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مواطنون احتجوا ونّددوا بالتماطل
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باتنة

�سطيف

باتن��ة يف  بومق��ر  ببلدي��ة  غام�ض��ة  ظ��روف  يف  ت��ويف  �ض��اب  جث��ة  عل��ى  العث��ور  يبلغ من العمر 25 �شنة

�ص 16

مدير النقل اتهم اأطرافا بالعمل على �ضرب ا�ضتقرار القطاع

تكتل اجلمعيات املحلية بباتنة يفتح ملف النقل

مواطنون ي�ستكون وال�سلطات "ال تبايل"

جتديد 80 رخ�سة 
لن�ساط املحاجر
 يف اأم البواقي

�سجلت مديرية ال�سناعة بوالية اأم البواقي خالل �سنة 2020 يف جمال 
املناجم واملراقبة التنظيمية درا�سة اإعداد وجتديد 80 قرارا يتعلق 

برخ�سة ا�ستهالك املواد املتفجرة اخلا�سة بـ 60 حمجرة تن�سط عرب اإقليم 
�ص 05الوالية يف جمال ا�ستخراج مواد  الكل�ص واحل�سى والرمل... 

رغم ت�ضاعد �ضكاوى املواطنني �ضدها

دعت جمعيات نا�صطة بولية باتنــة وزارة النقل اإىل التدخل وفتح حتقيق عاجل يف و�صعية قطاعها بعا�صمة الأورا�ص، 
حيث تطرق تكتل اجلمعيات املحلية بباتنة اإىل مهام هذه املوؤ�ص�صات بالنظر اإىل دورها الهام يف خدمة املواطنني وتخفيف 

�ص 04ال�صغط عنهم، بعيدا بح�صبهم عن  النتهازيني الذين يحيطون بهذا القطاع من كل اجلوانب... 

خن�سلة

اأم البواقي

اجلمعية تطيح 
بـ"ليا�سما" 

وتوا�سل تاألقها 
�ص 09

جمعية عني امليلة

ا



ب�صراحة
ُربَّ حادثة خري 
من األف تفتي�س

ب�صفة  بالدنا  يف  امل�صوؤولني  اأغلبية  بــاأن  ن�صلم  اأن  يجب 
عامة واأغلبية الوزراء ب�صفة خا�صة قد باتوا اأ�صبه مبن 
املكان  بهدوء  فيتغنى  "�صخرة"  اأو  "حجر"  على  يجل�ص 
والنظافة والنقاء ول يعلم باأن ما حتته مليء بالديدان 
واحل�صرات ال�صارة وال�صامة، وكتب�صيط للمعنى فكثريا ما 
نختار اجللو�ص يف الربية على �صخرة اأو حجر فنظن باأن 
الأمور "متام" غري اأن ل�صعة اأو حركة �صغرية تدفعنا لأن 
نرفع احلجر اأو ال�صخرة فنجد اأعدادا هائلة من "ح�صرة 
ملا  "التخرخي�ص"  اأو  الل�صعة  لــول  اأنــه  اأي  مق�ص"،  اأبــو 
اكت�صفنا باأن املكان يعج باحل�صرات عك�ص ما يظهر عليه.

فكذلك اأولئك امل�صوؤولني اأو الوزراء فهم اأ�صبه مبن يجل�ص 
اأي�صا  فهم  �صامة،  بح�صرات  حتتها  ما  يعج  �صخرة  على 
يجل�صون على "الكرا�صي" ويتغنون باأن قطاعاتهم هادئة 
اأو بعبارة اأخرى "كل �صي ما�صي"، رغم اأن ال�صعب قد بات 
بو�صوح  يرى  بات  فال�صعب  هــوؤلء،  يراه  ل  ما  رمبا  يرى 
حجم الف�صاد املتف�صي يف اأغلب القطاعات وبات يرى الظلم 
والبريوقراطية وبات يرى ما ينغ�ص حياته اليومية يف 
الكثري من القطاعات، غري اأن الوزراء امل�صوؤولني عن هذه 
القطاعات ما فتئوا ي�صرون على اأن "قطاعاتهم" هادئة 
بل وحققت اإجنازات، ذلك لأنهم "حمميني من الل�صعات" 
ولأن اآذانهم "من طني واأخرى من عجني" ل ي�صمعون اأي 
ما  يروا  لأن  الفر�صة  تتاح  اأن  مبجرد  لكن،  "خ�صخ�صة"، 
حتتهم عندما جتربهم الظروف على ذلك حتى يكت�صفوا 
باأن الأمور لي�صت كما كانوا يدعون، ولعل حادثة الطالبة 
"بكو�ص ن�صرية" التي ق�صت يف الإقامة اجلامعية "اولد 
فايت 2" خلري دليل، فلول وفاة الطالبة وخروج الطلبة 
يف احتجاجات، ولول اأن حتولت احلادثة اإىل ق�صية راأي 
التي  القذارة  بهول  العايل"  "التعليم  وزير  علم  ملا  عام 
روؤيتها  من  يتمكن  مل  التي  القذارة  اأي  "كر�صيه"،  حتت 
منها  يت�صرر  التي مل  والقذارة  وهو جال�ص على كر�صيه، 
�صخ�صيا والقذارة التي كانوا يدعون له يف التقارير باأنها 
قطاعه،  باإجنازات  املت�صدقني  من  بذلك  فكان  "طهارة" 
العايل  التعليم  ــر  وزي �صيكت�صف  بــل  فقط،  ذلــك  لي�ص 
يف  والأمور  يراه،  كما  اأو  له  ي�صور  كما  لي�ص  قطاعه  باأن 
بفعل  �صيتم  ذلك  كان  واإن  يت�صورها،  كما  لي�صت  قطاعه 
الولوج  م�صابقة  يف  للم�صاركة  الت�صنيف  "اإلغاء  تبعات 
للدكتوراه" فهناك ما �صيت�صح للوزير يف قادم الأيام بفعل 

اأحداث اأخرى و�صيت�صح له باأن قطاعه "مدود".
نقول  ونحن  ميعاد،  األــف  من  خري  �صدفة  رب  بــاأن  يقال 
الذين  فالوزراء  تفتي�ص،  األــف  من  خري  حادثة  رب  بــاأن 
يظنون باأن قطاعاتهم مثالية والذين يظنون باأن �صكاوى 
للتحقق  تفتي�ص  جلان  باإيفاد  ال�صعب  ومطالب  املظلومني 
والتاأكد من هول الف�صاد جمرد ادعاءات �صوف لن يتاأكدوا 
اأمر  يحدث  حتى  ال�صعب  يقول  مــا  حقيقة  مــن  حتما 
"التاأكد والتحقق"، ويف هذا ال�صدد، نكرر  يجربهم على 
"مدودة" وما جعلها تبدو  القطاعات  اأغلبية  باأن  ونقول 
اأنها مثالية هو اأنه مل يحدث ما  "م�صوؤوليها" على  بل�صان 
يحرك احلجر اأو ال�صخرة، وهذا موؤ�صف، فوزراوؤنا باتوا 
كارثة  اأو  حادثة  هنالك  تكون  عندما  فقط  يتحركون 

وهذا اأقبح اأوجه "الف�صاد و�صوء الت�صيري".

�سمري بوخنوفة
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تعرف العديد من احلدائق املخ�س�سة للعائالت مبدينة باتنة 
ظاهرة �سلبية باتت تعكر �سفو الوافدين اإليها، حيث باتت هذه 
احلدائــق قبلة للمنحرفــن الذين يق�سدونهــا الأهداف وغايات 
دنيئــة كاملعاك�ســة والتحر�ــص وحتــى االعتــداءات اللفظيــة، 
هــذا االمر بات يوؤرق العائــالت الباتنية التــي تق�سد احلدائق 
بهــدف اال�ستجمــام فت�سبــح عر�ســة لالعتــداءات  العموميــة 
واالزعــاج واالإحــراج خا�ســة واأن بع�ص املراهقــن واملنحرفن 
يلجــوؤون لل�ســب وال�ستــم وحتــى ال�سطحــاب الكــالب لرتويــع 
العائــالت االمر الذي ينفرهــا من احلدائق علــى غرار حديقة 
الكــا "�ســوق ال�سيفــون �سابقا" وحديقــة اول نوفمــرب وحديقة 

حملة، فهل من حل لالبقاء على احلدائق "حمرتمة" يا ترى؟

بطاقة حمـــــــــراء

منحرفون يغزون حدائق باتنة

auresbook
قال: حممد عرقاب

 )وزير الطاقة(
لال�ستغالل  ترخي�سا   218 ..."منحنا 
النهب  ع��ل��ى  و�سنق�سي  املنجمي 

الع�سوائي للذهب".
قلنا: يا راجل... نخ�شى اأن نتفادى النهب 

الع�شوائي فنقع يف النهب املقنن.

الفتاوى لدى اجلزائريني تت�ضاعد يف رم�ضان
 وتتنازل باقي ال�ضنة

حتى مع كوفيد ل "لإ�ضرائيل"

ال�ضرطة يف خدمة ال�ضياحة بتب�ضة

عني مليلة املبهر

اأكد مدير التوجيه الديني والتعليم القراآين بوزارة ال�سوؤون الدينية، اأن االإجابات على اأ�سئلة ال�سائمن 
خالل �سهر رم�سان املقبل �ستكون "اآنية" بعد حتين تطبيق "فتاوى علماء اجلزائر" مو�سحا اأن التطبيق 
االلكرتوين البحث عن "الفتوى ال�سرعية" لدى اجلزائرين يعرف منحى ت�ساعديا يف رم�سان، ال�سيما ما 
تعلق باأحكام ال�سيام، وهو ما يف�سر ا�ستحداث هذا التطبيق من قبل الوزارة الو�سية ال�سنة املا�سية، خا�سة 

بعد غلق امل�ساجد جراء تف�سي وباء كورونا.

الربملانية  فعاليات اجلمعية  امل�سارك يف  نواب   3 بـ  يقدر عددهم  الذي  الربملاين اجلزائري  الوفد  ا�سطر 
للبحر االأبي�ص املتو�سط اإىل االن�سحاب من الفقرة الثانية لل�سبكة الربملانية ملنظمة "اأو �سي دي اأو" نهاية 
االأ�سبوع، والذي بحث عودة الن�ساط االقت�سادي بعد اأزمة كوفيد 19، وكيفية التوزيع العادل للقاح امل�ساد 

لكوفيد 19 يف العامل، بعد اأن جمع بن متدخل جزائري واآخر من الكيان االإ�سرائيلي.

يف اإطار ترقية خدمات الفندقة وخدمات الوكاالت ال�سياحية واالأ�سفار، و�سعيا اإىل حت�سن االأداء وتعزيز 
التن�سيق بن �سلك االأمن وقطاع ال�سياحة، بهدف حت�سن واإثراء معارف امل�سالح ال�سرطية يف جمال الرقابة 
الفندقية، نظمت مديرية ال�سياحة وال�سناعات التقليدية والعمل العائلي لوالية تب�سة ، بال�سراكة مع 
مديرية االأمن الوالئي، يوما اإعالميا لفائدة روؤ�ساء فرق ال�سرطة العامة باأمن الدوائر واأمن احلوا�سر، يف 

جمال تفعيل االآليات الرقابية على املوؤ�س�سات الفندقية ووكالء ال�سياحة واالأ�سفار.

عرف افتتاح مباريات اجلولة الثالثة ع�سرة من بطولة الرابطة املحرتفة االأوىل لكرة القدم �سقوط احتاد 
اجلزائر بعقر دياره �سد جمعية عن مليلة )1-0(، بعد �ست جوالت دون انهزام واإيقاف �سل�سلة النتائج 
االإيجابية ل�ساحب ال�سيافة على ميدان "عمر حمادي" فبعد ت�سجيل االحتاد خلم�سة انت�سارات وتعادل 
واحد يف لقاءاته ال�ستة االأخرية اأمام اأبناء "الزرو كات" وا�سعا نف�سه يف املرتبة الثالثة مع الكبار، وهو 

الذي اظهر منذ انطالقة البطولة وجها مبهرا بالداء والنتيجة �سهد عليه االأ�سدقاء واخل�سوم.

هو الغالف املايل الذي مت تخ�سي�سه يف اإطار قانون املالية ل�سنة 
2021 للتكفــل بامل�ساريــع املوجهة ملناطــق الظل الذي مت الك�سف 
عنــه، واأن هــذا الغالف املــايل مت تعبئته يف اإطــار ميزانية خمطط 
تنميــة البلديات الــذي خ�س�ست له احلكومة غالفــا ماليا اجماليا 
قيمتــه 100 مليــار دينــار، يف حــن اأن 20 مليــار دينــار �ستوجــه 
اإىل م�ساريــع التح�ســن العمــراين ملناطــق الظل و40 مليــار للتكفل 

بامل�ساريع املربجمة يف قطاع اال�سغال العمومية.

دينار مليار   50
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لكل مقام مقال
حلوم حمراء وتعهد اأبي�ض؟!

حتولت اللحوم احلمراء اإىل مادة مو�سمية يرتبط 
ا�ستهالكها ب�سهر رم�سان الكرمي وعيد االأ�سحى املبارك 

ويف بع�ص املنا�سبات الدينية اأو اخلا�سة، ما جعلها ُت�سنف 
�سمن املواد االأقل ا�ستهالكا من طرف عموم ال�سعب 

اجلزائري بن�سبة 40 باملائة باملقارنة مع ال�سنوات التي 
ت�سبق عام 2016 وهو العام الذي �ُسجل فيه اإعرا�سا 

منقطع النظري عن اللحوم ب�سبب ف�سائح تتعلق برتويج 
الفا�سد منها والغ�ص يف تغذية املوا�سي الذي اأدى اإىل 

تعفن اللحوم وازرقاقها والذبح غري ال�سرعي وغري 
املرخ�ص اأو املتابع من طرف م�سالح الرقابة البيطرية..
وقد �سهدت االأ�سعار ارتفاعا كبريا ب�سبب قلة الطلب 

يف الوقت الذي ال يتعدى جمموع االإنتاج الوطني من 
اللحوم 5 مالين قنطار �سنويا وهي ن�سبة �سعيفة 

تعك�ص عجز املواطن عن اقتناء هذه املادة احليوية 
ومن َثّم عزوفه على ذلك، وهو ما اأدى اإىل اإفال�ص عديد 

الق�سابات يف خمتلف الواليات واإغالقها ب�سورة نهائية..
وعادة ما تلجاأ الدولة اإىل �سد هذا العجز با�سترياد 

حلوم طازجة واأخرى جممدة تزامنا مع حلول �سهر 
رم�سان الكرمي حيث تتعر�ص اللحوم احلمراء اإىل 

زيادات ع�سوائية خمالفة اللتزامات اجلهات الو�سية 
بخ�سو�ص توفريها وخف�ص اأ�سعارها جلعلها يف متناول 

الب�سطاء من امل�ستهلكن الذين ميثلون اأغلبية حمرومة..
ويبدو اأن وزارة التجارة قد اأخذت على عاتقها متويل 

ال�سوق بلحوم جزائرية مائة باملائة يف حال تعهد 
اجلمعيات املهتمة برتبية املوا�سي بذلك وب�سعر ال يتعدى 
800 دينار جزائري للكيلو مقابل حماية وزارة التجارة 

لهم ومنع ا�سترياد اأي نوع من اأنواع اللحوم احلمراء من 
اخلارج مبا فيها املجمدة كما جاء يف دعوة لوزير التجارة 

للجمعيات املهتمة بهذا ال�ساأن.
خا�سة واأن مربو املوا�سي كثريا ما ي�ستكون من 

مزاحمة اللحوم امل�ستوردة وعار�سوا قرار توفريها يف 
�سهر رم�سان الف�سيل واأكدوا قدرتهم على متويل االأ�سواق 

حمليا ووطنيا.. وبن جتاذبات اجلمعيات املهتمة 
برتبية املوا�سي والوزارة التي اأكدت على ل�سان وزيرها 

اأن اجلزائر اجلديدة توؤمن بامللمو�ص ولي�ص الوعود 
التلفزيونية.. ما علينا �سوى الرتقب وانتظار ما �سي�سفر 

عنه واقع االأ�سعار الفعلي يف االأ�سهر املقبلة.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

الرقمنة يف الفندقة
التعامالت  يف  الرقمنة  تعزيز  �سرورة  اإىل  العائلي  والعمل  التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة  وزير  دعا 
وع�سرنة  وترقية  االإلكرتوين  الدفع  تقنية  ا�ستعمال  بتعزيز  الزبائن  مع  التعامالت  وت�سهيل  الفندقية 
اخلدمات  ت�سويق  و�سمان  املوا�سم  كل  يف  الزبائن  طرف  من  االإقبال  جاذبية  ت�سجيع  اأجل  من  اخلدمات 
مبا يعود بالفائدة االقت�سادية على موؤ�س�سات اال�ستقبال، ناهيك عن مراجعة واإعادة النظر يف االأ�سعار 

مقارنة باخلدمات املقدمة للزبائن.

ال�سورة من اإحدى 
بلديات والية 

باتنة، وهي تو�سح 
حجم الف�ساد 

الكامن يف نفو�ص 
البع�ص، اإذ اأنهم 
ال يتوانون عن 
تخريب كل ما 

ي�سادفونه حتى لو 
كان ملعبا ومتنف�سا 

لل�سباب فمتى 
�ستتف�سى ثقافة 

احلفاظ على 
املمتلكات العامة 

كما تف�ست ثقافة 
"التخريب" ؟



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

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

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

وحتويل الق�سية اإىل املحكمة املدنية، رغم 
اأن حمامن وخمت�سن 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 

                                                              غيضض من فيضض 
ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، ظهراأم�س ال�سبت مبقر رئا�سة اجلمهورية ر�ؤ�ساء ثالث اأحزاب �سيا�سية  ممثلة على التوايل يف كل من رئي�س حركة 
البناء الوطني عبد القادر بن قرينة �رئي�س حزب جيل جديد جياليل �سفيان، �رئي�س جبهة امل�ستقبل عبد العزيز بلعيد.

