�سحية، وعادة ما يتم اإتالفها بح�سور كل امل�سالح املعنية 

واملخت�سة وقد كان حري بها اال�ستفادة منها بتوجيهها 
حلدائق احليوانات التي تعاين من نق�ص فادح يف التموين 

حتت اإ�سراف بيطري..
وخروج اللجان املخت�سة ب�سكل دوري قد ك�سف عن مئات 

احلاالت التي تت�سمن خمالفات ت�ستهدف ال�سحة العامة وال 
تاأبه باملواطن الذي ُيقبل على �سراء تلك املنتجات دون وعي 

منه بخطورة ما ُيقدم له من اأغذية فقدت خ�سو�سياتها يف 
طريقها نحو اال�ستهالك..

وقد طغت العقلية املادية والغ�ص التجاري واال�ستهتار 
على كثري من التجار واأ�سحاب املحال املخت�سة يف االأغذية 

واملطاعم وهو ما تعمل على ك�سفه جلان املراقبة والتفتي�ص 
ب�سكل الفت يف االأ�سهر االأخرية ولو تدعم القطاع باأوامر 

ُملزمة باخلروج امليداين اليومي فاإن هذه التجاوزات 
�ستختفي اأمام �سرامة ال تعرتف بالر�سوة و"املعريفة" 

واال�ستمرارية يف مالحقة املخالفني وك�سف النقاب عن 
خفايا وخلفيات حمالت الق�سابة ونقاط بيع اللحوم 

البي�ساء ومطاعم االأكل باأنواعه مبا فيه "اخلفيف" املثقل 
بامليكروبات واجلراثيم..

ومتثل االأغذية املحجوزة ن�سبة �سئيلة من واقع بات 
خميفا واأ�سد خطورة من االأوبئة التي نح�سب لها األف ح�ساب 

باإجراءات وتدابري وقائية بينما نتعاي�ص من حيث ال ندري 
مع نظام غذائي فا�سد مدفوع الثمن �سلفا فيما تبقى �سحة 

املواطن من اآخر اهتمامات بع�ص التجار والطباخني وامل�سانع 
الغذائية..

وال ميكن الق�ساء على الظاهرة بتحرير خمالفات 
�سرعان ما يتم ت�سويتها دون عقاب يجعل املخالفني عربة 
لكل من ُت�سول له نف�سه ومطامعه العبث ب�سحة املواطنني 

وا�ستغفالهم وا�ستغاللهم وكلما كانت اخلرجات امليدانية 
للمفت�سني يومية اأمكن من ت�سييق دائرة املخالفني خمافة 

الف�سيحة والعقوبة وخ�سارة ال�سمعة التجارية والعمل بحد 
ذاته..

وهذا ما يوجب الدميومة الرقابية للق�ساء على ظاهرة 
ترويج اأغذية فا�سدة اأو تخزينها مبا يخالف كل قواعد 

ال�سالمة ومن ثم التقليل من االأمرا�ص اخلطرية وال�سرطانات 
والت�سوهات وانت�سار احل�سا�سية واالختالل املناعي الذي 
يعانيه املواطن اجلزائري دون وعي منه اأن بوؤرة كل هذا 
تكمن يف غذائه امل�ستهدف من جمرمني حتت غطاء جتار 

باجلملة والتجزئة.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

جمل�ش للن�سح وال�سلح
حلل  م�ساعيه  �سمن  �سلح،  جل�سة   1011 يعادل  ما  املنق�سية  ال�سنة  خالل  االأعلى  االإ�سالمي  املجل�ص  عقد 
اخل�سومات االجتماعية املختلفة، اىل جانب ا�سدار فتاوى لعديد من ق�سايا اخلالف بني اال�سخا�ص والعائالت، 
الن�سح  "بواجب  القيام  �سعى اىل  انه  املجل�ص  من  م�سوؤول  وقال  العدالة،  اأروقة  و�سلت اىل  التي  تلك  فيها  مبا 
وعقد جل�سات ال�سلح يف الق�سايا التي يتنازع فيها النا�ص"، وفقا ملا تن�ص عليه القوانني اخلا�سة مب�سائل ال�سلح 

والو�ساطة، التي يتعلق م�سمونها بخالفات عقارية واجتماعية واأخرى جتارية وم�سائل الفتوى.

ال�سورة من مدينة 
عني التوتة، بعدما 

حتولت احلدائق 
والف�ساءات 

النظيفة اإىل 
"ف�ساءات 

للقمامة واالأو�ساخ 
وخملفات التجار" 

ما اأثار ا�ستاء 
الكثري من ال�سكان 
من الو�سع الذي 
اآلت اإليه املدينة 
جراء ما تعي�سه 

من انت�سار للقمامة 
واالأو�ساخ يف كل 

مكان.
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نوارة بوبري

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وحتوير وتدوير وخلق بلبلة ال طائل منها 

اأكد رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة، اأم�س الأربعاء بق�سنطينة، اأن النتائج املحققة �سنة 2020 يف جمال مكافحة الإرهاب، 
تعك�س حجم اجلهود ال�سادقة واملخل�سة التي ما فتئ يبذلها اجلي�س الوطني ال�سعبي من اأجل تعميم الأمن وال�ستقرار يف جميع ربوع الوطن.

الفريق  ب��اأن  ال�طني  الدفاع  ل���زارة  بيان  واأف��اد 
�سنقريحة قد اأو�سح يف كلمته خال لقاء ت�جيهي 
الع�سكرية  الناحية  وم�ستخدمي  اإط����ارات  م��ع 
عمل  زي���ارة  هام�ص  على  بق�سنطينة  اخلام�سة 
الناحية عرب  اأفراد  الناحية، تابعها  اإىل  وتفتي�ص 
االإيجابية  "النتائج  اأن  بعد،  عن  التحا�سر  تقنية 
االإره���اب  مكافحة  جم��ال  يف  امل��ي��دان  يف  املحققة 
بالت�سدي  املتميزة  الع�سكرية،  الن�احي  كافة  عرب 
ومت�يله،  ومت�ينه  ت�سليحه  حماوالت  لكل  ال�سارم 
جتار  من  واإ�سناده  دعمه  �سبكات  �سرب  جانب  اإىل 
املخدرات وروؤو�ص اجلرمية املنظمة، هي نتائج ت�سهد 
جميعها على حجم اجله�د ال�سادقة واملخل�سة التي 
�سليل  ال�سعبي،  ال�طني  اجلي�ص  يف  نبذلها  ف�تئنا  ما 
جي�ص التحرير ال�طني، بحر�ص �سديد رفقة كافة 
االأ�ساك االأمنية االأخرى يف ظل ت�جيهات ال�سيد 
امل�سلحة  للق�ات  االأعلى  القائد  اجلمه�رية  رئي�ص 

وزير الدفاع ال�طني".
جميع  �سنقريحة  ال��ف��ري��ق  ح��ث  وب��امل��ن��ا���س��ب��ة، 
بذل  "�سرورة  ع��ل��ى  الع�سكريني  امل�ستخدمني 
درجات  اأعلى  واكت�ساب  امل�سنية  اجله�د  من  املزيد 
درجات  واأعلى  والعملياتية،  القتالية  اجلاهزية 
االحرتافية يف اأداء املهام امل�كلة من اأجل احلفاظ 
وا�ستقرار بادنا، و�سمانا الأمن وراحة  �سيادة  على 

�سعبها االأبي".

"هذا  الع�سكريني:  امل�ستخدمني  خماطبا  وق��ال 
�سنة  فاأكرث  اأك��رث  اأركانه  تعززت  ال��ذي  اال�ستقرار 
2020، على اإثر احل�سيلة اجلد اإيجابية املحققة 
املنظمة،  واجل��رمي��ة  االإره���اب  مكافحة  جم��ال  يف 
وهي م�ؤ�سرات ق�ية ت�ؤكد اإرادتنا على اجتثاث هذا 
ال�باء ب�سفة نهائية من بادنا، وت�ؤكد اأي�سا عزمنا 
واملت�ا�سلة  الدائمة  املراقبة  اإحكام  على  الثابت 

على كامل حدودنا ال�طنية".
ال�سعيد  ال��ف��ري��ق  زي���ارة  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ���س��ار 
�سنقريحة اإىل الناحية الع�سكرية اخلام�سة تاأتي 

اإىل  والتفقدية  التفتي�سية  للزيارات  "م�ا�سلة 
انتهاء  مع  وتزامنا  الع�سكرية،  الن�احي  خمتلف 
ل�سنة  القتايل  التح�سري  لربنامج  االأوىل  املرحلة 

."2021-2020
اأن ال�سيد الفريق وقف يف البداية، وبعد  واأ�ساف 
مرا�سم اال�ستقبال، رفقة الل�اء ن�ر الدين حمبلي، 
ترحم  وقفة  اخلام�سة،  الع�سكرية  الناحية  قائد 
على روح ال�سهيد البطل "زيغ�د ي��سف" الذي يحمل 
مقر قيادة الناحية ا�سمه، وتا فاحتة الكتاب على 

روحه وعلى اأرواح ال�سهداء االأبرار.

روؤ�ساء  جمل�ص  يف  قايدي  حممد  الل�اء  �سارك 
االأركان لدول اأع�ساء جلنة االأركان العملياتية 
ويح�سر  باماك�.  املالية  بالعا�سمة  امل�سرتكة 
ال�سعبي، بقيادة  ال�طني  اأركان اجلي�ص  وفد من 
االإ�ستعمال  دائرة  رئي�ص  قايدي،  حممد  الل�اء 
ال�سعبي،  ال�طني  اجلي�ص  الأرك���ان  والتح�سري 
�سنقريحة،  �سعيد  الفريق  لل�سيد  ممثا  ب�سفته 

رئي�ص اأركان اجلي�ص ال�طني ال�سعبي.
وي�سارك يف جمل�ص روؤ�ساء االأركان لدول اأع�ساء 
بالعا�سمة  امل�سرتكة  العملياتية  االأرك��ان  جلنة 
امرو  العميد  من  بدع�ة  وه��ذا  باماك�  املالية 
املالية،  للجي��ص  العامة  االأرك��ان  رئي�ص  ديارة، 

لدول  االأرك��ان  روؤ�ساء  ملجل�ص  احلايل  والرئي�ص 
اأع�ساء جلنة االأركان العملياتية امل�سرتكة.

ورك���ز ه��ذا االج��ت��م��اع ل��روؤ���س��اء اأرك����ان مايل 
وتقييم  لدرا�سة  والنيجر  وم�ريتانيا  واجلزائر 
التحاليل  وتبادل  املنطقة  يف  االأمنية  احلالة 
والدرو�ص امل�ستخل�سة منذ االجتماع االأخري الذي 

انعقد ي�م 30 �سبتمرب 2019 بتمرنا�ست.
كما كان هذا االجتماع فر�سة الإثراء وتعميق 
امل�سرتكة  العملياتية  االأرك�����ان  جل��ن��ة  ع��م��ل 
لدول  االأرك��ان  روؤ�ساء  جمل�ص  رئا�سة  ولت�سليم 
امل�سرتكة  العملياتية  االأرك���ان  جلنة  اأع�ساء 

مل�ريتانيا.

الل�اء حممد قايدي على  اأكد  وخال تدخله، 
ال�سعبي  ال�طني  للجي�ص  العليا  القيادة  حر�ص 
جلنة  يف  املتمثل  التعاون  اإطار  على  للمحافظة 
االأركان العملياتية امل�سرتكة، والذي من خاله 
امليدان  بلدان  جلي��ص  االأرك��ان  روؤ�ساء  يتبادل 
امل�ا�سيع  ح���ل  حرية  بكل  واالآراء  التحاليل 

املتعلقة باملجال االأمني يف املنطقة.
يف  اجله�د  ت�سافر  �سرورة  على  اأي�سا  اأكد  كما 
اإطار تعاون وا�سح و�سريح بني الدول االأع�ساء، 
وتن�سيق  املعل�مات  تبادل  على  خا�سة  يرتكز 
اأوال،  باالعتماد،  احل��دود،  طريف  على  االأعمال 

على ال��سائل والق�ى الذاتية.

ترخ�ص  م��ق��ررات   3 االأوىل  ال�����زارة  اأ���س��درت 
درا�سة ملفات املتقاعدين الع�سكريني وامل�سط�بني 
املت�اجدين يف ال�سف�ف خال الفرتة املمتدة من 
9 فيفري 1992 واإىل غاية 23 فيفري 2011.
يتعلق  االأم���ر  اأن  االأوىل،  ال�����زارة  واأو���س��ح��ت 
منحة  يتقا�س�ن  ال  الذين  اجلي�ص  مبتقاعدي 
عاملني  ع�����س��ك��ري��ني  ومب�����س��ت��خ��دم��ني  ال��ع��ج��ز، 
ال�طنية  اخل��دم��ة  ومب���دع���ّ�ي  وم��ت��ع��اق��دي��ن، 
من�س�ب  غ��ري  ب���دين  ع��ج��ز  ب�سبب  امل�����س��ط���ب��ني 
م�سط�بني  ع�سكريني  ومب�ستخدمني  للخدمة، 
اأو  تاأديبية  اإج��راءات  ب�سبب  اجلي�ص  �سف�ف  من 

بنهاية العقد.
�سندوق  ت�سجيل  عن  االأوىل  ال����زارة  وك�سفت 
من  ملفا  ل�435277  الع�سكرية  ال��ت��ق��اع��دات 

اإىل  اإر�سالها  مت   30612 منها  الفئات،  خمتلف 
اخل��ربة  اأج���ل  م��ن  الع�سكرية  ال�سحة  هياكل 

الطبية.
واخلربة  الدرا�سة  اإع��ادة  عملية  اأن  واأو�سحت 
امل�ستخدمني  مل��ل��ف��ات  نهائية  ب�سفة  الطبية 
الع�سكريني العاملني واملتعاقدين ومدع�ي اخلدمة 
ال�طنية امل�سط�بني قد بداأت على م�ست�ى اللجان 
ال�6.  الع�سكرية  بالن�احي  واجله�ية  املركزية 
للطعن والدرا�سة، حيث مت ت�سجيل 8527 طعنا 
 1992 اأول جانفي  املمتدة من  الفرتة  مقدما من 
ملفا   4464 منها   ،2020 �سبتمرب   2 غاية  اإىل 

متت معاجلته، اأي بن�سبة 52.35 باملائة.
اأما بالن�سبة للفئة الثانية املتعلقة بامل�ستخدمني 
فرتة  اأثناء  ال�سف�ف  يف  املت�اجدين  املتقاعدين 

العام�ن  امل���دراء  تكليف  فتم  ال��ط���ارئ،  حالة 
للم�ست�سفى املركزي للجي�ص بالناحية الع�سكرية 
اجله�ية  الع�سكرية  وامل�ست�سفيات  االأوىل، 
الطبية  اجله�ية  امل��راك��ز  وم���دراء  اجلامعية، 
اجلراحية من اأجل اإعطاء اأهمية خا�سة و�سمان 

ال�سري احل�سن لهذه العملية.
ت�س�ية  اأن  ال����زارة  اأو�سحت  ثانية  جهة  م��ن 
للم�ستخدمني  العجز  مبنحة  املتعلقة  امللفات 
قد  الط�ارئ  حالة  خال  امل�سط�بني  الع�سكريني 
ت�ستلزم  املا�سي، حيث  بداية من جانفي  انطلقت 
م�سبقا تدخل املركز ال�طني لاأر�سيف الع�سكري 
وك��ذا  ال�سطب،  اأ���س��ب��اب  م��ن  وال��ت��اأك��د  لتحديد 
ومدة  �سبب  لتحديد  الع�سكري  الق�ساء  مديرية 

االأحكام.

اإ�سابة   223 ت�سجيل  االأرب��ع��اء،  اأم�ص  ي���م  مت 
�ساعة  ال�24  خ��ال  ك���رون��ا  بفريو�ص  ج��دي��دة 
االأخ������رية، ل��ريت��ف��ع اإج���م���ايل االإ����س���اب���ات اإىل 
109782 حالة م�زعة عرب 48 والية، ح�سبما 
ك�سفه ع�س� ر�سد ومتابعة تف�سي فريو�ص ك�رونا 
يف اجلزائر الدكت�ر جمال ف�رار. كما مت ت�سجيل 
اإجمايل عدد  183 حالة �سفاء جديدة، لريتفع 
75240 حالة.  املتعافني من فريو�ص ك�رونا اإىل 

يف املقابل، مت ت�سجيل 02 وفيات جديدة بفريو�ص 
ك�رونا لريتفع اإجمايل عدد ال�فيات اإىل 2926 
العناية  يف  مري�سا   25 حاليا  ويت�اجد  حالة. 

املركزة، كما اأفاد الدكت�ر ف�رار.
�سجلت  والي��ة   18 اأن  ف���رار  الدكت�ر  واأ���س��اف 
اأي  بها  ت�سجل  مل  والية  و25  حاالت   9 من  اأقل 
حالة، فيما �سجلت 5 واليات اأخرى اأزيد من 10 

حاالت.

ب�قادوم،  �سربي  اخلارجية،  ال�س�ؤون  وزير  تلقى 
املنتخب  ال������زراء  رئ��ي�����ص  م��ع  ه��ات��ف��ي��ا  ات�����س��اال 
اأك��د  حيث  دب��ي��ب��ة.  احلميد  عبد  ليبيا،  ل��دول��ة 
اجلزائر  ا�ستعداد  على  االت�سال  خال  ب�قادوم 
االأمن  لتحقيق  الليبي  اجلانب  مع  والعمل  للتعاون 
واال�ستقرار يف املنطقة. و�سدد  ب�قادوم يف تغريدة 
الليبي  ال�سعب  مع  الثابت  له على ت�سامن اجلزائر 

يف  التدخل  اأ�سكال  لكل  الراف�ص  وم�قفها  ال�سقيق 
�س�ؤونه الداخلية. 

.. ويجري حمادثة مطولة مع نظريه ال�سيني
ب�قادوم،  �سربي  اخلارجية  ال�س�ؤون  وزير  واأف��اد 
عرب  مط�ال  حديثا  اأج���رى  اأن��ه  االأرب��ع��اء،  اأم�����ص 
اخلارجية  ال�����س���ؤون  وزي���ر  ن��ظ��ريه  م��ع  ال��ه��ات��ف 

وح�سب  ي��ي.  وان��غ  ال�سعبية،  ال�سني  جلمه�رية 
املباحثات متح�رت ح�ل  لل�سيد ب�قادوم،  تغريدة 
�ستى  يف  وتق�يتها  الثنائية  العاقات  تعزيز  �سبل 

املجاالت.
"مت االتفاق على تعزيز  واأ�ساف ال�سيد ب�قدوم اأنه 
�سنة الت�ساور ح�ل الق�سايا الراهنة لتحقيق م�ست�يات 

اأعلى من التن�سيق يف املحافل الدولية".

مقرتحات  تلقت  اللجنة   اأن  لعرابة  واأف��اد 
اأن  48 حزبا معتمدا يف اجلزائر، م�سيفا  من 
اللجنة �سرعت يف مرحلة درا�ستها منذ بداية 
اأهم  عن  لعرابة  وحت��دث  اجل��اري.  االأ�سب�ع 
اجلديد،  امل�سروع  ت�سمنها  التي  التعديات 

وكذا مراحل اإعداده.
على  �سيفا  ن��زول��ه  خ���ال  ل��ع��راب��ة  وق���ال 
االإخبارية  التلفزي�ن"بالقناة  "لقاء  برنامج 

اإمكانية  هناك  اأن  اجل��زائ��ري،  بالتلفزي�ن 
اللجنة  واأن  باملائة   4 �سرط  اأوتعديل  اإلغاء 
ان  م���ؤك��دا  ت��ام��ة.  امل������س���ع بجدية  ت��در���ص 
االأح��زاب  من  مقرتحات  عدة  تلقت  اللجنة 
ال�سيا�سية بخ�س��ص �سرط 4 باملائة كما قال 
ال�سيا�سية  االأحزاب  بع�ص  هناك  اأن  لعرابة 
فيما  ال�سرط  ه��ذا  على  االإب��ق��اء  اإق��رتح��ت 

طالبت اأخرى باإلغائها اأوتخفي�سها.
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بوقادوم يتلقى ات�ضاال هاتفيا من رئي�س وزراء ليبيا املنتخب

اللواء حممد قايدي ي�ضارك مبجل�س جلنة االأركان يف مايل

اجلي�س م�ضطوبي  ملفات  لدرا�ضة  مقررات   3

ت�ضجيل 223 اإ�ضابة جديدة، 183 حالة �ضفاء وحالتي )2( وفاة

الفريق �ضنقريحة.. نتائج مكافحة االإرهاب ت�ضهد 
على اجلهود ال�ضادقة للجي�س

الوطني
نحو اإلغاء �ضرط 4 باملائة من قانون 

االنتخابات اجلديد

اأفاد بيان ل�زارة ال�س�ؤون الدينية واالأوقاف، اأم�ص 
االربعاء، اأن ال�زير ي��سف بلمهدي، اأجرى حركة 
ال�الئيني،  امل���دراء  ن�سف  من  اأك��رث  م�ست  وا�سعة 
وتعيينات  وحت���ي��ل  مهام  اإن��ه��اء  ق���رارات  �سملت 

جديدة.
الدينية  ال�س�ؤون  وزير  ''�سرع  ال�زارة  بيان  واأكد 
تنفيذ  يف  بلمهدي  ي��سف  ال��دك��ت���ر  واالأوق����اف 
احلركة التي م�ست خم�سا وع�سرين والية )25(، 
�سملت اإنهام مهام، وحت�يات، وتعيينات جديدة''.

املديريات  م�ست�ى  على  احل��رك��ة  اإن  واأو���س��ح 
رئي�ص  مب�افقة  حظيت  ب��ال���الي��ات،  التنفيذية 
اجلمه�رية ال�سيد عبد املجيد تب�ن، وال�زير االأول 

ال�سيد عبد العزيز جراد.
من  جمم�عة  ال�زير  ال�سيد  كلف  وقد  واأ�ساف: 
عملية  على  لاإ�سراف  املركزية  االإدارة  اإط��ارات 
االأرب��ع��اء  م��ن  اب��ت��داء  �ستنطلق  ال��ت��ي  التن�سيب 
 10 ل���  امل���اف��ق  ه���   1442 االآخ���رة  ج��م��ادى   27

فيفري2021.

اأكدت م�سالح اأمن والية اجلزائر، 
ال�سحفية  وف����اة  ���س��ب��ب  اأن 

بالقناة الرابعة للتلفزي�ن 
اجل����زائ����ري ال��ن��اط��ق��ة 

تنهنان  ب��االأم��ازي��غ��ي��ة، 
جانفي  نهاية  ال�سب، 
"تلقيها  ه���  امل��ا���س��ي، 
لعدة طعنات يف مناطق 
اجل�سم  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 

الذي  زوجها"  طرف  من 
وكيل  اأم����ام  ت��ق��دمي��ه  مت 

اجلمه�رية املخت�ص اإقليميا.
امل�سالح  ل���ذات  ب��ي��ان  واأو����س���ح 

ال�سرطة  فرقة  عنا�سر  تلقي  بعد  اأنه 
الأم��ن  العمليات  ق��اع��ة  م��ن  ل��ن��داء  الق�سائية 
بئر خادم  اإىل  الت�جه  والية اجلزائر، مفادها 
االأخ�سر  الرقم  على  ات�سل  �سخ�ص  بخ�س��ص 

قام بقتل زوجته وه� مت�اجد مبقر �سكنه.
املعني  املكان  اإىل  التنقل  ذل��ك  اث��ر  على  ليتم 
اأين مت معاينة اجلثة من جن�ص اأنثى ملقاة على 
االأر�ص و�سط بركة من الدماء بج�ارها مقرتف 

وبح�زته الفعل  )زوج���ه���ا( 
حمظ�ر  اأبي�ص  �ساح 
يف  امل�ستعمل  '���س��ك��ني' 
اجلرمية، ليتم ت�قيفه 
مقر  اإىل  وحت����ي���ل���ه 
ال�ستكمال  امل�سلحة 

االإجراءات.
اأن��ه  البيان  واأ���س��اف 
املعل�مات  خ���ال  م���ن 
اأن  ت��ب��ني  امل�����س��ت��ق��اة، 
عاملة  �سحفية  ال�سحية 
الناطقة  الرابعة  بالقناة 

باالأمازيغية.
ت�سخري  مت  ل���اإج���راءات  وم���ا���س��ل��ة 
املقاطعة  الأم���ن  ال�سخ�سية  حتقيق  عنا�سر 
االإدارية لبئر مراد راي�ص، التي قامت باالأعمال 
املن�ط بها، باأخذ �س�ر ف�ت�غرافية ورفع جميع 

االآثار.
كما مت معاينة اجلثة من قبل الطبيب ال�سرعي 
اأكد اأن ال�سحية تعر�ست لعدة طعنات يف  الذي 

مناطق خمتلفة من اجل�سم.

ال�طني،  ال�سعبي  باملجل�ص  عاّمة  علنّية  جل�سة  ام��ام  اخلمي�ص  هذا  وزراء،   ''9'' ت�سعة  �سيك�ن 
�سة للّرد عن االأ�سئلة ال�سف�ية.  من طرف الن�اب، واال�ستماع اإىل ردود اأع�ساء احلك�مة عنها،  �سّ خمخُ

ويتعّلق االأمر ب��:
 وزير العدل حافظ االأختام، وزير املالية، وزير الطاقة، وزير الرتبية ال�طنية، وزيرة الثقافة 
بالنيابة،  النقل  وزير  ال�سناعة،  وزير  املراأة،  وق�سايا  واالأ�سرة  ال�طني  الت�سامن  وزيرة  والفن�ن، 

وزير ال�سيد البحري واملنتجات ال�سيدية.

حركة وا�ضعة يف �ضلك مدراء ال�ضوؤون 
الدينية عرب 25 والية

انزال وزاري هذا اخلمي�س للرد
 على ا�ضئلة نواب الربملان

م�ضالح االأمن تك�ضف حيثيات وفاة 
ال�ضحفية تنهنان ال�ضب
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ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

بالنظام  املتعلق  الع�سوي  القانون  مراجعة  م�سروع  باإعداد  املكلفة  اللجنة  رئي�س  ك�سف 
بداية  ال�سيا�سية منذ  الأحزاب  اللجنة �سرعت يف درا�سة ملفات  اأن  لعرابة،  اأحمد  النتخابي 
هذا الأ�سبوع، م�سريا اأن اللجنة اإنطلقت يف درا�سة م�سروع قانون الإنتخابات منذ تن�سيبها من 

قبل رئي�س اجلمهورية يف 19 �سبتمرب2020. 



من  املحطة  تعي�سه  ما  املعنيون،  وا�ستنكر 
عدة  قبل  مــرة  اأول  افتتاحها  منذ  اإهمال 
ميار�سون  اأنــهــم  املعنيون،  وذكـــر  �ــســنــوات، 
عنها  يــقــال  مــا  اأقـــل  ظـــروف  يف  ن�ساطهم 
املدير  برحيل  طالبوا  حيث  مزرية،  اأنها 
املرفق  هذا  تطوير  يف  ح�سبهم  ف�سل  الذي 

املحلية  ال�سلطات  تعليمات  رغم  العمومي، 
وعلى راأ�سها وايل الوالية، الذي اأمر يف اأكرث 
للم�ساكل  م�ستعجلة  حلول  باإيجاد  مرة  من 
النظافة  انــعــدام  غـــرار  على  املــطــروحــة، 

وغياب االأمن خا�سة خالل الفرتة الليلية.
�سيارة  اأ�ــســحــاب  ــن  م املــعــنــيــون  وينتظر 

مــن و�سائل  ــالت وغــريهــا  ــاف االأجــــرة واحل
الو�سية  اجلــهــات  تدخل  ـــرى،  االأخ النقل 
اأجل  من  "�سوغرال"  موؤ�س�سة  يف  واملتمثلة 
التي  املزرية  الو�سعية  من  املحطة  اإخــراج 
قبل  اخلــدمــة  دخولها  منذ  فيها  تتخبط 

حوايل 4 �سنوات.