بت�صريح  قرينة  بن  اأدىل   ال�صتقبال  وعقب 
لل�صحافة اأكد فيه اأن اللقاء كان "اإيجابيا" وكان 
اإثر عودته معافى  "فر�صة لتهنئة الرئي�ص تبون 
اأي�صا  �صمح  اللقاء  اأن  واأ�صاف  الوطن"،  اأر�ص  اىل 
ال�صعبي  للحراك  الثانية  الذكرى  اإىل  بالتطرق 
واأهمية "اإعادة اللحمة بني كل اجلزائريني". ومت 
خالل اللقاء اأ�صاف بن قرينة التطرق اإىل عديد 
املواطنني  عن  الغنب  رفع  �صاأنها  من  التي  امللفات 
واإنعا�ص ال�صاحة ال�صيا�صية وحل الربملان واإجراء 

النتخابات وتعديل قانون النتخابات".
بلعيد  العزيز  عبد  قال  ال�صتقبال  عقب  بدوره 
الرئي�ص  مــع  حتــدث  ــه  اأن لل�صحافة،  ت�صريح  يف 
وال�صيا�صي  الجــتــمــاعــي  "الو�صع  حــول  تــبــون 
اإىل  ال�صتماع  بعد  واأنه  البالد"  يف  والقت�صادي 
طرف  من  للو�صع  العميق  والتحليل  "التو�صيحات 
رئي�ص اجلمهورية"، اأبدى راأيه وراأي احلزب حول 

كل النقاط التي مت التطرق اإليها.
"متفائل   ": اأنــه  امل�صتقبل  جبهة  رئي�ص  ــد  واأك
طرف  مــن  مل�صه  ملــا  نظرا  اللقاء  هــذا  بعد  جدا" 
من  الكثري  حلــل  وقــوة  "نية  مــن  تبون  الرئي�ص 
يف  اأمله  عن  معربا  امل�صتقبل"،  يف  العالقة  امل�صاكل 
واملجتمع  ال�صيا�صية  "النخبة  من  كل  ي�صاهم  اأن 
املدين واملواطنني يف احلفاظ على ا�صتقرار البالد 

وهو ما ميكن من حل كل امل�صاكل".
ال�صيد  قــال  ال�صتقبال،  عقب  له  ت�صريح  ويف 
اجلمهورية  رئي�ص  مع  اللقاء  اأن  �صفيان  جياليل 
"يدخل يف اإطار احلوار ال�صيا�صي" و�صمح بالتطرق 
اأن  م�صيفا  امللفات"،  مــن  جــدا  كبري  "عدد  اإىل 
اأنه  م�صيفا  هامة".  بـ"مرحلة  حاليا  متر  البالد 
"النتخابات  تناول مع رئي�ص اجلمهورية مو�صوع 
النتخابات"،  وقانون  لها  والتح�صري  الت�صريعية 

املواطن  تهم  التي  امللفات  من  "عدد  جانب  اإىل 
اجلزائري

ترتيب  من  ب�صرعة  "اخلروج  �صرورة  على  واأكد 
ال�صعب  ميثل  برملان  وانتخاب  ال�صيا�صية  الأمــور 
وجمال�ص حملية تكون نتيجة لنتخابات نظيفة 
والت�صدي  البناء  عملية  يف  بعدها  والنــطــالق 
قوي  اقت�صاد  وخلق  بالتنمية  املتعلقة  للم�صاكل 

والرفع من القدرة ال�صرائية للمواطن".

ــل الـــدائـــم  ــث ــم دعــــا امل
الأمم  ـــدى  ل لــلــجــزائــر 
�صفيان  ال�صفري  املتحدة 
"انتقال  اىل  مــيــمــوين 
ومن�صف  ـــادل  ع رقــمــي 
اأجندة  حتقيق  اأجل  من 
اىل  " والتو�صل   2030
حتقيق تنمية م�صتدامة 

ل ت�صتثني اأحدا.
التنمية  للجنة  الـ59  الـــــدورة  وخــــالل 
الجتماعية التي تعقد ا�صغالها افرتا�صيا يف 
نيويورك، �صرح �صفري اجلزائر اأن ال�صتفادة 
من التكنولوجيات الرقمية والنرتنت اأ�صحى 
"�صروري لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة 
والإ�صراع يف حتقيق التقدم الب�صري وترقية 
كوفيد-19  وباء  وان  �صيما  العلم  جمتمعات 
للتكنولوجيات  مــتــزايــدا  ا�صتعمال  فــر�ــص 

الرقمية التي عجلت النتقال الرقمي".

خالل  ميموين  واأكـــد 
تعقد  التي  الدورة  هذه 
"انتقال  �ــصــعــار  حتـــت 
نحو  اجتماعيا  عـــادل 
امل�صتدامة:  التنمية 
التكنولوجيات  دور 
حتقيق  يف  الــرقــمــيــة 
الجتماعية  التنمية 
هذا  اجناح  املهم  "من  اأنه  اجلميع"  ورفاهية 
خ�صو�صا  الو�صائل  جميع  با�صتعمال  النتقال 
مع  التكنولوجي  والتطور  العلمية  املــعــارف 
وبجميع  للجميع  املن�صف  التقا�صم  �صمان 

البلدان دون ا�صتثناء".
كما ذكر ال�صفري اجلزائري ب�صرورة التكفل 
بني  والــالمــ�ــصــاواة  التنمية  يف  "الفوارق  بـــ 
العاملية  الرقمية  الفاتورة  وتقلي�ص  البلدان 
من اأجل التحقيق الكلي لأجندة 2030 على 

ا�صا�ص عد

اأم�ص  اأعلنت وزارة ال�صحة وال�صكان، 
حالة   210 ت�صجيل  عــن  الــ�ــصــبــت، 
جديدة بفريو�ص كورونا وت�صجيل 03 
حالت وفاة خالل 24 �صاعة املا�صية. 
وح�صب الناطق با�صم اللجنة العلمية 
املكلفة بر�صد ومتابعة انت�صار فريو�ص 
كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد مت 
لل�صفاء  متاثلت  حالة   188 ت�صجيل 
خالل نف�ص الفرتة، فيما يتواجد 20 

مري�صا يف العناية املركزة.

 61 الـ  الذكرى  ال�صبت  اأم�ص  اجلزائر  اأحيت 
اأجرى  حيث  ال�صحراء  يف  النووية  للتفجريات 
ال�صتعمار الفرن�صي 17 جتربة نووية من 13 
واأمام   ،1966 فيفري   16 اإىل   1960 فيفري 
اأن  اخلرباء  اأكد  املرعبة  التجارب  هذه  حجم 
قرونا  تتطّلب  والإ�صعاعات  النووية  النفايات 
كل  ح�صد  �ــصــرورة  وت�صتدعي  منها  للتخل�ص 
الطاقات من اأجل اإعادة احلياة لهذه امل�صاحات 
اجلزائريني  من  الآلف  مئات  وتخلي�ص  امليتة 

من جحيم ال�صعاعات.
ــة �صربي  ــي ــارج الـــ�ـــصـــوؤون اخل وقــــال وزيــــر 
مبوقع  تغريدة  يف  ال�صبت،  اأمــ�ــص  ــادوم،  ــوق ب
"يف  الأليمة،  الذكرى  هذه  مبنا�صبة  "تويرت" 
فرن�صا  قامت   ،1960 عام  من  اليوم  هذا  مثل 
منطقة  يف  نــووي  تفجري  بــاأول  ال�صتعمارية 
بال�صحراء اجلزائرية، يف عملية �صميت  رقان 
فاقت  �صدتها  باأن  ر  وذكَّ الأزرق".  بـ"اجلربوع 
التي  الأمريكيتني  الذريتني  القنبلتني  �صدة 
احلرب  خــالل  اليابان  وا�صنطن  بهما  ق�صفت 
التفجري  ــك  ذل اأن  مــوؤكــدا  الثانية،  العاملية 
"بقوة  �صدته  كانت  رقان  يف  الفرن�صي  النووي 
70 كيلوطن، وهو ما يعادل من ثالثة اإىل اأربعة 
النفجار  لهذا  كان  هريو�صيما،  قنبلة  اأ�صعاف 
اأ�صرارها  تزال  ل  كارثية  ا�صعاعية  تداعيات 
على ال�صكان والبيئة قائمة اإىل اليوم". واأكد 
اأن اجلزائر كانت ول  ال�صوؤون اخلارجية  وزير 
تزال يف طليعة الدول املرافعة من اأجل احلظر 
�صاهمت  اأنها  حيث  النووية،  للتجارب  ال�صامل 

من خالل رئا�صتها اأ�صغال اللجنة الأوىل لالأمم 
الأ�صلحة  حظر  معاهدة  اعتماد  يف  املتحدة، 

النووية يف7 جويلية 2017.
يف هذا ال�صياق، قالت جمعية "الغيث القادم" 
اإن ارتفاع اأعداد �صكان الولية   ، اأدرار  بولية 
امل�صابني بداء "ال�صرطان والت�صوهات اخللقية 
ال�صنوات  خـــالل  والــعــقــم  ـــدد  اجل لــلــمــوالــيــد 
اأطلقته  ا�صتغاثة  نداء  يف  مقلق  الأخرية" اأمر 
لتدارك الأ�صرار. غري اأن و�صع حد لهذه املعاناة 
القوات  دفن  اأماكن  على  الطالع  على  يتوقف 
النووية  نفاياتها  الفرن�صية  ال�صتعمارية 
عنه  الك�صف  باري�ص  ترف�ص  ما  وهو  باملنطقة، 
حتى الآن ول تبدي اأية نية يف ت�صليم اجلزائر 

اأر�صيف جتاربها النووية.

القوات  قــامــت   ،1960 فــربايــر   13 يــوم  يف 
جتــارب  بـــاإجـــراء  الفرن�صية  ال�ــصــتــعــمــاريــة 
منطقة  يف  وباطنية،  �صطحية  كبرية،  نووية 
حتى  فيها  ا�صتخدمت  اأيام،   4 مدى  على  ان،  َرقَّ
مواقع  يف  جتارب  كفئران  اجلزائريني،  الب�صر، 
التفجريات النووية ملعرفة الآثار النووية على 
واأوروبية  حملية  �صهادات  ح�صب  اأج�صامهم، 
تعود لتلك احلقبة، يف اأعمال ترقى اإىل م�صاف 
من  العديد  بـــراأي  الإن�صانية،  �صد  اجلــرائــم 
بالتقادم".  ت�صقط  "ل  والباحثني،  اخلــرباء 
يف  الفرن�صية  الــنــوويــة  الــتــجــارب  عــدد  وبلغ 
الأقــــل، متــت يف  17 جتــربــة، على  ــر  ــزائ اجل
لباري�ص  و�صمحت  اأْمَقل  وعني  رّقــان  منطقتي 

بحيازة اأوىل قنابلها النووية.

و�صرح بلحيمر يف حوار مع جريدة "لو �صوار 
الذي  للثورة  امل�صاد  املزيج  "هذا  داجلريي" 
وتعليمات  بتمويل  بنقي�صه،  ال�صيء  يجمع 
لقوى  نظامية  وغـــري  نظامية  دوائــــر  مــن 
التحري�ص  على  هــوادة  بال  تعمل  اأجنبية، 
على الع�صيان املدين والفو�صى واللجوء اإىل 

العنف".
 22( ال�صيل  "فاحلراك  الوزير  وح�صب 
فيفري 2019( مت ت�صوي�صه من طرف هوؤلء 
الذين كانوا بكل �صرعية امل�صتهدفني الوائل 
له، الذين دعموا العهدة اخلام�صة ب�صرا�صة 
الذين  الدخالء  وكــذا  معقول  غري  وب�صكل 

ركبوا القطار متاأخرا لأخذ زمام الأمور".
احلكم  ا�ــصــرتجــاع  ــون  ــاأمــل ي "اإنهم  وقـــال 
امل�صريات  متديد  خالل  من  الدولة  ودواليب 
اإىل كافة اأيام الأ�صبوع حيثما اأمكن تنظيمها، 
معادية  �ــصــعــارات  على  ــك  ذل يف  معتمدين 

للموؤ�ص�صة الع�صكرية ومل�صالح الأمن".
"بقايا" النظام ال�صابق  اأن  واأ�صاف بلحيمر 
و�صمان  لالأموال  مفرط  جمع  من  "متكنت 
الدولة  اأجهزة  كافة  داخــل  اذنابها  متوقع 
منحها  القرار" الذي  م�صتويات  جميع  وعلى 
ب�صكل طبيعي قدرة على اليذاء مل يتم اإىل 

حد الآن احتواءها كلية ".
اأن  للحكومة  الــر�ــصــمــي  الــنــاطــق  واأ�ـــصـــار 
�صبكات  عرب  املنت�صر  التعبريي"  "العنف 
ويهدد  متاما  مرفو�ص  الجتماعي  الت�صال 
ال�صتخفاف  خالل  من  الجتماعي  الن�صيج 
وت�صجيع  املدين  للح�ص  املنعدمة  باملمار�صات 

الفظاظة والعنف.
تر�صيمه  مت  فيفري   22" اأن  الوزير  وذكر 

يف الذاكرة اجلماعية والقانون اجلزائري" 
ال�صعب  بني  والتالحم  لالأخوة  وطني  كيوم 
م�صيفا  الدميقراطية،  اأجــل  مــن  وجي�صه 
�صنة  القرار قبل  اتخاذ هذا  "من خالل  اأنه 
كان  املبارك،  للحراك  الأول  العيد  مبنا�صبة 
القرار  هــذا  ان  اأكــد  قد  اجلمهورية  رئي�ص 
"مك�صب لل�صعب والن�صال ال�صلمي يف البالد". 
وذات  املواطنة  الواعية  الأ�صوات  اأن  واكد 
الوطني  بــالــظــرف  ملمة  الــوطــنــي  احلــ�ــص 
املعقد واخلطري و ل جتد اأي مربر ملظاهرات 

ال�صارع".
وك�صف بلحيمر انه بعد مرور �صنة عن بداأ 
"فقد كان النموذج المنائي  عمل احلكومة، 
و�صامال  مريحا  واملتزامن  القطاعات  متعدد 
تراكميا  و  م�صتمرا  ــذا  وك جهة  مــن  ومــرنــا 
�صنة  اأن  مــن  بــالــرغــم  اخرى".  جــهــة  مــن 
وتراجع  الفتاك  الوباء  ميزها  التي   2020
ا�صعار  ب�صقوط  م�صحوب  عاملي  اقت�صادي 

البرتول ل ميكنها ان تكون معيارا لبلدنا".
ويف هذا ال�صدد ا�صار بلحيمر ان اجلزائر، و 
من ناحية ال�صرعية "قد متكنت من اخلروج 
كانت  كارثية  و�صعية  مــن  وعــزميــة  بقوة 
خاللها ال�صلطة بني ايادي قوات خفية وغري 
�صنوات وهذا من اجل  د�صتورية طوال عدة 
غداة  وهــذا  ال�صرعية  من  حالة  ا�صتعادة 
انتخاب رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون 

من طرف ال�صعب".
ويف الخري ذكر بلحيمر اأن "تعديل الد�صتور 
جرى  التي  اجلــيــدة  ــظــروف  وال ومناق�صته 
بكل  رفعه  حتديا  �صكلوا  قد  ال�صتفتاء  فيها 

ا�صتحقاق ال�صعب اجلزائري و رئي�صه".

الأحد  04  فورار 2971/ 14  فيفري 2021 املوافق لـ 02 رجب  031442

اجلزائر  يف  الفرن�سية  النووية  التفجريات  على  عاما   61

النتقال الرقمي اأولوية عاملية لتحقيق 
اأهداف التنمية ورفاهية اجلميع

ت�سجيل 210 حالة 
جديدة، 188 
متاثلت لل�سفاء
 و 03 وفيات

الوطنيرئي�س اجلمهورية ي�ستقبل روؤ�ساء اأحزاب �سيا�سية
بقايا النظام ال�سابق تعمل على التحري�س 

على الع�سيان املدين

املرتبة  اجلــزائــريــة،  اجلوية  الــقــوات  حتتل 
ك�صف  ما  ح�صب  عامليا،  و22  اإفريقيا  الثانية 
يف  املتخ�ص�ص  ــاور،  ب فاير  غلوبال  موقع  عنه 
هذا  اأن  املوقع  نف�ص  واأو�صح  الع�صكري،  ال�صاأن 
اإجمايل قوة  الت�صنيف، جاء من خالل متابعة 
مراعاة  مع  وطنية  قوة  لكل  اجلوية  اخلدمة 

ت�صنيف GFP ال�صنوي.
املراتب  احتلت  املوقع، فقد  ت�صنيفات  وح�صب 
التابعة  اجلوية  القوات  من  كل  عامليا،  الأوىل 

رو�صيا،  تليها  الأمريكية،  املتحدة  للوليات 
اليابان،  اجلــنــوبــيــة،  كــوريــا  الــهــنــد،  الــ�ــصــني، 

باك�صتان، فرن�صا.
اجلوية  الــقــوات  احتلت  فقد  اإفــريــقــيــا،  اأمـــا 
ثم  اجلــزائــر،  تليها  الأوىل،  املرتبة  امل�صرية 
املغرب، والذي احتل املرتبة 40 عامليا يف حني 
املرتبة  اجلــزائــريــة  اجلــويــة  الــقــوات  احتلت 
املرتبة  يف  م�صر  من  كل  �صبقتها  عربيا  الثالثة 

الأوىل، وال�صعودية يف املرتبة الثانية.

الربملاين  الوفد  اأن  �صحفية،  تقارير  ك�صفت 
اجلمعية  فعاليات  يف  املــ�ــصــارك  اجلــزائــري 
ان�صحب  املتو�صط  الأبي�ص  للبحر  الربملانية 
من حما�صرة برملانية، بعد جمع بني متدخل 

جزائري واآخر �صهيوين.
وقام امل�صاركون وهم 3 نواب، من بينهم عمار 
اآخران،  ونائبان  حما�صرا،  كان  الذي  مو�صي 
باإر�صال تقارير، لالن�صحاب من الفقرة الثانية 
دي''،  �صي  ''اأو  ملنظمة  الربملانية  لل�صبكة 
والتي بحثت عودة الن�صاط القت�صادي بعد 

اأزمة فريو�ص كورونا.
ــى بــرنــامــج  ـــــالع عــل جــــاء ذلــــك بــعــد الط
الفقرة  الن�صحاب  �صمل  حيث  املحا�صرات، 
الثانية اخلا�صة بعملية التلقيح �صد فريو�ص 
التي  �صتليها،  الــتــي  والإجـــــراءات  ــا،  ــورون ك
الربملان  يف  كع�صو  ليفلي،  ميكي  ح�صرها 
اجلزائريني  الــنــواب  دفــع  مــا  الإ�ــصــرائــيــلــي، 
امل�صاركني لالن�صحاب، بناء على ر�صالة تلقوها 
اجلــزائــري،  الــوطــنــي  ال�صعبي  املجل�ص  مــن 

دعاهم اإىل الن�صحاب من املحا�صرة.

القوات اجلوية اجلزائرية حتتل املرتبة 
الثانية اإفريقيا و22 عامليا

اجلزائر تن�سحب من اجتماع برملان 
البحر املتو�سط ب�سبب الكيان ال�سهيوين

يف حوار مع جريدة "لو �شوار داجلريي"، وزير الإت�شال

ماآ�شيها متوا�شلة وباري�ص ترف�ص التعاون

ممثل اجلزائر بالأمم املتحدة ح�شيلة جديدة لفريو�ص 
كورونا يف اجلزائر 

ق. و

ق. و

"بقايا" النظام  ال�سبت،اأن  بلحيمراأم�س  عمار  للحكومة  الر�سمي  الناطق  االت�سال  �زير  اأكد 
ال�سابق تعمل على التحري�س على "الع�سيان املدين �الفو�سى �اللجوء اإىل العنف" اآملة من 

خالل هذه االأعمال اىل الرجوع اإىل احلكم.

ق. و



حفيظة. ب

ح�صام الدين. ق

للزيت  م�سفاتن  لوجود  اكت�سافه  حــول 
ليتبن  املوؤ�س�سة،  �سيارة  منت  على  والوقود 
"بوزغاية"  امل�سفاة  م�سنع  اإىل  نقلها  بعد 
م�ستقبال،  وا�ستعمالهما  تقليدهما  لغر�ص 
اإىل املدير  ما دفع به االأمر حترير تقرير 
الإبالغه بخطورة هذا الفعل على حمركات 
احلافالت التي ي�سل ثمنها اإىل مليار �سنتيــم، 
غري اأن رد املدير كان �سادما ح�سب ما جاء 
يف التقرير املرفق، والذي اأ�سار بعلمه بهذه 
الوقائع حيث قام با�ستدعاء رئي�ص ور�سة 
ال�سكوى  و�سلته  اأن  بعد  املذكورة  ال�سيانة 
عدم  على  ال�ساكي  اأنــب  حن  يف  املرفقة، 
احرتام ال�سلم الت�ساعدي مبرا�سلة الوزير 

واأ�سبح رئي�ص الور�سة يف م�سايقات بعمله.
بباتنة،  املحلية  اجلمعيات  تكتل  وتطرق 
اإىل  بالنظر  املــوؤ�ــســ�ــســات  هــذه  مــهــام  اإىل 
وتخفيف  املواطنن  خدمة  يف  الهام  دورها 
عن   بح�سبهم  بــعــيــدا  عــلــيــهــم،  الــ�ــســغــط 
القطاع  بهذا  يحيطون  الذين  االنتهازين 
ــا جـــاء يف ذات  ــل اجلـــوانـــب وفـــق م ــن ك م

اجلديد  املدير  اإبالغ  بعد  خا�سة  املرا�سلة، 
اقرتاحه  مت  ــذي  وال املــذكــورة  للموؤ�س�سة 
الذي  باتنة  لوالية  النقل  من طرف مدير 
ميثل رئي�ص جمل�ص اإدارتها  بعد اأن عرفت 
املوؤ�س�سة احتجاجات على �سوء الت�سيري من 
حتويله  مت  الــذي  ال�سابق  مديرها  طــرف 
امل�ستقدم  زميله  ليخلفه  املدية  والية  اإىل 

من والية اأم البواقي.
ال�سابق  النقل  مدير  اأن  املعنيون،  وقــال   
واحلــــايل تــنــازل عــلــى مــوؤ�ــســ�ــســات اأخـــرى 
لفائدة  واجتماعي  اقت�سادي  طابع  ذات 
غـــريـــبـــة، حيث  ــة  ــق ــري ــط وب اخلــــوا�ــــص 
ا�ستفادت امراأة ال متت ب�سلة للقطاع، بعد 
مركز  ا�ستغالل  امتياز   على  حت�سلت  اأن 
جتديدها  مت  ال�سياقة،  رخ�سة  امتحانات 
الكثري  اأثــار  الــذي   االإجــراء  هذا  موؤخرا، 
من االحتجاجات من طرف مديري مدار�ص 
املفاو�سات  بعد  عليهم   ليفر�ص  ال�سياقة 
ثمن  املــواطــن  ويــدفــع  فر�سا  املــراطــونــيــة 
دخوله املركز لفائدة املعنية التي ال تعرف 

مكان وجوده.
امل�سافرين  حمطة  و�سعية  �سكلت  كما 
�ــســكــوى تكتل  ـــــة، حمـــل  بــريــكـــ لــبــلــديــة 
ا�ستغاللها  مت  اأن  بعد  املحلية،  اجلمعيات 
لفائدة حار�ص كان يعمل فيها �سابقا، حينما 
العمومية  ال�سركة  ــراف  ــس اإ� حتــت  كــانــت 
"�سوقرال"  اجلـــزائـــر  حمــطــات  لت�سيري 
وال  حما�سبة  دون  احلار�ص  عليها  لي�ستويل 
ت�سليم للمهام بينه وبن �سركته االأم، بعلم 
مل  ــذي  ال باتنة  لــواليــة  النقل  مدير  مــن 

يحرك �ساكنا.
لـ"االأورا�ص  النقل  مدير  اأو�سح  جهته  من 
اأن اجلمعيات املطالبة بفتح حتقيق  نيوز"، 
ال متثل املجتمع املدين، م�سيفا باأن الهدف 
با�ستقرار  ال�سرب  املرا�سالت  هذه  وراء  من 
من  املبذولة  املجهودات  رغم  النقل،  قطاع 
اأجل حت�سن و�سعيته عرب تذليل امل�ساعب 
واملعوقات التي جتابه هذا االأخري، م�سيفا 
له من  اأ�سا�ص  ال�سكوى ال  اأن كل ما جاء يف 

ال�سحـــة.

راأ�ص  بلدية  �سكان  من  عدد  اأم�ص،  نظم، 
العيون يف والية باتنة، وقفة احتجاجية 
االإ�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة  اأمــام 
ب�سرورة  �سرير، طالبوا من خاللها   120
فتح جميع م�سالح هذا املرفق الذي دخل 

حيز اخلدمة على الورق فقط.
امل�ست�سفى،  م�سروع  اأن  اأكــدوا  املحتجون 
 13 قرابة  به  االأ�سغال  انطالق  على  مر 
ال�سنوات  هــذه  كــل  مـــرور  ورغـــم  �سنة، 
واإعالن ال�سلطات العمومية دخول املرفق 

على  يدل  �سيء  ال  اأن  اإال  اخلدمة،  حيز 
م�سلحة  بفتح  االكتفاء  مت  حيث  ذلــك، 
امل�سالح  باقي  اأمــا  فقط،  اال�ستعجاالت 
كونها  رغم  املوؤ�س�سة،  داخــل  لها  اأثــر  فال 
االأمرا�ص  عديد  تف�سي  ظل  يف  �سرورية 
والبلديات  املدينة  �سكان  و�سط  املزمنة 
املـــجـــاورة، مــوؤكــديــن بــاأنــهــم تــعــبــوا من 
االنتظار الطويل يف ظل توا�سل �سيا�سية 
قطاع  على  امل�سوؤولن  قبل  من  التماطل 
جميع  فتح  اأجل  من  الوالية  يف  ال�سحة 

املرافق.
مت  امل�ست�سفى  اأن  اأكدوا  املحتج،  ال�سباب 
جتهيزه من كل اجلوانب على غرار العتاد 
الطبي واالأ�سرة وجميع اللوازم االأخرى، 
اإال اأن عديد املر�سى يتنقلون مل�ست�سفيات 
مدينة  غـــرار  على  ــاورة  ــج امل البلديات 
التابعة  اأزال  ــن  وع ــة  ــروان وم نقاو�ص 
لوالية �سطيف لتلقي العالج، حيث �سددوا 
على �سرورة تفعيل دور امل�ست�سفى وجعله 
بلديات  �سكان  جميع  منه  ي�ستفيد  مرفق 
االأق�سام  جميع  فتح  خالل  من  الدائرة، 
مثلما هو  به  املتواجدة  الطبية  وامل�سالح 

موجود يف باقي امل�ست�سفيات.
التي  اخلدمات  عن  حتّدثوا  املحتجون، 
ال  اعتربوها  والــتــي  امل�ست�سفى  يقدمها 
اأغلب  اأن  خــا�ــســة  طــمــوحــاتــهــم،  تلبي 
امل�سالح الطبية االأخرى غري مفّعلة، على 
غرار خا�سة م�سلحة التوليد، فعو�ص اأن 
م�ست�سفيات  يف  للوالدة  ن�ساءهم  يتنقلن 
يف  يــلــدن  اأزال  ــن  وع ــة  ــروان وم نقاو�ص 

مدينتهن اأف�سل لهن والأوالدهن.
املخ�س�ص  اجلناح  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  جتــدر 
مل�سلحة الوالدة مل تكتمل االأ�سغال به بعد، 
حيث توقفت منذ مدة طويلة، وقال ال�سكان 
اأق�سام  جميع  فتح  هــو  الوحيد  همهم  ان 

وم�سالح امل�ست�سفى.

دعت جمعيات نا�سطة بولية باتنــة، وزارة النقل بالتدخل وفتح حتقيق عاجل يف و�سعية قطاعها بعا�سمة الأورا�س، وذكر ممثلو هذه اجلمعيات من خالل مرا�سلة 
ر�سمية، تلقت "الأورا�س نيـوز" ن�سخة منها، �سكوى حمررة من طرف رئي�س ور�سة ال�سيانة باملوؤ�س�سة العمومية للنقل احل�سري وال�سبه احل�سري باتنة بتاريخ 19 

نوفمرب من العام املن�سرم.

االأ�ســد"  "جُم�ّســم  م�سمــم  ك�سف 
باتنــة،  واليــة  يف  ال�سمرة  ببلدية 
الفنان الت�سكيلي، عز الديــن معرييف، 
اأن هيكل االأ�ســــد الذي اأثار جدال كبريا 
االجتماعي  التوا�سل  من�سات  عــرب 
و�سعه  مت  االأخــرية،  �ساعة   24 خالل 
�سنوات   5 حــوايل  قبل  دوران  مبحور 
اإكماله  ب�سبب عدم  منه،  موافقة  دون 
الأ�سغال املُج�سم ب�سفة نهائية، كما اأن 
ال�سلطات املحلية مل ُتعلمه مبكان ن�سبه 
اأجمل،  بطريقة  نحته  له  يت�سنى  كي 
الفنون اجلميلة،  وقال خريج مدر�سة 
لبلديته  ب�سيط  �سيء  تقدمي  اأراد  اأنه 

اأنه  رغــم  االإمكانيات  بــاأقــل  النائية 
اأما عن �سبب  النحت،  لي�ص خمت�سا يف 
اأو�سح  فقد  االأ�ــســد،  ملج�سم  اختياره، 
البلدية  اأن  اإىل  راجع  هذا  اأن  الفنان 
ال�سيد"  بـ"كعبة  قدميا   ت�سمى  كانت 
اأين كان ُي�سداد فيها االأ�سد االأفريقي، 
ينتمي  الذي  املتحدث  ذات  اأ�ساف  كما 
التعبريية،  االنطباعية  املدر�سة  اإىل 
وطنية  ملتقيات  عــدة  يف  �سارك  اأنــه 
جوائز،  عدة  على  فيها  حاز  ودولية، 
االحتفاظ  مت  لوحاته  اإحدى  اأن  كما 
اجلميلة  للفنون  الوطني  باملتحف  بها 

بق�سنطينة.

ـــص،  ـــ� اأقـــــــدم اأم
فـــالحـــو بــلــديــة 
ال�سمرة يف والية 
غلق  على  باتنة، 
الوطني  الطريق 
الرابط   87 رقم 
ـــــــن بـــومـــيـــة  ب
البلدية  وو�ــســط 

عملية  انــطــالق  عــدم  على  احتجاجا 
ال�سقي اإال حد ال�ساعة.

املحتجن  من  البع�ص  اأكده  ما  وح�سب 
من  كــل  رحيل  اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص 
حميط  ورئي�ص  ال�سقي  وحـــدة  مــديــر 
خا�سة  �ــســروري  من  اأكــرث  بــات  ال�سقي 
املنا�سب  لهذه  توليهم  فرتة  طوال  واأنه 
تطلعات  م�ستوى  يف  خدمة  يقدموا  مل 
الفالح باملنطقة، م�سيفن يف ذات ال�ساأن 
اأن املو�سم الفالحي �سارف على االنتهاء 
اأيـــام  عــ�ــســرة  ــوى  �ــس مــنــه  يتبقى  ومل 
كافية  غري  الفرتة  وهــذه  ــرث  االأك على 
لعملية ال�سقي بالرغم من اأن الفالحن 
ال�سقي  واأنابيب  االأ�سمدة  ب�سراء  قاموا 
خ�سر  الذي  االأمر  امللحقات  من  والكثري 
من خالله الفالحن اأمواال كبرية فعلى 
يرتاوح  ال�سقي  اأنابيب  اأن  املثال  �سبيل 
ثمنها من 15 اإىل 20 مليون �سنتيم، ويف 
يعترب  االحتجاج  هذا  اأن  ذاتــه  ال�ساأن 
الفالحــي  املو�سم  بداية  منذ  اخلام�ص 

اجلــهــات  اأن  اإال 
تقدم  مل  املعنية 
الإنقاذ  حلول  اأي 
خا�سة  ــم  ــس ــو� امل
ــرة  ــم ــس ــ� ال واأن 
املنطقة  تــعــتــرب 
الفالحية االأوىل 
ــــيــــم  عـــــــرب اإقــــل
ــة فــقــد انــحــ�ــســرت حــلــول تلك  ــوالي ال
كانت  اأكرث  ال  وعود  تقدمي  يف  اجلهات 
ــود املــديــر اجلــهــوي ال�سقي  اآخــرهــا وع
يف  املتمثلة  لق�سنطينــة  املياه  و�سرف 
بقيت  االأو�ساع  اأن  اإال  العملية  انطالق 
ال�سحية  الــفــالح  ليبقى  حالها  على 
عملية  انطالقة  عدم  م�ساكل  وي�سارع 

ال�سقي لوحده.
من جهة ثانية يطالب الفالحون اأي�سا 
معمق  حتقيق  بفتح  املعنية  اجلــهــات 
اإىل  اأدت  التي  احلقيقية  االأ�سباب  يف 
انخفا�ص من�سوب مياه �سد بن هارون  يف 
�سيما  ال�سمرة  ببلدية  املتواجد  جزئه 
واأن عند و�سول اخلط القادم من والية 
االأرا�ــســي  ربــط  يتم  باتنة  اإىل  ميلة 
بخطوط فرعية ل�سقيها، جدير بالذكر 
اأنه مت فتح الطريق ورفع مطالبهم اإىل 
مت  كما  املــيــاه،  و�ــســرف  ال�سقي  وحــدة 
اإنهاء مهام مدير الوحدة وتن�سيب اآخر 

جديد ملبا�سرة املهام فورا.

مدير النقل اتهم اأطرافا بالعمل على �ضرب ا�ضتقرار القطاع

مواطنون احتجوا ونّددوا بالتماطل يف فتح جميع م�ضالح املوؤ�ض�ضة

ُم�ضمم "متثال" الأ�ضـد بال�ضمـرة يخرج عن �ضمته بعد جدل كبري حول �ضكل املج�ضم

احتجاجا على تاأخر انطالق عملية ال�ضقــي

قطـــاع النقل حمل انتقادات كبرية يف باتنة

م�ضت�ضفى راأ�ض العيون بخدمــــات قاعة عــالج !!

حمليات الأحد  04  فورار 2971/ 14  فيفري 2021 املوافق لـ 02 رجب  041442

واأردت  املُج�ضم  م�ضروع  اأكمل  "مل 
تقدمي �ضيء ب�ضيط لبلديتي"

فالحو ال�ضمرة يغلقون الطريق 
ويطالبون برحيل امل�ضوؤولني

�صميحة. ع

ن.م
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اأم البواقي

خن�شلة

�شطيف

اأمر وايل خن�سلة، يف اجتماع ر�سمي خ�س�س لدرا�سة م�ساريع التنمية املحلية بالولية، بالإ�ســراع يف جت�سيد هذه امل�ساريــع وحدد هذا الأ�سبوع كاآخر 
اأجل لإيداع جميع البطاقات التقنية اخلا�سة بها، كما مت التطــرق مل�ساريع املخططات البلدية للتنمية، مبا فيها مقرتحات �سنـة 2021. 

لإنهاء اأزمة العط�ض اخلانقة

يف ظل اخلطورة على التالميذ

بلدية دون حمطة وقود

رغم ت�ضاعد �ضكاوى املواطنني �ضدها
تعر�ض للتخريب ب�ضبب اإهماله

الوايل ي�ضدد على تدارك النقائ�ض وُيحمل روؤ�ضاء الدوائر امل�ضوؤوليـة

عن  عبلة  كمال  �سطيف  وايل  ك�سف 
على  حا�سال  كــان  الــذي  التجميد  رفــع 
خالل  بالوالية  ــري  ال قطاع  م�ساريع 
ال�سروع  �سيتم  حيث  اجلارية،  ال�سنة 
احليوية  امل�ساريع  من  عدد  جت�سيد  يف 
العط�ص  اأزمــــة  اإنــهــاء  اإىل  الــرامــيــة 
البلديات  من  العديد  عرب  املتوا�سلة 
ال�سروع  �سيتم  حيث  �سنوات،  عدة  منذ 
الفرتة  خالل  امل�ساريع  هذه  اأ�سغال  يف 

القادمة.
اأن يتم رفع التجميد عن  ومن املنتظر 
يف  جديدا  نقبا   25 نحو  اإجناز  م�سروع 
والتي  الوالية  من  اجلنوبية  البلديات 
ت�سررت كثريا من اأزمة العط�ص احلالية 
عن  االأنــقــاب  من  الكثري  توقف  ظل  يف 
ب�سبب  ال�سابقة  الفرتة  طيلة  العمل 

البلديات،  هذه  عرفته  الــذي  اجلفاف 
هذه  على  املحلية  ال�سلطات  وتــراهــن 
حدة  من  التخفيف  اأجــل  من  امل�ساريع 
اأزمة العط�ص قبل حلول ف�سل ال�سيف 
املياه  على  الطلب  فيه  يــكــرثه  الـــذي 

ال�سروب.
ويف �سياق مت�سل بامل�ساريع التي تراهن 
الوقت  يف  الــوالئــيــة  ال�سلطات  عليها 
عبلة  كمال  الــوايل  ك�سف  فقد  الراهن 
املوؤ�س�سات  مــن  معترب  عــدد  ربــط  على 
وهذا  الطبيعي  الغاز  ب�سبة  التعليمية 
بعد اأن مت اإح�ساء عدد كبري من املدار�ص 
التي تعاين من غياب الربط بهذه املادة، 
ومن املنتظر اأن يتم التكفل بنحو 132 
ال�سنة اجلارية  موؤ�س�سة تربوية خالل 

واملوالية.

طالب الع�سرات من �سكان حي احلا�سي 
ال�سلطات  بــتــدخــل  �سطيف  ببلدية 
تهدمي  خملفات  رفــع  اأجــل  من  املحلية 
للخطورة  بالنظر  وهذا  ال�سحي  املركز 
على  الهدم  بقايا  ت�سكلها  التي  الكبرية 
التالميذ املتدر�سن يف املدر�سة املحاذية 
ـــذي مت هــدمــه ح�سب  ال املــركــز  لــهــذا 
منذ  البلدية  م�سالح  طرف  من  ال�سكان 
اأكرث من �سنة الأ�سباب غري معروفة رغم 
اكتمال االأ�سغال به دون اأن يتم و�سعه 
�سكان احلي رغم  لفائدة  حيز اخلدمة 

التكاليف املالية الإجناز هذا امل�سروع.
فاإنهم  املواطنن  ت�سريحات  وح�سب 
را�سلوا يف اأكرث من مرة ال�سلطات املعنية 
من اأجل �سحب خملفات هدم هذا املركز 
االإ�سكال  طــرح  مت  حيث  ــدوى،  ج دون 
رئي�ص  ثم  �سطيف  ــرة  دائ رئي�ص  على 
اأجل  من  اأوامـــر  اإعــطــاء  ومت  البلدية 
اأن  دون  لكن  التهدمي  خملفات  �سحب 
يتم جت�سيد ذلك الأ�سباب غري معروفة، 

التدخل  بــ�ــســرورة  الــ�ــســكــان  ــب  ــال وط
املعنية  ال�سلطات  طــرف  مــن  العاجل 
التالميذ  جتنبا الأي حوادث قد تطال 

ال�سغار.