�سي  اأوالد  بــلــديــة  �ــســكــان  اأمــ�ــص،  احــتــج 
من  جملة  رافعني  باتنة،  والية  يف  �سليمان 
طرحوها  واأن  �سبق  التي  التنموية  املطالب 
املحلية  ال�سلطات  على  عــدة  منا�سبات  يف 

والوالئية لكن دون جدوى.
"االأورا�ص  ــع  م حــديــثــهــم  يف  املــحــتــجــون 
اأن بلديتهم تتخبط يف جملة  اأكدوا  نيوز"، 
مبناطق  خا�سة  والنقائ�ص،  امل�ساكل  مــن 
امل�ساريع  مــن  حقها  تــنــل  مل  الــتــي  الــظــل 
العليا،  ال�سلطات  تعليمات  رغم  التنموية 
من  اأكــرث  طرحوها  م�ساكلهم  بــاأن  م�سيفني 
حبي�سة  بقيت  لكنها  امل�سوؤولني،  على  مرة 
اأزمة  اإىل  املعنيون  وتطرق  مكاتبهم،  اأدراج 

خا�سة  امل�ساتي،  جل  ت�سهدها  التي  العط�ص 
وعدم  االرتوازية  االآبار  اأغلب  ن�سوب  بعد 
تلك  غرار  على  جديدة،  باأخرى  تعوي�سها 
الواقعة يف قرى بودريد والزقالت، حل�سانة 
والقريقرة، ناهيك عن غياب الربط ب�سبكة 
مقر  يف  باأحياء  اأو  امل�ساتي  يف  �سواًء  الغاز 

البلدية.
ال�سكن  م�سكل  اإىل  اأي�سا  تطرقوا  ال�سكان 
قائمة  عــن  اأفــجــرت  ال�سلطات  اأن  وقــالــوا 
منذ  االجتماعية  ال�سكنات  من  امل�ستفيدين 
اأكرث من �سنة، لكن دون توزيع هذه ال�سكنات 
امل�ستفيدة،  للعائالت  املزرية  الو�سعية  رغم 
الريفي،  ال�سكن  بتوزيع  اأي�سا  طالبوا  كما 

الطرقات  و�سعية  عن  باأ�سف  حتدثوا  فيما 
واملطبات،  احلفر  غزتها  التي  وامل�سالك 
عن  بالتحدث  مطالبهم  املعنيون  واختتم 
م�سكلة اختالط املاء ال�سروب مبياه ال�سرف 
االإق�ساء  �سيا�سة  ا�ستنكروا  فيما  ال�سحي، 
ح�سبهم  اأ�سبحت  والتي  �سدهم  املنتهجة 

ظاهرة للعيان.
اأوالد �سي �سليمان،  من جهته رئي�ص بلدية 
ات�سال  بــعــد  تــو�ــســيــحــات  اأي  ــدم  ــق ي مل 
"االأورا�ص نيوز" به، ملعرفة راأيه يف املو�سوع، 
واكتفى بالقول اأن االحتجاج �سببه املطالبة 
مع  حوار  يف  دخل  واأنه  تنمويــة،  مب�ساريع 

املحتجني للو�سول اإىل حل ير�سي اجلميع.

ال�سكنية  االأحــيــاء  قاطنو  عديد  ي�ستكي 
من  فا�سل،  اأوالد  ببلدية  دوفانة  مبدينة 
تراكم النفايات عرب ُجل االأحياء وال�سوارع 
اخلارجي  طابعها  تــزيــني  اأ�سبحت  حيث 
عن  ناهيك  الــعــمــراين،  ن�سيجها  وم�سوهة 
ـــروائـــح الــكــريــهــة واحلــ�ــســرات  انــتــ�ــســار ال

واالأمرا�ص.
من جهة اأخرى ال�سكان ا�ستكوا اأزمة العط�ص 
وتداعياتها ال�سلبية عليهم خا�سة بعد مرور 
م�ستمرة  زالت  ال  واالأزمــة  الزمن  من  عقدًا 
لهم  م�سببة  ومعي�ستهم،  بحالهم  ت�سوء 
معاناة رغم كونهم يقطنون يف مركز البلدية 
وعو�ص توفر جميع �سروريات احلياة اأ�سبح 

املاء حلم يراودهم ب�سكل يومي.
ال�سكان ويف ات�سالهم باالأورا�ص نيوز  اأكدوا 
التي  امل�ساكل  عــديــد  رحــمــة  حتــت  بــاأنــهــم 
خا�سة  املعي�سية،  حياتهم  ونخرت  اأرقتهم 
جانبية  اأعــرا�ــص  لهم  ت�سبب  الــتــي  تلك 
للنفايات  كبري  اإنت�سار  ــرار  غ على  �سلبية 
م�سكن،   80 حي  خا�سة  املدينة  ــاء  اأرج يف 
النظافة  مهند�سي  جلهود  اأ�ساروا  فال�سكان 
نظرًا  كافية  غري  تبقى  لكن  وت�سحياتهم 
ناهيك عن  املتوفرة  االإمكانيات  لعدم وجود 
النفايات املرمية يوميًا يف مقابل ذلك نق�ص 
تع�سيري  يف  االآخــر  هو  �ساهم  العمال  تعداد 
مهمتهم، فال�سكان اأكدوا باأن البلدية و�سعت 

اإطار  يف  عامل   15 اأ�سل  من  فقط  عمال   6
العمل والنظافة لكن هذا التعداد غري كاف 
بها  البلدية  فيما  ــدة،  واح قرية  لتنظيف 
وبولفراي�ص  دوفانة  كــربى  م�ساتي  ثالثة 
واحــدة  �ساحنة  لكون  واأ�ــســاروا  ولــقــريــن، 
اأمرًا  يعد  ما  هو  الثالث  امل�ساتي  هذه  تغطي 
ل�سمان  الوقت  ذات  يف  و�سعببا  م�ستحياًل 
ال�سكان  ومتقنة،  جــيــدة  تنظيف  عملية 
النفايات تعود جذورها  باأن م�سكلة  اأ�سافوا 
اإىل 4 �سنوات خلت ومل يتغري اأ�سلوب التعامل 
التنظيف  يف  عمال  و�سع  عن  ناهيك  معها، 
يد  اإجنر عنه عدم وجود  اأخــرون مما  دون 

البلدية  تراب  كامل  لتغطية  كافية  عاملة 
هذا ح�سب ما اأكده قاطنو حي دوفانة.

ال�سكان من جهة اأخرى، اأ�سافوا م�سكاًل اأخر 
اأحاطت  التي  اخلانقة  العط�ص  اأزمــة  وهــو 
باأنهم  اأكدوا  �سنوات خلت، فقد  بهم منذ10 
يقل  حيث  ال�ستاء  ف�سل  مع  تزامنًا  يعانون 
ربطوا  ال�سكان  ال�سروب،  املياه  على  الطلب 
وحفر  املــاء  ملف  يف  الت�سيري  ب�سوء  ــر  االأم
مدرو�سة،  غري  بطريقة  االإرتــوازيــة  االآبــار 
املياه  ل�سهاريج  اقتنائهم  بـــدوام  واأكـــدوا 
الغالية االأ�سعار التي نخرت جيوبهم ب�سكل 

كبري خا�سة العائالت اله�سة والفقرية.

احتج اأم�ص، ناقلون خوا�ص بولية باتنة، تنديدا منهم بالأو�ساع املزرية التي باتوا يزاولون فيها ن�ساطهم باملحطة الربية ال�سرقية لنقل امل�سافرين، دون تدخل 
من امل�سوؤولني الذين مل يقدموا اأي اإ�سافة لهذه املحطة التي ا�ستنزفت ع�سرات املاليري من اخلزينة العمومية، دون اأن تكون يف م�ستوى التطلعات �سواء من قبل 

الناقلني اأو امل�سافرين.

حتوز  مرا�سلة  بتوجيه  املحتجون  وقــام 
"االأورا�ص نيوز" على ن�سخة منها اإىل املدير 
بوالية  املتواجد  �سوناطراك  ملجمع  العام 
ب�سكل  التدخل  فيها  ينا�سدونه  �سكيكدة 
خريجو  اأنهم  خا�سة  الإن�سافهم  �سخ�سي 
لي�سان�ص  �سهادات  على  حا�سلون  جامعات 
الرغم  على  اأنــه  املحتجون  واأكــد  وما�سرت، 
الوكالة  م�ستوى  على  م�سجلني  كونهم  من 
املحلية للت�سغيل، اإال اأن ذلك مل ي�سفع لهم 
�سغل  من�سب  على  احل�سول  بفر�سة  للظفر 
الغاز  �سخ  حمطة  باأن  واأ�سافوا  كاأقرانهم، 
ما  وهــذا  �سفيان  بلدية  بــرتاب  متواجدة 
مينحهم االأولوية يف التوظيف فيها بح�سب 
مر�سوم جمهوري �سدر يف �سنة 2013 كما اأن 
وزير العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي 
اإعطاء  �سرورة  على  اأكد  قد  كان  االأ�سبق، 
االأولوية للتوظيف املحلي لكن ما ورد بهذا 
وذلك  الواقع  اأر�ص  على  يطبق  مل  املر�سوم 
لت�سغيل  املحلية  الوكالة  تالعبات  ب�سبب 

ال�سباب بدائرة نقاو�ص –ح�سبهم-.
التهمي�ص  من  يعانون  اأنهم  ــوؤالء  ه وقــال 
ناهيك  ال�سغل  منا�سب  وبيع  واملح�سوبية 
اأنه �سبق واأن را�سلوا  عن احلقرة، واأ�سافوا 
املتواجد  �سوناطراك  ملجمع  العام  املدير 
 ،2020 16 مار�ص  بوالية �سكيكدة بتاريخ 
املرا�سلة  ــول  ح ردا  يتلقوا  مل  اأنــهــم  غــري 
على  بــالــوقــوف  االأخـــري  هــذا  طالبوا  كما 
مطالبهم  واأخذ  فيها  النظر  و  ان�سغاالتهم 
يعي�سون  اأنهم  �سيما  ال  اجلــد  حممل  على 
التي  البطالة  اأزمــة  ب�سبب  �سعبة  ظروفا 

يتخبطون فيها منذ �سنوات عديدة.
املحتجني  ال�سباب  اتهامات  على  رده  ويف 
قال مدير الوكالة املحلية للت�سغيل لدائرة 
"االأورا�ص نيوز"، اأن  نقاو�ص يف ت�سريحه لـ 
جميع املوؤ�س�سات املوجودة يف دائرة نقاو�ص 
حاليا،   توظف  ال  لها  املجاورة  والبلديات  
بل اأ�سبحت ت�سرح العمال، على غرار م�سنع 
االآجر الذي كان ي�سغل 340 عامل واأ�سبح 
االأحذية  م�سنع  اأن  كما  عامل،   220 لديه 
بنقاو�ص يطلب بني احلني واالآخر تزويده 

ــاث  االإن مــن  اخلياطة  يف  خمت�سني  عماال 
باالإعالن  الوكالة  تقوم  ذلك  الرغم  وعلى 
ــارك فيها  ــي يــ�ــس ــت عــن هـــذه املــنــا�ــســب ال
م�ستوى  على  انتقاوؤهم  ليتم  الذكور  حتى 
الت�سغيل  وكالة  م�ستوى  على  ولي�ص  امل�سنع 
الوحيدة  الوكالة  مهمة  اأن  واأكد  املحلية، 
اأي�سا  واأكد  التوظيف  ولي�ص  التوجيه  هي 
"التهمي�ص" الذي يتهم به ال�سباب  اأن  على 
ـــالن  الــوكــالــة غــري مــوجــود فــقــد مت االإع
الكهرباء  �سركة  لفائدة  عمل  عر�ص  عن 
من  موظفني  اختيار  ومت  �سونلغاز  والــغــاز 
�سي  واوالد  ونقاو�ص  بومقر  �سفيان  بلديات 
عرو�ص  وبخ�سو�ص  متييز.  دون  �سليمان 
للت�سغيل  املحلية  الوكالة  العمل قال مدير 
تقدم  مل  �سوناطراك  �سركة  اأن  بنقاو�ص 
�سنة  منذ  والعمل  للتوظيف  عرو�ص  اأي 
2017 اإىل غاية تاريخ هذا اليوم مل تعلن 
بالن�سبة  احلال  هو  وكذلك  عر�ص  اأي  عن 
بريد  ـــرار  غ عــلــى  ــــرى  االأخ للموؤ�س�سات 

اجلزائر ات�ساالت اجلزائر.
تتقيد  الــوكــالــة  اأن  املــتــحــدث،  واأ�ـــســـاف 
بال�سروط التي ي�سعها امل�ستخدم كا�سرتاط 
دخل  وال  الــبــلــديــات  اإحــــدى  يف  االإقـــامـــة 
للوكالة فهناك 65 موظف مب�سنع م�سربات 
وعددا  االآجــر  مب�سنع  عامال  و25  نقاو�ص 
معتربا من عمال م�سنع االأحذية ينحدرون 
من خمتلف بلديات دائرة نقاو�ص والبلديات 
العرو�ص  جميع  اأن  كــمــا  لــهــا،  املـــجـــاورة 
للوكالة  العامة  املــديــريــة  لقوانني  طبقا 
الوطنية للت�سغيل تن�سر يف امللحقة املحلية، 
عرب  �سفحتها  على  ن�سرها  اإىل  باالإ�سافة 
مواقع التوا�سل االجتماعي نافيا اأن متار�ص 
الوكالة التهمي�ص على طالبي العمل، كما اأن 
معظم طالبي العمل يرف�سون العمل يف بع�ص 
مطالبني  الوكالة  تقرتحها  التي  املوؤ�س�سات 
بالعمل يف �سركات وطنية على غرار �سركات 
و"ات�ساالت  "�سونالغاز"   "�سوناطراك" 
للوكالة  املحتجني  اتهام  واعترب  اجلزائر" 
املحلية للت�سغيل اتهاما خطريا ال اأ�سا�ص له 

من ال�سحة.

تتخبط و�ضط جملة من امل�ضاكل واتهامات ب�ض�ء الت�ضيري

رفع�ا مطالب تنم�ية

بلدية اأوالد فا�ضل

قام�ا بغلق حمطة �ضخ الغاز غ�سب و�سط الناقلني ب�سبب املحطة ال�سرقية يف باتنة

مواطنون يغلقون مقر بلدية اأوالد �سي �سليمان بباتنة

ال�سكان ي�ستكون من العط�ش وانت�سار القمامة

حفيظة. ب

يعي�ص �سكان قرية ثنية ال�سدرة ببلدية زانة 
امل�ساكل  مــن  جملة  باتنة،  بــواليــة  البي�ساء 
املعي�سية،  ظــروفــهــم  على  اأثـــرت  التنموية، 
امل�سوؤولني التحرك لفك  اإىل مطالبة  ودفعتهم 

العزلة عنهم.
املنطقة،  �ساكنة  مطالب  راأ�ـــص  على  وجـــاء 
واإنهاء  الطرقات  لتهيئة  م�ساريع  تخ�سي�ص 
مــعــانــاتــهــم مــع االإهــــــرتاء، الــــذي اأثــــر على 

مع  ذلــك  ــر  اأم يخلفه  عما  ناهيك  تنقالتهم، 
لتواجد  االأوحال  اإنت�سار  جراء  ال�ستاء،  ف�سل 
الربك و احلفر، واأعرب املعنيون عن تذمرهم 
من نق�ص املاء ال�سروب، وطول عمر هذه االأزمة 
هذه  الأهمية  ملا  املعنيني،  تالحق  الزالــت  التي 
اأين  حياتهم،  يف  وال�سرورية  احليوية  املــادة 
جذرية  حــلــول  اإيــجــاد  �ــســرورة  على  �ــســددوا 
اأب�سط  غياب  مع  واملعاناة  الغنب  مظاهر  الإنهاء 

املنطقة  �سكان  نا�سد  كما  احلياة،  �سروريات 
م�ساكلهم  ــاء  ــه الإن الــتــدخــل  املعنية  اجلــهــات 
الهاتف  �سبكة  تغطية  �سعف  ــع   م املــتــكــررة 
النقال، على اعتبارها املعاناة االأكرب التي توؤرق 
ال�سكانية  الكثافة  زيــادة  مع  مــوازاة  املعنيني،  
من  الــنــوع  ــذا  ه مثل  حت�سني  اإىل  وحاجتهم 
الق�ساء  يف  الأهميتها  وما  ال�سرورية،  اخلدمات 
على العزلة وتوا�سلهم مع العامل اخلارجي، اأين 

املجاورة  املناطق  اإىل  التنقل  معظمهم  ي�سطر 
ما  وهو  الهاتفية،  مكاملاتهم  اإجراءاهم  الأجل 
اأثار تذمرهم، ال�سيما يف احلاالت الطارئة اأين 
جحيم  واأمــام  م�ساحلهم،  ق�ساء  عليهم  ي�سعب 
هوؤالء  ينتظر  املنطقة،  ت�سهدها  التي  املعاناة 
باتت  التي  م�ساكلهم  اإىل  وااللتفات  التدخل 
من  اإليها  النظر  م�ستعجلني  يوميا،   تالحقهم 

قبل امل�سوؤولني.

يقطن�ن قرية ثنية ال�ضدرة

�سكان ي�ستكون العزلة وتهمي�سهم تنمويا يف زانة البي�ساء
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بطالون من حملة ال�سهادات
 يحتجون يف �سفيان

ببلدية �سفيان غرب ولية  ال�سهادات  ال�سباب من خريجي اجلامعات واأ�سحاب  اأم�ص، جمموعة من  قام 
باتنة، بغلق حمطة �سخ الغاز، احتجاجا منهم على ما و�سفوه  بـ "الوعود الكاذبة" التي قدمت لهم منذ 
حوايل �سنة، ناهيك عن  التحويالت التي متت باملحطة والتي اعتربوها خمالفة للبند الذي اتفق عليه هوؤلء 
مع اجلهات الو�سية، بالإ�سافة اإىل التجميد الذي طال املنا�سب ال�ساغرة، رافعني �سعارات تندد بـ "احلقرة" 

التي يتعر�سون لها يف ظل معاناتهم من �سبح البطالة.

�سميحة. ع

ح�سام الدين. ق

ح�سام الدين. ق

�سفيقة. �ص



معاوية. �ص

بن �ست�ل.�ص

بن �ست�ل.�ص

بن �ست�ل.�ص

اأم البواقي

خن�شلة

�شطيف

عرفت جامعة ال�سهيد عبا�ص لغرور عودة الن�ساط والدرا�سة، بعد �سلل دام عدة اأيام، ب�سبب الإ�سراب الذي �سنته التنظيمات الطالبية، تنديدا منها 
بتماطل الإدارة يف جت�سيد جمموعة من املطالب املرتاكمة نتيجة �سوء الت�سيري.

جتار غا�ضب�ن من الت�ضيب واالإهمال

وع�د متكررة منذ �ضن�ات ط�يلة 

عني ال�ضبت

يف غياب وحدات اإنتاجية
يف ظل �ضع�بة ربطها ب�ضبكات الغاز الطبيعي

تكليف الدكت�رة هادية يحياوي مبهام ت�ضيري �ض�ؤون اجلامعة

بعد اكت�ضاف ب�ؤرة للفريو�س بعني فكرون..مديرية الفالحة

اأول  اأم�سية  انــدلــع  حريق  ت�سبب 
مهناوي  اأحــمــد  الــتــجــاري  بــاملــركــز 
واملجاور  رحــوات  �سبع  بحي  الواقع 
العلمة  ببلدية  حار�ص  عمار  مللعب 
 28 احرتاق  يف  �سطيف  والية  �سرق 
الع�سرات  ت�سرر  مع  بالكامل  حمال 
ــــرى نــاهــيــك عن  ــالت االأخ ــح ــن امل م
التي  ال�سلع  تخ�ص  باملاليري  خ�سائر 
تــعــر�ــســت لــلــتــلــف جــــراء احلــريــق 
املهول الذي �سب يف الطابق االأر�سي 
واالأول من هذا املركز التابع الإحتاد 
التجار والذي مت ت�سييده مع بداية 

االألفية.
 100 اإتالف  كما ت�سبب احلريق يف 
بطريقة  مو�سوعة  عر�ص  طاولة 
وحتوي  املركز  باأروقة  منظمة  غري 
�سلع �سريعة االلتهاب، علما اأن املركز 
اأغلبها  ــال  حم  250 عــلــى  يــحــتــوي 
العلويني  بالطابقني  م�ستغلة  غــري 
مرت   2800 اإىل  ت�سل  م�ساحة  على 
مربع، وانطلق احلريق من حمل مواد 
فيما  احلار�ص  �سهادة  ح�سب  جتميل 
للو�سول  متوا�سلة  التحقيقات  تبقى 
موا�سلة  مــع  احلــريــق  اأ�ــســبــاب  اإىل 
التجار  لتعوي�ص  اخل�سائر  اإح�ساء 

املت�سررين.
وك�سف رئي�ص بلدية العلمة توفيق 
اإطفاء  اأنه مت �سرقة �سبكة  ح�ساين 

باملركز  بالطوارئ  اخلا�سة  احلريق 
التابع الحتاد التجار، وتدخلت فرق 
العلمة  املدنية  للحماية  النجدة 
من  اأخرى  وحدات  بخم�سة  مدعمة 
�سطيف، بئر العر�ص وحمام ال�سخنة 
و4  اإطفاء  �ساحنات   10 جتنيد  مع 
لل�سلم  و�ساحنتني  اإ�سعاف  �سيارات 
االأوتوماتيكي بكامل طواقمها الأجل 
اإخماد احلريق الذي ن�سب يف الطابق 
وعموديا  اأفقيا  وانت�سر  ــي  ــس االأر�
طبيعة  ب�سبب  االأول  الطابق  اإىل 
اال�ستعال،  �سريعة  ـــواد  وامل ال�سلع 
ون�سف  �ساعة  حوايل  بعد  مت  حيث 
عمليات  مبا�سرة  ثم  احلريق  اإخماد 
التربيد واإخماد بقايا املواقد يف كال 
الطابقني عن طريق عملية التقليب 
�ساعات  غــايــة  اإىل  وهـــذا  ــرز  ــف وال

متاأخرة من الليل.
ومن جانب اأخر ك�سف عدد من جتار 
هذا املركز التجاري عن تذمرهم من 
االإهمال والت�سيب الذي عرفه املركز 
حمملني  الفارطة  ال�سنوات  طيلة 
امل�سوؤولية اإىل اإحتاد التجار بالنظر 
وقت  يف  رفعها  مت  الــتــي  لل�سكاوي 
و�سعية  يف  النظر  اأجــل  مــن  �سابق 
املركز الذي حتول اإىل �سوق فو�سوي 
على حد تعبري التجار املت�سررين من 

هذا احلريق.

قرى  مــن  العديد  معاناة  مــازالــت 
بلدية الر�سفة يف اجلهة اجلنوبية 
يف  متوا�سلة  �سطيف  ـــة  والي مــن 
الغاز  ب�سبكة  الــربــط  غــيــاب  ظــل 
الطبيعي كما هو احلال مع منطقة 
من  العديد  ت�سم  التي  بو�سالمة 
اإنهاء  تنتظر  التي  وامل�ساتي  القرى 
يوميا  البحث  رحلة  مع  معاناتها 
اأجل  من  البوتان  غاز  قارورات  عن 
ال�سكاوي  ورغم  والطبخ،  التدفئة 
طرف  من  املتكررة  واالحتجاجات 
ال�سكان كما ح�سل مع قاطني م�ستة 
بدة منذ اأيام اإال اأن االأمور مازالت 

تراوح مكانها حلد االآن.
ــت  ــرف وخــــــالل وقـــــت �ـــســـابـــق ع
مدير  طـــرف  ــن  م زيــــارة  املنطقة 
والذي  للوالية  واملناجم  الطاقة 
طــلــب حــ�ــســب الــ�ــســكــان مــهــلــة من 
القرية  ــط  رب مــ�ــســروع  بعث  اأجـــل 
االإ�سكال  اأن  غري  الطبيعي  بالغاز 

وجود  عــدم  يف  متثل  ح�سل  الــذي 
اأكدوا  ال�سكان  اأن  رغم  درا�سة  اأي 
خالل  منجزة  درا�سة  وجــود  على 
عن  ال�سكان  واأعــرب   ،2008 �سنة 
احلا�سل  التعطيل  من  امتعا�سهم 
حمملني  امل�سروع  هــذا  جت�سيد  يف 
رغم  املحلية  لل�سلطات  امل�سوؤولني 
الوعود املتكررة التي مت منحها لهم 

منذ �سنوات.
م�سوؤولوا  اأكـــد  فقد  املــقــابــل  ويف 
درا�سة  وجود  على  الر�سفة  بلدية 
املوافقة  مت  حيث  للم�سروع  فعلية 
الطاقة  مديرية  طــرف  من  عليها 
ميزانية  تخ�سي�ص  انــتــظــار  يف 
التاأكيد  مع  امل�سروع  هــذا  الإجنــاز 
غاية  اإىل  االنتظار  �ــســرورة  على 
االإدارية  االإجــراءات  من  االنتهاء 
ما  وهو  الوقت  بع�ص  تطلب  والتي 
�ستبقى  ال�سكان  معاناة  اأن  يعني 

م�ستمرة اإىل وقت الحق.

واالأربعاء  املرج  قرى  �سكان  يتطلع 
يف  ال�سبت  عــني  لبلدية  التابعة 
�سطيف  والية  من  ال�سرقية  اجلهة 
م�ساريع تنموية  اإىل احل�سول على 
املتوا�سلة  معاناتهم  من  للتخفيف 
تعاين  حيث  طويلة،  �سنوات  منذ 
رغم  كبري  تهمي�ص  من  املناطق  هذه 

تعاقب املجال�ص البلدية.
طرحها  التي  امل�ساكل  اأبـــرز  ومــن 
بالغاز  الــربــط  غياب  هــي  ال�سكان 
الطبيعي وكذا غياب التموين باملياه 
اأزمة  عن  ناهيك  لل�سرب  ال�ساحلة 
التالميذ  ومعاناة  املدر�سي  النقل 
املتوا�سلة، كما طرح ال�سكان م�سكل 
و�سعية االإ�ستعجاالت الطبية التي 

ال�سلطات  طــرف  مــن  تد�سينها  مت 
ومل  طويلة  �سنوات  منذ  الوالئية 
يتم فتحها حلد ال�ساعة وهو االأمر 
على  جمربين  ال�سكان  جعل  الــذي 
املجاورة  امل�ست�سفيات  اإىل  التنقل 
م�سالح  جانبها  ومن  العالج،  لتلقي 
بلدية عني ال�سبت اأكدت على وجود 
مراكز  لتدعيم  قطاعي  مــ�ــســروع 
ال�ساحلة  باملياه  واملــرج  االأربــعــاء 
لل�سرب واإجناز خزان ب�سعة 1000 
هذا  تدعيم  مت  كما  مكعب،  مــرت 
يف  يتمثل  اآخـــر  مب�سروع  املــ�ــســروع 
رفع  مت  حيث  جــديــد  نقب  ـــاز  اإجن
يف  االأ�ــســغــال  النــطــالق  التحفظات 

اأقرب وقت ممكن.

طالب �سباب بلدية الهن�سري تومغني 
ال�سلطات  كــر�ــســة  عـــني  بـــدائـــرة 
ب�سرورة  الــبــواقــي،  بـــاأم  الــوالئــيــة 
للبطالة  الوالئية  امل�سالح  التفات 
املدينة،  �سباب  فيها  يتخبط  التي 
وتنفيذ وعودها لهم خالل ال�سنوات 

املا�سية بتوفري منا�سب عمل .
انعدام  من  الهن�سري  بلدية  وتعاين 
�ساأنها  املوؤ�س�سات االإنتاجية التي من 
ملئات  دائــمــة  �سغل  منا�سب  توفري 
ال�سباب باملدينة، كما طالب ال�سباب 
الوالئية  ال�سلطات  تدخل  ب�سرورة 
االقت�سادية  املوؤ�س�سات  فتح  الإعادة 

والتي  كر�سة،  عني  مبدينة  املغلقة 
من �ساأنها توفري عدد كبري من منا�سب 
�سغل دائمة، ت�ساهم يف انت�سال �سباب 
املدينة من البطالة، باملقابل، ا�ستكى 
من  تومغني،  الهن�سري  مدينة  �سكان 
تتخبط  التي  والتهمي�ص  العزلة 
ما  طويلة،  ل�سنوات  البلدية  فيها 
مــن رجــال  الــعــ�ــســرات  لــعــزوف  اأدى 
باملنطقة،  اال�ستثمار  من  االأعــمــال 
�ــســروريــات  ــــى  اأدن انـــعـــدام  ب�سبب 
بالربط  املتعلقة  الب�سيطة  احلياة 
الطبيعي  والغاز  الريفية  بالكهرباء 

واملياه.

اإعــداد  يف  ُي�سرع  اأن  املرتقب  من 
الدرا�سة التقنية اخلا�سة بتزويد 
النائية  واملناطق  امل�ساتي  �سكان 
البعيدة عن �سبكات الربط بالغاز 
مناطق  �سمن  وامل�سنفة  الطبيعي 
"الظل" بغاز الربوبان للق�ساء على 

م�سكل الربط بالغاز الطبيعي.
قلة  انـــعـــدام  ب�سب  ذلـــك  ــي  ــاأت ي
بالربط  الكفيلة  املالية  املـــوارد 
الطبيعي  الــغــاز  ب�سبكات  الكلي 
امل�ساتي  جــمــيــع  مــ�ــســتــوى  ــى  عــل
والقرى النائية، خا�سة واأن اأغلب 
متواجدة  الــريــفــيــة  التجمعات 
�سبكات  ـــن  ع ــدة  ــي ــع ب ــق  ــاط ــن مب
اأغلفة  توفر  يتطلب  ما  التوزيع، 
عملية  الإمتـــــام  �ــســخــمــة  مــالــيــة 

الربط بالغاز الطبيعي.

البواقي  اأم  واليــة  وايل  و�سرح 
امليدانية  خرجاته  خالل  موؤخرا 
امل�سنفة  والقرى  امل�ساتي  ملختلف 
�سيتم  انه  "الظل"،  مناطق  �سمن 
قريبا تخ�سي�ص غالف مايل �سمن 
مابني  والت�سامن  ال�سمان  برنامج 
املحلية،  واجلــمــاعــات  البلديات 
بالتن�سيق  الربط  عملية  الإجنــاح 
مبوؤ�س�سة  املخت�سة  امل�سالح  مــع 
البلدية،  املجال�ص  ــذا  وك نفطال 
كبري  �سهريج  و�ــســع  �سيتم  ـــن  اأي
خا�ص بغاز الربوبان بني كل ثالث 
عائالت، والذي غالبا ما يدوم ملدة 
تقارب االأربعة اأ�سهر، على اأن يتم 
العائالت  قبل  مــن  مــالأهــا  ـــادة  اإع
اخلا�سة  ال�سهاريج  من  امل�ستفادة 

بغاز الربوبان.