حمام  يف  يحتجون  التالميذ  واأولياء 
ال�سخنة

اأوالد  بقرية  التالميذ  اأولياء  ا�ستكى 
عزام ببلدية حمام ال�سخنة يف اجلهة 
ت�سرفات  مــن  الــواليــة  مــن  اجلنوبية 
املدر�سة  يف  العاملن  االأ�ــســاتــذة  ــد  اأح
ب�سبب  ـــذا  وه بــالــقــريــة  االبــتــدائــيــة 
ال�سنة  بداية  منذ  املتكررة  غياباته 
الـــذي رف�سه  الــدرا�ــســيــة وهــو االأمـــر 
و�سع  ب�سرورة  طالبوا  الذين  االأولياء 
هوؤالء  احتج  كما  الو�سعية،  لهذه  حد 
االأ�ستاذ  ذات  تــ�ــســرفــات  عــلــى  اأيــ�ــســا 
طرف  مــن  حتويله  ب�سرورة  مطالبن 

مديرية الرتبية اإىل موؤ�س�سة اأخرى.

يف  الدهام�سة  بلدية  �سكان  يعاين 
اجلهة ال�سمالية من والية �سطيف من 
البلدية  هذه  على  املفرو�سة  العزلة 
وهذا نتيجة غياب و�سائل النقل التي 
خا�سة  اخلــارجــي  بالعامل  تربطهم 
حيث  املجاورة،  الكبرية  عن  ببلدية 
ال�سكان عن تذمرهم من غياب  اأعرب 
خطوط النقل نحو البلديات املجاورة 
متاعبهم  مــن  زاد  الـــذي  ـــر  االأم ــو  وه
والطلبة  للعمال  بالن�سبة  ال�سيما 
�سيارات  اإىل  اللجوء  على  املجربين 
"الفرود" من اأجل التنقل اإىل املناطق 

املجاورة.
ومن جانب اأخر ا�ستكى �سكان خمتلف 
حمطة  غــيــاب  مــن  البلدية  مناطق 
وهو  البلدية  هذه  تراب  على  للوقود 
املركبات  اأ�سحاب  جعل  الــذي  ــر  االأم
الــتــنــقــل يف كــل مرة  جمــربيــن عــلــى 

البلديات  يف  املوجودة  املحطات  اإىل 
املجاورة للح�سول على املواد الطاقوية 
واملــازوت، يف حن  البنزين  على غرار 
تذمرهم  عن  البلدية  فالحو  اأعــرب 
من هذه الو�سعية املتوا�سلة منذ عدة 

�سنوات.
وبالن�سبة مل�سالح البلدية فاإن ال�سبب 
يف غياب حافالت النقل يعود اإىل قلة 
امل�سافرين مما جعل اأ�سحاب احلافالت 
اخلط  هــذا  على  العمل  عن  ميتنعون 
مديرية  اإىل  املقدمة  الطلبات  رغــم 
النقل، يف حن اأن فتح حمطة للوقود 
باحل�سول  متعلق  البلدية  تراب  على 
ــة مـــن طــــرف مــديــريــة  ــى رخــ�ــس عــل
عدة  هناك  توجد  حيث  ال�سناعة 
لفتح  فيها  الف�سل  يتم  اأن  دون  ملفات 
�سكان  معاناة  الإنهاء  للوقود  حمطات 

البلدية.

بوالية  ال�سناعة  مديرية  �سجلت 
 2020 �سنة  ــالل  خ الــبــواقــي،  اأم 
واملـــراقـــبـــة  املـــنـــاجـــم  جمــــال  يف 
التنظيمية، درا�سة اإعداد وجتديد 
ا�ستهالك  برخ�سة  يتعلق  قرار   80
 60 بـــ  اخلــا�ــســة  املتفجرة  املـــواد 
حمجرة تن�سط عرب اإقليم الوالية 
الكل�ص  مــواد   ا�ستخراج  جمــال  يف 

واحل�سى والرمل.
املا�سية،  ال�سنة  خـــالل  مت  كــمــا 
امل�سادقة على  346 خمطط الرمي 
املتفجرة  املــواد  ا�ستغالل  جمال  يف 
درا�سة  وكــذا   ، باملحاجر  اخلا�سة 
الرخ�ص  منح  يف  الف�سل  قـــرارات 
"التيف"  مــادة  لرفع  اال�ستثنائية 
�سنة  منذ  8 طلبات  والبالغ عددها 

.2019
تت�ساعد  وقـــت  يف  ذلـــك  يـــاأتـــي 
ن�ساط  من  للحد  املواطنن  �سكاوي 
تلك  بغلق  واملطالبة  املتفجرات، 

التجمعات  من  بالقرب  املتواجدة 
ت�سكل  اأ�سحت  اأن  بعد  ال�سكانية، 
املقيمن  ال�سكان  �سحة  على  خطر 
ارتفاع  بعد  خا�سة  منها،  بالقرب 
و�سط  الــربــو  مر�سى  ــاالت  ح عــدد 
من  الع�سرات  وت�سقق  االأطــفــال، 
املتواجدة  املنازل  داخــل  ــدران  اجل
ـــراء  ـــن املـــحـــاجـــر، ج بـــالـــقـــرب م
ـــقـــويـــة داخــــل  ــــفــــجــــارات ال االن

املحاجر.
املرا�سالت  رغم  اأنه  ال�سكان  وقال 
املدين  املجتمع  ملمثلي  املتوا�سلة 
وعن  وال�سلعة  �سيقو�ص  ببلديات 
مليلة وعن فكرون واأم البواقي، من 
اأجل التدخل الفوري لغلق املحاجر 
اأ�سارت  باملقابل  جــدوى،  دون  لكن 
غلق  ميكن  ال  البلدية،اأنه  املجال�ص 
ال�سجالت  حتــمــل  الــتــي  املــحــاجــر 
القانونية  والــوثــائــق  الــتــجــاريــة 

املرخ�سة.

ي�سهد املركب الريا�سي "بغو عبد 
احلميد" املتواجد بطريق م�ستة" 
الزيتون،  عــن  ببلدية  قليف" 
والتخريب  االإهــمــال  مــن  حالة 
منذ �سنوات طويلة، ما اأدى للتلف 
التي  الطبيعية  لالأر�سية  الكلي 
ب�سبب  املــلــعــب،  بها  يتمتع  كــان 
التخريب الذي طال امللعب خالل 

ال�سنوات املا�سية.
عاجل  بتدخل  �سبان  وطــالــب 
لـــــوزارة الــ�ــســبــاب والــريــا�ــســة، 
التي  الكارثية  للو�سعية  للنظر 
يــتــواجــد بــهــا املــلــعــب املــهــجــور، 
ــــادة بــعــث املــ�ــســروع جمــددا  الإع
ذات  ويف  ــي،  الــريــا�ــس لــلــمــركــب 
ال�سباب  مديرية  قامت  املو�سوع، 
والريا�سة، باجناز درا�سة تقنية 
الواجب  ــايل  امل التقييم  تو�سح 

للمركب  االعتبار  الإعادة  توفره 
مبلغ   يتجاوز  والــذي  الريا�سي، 
تغيري  وت�سمل  �سنتيم،  مليار   24
وجعلها  الريا�سي  املركب  اأر�سية 
ــذا  وك اال�ــســطــنــاعــي،  بالع�سب 
اآخــريــن لتغيري  اجنــاز مــدرجــن 
م�سار الرياح القوية التي ت�سرب 
الفجوة  ب�سبب  ــدان  ــي امل و�ــســط 
ــن املـــدرجـــات،  ــاب املــتــواجــدة م
املــدرجــات  ل�سيانة  بــاالإ�ــســافــة 
عدد  تلف  �سجل  والتي  ال�سابقة 

كبري منها.
ويف ذات ال�سباق، اأكدت مديرية 
ال�سباب والريا�سة لعجزها املايل 
عن توفري التكلفة اخلا�ص بتهيئة 
امللعب، ما يتطلب ت�سجيل امل�سروع 
الو�سية  الــــوزارة  م�ستوى  على 

للنهو�ص بامللعب جمددا.

نظم الع�سرات من ال�سباب البطال 
من حاملي ال�سهادات واحلرفين 
ببلدية املحمل بوالية خن�سلة، 

وقفة احتجاجية اأمام �سركة 
�سونلغاز ب�سحراء امليتة باملنطقة 

اجلنوبية للوالية وذلك للمطالبة 
ب�سرورة فتح حتقيق يف طريقة 
التوظيف يف امل�سابقة االأخرية.

وجتمع املحتجون اأمام مقر �سركة 
لرفع اإنتاج الكهرباء مبنطقة امليتة 

جنوب عا�سمة الوالية، حيث 
رفعوا �سعارات تعك�ص مطالبهم 
واملعاناة التي يعي�سوها يف ظل 

البريوقراطية التي متار�ص عليهم، 
وطالبوا ب�سرورة اإن�ساف �سباب 
بلدية املحمل كباقي البلديات، 

واأكد املحتجون اأنهم يعي�سون 
جو من االحتقان الغري م�سبوق 

ب�سبب �سياع حقوقهم خا�سة 
منهم ال�سباب حلمي ال�سهادات، اأما 

فعاليات املجتمع املدين ببلدية 
املحمل فقد عربت عن ا�ستيائها من 

هذه الو�سعية خا�سة الطريقة 
غري العادلة يف توزيع منا�سب 

ال�سغل عرب خمتلف وكاالت 
الت�سغيل بوالية خن�سلة.

وطالبوا من ال�سلطات الوالئية 
على راأ�سها وايل الوالية علي 

بوزيدي ب�سرورة تنظيم لقاء 
ملناق�سة هذه الو�سعية التي اأرهقت 

كاهلهم حمذرين من الت�سعيد 
التي قد حتدث نتيجة لطريقة 

التوظيف التي ح�سبهم غري 
قانونية نظرا لعديد اخلروقات.

لروؤ�ساء  تعليمات  ــوايل  ال واأعطى 
روؤ�ــســاء  مــع  بالتن�سيق  ـــر  ـــدوائ ال
اال�ستثمار  مدونة  بتطهري  البلديات 
العمليات  كــافــة  وغــلــق  الــعــمــومــي 
اإعـــداد  يف  االإ�ـــســـراع  مــع  ال�سابقة 
لدى  واإيــداعــهــا  تقنية  بــطــاقــات 
م�سالح الوالية، كما مت مناق�سة ملف 
لل�سكان  ال�ساد�ص  العام  االإح�ساء 
واالإ�سكان بعد عر�ص تف�سيلي حول 
امللف  هــذا  اأ�ــســغــال  تــقــدم  و�سعية 
بع�ص  تاأخر  خالله  من  تبن  الــذي 
على  امللف  هذا  ت�سيري  يف  البلديات 
غرار بلديات خن�سلة، قاي�ص، بابار.

ــى الـــوايل  ــط ويف هـــذا الــ�ــســدد اأع
بتحمل  البلديات  لروؤ�ساء  تعليمات 

املرحلة  واإمتــــام  املــلــف  مــ�ــســوؤولــيــة 
مت  كما  االآجـــال،  ــرب  اأق يف  الثالثة 
ــن مــلــف حتــ�ــســري عقود  الــكــ�ــســف ع
على  اأو�سح  التي  وت�سليمها  التعمري 
تطبيقية  توجد  اأنه  الــوايل  اإثرها 
القطاعات  وعــلــى  بــاملــلــف  خــا�ــســة 
التعمري،  منها  ت�سيريه  يف  الفاعلة 
االأرا�ـــســـي،  م�سح  الـــدولـــة،  اأمــــالك 
جميع  اتبـــاع  العقارية،  الوكالة 
البطاقية  يف  ــورة  ــذك امل اخلــطــوات 
لت�سليم  القانونية  واالإجــــــراءات 

العقود يف اآجالها املحددة.
ـــة ملف  ـــس درا� �ــســهــد   االجـــتـــمـــاع 
التي  ــمــاعــيــة  االجــت ــات  ــزئ ــج ــت ال
من  وعديدة  كبرية  ت�ساوؤالت  تعرف 

امل�سجلة  الكبري  للتاأخر  املواطنن 
تف�سيلي  عــر�ــص  مت  حــيــث  فــيــهــا، 
العقارية  الوكالة  مدير  طــرف  من 
 36 الذي اأو�سح باأن هناك ما يفوق 
 2796 مبجموع  ح�سرية  جتزئة 
جتزئات   9 ا�ستالم  مت  اأيــن  قطعة، 
ت�سهد  والتي  1815 قطعة  مبجموع 
اإعــداد  انتظار  يف  التهيئة  عملية 
هذا  نهاية  ويف  امل�ستفيدين،  قوائم 
على  الوالية  وايل  �سدد  االجتماع 
النقاط  بجميع  التكفل  ــرورة  ــس �
الدوائر  روؤ�ــســاء  وعلى  اإليها  امل�سار 
وموافاة  متابعتها  م�سوؤولية  حتمل 
م�سالح الوالية بكل تاأخر اأو تق�سري 

يف التنفيذ.

رفع التجميد عن م�ضاريع قطاع
 الري ب�ضطيف

�ضكان احلا�ضي يطالبون برفع خملفات 
هدم املركز ال�ضحي

العزلة حتا�ضر �ضكان الدهام�ضة

جتديد 80 رخ�ضة لن�ضاط املحاجر 
يف اأم البواقي

للمركب  العتبار  لإعادة  مليار   24
املهجور "بغو عبد احلميد"

مطالب بفتح مهلة اأ�ضبوع لإعداد البطاقات التنقية للم�ضاريع بخن�ضلـة
حتقيق يف طريقة 

التوظيــف
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ايت  فــرحــات  ال�صناعة  وزيــر  ك�صف 
قانون  مــن  ن�صخة  احــالــة  مت  انــه  علي 
العامة  الأمــانــة  اىل  اأم�ص  ال�صتثمار 
للحكومة للمناق�صة والإثراء.  واو�صح 
فـــوروم  يف  ا�صتظافته  خـــالل  ــر  ــوزي ال
الن�صخة  ـــذه  ه اأن  احلـــــوار،  يــومــيــة 
واأن  التنظيمة  الــنــ�ــصــو�ــص  تت�صمن 
يفّرق  لــن  اجلــديــد  الإ�صتثمار  قــانــون 
دعم  واأن  واخلا�ص  العام  امل�صتثمر  بني 
الدولة م�صتقبال �صيوجه لكل القطاعات 

ولال�صتثمارات اجلدّية.
�صيبعد  اجلــديــد  القانون  ان  وا�ــصــاف 
امل�صتثمرين الوهمني حيث يت�صمن معامل 
قانونية ل ميكن جتاوزها وكل ن�صو�صه 
ن�صو�ص مبهمة  وا�صحة ول توجد فيه 
م�صتثمر  كما ك�صف من جهة اخرى عن 
الوزارة  م�صروع كبريعلى  اإقرتح  اأجنبي 
يف  كهربائية  حافالت  �صناعة  يخ�ص 

اجلزائر بتمويل ذاتي.

م�ستثمر اجنبي 
يرغب يف �سناعة 
حافالت كهربائية 

باجلزائر

اعرتف ب�ضعوبة ا�ضتغالل فو�ضفات بالد احلدبة بولية تب�ضة

الفرع  لهذا  العام  املدير  الرئي�ص  واو�صح 
امل�صروع  هــذا  ان  �ــصــاربــور،  ملجمع  التابع 
قبل  "اطالقه  �صيتم  اجلزائر  يف  الفريد 
�صفن  ال�صنة"  و�صيخ�ص�ص لدخال  نهاية 
البحري  ال�صالح  حو�ص  الكبرية  ال�صيد 

من اجل اجراء ا�صغال ال�صيانة.
ميثل  الـــذي  املــ�ــصــروع  ان  اىل  ا�ــصــار  كما 
�صي�صمح  دج،  مليار   1.3 بحوايل  ا�صتثمارا 
باقت�صاد 6 مليون اورو، اي تكلفة الرافعات 
ار�صال  وتفادي  ال�صعبة،  بالعملة  ال�صبع 

ال�صفن اىل اخلارج من اجل ا�صالحها.
الرافعات  هذه  ان  امل�صوؤول  ذات  وا�صاف 
طن   250 و   150 بني  ما  ترفع  ان  ميكن 
و�صيتم و�صعها يف موانئ �صكيكدة وبجاية 
تيمو�صنت  وعـــني  وم�صتغامن  والــ�ــصــلــف 

والطارف وتلم�صان.
هذه  عــن  ف�صال  ــه  ان اىل  يــقــول  واردف 
بتزويد  �ــصــاربــور  جممع  قــام  الــرافــعــات، 
فرعه بتجهيزات مناولة تتكون من رافعات 
متنقلة ومركبات برافعات �صوكية من اجل 

نقل ال�صفن واملحركات داخل املوانئ.
ت�صيري  �صركة  ان  امل�صوؤول  ذات  ابرز  كما 
ان�صاء  اىل  ت�صعى  والنزهة  ال�صيد  موانئ 
بـ300 مليون  140 مراب مبيزانية تقدر 
دج تخ�ص�صها لالإيجار عن طريق املناق�صة 
ال�صيانة  جمـــال  يف  املــهــنــيــني  ــدة  ــائ ــف ل

القاعدية لل�صفن.
اجناز18  �صيتم  انه  عبود،  ال�صيد  وتابع 
حمطة للتموين بالوقود و الزيوت بغالف 
مع  بال�صراكة  دج  مليون   288 قدره  مايل 

العقد  هذا  توقيع  ان  اىل  م�صريا  نفطال، 
ا�صبوع". ظرف  يف  "متوقع 

نفطال  ت�صيري  اىل  العقد  هــذا  ويــهــدف 
جانب  من  �صتتكفل  التي  املحطات  لهذه 
امل�صتعملة،  الـــزيـــوت  بــا�ــصــرتجــاع  اخـــر 
ال�صيد  موانئ  ت�صيري  �صركة  ان  مو�صحا 
خزانات  مــن  عــدد  اكــرب  توفر  والــنــزهــة 
من  املوانئ  م�صتوى  على  الزيوت  ا�صرتجاع 
بهدف  ال�صرتجاع  نقاط  م�صاعفة  اجل 
احلفاظ على البيئة. كما اكد ان اخلدمة 
�صركة  �صت�صمنها  التي  الخــرى  املرافقة 
لل�صيادين  والنزهة  ال�صيد  موانئ  ت�صيري 
تتمثل يف ع�صر معامل لإنتاج الثلج بقيمة 
اجمالية قدرها 70 مليون دج، اثنني منها 
بداأت العمل على م�صتوى ميناء �صالماندر 

مب�صتغامن وتن�ص بال�صلف.
 24/24 �صتعمالن  انهما  قوله  وتــابــع 
م�صتخدمني  قبل  مــن  ا�صتغاللها  و�صيتم 
ال�صيد  مــوانــئ  ت�صيري  ل�صركة  تــابــعــني 
مرافقة  اف�صل  "توفري  اجل  من  والنزهة 
ــار  ــع ــص مـــع املــ�ــصــتــعــمــلــني فــ�ــصــال عـــن ال�

التناف�صية".
وخل�ص ذات امل�صوؤول اىل القول بان جميع 
هذه امل�صاريع تندرج يف اطار �صيا�صة جممع 
�صاربور، التي تقوم على ا�صراك املوؤ�ص�صات 
ا�صتعمال  وتر�صيد  الوطنية،  القت�صادية 
القيمة  توفري  عن  ف�صال  ال�صعبة،  العملة 
ت�صل  قد  �صغل  منا�صب  وتوفري  امل�صافة 
مبا�صر  �صغل  من�صب   1100 من  ازيد  اىل 

وغري مبا�صر لكل تلك امل�صاريع.

موؤخرا  للنفايات  الوطنية  الوكالة  اأطلقت 
ا�صتهالك  بخ�صو�ص  العام  للراأي  ا�صتطالعا 
البال�صتيكية  الأكيا�ص  وا�صتعمال  اخلبز  مادة 
النفايات،  انتاج  وتقلي�ص  النتقائي  والفرز 
وطنية  ا�صرتاتيجية  ر�ــصــم  بــغــر�ــص  ـــك  وذل
للتح�صي�ص والتوعية يف جمال ت�صيري النفايات، 
ح�صب ما علم يوم ال�صبت من الوكالة. ويهدف 
املواطن  �صلوك  معرفة  اإىل  ال�صتطالع  هــذا 
اخلبز  مــادة  ا�صتهالك  بخ�صو�ص  اجلــزائــري 
والفرز  البال�صتيكية  الأكــيــا�ــص  وا�صتعمال 
النتقائي والتقلي�ص من انتاج النفايات، وذلك 
اجنازها  على  تعكف  �صاملة  درا�ــصــة  ــار  اإط يف 
ــالم  ــالإع ب املكلفة  ــروح  ــص � ح�صب  ــة،  ــال ــوك ال

والت�صال بهذه الهيئة.
للجمهور  املــوجــه  الآراء  �صرب  اإطـــالق  ومت 

العري�ص عرب املوقع اللكرتوين الذي خ�ص�صته 
مبعرفة  ي�صمح  ما  وهو  الغر�ص،  لهذا  الوكالة 
املواطن  �صلوكيات  حــول  الــكــربى  التوجهات 
وطنية   ا�صرتاتيجية  �صياغة  على  وي�صاعد 

فعالة للتح�صي�ص والتوعية يف هذا املجال.
ووفقا لبيانات الوكالة الوطنية للنفايات، فاإن 
الفرد اجلزائري ينتج معدل يرتاوح بني 290 
 54 �صنويا،  املنزلية  النفايات  من  كلغ   300 و 
باملائة منها عبارة عن نفايات ع�صوية ميكن ان 

حتول اإىل اأ�صمدة طبيعية.
النفايات  هــذه  حتويل  على  الوكالة  وحتــث 
عمليات  خالل  من  ل�صيما  ع�صوي  �صماد  اإىل 
مما  ال�صرفات،  م�صتوى  على  الفردي  الت�صميد 
الكربونية  النبعاثات  مــن  بتقلي�ص  ي�صمح 

والتخفيف من ا�صرار النفايات على البيئة.

فيما  م�صتوياتها  اأعلى  م�صجلة  اجلمعة،  تداولت  نهاية  يف   ،%2 من  اأكرث  النفط  اأ�صعار  ارتفعت 
يربو على عام بف�صل اآمال التحفيز الأمريكي والطلب على الوقود.

و�صعد خام برنت 1.29 دولر مبا يعادل 2.1% ليتحدد �صعر الت�صوية عند 62.43 دولر للربميل 
بعد اأن ارتفع خالل اجلل�صة اإىل 62.83 دولر، اأعلى م�صتوياته. واأغلق اخلام الأمريكي مرتفعا 
1.23 دولر اأو 2.1% عند 59.47 دولر، بعد �صعوده اإىل 59.82 دولر. وانتزع اخلام الأمريكي 

مكا�صب اأ�صبوعية بنحو 4.7%، يف حني ارتفع برنت 5.3% على مدار الأ�صبوع.

م�سروع اقتناء 7 رافعات للبواخر ذات 
احلمولة الكبرية 

الوكالة الوطنية للنفايات تطلق ا�ستطالعا 
حول ا�ستهالك اخلبز وت�سيري النفايات

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

''�سوناكوم'' حتت و�ساية وزارة الدفاع قريبا

م�سروع ربط ال�سبكتني اجلزائرية والتون�سية
 مرتبط بتطابق املن�سات القاعدية

وزير ال�سياحة يدعو اإىل خف�س 
الأ�سعار بالفنادق

اإقت�صادالأحد  04  فورار 2971/ 14  فيفري 2021 املوافق لـ 02 رجب  061442
على  �صيفا  حلوله  ــالل  خ عــرقــاب  ــح  ــص واأو�
باأن  ال�صبت،  اأم�ص  ''ال�صعب''،  جريدة  منتدى 
من  كل  يف  يوجد  عنه  املعلن  الذهب  املخزون 
 128 ''لهذا وجدنا  م�صيفا  واإيليزي،  مترنا�صت 
حميط يف اإيليزي و90 اآخر يف مترنا�صت و�صيتم 
و�صع �صركة يف كل حميط مبنية على 9 اأفراد 

على الأقل''.
تنتجه  ما  اأن  اإىل  املتحدث  اأ�صار  ال�صياق  ويف 
مو�صحا  جـــدا،  �صعيف  الــذهــب  مــن  اجلــزائــر 
 58 اأنــتــج  اأم�صما�صا  ''منجم  ال�صياق  هــذا  يف 
ما يقارب  بلوغ  اإىل  نهدف  لهذا  كيلوغرام فقط 
معينة  خطة  و�صع  يتطلب  ما  كيلوغرام   250

ت�صاهم يف الو�صول لهذا امل�صعى''.
وك�صف وزير املناجم، اأن القطاع منع ا�صتعمال 
الذهب.  خــامــات  لتعدن  الكيمياوية  ـــواد  امل
بعد  تقدميها  يتم  اخلــامــات  هــذه  اأن  واأو�ــصــح 
حتويلها.  اأجــل  من  الذهب  مل�صاريف  تعدينها 
 218 ــدم  ق القطاع  اأن  اإىل  عــرقــاب،  ــار  ــص واأ�
يوم  منذ  الذهب،  ل�صتغالل  منجمي  ترخي�ص 
اأن  ذاتـــه،  املــ�ــصــوؤول  واأفـــاد  املا�صي.  اخلمي�ص 
الأر�ص  فوق  توجد  باجلزائر،  الذهب  ثــروات 

وكذا حتت �صطحها.
توقف  املناجم،  ــر  وزي نفى  ــر،  اخ جانب  مــن 

الدرا�صات اخلا�صة مب�صروع وادي ميزور اخلا�ص 
م�صتمرة  اأنها  اإىل  م�صريا  والزنك،  بالر�صا�ص 
لها.  يـــروج  مثلما   2011 �صنة  تتوقف  ومل 
معطيات  تلقت  م�صاحله  باأن  عرقاب،  واأو�صح 
اجلزائرية  اجلامعات  اإ�صراك  تطلبت  خا�صة 
يف امل�صاريع الكربى يف قطاع املناجم الذي يعول 

عليه م�صتقبال.
ويف ال�صياق اأ�صار املتحدث اإىل توقيع اتفاقية 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  مع  اإطار 
من اأجل ال�صتفادة من اجلامعات واملخابر على 

امل�صتوى الوطني، م�صيفا:''لتاأطرينا ومرافقتنا 
يف عملنا''.

ا�صتغالل  ب�صعوبة  عرقاب  حممد  واعــرتف 
تب�صة  بولية  احلدبة  بالد  م�صروع  فو�صفات 
مت  اأنــه  مو�صحا  النــ�ــصــداد،  مرحلة  بلغ  ــه  واأن
ا�صتغالل  اأولها  مراحل،  عرب3  امل�صروع  تق�صيم 
دفرت  اأن  م�صيفا  الفو�صفات.  من  طن  مليار   2
و�صيتم  بــاملــ�ــصــروع جــاهــز  الــ�ــصــروط اخلــا�ــص 
البحث عن �صريك جديد خالل اأ�صابيع بعد اأن 

ف�صخ العقد مع ال�صريك ال�صيني.

�صرح وزير ال�صناعة، فرحات اآيت علي يوم اخلمي�ص 
باجلزائر اأن جمل�ص م�صاهمات الدولة �صيدر�ص قريبا 
ال�صناعية  لل�صيارات  الوطنية  املوؤ�ص�صة  و�صع  ملف 
حتت و�صاية مديرية ال�صناعات الع�صكرية التابعة 

لوزارة الدفاع الوطني.
وخالل جل�صة خ�ص�صت لالأ�صئلة ال�صفوية باملجل�ص 
ال�صعبي الوطني، �صرح الوزير اأن امللف ''يوجد على 

يدخل  الــذي  الــدولــة''  امل�صاهمات  جمل�ص  طاولة 
''يبقى  قائال  امللف،  هذا  على  الأخــرية  التعديالت 

فقط التوقيع''.
هذا  مــن  الــطــرفــان''  ''�صي�صتفيد  يــقــول  ــح  ــص واأو�
امل�صعى وحتى القت�صاد الوطني، م�صريا اأن املوؤ�ص�صة 
الوطنية لل�صيارات ال�صناعية �صت�صتفيد من خمطط 
يف  اإدماجها  �صيتم  كما  ا�صرتاتيجي  وخمطط  اأعباء 

املخطط ال�صناعي املدين والع�صكري يف اآن واحد.
الوطني ملزمة  الدفاع  ومن جهتها، لن تكون وزارة 
من  �صت�صتفيد  حيث  �صخمة  ا�صتثمارات  بر�صد 
املوؤ�ص�صة  م�صتوى  على  املتوفر  والعتاد  التجهيزات 
لها  خ�ص�صت  التي  ال�صناعية  لل�صيارات  الوطنية 
ح�صب  دج،  مليار   100 بقيمة  ا�صتثمارا  الــدولــة 

الوزير.

النقل  ووزيـــر  العمومية  الأ�ــصــغــال  وزيـــر  اأكـــد 
وتون�ص  اجلــزائــر  ان  �صيعلي،  فــاروق  بالنيابة، 
احلديدية  لل�صكك  �صبكتيهما  لربط  ت�صعيان 
املن�صاآت  يف  تطابق  بتحقيق  مرهون  ذلك  ان  غري 

القاعدية امل�صتعملة يف البلدين.
علنية  جل�صة  خــالل  �صيعلي،  ال�صيد  ــح  واأو�ــص
باملجل�ص ال�صعبي الوطني خم�ص�صة لطرح لأ�صئلة 
ال�صفوية، ان جت�صيد م�صروع ربط �صبكة ال�صكك 
"يبقى  التون�صية  بال�صبكة  الوطنية  احلديدية 
مربوط بتطابق املن�صاآت القاعدية امل�صتعملة من 
طرف �صركتي البلدين للنقل بال�صكك احلديدية، 

وهذا ما ت�صعى اإىل حتقيقه اجلزائر مع تون�ص".
حول  �صوؤال  على  الوزير  رد  خــالل  ذلــك  وجــاء 
قطاع النقل مبختلف اأمناطه بتب�صة، حيث اأكد ان 

عدة م�صاريع مت اجنازها وبعثها يف هذه الولية 
احلدودية �صمن خمتلف الربامج العمومية بهدف 

حت�صني اخلدمات وتوفري و�صائل نقل للمواطنني.
م�صاريع  عدة  اإطالق  اإىل  اأ�صار  الطار،  هذا  ويف 
بني  الوطنية  احلديدية  ال�صكك  �صبكة  لتطوير 
مدة  خف�ص  بهدف  وتب�صة،  العا�صمة  اجلزائر 
القطار  �صرعة  زيادة  خالل  من  ل�صيما  الرحالت 
وحماية وتاأمني اخلط بالتكفل بنقاط التقاطع.

20 نوفمرب  ولفت الوزير اإىل انه مت ابتداء من 
2019 برجمة ثالث رحالت اأ�صبوعية يف اخلط 
عربات  با�صتعمال  واجلزائر  تب�صة  بني  الرابط 
تتوفر على جميع �صروط الراحة، ل�صمان اأف�صل 
خدمة. كما مت اإجناز اخلط ال�صككي الرابط بني 
وهو  كلم   165 م�صافة  مليلة،على  وعــني  تب�صة 

حيز اخلدمة حاليا، ي�صيف ال�صيد �صيعلي.
الرابط بني تب�صة وبئر  يتعلق باخلط  اأما فيما 
وزير  ح�صب  �صت�صتفيد  الوجهة  هذه  فاإن  العاتر، 
احلديدية  ال�صكك  خط  اإجناز  م�صروع  من  النقل 
العنق  جبل  بني  �صينجز  الذي  اجلديد،  املنجمي 

وعنابة مرورا ببئر العاتر وتب�صة.
ويف رده على �صوؤال حول تاريخ رفع التجميد عن 
منح رخ�ص دفاتر مقاعد �صائقي �صيارات الأجرة 
وتكييف هذا الن�صاط اخلدماتي مع تعداد �صكان 
عدد  فــاإن  الــوزيــر،  �صروحات  وح�صب  املنطقة. 
با�صتغاللها  املرخ�ص  الأجرة  و�صيارات  احلافالت 
يعد "كافيا" يف الوقت الراهن لتلبية الطلب على 
قدرات  تدعيم  �صيتم  انه  موؤكدا  امل�صجل،  التنقل 

النقل وذلك بالتن�صيق مع ال�صلطات املحلية.

التلقيدية  وال�صناعات  ال�صياحة  وزيــر  دعا 
اجلمعة،  يوم  حميدو،  حممد  العائلي،  والعمل 
باملوؤ�ص�صات  الأ�ــصــعــار  مراجعة  �ــصــرورة  اإىل 
العائلة  ل�ــصــتــقــطــاب  الــفــنــدقــيــة  والــهــيــاكــل 
من  العمل  مع  الدخل،  املتو�صطة  اجلزائرية 
دائمة  ب�صفة  التقليدية  ال�صناعة  ادراج  اأجل 

فيها.
وزير  قــام   اأدرار،  لولية  زيارته  م�صتهل  ويف 
والعمل  التقلدية  والــ�ــصــنــاعــات  ال�صياحة 
العمومي والتابع  العائلي، بتد�صني فندق توات 
معدنية  وحــمــامــات  �صياحة  فــنــدقــة،  ملجمع 
خ�صع  اأن  بعد  �صرير،   183 ا�صتيعاب  بطاقة 
برنامج  اإطار  يف  �صاملة   وتاأهيل  تهيئة  لعملية 
تثمني الهياكل الفندقية للمجمع مبا ي�صاهم يف 
ترقية خدمات ال�صتقبال ال�صياحي بالولية.

على  حميدو  الــوزيــر  اأكـــد  ال�صدد  ــذا  ه ويف 
العائلة  ل�صتقطاب  الأ�صعار  مراجعة  �صرورة 
من  والعمل  الــدخــل،  املتو�صطة  اجلــزائــريــة 
دائمة  ب�صفة  التقليدية  ال�صناعة  ادراج  اأجل 
والتكوين  الر�صكلة  على  م�صددا  بالفندق، 
املتوا�صل للم�صريين وامل�صتخدمني. كما األح على 
اللكرتونيني  واحلجز  الدفع  اإ�صتعمال  تعميم 

ويف  واخلا�صة.  الفندقية  املوؤ�ص�صات  مبجمل 
هــذا الإطـــار دعــا الــوزيــر اإىل �ــصــرورة تعزيز 

الرقمنة يف التعامالت  الفندقية.
كما حث على �صرورة مراجعة واإعادة النظر 
يف الأ�صعار مقارنة  باخلدمات املقدمة للزبائن 
م�صريا  للزوار  ال�صرائية  القدرة  تنا�صب  والتي 
اإىل عزم  م�صاحله اإجراء تقييم �صنوي مل�صتوى 
وجودة اخلدمات املقدمة على م�صتوى خمتلف 
وبدورها  للقطاع.  التابعة  ال�صتقبال  هياكل 
ــرة  ــص والأ� الــوطــنــي  الت�صامن  وزيـــرة  اأكـــدت 
وق�صايا املراأة كوثر كريكو اأن دائرتها الوزارية 
اإىل  ال�صياحة ترمي  اتفاقية مع قطاع  ابرمت 
ت�صويق  من  بالبيت  واملاكثات  احلرفيات  متكني 
الهياكل  م�صتوى  على  احلرفية  منتوجاتهن 

الفندقية.
ــالل هــذه الــزيــارة عاين الــوفــد الـــوزاري  وخ
ال�صتالت   اإنــتــاج  ال�صهادات  حلاملي  حا�صنة 
امل�صتغلة من طرف ذوي الحتياجات  النباتية 
اخلا�صة اين ثمن الوفد هذه التجربة  الرائدة 
مع  بالتن�صيق  الولية  م�صالح  بها  بادرت  التي 
والغابات  والبيئة  الوطني  الت�صامن  قطاعات 

والتكوين املهني.

عرقاب.. ''خمزون اجلزائر من الذهب يبلغ 124 طن''
اأكد �زير املناجم، حممد عرقاب، باأن املخز�ن الوطني للذهب، يبلغ 124 طن، ما يتطلب ح�سبه ��سع خطة عمل �ا�سحة ال�ستغالله من قبل 

ال�سباب الذين حت�سل البع�س منهم على تراخي�س تنقيب يف الفرتة االأخرية.

موانئ ال�ضيد البحري

ل�ضتقطاب العائلة اجلزائرية املتو�ضطة الدخل..

اأكد الرئي�س املدير العام ل�سركة ت�سيري موانئ ال�سيد �النزهة، حممد الطيب عبود، ان �سركته 
تنوي اقتناء �سبع  رافعات للبواخر ذات احلمولة الكبرية، من انتاج املوؤ�س�سة الوطنية لعتاد 

اال�سغال العمومية، التي جتري معها حاليا مفا��سات.



تركيا تعلن عن 
حترير جميع 

البحارة املختطفني 
قبالة نيجرييا

ــادر تــركــيــة عن  ــنــت مــ�ــص اأعــل
حترير جميع البحارة الأتراك 
على  اختطفوا  الــذيــن  الـ15 
اأيدي القرا�صنة قبالة �صواحل 
املا�صي،  جانفي   23 يف  نيجرييا 
ـــال وزيــــر اخلــارجــيــة  حــيــث ق
الرتكي مولود ت�صاو�ص اأوغلو اإن 
�صحية  بحالة  البحارة  جميع 
تركيا  اإىل  نقلهم  و�صيتم  جيدة 
اأبوجا  النيجريية  العا�صمة  من 
على منت طائرة تابعة للخطوط 

اجلوية الرتكية.
بودين  ب�صركة  امل�صوؤول  وقــال 
''تي.اآر.تي''التلفزيونية  لقناة 
البحارة  باأّن  الرتكية  الر�صمية 
جــمــيــعــا يف �ــصــحــة جـــيـــدة يف 
نيجرييا و�صيعودون اإىل تركيا يف 
اأّن فريقا  املقبلة، م�صيفا  الأيام 
يف هــامــبــورغ تـــوىل حمــادثــات 

اإطالق �صراح البحارة.
 23 ـــه يف  ويــجــدر الــتــذكــري اأن
�صفينة  تعر�صت  املا�صي  جانفي 
لهجوم  ''مــــــــوزارت''  الــ�ــصــحــن 
الــقــرا�ــصــنــة اأثـــنـــاء اإبــحــارهــا 
يف خــلــيــج غــيــنــيــا، واخــتــطــف 
طاقم  اأفراد  من   15 املهاجمون 
 ،19 عددهم  البالغ  ال�صفينة 
يحمل  اأحــــدهــــم  ــل  ــت ق فــيــمــا 
وعاد  الأذربيجانية  اجلن�صية 
اإىل  ال�صفينة  مع  الطاقم  من   3

ق.دالغابون.
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اجلديدة،  الإيطالية  احلكومة  اأدت 
برئا�صة رئي�ص البنك املركزي الأوروبي 
ال�صبت،  اأمــ�ــص  دراغـــي،  مــاريــو  ال�صابق 
اجلمهورية  رئــيــ�ــص  الــقــ�ــصــمــبــحــ�ــصــور 
رئي�ص  ــد  ــه ــع .وت مــاتــاريــال  �ــصــريجــيــو 
ل�صالح  بالعمل  ـــا،  ـــه ووزرائ احلــكــومــة 
الــوزاريــة  مهامهم  وبتنفيذ  اإيــطــالــيــا، 
وثيقة  على  ووقــعــوا  ال�صعب،  مل�صلحة 
الق�صم اخلا�صة بذلك. وباتت احلكومة 
بعد ذلك، كاملة ال�صالحية.وافق ماريو 
دراغي، حمافظ البنك املركزي الأوروبي 
مبهمة  ال�صطالع  على  ر�صميا،  ال�صابق، 
املقبلة،  الإيطالية  احلكومة  ت�صكيل 
وك�صف ال�صتار عن جمل�ص وزراء خمتلط 
من التكنوقراط وال�صيا�صيني من ائتالف 

يحظى بدعم وا�صع.
الإيــطــايل،  الــرئــيــ�ــص  كــلــف  اأن  فبعد 
بت�صكيل  دراغــــي  مــاتــاريــال،  �صريجيو 
اجلاري،  فرباير   3 يف  جديدة  حكومة 
عــقــد دراغـــــي مـــ�ـــصـــاورات �ــصــائــكــة مع 
القوى  جميع  بتقدمي  وانتهت  الأحزاب، 
البالد  يف  تقريبا  الرئي�صية  ال�صيا�صية 
الوطنية"  "الوحدة  حلكومة  الــدعــم 
برئا�صة دراغي، ووعدت بتقدمي دعمها 

الكامل يف الربملان.
الذي  لدراغي  ماتاريال  دعوة  وجــاءت 
حكومة  لت�صكيل  ماريو"  بـ"�صوبر  يلقب 
جديدة بعد اأن غرقت البالد يف الأزمات 
فيه  تكافح  الــذي  بالوقت  ال�صيا�صية، 

موجة ثالثة من جائحة كورونا، وواحدة 
من اأ�صواأ اأزماتها القت�صادية.