اأطلقت ال�سلطات الوالئية 
بخن�سلة، عدة م�ساريع خا�سة 

بتزويد وربط عديد املوؤ�س�سات 
وال�سكنات باملناطق النائية 

واملعزولة وامل�سنفة كمناطق 
ظل عرب اإقليم الوالية 

بالطاقة الكهرو�سوئية 
با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية 

وهو التحدي الذي تراهن 
عليه ال�سلطات يف جمال 

االنتقال الطاقوي با�ستعمال 
الطاقات املتجددة خا�سة 

باملناطق ذات الت�ساري�ص 
ال�سعبة التي ت�سعب من 

اإي�سال الكهرباء اإليها يف حني 
ت�سلها الطاقة الكهرو�سوئية 

ب�سهولة.
ويف هذا ال�سدد مت التكفل 

بتزويد اأزيد من 30 موؤ�س�سة 
يف قطاع الرتبية وكذا 

موؤ�س�سات وقاعات عالج 
وم�ساجد مبختلف املناطق 
النائية عرب اإقليم والية 

خن�سلة مب�سطحات للطاقة 
ال�سم�سية، كما مت تزويد 

ازيد من 25 �سكن بالطاقة 
الكهرو�سوئية بوا�سطة اأطقم 

للطاقة ال�سم�سية، يف حني 
اأطلقت عديد امل�ساريع من اجل 
كهربة عديد املناطق املعزولة، 

واأكدت ال�سلطات الوالئية اأن 
الدولة تراهن على مثل هذه 

امل�ساريع التي من �ساأنها اأن 
ت�ساهم يف االنتقال الطاقوي 

من خالل ت�سجيع ا�ستعمال 
مثل هذه الطاقات النظيفة 
و التي تعتمد على التقنيات 

احلديثة خا�سة باملناطق 
التي ي�سعب ربطها ب�سبكة 

الكهرباء.

عقب  ـــــراب  االإ�ـــــس ــيــق  تــعــل ومت 
ال�سلطات  نظمته  الــذي  االجتماع 
باإ�سراف من وايل الوالية  الوالئية 
التنظيمات  مـــع  بـــوزيـــدي  ــي  ــل ع
عن  خالله  ك�سف  والــذي  الطالبية 
وكذا  الق�سية  يف  املبا�سر  ندخله 
التي  املهمة  النقاط  عديد  مناق�سة 
للحرم  جــديــد  نف�ص  ــاء  ــط الإع مــن 
ــه بــعــد اأن  اجلــامــعــي والــنــهــو�ــص ب

جامعة  �سهدت  كما  متدهورا،  كــان 
مهام  اإنــهــاء  لــغــرور  عبا�ص  ال�سهيد 
اأكدته  مــا  ح�سب  ال�سابق  املــديــر 
مت  حني  يف  الطالبية،  التنظيمات 
ب�سكل  اجلامعة  ت�سيري  مهام  ت�سليم 
هادية  يحياوي  للدكتورة  ر�سمي 
التي كانت ت�سغل من�سب نائب املدير 
لتتوىل  العليا  بالدرا�سات  املكلف 
موؤقت  ب�سكل  اجلامعة  اإدارة  ت�سيري 

اإىل غاية انتهاء الوزارة الو�سية من 
اإجراءات تعيني مدير جديد يخلف 
كما  مهامه،  املنتهية  القدمي  املدير 
عن  الطالبية  التنظيمات  ك�سفت 
التعليم  وزيـــر  مــن  ر�ــســالــة  تلقيها 
اأن  مفادها  العلمي  والبحث  العايل 
ر�سمي  ب�سكل  عوجلت  قد  الق�سية 
االإداريــة فقط  االإجـــراءات  لتبقى 

مرتبطة بالوقت ال اأكرث.

اأ�سارت مديرية الفالحة بوالية اأم 
البواقي، اأن بوؤرة اأنفلونزا الطيور مت 
املا�سي  جانفي  �سهر  خالل  اكت�سافها 
اخلا�سة  املـــزارع  ــد  اأح م�ستوى  على 
لرتبية الدواجن مبدينة عني فكرون، 
ما اأدى لدفن ما يفوق 51 األف طائر 

باملفرغة العمومية باملدينة.
ــة مبــديــنــة عني  ــس ــا� املـــزرعـــة اخل
من  ــد  اأزي كانت حتــوي على  فــكــرون، 
51 األف طري دجاج، اأين �سجل نفوق 
ما يتجاوز 40 األف طري دجاج خالل 
الطيور  بــاقــي  ودفـــن  فــقــط،  يــومــني 
باالأنفلونزا،  اإ�سابتها  لثبوت  املتبقية 

بالتن�سيق  كليا  املــدجــنــة  وتــطــهــري 
اأم  بــواليــة  البيطرية  امل�سالح  مــع 
امل�سالح  مــديــر  ـــار  ـــس واأ� الــبــواقــي، 
من  عينات  اأخــذ  مت  اأنــه  الفالحية، 
مياه  وكذا  بالدواجن  اخلا�ص  العلف 
النافق  الدجاج  من  وعينات  ال�سرب، 
على  للتحاليل  وعر�سها  وخملفاته، 
التابعة  احليوانية  املخابر  م�ستوى 
�سبب  اأرجعت  والتي  ال�سحة،  لوزارة 
النفوق الإ�سابة الدواجن باالأنفلونزا 
الطيور  عــرب  تنتقل  الــتــي  الــطــيــور 
عني  منطقة  اأن  خا�سة  املــهــاجــرة، 
اأوركي�ص" والذي  "�سد  ت�سم  فكرون  

يعد منطقة رطبة بامتياز وي�ستقطب 
�سنويا اآالف الطيور املهاجرة مبختلف 

اأنواعها.
وزيــر  كــ�ــســف  املــو�ــســوع،  ذات  ويف 
ــاز يقظة  ــع جــه الــفــالحــة عــن و�ــس
عدد  ارتفاع  مدى  ملتابعة  ا�ستعجايل 
الطيور  باالأنفلونزا  امل�سابة  احلاالت 
البواقي،  اأم  والية  بلديات  مبختلف 
ــت مــديــريــة  ــب ــال ــد ط ــق ــل ف ــاب ــق ــامل ب
ا�ستعمال  الفالحية ب�سرورة  امل�سالح 
اخلا�سة  للقاحات  الــدواجــن  مربي 
�سد  مناعتهم  لتقوية  بــالــدواجــن 

االأنفلونزا.

خ�سائر باملاليري واحرتاق 28 حمال 
باملركز التجاري العلمة

�سكان بو�سالمة ينتظرون الربط
 بالغاز الطبيعي

قرى املرج واالأربعاء خارج اهتمامات 
ال�سلطات املحلية 

�سباب الهن�سري تومغني يطالبون 
ربط م�ساتي بغاز الربوبانمبنا�سب �سغل

 يف اأم البواقي

تنحية مدير جامعة خن�سلة حتت �سغط التنظيمات الطالبية

الطيور املهاجرة �سبب انتقال عدوى اأنفلونزا الطيور

الطاقة ال�سم�سية 
لربط مناطق ظل 

بالكهرباء
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معاوية. �ص



خالل جل�ضة ا�ضتماع عقدتها جلنة الفالحة ملجل�س االأمة..

ندوة ح�ل ال�ضد االأخضضر و مناطق الظل

واأ�سار �سيت�ر عقب اجتماع ت�ساوري مع وزير 
والا�سلكية  ال�سلكية  واالت�ساالت  الربيد 
ت�سرتي  اجلزائر  اأن  اإىل  ب�مزار،  ابراهيم 
املحروقات،  من  طن  ملياري  بقيمة  �سن�يا 
غاز  من  الطن  ي�سبح   2030 بحل�ل  واأن��ه 
اأك�سيد الكرب�ن املنبعث ح�سب فريق خرباء 
�سي�سبح  وعليه  تكلفة  اأكرث  االأمم��ي،  املناخ 

هناك �سيارات حرارية اأقل.
ال�سيارة  اأن  امل��ت��ح��دث  اأك���د  ال�سياق  ويف 
اإقناع  ب�سدد  نحن  ور�سة  هي  الكهربائية 
احلك�مة بها، لكن هناك - كما قال- ترددا 
من املجتمع الذي الزال غري م�ستعد ال�ستعمال 

هذه التكن�ل�جيا اجلديدة.

امل���اط��ن  حت�سي�ص  ''ي��ج��ب  ق���ل��ه  وت��اب��ع 
باقتناء هذا الن�ع من ال�سيارات'' م�سريا اإىل 
اأن تعبئة خزان ال�سيارة الكهربائية يكلف 5 

مرات اأقل من ال�سيارة التي تعمل بال�ق�د.
التعبئة  اأج���ه���زة  ع��دي��د  ان  ذك����ر  ك��م��ا 
و�سيتم  اجلزائر  ا�ست�ردتها  قد  الكهربائية 
م�����س��ت���ى حمطات  ت��رك��ب��ي��ه��ا ق��ري��ب��ا ع��ل��ى 
اخلدمات التابعة لنفطال امل�زعة على ط�ل 

الطريق ال�سيار �سرق غرب.
وخل�ص ال�زير يف االأخري اإىل التاأكيد باأنه 
يرتقب اقتناء �سيارات كهربائية واأن تكلفة 
اأورو   10000 تكلفتها  تقدر  قد  ال�سيارات 

فقط.

الأ�سعار  االآج��ل��ة  العق�د  اأ���س��ع��ار  ات�ستقرت 
للجل�سة  نيمك�ص  عق�د  ارت��داد  لن�سهد  النفط 
جانفي  من   21 منذ  لها  االأع��ل��ى  من  الثانية 
م�سريات  اأط���ل  اإنهاء  ب�سدد  ولتعد   2020
مكا�سب ي�مية لها منذ فيفري2012 وارتداد 
لها  االأعلى  من  الثانية  للجل�سة  برنت  عق�د 
منذ 24 من جانفي 2020 ولتعد ب�سدد اإنهاء 
متغا�سية  لها  ي�مية  مكا�سب  م�سريات  اأط���ل 
عن ارتداد م�ؤ�سر الدوالر االأمريكي منذ مطلع 

دي�سمرب2020. 
العق�د  تراجعت  التداوالت،  لببيانات  وفقا 
اأفريل  ت�سليم  ''برنت''  خام  الأ�سعار  االآجلة 
العق�د  انخف�ست  كما  املائة،  يف   0.25 املقبل 
ت�سليم  ''نيمك�ص''  النفط  خام  الأ�سعار  االآجلة 

مار�ص القادم بن�سبة 0.33 يف املائة 
ا�سعار  تبقى  اأن  خمت�س�ن  خ��رباء  ويت�قع 
النفط يف م�ست�ى 55 اإىل 60 دوالرا للربميل 
اأن  حملل�ن  وي���رى  االأق���ل.  على  ع��ام��ني  مل��دة 
ما  لي�ص  االرتفاع  اإىل  النفط  اأ�سعار  يدفع  ما 
اأوبك+  اإج���راءات  بل  اللقاحات،  من  ينتظر 

التي و�سعت ال�س�ق يف حالة عجز م�ستقر.
برنت  خ��ام  �سعر  يف  ال�سريع  االرت��ف��اع  وك��ان 
متجاورا حد 60 دوالرا للربميل يف بداية عام 
2021، قد فاق كل الت�قعات التي افرت�ست اأن 
حتقيق مثل هذه العامات ممكن فقط بحل�ل 

نهاية العام.
العام،  مدار  على  امل�ستمر  العر�ص  عجز  ويعد 

مبثابة خط االأ�سا�ص للتنب�ؤات لدول اأوبك+. 
 3 يف  الأوب���ك+  ال�����زاري  االج��ت��م��اع  وبح�سب 
يتجاوز  اأن  االأع�ساء  ال��دول  تت�قع  فرباير، 
زي��ادة  م�اجهة  اأث��ن��اء  حتى  العر�ص  الطلب 
وي�ني�.  اأب��ري��ل  �سهري  خ��ال  النفط  اإن��ت��اج 
ملي�ن   0.3 بني  املت�قع  العجز  نطاق  ويرتاوح 
يف  ي�ميا  برميل  ملي�ن   1.1 اإىل  ي�ميا  برميل 

املت��سط لهذا العام.
وي��ل��ف��ت امل��ح��ل��ل يف ���س��رك��ة اال���س��ت�����س��ارات 
الرنويجية "Rystad Energy" فيكت�ر 
يتمثل  الت�سحيح  يف  اآخر  عامل  اإىل  ك�ريل�ف 
ديناميكيات  تقدير  يف  املبالغة  الت�قعات  يف 
ال��ن��ف��ط يف عام  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى  االن��ت��ع��ا���ص يف 
من�  ي�سل  قد  اأوبك،  لت�قعات  ووفقا   ،2021
الطلب هذا العام اإىل 5.6 ملي�ن برميل ي�ميا 
9 مايني برميل ي�ميا  انخفا�ص بنح�  مقابل 

يف 2020.
يف  ت�سحيح  اأي  يك�ن  اأن  اخلبري  هذا  ورّج��ح 
االأجل، م�سيفا  ال�س�ق احلالية، ق�سري  ظروف 
اإىل  ا�ستنادا  االأ�سا�ص،  ال�سيناري�  "ويف  ق�له: 
نفط  �سعر  يظل  اأن  نت�قع  الرئي�سة،  الع�امل 
االأقل  على  دوالرا،   60-55 نطاق  يف  برنت 

حتى نهاية عام 2022".
وال ي�ستبعد اأن ترتفع االأ�سعار اإىل 70 دوالرا 
قائا:  ال���ق��ت  نف�ص  يف  م�ستدركا  للربميل، 
للربميل  دوالرا   60 مت��سط  اأن  نعتقد  "لكننا 

هذا العام لي�ص �سيئا غام�سا.

والتنمية  ال��ف��اح��ة  جل��ن��ة  اأع�����س��اء  ق���دم 
عدة  الثاثاء،  ي���م  االأم��ة،  ملجل�ص  الريفية 
الفاحة  قطاع  حتديات  مل�اجهة  ت��سيات 
اأف��اد  ح�سبما  خ�س��سا،  والفاحني  عم�ما 
الت��سيات  ه��ذه  وج��اءت  للمجل�ص.  بيان  به 
الفاحة  جلنة  عقدتها  ا�ستماع  جل�سة  خال 
ل�زير  االأم����ة  ملجل�ص  ال��ري��ف��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
احلميد  عبد  الريفية،  والتنمية  الفاحة 
والتنمية  "الفاحة  م��س�ع  ح�ل  حمداين، 

الريفية: حتديات الراهن وامل�ستقبل".
وخال املناق�سة، ي�سيف نف�ص امل�سدر، تطرق 
اأع�ساء جمل�ص االأمة اإىل العديد من امل�ا�سيع 
على  م���ؤك��دي��ن  ال��ف��اح��ي،  بالقطاع  املتعلقة 
"اأهمية ال��س�ل اإىل االكتفاء الذاتي وحتقيق 
وثيقا  ارتباطا  يرتبط  الذي  الغذائي  االأم��ن 
ال�طنيني،  وال�سيادة  االأم��ن  على  باحلفاظ 
باجتاه  وفعالية  وبجدية  قدما،  ال�سري  وكذا 

الت�سدير نح� اخلارج".
يف  "ارتياحهم  عن  البيان،  ح�سب  عربو،  كما 
القطاع  اأظهرها  التي  للقدرات  ذات��ه  ال�قت 
التي  الن�عية  والقفزة  بادنا،  يف  الفاحي 
عرفها االإنتاج الفاحي وحت�سينه كما ون�عا، 
بل و�سجل فائ�سا للت�سدير، بف�سل دعم الدولة 
و�س�اعد الفاحني و�سم�دهم واإ�سرارهم على 
التنمية  حتقيق  �سبيل  يف  ال�سعاب  كل  تخطي 

الفاحية املن�س�دة".
بذلها  التي  الكبرية  "باجله�د  ن���ه���ا  كما 

الفاح�ن من اأجل رفع التحدي، رغم النقائ�ص 
التي يعاين منها القطاع، ال�سيما يف هذه الفرتة 
الباد على غرار جميع  التي متر بها  ال�سعبة 
وباء  انت�سار  تداعيات  جراء  من  العامل،  دول 

ك�رونا )ك�فيد -19( على كل امل�ست�يات".
املجل�ص  اأع�����س��اء  اأم���ام  امل��ج��ال  ف�سح  وب��ع��د 
وان�سغاالتهم،"�سخ�ص  اآرائ��ه��م  للتعبريعن 
قطاع  ي�اجهها  التي  ال�سع�بات  االأع�����س��اء 
خ�س��سا،  وال��ف��اح��ني  ع��م���م��ا  ال��ف��اح��ة 
الفاحني  ان�سغاالت  حقيقتها  يف  هي  والتي 
احلل�ل  واإيجاد  مبعاجلتها  وطالب�ا  اأنف�سهم، 
اأ�سئلة  منها  ال��ع��دي��د  ب�����س��اأن  وط��رح���ا  ل��ه��ا، 

وت��سيات".
االهتمام  ح���ل  الت��سيات  ه��ذه  متح�رت  و 
ب��ال��ف��اح م��ن ال��ن��اح��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، منح 
الفاحية  املنت�جات  بع�ص  من  املحلي  االإنتاج 
املنتجني،  لت�سجيع  امل�ست�رد  على  االأول���ي��ة 
االكتفاء  لتحقيق  املتخذة  االإجراءات  تعزيز 
تقدمي  ال�طني،  الفاحي  املنت�ج  من  الذاتي 
حلفظ  بنك  اإن�ساء  املحليني،  للمنتجني  الدعم 
االأ�سناف ال�طنية، ت�سهيل اال�ستثمار الفاحي 
مناخ  حت�����س��ني  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة،  وحم���ارب���ة 
االمتياز  عق�د  معاجلة  الفاحي،  اال�ستثمار 
و تعزيز االإجراءات  بها  املتعلقة  واالإ�سكاالت 

املتخذة لت�س�ية عق�د ملكية الفاحني.
ال�سراكة  م�سائل  املجل�ص  اأع�ساء  تناول  كما 
البذور  ت�زيع  الفاحي،  املجال  يف  االأجنبية 

ت�قف  فيها،  وامل�ساربة  وم�اقيتها  الفاحية 
احلل�ب  وال�سيما  االأب��ق��ار  ا���س��ت��رياد  عملية 
التربيد  وغرف  االإنتاج  تخزين  عملية  منها، 
االأي��دي  ونق�ص  االأع���اف  غ��اء  والت�س�يق، 
وكذا  النم�ذجية،  املزارع  الفاحية،  العاملة 

ال�سناعة التح�يلية.
اأع�ساء  م��داخ��ات  ع��ل��ى  رده  م��ع��ر���ص  ويف 
والتنمية  الفاحة  وزير  ثمن  االأم��ة،  جمل�ص 
التي  امل�ا�سيع  واأهمية  "االن�سغاالت  الريفية، 
فعا  تدل  والتي  اإليها،  والتطرق  اإثارتها  متت 
وخربتهم  املجل�ص  اأع�ساء  اط��اع  عمق  على 
"اأخذها  ال�سدد  ه��ذا  يف  م���ؤك��دا  امليدانية"، 
جميعها بعني االعتبار". كما قدم الت��سيحات 
وال�سروحات الازمة ب�ساأن النقاط وامل�ا�سيع 

التي طرحت ت�ساوؤالت ب�ساأنها".
وقدم ال�زير عر�سا ا�ستعر�ص فيه باالأرقام، 
و�سعية العقار الفاحي ب�سكل عام، واالأرا�سي 
القطاع  وم�ساهمة  لا�ستغال،  ال�ساحلة 
الفاحي يف االقت�ساد ال�طني، وال�سيما اإنتاج 
احلب�ب وحت�سينه واالأهداف التي يتطلع اإىل 

حتقيقها القطاع.
كما تطرق اإىل عدد العاملني يف القطاع ون�سبة 
النم� فيه، والفاحة ال�سحراوية، والزراعات 
ال�سهبية  املناطق  وتنمية  اال�سرتاتيجية، 
والرع�ية واملناطق اجلبلية، وحت�سني ظروف 
منها  وامل��راأة  االأري��اف  �سكان  ومداخيل  العي�ص 

على وجه اخل�س��ص.

اال�سرتاتيجية  للدرا�سات  ال�طني  املعهد  ينظم 
''ال�سد  م��س�ع  ح�ل  درا�سيني  ي�مني  ال�ساملة 
وحتديات  ره��ان��ات  ال��ظ��ل:  مناطق  االأخ�����س��ر- 
اجل��دي��دة''  اجل��زائ��ر  يف  امل�ستدامة  التنمية 
واملخت�سني  اخل����رباء  م��ن  ال��ع��دي��د  مب�����س��ارك��ة 

وم�س�ؤولني �سامني.
القرار  ل�سناع  فر�سة  اللقاء  ه��ذا  و�سي�سكل 
مبجال  املعنيني  والفاعلني  والباحثني  واملهنيني 
ح�ل  اراء  تبادل  باإجراء  امل�ستدامة  التنمية 
ال�سبل وال��سائل املائمة من اجل دعم ومرافقة 
التزامات الرئي�ص ببناء جمه�رية جديدة منها 
تلك ال�اردة يف الف�سل الثالث بعن�ان ''من اجل 
�سيا�سة اجتماعية وتنمية ب�سرية''، باالإ�سافة 
التنمية  ب��اه��داف  االل��ت��زام��ات  ه��ذه  رب��ط  اىل 
وافقت  والتي  املتحدة  ل��اأمم  ال�17  امل�ستدامة 

اجلزائر عليها.
كما �سيتطرق �سناع القرار واملهنيني والباحثني 
امل�ستدامة  التنمية  مبجال  املعنيني  والفاعلني 
اىل طرق العمل واالأدوات وال��سائل العملياتية 
ب��ه��دف م��ع��اجل��ة امل������س���ع ع��ل��ى اح�����س��ن وجه 
التنفيذ  قيد  االأع��م��ال  تعزيز  اىل  والت��سل 
م�ست�ى  على  االإجناز  ط�ر  يف  االأعمال  وحت�سني 

مناطق الظل بالرتاب ال�طني.
و�سيتم اياء اهتمام خا�ص مبناطق الظل التي 
يعترب  ال��ذي  االأخ�سر  ال�سد  ح��دود  على  تقع 

واجلفاف.    الت�سحر  خطر  �سد  حقيقيا  حاجزا 
اأن يتم تقدمي ت��سيات خال هذا  ومن املنتظر 
الفاعلني  كل  وم�ساهمة  ح�سد  اىل  ترمي  اللقاء 
 8،5 يعي�ص  حيث  الظل  مناطق  على  للق�ساء 
االقت�سادية  التنمية  من  مهم�سة  ن�سمة  ملي�ن 
تندرج  اأنها  املفرو�ص  من  والتي  واالجتماعية 

�سمن حق�قهم.
الظل،  مناطق  ح�ل  فيلم  عر�ص  على  وع��اوة 
وبرنامج  املناطق  هذه  حالة  اإىل  التطرق  �سيتم 
فك العزلة عليها وتنميتها الذي �سيقدمه املكلف 
الظل،  ومبناطق  اجلمه�رية  رئا�سة  يف  مبهمة 
طرف  م��ن  عر�ص  تقدمي  وك��ذا  م��راد  ابراهيم 
اجلزائرية،  الف�سائية  لل�كالة  العام  املدير 

ال�ساتل  عزالدين او�سديق، ح�ل م�ساهمة �س�ر 
يف حتديد خ�سائ�ص مناطق الظل وت�سيريها.

اليها  التطرق  �سيتم  التي  امل�ا�سيع  بني  وم��ن 
يف  واالأعمال  واملمار�سات  االقليم  تهيئة  ادوات 
اجلمه�رية اجلديدة واحل�كمة يف مناطق الظل 
من اأجل العدالة االإقليمية: حالة والية باتنة، 
باالإ�سافة اىل النظام ال�طني للتهيئة االقليمية 

والنم�ذج االقت�سادي بني مناطق الظل.
و�سيتطرق امل�سارك�ن اإىل م�ساألة ت�سيري املخاطر 
وتهيئة االقليم  واأدوات االإجناز لفك العزلة على 
التنمية  اإىل  باالإ�سافة  وتنميتها  الظل  مناطق 

امل�ستدامة ومناطق الظل لل�سد االأخ�سر.

اأكد املدير املركزي لتنمية وتربية املائيات 
تراجع  عنان،  ر�سيد  البحري  ال�سيد  ب�زارة 
واأرجع عنان يف  ال�سمكي باجلزائر.  املخزون 
ت�سافر  اإىل  الرتاجع  ال�سروق  لقناة  ت�سريح 
اجلائر  وال�سيد  والتل�ث  الطبيعية  الع�امل 
بظاله  األقى  ما  وه�  امل�ساربة،  جانب  اإىل 

على املنت�ج ال�سمكي باجلزائر.
اإيجاد  ���س��رورة  على  ذات��ه  املتحدث  واأك���د 

بدائل �سريعا بعدما اأ�سبح املخزون الطبيعي 
م�سروعا   57 اأن  واأو�سح  �سحيحا.  ال�سمكي 
خا�سا برتبية االأ�سماك قيد االإجناز حاليا، 
خا�سة اأن تربية املائيات ت�فر 10 اآالف طن 

�سن�يا من االأ�سماك.
االإجراءات  من  �سل�سلة  امل�س�ؤول  ذات  وذكر 
غرار  على  الن�ساط،  ه��ذا  على  التحفيزية 
منطقة  م�ست�ى  على  ام��ت��ي��ازات  تخ�سي�ص 

والبحر  ال��رب  يف  امل��ائ��ي��ات  تربية  ن�ساطات 
كما  رم��زي��ة،  بقيمة  �سن�ية  امتياز  ب��اإت��اوة 
وخف�ص  اإع��ف��اءات  من  امل�ستثمرون  ي�ستفيد 
بالن�سبة  اجلمركية  للحق�ق  الت�ايل  على 
ال�سترياد االأغذية واالإعفاء من كل الر�س�م 
النطاق  االأوىل  ال�����س��ن���ات  ال��ث��اث  خ��ال 
املتعلقة  للف�ائد  ال��ت��ام  واخلف�ص  االإن��ت��اج 

بقرو�ص اال�ستغال. 

الامركزية  م��ن  امل�ستثمرون  وي�ستفيد 
واإر�ساء  التنظيمية  االإج���راءات  وتخفيف 
اأجهزة الدعم امل�ج�دة. من جهتهم  اإطار  يف 
اإرادة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  امل�ستثمرون   اأع���رب 
اإج���راءات  ت�سهيل  يف  العم�مية  ال�سلطات 
اال�ستثمار وتاأ�سف�ا لبع�ص املماطات امل�سجلة 
من  اال�ستفادة  يخ�ص  فيما  �سيما  ميدانيا، 

القرو�ص البنكية.
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واأ�سارت ال�زارة يف بيانها اأن هذا العدد ميثل 
اأكرث من 26 ملي�ن ورقة تتم طبعاتها �سن�يا، 
اأي�سا  �سمحت  اخل��دم��ة  ه��ذه  ب��اأن  م��سحة 
البلديات  مليزانيات  م��ايل  غ��اف  باإقت�ساد 

يتجاوز 110 ملي�ن دينار جزائري �سن�يا.
خدمة �سحب وثائق احلالة املدنية عن بعد، 
�سمحت ح�سب وزارة الداخلية بتخفيف عبئ 
النفقات  تر�سيد  واأي�سا  امل�اطن  على  التنقل 
�سمحت  اخل��دم��ة  ه��ذه  اأن  كما  العم�مية، 
وثيقة  األف   232 من  اأكرث  باإ�ستخراج  اأي�سا 
اإنطاق  من  واح��د  �سهر  خال  مدنية  حالة 
وزارة  ق��ال��ت  مت�سل،  �سياق  يف  العملية.   
اإعتماد  باأن  املحلية،  واجلماعات  الداخلية 
اأر���س��ي��ة رق��م��ي��ة خ��ا���س��ة مب��ع��اجل��ة طلبات 
�سهادة الكفاءة بالن�سبة للجالية اجلزائرية 

مقيم   28325 جعلت  ب��اخل��ارج،  املقيمة 
مت  حيث  اإلكرتونيا،  طلباتهم  ي�دع�ن  من 

معاجلة 27326 طلب وه� مايعادل 98.07 
باملئة وفق ذات امل�سدر.

ك�سفت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية، باأنه منذ اإعتماد خدمة �سحب وثائق احلالة املدنية عن بعد، مت اإقت�ساد اأكرث من 130 األف 
م�ستخرج للحالة املدنية يوميا.

للخروج من التبعية للمحروقات..

تراجع طفيف ل�ضعر النفط رغم ا�ضتقراره ف�ق 61 دوالر

ك�سف وزير النتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، �سم�س الدين �سيتور، يوم الثالثاء، اأنه من 
املرتقب اقتناء �سيارات  كهربائية يف اجلزائر. واعترب الوزير، ال�سيارة الكهربائية خيارا �ساأنه 

اإخراج اجلزائر من تبعيتها للمحروقات.



منح طهران امتيازات اقت�ضادية مقابل وقف تخ�ضيب الي�راني�م..