زعيم  ي�صتمر  اجلديدة  احلكومة  ويف 
للنظام(،  )مناه�صة  ــوم  جن  5 حــركــة 
وزيـــر  مــنــ�ــصــب  يف  مـــايـــو،  دي  لــويــجــي 
يف  القيادي  تعيني  مت  كما  اخلارجية، 
املتطرف،  اليميني  "الرابطة"  حــزب 
وزير  من�صب  يف  جيورجيتي،  جيانكارلو 

ال�صناعة.
الإيطايل،  الدميقراطي  احلــزب  ومــن 
الذي يتزعم تيار ي�صار الو�صط، مت تعيني 
العمل  ــر  وزي ليكون  ــــدو،  اأورلن اأنــدريــا 
كارتابيا،  مارتا  تتوىل  بينما  اجلديد، 
الرئي�صة ال�صابقة للمحكمة الد�صتورية، 

من�صب وزيرة العدل اجلديدة.
و�صيحظى دراغي بنفوذ قوي على بع�ص 
الوزارات الرئي�صية مثل وزارة القت�صاد 

فرانكو،  دانيال  يقودها  التي  واملالية، 
�صلة  على  ــو  وه اإيــطــالــيــا،  بنك  حــاكــم 

قريبة من رئي�ص الوزراء اجلديد.
حكومة  ت�صكيل  يف  دراغي  جناح  ورغم 
املختلفة،  ال�صيا�صية  القوى  بني  جمعت 
رئي�ص  يواجهها  التي  التحديات  اأن  اإل 
احلكومة اجلديد ل تزال كبرية، ويجب 
على احلكومة معاجلة الأزمات ال�صحية 
بها  التي ت�صبب  املاأ�صاوية  والقت�صادية 

تف�صي فريو�ص كورونا.
احلــكــومــة  تــخــطــط  اأن  املـــقـــرر  ومــــن 
مليار   200 من  اأكرث  ل�صتثمار  اجلديدة 
يورو من الأموال التي خ�ص�صها الحتاد 
�صاأن  ومن  الوباء.  بعد  للتعايف  الأوروبي 
الدعم الذي حظى به دراغي، حتى بني 
اأحزاب املعار�صة، اأن ي�صهل له نيل الثقة 

من املجل�صني الأ�صبوع املقبل.

الأفغانية،  ال�صرطة  اأفــراد  من   5 ُقتل 
ا�صتهدف  تفجري  يف  الــ�ــصــبــت،  �ــصــبــاح 
البالد.  �صرقي  كــرن  باإقليم  �صيارتهم 
وقال م�صدر اأمني اإن �صيارة لقوات الأمن 
منطقة  يف  اأر�صي  لغم  لنفجار  تعر�صت 
البالد،  �صرقي  كــرن  باإقليم  دره  �صبه 
عنا�صر  من  خم�صة  مقتل  عن  اأ�صفر  ما 
ويف  ال�صرطة.  يف  �صابط  بينهم  الأمــن، 
اخلا�صة  القوات  تعر�صت  مت�صل،  �صياق 
�صباح  ــاري  ــح ــت ان لــهــجــوم  ــيــة  الأفــغــان
باإقليم  اأرغــنــداب  مديرية  يف  ال�صبت، 
اإىل  اأدى  ما  اأفغان�صتان،  جنوب  قندهار 

اإ�صابة �صبعة جنود على الأقل.
وقال الناطق با�صم اأمن اإقليم قندهار، 
اإن الهجوم نفذ بوا�صطة مدرعة يقودها 
اإ�ــصــابــة �صبعة  انــتــحــاري واأ�ــصــفــر عــن 
جنود. فيما قال م�صدر قبلي اإن الهجوم 
�صن  ب�صدد  كانت  للجي�ص  قوة  على  نفذ 
اأي  تتنب  ومل  "طالبان".  �صد  عملية 

جهة م�صوؤولية الهجوم.
من جهته، ذكر الناطق با�صم "طالبان"، 
يف تغريدة له على ح�صابه يف "تويرت"، 

لنفجار  تعر�صت  اجلي�ص  "قوات  اأن 
ما  غــزنــة،  باإقليم  قــالتــي  منطقة  يف 
وتدمري  جنود  ثالثة  مقتل  اإىل  اأدى 
دبابة للجي�ص، كما اأ�صيب قائد القوات 
خالد  ــى  ــدع وي املــنــطــقــة  يف  اخلــا�ــصــة 

بجراح".
اإىل ذلك، اأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية 
من   152 مقتل  لها،  بيان  يف  ال�صبت، 

"طالبان" جراء عمليات لقوات  عنا�صر 
اجلي�ص يف خمتلف مناطق البالد. وجاء 
التي  العمليات،  خــالل  اأنــه  البيان  يف 
وننجرهار  قندهار  اأقاليم  يف  اأجريت 
من   32 اأ�صيب  وبــلــخ،  وخو�صت  وزابـــل 
خم�صة  اأ�ــصــر  كما  "طالبان"،  عنا�صر 
تعلق  ومل  اجلــيــ�ــص.  قـــوات  بيد  منهم 

الدفاع. وزارة  اإعالن  "طالبان"على 

اإيطاليا.. ت�ضكيلة من التكنوقراط وال�ضيا�ضيني للحكومة اجلديدة

قتلى وجرحى يف هجوم ا�ضتهدف قوات الأمن الأفغانية

بعد اأن غرقت يف الأزمات ال�ضيا�ضية
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ا�ضتهدف بعثة الأمم املتحدة..

دعا املجل�س يف بيان �سدر باالإجماع )15د�لة( حكومة مايل االنتقالية اإىل "التحقيق العاجل يف الهجوم �تقدمي اجلناة اإىل العدالة". اأدان جمل�س االأمن الد�يل، 
اجلمعة، الهجوم الذي ا�ستهدف بعثة االأمم املتحدة املتكاملة املتعددة االأبعاد لتحقيق اال�ستقرار )مينو�سما( يف مايل مما اأ�سفر عن مقتل اأحد اأفراد حفظ ال�سالم 

�اإ�سابة 27 اآخرين.
ت�صتهدف  الــتــي  "الهجمات  اأن  ـــد  واأك
قوات حفظ ال�صالم ت�صكل جرائم حرب 
مبوجب القانون الدويل، واأن النخراط 
الرعاية  اأو  التوجيه  اأو  التخطيط  يف 
اأو �صن هجمات �صد قوات حفظ ال�صالم 
وفًقا  العقوبات  لفر�ص  اأ�صا�ًصا  ي�صكل 

لقرارات املجل�ص ذات ال�صلة.
بجميع  "الإرهاب  اأن  البيان  اأكــد  كما 
اأخطر  اأحــد  ي�صكل  ومظاهره  اأ�صكاله 
واأن  الدوليني،  لل�صلم والأمن  التهديدات 
اأعمال اإجرامية  اإرهابية هي  اأعمال  اأي 
دوافعها  عن  النظر  بغ�ص   ، مربرة  وغري 
مرتكبوها  كان  واأيا  وقعت  ومتى  واأينما 

."
واأعرب اأع�صاء جمل�ص الأمن عن قلقهم 
وحثوا  ــايل  م يف  الأمــنــي  الــو�ــصــع  اإزاء 
الكامل  التنفيذ  على  املالية  الأطـــراف 
مزيد  دون  وامل�صاحلة  ال�صالم  لتفاقية 

من التاأخري.
امل�صلح  التمرد  لحتواء  مايل  وتكافح 

عام  البالد  �صمال  مرة  لأول  ظهر  الذي 
اإىل  احلني  ذلك  منذ  انت�صر  ثم   ،2012
والنيجر  فا�صو  بوركينا  واإىل  الو�صط 
اجلنود  من  الآلف  وقتل  املــجــاورتــني. 
اإىل  الآلف  مــئــات  وا�ــصــطــر  واملــدنــيــني 
ذلك  خلفية  على  منازلهم  مــن  الــفــرار 
التمرد. وينت�صر يف مايل 13 األف جندي 

ي�صاعدون  ال�صالم  حفظ  لقوات  تابعني 
على  ال�صيطرة  يف  املحلية  ال�صلطات 
وفق  وال�صتقرار،  الأمن  و�صمان  البالد 

تقارير حملية.
اإىل ذلك، هناأ اأمني عام الأمم املتحدة، 
''ال�صعب  اجلمعة،  غوتريي�ص،  اأنطونيو 
التاريخي  الجــتــمــاع  بــانــعــقــاد  ـــايل  امل

ال�صالم وامل�صاحلة  للجنة متابعة اتفاق 
يف كيدال، �صمايل البالد''.

ـــني الــعــام يف بــيــان اأ�ــصــدره  وقـــال الأم
هي  ''هذه  اإن  با�صمه،  الر�صمي  املتحدث 
املرة الأوىل التي تعقد فيها جلنة متابعة 
اتفاق ال�صالم وامل�صاحلة اجتماعا خارج 
اتفاقية  توقيع  منذ  باماكو  العا�صمة 

ال�صالم عام 2015".
اجلديد  الزخم  بـ''هذا  البيان  ورحب 
وبــالــثــقــة املـــتـــزايـــدة بـــني الأطـــــراف 
على  املوقعة،  الأطراف  وحث  املوقعة''، 
البناء على هذه الديناميكية الإيجابية 
املتفق  اللــتــزامــات  ترجمة  خــالل  مــن 
ال�صعب  يتمكن  حتى  اأفــعــال  اإىل  عليها 

املايل من جني فوائد ال�صالم.
اجلـــزائـــر  ــنــت  ــ�ــص احــت  2014 ويف 
املفاو�صات بني حكومة باماكو واحلركات 
مايل،  �صمايل  والع�صكرية  ال�صيا�صية 
يف  �ــصــالم  اتــفــاق  بتوقيع  تــوجــت  حيث 

يونيو 2015.
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ال�سبت  اأم�ص  م�ساء  اليابانية  والتلفزيون  االإذاعة  هيئة  اأفادت 
وقالت  7.1 درجة.  تبلغ  املبدئية  فوكو�سيما وقوته  زلزاال هز  باأن 
املبدئية  قوته  بلغت  الزلزال  اإن  اليابانية  اجلوية  االأر�ساد  وكالة 
اأن  الوكالة  واأ�سافت  اليابان.  �سرق  �ساحل  قبالة  ووقع  درجة   7.1
 60 عمق  على  فوكو�سيما  منطقة  �ساحل  قبالة  كان  الزلزال  مركز 

كيلومرتا.
عاتية  مد  موجات  حدوث  من  حتذير  توجيه  يتم  مل  اأنه  واأكدت 
"ت�سونامي". ووقع الزلزال يف ال�ساعة 11.08 م�ساء بالتوقيت املحلي 

)14.08 بتوقيت غرينت�ص( وهز املباين يف العا�سمة طوكيو.

وا�سلت االإ�سابات اجلديدة بفريو�ص كورونا انخفا�سها، م�سجلة 
 412700 متو�سط  ت�سجيل  اأكتوبر.ومع  منذ  لها  م�ستوى  اأدنى 
الذي  املوؤ�سر تراجعه  اإ�سابة يومية عامليا هذا االأ�سبوع، يوا�سل 

بداأه قبل �سهر، ح�سب تعداد وكالة ال�سحافة الفرن�سية.
اأنحاء  يف  اجلديدة  االإ�سابات  انخف�ست  واحد،  �سهر  وخالل 
اأن �سهد املوؤ�سر  اأنه مل ي�سبق  العامل بواقع الن�سف تقريبا، علما 
منذ بداية الوباء مثل هذا االنخفا�ص احلاد وامل�ستمر. و�سجلت 
املا�سي  االأ�سبوع  يف  الوفيات  من  عدد  اأكرب  املتحدة  الواليات 
 )1187( املك�سيك  على  متقدمة  يوميا(  حالة   2784 )و�سطيا 

والربازيل )1058( واململكة املتحدة )754( واأملانيا )555(.

 The Economist و YouGov اأظهر ا�ستطالع للراأي اأجرته
اأن الرئي�ص االأمريكي االأ�سبق باراك اأوباما ح�سل على لقب اأف�سل 
دونالد  ال�سابق  الرئي�ص  اختيار  مت  بينما  املتحدة  للواليات  رئي�ص 
االأمريكين  من   %  43 اأن  اال�ستطالع  ووجد  االأ�سواأ.  ترامب 
ال�سغب يف  اأعمال  م�سوؤولية كبرية عن  اأن ترامب يتحمل  يعتقدون 
الكابيتول يوم 6 يناير، كما قال 47 % اإن جمل�ص ال�سيوخ يجب اأن 
ي�سوت الإدانة ترامب. من اجلدير ذكره، اأن ا�ستطالع الراأي اأجري 
وكان  فرباير.   9 اإىل   6 من  الفرتة  يف  بالغ  اأمريكي   1500 على 

هام�ص اخلطاأ يزيد اأو ينق�ص عن 3 نقاط مئوية.

اآخرون  ثمانية  واأ�سيب  االأقل  على  اأ�سخا�ص  ثالثة  قتل 
اأمني  تفتي�ص  حاجز  قرب  مفخخة  �سيارة  انفجار  يف  بجروح 
اأمنين  م�سوؤولن  وفق  ال�سبت،  مقدي�سو  يف  رئي�سي  طريق  على 
اإن  بر�ص  فران�ص  لوكالة  االأمن  م�سوؤول  وقال  عيان.  و�سهود 
على  ر�سدتها  بعدما  املعادية  ال�سيارة  تطارد  كانت  "ال�سرطة 
بعد ب�سعة كيلومرتات عن املوقع الذي انفجرت فيه. واأو�سح 
�سمح  ما  وطاردتها  ال�سيارة  على  النار  اأطلقت  "ال�سرطة  اأن 
للعديد من االأ�سخا�ص بالهرب واالبتعاد عن الطريق، وبالتايل 

احلد من اخل�سائر املمكنة لالنفجار''.
ال�سباب  حركة  ت�سنها  لهجمات  مقدي�سو  تتعر�ص  ما  وكثريا 
منذ  عنيفا  متردا  ت�سن  والتي  القاعدة،  بتنظيم  املرتبطة 
املجتمع  من  املدعومة  باحلكومة  لالطاحة  �سعيا  �سنوات، 

الدويل يف مقدي�سو.

وفاة  يف  التحقيق  على  هندورا�ص  �سلطات  املتحدة  االأمم  ح�ست 
�ست �سابات يف غ�سون اأربعة اأيام فقط من بينهن ممر�سة توفيت 
خالل توقيفها لدى ال�سرطة. وح�ص "التحالف ملكافحة الف�ساد" 
امل�سوؤولن، كي  ال�سلطات على �سوق  الذي ي�سم جمموعات مدنية، 
الن�ساء" يف  قتل  جرائم  90% من  "مثل  اجلرمية  هذه  تفلت  ال 

هندورا�ص من دون عقاب.
ودعت منظمة العفو الدولية اإىل "حتقيق �سريع و�سامل وم�ستقل 
وحيادي"، وح�ست ال�سلطات على وقف "اال�ستخدام املفرط للقوة 
بالعدالة".  واملطالبن  الب�سرية  اخل�سارة  بهذه  املفجوعن  بحق 
جائحة  خالل  تزايد  والفتيات  الن�ساء  �سد  العنف  اإن  وقالت 
"كوفيد-19"وذكرت اأ�سماء �ست فتيات، ق�سن يف "وفاة عنيفة". 
مناوبن،  كانوا  الذين  عنا�سرها  اأن  هندورا�ص  �سرطة  وقالت 

يخ�سعون للتحقيق.

اإ�ضابات كورونا ترتاجع عامليا

ا�ضتطالع يظهر اأف�ضل واأ�ضواأ رئي�ض 
للوليات املتحدة

ثالثة قتلى يف انفجار �ضيارة مفخخة يف 
مقدي�ضو

هندورا�ض: دعوات دولية للتحقيق 
يف "وفيات عنيفة" لـ 6 فتيات 

زلزال بقوة 7.1 درجة يهز 
فوكو�ضيما اليابانية

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
جمل�ض الأمن يدين الهجوم الإرهابي يف مايل ويدعو للتحقيق



عاد فريق اإحتاد ب�سكرة اإىل الديار يجر اأذيال الهزمية 
مباراته  يف  تكبدها  التي  اخل�سارة  بعد 
يف  وهران  مولودية  امل�سيف  اأمام 
اجلولة الثالثة ع�سر من عمر 
املحرتفة  الرابطة  بطولة 
ثقيلة  بنتيجة  و  االأوىل 
كــان  لــقــاء  يف   )0/6(
يتكرر  اأن  يتمنى  الكل 
مولودية  �سيناريو  فيه 
الــعــا�ــســمــة والــعــودة 
بنتيجة  االأقــل  على 
حدث  لكن  التعادل 
متوقعا  يكن  مل  ما 
وهــــــــــي تـــلـــقـــي 
قا�سية  هــزميــة 
ــان  ــا ك ــعــدم فــب
االإحتاد  دفاع 
االأفــــ�ــــســــل 
املو�سم  خالل 
اجلاري حتى يف 
ال�سعبة  الــظــروف 
مل يــتــلــقــى مــثــل هــذه 
عندما  وحــتــى  النتيجة 
كان  املا�سي  باملو�سم  نــقــارن 
املو�سم  هذا  اأن  اإال  اأقــوى  الدفاع 
جولة   13 خــالل  الب�ساكرة  تلقى 
يف  خط  اأ�سوا  خام�ص  ويعترب  هدف   15

فاالأرقام  ومقرة  �سكيكدة  وبلعبا�ص  الربج  بعد  البطولة 
ال�سلبية اأ�سبحت تثري املخاوف وخا�سة يف اللقاء االأخري 
اأين تلقت ال�سباك �سدا�سية، وهو ما جعل الطاقم الفني 
يدق ناقو�ص اخلطر ويقتنع املدرب اجلديد عز الدين اأيت 
جودي اأن عمال كبريا يف انتظاره خالل اجلوالت املتبقية 
من مرحلة الذهاب من اأجل اإعادة التوازن خلط الدفاع.