ال�اليات  اإن  مطلعة،  م�سادر  ثاثة  قالت 
ح�ل  االأفكار  من  جمم�عة  تبحث  املتحدة 
الن�وي االإيراين، من  اإحياء االتفاق  كيفية 
خط�ات  اجلانبان  فيه  يتخذ  خيار  �سمنها 
ال�قت.  لك�سب  الكامل،  �سغرية دون االلتزام 
يبطئ  اأن  املعتدل  النهج  هذا  مثل  باإمكان  اإذ 
الرئي�ص  اإع����ان  م��ن��ذ  ال��ع��اق��ات  ت��ده���ر 
االأمريكي ال�سابق دونالد ترامب، االن�سحاب 
انتهاكات  وجتمد   ،2018 يف  االت��ف��اق  م��ن 
اإيران الاحقة التي جعلتها تقرتب اأكرث من 

م�ست�ى تخ�سيب الي�راني�م.
قد ينط�ي هذا اخليار على اإتاحة وا�سنطن 

اأقل  امتيازات اقت�سادية لطهران ذات قيمة 
من تخفيف العق�بات الذي ن�ص عليه اتفاق 
2015 مقابل ت�قف اإيران اأو رمبا تراجعها 

عن انتهاكاتها لاتفاق.
االأمريكي  الرئي�ص  اأن  امل�سادر  اأك��دت  فيما 
يزال  وال  بعد.  �سيا�سته  يقرر  مل  بايدن  ج� 
التزامها  اإي��ران  ا�ستئناف  ه�  املعلن  م�قفه 
ال�اليات  تفعل  اأن  قبل  باالتفاق  الكامل 

املتحدة ذلك.
يف املقابل فقد �سبق اأن قال الزعيم االأعلى 
االأ�سب�ع  خامنئي،  علي  اهلل  اآي��ة  االإي���راين 
ال  ال��ذي  "النهائي  طهران  ق��رار  اإن  املا�سي، 
االمتثال  اإىل  تع�د  لن  اأنها  ه�  فيه"  رجعة 
اإذا  اإال   2015 عام  امل�قع  الن�وي  لاتفاق 

رفعت وا�سنطن العق�بات عنها.
ما  على  ردًا  خامنئي  ت�سريحات  ج���اءت 
باأن  بايدن،  ج�  االأمريكي  الرئي�ص  به  �سرح 
ملجرد  العق�بات  ترفع  لن  املتحدة  ال�اليات 
ع�دة اإيران اإىل طاولة التفاو�ص. ويبدو اأن 
مل�قف  ت��سيح  وبايدن  خامنئي  ت�سريحات 

و�سبل  الن�وي  االتفاق  اإحياء  من  اجلانبني 
الذي  االتفاق،  فر�ص  حني  يف  ذلك.  حتقيق 
قي�دًا  ك��ربى،  ق���ى  �ست  مع  طهران  وقعته 
االإيرانية،  الي�راني�م  تخ�سيب  اأن�سطة  على 
وذلك يف مقابل تخفيف العق�بات االأمريكية 

والعق�بات االأخرى. 
دونالد  ال�سابق  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  لكن 
 ،2018 يف  االت��ف��اق  م��ن  ان�سحب  ت��رام��ب، 
طهران،  م�سلحة  يف  ي�سب  ب��اأن��ه  وو���س��ف��ه 
االقت�ساد  �سلت  التي  العق�بات  فر�ص  واأعاد 
ترفع  اأن  على  اإي��ران  اإ�سرار  ومع  االإي��راين. 
ال�اليات املتحدة العق�بات قبل اأن ت�ستاأنف 
االمتثال لاتفاق، طالبت وا�سنطن بالعك�ص.

وكانت اإيران قد قالت يف يناير2021، اإنها 
م�ست�ى  اإىل  الي�راني�م  تخ�سيب  ا�ستاأنفت 
20% يف من�ساأة ف�ردو الن�وية  نقاء ن�سبته 
يزيد كثريًا على احلد  ما  االأر�ص، وه�  حتت 
كان  واإن  الن�وي  االتفاق  يف  عليه  املن�س��ص 
ل�سنع  الازمة   %90 ن�سبة  من  بكثري  اأق��ل 

اأ�سلحة.

وا�سنطن تبحث اآلية الإحياء االتفاق النووي مع اإيران

قال رئي�ص بعثة منظمة ال�سحة العاملية 
خال  ك�رونا  فريو�ص  من�ساأ  يف  للتحقيق 
م�ؤمتر مبدينة ووهان ال�سينية، الثاثاء 
جديدة  معل�مات  عن  ك�سف  التحقيق  اإن 
امل�ج�دة  الت�س�رات  كثريا  يغري  مل  لكنه 

بالفعل عن تف�سي املر�ص.
وذكر بيرت بن اإمربك، خبري الفريو�سات 
يف منظمة ال�سحة، اأن العمل على حتديد 
من�ساأ فريو�ص ك�رونا ي�سري اإىل خمزونات 
طبيعية للفريو�ص يف اخلفافي�ص، لكن من 
اأن تك�ن يف ووهان، املدينة  غري املحتمل 
�سد فيها تف�سي  التي تقع ب��سط ال�سني ورخُ

املر�ص يف اأواخر 2019.
واأ�ساف رئي�ص البعثة اأن فر�سية ت�سرب 
"م�ستبعدة للغاية"،  الفريو�ص من خمترب 
املدينة  يف  البعثة  مهمة  ختام  يف  وذلك 
فيها  اأعلن  والتي  ال�سني  و�سط  ال�اقعة 
االأوىل.  ل��ل��م��رة  ال��ف��ريو���ص  ظ��ه���ر  ع��ن 

"بحثا  يتطلب  امل�سار  هذا  اأن  اأ�ساف  لكنه 
م�ستهدفا واأكرث حتديدا".

ال�سينية  اخلارجية  با�سم  متحدث  وكان 
اأكد االأ�سب�ع املا�سي اأن زيارة بعثة اخلرباء 
تندرج يف اإطار م�سروع بحثي. وقال رئي�ص 
الفريق ال�سيني املرافق للبعثة االأممية يف 

م�ؤمتر �سحايف "ال ي�جد م�ؤ�سر على انتقال 
�سار�ص-ك�ف-2 بني ال�سكان يف الفرتة التي 
�سبقت دي�سمرب 2019"، ومنذ ظه�ر اأوىل 
اأودى  ووه��ان،  يف  بك�فيد-19  االإ�سابات 
ملي�ن �سخ�ص   2،3 اأكرث من  ال�باء بحياة 

يف كل اأنحاء العامل.

ال�سحة العاملية تك�سف عن اأوىل نتائح حتقيقها حول فريو�ش كورونا 
ا�ضتبعدت ت�ضربه من خمترب ووهان..

بريطانيا: ر�سد 
�ساللتني جديدتني 
لفريو�ش كورونا 

اإحداها "مبعث قلق"
تابعة  ا�ست�سارية  علمية  جلنة  قالت 
حتديد  مت  اإنه  الربيطانية،  للحك�مة 
ك�رونا  لفريو�ص  جديدتني  �سالتني 
اأنها  على  اإحداها  �سنفت  اإجنلرتا،  يف 
بع�ص  لهما  ال�سالتان  قلق".  "مبعث 
اللتني  ال�سالتني  م��ع  ال�سبه  اأوج���ه 

ظهرتا يف جن�ب اإفريقيا والربازيل.
اال�ست�سارية  امل��ج��م���ع��ة  و���س��ن��ف��ت 
التنف�سي  اجل��ه��از  ف��ريو���س��ات  ملخاطر 
ال�سالتني  اإح��دى  والنا�سئة  اجلديدة 
على  بري�ست�ل  يف  اأوال  ر�سدت  والتي 
�سنفت  كما  قلق".  مبعث  "�سالة  اأنها 
املجم�عة ال�سالة االأخرى التي ر�سدت 
"�سالة قيد  اأنها  اأوال يف ليفرب�ل على 

البحث".
على  اجلديدتان  ال�سالتان  وحتت�ي 
484 كيه والذي  اإي  حت�ر يطلق عليه 
يحدث على الربوتني ال�س�كي للفريو�ص 
����س���د يف  وه����� ن��ف�����ص ال��ت��غ��ري ال����ذي رخُ
ال�سالتني يف جن�ب اإفريقيا والربازيل 
واأثار قلقا على م�ست�ى العامل. ور�سدت 
ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة يف اإجن��ل��رتا 
76حتى االآن حالة اإ�سابة بال�سالتني، 
�ستنجح  اللقاحات  باأن  ثقة  على  لكنها 

يف التعامل معهما.
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حركتا فتح وحما�س تت��ضالن التفاق ب�ضاأن اآليات اإجراءات االنتخابات

تو�سلت حركتا فتح وحما�س اإىل جانب عدد من الف�سائل الفل�سطينية الأخرى، لتفاق ب�ساأن اآليات اإجراء النتخابات الرئا�سية والت�سريعية املرتقبة يف الأرا�سي 
الفل�سطينية، والتي �ستكون الأوىل منذ 15 عاما. وجاء هذا التفاق خالل حمادثات جمعت عدة ف�سائل فل�سطينية يف العا�سمة امل�سرية القاهرة.

وقال خليل احلية ع�س� املكتب ال�سيا�سي 
"الف�سائل  اإن  بيان  يف  حما�ص  حلركة 
اآليات  على  تتفق  الفل�سطينية  والق�ى 
ال�طني  للمجل�ص  االنتخابات  اإج���راء 
ذلك  يف  مب��ا  والرئا�سية،  والت�سريعي 

ت�سكيل حمكمة االنتخابات بالت�افق''.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ج��ربي��ل ال��رج���ب 
يف  القاهرة  يف  فتح  حركة  وف��د  رئي�ص 
�ستق�م  ال��ق��ادم��ة  االأي����ام  "يف  ت�سريح 
بت�سكيل  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة 
ب��اإع��داد ق�ائم  ال��ب��دء  اأج��ل  م��ن  جلنة 

لانتخابات''.
بيان  يف  الفل�سطينية  الف�سائل  وقالت 
اإنها  القاهرة  يف  الجتماعاتها  ختامي 
اتفقت على اأن "ال�سراكة ال�طنية م�سار 
كامل يبداأ بانتخابات املجل�ص الت�سريعي، 
انتخابات  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  وه���ي 
رئا�سة  انتخابات  تليه  ال�طني،  املجل�ص 
ت�سكيل  ا�ستكمال  ث��م  وم��ن  ال�سلطة، 
املجل�ص ال�طني باالنتخاب حيثما اأمكن 
ي�سمن  ومب��ا  ميكن،  ال  حيث  وال��ت���اف��ق 

منظمة  يف  الفل�سطيني  الكل  م�ساركة 
املمثل  ب��سفها  الفل�سطينية  التحرير 
ال�سرعي وال�حيد لل�سعب الفل�سطيني''.

واأ�سارت اإىل �سرورة "االلتزام باجلدول 
االنتخابات  مر�س�م  حدد  الذي  الزمني 
التاأكيد  م��ع  والرئا�سية،  الت�سريعية 
على اإجرائها يف مدينة القد�ص وال�سفة 

الغربية وقطاع غزة دون ا�ستثناء''.

على  االت��ف��اق  مت  اأن��ه  البيان  واأ���س��اف 
االنتخابات  ق�سايا  حمكمة  "ت�سكيل 
وال�سفة  القد�ص  بالت�افق من ق�ساة من 
هذه  وت��ت���ىل  غ���زة،  وق��ط��اع  الغربية 
اجلهات  من  غريها  دون  ح�سرا  املحكمة 
الق�سائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية 
الرئي�ص  وي�سدر  ونتائجها،  االنتخابية 
بت�سكيلها  رئا�سيا  مر�س�ما  الفل�سطيني 

الت�افق  لهذا  ا�ستنادا  مهامها  وت��سيح 
وطبقا للقان�ن''.

اجلهاد  حركة  اأعلنت  الحق،  وقت  ويف 
عدم  "قررت  اأن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  االإ���س��ام��ي 
باتفاق  م�سق�فة  انتخابات  يف  امل�ساركة 
ال�سعب  ح��ق���ق  اأه�����در  ال����ذي  اأو���س��ل��� 

الفل�سطيني وث�ابته''.
املركزية  االنتخابات  جلنة  واأعلنت 
عملية  ب��دء  االأرب��ع��اء،  الفل�سطينية، 
حت�سريا  للناخبني،  امليداين  الت�سجيل 
لعقد االنتخابات الت�سريعية والرئا�سية 
وت�ستمر  اجل���اري،  العام  عقدها  املقرر 
�ساملة  تك�ن  اأن  على  فرباير   16 حتى 

االنتخابات الت�سريعية والرئا�سية.
تحت  فخُ االل��ك��رتوين،  الت�سجيل  عملية 
وبلغ عدد  الرئا�سي،  املر�س�م  منذ �سدور 
ملي�ن   2.4 ال�ساعة  حتى  امل�سجلني 
ممن  امل��ائ��ة  يف   85 بن�سبة  فل�سطيني، 
اللجنة  تعمل  االن��ت��خ��اب،  ل��ه��م  ي��ح��ق 
فتح  عرب  الناخبني  �سجل  حتديث  على 

الت�سجيل اإلكرتونيا.
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قال م�ست�سار االأمن القومي الباك�ستاين موؤيد يو�سف، اإن بالده 
يف  لذلك  املالئم  املناخ  توفر  حال  الهند  مع  للحوار  م�ستعدة 

ك�سمري. واأكد تاأييد بالده لل�سالم مع الهند، 
م�ست�سار االأمن القومي الباك�ستاين، اأكد رغبة بالده يف حتقيق 
ال�سالم باملنطقة واأنه "ال ميكن حتقيق االأمن االقت�سادي دون 
اإر�ساء ال�سالم". ولفت اإىل اأن "اإقليم ك�سمري املحتل حتول اإىل 
م�سددًا  باإن�سانية"،  ُيعامل  ال  ك�سمري  �سعب  واأن  مفتوح،  �سجن 
على �سرورة تغيري ذلك حتى ميكن اتخاذ اأي خطوات يف �سبيل 

حتقيق ال�سالم.

ع�سكرية  عملية  اإطالق  عن  االأربعاء،  اأم�ص  تركيا  اأعلنت 
�سمال  يف  الكرد�ستاين''،  العمال  ''حزب  اأهداف  �سد  جديدة 

العراق.
واأكدت وزارة الدفاع الرتكية يف بيان لها، اأن العملية اجلديدة 
قارا  منطقة  يف  انطلقت  الن�سر2''  ''خملب  ا�سم  حتمل  التي 
تعتربه  الذي  العمال''  ''حزب  عنا�سر  اأن  م�سيفة  العراقية، 

اأنقرة تنظيما اإرهابيا يتكبدون خ�سائر ملمو�سة.
الع�سكرية  العمليات  من  عددا  اأجرت  قد  تركيا  وكانت 
رغم  العراق،  �سمال  يف  الكرد�ستاين''  العمال  �سد''حزب 

احتجاجات حكومة بغداد.

باإندوني�سيا  ا  213 �سخ�سً الطبيعية يف م�سرع  الكوارث  ت�سببت 
اأم�ص  �سدر،  بيان  بح�سب  ذلك  جاء  اجلاري.  العام  بداية  منذ 
وذكر  باإندوني�سيا.  الوطنية  الكوارث  اإدارة  وكالة  عن  االأربعاء 
والفي�سانات  العوا�سف  اأبرزها  طبيعية،  كارثة   386 اأن  البيان 
اأنحاء متفرقة من  واالنهيارات االأر�سية والزالزل، تعر�ست لها 
البالد خالل الفرتة من 1 يناير املا�سي، وحتى يوم الثالثاء، 9 

فرباير اجلاري.
واأو�سح البيان اأن تلك الكوارث اأثرت �سلًبا على مليوين �سخ�ص 
األًفا   12 واإ�سابة  ا،  �سخ�سً  213 م�سرع  يف  وت�سببت  تقريًبا، 
التي  والرباكني  الزالزل  منطقة  يف  اإندوني�سا  وتقع  اآخرين. 
نحو  فيها  ويوجد  الهادي،  املحيط  النار" حول  "حزام  بـ  تعرف 
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�سادق الربملان التون�سي، م�ساء الثالثاء، بح�سور وزير الدفاع، 
بتمديد  يتعّلقان  �سياديني  قرارين  على  الربتاجي،  ابراهيم 
واإر�سال  مايل،  بجمهورية  اجلّوي  للنقل  ع�سكرية  وحدة  ن�سر 
اإطار  يف  الو�سطى،  اإفريقيا  جمهورية  اإىل  مروحيات  وحدة 

مهمة اأممية.
الذي  الد�ستور  من   77 البند  ما ميليه  بح�سب  الربملان،  واأقر 
يفر�ص عر�ص اإر�سال قوات ع�سكرية خارج البالد على موافقة 
راية  حتت  مايل  يف  االأوىل  للوحدة  التمديد  ال�سعب،  جمل�ص 
االأمم، فيما اأقر املهمة الع�سكرية الثانية يف اأفريقيا الو�سطى. 
املتحدة  االأمم  رايتي  حتت  مهّمة   23 يف  تون�ص  و�ساركت 
واالحتاد االإفريقي، بوحدات من اجلي�ص الوطني يف عمليات 

حفظ ال�سالم يف عديد املناطق بالعامل.

يف جل�سة مغلقة عقدها الثالثاء جمل�ص االأمن ب�ساأن �سوريا، اأقر 
املبعوث االأممي غري بيدر�سن "بف�سل امل�سار ال�سيا�سي" يف هذا البلد 
الذي ي�سهد ا�سطرابات منذ نحو 10 �سنوات. وح�ص موفد االأمم 
على  الدويل  االأمن  جمل�ص  اأع�ساء  �سوريا  اإىل  اخلا�ص  املّتحدة 

توحيد موقفهم لك�سر اجلمود امل�سيطر على امللف ال�سوري .
وف�سل جمل�ص االأمن  يف االّتفاق على بيان م�سرتك ب�ساأن �سوريا، 
وذلك يف ختام نهار من املفاو�سات متيّز بدعوة املبعوث االأممي اإىل 
العملية  الإحياء  انق�ساماتها  تخّطي  اإىل  الدولية  االأ�سرة  دم�سق 

ال�سيا�سية املتوقفة فيه، بح�سب م�سادر دبلوما�سية.

تركيا تطلق عملية ع�سكرية 
جديدة �سمال العراق

اإندوني�سيا..الكوارث الطبيعية تودي 
ا منذ بداية 2021 بحياة 213 �سخ�سً

الربملان التون�سي يوافق على اإر�سال 
وحدة مروحيات اإىل اأفريقيا الو�سطى

جمل�ش االأمن يف�سل يف التو�سل 
لقرار ب�ساأن �سوريا 

م�سوؤول باك�ستاين: م�ستعدون للحوار 
مع الهند حال تهيئة املناخ بك�سمري 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
بدء عملية ت�سجيل الناخبني الفل�سطينيني ميدانيا

االحتالل ال�سهيوين 
اعتقل اأكرث من 4 

اآالف فل�سطيني منذ 
بداية انت�سار كورونا

الفل�سطيني،  االأ���س��ري  ن���ادي  ك�سف 
االحتال  ق���ات  اأن  االأرب��ع��اء،  اأم�����ص 
وباء  بداية  منذ  اعتقلت  االإ�سرائيلي 
فل�سطيني  اآالف  اأرب��ع��ة  نح�  ك���رون��ا 

وفل�سطينية.
الفل�سطيني،  االأ���س��ري  ن��ادي  واع��ت��رب 
اعتقال  ا�ستمرار  اأن  �سحايف،  بيان  يف 
ا�ستمرار  ظل  يف  امل�اطنني،  من  املزيد 
الذي  االأم��ر  جرمية،  ال���ب��اء،  انت�سار 
م�ساعف،  خل��ط��ر  ح��ي��ات��ه��م  ��ع��ّر���ص  يخُ
املطالبات  من  الرغم  على  اأنه  واأ�ساف 
امل�ستمّرة باالإفراج عن االأ�سرى املر�سى 
وكبار ال�سّن واالأطفال والن�ساء يف ظل 
االحتال  رّد  ف��اإن  الراهنة،  الظروف 
اآالف   4 م���ن  اأك����رث  ب��اع��ت��ق��ال  مت��ث��ل 
م�اطن منذ بداية انت�سار ال�باء حتى 
اإىل  و�سعى  املا�سي،  يناير  �سهر  نهاية 
وتنكيل  قمع  اأداة  اإىل  ال�باء  حت�يل 
بحق  ممنهجة  ترهيب  عمليات  ع��رب 
�سلطات  االأ�سري  نادي  وحّمل  املعتقلني، 
حياة  عن  امل�س�ؤولية  كامل  االحتال 
املجتمع  جم����ددًا  م��ط��ال��ب��ًا  املعتقلني، 
االعتقال  لعمليات  حّد  ب��سع  الدويل 
املمنهجة التي تطاول ي�ميًا على االأقل 
فئات  كل  م�ستهدفة  م�اطنني،  ع�سرة 
املجتمع، مبن فيهم كبار ال�ّسن واملر�سى، 
ق���ات  اأن  اإىل  �����س��ار  يخُ واالأط����ف����ال.  
يناير  �سهر  خ��ال  اعتقلت  االحتال 
الن�سبة  وه��ي  م�اطنًا،   456 املا�سي، 
االأعلى مقارنة مع االأ�سهر االأخرية من 

ق.دالعام املا�سي.

ق.دق.د



بطولة هذا املو�سم لتحقيق اأف�سل نتيجة ممكنة، 
ثم  ومن  �سورة  باأف�سل  امل�سوار  بداية  له  ت�سمن 
و�ستدخل  متميز  مو�سم  تقدمي  يف  نواياه  تاأكيد 
حتت  مرتفعة  جد  مبعنويات  ليا�سمكا ت�سكيلة 
قيادة املدرب التون�سي فاروق اجلنحاوي خ�سو�سا 
التون�سي  للمدرب  متعددة  تبقى  اخلــيــارات  واأن 
وذلك ق�سد �سبط الت�سكيلة املثالية القادرة على 

االإطاحة باملحليني فوق اأر�سية ميدانهم.

ويف �سياق اأخر قامت االإدارة بتو�سيح بخ�سو�ص 
املو�سوع االأخري يف جريدة االورا�ص نيوز واملتعلق 
بامل�ستقدم اجلديد م�سباح وكذا ق�سية قادة عبد 
عقده  يف�سخ  مل  االأول  بــاأن  اأكــدت  حيث  اجلليل 
بحالته  اأ�سا�سا  تتعلق  غيابه  واأ�سباب  الفريق  مع 
النف�سية املنهارة بعد حادث مرور و�سيعود قريبا 
ل�سفوف الفريق يف حني اأن و�سعية الالعب قادة 

تبقى جمهولة لغاية عودته من االمارات.

نحرتم الكاب و�سعارنا العودة بالزاد  بايزيد: 
كامال 

موعد  عن  قليلة  �ساعات  وقبل  اخــرى  جهة  من 
قمة ال�سرق التي يرتقبها اجلمهور العري�ص �سرح 
االورا�ص  مهاجم احتاد خن�سلة بايزيد �سفيان لـ 
عن تكهنه بنتيجة املباراة املحلية املرتقبة  نيوز
�ستكون  املقابلة  هذه  اأن  اأكــد  اجلمعة  يوم  ع�سر 
اعرتف  اأنه  ورغم  ذروته  �سيبلغ  والتناف�ص  مثرية 
باأن املاأمورية لي�ست �سهلة واأن اخل�سم قوي اإال اأنه 
الثالث  بالنقاط  الكاب والعودة  متفائل مبباغتة 
لتكون مفتاح حتقيق نتائج اأف�سل يف قادم اجلوالت 

واإهداء الفوز الأن�سار الكحلة والبي�ساء.

مبلعب  الغد  يــوم  باتنة  �سباب  ي�ستقبل 
يف  خن�سلة  اإحتــاد  فريق  �سفوحي  ال�سهيد 
مواجهة حملية �ستكون مثرية للغاية بحكم 
موا�سم،  عــدة  منذ  الفريقني  بني  الندية 
ورقة  على  يتناف�سان  كــانــا  حــني  خا�سة 
ال�سعود للرابطة الثانية، لكن هذه املرة يف 
غياب اجلماهري ب�سبب وباء الكوفيد، وبدا 
تعداد الكاب م�ستعدا للمواجهة، خا�سة بعد 
برنامج  تخللته مباريات تطبيقية، ناهيك 
عن العديد من الور�سات وقف عليها املدرب 
ال�سوداء  النقطة  وتبقى  رحموين  مــراد 
اللقاء  �ستدخل  االأورا�سية  الت�سكيلة  اأن 
ب�سبب  كبرية  بن�سبة  اجلــدد  العبيها  دون 
بالالعبني  اخلا�سة  االإجـــازات  جلب  عدم 
ال�سائفة  يف  ا�ستقدامهم  مت  الذين  اجلدد 
االآن  حد  اإىل  تاأهيلهم  يتم  ومل  املن�سرمة 
الفريق  ذمــة  يف  العالقة  الــديــون  ب�سبب 
لدى جلنة ف�ص النزاعات التابعة للرابطة 
الوطنية والتي تفوق اأربعة ماليري كل هذا 
رغم عمل االإدارة هذا االأ�سبوع على اإيجاد 
ويف  الدائنني  الالعبني  مع  اتفاق  اأر�سية 
هو  الفريق  يبقى  امل�ستجدات  هذه  كل  ظل 
االنتظار  �سوى  يبقى  ومل  االأكــرب  اخلا�سر 
املقبلة  القليلة  االأيـــام  عنه  �ست�سفر  ملــا 
للرئي�ص  احلثيثة  امل�ساعي  مــن  بــالــرغــم 
لقاء  قبل  االإجــــازات  جلب  ق�سد  زغينة 

اإتفاق  االإدارة  وجدت  االآن  وحلد  خن�سلة 
وهم  العب   12 اأ�سل  من  العبني  اأربعة  مع 
واملالحظ  وبــالل  قري�ص  عمران  عطو�ص 
�سطره  الذي  التدريبي  الربنامج  خالل  من 
�ستدخلها  الفارطة  احل�س�ص  خالل  املدرب 
ت�سكيلة الكاب يف لقاء يختلف نوعا ما عن 
الفريقني وهي  ال�سابقة بني  املواجهات  كل 
املدرب رحموين  اأبناء  التي يريد  املواجهة 
منذ  الثقة  لك�سب  الثالث  بنقاطها  الظفر 

البداية.
من جهة اأخرى ت�سعى الت�سكيلة اخلن�سلية 
جولة  اأول  يف  اإيجابية  بنتيجة  الــعــودة 
وذلك لتاأكيد نوايا الفريق يف قول كلمته يف 

حت�سرياتها  بوعقال  جنم  فريق  اإدارة  توا�سل 
اإنهاء  تريد  و  التدريبات،  الإ�ستئناف  حت�سبا 
قائمة  غلق  و  وقت  اأقرب  يف  االإنتدابات  عملية 
و  التح�سريات،  مبا�سرة  اأجــل  من  امل�ستقدمني 
ي�ستهدف رئي�ص النادي ر�سيد بن الربعي التعاقد 
اأعطت  التي  ال�سيا�سة  وهي  �سبان  الالعبني  مع 
ــرية  االأخ ال�سنوات  خــالل  الفريق  يف  نتائجها 
وتعاقدت اإدارة الفريق مع الثنائي خوين عالء 
الدين و زميله بوحل�سي ال�سعيد خريجا مدر�سة 
جمعية عني مليلة وكان ين�سطان املو�سم املا�سي 
�سباب  هداف  اإلتحق  كما  زواي  اأوالد  جمعية  يف 
بالفريق  �سالمة  املا�سي  املو�سم  يــاقــوت  عــني 
اإ�سافة  متنح  اأن  �ساأنها  من  التي  ال�سفقة  وهي 
حلد  االإدارة  ا�ستقدمت  وبذلك  للفريق  كبرية 
االأن خم�سة العبني بعد كل من كم�سي من جنم 

تازوقاغت و�سحراوي اإحتاد عني البي�ساء. 
عرب رئي�ص الفريق ر�سيد بن الربعي عن تفاوؤله 
حظرية  �سمن  النادي  حظوظ  بخ�سو�ص  الكبري 
الأول  فيه  �سين�سط  الــذي  هــواة  الثاين  الق�سم 
مرة يف تاريخه و ذلك نظرا لعدة عوامل يراها 
قائال  �سرح  حيث  الفارق  �ستحدد  من  هي  اأنها 
:"بالعودة اإىل اإ�ستعدادات الفريق دعني اأ�سنفها 
بالناجحة  فكما هو معلوم  كنا اأول من بني اأوىل 
لي�ص  هــذا  و  العملية  هــذه  با�سرت  التي  الفرق 
من باب ال�سدفة بل كان وفق برنامج و خمطط 
لكوننا  الفني وهذا  الطاقم  و  االإدارة  عمل بني  
اأن التوقف ملدة كبرية لي�ص جيدا وهو م�سرا فما 
بالك بثمانية ا�سهر بدون مناف�سة فاملاأمورية لن 
لكنني جد  الثاين  الق�سم  �سهلة يف بطولة  تكون 
متفائل بتحقيق م�سوار اإيجابي الأن اأ�سرة النجم 
اإىل  للو�سول  �سويا  نعمل  و  الفريق  وراء  كلها 

الهدف املن�سود".

االإدارة ت�ضرع
 يف اال�ضتقدامات 
وخوين وبوحل�ضي 

جديد الت�ضكيلة

جنم بوعقال
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ال�سباب والريا�سة رف�سها  ابدت وزارة 
جديد  اأ�سا�سي  قانون  باإعتماد  القاطع 
العامة  اأ�سغال اجلمعية  لـ"الفاف" قبل 
ـــقـــررة �ــســهــر مــار�ــص  االإنــتــخــابــيــة وامل
االحتادية  رئي�ص  مطالبة  بعد  وهــذا 
اجلــزائــريــة لــكــرة الــقــدم خــري الدين 
زط�سي بذلك ون�سرت الوزارة بيانا عقب 
الــوزاريــة  الوطنية  اللجنة  اإجــتــمــاع 
امل�سار  مبــتــابــعــة  املــكــلــفــة  املــ�ــســرتكــة 
االنتخابي لتجديد الهيئات الريا�سية، 

املــوؤرخ  الـــوزاري  باملن�سور  فيه  ــرت  وذك
اللجوء  مينع  الذي   2020 جوان   8 يف 
التع�سفية  الــتــاأديــبــيــة  ـــراءات  ـــالإج ل
االنتخابية  القوانني  يف  تعديل  وكــل 
انتهاء  غاية  اإىل  االأ�سا�سية  والقوانني 
البيان  نف�ص  وح�سب  االإنتخابي  امل�سار 
وال�سفافية  االأخالقيات  قواعد  فــاإن 
ال  الريا�سي  املجال  يف  الرا�سد  واحلكم 
التاأديبية  االإجراءات  مببا�سرة  ت�سمح 
التع�سفية وتعديل القوانني االنتخابية 

امل�سار  خـــالل  االأ�ــســا�ــســيــة  ــقــوانــني  وال
امل�سائل  ــة  ــس درا� و�ستتم  االنــتــخــابــي 
التاأديبية وتعديل القوانني االنتخابية 
بعد  مبا�سرة  االأ�ــســا�ــســيــة  والــقــوانــني 
االأطـــراف  بع�ص  وتـــرى  االنــتــخــابــات 
اأن  الرت�سح  يف  نيتها  اأبدت  التي  خا�سة 
جوهر التعديالت املراد تغيريها تتعلق 
االحتادية  لرئا�سة  الرت�سح  ب�سروط 
املرت�سحني  اأمــام  الطريق  لغلق  ــك  وذل

لرئا�سة االإحتادية.

كاملة،  موا�سم  خم�سة  دام  غياب  بعد 
الغد  ظهرية  ال�ساوية  اإحتاد  فريق  �سيكون 
على موعد مع ت�سجيل عودته اإىل حظرية 
�سباب  �سد  بالتباري  الثانية  الــرابــطــة 
من  االأوىل  اجلولة  ــار  اإط يف  جــالل  اأوالد 
و�ستكون   ،2021/2020 الكروي  املو�سم 
اأ�سبال  املباراة املذكورة �سعبة للغاية على 
نوعية  اإىل  بالنظر  زكــري،  ح�سني  املــدرب 
للتناف�ص  املو�سم  هذا  يطمح  الذي  املناف�ص 
على املراتب االأوىل وتكرار �سناريو املو�سم 
�ستواجه  الــتــي  ال�سعاب  ورغـــم  املــا�ــســي  
االأ�سفر  ــزي  ال اأ�سحاب  اأن  اإال  طريقهم 
ــن يــدخــلــوا الــلــقــاء يف ثوب  ـــود  ل ـــس واالأ�
ال�سحية، بل بالعك�ص ف�سيحاولون مباغتة 
الكروي  املو�سم  تد�سني  اأجل  من  ال�سيوف 
اأنهم  مبا  ممكنة،  طريقة  باأف�سل  اجلديد 
اأمامه  ولعبوا  جّيدا  الفريق  هذا  يعرفون 

الت�سكيلة  م�ستوى  وعلى  املا�سي  املو�سم 
التقني  اأن  اإىل  املعطيات  فت�سري  االأ�سا�سية 
املثالية  الت�سكيلة  على  �سيعتمد  الباتني 
غاية  اإىل  عنها  الك�سف  يريد  ال  والــتــي 
اأن املباراة يحت�سنها  املباراة كما ن�سري اإىل 
�سيكون  مباراة  "زرداين ح�سونة" يف  ملعب 

�ستلعب  اين  اجلمهور  فيها  االأكــرب  الغائب 
االجــراءات  ب�سبب  فارغة  مدرجات  امــام 
غاية  يف  املــبــاراة  �ستكون  اإذ   ، الوقائية 
ناد  كــل   واأن  خا�سة  للفريقني  االأهمية 
ممكنة  اإنــطــالقــة  اأفــ�ــســل  حتقيق  يــريــد 
والك�سف عن طموحاته من البداية �سواء 

بالن�سبة لالإحتاد الذي يهدف اإىل حتقيق  
م�سوار اإيجابي مبا اأنه ميلك ت�سكيلة �سابة 
ال�سحراء  اأبناء  اأو  التناف�ص،  على  قادرة 
وتاأكيد  التحدي  رفــع  يف  يفكرون  الذين 
الكبار  حظرية  �سمن  باللعب  جــدارتــهــم 
الغد  مباراة  يف  االإنت�سار  حتقيق  و�سيكون 
بالتايل  و  جيد  ــر  اأم للجاللية  بالن�سبة 
هو  املواجهة  هــذه  يف  الــفــوز  حتقيق  ــاإن  ف
يف  بداية  اأف�سل  �سمان  اأجل  من  مهم  اأمر 
البطولة من خالل العودة بالزاد كامال من 
اأم البواقي، كما ن�سري اإىل اأن اأ�سبال املدرب 
االأن�سار  يريده  ما  حتقيق  زكريرييدون  
بعد فرتة اإعدادية جيدة ، الأنه ومن دون 
�سك يف حال حتقيق اإنت�سار مريح �سي�سعى 
بعدها رفقاء بوزيان اإىل جمع نقاط اأخرى 
البداية  من  والبقاء  املوالية  اجلوالت  يف 

على �سلة باملرتبة الريادية.

حت�سرياتها  الربج  اأهلي  ت�سكيلة  توا�سل 
مقرة  جنم  فريق  اأمام  ال�سبت  هذا  ملباراة 
املوؤقت  املــدرب  اأ�سبال  طموح  يبقى  حيث 
الفوز  حتقيق  هــو  بو�سبيعة  الــنــور  عبد 
اأجــل  مــن  املــو�ــســم  هــذا  بطولة  يف  االأول 
الــتــي يحتلها  االأخــــرية  املــرتــبــة  ــادرة  ــغ م
الفريق بعد 12 جولة كاملة خا�سة اأن اأي 
تعرث جديد من �ساأنه اأن يدخل الفريق يف 
دوامة جديدة من امل�ساكل، ومن جانب اأخر 
املدرب  هوية  يف  االأهلي  اإدارة  تف�سل  مل 
االت�ساالت  تبقى  حيث  للفرق  اجلــديــد 
و�سليماين  بــوزيــدي  الثنائي  مــع  جــاريــة 
على  االإ�سراف  اأجل  من  اأحدهما  الإختيار 
املدرب  اإعتذار  بعد  وهذا  الفريق  تدريب 
اليامني بوغرارة عن قبول العر�ص املقدم 

له من اإدارة االأهلي.
يف  املــوجــودة  الكثرية  الغيابات  وت�سكل 
التعداد هاج�سا للطاقم الفني الأهلي الربج 
حتت  العنا�سر  مــن  الكثري  ــود  وج ظــل  يف 
طائل العقوبة اأو االإ�سابة وهو االأمر الذي 

جعل املدرب املوؤقت بو�سبيعة يراهن اأكرث 
هذا  مباراة  خالل  ال�سبان  الالعبني  على 
ال�سبت اأمام جنم مقرة، ويغيب عن ت�سكيلة 
االأهلي كل من عرو�سي، بن عثمان، زغدان، 
م�ساركة  تبقى  حني  يف  و�سبيعي،  متحزم 

التي كان  االإ�سابة  ب�سبب  م�ستبعدة  زياين 
التدريبات  يف  �سروعه  رغــم  منها  يعاين 

خالل االأ�سبوع اجلاري.
الوعود  جت�سيد  االأهلي  اأن�سار  ويرتقب 
املحلية  ال�سلطات  طــرف  مــن  املمنوحة 
التي  ــــة  االإداري امل�ساكل  حــل  بخ�سو�ص 
تعيني  مقدمتها  ويف  الفريق  منها  يعاين 
تبقى  فيما  النادي  لقيادة  جديدة  اإدارة 
من املو�سم اجلاري وكان االأن�سار متخوفني 
مبلف  يتعلق  فيما  االإحتادية  عقوبات  من 
احل�سول على اإجازة الفريق املحرتف يف ظل 
ب�سبب  امللف  اإمتام  يف  الفريق  اإدارة  تاأخر 
االإحتادية  هــددت  حيث  الوثائق،  بع�ص 
بخ�سم النقاط من الفريق يف حال التاأخر 

اأكرث يف ت�سوية هذا االإ�سكال.

على  �سيفا  الغد  ع�سية  باتنة  مولودية  فريق  يحل 
مباراة  يف  �سابو،  العقيد  مبلعب  عنابة  احتــاد  نــادي 
حل�ساب اجلولة االأوىل من عمر بطولة الق�سم الثاين 
االورا�سية  الكتيبة  وت�سعى  اجلــديــدة،  �سيغته  يف 
البي�ساء لتحقيق نتيجة ايجابية والعودة بالزاد كامال 
من بونة، لتحقيق اأف�سل انطالقة، هذا وبعد ترب�سني 
حت�سريين واأ�سابيع من التح�سريات يعول الطاقم الفني 
الذي يقوده اأمني غيموز على رفقاء القائد لزهر حاج 
عي�سى لتحقيق اأف�سل نتيجة ممكنة يف هذه اخلرجة.

هـــذا و�ــســعــى اأ�ــســحــاب الــلــونــني االأبــيــ�ــص واالأ�ــســود 

ال�ستغالل معاناة احتاد عنابة الذي لن ي�سارك باكابر 
ب�سبب  االإجــازات  على  ح�سوله  عدم  باعتبار  الفريق 
ما  وهو  ت�سوى  مل  التي  النزاعات  جلنة  ديون  م�سكلة 
هذا  ا�ستغالل  عن  الباحثة  البوبية  مطامع  من  زاد 
الظرف القتنا�ص الزاد كامال والدخول بقوة يف غمار 

املناف�سة.
يجدر الذكر اأن اإدارة مولودية باتنة قد �سوت ديونها 
املتعلقة بالغرامات املقدرة بـ مليون �سنتيم، كما اأنها 
�سالح  يف  الظروف  كل  فــاإن  وبهذا  االإجــازات  ا�ستلمت 

رفقاء اإليا�ص عباب�سة لتحقيق نتيجة ايجابية.

ت�سد ت�سكيلة وفاق �سطيف 
�سبيحة  غانا  اإىل  الرحال 
عرب  خا�سة  رحلة  يف  الغد 
اجلوية  للخطوط  طــائــرة 
ملباراة  حت�سبا  اجلزائرية 
الـ  الـــدور  مــن  ــاب  ــذه ال
كاأ�ص  مناف�سة  ــن  م مــكــرر 
اأ�سانتي كوتوكو  اأمام  الكاف 
اأم�سية  املــقــررة  املــبــاراة  يف 
و�سبطت  اجلــمــعــة،  يــــوم 

اخلا�سة  التنظيمية  االإجـــــراءات  كــل  الــوفــاق  اإدارة 
اأع�ساء  باقي  عن  ف�سال  العبا  ت�سم   التي  بالرحلة 
االإعالم  خلية  وكــذا  والطبي  واالإداري  الفني  الطاقم 
وهذا يف غياب كل من خريي، بكاك�سي، جحنيط، جاهلي، 
العيدوين وبياز ب�سبب االإ�سابات التي يعانون منها، ومن 
اأول ح�سة تدريبية  الوفاق  اأن تخو�ص ت�سكيلة  املنتظر 
يف غانا مبا�سرة بعد الو�سول يف انتظار برجمة احل�سة 
اأكرا  يف  الــدويل  امللعب  اأر�سية  على  واالأخــرية  الثانية 

الذي �سيحت�سن مباراة هذا االأحد. 
بنتيجة  الــعــودة  يف  للوفاق  الفني  الطاقم  ويــرغــب 
خالل  �سهولة  اأكرث  االأمور  تكون  حتى  غانا  من  اإيجابية 
ب�سطيف،  ماي   مبلعب   املقررة  العودة  مباراة 
مطمئن  تعادل  اأو  بفوز  العودة  هو  الرهان  يبقى  حيث 
يف  الوفاق  هدف  ويبقى  االنهزام،  تلقي  دون  االأقل  على 
الوقت الراهن من املناف�سة القارية هو املرور اإىل دوري 
عقبة  جتــاوز  خالل  من  وهــذا  الكاف  لكاأ�ص  املجموعات 
الهدف  يبقى  كما  املكرر،  الــدور  هذا  يف  كوتوكو  اأ�سانتي 
اأ�سانتي  ح�ساب  على  التاأهل  حتقيق  من  للوفاق  االأخــر 
اإىل  الو�سول  نظري  حمرتم  مايل  مبلغ  على  احل�سول  هو 

دوري املجموعات ف�سال عن 
على  ــول  ــس ــ� احل ــة  ــي ــان ــك اإم
ــدة يف  ــدي عــقــود متــويــل ج

حال حتقيق التاأهل. 
ــــاق  وحتـــــــدث مـــــــدرب وف
عن  الكوكي  نبيل  �سطيف 
مناف�سة  يف  الوفاق  اأهــداف 
ــدا على  ــوؤك كــاأ�ــص الــكــاف م
الو�سول  يف  الفريق  طموح 
هذه  من  النهائي  الدور  اإىل 
وفاق �سطيف فريق كبري  املناف�سة قائال يف هذا ال�سدد :
اأعمل  اأن  طبيعي  االألقاب،  على  دائما  املراهنة  وقــدره 
على  لكن  الــكــربى،  الفرق  مييز  ما  وهــذا  ال�سغط  حتت 
اأن يدركوا اأن معدل اأعمار الالعبني �سغري  ال�سطايفية
جدا، لذلك علينا اأن نقف جميعا اإىل جانبهم، و�سن�سعى 
كاأ�ص  مل�سابقة  النهائي  ــدور  ال اإىل  للو�سول  العام  هــذا 
الكاف، واأن نراهن جديا على لقب البطولة، حينها ميكن 

. اأن نتحدث عن دوري االأبطال م�ستقبال
للوفاق  الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  حتدث  كما 
حممد  عمورة  الفريق  هداف  يقدمه  الذي  امل�ستوى  عن 
عمورة موهبة �ساعدة يف  االأمني قائال يف هذا ال�سياق :
الكرة اجلزائرية، اإنه العب رائع ويقدم م�ستويات جيدة 
ب�سكل كبري،  العام  اأن يربز هذا  املا�سي، قبل  املو�سم  منذ 
لقد اأخذ الثقة يف نف�سه و�سار داعما اأ�سا�سيا النت�سارات 
النادي، واأتوقع اأن يكون لهذا الالعب �ساأن كبري يف الكرة 
لعمورة منلك خزانا كبريا  م�ستقبال، وخالفا  اجلزائرية 
من الالعبني ال�سبان، ورغم ذلك ال بد من تعزيز الفريق 
على  جــديــا  املناف�سة  على  نــقــدر  حتى  ــدد  ج بالعبني 

االألقاب.

ليا�ضمكا و الكاب قمة اأورا�ضية خال�ضة بني 

الوزارة ترف�س اأي تعديالت بخ�ضو�س القوانني 
االأ�ضا�ضية اإىل غاية انتهاء امل�ضار االنتخابي

االإحتاد ي�ضعى للب�ضم على بداية مثالية بعد العودة للرابطة الثانية

بو�ضبيعة يراهن على حتقيق الفوز االأول يف البطولة اأمام جنم مقرة 

ثقيال  �ضيفا  حتل  البوبية
على اأبناء بونة

الوفاق ي�ضافر غدا اإىل غانا يف رحلة خا�ضة 
والكوكي يريد ح�ضم التاأهل مبكرا

ي�ستقبل هالل �سلغوم العيد اجلار نادي التالغمة 
يف مباراة حملية واعدة مبلعب املظاهرات ب�سلغوم 
العيد اأم�سية الغد بداية من الثالثة زواال، ويراهن 
الفريق املحلي بقيادة املدرب ر�سيد بوعراطة على 
املفرو�ص  ال�سغط  تخفيف  بغية  الفوز  حتقيق 
العديد  ورغــم  الــراهــن،  الوقت  يف  الفريق  على 
اأن  اإال  الفريق  املوجودة يف ت�سكيلة  الغيابات  من 
املدرب بوعراطة اأكد على جاهزية الت�سكيلة من 
الذي  امل�ستوى  على  والتاأكيد  الفوز  حتقيق  اأجل 
اأظهره يف املقابالت الودية واأخرها الفوز الكبري 
برباعية  ولبان  بني  فريق  ح�ساب  على  املحقق 
اإقامة  م�سكل  باإنهاء  الهالل  اإدارة  وقامت  كاملة، 
الالعبني من خالل حتويلهم اإىل اأحد الفنادق يف 
املدينة لو�سعهم يف اأف�سل الظروف يف اإنتظار حل 

امل�سكل نهائيا خالل االأيام املقبلة.
اأن  زمامطة  رابــح  التالغمة  نــادي  مــدرب  واأكــد 
النواحي  جميع  مــن  جــاهــزة  الفريق  ت�سكيلة 

الداربي لقاء  يف  الفوز  حتقيق  على  وتراهن 
اأمام الهالل لتحقيق اإنطالقة قوية يف البطولة، 
ويغيب عن ت�سكيلة النادي يف هذه املقابلة كل من 
دريدح، غزايل، بن طاهر وفرجيوي ب�سبب عدم 
يف  لها  تعر�سوا  التي  االإ�سابات  بعد  جاهزيتهم 
وقت �سابق، يف حني �ستكون باقي اخليارات حتت 
ت�سرف الطاقم الفني للفريق مبا يف ذلك الثنائي 
هادف وبولعابة بعد تعافيهما من االإ�سابة، ف�سال 
تدربا  اللذان  وكنون  جبايلي  االأخر  الثنائي  عن 
مع  اندماجهما  قبل  �سابق  وقــت  يف  اإنــفــراد  على 

املجموعة.

داربي واعد والهالل يبحث 
عن الفوز الإزالة ال�ضغوطات 
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بالعلمة  حــار�ــص  عــمــار  ال�سهيد  ملعب  يحت�سن 
اأم�سية اليوم بداية من الثالثة زواال لقاء اجلولة 
املجموعة  للهواة  الثاين  الق�سم  بطولة  من  االأوىل 
يف  تاجنانت  ودفاع  العلمة  مولودية  بني  ال�سرقية 
املحلي  الفريق  يطمح  حيث  مثرية،  حملية  مباراة 
حتت قيادة املدرب عزيز عبا�ص لتحقيق اإنطالقة 
قوية يف البطولة بتحقيق الفوز االأول رغم التاأخر 
الفريق  يراهن  حني  يف  التح�سريات  يف  امللحوظ 
بنتيجة  والــعــودة  املــفــاجــاأة  حتقيق  على  الــزائــر 
يف  الدفاع  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  رغم  اإيجابية 

الوقت الراهن. 
على  معنويا  فوزا  العلمة  مولودية  اأكابر  وحقق 
املباراة  يف  هــدف  مقابل  بثالثية  الــرديــف  فريق 
وعرفت  حــار�ــص،  مبلعب  جــرت  التي  التطبيقية 
للتدريبات  املقاطعني  الالعبني  عـــودة  املقابلة 
اإىل  ــودة  ــع وال االإ�ـــســـراب  ــاء  ــه اإن ف�سلوا  ــذيــن  وال
التدريبات خ�سو�سا يف ظل التطمينات التي تلقاها 
املالية  م�ستحقاتهم  بت�سوية  جغمة  الالعب  رفاق 
الالعبني  عودة  و�سكلت  قليلة،  اأيــام  بعد  العالقة 

بالنظر  للفريق  الفني  للطاقم  اإرتياحا  القدامى 
االأ�سا�سية،  الت�سكيلة  يف  الالعبني  يف  هوؤالء  لوزن 
اأجرة  بت�سوية  الالعبني  املولودية  اإدارة  ووعدت 
على  الت�سكيلة  حتفيز  اأجــل  من  واحــدة  �سهرية 

حتقيق الفوز يف هذه املباراة.
بت�سكيلة  الغد  مباراة  الدفاع  ت�سكيلة  وتخو�ص 
مبتورة من الالعبني اجلدد ب�سبب عدم متكن اإدارة 
والتي  املنازعات  جلنة  ديــون  ت�سوية  من  الفريق 
الذي  ــر  االأم وهــو  �سنتيم  مليار  مبلغ   تناهز 
اأجرب املدرب كرمي زاوي على ترقية عدد كبري من 
العبي الرديف لتعوي�ص الالعبني اجلدد يف اإنتظار 
رئي�ص  وقــال  القادمة،  املباريات  خــالل  تاأهيلهم 
الفريق الطاهر قرعي�ص اأنه يبذل جمهودات كبرية 
منتظرا  املنازعات  جلنة  ديــون  ت�سوية  اأجــل  من 
ال�سلطات  طــرف  من  تلقاها  التي  الوعود  حتقيق 
املحلية لدعم الفريق ماديا، واإعرتف املدرب زاوي 
ب�سعوبة التحدي يف ظل هذه الو�سعية رغم تاأكيده 
على اأن ت�سكيلة الدفاع تراهن على العودة بنتيجة 

اإيجابية من العلمة.

البابية تبحث عن اإنطالقة موفقة 
والدفاع يراهن على اإحداث املفاجاأة 

مولودية �لعلمة - دفاع تاجنانت 

�إحتاد �ل�شاوية - �شباب �أوالد جالل

هالل �شلغوم �لعيد - نادي �لتالغمة

وفاق �شطيف 

�أهلي �لربج

عبد الهادي. ب



بطولة هذا املو�سم لتحقيق اأف�سل نتيجة ممكنة، 
ثم  ومن  �سورة  باأف�سل  امل�سوار  بداية  له  ت�سمن 
و�ستدخل  متميز  مو�سم  تقدمي  يف  نواياه  تاأكيد 
حتت  مرتفعة  جد  "ليا�سمكا" مبعنويات  ت�سكيلة 
قيادة املدرب التون�سي فاروق اجلنحاوي خ�سو�سا 
التون�سي  للمدرب  متعددة  تبقى  اخلــيــارات  واأن 
وذلك ق�سد �سبط الت�سكيلة املثالية القادرة على 

االإطاحة باملحليني فوق اأر�سية ميدانهم.

ويف �سياق اأخر قامت االإدارة بتو�سيح بخ�سو�ص 
املو�سوع االأخري يف جريدة االورا�ص نيوز واملتعلق 
بامل�ستقدم اجلديد م�سباح وكذا ق�سية قادة عبد 
عقده  يف�سخ  مل  االأول  بــاأن  اأكــدت  حيث  اجلليل 
بحالته  اأ�سا�سا  تتعلق  غيابه  واأ�سباب  الفريق  مع 
النف�سية املنهارة بعد حادث مرور و�سيعود قريبا 
ل�سفوف الفريق يف حني اأن و�سعية الالعب قادة 

تبقى جمهولة لغاية عودته من االمارات.

بايزيد: " نحرتم الكاب و�سعارنا العودة بالزاد 
كامال " 

موعد  عن  قليلة  �ساعات  وقبل  اخــرى  جهة  من 
قمة ال�سرق التي يرتقبها اجلمهور العري�ص �سرح 
مهاجم احتاد خن�سلة بايزيد �سفيان لـ "االورا�ص 
نيوز" عن تكهنه بنتيجة املباراة املحلية املرتقبة 
�ستكون  املقابلة  هذه  اأن  اأكــد  اجلمعة  يوم  ع�سر 
اعرتف  اأنه  ورغم  ذروته  �سيبلغ  والتناف�ص  مثرية 
باأن املاأمورية لي�ست �سهلة واأن اخل�سم قوي اإال اأنه 
الثالث  بالنقاط  الكاب والعودة  متفائل مبباغتة 
لتكون مفتاح حتقيق نتائج اأف�سل يف قادم اجلوالت 

واإهداء الفوز الأن�سار الكحلة والبي�ساء.

مبلعب  الغد  يــوم  باتنة  �سباب  ي�ستقبل 
يف  خن�سلة  اإحتــاد  فريق  �سفوحي  ال�سهيد 
مواجهة حملية �ستكون مثرية للغاية بحكم 
موا�سم،  عــدة  منذ  الفريقني  بني  الندية 
ورقة  على  يتناف�سان  كــانــا  حــني  خا�سة 
ال�سعود للرابطة الثانية، لكن هذه املرة يف 
غياب اجلماهري ب�سبب وباء الكوفيد، وبدا 
تعداد الكاب م�ستعدا للمواجهة، خا�سة بعد 
برنامج  تخللته مباريات تطبيقية، ناهيك 
عن العديد من الور�سات وقف عليها املدرب 
ال�سوداء  النقطة  وتبقى  رحموين  مــراد 
اللقاء  �ستدخل  االأورا�سية  الت�سكيلة  اأن 
ب�سبب  كبرية  بن�سبة  اجلــدد  العبيها  دون 
بالالعبني  اخلا�سة  االإجـــازات  جلب  عدم 
ال�سائفة  يف  ا�ستقدامهم  مت  الذين  اجلدد 
االآن  حد  اإىل  تاأهيلهم  يتم  ومل  املن�سرمة 
الفريق  ذمــة  يف  العالقة  الــديــون  ب�سبب 
لدى جلنة ف�ص النزاعات التابعة للرابطة 
الوطنية والتي تفوق اأربعة ماليري كل هذا 
رغم عمل االإدارة هذا االأ�سبوع على اإيجاد 
ويف  الدائنني  الالعبني  مع  اتفاق  اأر�سية 
هو  الفريق  يبقى  امل�ستجدات  هذه  كل  ظل 
االنتظار  �سوى  يبقى  ومل  االأكــرب  اخلا�سر 
املقبلة  القليلة  االأيـــام  عنه  �ست�سفر  ملــا 
للرئي�ص  احلثيثة  امل�ساعي  مــن  بــالــرغــم 
لقاء  قبل  االإجــــازات  جلب  ق�سد  زغينة 

اإتفاق  االإدارة  وجدت  االآن  وحلد  خن�سلة 
وهم  العب  اأ�سل   من  العبني  اأربعة  مع 
واملالحظ  وبــالل  قري�ص  عمران  عطو�ص 
�سطره  الذي  التدريبي  الربنامج  خالل  من 
�ستدخلها  الفارطة  احل�س�ص  خالل  املدرب 
ت�سكيلة الكاب يف لقاء يختلف نوعا ما عن 
الفريقني وهي  ال�سابقة بني  املواجهات  كل 
املدرب رحموين  اأبناء  التي يريد  املواجهة 
منذ  الثقة  لك�سب  الثالث  بنقاطها  الظفر 

البداية.
من جهة اأخرى ت�سعى الت�سكيلة اخلن�سلية 
جولة  اأول  يف  اإيجابية  بنتيجة  الــعــودة 
وذلك لتاأكيد نوايا الفريق يف قول كلمته يف 

حت�سرياتها  بوعقال  جنم  فريق  اإدارة  توا�سل 
اإنهاء  تريد  و  التدريبات،  الإ�ستئناف  حت�سبا 
قائمة  غلق  و  وقت  اأقرب  يف  االإنتدابات  عملية 
و  التح�سريات،  مبا�سرة  اأجــل  من  امل�ستقدمني 
ي�ستهدف رئي�ص النادي ر�سيد بن الربعي التعاقد 
اأعطت  التي  ال�سيا�سة  وهي  �سبان  الالعبني  مع 
ــرية  االأخ ال�سنوات  خــالل  الفريق  يف  نتائجها 
وتعاقدت اإدارة الفريق مع الثنائي خوين عالء 
الدين و زميله بوحل�سي ال�سعيد خريجا مدر�سة 
جمعية عني مليلة وكان ين�سطان املو�سم املا�سي 
�سباب  هداف  اإلتحق  كما  زواي  اأوالد  جمعية  يف 
بالفريق  �سالمة  املا�سي  املو�سم  يــاقــوت  عــني 
اإ�سافة  متنح  اأن  �ساأنها  من  التي  ال�سفقة  وهي 
حلد  االإدارة  ا�ستقدمت  وبذلك  للفريق  كبرية 
االأن خم�سة العبني بعد كل من كم�سي من جنم 

تازوقاغت و�سحراوي اإحتاد عني البي�ساء. 
عرب رئي�ص الفريق ر�سيد بن الربعي عن تفاوؤله 
حظرية  �سمن  النادي  حظوظ  بخ�سو�ص  الكبري 
الأول  فيه  �سين�سط  الــذي  هــواة  الثاين  الق�سم 
مرة يف تاريخه و ذلك نظرا لعدة عوامل يراها 
قائال  �سرح  حيث  الفارق  �ستحدد  من  هي  اأنها 
بالعودة اإىل اإ�ستعدادات الفريق دعني اأ�سنفها  :
بالناجحة  فكما هو معلوم  كنا اأول من بني اأوىل 
لي�ص  هــذا  و  العملية  هــذه  با�سرت  التي  الفرق 
من باب ال�سدفة بل كان وفق برنامج و خمطط 
لكوننا  الفني وهذا  الطاقم  و  االإدارة  عمل بني  
اأن التوقف ملدة كبرية لي�ص جيدا وهو م�سرا فما 
بالك بثمانية ا�سهر بدون مناف�سة فاملاأمورية لن 
لكنني جد  الثاين  الق�سم  �سهلة يف بطولة  تكون 
متفائل بتحقيق م�سوار اإيجابي الأن اأ�سرة النجم 
اإىل  للو�سول  �سويا  نعمل  و  الفريق  وراء  كلها 

. الهدف املن�سود

االإدارة ت�ضرع
 يف اال�ضتقدامات 
وخوين وبوحل�ضي 
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ال�سباب والريا�سة رف�سها  ابدت وزارة 
جديد  اأ�سا�سي  قانون  باإعتماد  القاطع 
العامة  اأ�سغال اجلمعية  قبل  الفاف لـ
ـــقـــررة �ــســهــر مــار�ــص  االإنــتــخــابــيــة وامل
االحتادية  رئي�ص  مطالبة  بعد  وهــذا 
اجلــزائــريــة لــكــرة الــقــدم خــري الدين 
زط�سي بذلك ون�سرت الوزارة بيانا عقب 
الــوزاريــة  الوطنية  اللجنة  اإجــتــمــاع 
امل�سار  مبــتــابــعــة  املــكــلــفــة  املــ�ــســرتكــة 
االنتخابي لتجديد الهيئات الريا�سية، 

املــوؤرخ  الـــوزاري  باملن�سور  فيه  ــرت  وذك
اللجوء  مينع  الذي  جوان   يف  
التع�سفية  الــتــاأديــبــيــة  ـــراءات  ـــالإج ل
االنتخابية  القوانني  يف  تعديل  وكــل 
انتهاء  غاية  اإىل  االأ�سا�سية  والقوانني 
البيان  نف�ص  وح�سب  االإنتخابي  امل�سار 
وال�سفافية  االأخالقيات  قواعد  فــاإن 
ال  الريا�سي  املجال  يف  الرا�سد  واحلكم 
التاأديبية  االإجراءات  مببا�سرة  ت�سمح 
التع�سفية وتعديل القوانني االنتخابية 

امل�سار  خـــالل  االأ�ــســا�ــســيــة  ــقــوانــني  وال
امل�سائل  ــة  ــس درا� و�ستتم  االنــتــخــابــي 
التاأديبية وتعديل القوانني االنتخابية 
بعد  مبا�سرة  االأ�ــســا�ــســيــة  والــقــوانــني 
االأطـــراف  بع�ص  وتـــرى  االنــتــخــابــات 
اأن  الرت�سح  يف  نيتها  اأبدت  التي  خا�سة 
جوهر التعديالت املراد تغيريها تتعلق 
االحتادية  لرئا�سة  الرت�سح  ب�سروط 
املرت�سحني  اأمــام  الطريق  لغلق  ــك  وذل

لرئا�سة االإحتادية.