وعلق مدرب االإحتاد عز الدين اأيت جودي على خ�سارة 
اأمام مولودية وهران قائال :” خ�سارة وهران ال  فريقه 
تعك�ص جمريات مباراة و اأعتربها قا�سية بالنظر لكوننا 
كما قال قدمنا �سوطا اأول مثايل و اأردنا قبل تلقي الهدف 
ويف  الت�سرع  و  للرتكيز  اإفتقدنا  لكن  الت�سجيل  االأول 
اإ�سطدمنا  لكننا  النتيجة  تعديل  حاولنا  الثاين  ال�سوط 
فيما  الفعالية  غياب  وكــذا  املحلين  من  كبرية  بـــاإرادة 
مناف�سنا لعب على الهجمات املرتدة و متكن من بعد ذلك 
ال�ساعة  الربع  يف  املباراة  بها  قتل  اأهداف  عدة  ت�سجيل 
و�سن�سعى  متوقعة  غري  النتيجة  هذه  اأن  ،كما  االأخــرية 
مبواجهة  والبداية  املتبقية  اجلــوالت  خالل  للتدارك 

اإحتاد العا�سمة".

املدرجات، وتفكر اإدارة الوفاق يف القيام بنف�ص 
املبادرة خالل مباراة العودة املقررة بعد اأ�سبوع 
يف  التفكري  خالل  من   1945 ماي   08 ملعب  يف 
االأوىل  للمرة  االأن�سار  بح�سور  اللقاء  برجمة 
مبرا�سلة  الوفاق  اإدارة  و�ستقوم  املو�سم،  هــذا 
ال�سلطات  الكاف وكذا  املعنية ممثلة يف  اجلهات 
االأمنية وال�سحية يف اجلزائر من اأجل احل�سول 
على الرتخي�ص لدخول االأن�سار من اأجل متابعة 

مباراة العودة.
عن  الكوكي  نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  وحتدث 
:"الالعبون  قائال  اليوم  نهار  املنتظرة  املباراة 
ودر�سنا  اإيجابية،  بنتيجة  للعودة  متحم�سون 
لن  الغيابات  كوتوكو،  اأ�سانتي  طريقة  جيدا 
اأجرت  الهزمية"،  تفادي  وهدفنا  علينا  توؤثر 
التحاليل  الــوفــاق  ت�سكيلة  االأمــ�ــص  �سبيحة 

اخلا�سة بالك�سف عن فريو�ص كورونا املطلوبة 

االإحتــاديــة  واأ�ــســر ممثل  الــيــوم،  مــبــاراة  قبل 
ــرورة نقل  لــكــرة الــقــدم على �ــس اجلــزائــريــة  
التحاليل على بال�سور من اأجل تفادي التالعب 
من طرف الفريق املحلي بنتائج هذه التحاليل، 
علما اأن التحاليل االأوىل التي جرت بعد و�سول 
الفريق اإىل مطار اأكرا كانت �سلبية دون ت�سجيل 

اأي حاالت م�سكوك فيها.

اأم�سية  الأكـــرا  الـــدويل  امللعب  يحت�سن 
بتوقيت  زواال  الرابعة  من  بداية  اليوم 
ال16  الدور  من  الذهاب  مباراة  اجلزائر 
مكرر من مناف�سة كاأ�ص الكاف بن اأ�سانتي 
مباراة  يف  �سطيف  ووفاق  الغاين  كوتوكو 
عن  ال�سطايفية  الت�سكيلة  فيها  تبحث 
مباراة  قبل  اإيجابية  بنتيجة  الــعــودة 
 1945 ماي   08 ملعب  يف  املقررة  العودة 

ب�سطيف بعد اأ�سبوع من االأن.
اإىل  للوفاق  الفني  الطاقم  نية  وتتجه 
التي  الت�سكيلة  نف�ص  يف  الثقة  جتديد 
واجهت مولودية وهران يف لقاء البطولة 
اجلناح  عــودة  ت�سجيل  مــع  اأ�ــســبــوع  منذ 
ت�سكيلة  اأن  علما  غ�سة،  ح�سام  الهجومي 
خدمات  مــن  منقو�سة  �ستكون  ــوفــاق  ال
وهذا  بكاك�سي  خــريي،  جحنيط،  من  كل 

وهي  منها،  يعانون  التي  االإ�سابات  ب�سبب 
اأنها لن تكون  الكوكي  التي يرى  الغيابات 
موؤثرة بحكم اأن الفريق تعود على دخول 
عدة  مــن  منقو�ص  بــتــعــداد  ــاراة  ــب م كــل 

العبن. 
اليوم  ــاراة  ــب م تلعب  اأن  املنتظر  ومــن 
ــاين ووفـــاق  ــغ ــن اأ�ــســانــتــي كــوتــوكــو ال ب
وحت�سل  ــور،  ــه ــم اجل بــحــ�ــســور  �ــســطــيــف 
طرف  من  الرتخي�ص  على  الغاين  الفريق 
اأجل  من  الغانية  ال�سلطات  وكــذا  الكاف 
ومن  اجلمهور،  بح�سور  اللقاء  برجمة 
 5000 بح�سور  ال�سماح  يتم  اأن  املنتظر 
اأ�سانتي  بن  اليوم  ملباراة  ومنا�سر  اأالف 
الغاين  الفريق  اإدارة  وحــددت  والوفاق، 
 20 مببلغ  املــلــعــب  اإىل  الـــدخـــول  �سعر 
ــات  درج ح�سب  ــاين  غ ديــنــار  و50  و30 

عبد الهادي. ب

�أ�سانتي كوتوكو - وفاق �سطيف 

معنويات الالعبن وطالبوه بالوقوف معهم 
و  املدينة،  ت�سريف  على  بالعمل  وعــدوه  و 
وايل  زغينة  الفريق  رئي�ص  �سكر  باملنا�سبة 

للزيارة  الكبرية  �سعادته  الوالية وعرب عن 
بالتفاتة  يت�سرف  اأنه  واأكد  منتظرة  الغري 

الوايل.

املو�سم  بطولة  الــكــاب  فــريــق  د�ــســن 
كل  يف  هدف  اإيجابي  بتعادل  اجلديد 
املحلية  مواجهته  خالل  وذلك  �سبكة 
ال�سباب  وكــان  خن�سلة  اإحتـــاد  اأمـــام 
اأمام  املقابلة  جمريات  اإىل  بالنظر 
لو  ــالث  ــث ال الــنــقــاط  ح�سد  فــر�ــســة 
جيدا  الفر�سة  ي�ستغل  كيف  عــرف 
اأمام  مهمة  التعادل  نقطة  حتى  لكن 
فريق �سعب ويف ظل الظروف التي مر 
االأخرية  املرحلة  خالل  ال�سباب  بها 
االإجــازات  ب�سبب  واجلــزر  املد  ب�سبب 
وتاأهيل الالعبن اجلدد حيث متكنت 
واحل�سول  التحدي  رفــع  من  االإدارة 
االإجــازات وذلك بعد رفع دعوى  على 
وميكن  ال�سركة  بحل  تق�سي  ق�سائية 
القول اأن نتيجة التعادل تعترب عادلة 

اإىل اأبعد احلدود.
واليــة  وايل  فــاجــاأ  اآخـــر  �سياق  ويف 
فريق  عنا�سر  مزهود  توفيق  باتنة 
�سفوحي  مللعب  بزيارة  باتنة  �سباب 
وكان مرفوقا برئي�ص املجل�ص ال�سعبي 
بزيارة  مالخ�سو،  الدين  نور  الوالئي 
لـــالإدارة  ــــداءات  ن جـــاءت بعد عــدة 
ونددت  اجتماعات  عدة  عقدت  التي 

الفريق،  منه  عانى  الــذي  بالتهمي�ص 
الوالية  يف  االأول  امل�سوؤول  فخرجة 
ورفعت  اجلــمــيــع  ا�ــســتــحــ�ــســان  لــقــيــت 

اأ.ج

عاد فريق مولودية باتنة من خرجته 
ملواجهة  بونة  مدينة  اىل  قادته  التي 
لقاء  يف  عنابة  احتــاد  املحلي  االحتــاد 
حل�ساب اجلولة االأوىل من عمر بطولة 
العقيد  ملعب  احت�سنه  الثاين،  الق�سم 
انتهت  اأن  بعد  واحـــدة  بنقطة  �سابو، 
يف  هـــدف  بنتيجة  بــالــتــعــادل  املـــبـــاراة 
اليا�ص  رفقاء  عــودة  ورغــم  �سبكة،  كل 
اال  اخلرجة  هذه  من  بنقطة  عباب�سة 
انهم �سيعوا فوزا كان يف املتناول خا�سة 

بالعبي  املقابلة  دخــلــوا  املحلين  واأن 
االإجــازات،  من  حرمانهم  ب�سبب  االأمــال 
لي�سيع اأ�سحاب اللونن االأبي�ص واالأ�سود 
والعودة  نقاط  الثالثة  اإفتكاك  فر�سة 

بالزاد كامال.
عرف  فقد  اللقاء  ملجريات  وبالعودة 
يف  �ساحب  بوجه  غيموز  اأ�سبال  ظهور 
م�ستوى  نظريه  يقدم  مل  ــذي  ال الــوقــت 
كبري، لينجح االحتاد املحلي يف هز �سباك 
من�سوري من �سربة جزاء يف اآخر اأنفا�ص 

النتيجة  عدل  حن  يف  االأول،  ال�سوط 
للمولودية الظهري االمين �سعيب �سواطي 
براأ�سية حمكمة اأ�سكنها يف مرمى حار�ص 
بتقا�سم  اللقاء  انتهى  وبــهــذا  االحتـــاد 

الفريقن لنقاط املباراة .
حتمية  اأمام  غيموز  املدرب  بات  وبهذا 
البطولة  وان  خا�سة  ح�ساباته  مراجة 
ا�سباله  ومن  منه  ينتظر  اذ  بدايتها  يف 
اخلطوط  كــل  م�ستوى  على  كبري  عمل 

ابراز وجه الفريق.

تلقت ت�سكيلة مولودية العلمة هزمية 
غري متوقعة يف لقاء اجلولة االأوىل من 
بطولة املو�سم اجلاري بعد الهزمية اأمام 
هدف  بنتيجة  تاجنانت  دفاع  ال�سيف 
دون مقابل يف املباراة التي جرت مبلعب 
ت�سكيلة  وقدمت  حار�ص،  عمار  ال�سهيد 
ظهور  اأول  يف  �سعيفا  مردودا  املولودية 
االأمر  وهــو  املو�سم  هــذا  بطولة  يف  لها 
مع  خا�سة  االأن�سار  خماوف  اأثار  الذي 
الفريق  تنتظر  التي  ال�سعبة  الرزنامة 

يف اجلوالت القادمة.
عن  االأول  االأول  املـــ�ـــســـوؤول  ــــدا  وب
عبا�ص  عزيز  للفريق  الفنية  العار�سة 
بها  اأدار  الــتــي  الطريقة  مــن  غا�سبا 
اأم�ص خا�سة  اأول  ملباراة  احلكم خوجة 
داخل  نياطي  الالعب  عرقلة  لقطة  يف 
ال�سوط  خــالل  العمليات  منطقة  مــن 
عبا�ص  اإعترب  حيث  املباراة  من  الثاين 
غبار  وال  �سرعية  اجلـــزاء  �سربة  اأن 
هذه  يف  خــيــاراتــه  وبخ�سو�ص  عليها، 
املقابلة فاإن عبا�ص اأكد اأن تغيرياته يف 
خالل  من  فعالة  كانت  الثاين  ال�سوط 
حت�سن م�ستوى الفريق اأكرث وال�سيطرة 
على جمريات املقابلة بالطول والعر�ص 
اأمام  املتاحة  للفرق  جت�سيد  دون  لكن 

املرمى.

من  بداية  املولودية  ت�سكيلة  وت�سرع 
اخلا�سة  التح�سريات  يف  الــيــوم  نــهــار 
البطولة  من  الثانية  اجلولة  مبباراة 
ـــادي الــتــالغــمــة يوم  واملـــقـــررة اأمــــام ن
ال�سبت على اأر�سية ملعب ال�سهيد خبازة 
اأخــر  جــانــب  ومـــن  بــالــتــالغــمــة،  ب�سري 
مردود  من  غا�سبة  الفريق  اإدارة  بدت 
امل�سجلة يف اجلولة  الالعبن والهزمية 
قامت  الفريق  اإدارة  اأن  خا�سة  االأوىل 
ما  مبا  الالزمة  االإمكانيات  كل  بتوفري 
يف ذلك دفع مبلغ مايل يفوق 4.2 مليار 
اإجازات الالعبن  �سنتيم للح�سول على 
اإقرتحت  منف�سل  �سياق  ويف  اجلـــدد، 
ال�سابق  الالعب  على  املولودية  اإدارة 
ت�سوية  املــالــك  عبد  عبا�ص  للفريق 
�سنتيم(  )مليار  العالقة  م�ستحقاته 
املقبلة  الـــفـــرتة  ـــالل  خ ــطــر  ــس اأ� عــلــى 
الفيفا  طــرف  من  عقوبات  اأي  لتفادي 
م�ستحقات  ت�سوية  يف  التاأخر  حال  يف 
التي  املهلة  واإنتهت  ال�سابق،  الالعب 
منحها عبا�ص للفريق مع نهاية االأ�سبوع 
موافقته  الالعب  منح  حيث  الفارطة، 
اإدارة  طرف  من  له  املقدم  العر�ص  على 
ملنح  الفيفا  مرا�سلة  خالل  من  الفريق 
من  املتبقي  املبلغ  لت�سوية  مهلة جديدة 

م�ستحقاته.

وما  البي�ساء  عن  اإحتــاد  فريق  اأمــر  غريب 
ذلك  وتــكــرر  مــوا�ــســم  عــدة  منذ  فيه  يــحــدث 
خريا  ا�ستب�سر  اجلميع  اأن  رغــم  املو�سم  هــذا 
ت�سري كما  االأمــور مل  لكن  بــاالإدارة اجلديدة 
اإ�سرابا  الــالعــبــون  �سن  حيث  مــربجمــا  ــان  ك
الت�سكيلة  دفع  الــذي  اجلوهري  ال�سبب  ولعل 
ت�سوية  ق�سية  هو  مفتوح  اإ�سراب  يف  الدخول 
امل�ستحقات املالية، حيث نفد �سرب العبن ومل 

يجدوا و�سيلة اأخرى �سوى مقاطعة التدريبات 
اجلماعية اإىل اإ�سعار اأخر كل هذا عجل برحيل 
املدرب فالح من العار�سة الفنية ورف�سه العمل 

يف مثل هذه االأو�ساع.
ومن جهة اأخرى اأكدت االإدارة على اأنها ت�سعى 
اأجل  اليوم من  املالية  ال�سيولة  لتوفري  جاهدة 
عودة الالعبن للتح�سريات اجلماعية واأكدت 
اأنها يف رحلة البحث عن مدرب يقود العار�سة 

املقرتحة  االأ�سماء  بن  ومــن  للفريق  الفنية 
جند بوريدان و�سيحة .

كما ن�سري اأن ال�سلطات املحلية اأ�سبحت �سامتة 
وبالتايل   ، الو�سع  لــهــذا  �ساكنا  حتــرك  ومل 
اعترب  حيث  املوقف،  وتنقذ  تتدخل  اأن  يجب 
عن  االأوىل  امل�سوؤولة  هي  البلدية  اأن  االأن�سار 
على  الفريق  متول  اإقت�سادية  موؤ�س�سات  جلب 
اأكد رئي�ص  �سكل �سبون�سور، ويف اجلهة املقابلة 

مل�سوؤويل  خطية  طلبات  عدة  قدم  اأنه  الفريق 
على  النا�سطة  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  بع�ص 
تراب املنطقة من اأجل متويل الفريق على �سكل 
م�سئويل  من  الرد  الرئي�ص  وينتظر  �سبون�سور، 
هذه املوؤ�س�سات ليبقى الفريق هو ال�سحية كما 
ثمن رئي�ص الفريق ب�سري بوجعادة العمل الكبري 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  به  تقوم  الــذي 

ووقوفها الدائم مع الفريق.

اجليدة  عرو�سه  مليلة  عن  جمعية  فريق  يوا�سل 
حتقيق  مــن  متكن  حيث  اجلــديــد  املو�سم  بــدايــة  مــع 
وذلك  العا�سمة  اإىل  خرجته  خالل  اإيجابية  نتيجة 
خـــالل مــواجــهــتــه لــالإحتــاد املــحــلــي حــيــث متــكــن من 
التي  النتيجة  وهي  للديار  الثالث  بالنقاط  العودة 
بـ  الرابعة  املرتبة  اإىل  االإرتــقــاء  من  الفريق  مكنت 
متكنت  اجلمعية  اأن  اإىل  االإ�سارة  ويجدر  نقطة   23
اأو الفوز يف كل خرجاتها  من العودة بنتيجة التعادل 
هذا  العا�سمية  الفرق  �سبح  لت�سبح  العا�سمة  اإىل 
املو�سم ولعل اأهم نقاط قوة الفريق هذا املو�سم تتعلق 
املدّرب عبد  النف�سي الذي وجدوه مع  التحّرر  بق�سية 
يلعبون  املو�سم  هذا  الالعبون  اأ�سبح  اإذ  يعي�ص،  القادر 

دون �سغط، وهناك منهم من حتّدثوا اأن املدّرب يرتك 
لهم حّرية القرار يف امل�ستطيل االأخ�سر، والنتيجة يف 
النهاية هي اأن الفريق بات يوؤدي مباريات يف امل�ستوى 

ويحقق نتائج جّيدة.
املواجهة  بعد  يعي�ص  القادر  عبد  املــدرب  ك�سف  كما 
يف  مكنتهم  فوالذية  قوية  بــاإرادة  حتلوا  الالعبن  اأن 
قبل  املناف�ص  الفريق  �سغط  امت�سا�ص  من  البداية 
الهذف  حتقيق  و  املناف�ص  ملنطقة  اخلطورة  ينقل  اأن 
الثالث  بالنقاط  العودة  مكن  لهم  �سمح  الذي  الوحيد 
حيث �سرح قائال: "لقد حققنا انت�سار القلب و االرادة 
و اأ�سكر اأ�سبايل الذين ح�سروا جيدا لهذا اللقاء الذي 

اإ�ستطعنا فيه اأن نحقق االنت�سار".