كاملة،  موا�سم  خم�سة  دام  غياب  بعد 
الغد  ظهرية  ال�ساوية  اإحتاد  فريق  �سيكون 
على موعد مع ت�سجيل عودته اإىل حظرية 
�سباب  �سد  بالتباري  الثانية  الــرابــطــة 
من  االأوىل  اجلولة  ــار  اإط يف  جــالل  اأوالد 
و�ستكون   ، / الكروي  املو�سم 
اأ�سبال  املباراة املذكورة �سعبة للغاية على 
نوعية  اإىل  بالنظر  زكــري،  ح�سني  املــدرب 
للتناف�ص  املو�سم  هذا  يطمح  الذي  املناف�ص 
على املراتب االأوىل وتكرار �سناريو املو�سم 
�ستواجه  الــتــي  ال�سعاب  ورغـــم  املــا�ــســي  
االأ�سفر  ــزي  ال اأ�سحاب  اأن  اإال  طريقهم 
ــن يــدخــلــوا الــلــقــاء يف ثوب  ـــود  ل ـــس واالأ�
ال�سحية، بل بالعك�ص ف�سيحاولون مباغتة 
الكروي  املو�سم  تد�سني  اأجل  من  ال�سيوف 
اأنهم  مبا  ممكنة،  طريقة  باأف�سل  اجلديد 
اأمامه  ولعبوا  جّيدا  الفريق  هذا  يعرفون 

الت�سكيلة  م�ستوى  وعلى  املا�سي  املو�سم 
التقني  اأن  اإىل  املعطيات  فت�سري  االأ�سا�سية 
املثالية  الت�سكيلة  على  �سيعتمد  الباتني 
غاية  اإىل  عنها  الك�سف  يريد  ال  والــتــي 
اأن املباراة يحت�سنها  املباراة كما ن�سري اإىل 
�سيكون  مباراة  يف  زرداين ح�سونة ملعب 

�ستلعب  اين  اجلمهور  فيها  االأكــرب  الغائب 
االجــراءات  ب�سبب  فارغة  مدرجات  امــام 
غاية  يف  املــبــاراة  �ستكون  اإذ   ، الوقائية 
ناد  كــل   واأن  خا�سة  للفريقني  االأهمية 
ممكنة  اإنــطــالقــة  اأفــ�ــســل  حتقيق  يــريــد 
والك�سف عن طموحاته من البداية �سواء 

بالن�سبة لالإحتاد الذي يهدف اإىل حتقيق  
م�سوار اإيجابي مبا اأنه ميلك ت�سكيلة �سابة 
ال�سحراء  اأبناء  اأو  التناف�ص،  على  قادرة 
وتاأكيد  التحدي  رفــع  يف  يفكرون  الذين 
الكبار  حظرية  �سمن  باللعب  جــدارتــهــم 
الغد  مباراة  يف  االإنت�سار  حتقيق  و�سيكون 
بالتايل  و  جيد  ــر  اأم للجاللية  بالن�سبة 
هو  املواجهة  هــذه  يف  الــفــوز  حتقيق  ــاإن  ف
يف  بداية  اأف�سل  �سمان  اأجل  من  مهم  اأمر 
البطولة من خالل العودة بالزاد كامال من 
اأم البواقي، كما ن�سري اإىل اأن اأ�سبال املدرب 
االأن�سار  يريده  ما  حتقيق  زكريرييدون  
بعد فرتة اإعدادية جيدة ، الأنه ومن دون 
�سك يف حال حتقيق اإنت�سار مريح �سي�سعى 
بعدها رفقاء بوزيان اإىل جمع نقاط اأخرى 
البداية  من  والبقاء  املوالية  اجلوالت  يف 

على �سلة باملرتبة الريادية.

حت�سرياتها  الربج  اأهلي  ت�سكيلة  توا�سل 
مقرة  جنم  فريق  اأمام  ال�سبت  هذا  ملباراة 
املوؤقت  املــدرب  اأ�سبال  طموح  يبقى  حيث 
الفوز  حتقيق  هــو  بو�سبيعة  الــنــور  عبد 
اأجــل  مــن  املــو�ــســم  هــذا  بطولة  يف  االأول 
الــتــي يحتلها  االأخــــرية  املــرتــبــة  ــادرة  ــغ م
الفريق بعد  جولة كاملة خا�سة اأن اأي 
تعرث جديد من �ساأنه اأن يدخل الفريق يف 
دوامة جديدة من امل�ساكل، ومن جانب اأخر 
املدرب  هوية  يف  االأهلي  اإدارة  تف�سل  مل 
االت�ساالت  تبقى  حيث  للفرق  اجلــديــد 
و�سليماين  بــوزيــدي  الثنائي  مــع  جــاريــة 
على  االإ�سراف  اأجل  من  اأحدهما  الإختيار 
املدرب  اإعتذار  بعد  وهذا  الفريق  تدريب 
اليامني بوغرارة عن قبول العر�ص املقدم 

له من اإدارة االأهلي.
يف  املــوجــودة  الكثرية  الغيابات  وت�سكل 
التعداد هاج�سا للطاقم الفني الأهلي الربج 
حتت  العنا�سر  مــن  الكثري  ــود  وج ظــل  يف 
طائل العقوبة اأو االإ�سابة وهو االأمر الذي 

جعل املدرب املوؤقت بو�سبيعة يراهن اأكرث 
هذا  مباراة  خالل  ال�سبان  الالعبني  على 
ال�سبت اأمام جنم مقرة، ويغيب عن ت�سكيلة 
االأهلي كل من عرو�سي، بن عثمان، زغدان، 
م�ساركة  تبقى  حني  يف  و�سبيعي،  متحزم 

التي كان  االإ�سابة  ب�سبب  م�ستبعدة  زياين 
التدريبات  يف  �سروعه  رغــم  منها  يعاين 

خالل االأ�سبوع اجلاري.
الوعود  جت�سيد  االأهلي  اأن�سار  ويرتقب 
املحلية  ال�سلطات  طــرف  مــن  املمنوحة 
التي  ــــة  االإداري امل�ساكل  حــل  بخ�سو�ص 
تعيني  مقدمتها  ويف  الفريق  منها  يعاين 
تبقى  فيما  النادي  لقيادة  جديدة  اإدارة 
من املو�سم اجلاري وكان االأن�سار متخوفني 
مبلف  يتعلق  فيما  االإحتادية  عقوبات  من 
احل�سول على اإجازة الفريق املحرتف يف ظل 
ب�سبب  امللف  اإمتام  يف  الفريق  اإدارة  تاأخر 
االإحتادية  هــددت  حيث  الوثائق،  بع�ص 
بخ�سم النقاط من الفريق يف حال التاأخر 

اأكرث يف ت�سوية هذا االإ�سكال.

على  �سيفا  الغد  ع�سية  باتنة  مولودية  فريق  يحل 
مباراة  يف  �سابو،  العقيد  مبلعب  عنابة  احتــاد  نــادي 
حل�ساب اجلولة االأوىل من عمر بطولة الق�سم الثاين 
االورا�سية  الكتيبة  وت�سعى  اجلــديــدة،  �سيغته  يف 
البي�ساء لتحقيق نتيجة ايجابية والعودة بالزاد كامال 
من بونة، لتحقيق اأف�سل انطالقة، هذا وبعد ترب�سني 
حت�سريين واأ�سابيع من التح�سريات يعول الطاقم الفني 
الذي يقوده اأمني غيموز على رفقاء القائد لزهر حاج 
عي�سى لتحقيق اأف�سل نتيجة ممكنة يف هذه اخلرجة.

هـــذا و�ــســعــى اأ�ــســحــاب الــلــونــني االأبــيــ�ــص واالأ�ــســود 

ال�ستغالل معاناة احتاد عنابة الذي لن ي�سارك باكابر 
ب�سبب  االإجــازات  على  ح�سوله  عدم  باعتبار  الفريق 
ما  وهو  ت�سوى  مل  التي  النزاعات  جلنة  ديون  م�سكلة 
هذا  ا�ستغالل  عن  الباحثة  البوبية  مطامع  من  زاد 
الظرف القتنا�ص الزاد كامال والدخول بقوة يف غمار 

املناف�سة.
يجدر الذكر اأن اإدارة مولودية باتنة قد �سوت ديونها 
املتعلقة بالغرامات املقدرة بـ74 مليون �سنتيم، كما اأنها 
�سالح  يف  الظروف  كل  فــاإن  وبهذا  االإجــازات  ا�ستلمت 

رفقاء اإليا�ص عباب�سة لتحقيق نتيجة ايجابية.

ت�سد ت�سكيلة وفاق �سطيف 
�سبيحة  غانا  اإىل  الرحال 
عرب  خا�سة  رحلة  يف  الغد 
اجلوية  للخطوط  طــائــرة 
ملباراة  حت�سبا  اجلزائرية 
الـ16  الـــدور  مــن  ــاب  ــذه ال
كاأ�ص  مناف�سة  ــن  م مــكــرر 
اأ�سانتي كوتوكو  اأمام  الكاف 
اأم�سية  املــقــررة  املــبــاراة  يف 
و�سبطت  اجلــمــعــة،  يــــوم 

اخلا�سة  التنظيمية  االإجـــــراءات  كــل  الــوفــاق  اإدارة 
اأع�ساء  باقي  عن  ف�سال  العبا   30 ت�سم  التي  بالرحلة 
االإعالم  خلية  وكــذا  والطبي  واالإداري  الفني  الطاقم 
وهذا يف غياب كل من خريي، بكاك�سي، جحنيط، جاهلي، 
العيدوين وبياز ب�سبب االإ�سابات التي يعانون منها، ومن 
اأول ح�سة تدريبية  الوفاق  اأن تخو�ص ت�سكيلة  املنتظر 
يف غانا مبا�سرة بعد الو�سول يف انتظار برجمة احل�سة 
اأكرا  يف  الــدويل  امللعب  اأر�سية  على  واالأخــرية  الثانية 

الذي �سيحت�سن مباراة هذا االأحد. 
بنتيجة  الــعــودة  يف  للوفاق  الفني  الطاقم  ويــرغــب 
خالل  �سهولة  اأكرث  االأمور  تكون  حتى  غانا  من  اإيجابية 
ب�سطيف،   1945 ماي   08 مبلعب  املقررة  العودة  مباراة 
مطمئن  تعادل  اأو  بفوز  العودة  هو  الرهان  يبقى  حيث 
يف  الوفاق  هدف  ويبقى  االنهزام،  تلقي  دون  االأقل  على 
الوقت الراهن من املناف�سة القارية هو املرور اإىل دوري 
عقبة  جتــاوز  خالل  من  وهــذا  الكاف  لكاأ�ص  املجموعات 
الهدف  يبقى  كما  املكرر،  الــدور  هذا  يف  كوتوكو  اأ�سانتي 
اأ�سانتي  ح�ساب  على  التاأهل  حتقيق  من  للوفاق  االأخــر 
اإىل  الو�سول  نظري  حمرتم  مايل  مبلغ  على  احل�سول  هو 

دوري املجموعات ف�سال عن 
على  ــول  ــس ــ� احل ــة  ــي ــان ــك اإم
ــدة يف  ــدي عــقــود متــويــل ج

حال حتقيق التاأهل. 
ــــاق  وحتـــــــدث مـــــــدرب وف
عن  الكوكي  نبيل  �سطيف 
مناف�سة  يف  الوفاق  اأهــداف 
ــدا على  ــوؤك كــاأ�ــص الــكــاف م
الو�سول  يف  الفريق  طموح 
هذه  من  النهائي  الدور  اإىل 
املناف�سة قائال يف هذا ال�سدد :"وفاق �سطيف فريق كبري 
اأعمل  اأن  طبيعي  االألقاب،  على  دائما  املراهنة  وقــدره 
على  لكن  الــكــربى،  الفرق  مييز  ما  وهــذا  ال�سغط  حتت 
"ال�سطايفية" اأن يدركوا اأن معدل اأعمار الالعبني �سغري 
جدا، لذلك علينا اأن نقف جميعا اإىل جانبهم، و�سن�سعى 
كاأ�ص  مل�سابقة  النهائي  ــدور  ال اإىل  للو�سول  العام  هــذا 
الكاف، واأن نراهن جديا على لقب البطولة، حينها ميكن 

اأن نتحدث عن دوري االأبطال م�ستقبال".
للوفاق  الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  حتدث  كما 
حممد  عمورة  الفريق  هداف  يقدمه  الذي  امل�ستوى  عن 
االأمني قائال يف هذا ال�سياق :"عمورة موهبة �ساعدة يف 
الكرة اجلزائرية، اإنه العب رائع ويقدم م�ستويات جيدة 
ب�سكل كبري،  العام  اأن يربز هذا  املا�سي، قبل  املو�سم  منذ 
لقد اأخذ الثقة يف نف�سه و�سار داعما اأ�سا�سيا النت�سارات 
النادي، واأتوقع اأن يكون لهذا الالعب �ساأن كبري يف الكرة 
لعمورة منلك خزانا كبريا  م�ستقبال، وخالفا  اجلزائرية 
من الالعبني ال�سبان، ورغم ذلك ال بد من تعزيز الفريق 
على  جــديــا  املناف�سة  على  نــقــدر  حتى  ــدد  ج بالعبني 

االألقاب.

قمة اأورا�ضية خال�ضة بني "الكاب" و"ليا�ضمكا"

الوزارة ترف�س اأي تعديالت بخ�ضو�س القوانني 
االأ�ضا�ضية اإىل غاية انتهاء امل�ضار االنتخابي

االإحتاد ي�ضعى للب�ضم على بداية مثالية بعد العودة للرابطة الثانية

بو�ضبيعة يراهن على حتقيق الفوز االأول يف البطولة اأمام جنم مقرة 

ثقيال  �ضيفا  "البوبية" حتل 
على اأبناء بونة

الوفاق ي�ضافر غدا اإىل غانا يف رحلة خا�ضة 
والكوكي يريد ح�ضم التاأهل مبكرا

ي�ستقبل هالل �سلغوم العيد اجلار نادي التالغمة 
يف مباراة حملية واعدة مبلعب املظاهرات ب�سلغوم 
العيد اأم�سية الغد بداية من الثالثة زواال، ويراهن 
الفريق املحلي بقيادة املدرب ر�سيد بوعراطة على 
املفرو�ص  ال�سغط  تخفيف  بغية  الفوز  حتقيق 
العديد  ورغــم  الــراهــن،  الوقت  يف  الفريق  على 
اأن  اإال  الفريق  املوجودة يف ت�سكيلة  الغيابات  من 
املدرب بوعراطة اأكد على جاهزية الت�سكيلة من 
الذي  امل�ستوى  على  والتاأكيد  الفوز  حتقيق  اأجل 
اأظهره يف املقابالت الودية واأخرها الفوز الكبري 
برباعية  ولبان  بني  فريق  ح�ساب  على  املحقق 
اإقامة  م�سكل  باإنهاء  الهالل  اإدارة  وقامت  كاملة، 
الالعبني من خالل حتويلهم اإىل اأحد الفنادق يف 
املدينة لو�سعهم يف اأف�سل الظروف يف اإنتظار حل 

امل�سكل نهائيا خالل االأيام املقبلة.
اأن  زمامطة  رابــح  التالغمة  نــادي  مــدرب  واأكــد 
النواحي  جميع  مــن  جــاهــزة  الفريق  ت�سكيلة 
"الداربي"  لقاء  يف  الفوز  حتقيق  على  وتراهن 
اأمام الهالل لتحقيق اإنطالقة قوية يف البطولة، 
ويغيب عن ت�سكيلة النادي يف هذه املقابلة كل من 
دريدح، غزايل، بن طاهر وفرجيوي ب�سبب عدم 
يف  لها  تعر�سوا  التي  االإ�سابات  بعد  جاهزيتهم 
وقت �سابق، يف حني �ستكون باقي اخليارات حتت 
ت�سرف الطاقم الفني للفريق مبا يف ذلك الثنائي 
هادف وبولعابة بعد تعافيهما من االإ�سابة، ف�سال 
تدربا  اللذان  وكنون  جبايلي  االأخر  الثنائي  عن 
مع  اندماجهما  قبل  �سابق  وقــت  يف  اإنــفــراد  على 

املجموعة.

داربي واعد والهالل يبحث 
عن الفوز الإزالة ال�ضغوطات 
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بالعلمة  حــار�ــص  عــمــار  ال�سهيد  ملعب  يحت�سن 
اأم�سية اليوم بداية من الثالثة زواال لقاء اجلولة 
املجموعة  للهواة  الثاين  الق�سم  بطولة  من  االأوىل 
يف  تاجنانت  ودفاع  العلمة  مولودية  بني  ال�سرقية 
املحلي  الفريق  يطمح  حيث  مثرية،  حملية  مباراة 
حتت قيادة املدرب عزيز عبا�ص لتحقيق اإنطالقة 
قوية يف البطولة بتحقيق الفوز االأول رغم التاأخر 
الفريق  يراهن  حني  يف  التح�سريات  يف  امللحوظ 
بنتيجة  والــعــودة  املــفــاجــاأة  حتقيق  على  الــزائــر 
يف  الدفاع  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  رغم  اإيجابية 

الوقت الراهن. 
على  معنويا  فوزا  العلمة  مولودية  اأكابر  وحقق 
املباراة  يف  هــدف  مقابل  بثالثية  الــرديــف  فريق 
وعرفت  حــار�ــص،  مبلعب  جــرت  التي  التطبيقية 
للتدريبات  املقاطعني  الالعبني  عـــودة  املقابلة 
اإىل  ــودة  ــع وال االإ�ـــســـراب  ــاء  ــه اإن ف�سلوا  ــذيــن  وال
التدريبات خ�سو�سا يف ظل التطمينات التي تلقاها 
املالية  م�ستحقاتهم  بت�سوية  جغمة  الالعب  رفاق 
الالعبني  عودة  و�سكلت  قليلة،  اأيــام  بعد  العالقة 

بالنظر  للفريق  الفني  للطاقم  اإرتياحا  القدامى 
االأ�سا�سية،  الت�سكيلة  يف  الالعبني  يف  هوؤالء  لوزن 
اأجرة  بت�سوية  الالعبني  املولودية  اإدارة  ووعدت 
على  الت�سكيلة  حتفيز  اأجــل  من  واحــدة  �سهرية 

حتقيق الفوز يف هذه املباراة.
بت�سكيلة  الغد  مباراة  الدفاع  ت�سكيلة  وتخو�ص 
مبتورة من الالعبني اجلدد ب�سبب عدم متكن اإدارة 
والتي  املنازعات  جلنة  ديــون  ت�سوية  من  الفريق 
الذي  ــر  االأم وهــو  �سنتيم  مليار   2.5 مبلغ  تناهز 
اأجرب املدرب كرمي زاوي على ترقية عدد كبري من 
العبي الرديف لتعوي�ص الالعبني اجلدد يف اإنتظار 
رئي�ص  وقــال  القادمة،  املباريات  خــالل  تاأهيلهم 
الفريق الطاهر قرعي�ص اأنه يبذل جمهودات كبرية 
منتظرا  املنازعات  جلنة  ديــون  ت�سوية  اأجــل  من 
ال�سلطات  طــرف  من  تلقاها  التي  الوعود  حتقيق 
املحلية لدعم الفريق ماديا، واإعرتف املدرب زاوي 
ب�سعوبة التحدي يف ظل هذه الو�سعية رغم تاأكيده 
على اأن ت�سكيلة الدفاع تراهن على العودة بنتيجة 

اإيجابية من العلمة.

البابية تبحث عن اإنطالقة موفقة 
والدفاع يراهن على اإحداث املفاجاأة 

مولودية �لعلمة - دفاع تاجنانت 

�إحتاد �ل�شاوية - �شباب �أوالد جالل
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�أهلي �لربج
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ف�صل تعجيل �صالة ال�صبح

من دل على خري فله مثل اأجر فاعله
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء

املكتبة الإ�سالمية

من اأقوال 
ال�صاحلني

ميثاق العهد: يف م�سالك التعرف اإىل اهلل

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية



ثقليعّثعادات وتقاليد وطقو�س توحد �شكان �شمال افريقيا  وعود بتخ�سي�ص مبالغ مالية لإجناز درا�سة طوبوغرافية لـ 
بعيون �مر�أة

اال�ستثمار يف 
االإن�سان؟!

يف  بكو�ص  ن�سرية  اجلامعية  الطالبة  بوفاة 
ا�ستفاق طلبة اجلزائر من  ماأ�ساوية  حادثة 
غربة  جتمعهم  واحــدة  اأ�سرة  كونهم  غفلة 
البعد عن االأهل ودفء العائلة واملنزل وقد 
اإىل  واالنتباه  االإح�سا�ص  بهم  ُيفرت�ص  كان 
يتخبط  والتي  املادية  منها  خا�سة  امل�ساكل 
الداخليون  اجلامعة  طلبة  من  الكثري  فيها 
ما يحرمهم من الزيارات املتقاربة والدورية 
هو  كما  طويلة  اأ�سهر  اإىل  ت�سل  قد  لذويهم 
مل  والتي  ن�سرية  املرحومة  حالة  يف  احلــال 
تكن تقدر على تاأمني ثمن التنقل من العا�سمة 
اإىل والية تيارت، ومل ت�سكو حالها الأحد ومل 

ي�ست�سعر حالها اأحد من الزمالء..
ب�سرورة  التحدي  اجلزائر  طلبة  رفع  وقد 
العام  طول  على  والتعاون  والتاآزر  التكاتف 
الدرا�سي حتى ال تتكرر ماأ�ساة ن�سرية رحمها 
اهلل وحتى يح�ص كل طالب وطالبة اأنهم يدا 
وحتقيق  الــدرا�ــســة  هــدف  يجمعهم  واحـــدة 

الطموحات واالأحالم..
وقد اقرتح البع�ص تاأمني �سناديق م�ساعدات 
من  يعانون  والذين  املحتاجني  للطلبة  ثابتة 
ارتكاب  اإىل  بهم  تدفع  االأحوال قد  يف  �سوء 
اإىل  ببع�سهم  تهوي  وقــد  ُتغتفر  ال  اأخطاء 
جرائم  ارتكاب  اأو  االنحرافات  طريق  اتباع 
لتح�سيل اأموال تظل اآثارها تالحقهم طيلة 

حياتهم..
ذوي  الطلبة  بــيــد  تــاأخــذ  الــتــي  ــول  ــل واحل
حُت�سى  اأن  من  اأكرث  احليلة  وقليلي  احلاجة 
حــوادث  تتحني  عالقة  تبقى  ال  اأن  ويجب 
اجلامعي"  "ال�سارع  ليتحرك  مــاأ�ــســاويــة 
واملنظمات الطالبية اأو حتى بع�ص اجلمعيات 
اخلريية اأو اخلرّيين من املجتمع، ويجب على 
دون  كاملة  بحقوقه  يحظى  اأن  العلم  طالب 
الزكاة" على  "�سندوق  اعتربنا  واإذا  نق�سان 
فاإنه  للمحتاجني  اإن�ساوؤه  مت  قد  املثال  �سبيل 
وهم  العلم  طالبي  مــن  اأحـــوج  هناك  لي�ص 
"يجاهدون" من اأجل اأهدافهم مع عزة نف�ص 
ولو  املزرية،  بظروفهم  الت�سريح  من  متنعهم 
�سمن  بهم  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  تكفلت 
م�ستحقي الزكاة فاإنها بذلك �ست�ساهم ب�سكل 

ح�ساري يف دفع حاجة وت�سهيل مهمة..
منحة  مــن  جتعل  اأن  اأي�سا  الــدولــة  وعلى 
االأ�سر  باأبناء  تليق  �سهرية  منحة  الطالب 
والتي  الــفــقــرية  اأو  ــدود  ــح امل الــدخــل  ذات 
مدرجات  مغادرة  اإىل  الفقر  بهم  يدفع  قد 
ت�سمن  �سهادة  حت�سيل  دون  باكرا  اجلامعة 
لهم عمال قارا م�ستقرا يخرجهم من اأو�ساعهم 

املاأ�ساوية املزرية..
واال�ستثمار يف االإن�سان واالرتقاء به يعترب 
اإىل  يطمح  الــذي  التغيري  خطوات  اأهــم  من 
احلقوق  بكامل  ومــواطــن  جــديــدة  جــزائــر 
املادية واملعنوية يف حني اأن الواجبات تاأتي 

حت�سيال لكل ذلك.
�سماح خميلي

ف. ق

ف. ق
ع.ب

�ص.�ص

 19 اجلامعية  االقامة  احت�سنت، 
ماي 1956، بباتنة يوما حت�سي�سيا 
ملكافحة  الــعــاملــي  الــيــوم  مبنا�سبة 
اأطباء  عــدة  مب�ساركة  ال�سرطان، 
والطب  التغذية  يف  متخ�س�سني 
حقن  مركز  اىل  باالإ�سافة  النف�سي 

الدم باتنة.
طالبيا  اقباال  عرفت،  املنا�سبة، 
التعرف  ـــل  اأج ــن  م خــا�ــســة  كــبــريا 
وكيفية  ا�سبابه  اأكــرث،  املر�ص  على 
التعامل معه ومع امل�سابني به؛ هذا 
واقدم جمموعة من العمال والطلبة 
على التربع بالدم ملركز احلقن الذي 
اأ�سبح موؤخرا يف حاجة ما�سة لهذه 
نق�سا  �سهدت  التي  احليوية  املــادة 
من  الــعــديــد  م�ستوى  على  فــادحــا 
منذ  خا�سة  االإ�ست�سفائية،  املراكز 
-كوفيد  الكورونا  جائحة  انت�سار 
19- التي جعلت املتربعني يخافون 
واملر�سى  باالأطباء  االحتكاك  من 

اإال يف احلاالت الطارئة.

�صطيف
االقامة اجلامعية 
الريا�ش حتت�سن 

يوما حت�سي�سيا 
لفائدة الطلبة!

مبنا�شبة اليوم العاملي ملكافحة 
مر�ض ال�شرطان

ل تخلو منازل اجلزائريني من وجود �سخ�ص على الأقل مدمن على تناول القهوة مبعدل يفوق 03 مرات يوميا، ويتكرر م�سهد حمل الأ�سخا�ص لالأكواب الورقية التي حتتوي على هذه املادة 
املعدة يف املقاهي،اإذ تتميزعن تلك املح�سرة منزليا بكثافة تركيزها وطعمها املميز ويحملها الأ�سخا�ص مبختلف ال�سرائح والأعمار وامل�ستويات يف ال�سوارع والطرقات واملحالت وغريها.

معدل اال�شتهالك اليومي يت�شاعف وخمت�شون يحذرون 

ظاهرة قطع الطرقات من املحتجني 

بهدف التعريف والت�شهري باملواقع االأثرية والتاريخية يف البالد 

حافالت  �سائقو  عنها  ي�ستغني  ال  كما 
النقل العمومي و�سيارات النقل احل�سري 
اخلا�سة  واملركبات  ال�سيارات  و�سائقو 
اأ�سبحت  حتى  م�ساويرهم  يف  لرتافقهم 
من  ــري  ــزائ اجل بال�سعب  ل�سيقة  مــيــزة 
اليوتيربز  و  املــدونــون  يــدونــه  مــا  خــالل 
للجزائر،  زيارتهم  العرب واالأجانب عند 
حيث عربوا عن ده�ستهم من اال�ستهالك 
من  طق�سا  بــاتــت  الــتــي  للقهوة  الــوا�ــســع 
اجلزائريون  ميار�سه  جمتمعنا  طقو�ص 
املنا�سبات  اأثناء  و  يومي  ب�سكل  بانتظام 
مالحظاتهم  ووثوقوا  اأنواعها  مبختلف 
حياة  على  الــقــهــوة  هيمنة  بخ�سو�ص 
التي ن�سروها  اجلزائريني يف حمتوياتهم 
على خمتلف مواقع التوا�سل االجتماعي، 
واأ�سافها بع�سهم اإىل قائمة تراث املطبخ 
وال�سخ�سوخة  كالك�سك�ص  ــري  ــزائ اجل
التقليدية  واحللويات  االطباق  وبقية 

التي باتت معروفة عامليا.
وال يقت�سر ا�ستهالك القهوة على الرجال 
فقط، بل هناك �سريحة وا�سعة من الن�ساء 
يومهم دون  ي�ستهلوا  اأن  ي�ستحيل  اللواتي 
ارت�ساف فنجان قهوة يجعلهن اأكرث ن�ساطا 
موظفات  كن  �سواء  اليوم  خالل  وحيوية 
ــد خــرباء  ــوؤك وي الــبــيــت،  مــاكــثــات يف  اأو 
على  حتتوي  التي  القهوة  اأن  التغدية 
التخل�ص  على  الن�ساء  ت�ساعد  الكافيني 
من مالمح االإرهاق التي تظهر على الوجه 

كما اأنه يقلل من حجم االأوعية الدموية 
حتتوى  كما  الوجه   ب�سره  على  الظاهرة 
على م�سادات االأك�سدة التي ت�ساعد على 
لدى  املبكرة  ال�سيخوخة  مــن  احلماية 
الإنتاج  كمحفز  وتعمل  اللطيف  اجلن�ص 
التقليل  و  لديهن  االأ�ــســرتوجــني  هرمون 
ي�سيب  الــذى  الن�سفي  ال�سداع  حدة  من 
كونها  اإىل  باالإ�سافة  الغالب  يف  املـــراأة 
و  ال�سعر  بت�ساقط  االإ�سابة  من  وقاية 
اجلفاف ناهيك على حمايتها من االإ�سابة 
االأخرى،  وال�سرطانات  الثدي  ب�سرطان 
وتعمل القهوة كذلك على امل�ساهمة ب�سكل 
ال�سعرات احلرارية خالل  فعال يف حرق 
م�ساعدا  عامال  وتعترب  اله�سم  عملية 

على التنحيف وخ�سارة الوزن خا�سة اإذا 
املحليات  بع�ص  اأو  ال�سكر  اإليها  ي�سف  مل 
من  حت�سن  انها  كما  االأخــرى   ال�سناعية 
االأداء البدين خالل التمارين الريا�سية 
بالن�سبة لالأ�سخا�ص العاديني والريا�سيني 
للمجهود  جاهزة  اأج�سادهم  يجعل  مما 

البدين املكثف.
التي  الدرا�سات  من  العديد  اأكــدت  كما 
اأن املواظبني  اأجريت حول فوائد القهوة 
والذكور  االنـــاث  مــن  القهوة  �سرب  على 
ال  ممن  عر�سة  اأقــل  هم  �سواء،  حد  على 
يتناولونها لعدد من االأمرا�ص امل�ستع�سية، 
فالقهوة ت�ساعد على ارتفاع م�ستوي طاقة 
وذلك  بالتعب،  ال�سعور  وتقليل  اجل�سم، 

اال�سابة  خطر  تقلل  علي  حتتوي  الأنها 
مبر�ص ال�سكر من النوع الثاين الذي يعد 
م�سكلة �سحية خطرية لتميز هذا املر�ص 
بارتفاع كبري لن�سبة ال�سكر يف الدم وعدم 
القدرة علي افراز االن�سولني مما يت�سبب 
يف م�ساعفات �سحية خطرية لدى املري�ص 

يف حال عدم االإ�سراع يف العالج.
انتعا�سا  اجلزائرية  االأ�ــســواق  وتعرف 
تكت�سح  حيث  القهوة  لهذه  ووفــرة  كبريا 
ــواد  امل حمــالت  رفــوف  ــاركــات  امل ع�سرات 
من  هائل  كم  بث  بعد  خا�سة  الغذائية  
القنوات  عــرب  لها  املــروجــة  االإ�ــســهــارات 
التلفزيونية العمومية واخلا�سة وتهافت 
اإال  اقتنائها،  على  اجلــزائــري  املــواطــن 
املعايري  وفق  م�سنع  منها  �سئيال  عددا  اأن 
بقية  ت�سنيع  يتم  بينما  بها  املــعــمــول 
يجعل  مما  �سحية  غري  بطريقة  املاركات 
�سحة امل�ستهلك يف خطر خا�سة املدمنني 
منهم، وين�سح االأطباء واملخت�سون ع�ساق 
املتوفرة  اخلام  احلبوب  باقتناء  القهوة 
يف ال�سوق وحتمي�سها يف املنزل للتاأكد من 
خلوها من مواد �سارة و ل�سمان تناول هذا 
على  احتوائه  من  خماوف  دون  امل�سروب 
مكونات قد ت�سبب لهم متاعب �سحية هم 
اأي�سا  االأطباء  ين�سح  كما  عنها،  غنى  يف 
باالكتفاء ب�سرب 03 فناجني من احلجم 
ا�ستهالك  يف  االفــــراط  وعـــدم  ال�سغري 

القهوة ب�سكل مبالغ فيه.

اإطــالق  الــقــادمــة،  ـــام  االأي �سيتم خــالل 
من  جمــمــوعــة  �سممه  جــديــد  تطبيق 
للمهتمني  مــوجــه  الــ�ــســبــاب،  املــربجمــني 
باملجال ال�سياحي والتاريخي يف اجلزائر، 
وهو تطبيق يعمل عمل املر�سد ال�سياحي 
ال�سوتي، والذي حمل ا�سم تطبيق اأطل�ص 

.Go
الــتــطــبــيــق يــحــمــل جــمــيــع املــعــلــومــات 
يف  ال�سائح  يحتاجها  الــتــي  ــات  ــدم واخل
املــوقــع االأثــــــري، بــالــ�ــســوت والــ�ــســورة 
ورغبات  طلبات  ح�سب  تتنوع  واخلدمات 

ال�سائح اأو الزائر.
يف  وهــو  باتنة  بوالية  حاليا  التطبيق 
يطلق  اأن  ويــرتــقــب  التقنية  الــتــجــارب 
ح�سبما  القادمة  القليلة  االأيـــام  خــالل 
ك�سف عنه املربجمون �سابقا خالل زيارة 

وزيرة الثقافة مليكة بن دودة.
الوطني  الديوان  عليه  ي�سرف  التطبيق 
الثقافية  املمتلكات  وا�ستغالل  لت�سيري 
الثقافة  وزارة  مــع  وبالتعاون  املحمية 
اأن يرى النور  وهو تطبيق هاتفي ينتظر 
قريبا، حيث �سيعمل على تر�سيد وتوجيه 

ال�سائحني لالأماكن االأثرية والتعريف بها 
اأن  لل�سائح  ميكن  التي  اخلدمات  وبجميع 
يحتاجها مثل الفنادق واملطاعم وغريها، 
اأن يطلع على  للم�ستفيد منه  �سيمكن  اأين 
خاللها  مــن  ي�ستطيع  متعددة  خــيــارات 
اختيار وجهته دون عراقيل وال �سعوبات 
و�سورة  �سوتا  يعمل  التطبيق  باعتبار 
ميكن  التي  الت�سهيالت  من  العديد  ويقدم 
االإر�ساد  خدمات  ويتتاح  عليها،  احل�سول 
يدفعه  رمـــزي  مببلغ  املــربجمــني  ح�سب 

الزائر.

تكررت، ظاهرة قطع الطرقات الوطنية 
خالل  املحتجني  طــرف  مــن  والــوالئــيــة 
بلديات  خمتلف  عرب  الفارطة  االأ�سابيع 
املجاورة،  الواليات  وحتى  �سطيف  والية 
لت�سكل  ــرة  ــاه ــظ ال ـــذه  ه عــــادت  حــيــث 
خا�سة  الطرقات  مل�ستعملي  كبرية  معاناة 
ــرتاف  اإع ــم  ورغ ال�سباحية،  الــفــرتة  يف 
و�سرورة  املحتجني  مبطالب  املواطنني 
تلبيتها اإال اأن طريقة االإحتجاج احلالية 
باقي  على  �سلبية  ــريات  ــاأث ت لها  كــانــت 
هذه  غلق  ثمن  يدفعون  الذين  املواطنني 
ال  الــتــي  املــنــاطــق  يف  خا�سة  الــطــرقــات 
تتوفر على طرق فرعية اأخرى ل�سلكها يف 

فرتة االإحتجاجات.  
قطع  ظاهرة  باتت  �سطيف  والية  ففي 
الطرقات اأثناء االإحتجاجات عادة �سبه 
دائمة من طرف املحتجني كما هو احلال 
مع الطريق الوطني رقم 09 الرابط بني 
من  ال�سمالية  اجلهة  يف  وبجاية  �سطيف 
الوالية وكذا الطريق الوطني رقم 28 يف 
�سطره الرابط بني �سطيف وامل�سيلة عرب 
البلديات اجلنوبية للوالية، حيث تتنوع 
يوميا  الأخرى  منطقة  من  االإحتجاجات 

ب�سبب مطالب تنموية واإجتماعية.  

ب�سرورة  املواطنني  من  العديد  وطالب 
ــــــراءات ردعــيــة مــن طــرف  ــاج اإج ــه ــت اإن
قاطعي  اإجتــــــاه  ــيــة  ــعــن امل ــطــات  ــل ــس ــ� ال
اجلدي  احلوار  قنوات  فتح  مع  الطرقات 
خا�سة  مطالبهم  لتلبية  املحتجني  مــع 
احلدود  تعدت  نظرهم  يف  الظاهرة  اأن 
من  للكثري  يوميا  هاج�سا  ت�سكل  وباتت 
واملر�سى  العمال  منهم  خا�سة  املواطنني 
وحــتــى الــطــلــبــة، واالأكــــرث مــن ذلـــك اأن 
الطرقات  بغلق  اخلا�سة  الزمنية  الفرتة 
ظل  يف  وهــذا  اأخــر  هاج�سا  ت�سكل  باتت 
الطرقات  لغلق  املحتجني  بع�ص  جلــوء 
ل�ساعات طويلة ولي�ص يف �ساعات ال�سباح 
وقت  يف  يح�سل  كــان  كما  فقط  الباكر 
غلق  هو  ذلــك  على  االأمثلة  ومــن  �سابق، 

الطريق الرابط بني بجاية و�سطيف ملدة 
اأ�سبوع كامل من طرف حمتجني مطالبني 

مب�ساريع تنموية.
بغلق  ــة  ــس ــا� اخل الــظــاهــرة  واأحلـــقـــت 
الذين  بالتجار  اأي�سا  خ�سائر  الطرقات 
ت�سرروا من هذه الظاهرة خا�سة بالن�سبة 
يف  كبرية  �سعوبات  وجدوا  الذين  للتجار 
وهو  الطرقات  غلق  فرتة  خالل  الن�ساط 
�سلبية  اإنعكا�سات  لــه  كــان  ــذي  ال االأمـــر 
من  عدد  ويوؤكد  املالية،  مداخليهم  على 
التجار اأن معاناتهم تت�ساعف اأكرث خالل 
ف�سل ال�سيف يف ظل وجود مواد �سريعة 
وهو  وقت  اأ�سرع  يف  نقلها  و�سرورة  التلف 
االأمر الذي يبقى غري ممكن يف حال قطع 

الطرقات.  
الكبرية  واملعاناة  الظاهرة  اإت�ساع  واأمام 
على  الــوطــنــيــة  ــات  ــرق ــط ال مل�ستعملي 
مطالبة  املعنية  ال�سلطات  فاإن  اخل�سو�ص 
هذه  من  للتقليل  الفعلية  احللول  باإيجاد 
احلــوار  اأبـــواب  فتح  خــالل  من  الظاهرة 
قدر  االإبتعاد  �ــســرورة  مع  املحتجني  مع 
ــرة غــلــق الــطــرقــات  ــك املــ�ــســتــطــاع عــن ف
االإحتجاج  يف  اأخرى  طرق  اإىل  واللجوء 

الإي�سال املطالب. 

القهوة ت�ستويل على يوميات اجلزائريني 

مواطنون يطالبون بالردع واللجوء اإىل طرق 
اأخرى الإي�سال املطالب 

تطبيق اأطل�ش Go لتحديد املواقع ال�سياحية عرب اجلزائر 
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�شهدت عملية بيع وتوقيع بح�شور ثلة من الكتاب

�صطيف

عنابة

رقية. لب�صكرة

نور�سني. معبد الهادي. ب

باتنة

ي�ستخل�س اأفكاره من وحي الهوية الأ�سيلة الأمازيغية، وينب�س عن املا�سي لي�سعه بني اٌقالم امل�ستقبل، لي�سق طريقه بني اآلف 
اخلطوات حيث �سيلتقي بحلمه ليكون موؤلفا عامليا، هو الكاتب هارون يو�سف من مواليد 26 جويلية 1994 ال�ساكن يف قرية جميع 

بلدية تيمزريت ولية بجاية هارون يو�سف �ساعر وكاتب، اأهم كتبه كتاب "ال�سعر باللغة الأمازيغية" والذي األفه عام 2016 اإىل 
جانب كتاب "�سرخة الليايل" وهي رواية األفها يف نوفمرب 2020.

مل يكن �سغفه الوحيد الكتابة بل كانت له ميولت نحو الفن الت�سويري، حيث �سارك يف عدة مهرجانات واأم�سيات �سعرية ومعار�س 
كتاب يف عدة وليات كباتنة بجاية اجلزائر ب�سار تيزي وزو بويرة واأي�سا خارج الوطن بتون�س ال�سقيقة.

�سهد املركز التجاري في�سيتفال �سيتي و�سط مدينة باتنة تنظيم معر�س خا�س بالكتاب، مت خالله عر�س خمتلف الكتب القانونية التي 
ا�ستحوذت على املعر�س، اإىل جانب مزيج من الكتب الأدبية والعلمية والرتفيهية واأخرى خم�س�سة لفئة الأطفال.

اأعمالها  باكورة  �ضربي" ت�ضدر  "فاتن 

االأكادميية "قانون ت�ضيري النفايات"

يلخ�س  موهوب  ت�ضكيلي  لعلى" فنان  "ح�ضام 

جمال الطبيعة يف لوحات فنية مبهرة

ق�ضر الثقافة بعنابة يحت�ضن حفل 
اختتام ور�ضات املو�ضيقى

عودة "ال�ضبت امل�ضرحي" و"�ضنيفيل"
 اإىل الن�ضاط جمددا 

اميان. ج

ي�ستخل�ص  �ساب  هاروين" كاتب  "يو�سف 
لنف�سه مكانا يف الأدب الأمازيغي 

حــوار

الهوايات  من  العديد  ر�سيدك  يف 
من بينها كاتب و�ساعر واأي�سا م�سور 
هذه  اإىل  الولوج  وقبل  فوتوغرايف، 
نعيد  اأن  نود  الفنية،  الف�سيف�ساء 
لقائه  اإىل  يو�سف  ه���ارون  قليال 

الأول بعامل الكتابة والتاأليف؟
الكتابة  ب��ع��امل  االأول  ل��ق��ائ��ي 
فكان  �سغري  منذ  ب��داأ  والتاأليف 
يف  م�سه�را،  كاتبا  اأك���ن  اأن  حلمي 
�سعرية  ق�سائد  اأكتب  كنت  االأول 
األقيها  وكنت  االمازيغية  باللغة 
يف  واأي�سا  واأ�سدقائي  اإخ�تي  على 
التي  الثان�ية  داخ��ل  املهرجانات 
اأدر�ص فيها، ومنها تلقيت دع�ى من 
الناطقة  التليفزي�نية  القن�ات 
جاءين  ي�مها  فمن  باالأمازيغية، 
عر�ص من دار الن�سر يف تيزي وزو 
وبالتاأكيد  االأول  كتابي  لين�سروا 

قبلت عر�سهم .

باللغة  ���س��ع��ري  دي�����وان  األ���ف���ت 
ت�ستمد   اأي����ن  م��ن  الأم��ازي��غ��ي��ة، 
الأمازيغي  للمحيط  هل  الكلمات، 
وديكوره وحكمه دور يف ذلك؟ هل 
من  مبزيد  املو�سوع  ا�ساءة  ميكن 

التعليق؟
نعم، لكن انا من اأبحث عن الكلمات 
املنا�سبة ومن تفكريي، واأي�سا اأبحث 
يف  ي�ستخدم�نها  التي  الكلمات  عن 
املا�سي لكي نحييها ون�ستخدمها يف 

زمننا هذا.

اجتهت بعدها اىل الرواية من خالل 
تاأليفك لرواية "�سرخة الليايل"، ما 

ال�سخو�س  خ��الل  من  حكته  ال��ذي 
من  م�ست�سقاة  هي  وهل  والأمكنة، 

الواقع الأمازيغي؟
لاأم  كيف  و  ال��ط��اق  على  حتكي 
غياب  يف  ابنائها  برتبية  تق�م  اأن 
من  م�ست�سقاة  لي�ست   . زوج��ه��ا 
ال�اقع االأمازيغي فقط الأن م��س�ع 
يف  وحتدث  عاملية  ظاهرة  الطاق 

كل البلدان.

تعتزم  هل  العربية،  باللغة  الرواية 
هل  الأمازيغية،  اللغة  اإىل  ترجتها 

ذلك ممكن؟
بالطبع ترجمتها ولكن مل اأن�سرها 

بعد .

املهرجانات   من  عديد  يف  �ساركت 
واالأم�سيات ال�سعرية على امل�ست�ى 

ال�طني، كيف كانت التجربة؟
جتربتي كانت ايجابية وحتى اذا 
وهي  البداية  يف  �سع�بات  واجهت 
اأوا�سل  لكي  االأم��ل  يل  اأعطت  من 

الكتابة والتاأليف .

اأي�����س��ا م�����س���ر ف����ت����غ���رايف، ما 

داخ��ل  حميط  قن�سه  حتاول  ال��ذي 
�سورك؟

واعطاء  نف�سي  برهنة  اأح����اول 
للمجال  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�������س����رة 
ال��ف���ت���غ��رايف ول��ي�����ص ف��ق��ط يف 
الف�ت�غرايف  جمال  الأن  الطبيعة 
كالبحر ويجب اأن ندخل يف عمقه 

لكي ن�سل اإىل اأهدافنا.

اإىل  لل�سور  مبعار�س  �ساركت  هل 
جانب معار�سك لكتاب؟

مهرجانات  بع�ص  يف  ول��ك��ن  ن��ع��م 
فقط. 

الذين  الكتاب  اأ�سال عن  اأن   ب�دي 
ان  الق�ل  ميكن  وهل  بهم،  تاأثرت 
الفن الف�ت�غرايف لعب دورا بارزا 

يف كتاباتك؟
مثل  بهم  ت��اأث��رت  ال��ذي��ن  الكتاب 
معمري  وم���ل���د  ف��رع���ن  م���ل���د 
وطه  ت�نارت  االب��ن  خلدون  واب��ن 

ح�سني.

جديدا  ا���س��دارا  تخباأ  اأن��ك  اأعتقد 
للقراء، هل تخميني �سحيح؟

برتجمة  قمت  لقد  بال�سبط،  نعم 
روايتي اإىل االأمازيغية والفرن�سية 
باللغة  لاأطفال  ق�س�ص  وك��ت��اب 

العربية واالأمازيغية.

يف  م�ستقبال  اإليه  تطمح  م��اذا  اإىل 
عامل الكتاب والفن الت�سويري؟

الطريق  هذا  يف  اأوا�سل  اأن  اأطمح 
وم�س�ر  م���ؤل��ف  اأك����ن  اأن  ال،  ومل��ا 
عاملي اإن �ساء اهلل الأين عندي ثقة 

بنف�سي .

العر�ص كان منا�سبة لتقدم الربوفي�س�ر 
يف ق�سم احلق�ق بكلية احلق�ق والعل�م 
"فاتن   1 باتنة  بجامعة  ال�سيا�سية 
اأعاملها  ب��اك���رة  الليثي"  �سيد  ���س��ربي 
النفايات"  ت�سيري  "قان�ن  االأكادميية 
القان�ين  الكتاب  م�ؤ�س�سة  عن  ال�سادر 
للن�سر والت�زيع، والذي يقع �سمن 102 

�سفحة من احلجم املت��سط.
"االأورا�ص  لي�مية  حديثها  وخ���ال 
�سربي  فاتن  الربوفي�س�ر  قالت  ني�ز" 
اأن الكتاب يت�سمن م��س�ع احلماية التي 
الهدف  وك��ان  النفايات،  ت�سيري  حتكم 
احلماية  م�ست�ى  على  الك�سف  ه�  منه 
القان�ن  يف  النفايات  لت�سيري  القان�نية 
النفع  والذي ح�سبها يحقق  اجلزائري، 
والربح االقت�سادي والتقليل من االآثار 
وحم��اول��ة  عليها  امل��رتت��ب��ة  ال�سلبية 
وم�ستدامة  عقانية  بطريقة  ادارتها 
للحد من التاأثريات ال�سلبية على البيئة 

و�سحة االإن�سان.
وا���س��اف��ت ال��ربوف��ي�����س���ر واخل��ب��رية يف 
من  كغريها  اجلزائر  اأن  فاتن،  البيئة 
الدول تعاين من م�ساكل يف التل�ث الناجت 
عدم  ظل  يف  اأن�اعها،  بكل  النفايات  من 

اياء اأول�ية عالية لهذا امل��س�ع ب�سبب 
قلة ال�عي لاأخطار املت�سلة بالنفايات 
مما  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  ال��ت��دري��ب  ونق�ص 
اأدى، ت�سيف، اإىل ظه�ر خماطر �سحية 
النفايات  تفرزها  التي  املل�ثات  جراء 

على البيئة.
الكتاب جاء باأ�سل�ب ب�سيط حتى يك�ن 
من  الرغم  وعلى  النا�ص،  لعامة  متاح 
تخ�س�سه،  على  يدل  الكتاب  عن�ان  اأن 
طلبة  اإىل  االأوىل  بالدرجة  وامل���ج��ه 
اإىل  م�ستدامة،  بيئية  تنمية  املا�سرت 
ميكن  الكتاب  اأن  اأو�سحت  الكاتبة  اأن 
واأنه  اأن ت�ستفيد منها، خا�سة  الأي فئة 

النفايات  ا�ستغال  كيفية  عن  يتحدث 
وبالتايل  اقت�سادي  رب��ح  حتقق  التي 
ت�سغيل اليد العاملة واحلماية ال�سحية 
ال�ساأن  للبيئة وامل�اطن، م�سريتا يف ذات 
غائبة  النفايات  ا�ستغال  ثقافة  اأن 
�ساحة  غري  اأنها  ومرجعية  منطلق  من 
ي��ث��ب��ت غياب  م���ا  ل��ا���س��ت��ه��اك، وه����� 
التي  الهامة  امل�ا�سيع  بهذه  االهتمام 

تدر الربح على االقت�ساد ال�ين.
الكتب  وعلى الرغم من غياب مثل هذه 
بات  اأن��ه  اإال  التخ�س�سات،  هذه  مثل  يف 
هذه  م��ن  ينهل  اأن  ال��ق��ارئ  على  ل��زام��ا 
املعارف املختلفة واأن يتدارك معل�ماته 
الكتب  جانب  اإىل  واملعرفية  الثقافية 

االأدبية والفنية االأخرى.
ون�عي  مم��ي��ز  ح�����س���ر  �سهد  امل��ع��ر���ص 
الذين  املهن  واأ�سحاب  والكتاب  للطلبة 
فاتن  ال��ربوف��ي�����س���ر  جم��ه���دات  ثمن�ا 
اأنها  االأخ��رى  هي  �سرحت  التي  �سربي 
البيئة  مت�ص  التي  الكتب  لعديد  حت�سر 
والتي �ستن�سر يف وقت الحق على غرار 
"قان�ن حماية البيئة البحرية"  كتاب 
اإىل  و"مدخل  البيئية"  و"ال�سياحية 

البيئة والتنمية امل�ستدامة".

منذ  م�هبته  اكت�سف  ع�سامي  فنان 
يجال�ص  ك���ان  اأظ���اف���ره ح��ني  ن��ع���م��ة 
وياحظ  ال�سغرية  ور�سته  يف  وال��ده 
الر�سم  يف  الري�سة  ت��داع��ب  اأن��ام��ل��ه 
اخلزفية  االأواين  على  وال��زخ��رف��ة 
تعلم  يف  االنطاق  نقطة  تلك  لتك�ن 
ومنها  االأل�ان  ودمج  الر�سم  اأ�سا�سيات 
يف  غاية  فنية  ل���ح��ات  جت�سيد  اإىل 
الدقة واالإبداع، اإنه الفنان الع�سامي 
القنطرة  مدينة  اب��ن  لعلى  ح�سام 
عني  والي���ة  م���ال��ي��د  وم��ن  بب�سكرة، 

الت�تة بباتنة.
ال��ت��ل وال�����س��ح��راء ك���ان منبت  ب���ني 
ال��ذي  لعلى  ال��دي��ن  ح�����س��ام  ال��ف��ن��ان 
الت�سكيلي  للفن  يقدم  ي��زال  وال  قدم 
االإنتاج  من  الكثري  العريق  اجلزائري 
الفني االإبداعي، حيث �سرح املتحدث 
من  بحر  ه�  اإليه  بالن�سبة  الفن  اأن 
االبداع ال حدود له وعلى املبحر فيه 
اأن يك�ن على قدر امل�س�ؤولية لينتج كل 

ما ه� راقي رقي الفن الذي ميار�سه.
يق�ل  العر�ص  يف  بدايته  ع��ن  واأم���ا 
ح�سام الدين لعلى باأنه بداأ ذلك خال 
التي  املعار�ص  اأهم  املن�سرم ومن  العام 

للجمال  الدويل  ال�سال�ن  فيها  �سارك 
واملعر�ص  مب�سر،  القاهرة  يف  املغاربي 
اجلزائر  يف  و�سل"  "همزة  اجلماعي 
ف���ردي يف دار  ال��ع��ا���س��م��ة، وم��ع��ر���ص 
بب�سكرة.  ح�ح�  ر�سا  اأحمد  الثقافة 
العر�ص  ف�ساء  خال  من  حاول  حيث 
اأن ين�ع التقنيات امل�ستعملة يف اإجناز 
االأل���ان  غ��رار  على  الفنية  ل�حاته 
اأنه  اإىل  باالإ�سافة  والزيتية،  املائية، 
املعار�ص  من  املزيد  اإجن��از  اإىل  يطمح 

ال�طنية والدولية ليتمكن من اإي�سال 
فنه اإىل اأبعد نقطة يف العامل.

واأم������ا ع���ن اأه�����م م���دار����ص ال��ف��ن���ن 
الت�سكيلية لتي اأثرت فيه يق�ل الفنان 
باأنه كان من حمبي املدر�سة ال�اقعية 
ال�اقع  يحاكي  اأن  دوم��ا  ح��اول  حيث 
ال�قت  م��رور  مع  ليتجه  اأعماله،  يف 
يرى  التي  االنطباعية  املدر�سة  اإىل 
مل�ساته  و�سع  يف  اأك��رب  حرية  فيها  اأن 

واأل�انه اخلا�سة.

الثقافة  ق�سر  م���ؤخ��را  احت�سن 
فعاليات  بعنابة  ب��سياف  حممد 
احل���ف���ل االإخ���ت���ت���ام���ي ل����ر����س���ات 
الدرا�سية  لل�سنة  ال��ث��ق��اف��ة  دار 
ور�سات  مب�ساركة   2020/2019
وامل��سيقى  "الك�رال"  ك�  امل��سيقى 
عنابة  ال��ث��ق��اف��ة  ل���دار  الع�سرية 
م��سيقى  ب�ر�سة  البداية  وك��ان��ت 
ابراهيم  االأ�ستاذ  بقيادة  ال�سنعة 

ال�سعبية  امل��سيقى  وور�سة  حمادي، 
واالأن��دل�����س��ي��ة ب��ق��ي��ادة االأ���س��ت��اذ 
امل��سيقى  وور���س��ة  بلغيتي  نا�سر 
االأ�ستاذ  اإ�سراف  حتت  الكا�سيكية 
املن�عات واملجم�عات  اأي�ب وور�سة 
�سالح  االأ���س��ت��اذ  بقيادة  ال�س�تية 
ح�س�ر  احلفل  هذا  وع��رف  غ���ايل، 
والعديد  ال�سباب  من  كبري  جمه�ر 
بناين  كمال  غرار  على  الفنانني  من 

ور�سيد بابا عي�سى وابراهيم حجاج 
ال�سهادات  بت�زيع  احلفل  واختتم   ،
على الطلبة امل�ساركني واملتخرجني، 
بال��سات  اجل��م��ه���ر  وا���س��ت��م��ت��ع 
املتخرجني، كما  اأداء  امل��سيقية من 
غ�ايل  �سالح  حممد  االأ�ستاذ  اأدى 
بلغيثي  نا�سر  ب��االأ���س��ت��اذ  م��رف���ق��ا 
على اآلة البيان� اأغنية تفاعل معها 

اجلمه�ر كثريا.

وال�سياحة  الثقافة  دي���ان  اأعلن 
ل�الية �سطيف عن ع�دة جمم�عة 
كانت  التي  الثقافية  الن�ساطات  من 
الفارطة  ال��ف��رتة  خ��ال  مت�قفة 
ال�سحي  احلجر  اإج���راءات  ب�سبب 
ب�سبب  الثقافية  امل��ن�����س��اآت  وغ��ل��ق 
فريو�ص ك�رونا، ومن بني التظاهرات 
ن��ادي  ال��ن�����س��اط  اإىل  ال��ت��ي ع���ادت 
"�سنيفيل"  البلدي  امل�سرح  �سينما 
كل  تتجدد  التي  التظاهرة  وه��ي 
عر�ص  خ��ال  م��ن  خمي�ص  اأم�سية 
البلدي  بامل�سرح  �سينمائي  فيلم 
هذه  تك�ن  اأن  على  �سطيف  ملدينة 
مع  مبناق�سات  متب�عة  العرو�ص 

خمت�سني يف املجال ال�سينمائي.
كما مت االإعان عن ع�دة تظاهرة 
املخ�س�سة  امل�سرحي"  "ال�سبت 
امل�سرحيات  من  جمم�عة  لعر�ص 
تزامنا  والكبار  بال�سغار  اخلا�سة 
حيث  االأ���س��ب���ع،  نهاية  عطلة  م��ع 
عر�ص  مع  ال�سبت  ي�م  امل�عد  كان 

م�سرحي بعن�ان "احلافلة" للم�ؤلف 
بح�س�ر  وه���ذا  ال�����س��ي��خ  ب��ن  م���راد 
ملح�ظ  جتاوب  مع  كبري  جماهري 
البلدي،  امل�����س��رح  رك���ح  ف��ن��اين  م��ع 
لاأطفال  م�سرحية  عر�ص  مت  كما 
بعن�ان "ال�سم�ص اأم الك�ن" للمخرج 
نبيل بن �سكة، ومن جانب اأخر اأكد 
وال�سياحة  الثقافة  دي�ان  م�س�ؤول� 

ن�ساط  ع���دة  عن  �سطيف  لبلدية 
املخت�سة  الكا�سيكية  امل��در���س��ة 
الكا�سيكية  امل��سيقى  تعليم  يف 
لاأطفال ف�سا عن تنظيم م�سابقة 
لدى  امل���اه��ب  باكت�ساف  خ��ا���س��ة 
االأطفال مع تخ�سي�ص ج�ائز مالية 

مهمة للفائزين يف هذه امل�سابقة. 
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ح������������ار: رق�����ي�����ة حل��م��ر



حمار واحد
تدخل للك�زينة و تك�سر كا�ص

يق�لك باباك : حمار مات�س�ف�ص؟
يدخل ه� للك�زينة ويك�سر كا�ص

يل  احل��م��ار  ه��اذ  �سك�ن   : ي��ق���ل 
حطها هنا؟

احلمار  و  االأ���س��ب��اب  ت��ع��ددت 
واحد؟!.

عر�س خا�س
من  تق�سر  ال���اح��دة  ال�سيجارة 

عمر االإن�سان 11 دقيقة 
وال�سحك يزيد يف عمرك 15 دقيقة

 دخن وا�سحك واربح 4 دقايق جمانا؟!!.

دورة تعليمية
واحد ادا بن� ومرت� يف رحلة يف ال�سيارة، وكي 

فات� على ناطحة �سحاب قال
االأب:  ق��ال  بابا  يا  ه��ذا  و�سي  الطفل: 
على  فات�  وزادو  نعرف  م��ا  واهلل 

مراآب
و�سي  الطفل:  ق��ال  لل�سيارات 
هذا يا بابا رد االأب: واهلل ما 

نعرف وزادو فات�
على م�سبح قال االإبن : و�سي هذا 

يا بابا قال االأب: واهلل ما نعرف 
راك  بني  ي��ا  ا�سكت  وق��ال��ت:  االأم  نطقت 

قلقت باباك
با�ص  ي�سق�سي  ابنك  خلي  ال  ال  االأب:  ق��ال   

معلومات م�سليةيتعلم؟!!.

�سندوق 
امليت

اأمثال �سعبية

حوايل  تبلغ  الــنــاري  للعيار  الق�سوى  ال�سرعة   •
اأ�سعاف   3 يـــوازي  مــا  اأي  الثانية  يف  مــرتا   1065

�سرعة ال�سوت تقريبا.
باحلرب  الكتابة  اأن  اإىل  تو�سلت  درا�سة  هناك   •
من  اأكــرث  الــكــالم  وحفظ  فهم  يف  ي�ساعدك  االأزرق 

االألوان االأخرى.
العامل  يف  النا�ص  اأغلب  بني  �سيوعا  االأحالم  • اأكرث 
مكان  من  "ال�سقوط  هي  بريطانية  اإح�سائية  ح�سب 

عايل".
�سما  فابتكرت  زوجها  قتل  توفانا" اأرادت  • "جوليا 
قاتال وتخل�ست منه ثم باعت ال�سم لكل زوجة تريد 
قتيل،  بـ600  ال�سحايا  عدد  قدر  املزعج  زوجها  قتل 
ا�ستهر هذا ال�سم با�سم "اأكوا توفانا" مت اإعدامها علي 
"الكر�سي الر�سويل باأمر من البابا بالدولة البابوية" 

يف القرن ال�سابع ع�سر �سهر جويلية عام 1659.
من  نــوع  هــو  عامليا  ا�سمه  يف  اختلف  طــري  ــرث  اأك  •
الرومان:  وعند  رومــي  ديــك  العرب:  فعند  الديوك 
وعند  تركي  ديــك  االأمــريــكــان:  وعند  فرن�سي  ديــك 
الهنود:  وعند  هندي  ديــك  والفرن�سيني:  االأتـــراك 

ديك بريو.
من  اأن  نومي  تو�سيكا  الياباين  الــعــامل  الحــظ   •
ويهتمون  وحــذرون  جــادون   A الــدم  ف�سيلة  يحملون 
واقعيون   O الف�سيلة  يحملون  ــن  وم بالتفا�سيل 

ويع�سقون القيادة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 عبد ال�سمد قال 
�سفت �سوفا منها 
خاطري ترعب 

ريت من داخل حلم 
ومن برى حطب

حدث يف مثل هذا اليوم
احلادي ع�سر من �سهر فيفري
الواليات  يف  م�ست�سفى  اأول  افتتاح  ـ   1752

املتحدة يف بن�سيلفانيا .
براءة  على  يح�سل  فلتون  ــرت  روب ـ    1809

اخرتاع ال�سفينة البخارية.
يف  د�ــســتــور  اأول  تتبنى  ــيــابــان  ال ـ    1889

تاريخها.
الدولية. العدل  حمكمة  تاأ�سي�ص  ـ   1920

يف  لالأكراد  مترد  حركة  اأول  اندالع  ـ   1925
تركيا بقيادة �سعيد بريان.

فرانكلني  املتحدة  الواليات  روؤ�ساء  ـ    1945
�ستالني  جوزيف  ال�سوفيتي  واالحتـــاد  روزفــلــت 
ت�سر�سل  ون�ستون  املتحدة  اململكة  وزراء  ورئي�ص 
جمل�ص  اأ�سا�ص  و�سع  الذي  يالطا  اتفاق  يوقعون 

االأمن الدويل.
قطع  يــقــرر  ال�سوفياتي  االحتــــاد  ـ   1953
اأن  بعد  اإ�سرائيل  مــع  الدبلوما�سية  عالقاته 
حتتم  االإ�ــســرتاتــيــجــيــة  م�ساحلة  اأن  اكت�سف 

وقوفه مع العرب.
البطل  توقف  اال�ستعمارية  ال�سلطات  ـ   1955
قــردان  بــن  مــن  بــالــقــرب  بولعيد  بــن  م�سطفى 
اإىل  وحتوله  الليبية   - التون�سية  احلــدود  على 
وي�ست�سهد  مدة  بعد  منه  ليفر  ق�سنطينة  �سجن 

باالأورا�ص اإثر انفجار جهاز راديو ملغم.
ال�سناعي  قمرها  تطلق  الــيــابــان  ـ   1970

االأول.
الراحل هواري بومدين ي�سع  الرئي�ص  ـ   1972
ال�سناعية  ال�ساحنات  ملركب  االأ�ــســا�ــص  حجر 

بالرويبة.
رئي�سة  تات�سر  مارغريت  انتخاب  ـ   1975
حزبا  تقود  امراأة  اأول  لت�سبح  املحافظني  حلزب 

�سيا�سيا يف بريطانيا.
القا�سية  املعاهدة  على  توقع  اجلزائر  ـ   1998
النووية  االأ�سلحة  من  خالية  منطقة  بتاأ�سي�ص 

باإفريقيا.
الوطني  املوؤمتر  زعيم  عن  ــراج  االإف ـ    1990
 27 ا�ستمر  مانديال بعد �سجن  نيل�سون  االأفريقي 

عاما من قبل �سلطة جنوب اأفريقيا العن�سرية.
اأول  عن  يعلن  واملناجم  الطاقة  وزير  ـ   2010

اكت�ساف للغاز الطبيعي مبنطقة تيارت. 
عن  مبارك  ح�سني  الرئي�ص   تنحي  ـ    2011
�سوؤون  ــاإدارة  ب امل�سلحة  القوات  وتكليفه  احلكم 

البالد .
للنظام  �سالمة  �سادر عن مركز  ـ تقرير   2011
يكبد  الف�ساد  اأن  يك�سف  االأمريكي  العاملي  املايل 

اجلزائر 13.6 مليار دوالر �سنويا.
اجلزائر   يف  �سد  اأكرب  هارون  بني  �سد  ـ   2012
ميتلئ عن اآخره ويبلغ ن�سبة تاريخية الأول مرة 
بواحد مليار مرت مكعب متجاوزا ن�سبته النظرية 

مكعب. مرت  مليون   960
جزائرية  ع�سكرية  طائرة  حتطم   -  2014

يوؤدي اإىل مقتل 77 �سخ�سا.
عدة  مع  الفرن�سية  لوموند  �سحيفة   -  2015
عن  خا�سة  معلومات  بن�سر  تقوم  اأخــرى  �سحف 
اأكرب عملية تهرب �سريبي وتبيي�ص اأموال حتت 
بني   HSBC بنك  ويخ�ص  �سوي�سليك�ص  ا�سم 

�سنتي 2006 و2007.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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ما  وال�ساحب  يق�م  م��ا  امليت 
يدوم وقليل االأ�سل ما عليه ل�م

حكـــمة
�إال  �ل����ن����ج����اح  حت���ق���ي���ق  مي����ك����ن  ال 
به ت������ق������وم  م�������ا  �أح�����ب�����ب�����ت  �إذ� 

�سورة م�سحكة

بك�رونا  االإ�سابة  بني  خ��رّيوك  ل�   �
الطي�ر..ماذا  باأنفل�نزا  االإ�سابة  اأو 

تختار يا �سي عاوة؟
ف�ؤاد بن �سخ�س�خ امل�سيلة
من  ونتهنى  ال�����س���ؤال  ن��ب��دل  ن��خ��ري 

اخلرطي تاعك؟!.
� عادة االأ�سدقاء كثريون ثم قليل�ن 
اإال من  يتبقى معك  ، حتى ال  فقليل�ن 
كان االأ�سدق بينهم..فهل جربت هذه 

النظرية يا �سي عاوة؟
وهيبة. ي قاي�ص
واح��د.. اإال  يتبق  مل  حتى  جربتها 
ون��ح��ن ن��ق���ل ك���رثة ال�����س��ح��اب ت���در 
خيارهم..ودعك من بطيخهم لت�ستمر 

يف احلياة؟!.
ال�سيا�سة..متى  ترك  ال�سيا�سة  من   �
على  جمرب  اأن��ك  ع��اوة  �سي  يا  حت�ص 

تركها؟
لطفي ب�ع�ينة �سكيكدة
وهي  بالثاث  طلقتها  ال�سيا�سة  اأن��ا 
خلعتني لتاأكيد احلالة..وهكذا خ�ك 

هاين وعاوة وم��سطا�ص؟!.
والديك  ترب  اأن  عاوة..يجب  �سي   �

ول� على ح�ساب اأمك واأبيك؟
�سفيان لزهاري اأم الب�اقي
واأم����ك واأب�����ك ي��ع��رف��ان اأن���ك ترب 
من  اأنهما  ح�سابهما..اأم  على  والديك 

ذات ال�سالة والعرق جّباد؟!.
� ما اجلديد الذي ميكن اأن يبهرك يا 

�سي عاوة؟
ف�زية قرع��سي تب�سة
نقلة ن�عية يف ال�سلم االجتماعي..
ال�ظيفي..ب�سح خايف تتك�سر  ال�سلم 

درجة وتنبهري اأنت؟!.

�سع�ب الع�سر 
احلجري وما لب�س��ص 

هذا امل�سخ؟!



ميلة
�صطيف

بدري. ع

بدري. ع

بدري. ع

اأم البواقي

للحماية  الرئي�سية  ال�حدة  تدخلت 
اإجاء  اأج��ل  من  ميلة  ل�الية  املدنية 
 10 11 تلميذ ترتاوح اأعمارهم مابني 
و12 �سنة بعد تعر�سهم لت�سمم غذائي 
اإثر تناولهم وجبة غداء باردة تتمثل 
يف البي�ص والياغ�رت، وهذا بابتدائية 
العليا  �سناوة  بحي  اإ�سماعيل  علي��ص 

ال�سحايا  اإ�سعاف  ومت  ميلة،  ببلدية 
املدنية  احلماية  طرف  من  وحت�يلهم 
مب�ست�سفى  اال�ستعجاالت  م�سلحة  اإىل 
�سحية  واإج��اء  اإ�سعاف  مت  كما  ميلة، 
املطعم  يف  بعاملة  االأمر  ويتعلق  اأخرى 
من  معاناتها  بعد  �سنة   51 ب.ك(   (

اأالم بالبطن.

40 �سنة والذي  مت العث�ر على جثة من جن�ص ذكر ويتعلق االأمر بال�سحية )ر.�ص( 
وجد مت�يف وملقى على ظهره بحافة ال�ادي مب�ستة ب�يلف ببلدية اأعمرية اأرا�ص، ومت 
نقل ال�سحية من طرف م�سالح احلماية املدنية اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 

وادي النجاء.

لل�سرطة  ال�الئية  امل�سلحة  عاجلت 
�سنة  خال  ميلة  ب�الية  الق�سائية 
2020 عن طريق املحطة الرئي�سية 
ق�سية   47 ال�سخ�سية،  لتحقيق 
التعرف  نظام  طريق  عن  جزائية 
االآيل على الب�سمات اإ�سافة اإىل حل 
ه�ية  بانتحال  خا�سة  ق�سايا   07
حلت  كما  النظام،  نف�ص  طريق  عن 
15 ق�سية عن طريق  ذات امل�سلحة 

نظام التعرف والبحث اجلنائي.
فرقة  عنا�سر  متكن  اآخ��ر  �سياق  يف 

االإل��ك��رتون��ي��ة  اجل��رمي��ة  مكافحة 
لل�سرطة  ال����الئ���ي���ة  ب��امل�����س��ل��ح��ة 
خال  ميلة  والي��ة  باأمن  الق�سائية 
ق�سية   88 ح��ل  م��ن  ال�سنة  نف�ص 
حيث  املعل�ماتية،  اجلرمية  تخ�ص 
باملائة   60 م��ن  اأك���رث  اإح�����س��اء  مت 
بامل�سا�ص  خا�سة  الق�سايا  ه��ذه  من 
ب��االأ���س��خ��ا���ص ع��رب االن��رتن��ت منها 
 07 اإىل  اإ�سافة  واالبتزاز،  الت�سهري 
عرب  بالن�سب  متعلقة  اأخرى  ق�سايا 

االإنرتنت.

اأم  واليــة  اأمــن  عنا�ســر  اأوقــف 
خليــة  مــع  بالتن�سيــق  البواقــي، 
االأنرتبــول، �سخ�سني وحجــز قطعة 
اأثريــة مهربــة ذات قيمــة تاريخية 
كبــرية، واأفــاد بيــان لــذات امل�سالــح، 
اأن فرقــة قمــع االإجــرام بالتن�سيــق 
مــن  متكنــت  االأنرتبــول،  خليــة  مــع 
توقيف �سخ�سني يحوزان على قطعة 

اأثريــة مهربــة م�سنوعــة مــن مــادة 
الفرعونيــة  للح�ســارة  تعــود  العــاج 
جت�سد ملكة فرعونيــة، حيث اأثبتت 
قيمــة  ذات  اأنهــا  املخت�ســة  امل�سالــح 
اإ�سافــة  كبــرية،  وتاريخيــة  اأثريــة 
ال�سدا�ســي  االأملا�ــص  مــن  حجــر  اإىل 
"لون�سداليــت"، ومت تقــدمي امل�ستبه 
عــني  حمكمــة  نيابــة  اأمــام  فيهمــا 

البي�ســاء عن تهمــة حيــازة وعر�ص 
للبيــع واالجتــار باالآثــار واالأحجــار 
الكرمية عن طريق التهريب يف اإطار 
جماعــة اإجراميــة منظمــة دوليــة، 
امل�سا�ــص بالــرتاث الثقــايف والطبيعي 
املحمي واملمتلكات الثقافية، خمالفة 
اخلا�ســني  والتنظيــم  الت�سريــع 

بال�سرف.

�سهدت اأم�ــص، اإحدى الثانويــات ببلدية 
ال�سريعة يف والية تب�سة، حادثة خطرية 
خلفــت حالــة مــن اخلــوف والهلــع و�ســط 

التالميــذ واملوظفني، بعــد اأن اأقدم اأ�ستاذ 
علــى طعــن موظــف بــذات املوؤ�س�ســة يبلغ 
مــن العمــر 34 �سنة ب�سبب خــالف بينهم، 

حيــث اأ�سيب علــى اإثرها بجــروح و�سفت 
باخلطــرية، نقــل علــى اإثرهــا علــى جناح 

ال�سرعة اإىل م�ست�سفى ال�سريعة.

ع��اجل��ت م�����س��ال��ح اأم����ن والي���ة 
جانفي  ���س��ه��ر  خ���ال  ���س��ط��ي��ف 
ال����ف����ارط يف جم����ال حم��ارب��ة 
ال�سرعي  غ��ري  االجت���ار  ج��رائ��م 
العقلية  وامل���ؤث��رات  باملخدرات 
مب�جبها  ومت  ق�سي�ة،   268
حيث  �سخ�س�ا،   332 متابعة 
فيما  احلب�ص،   88 منهم  اأودع 
املحج�زة  املخدرات  كمية  بلغت 
م��ادة  م��ن  كلغ   05.2 م��ن  اأك���رث 
اإىل  باالإ�سافة  املعالج  الكيف 
امل���ؤث��رات  م��ن  ق��ر���س��ا   8160
يف  مت  كما  امل��ح��ظ���رة،  العقلية 
اجلرائم  �ستى  جمابهة  جم��ال 
ق�سية،   16 معاجلة  املعل�ماتية 
 17 م��ت��اب��ع��ة  مب���ج��ب��ه��ا  ومت 
اثنان  منهم  واأودع  م��ت���رط��ا، 
و�سع  مت  فيما  امل���ؤق��ت،  احلب�ص 
الرقابة  حت��ت  اأخ����ر  م��ت���رط 
ملفا   12 واإر����س���ال  الق�سائية 

للعدالة.

�سي الأورا�سي..
برد  موجة  جتينا  راح  اجلوية...  االأر�ساد  ح�سب 
قوية... م�سحوبة بجفاف يف احلنفيات على م�ستوى 
ونطالبو  الطرقات  يف  نوقفوا  راح  بــلــديــة...  كــل 
عز  يف  ي�سرب  �سديد  عط�ص  بعد  "مّية"...  بقطرة 
�سومتها  غالت  باطل  كانت  يل  النعمة  ال�ستوية... 
عليك وعليا... راح ت�ستاق ملياه الفوراج وراح ت�سرب 
يف  تبذر  مادامك  بالتحلية...  وتر�سى  الباراج  من 

املاء الديفو فيك ما�ص فيا...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز متثال مللكة فرعونية واأحجار من االأملا�ش الثمينة 

اأ�ستاذ يطعن موظفا بثانويــة يف ال�سريعة

وجب الكالم

من  والكثري  البالد  يف  امل�سوؤولني  من  الكثري  اأن  هو  املالحظ 
الوزراء لالأ�سف ال زالوا ي�سريون املوؤ�س�سات والقطاعات بطريقة 
تقليدية وبالية ويجرتون نف�ص املمار�سات ال�سابقة، واحلديث 
والقرارات  االرجتالية  الــقــرارات  عن  مــرة  وككل  املــرة  هــذه 
اللحظية التي يتخذها الكثري من امل�سوؤولني كردة فعل متهورة 
اإىل احللول  اأ�سبه بذر الرماد يف العيون بدل اللجوء  وكحلول 
الدائمة اأو على االأقل اإىل "التو�سيح" ب�ساأن ق�سية ما واإقناع 

املنادين بوجهة نظر "هوؤالء امل�سوؤولني".
اأكرث  على  حت�سلوا  والذين  اجلزائريني  الطلبة  من  الكثري 
من �سهادة بكالوريا نادوا مرارا وتكرارا ورفعوا مطلب متكينهم 
وللعلم،  اجلامعة،  يف  ثانية  �سهادة  على  للح�سول  الدرا�سة  من 
اأخرى  �سهادة  لنيل  الدرا�سة  الطالب  مزاولة  منعت  فالو�ساية 
�سهادة  اآخر  على  �سنوات  خم�ص  انق�ساء  بعد  اإال  اآخر  فرع  يف 
من  كثري  لدى  الثانية  البكالوريا  �سهادة  اأن  مبعنى  جامعية، 
الطلبة ال معنى لها، فبعد م�سي خم�ص �سنوات على اآخر �سهادة 
ي�سبح من املمكن اإعادة �سحب �سهادة البكالوريا االأوىل واإعادة 
البكالوريا  �سهادة  اأن  يعني  ما  اآخر وهذا  بها يف فرع  الت�سجيل 
الثانية ال قيمة لها، وهذا ما اأ�سعر الكثري من الطلبة باال�ستياء، 
فهم حمرومون من نيل �سهادة ثانية اإال بعد "م�سي ن�سف عقد" 
يف  حقيقي  اإجحاف  نظرنا  يف  وهذا  جامعية  �سهادة  اآخر  على 
حق الطلبة الطموحني وال�ساعني لنيل اأكرث من �سهادة جامعية 

قبل "م�سي �سنوات من عمرهم �سدى".
الراغبني  الطلبة  توجيه  تقرر  املا�سية،  القليلة  االأيــام  يف 
بعد  الدرا�سة عن  اإىل  ثانية  �سهادة جامعية  يف احل�سول على 
باإمكان  اأنــه  واملتداول  املتوا�سل"،  التكوين  "جامعة  اإطــار  يف 
ما�سرت  �سهادة  اأو  لي�سان�ص  �سهادة  على  يح�سل  اأن  طالب  اأي 
ل�سهادتي  معادلة  والتخ�س�سات  الــفــروع  بع�ص  يف  بعد  عــن 
اللي�سان�ص واملا�سرت بطريقة نظامية، اأي ح�سوريا يف اجلامعة، 
اأن نت�ساءل هل ي�ستوي  واالآن، بات لزاما علينا يف هذا ال�سدد 
بعد"  "عن  ما�سرت  �سهادة  اأو  لي�سان�ص  �سهادة  على  متح�سل 
باحل�سور  ما�سرت  �سهادة  اأو  لي�سان�ص  �سهادة  على  واملتح�سل 
باأن  يعني  ما  فهذا  نعم  اجلواب  كان  اإذا  اجلامعة؟  اإىل  اليومي 
اأنها  اأي  اجلزائرية"  "باجلامعة  ت�ستخف  باتت  قد  الو�ساية 
وعدم  اجلامعة  اإىل  "احل�سور  باأن  مبا�سرة  غري  بطريقة  تقر 
كل  تلغي  باأن  للو�ساية  ن�سيحة  �سنوجه  �سواء" وهنا  احل�سور 
"بجامعات افرتا�سية" على االأقل  جامعات الوطن وت�ستبدلها 
اأنواع  يذوقوا  والأال  اجلامعية  االإقامات  يف  الطلبة  ميوت  الأال 
اإذا كانت الو�ساية قد اتخذت هذا القرار  اأما  امليزيرية فيها، 
كمجرد جماملة اأو كذر للرماد يف عيون الطلبة املتح�سلني على 
�سهادة بكالوريا اأخرى من اأجل اإ�سكاتهم "موؤقتا" فهذا ما يعني 
باأن الو�ساية غري جادة يف معاجلة خمتلف امللفات املطروحة 
وبالتايل فامل�سوؤول عن القطاع ال �سك واحد من اأ�سحاب ال�سطر 
الثاين من عبارة رئي�ص اجلمهورية عندما قال "احلكومة فيها 

وعليها".
نت�ساءل مرة اأخرى يف هذا ال�سدد، هل ي�ستطيع من اتخذ قرار 
لي�سان�ص  �سهادة  للدرا�سة عن بعد واحل�سول على  املجال  "فتح 
"نظام  املتح�سل عليها �سمن  ال�سهادة  باأن  اأو ما�سرت" اأن يتعهد 
الدرا�سة الذي ابتكره" تعادل ال�سهادة اجلامعية النظامية يف 
باأن الطلبة املتح�سلني على  اأن يتعهد  ال�سغل وهل ميكنه  �سوق 
�سهادة لي�سان�ص اأو ما�سرت عن بعد �سوف لن يحرموا يف امل�ستقبل 
من "توقيع وزارة التعليم العايل" على ال�سهادة املتح�سل عليها 
اأم اأنه ال ي�ستطيع فعل ذلك الأنه ال يفكر يف "م�ستقبل الطلبة" 
وم�سري ال�سنوات التي �سيق�سونها يف الدرا�سة "عن بعد" بقدر ما 
"اليوم قرار وغدا  "اأن يعي�ص اللحظة" كوزير ب�سعار  يفكر يف 

اأمر" اأي بعبارة اأخرى "احييني اليوم واقتلني غدوة"؟

قرارات حلظية 
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حجز 05 كلغ 
من الكيف املعالج 
و8160 قر�ش 

مهلو�ش

ت�سمم 11 تلميذ وعاملة يف ابتدائية
 بعد تناول وجبة باردة 

العثور على جثة اأربعيني باأعمرية اأرا�ش

معاجلة 88 ق�سية تخ�ش اجلرمية 
االإلكرتونية خالل �سنة 2020

توقيف �سخ�ش حمل حكم نهائي 
باحلب�ش وا�سرتجاع مركبة

القب�ش على 4 اأ�سخا�ش قاموا 
بال�سطو على �سيدلية

حجز م�سروبات كحولية واأجهزة 
خا�سة بالك�سف عن املعادن

وفاة اأربعيني اإثر انهيار ترابي 
داخل بئر مبروانة

متكن عنا�ســر االأمن بوالية باتنة، من توقيف �سخ�ص 
مطلــوب لدى العدالة بعد اأن �سدر يف حقه حكم نهائي 

باحلب�ص واإكراه بدين عن جمل�ص ق�ساء باتنـة، فيما مت 
ا�سرتجاع مركبة مبحوث عنها ب�سريانـة، كان يقودها 

�سخ�ص يبلغ من العمر 41 �سنة، حيث مت تقدمي املتهمني 
اأمام النيابة املحلية.

اأوقف عنا�سر اأمن دائرة مروانـة، 04 اأ�سخا�ص 
ترتاوح اأعمارهم بني 19 و30 �سنـة، من بينهم م�سبوقني 

ق�سائيا، قاموا بال�سطو على �سيدلية مبدينة مروانـة 
وا�ستولوا على مبلغ مايل يقدر بـ48000 دينار، ليتم 

تقدمي امل�ستبه بهم اأمام اجلهات الق�سائية باإقليم 
االخت�سا�ص.

متكنت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 01 
باتنــة، من توقيف �ساب يبلغ من العمر 32 �سنة، فيما 

مت حجز 180 وحدة من امل�سروبات الكحولية من 
خمتلف االأنواع واالأحجام، ويف �سياق اآخر مت توقيف 
�سخ�ص يبلغ من العمر 28 �سنة بحملة 01، حيث مت 

العثور بحوزتــه على 03 اأجهزة ح�سا�سة خا�سة بك�سف 
املعادن، كما مت يف �سياق اآخر توقيف �سخ�سني يبلغان من 
العمر 23 و36 �سنة، كانا ب�سدد عقد �سفقة بيع لكمية 

معتربة من االأقرا�ص املهلو�سة مبدخل مدينة بريكة، 
حيث مت حجز 1140 قر�ص مهلو�ص، ليتم تقدمي 

امل�ستبه فيهم اأمام النيابة املحليـة.

لقي م�ساء اأم�ص، �سخ�ص يبلغ من العمر 49 �سنة، 
حتفه داخل بئر يقع مبنطقة فريا�ص بحي علي 
النمر يف بلدية مروانة، وح�سب م�سالح احلماية 
املدنية، فقد فارق ال�سحية احلياة خالل اأ�سغال 
ترميم بئر ب�سبب انهيار ترابي، حيث ا�ستغرقت 
عملية انت�سال جثته قرابة �ساعتني ون�سف من 

الزمن، ليتم نقلها اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 
مب�ست�سفى مروانة، فيما فتح عنا�سر الدرك حتقيقا 

يف احلادثة.
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