تعادل منطقي للكاب �سد ليا�سمكا والإدارة حتل م�سكل الإجازات

الن�سر الأ�سود يبحث عن ح�سم التاأ�سرية يف اأكرا 

البوبية تظهر بوجه �ساحب وعمل كبري 
ينتظر غيموز 

البابية تخيب الآمال وعبا�س يفتح
 النار على التحكيم 

الالعبون يقدمون على الدخول يف اإ�سراب والإدارة 
يف رحلة البحث عن مدرب

اجلمعية تطيح بـ"ليا�سما" 
وتوا�سل تاألقها 

نتائج ليا�سبي يف تراجع رهيب و�سدا�سية 
وهران تثري ال�ستياء
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�إحتاد ب�سكرة

مولودية باتنة 

مولودية �لعلمة 

�إحتاد عني �لبي�ساء

�سباب باتنة
جمعية عني مليلة

كـاأ�س الكـاف 

ب

ومولودية  اخلــروب  جمعية  بن  الــداربــي  مباراة  االإيجابي  التعادل  ح�سم 

املجموعة  الثاين  الهواة  بطولة  من  االأوىل  اجلولة  مباريات  قمة  يف  ق�سنطينة 

باخلروب  حمداين  عابد  ال�سهيد  مبلعب  جرت  التي  املباراة  اإنتهت  حيث  ال�سرقية، 

التعادل  على  تعليقه  يف  خزار  الهادي  اجلمعية  مدرب  وقال  �سبكة،  كل  يف  هدف  بالتعادل 

امل�سجل يف هذه املقابلة اأن التعادل كان منطقيا بالنظر للمردود املقدم من طرف كل فريق م�سيفا 

اأنه كان متخوفا قبل هذه املباراة من عدم جاهزية الت�سكيلة ب�سبب ال�سبب التاأخر يف التح�سريات 

بالنظر مل�ساكل التي عرفها الفريق من الناحية االإدارية يف وقت �سابق، واأ�ساف خزار اأن الفريق 

كان يطمح يف املحافظة على التقدم قبل اأن يتمكن املناف�ص من تعديل النتيجة بوا�سطة �سربة 

اأ�سهر   09 قرابة  دام  طويل  توقف  بعد  عليهم  ما  اأدوا  الالعبن  اأن  خزار  وقال  جــزاء، 

كاملة معرتفا باأن عدم تاأهيل الالعب جمعوين يف اأخر املطاف كان له تاأثري بالنظر 

الإمكانياته يف اخلط االأمامي، وكانت اإدارة اجلمعية قد جنحت يف ت�سوية م�سكل 

اإجازات الالعبن اجلدد قبل �ساعات فقط من بداية اللقاء بعد اأن قام رئي�ص 

الفريق زوبري عريبي بدفع ما قيمته 600 مليون والتي متثل م�ستحقات 

مب�ساركة  �سمح  مــا  وهــو  املــنــازعــات  جلنة  لــدى  الدائنن  الالعبن 

اجلولة  يف  معنية  اجلمعية  ت�سكيلة  و�ستكون  اجلــدد،  الالعبن 

مباراة  يف  خن�سلة  اإحتــاد  فريق  ملواجهة  بالتنقل  القادمة 

التدارك الأ�سبال خزار.

الفوز" وخزار  ت�سيع  "لي�سكا 

مقتنع بالتعادل اأمام "املوك" 

جمعية �خلروب 

اأحمد اأمن. ب بدري. ع اأحمد اأمن. ب 

اأحمد اأمن. ب 

اأحمد اأمن. ب 

بدري. ع



عاد فريق اإحتاد ب�سكرة اإىل الديار يجر اأذيال الهزمية 
مباراته  يف  تكبدها  التي  اخل�سارة  بعد 
يف  وهران  مولودية  امل�سيف  اأمام 
اجلولة الثالثة ع�سر من عمر 
املحرتفة  الرابطة  بطولة 
ثقيلة  بنتيجة  و  االأوىل 
كــان  لــقــاء  يف   )0/6(
يتكرر  اأن  يتمنى  الكل 
مولودية  �سيناريو  فيه 
الــعــا�ــســمــة والــعــودة 
بنتيجة  االأقــل  على 
حدث  لكن  التعادل 
متوقعا  يكن  مل  ما 
وهــــــــــي تـــلـــقـــي 
قا�سية  هــزميــة 
ــان  ــا ك ــعــدم فــب
االإحتاد  دفاع 
االأفــــ�ــــســــل 
املو�سم  خالل 
اجلاري حتى يف 
ال�سعبة  الــظــروف 
مل يــتــلــقــى مــثــل هــذه 
عندما  وحــتــى  النتيجة 
كان  املا�سي  باملو�سم  نــقــارن 
املو�سم  هذا  اأن  اإال  اأقــوى  الدفاع 
جولة   13 خــالل  الب�ساكرة  تلقى 
يف  خط  اأ�سوا  خام�ص  ويعترب  هدف   15

فاالأرقام  ومقرة  �سكيكدة  وبلعبا�ص  الربج  بعد  البطولة 
ال�سلبية اأ�سبحت تثري املخاوف وخا�سة يف اللقاء االأخري 
اأين تلقت ال�سباك �سدا�سية، وهو ما جعل الطاقم الفني 
يدق ناقو�ص اخلطر ويقتنع املدرب اجلديد عز الدين اأيت 
جودي اأن عمال كبريا يف انتظاره خالل اجلوالت املتبقية 
من مرحلة الذهاب من اأجل اإعادة التوازن خلط الدفاع.

وعلق مدرب االإحتاد عز الدين اأيت جودي على خ�سارة 
اأمام مولودية وهران قائال :” خ�سارة وهران ال  فريقه 
تعك�ص جمريات مباراة و اأعتربها قا�سية بالنظر لكوننا 
كما قال قدمنا �سوطا اأول مثايل و اأردنا قبل تلقي الهدف 
ويف  الت�سرع  و  للرتكيز  اإفتقدنا  لكن  الت�سجيل  االأول 
اإ�سطدمنا  لكننا  النتيجة  تعديل  حاولنا  الثاين  ال�سوط 
فيما  الفعالية  غياب  وكــذا  املحلين  من  كبرية  بـــاإرادة 
مناف�سنا لعب على الهجمات املرتدة و متكن من بعد ذلك 
ال�ساعة  الربع  يف  املباراة  بها  قتل  اأهداف  عدة  ت�سجيل 
و�سن�سعى  متوقعة  غري  النتيجة  هذه  اأن  ،كما  االأخــرية 
مبواجهة  والبداية  املتبقية  اجلــوالت  خالل  للتدارك 

اإحتاد العا�سمة".

املدرجات، وتفكر اإدارة الوفاق يف القيام بنف�ص 
املبادرة خالل مباراة العودة املقررة بعد اأ�سبوع 
يف  التفكري  خالل  من   1945 ماي   08 ملعب  يف 
االأوىل  للمرة  االأن�سار  بح�سور  اللقاء  برجمة 
مبرا�سلة  الوفاق  اإدارة  و�ستقوم  املو�سم،  هــذا 
ال�سلطات  الكاف وكذا  املعنية ممثلة يف  اجلهات 
االأمنية وال�سحية يف اجلزائر من اأجل احل�سول 
على الرتخي�ص لدخول االأن�سار من اأجل متابعة 

مباراة العودة.
عن  الكوكي  نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  وحتدث 
:"الالعبون  قائال  اليوم  نهار  املنتظرة  املباراة 
ودر�سنا  اإيجابية،  بنتيجة  للعودة  متحم�سون 
لن  الغيابات  كوتوكو،  اأ�سانتي  طريقة  جيدا 
اأجرت  الهزمية"،  تفادي  وهدفنا  علينا  توؤثر 
التحاليل  الــوفــاق  ت�سكيلة  االأمــ�ــص  �سبيحة 

اخلا�سة بالك�سف عن فريو�ص كورونا املطلوبة 

االإحتــاديــة  واأ�ــســر ممثل  الــيــوم،  مــبــاراة  قبل 
ــرورة نقل  لــكــرة الــقــدم على �ــس اجلــزائــريــة  
التحاليل على بال�سور من اأجل تفادي التالعب 
من طرف الفريق املحلي بنتائج هذه التحاليل، 
علما اأن التحاليل االأوىل التي جرت بعد و�سول 
الفريق اإىل مطار اأكرا كانت �سلبية دون ت�سجيل 

اأي حاالت م�سكوك فيها.

اأم�سية  الأكـــرا  الـــدويل  امللعب  يحت�سن 
بتوقيت  زواال  الرابعة  من  بداية  اليوم 
ال16  الدور  من  الذهاب  مباراة  اجلزائر 
مكرر من مناف�سة كاأ�ص الكاف بن اأ�سانتي 
مباراة  يف  �سطيف  ووفاق  الغاين  كوتوكو 
عن  ال�سطايفية  الت�سكيلة  فيها  تبحث 
مباراة  قبل  اإيجابية  بنتيجة  الــعــودة 
 1945 ماي   08 ملعب  يف  املقررة  العودة 

ب�سطيف بعد اأ�سبوع من االأن.
اإىل  للوفاق  الفني  الطاقم  نية  وتتجه 
التي  الت�سكيلة  نف�ص  يف  الثقة  جتديد 
واجهت مولودية وهران يف لقاء البطولة 
اجلناح  عــودة  ت�سجيل  مــع  اأ�ــســبــوع  منذ 
ت�سكيلة  اأن  علما  غ�سة،  ح�سام  الهجومي 
خدمات  مــن  منقو�سة  �ستكون  ــوفــاق  ال
وهذا  بكاك�سي  خــريي،  جحنيط،  من  كل 

وهي  منها،  يعانون  التي  االإ�سابات  ب�سبب 
اأنها لن تكون  الكوكي  التي يرى  الغيابات 
موؤثرة بحكم اأن الفريق تعود على دخول 
عدة  مــن  منقو�ص  بــتــعــداد  ــاراة  ــب م كــل 

العبن. 
اليوم  ــاراة  ــب م تلعب  اأن  املنتظر  ومــن 
ــاين ووفـــاق  ــغ ــن اأ�ــســانــتــي كــوتــوكــو ال ب
وحت�سل  ــور،  ــه ــم اجل بــحــ�ــســور  �ــســطــيــف 
طرف  من  الرتخي�ص  على  الغاين  الفريق 
اأجل  من  الغانية  ال�سلطات  وكــذا  الكاف 
ومن  اجلمهور،  بح�سور  اللقاء  برجمة 
 5000 بح�سور  ال�سماح  يتم  اأن  املنتظر 
اأ�سانتي  بن  اليوم  ملباراة  ومنا�سر  اأالف 
الغاين  الفريق  اإدارة  وحــددت  والوفاق، 
 20 مببلغ  املــلــعــب  اإىل  الـــدخـــول  �سعر 
ــات  درج ح�سب  ــاين  غ ديــنــار  و50  و30 

عبد الهادي. ب

�أ�سانتي كوتوكو - وفاق �سطيف 

معنويات الالعبن وطالبوه بالوقوف معهم 
و  املدينة،  ت�سريف  على  بالعمل  وعــدوه  و 
وايل  زغينة  الفريق  رئي�ص  �سكر  باملنا�سبة 

للزيارة  الكبرية  �سعادته  الوالية وعرب عن 
بالتفاتة  يت�سرف  اأنه  واأكد  منتظرة  الغري 

الوايل.

املو�سم  بطولة  الــكــاب  فــريــق  د�ــســن 
كل  يف  هدف  اإيجابي  بتعادل  اجلديد 
املحلية  مواجهته  خالل  وذلك  �سبكة 
ال�سباب  وكــان  خن�سلة  اإحتـــاد  اأمـــام 
اأمام  املقابلة  جمريات  اإىل  بالنظر 
لو  ــالث  ــث ال الــنــقــاط  ح�سد  فــر�ــســة 
جيدا  الفر�سة  ي�ستغل  كيف  عــرف 
اأمام  مهمة  التعادل  نقطة  حتى  لكن 
فريق �سعب ويف ظل الظروف التي مر 
االأخرية  املرحلة  خالل  ال�سباب  بها 
االإجــازات  ب�سبب  واجلــزر  املد  ب�سبب 
وتاأهيل الالعبن اجلدد حيث متكنت 
واحل�سول  التحدي  رفــع  من  االإدارة 
االإجــازات وذلك بعد رفع دعوى  على 
وميكن  ال�سركة  بحل  تق�سي  ق�سائية 
القول اأن نتيجة التعادل تعترب عادلة 

اإىل اأبعد احلدود.
واليــة  وايل  فــاجــاأ  اآخـــر  �سياق  ويف 
فريق  عنا�سر  مزهود  توفيق  باتنة 
�سفوحي  مللعب  بزيارة  باتنة  �سباب 
وكان مرفوقا برئي�ص املجل�ص ال�سعبي 
بزيارة  مالخ�سو،  الدين  نور  الوالئي 
لـــالإدارة  ــــداءات  ن جـــاءت بعد عــدة 
ونددت  اجتماعات  عدة  عقدت  التي 

الفريق،  منه  عانى  الــذي  بالتهمي�ص 
الوالية  يف  االأول  امل�سوؤول  فخرجة 
ورفعت  اجلــمــيــع  ا�ــســتــحــ�ــســان  لــقــيــت 

اأ.ج

عاد فريق مولودية باتنة من خرجته 
ملواجهة  بونة  مدينة  اىل  قادته  التي 
لقاء  يف  عنابة  احتــاد  املحلي  االحتــاد 
حل�ساب اجلولة االأوىل من عمر بطولة 
العقيد  ملعب  احت�سنه  الثاين،  الق�سم 
انتهت  اأن  بعد  واحـــدة  بنقطة  �سابو، 
يف  هـــدف  بنتيجة  بــالــتــعــادل  املـــبـــاراة 
اليا�ص  رفقاء  عــودة  ورغــم  �سبكة،  كل 
اال  اخلرجة  هذه  من  بنقطة  عباب�سة 
انهم �سيعوا فوزا كان يف املتناول خا�سة 

بالعبي  املقابلة  دخــلــوا  املحلين  واأن 
االإجــازات،  من  حرمانهم  ب�سبب  االأمــال 
لي�سيع اأ�سحاب اللونن االأبي�ص واالأ�سود 
والعودة  نقاط  الثالثة  اإفتكاك  فر�سة 

بالزاد كامال.
عرف  فقد  اللقاء  ملجريات  وبالعودة 
يف  �ساحب  بوجه  غيموز  اأ�سبال  ظهور 
م�ستوى  نظريه  يقدم  مل  ــذي  ال الــوقــت 
كبري، لينجح االحتاد املحلي يف هز �سباك 
من�سوري من �سربة جزاء يف اآخر اأنفا�ص 

النتيجة  عدل  حن  يف  االأول،  ال�سوط 
للمولودية الظهري االمين �سعيب �سواطي 
براأ�سية حمكمة اأ�سكنها يف مرمى حار�ص 
بتقا�سم  اللقاء  انتهى  وبــهــذا  االحتـــاد 

الفريقن لنقاط املباراة .
حتمية  اأمام  غيموز  املدرب  بات  وبهذا 
البطولة  وان  خا�سة  ح�ساباته  مراجة 
ا�سباله  ومن  منه  ينتظر  اذ  بدايتها  يف 
اخلطوط  كــل  م�ستوى  على  كبري  عمل 

ابراز وجه الفريق.

تلقت ت�سكيلة مولودية العلمة هزمية 
غري متوقعة يف لقاء اجلولة االأوىل من 
بطولة املو�سم اجلاري بعد الهزمية اأمام 
هدف  بنتيجة  تاجنانت  دفاع  ال�سيف 
دون مقابل يف املباراة التي جرت مبلعب 
ت�سكيلة  وقدمت  حار�ص،  عمار  ال�سهيد 
ظهور  اأول  يف  �سعيفا  مردودا  املولودية 
االأمر  وهــو  املو�سم  هــذا  بطولة  يف  لها 
مع  خا�سة  االأن�سار  خماوف  اأثار  الذي 
الفريق  تنتظر  التي  ال�سعبة  الرزنامة 

يف اجلوالت القادمة.
عن  االأول  االأول  املـــ�ـــســـوؤول  ــــدا  وب
عبا�ص  عزيز  للفريق  الفنية  العار�سة 
بها  اأدار  الــتــي  الطريقة  مــن  غا�سبا 
اأم�ص خا�سة  اأول  ملباراة  احلكم خوجة 
داخل  نياطي  الالعب  عرقلة  لقطة  يف 
ال�سوط  خــالل  العمليات  منطقة  مــن 
عبا�ص  اإعترب  حيث  املباراة  من  الثاين 
غبار  وال  �سرعية  اجلـــزاء  �سربة  اأن 
هذه  يف  خــيــاراتــه  وبخ�سو�ص  عليها، 
املقابلة فاإن عبا�ص اأكد اأن تغيرياته يف 
خالل  من  فعالة  كانت  الثاين  ال�سوط 
حت�سن م�ستوى الفريق اأكرث وال�سيطرة 
على جمريات املقابلة بالطول والعر�ص 
اأمام  املتاحة  للفرق  جت�سيد  دون  لكن 

املرمى.

من  بداية  املولودية  ت�سكيلة  وت�سرع 
اخلا�سة  التح�سريات  يف  الــيــوم  نــهــار 
البطولة  من  الثانية  اجلولة  مبباراة 
ـــادي الــتــالغــمــة يوم  واملـــقـــررة اأمــــام ن
ال�سبت على اأر�سية ملعب ال�سهيد خبازة 
اأخــر  جــانــب  ومـــن  بــالــتــالغــمــة،  ب�سري 
مردود  من  غا�سبة  الفريق  اإدارة  بدت 
امل�سجلة يف اجلولة  الالعبن والهزمية 
قامت  الفريق  اإدارة  اأن  خا�سة  االأوىل 
ما  مبا  الالزمة  االإمكانيات  كل  بتوفري 
يف ذلك دفع مبلغ مايل يفوق 4.2 مليار 
اإجازات الالعبن  �سنتيم للح�سول على 
اإقرتحت  منف�سل  �سياق  ويف  اجلـــدد، 
ال�سابق  الالعب  على  املولودية  اإدارة 
ت�سوية  املــالــك  عبد  عبا�ص  للفريق 
�سنتيم(  )مليار  العالقة  م�ستحقاته 
املقبلة  الـــفـــرتة  ـــالل  خ ــطــر  ــس اأ� عــلــى 
الفيفا  طــرف  من  عقوبات  اأي  لتفادي 
م�ستحقات  ت�سوية  يف  التاأخر  حال  يف 
التي  املهلة  واإنتهت  ال�سابق،  الالعب 
منحها عبا�ص للفريق مع نهاية االأ�سبوع 
موافقته  الالعب  منح  حيث  الفارطة، 
اإدارة  طرف  من  له  املقدم  العر�ص  على 
ملنح  الفيفا  مرا�سلة  خالل  من  الفريق 
من  املتبقي  املبلغ  لت�سوية  مهلة جديدة 

م�ستحقاته.

وما  البي�ساء  عن  اإحتــاد  فريق  اأمــر  غريب 
ذلك  وتــكــرر  مــوا�ــســم  عــدة  منذ  فيه  يــحــدث 
خريا  ا�ستب�سر  اجلميع  اأن  رغــم  املو�سم  هــذا 
ت�سري كما  االأمــور مل  لكن  بــاالإدارة اجلديدة 
اإ�سرابا  الــالعــبــون  �سن  حيث  مــربجمــا  ــان  ك
الت�سكيلة  دفع  الــذي  اجلوهري  ال�سبب  ولعل 
ت�سوية  ق�سية  هو  مفتوح  اإ�سراب  يف  الدخول 
امل�ستحقات املالية، حيث نفد �سرب العبن ومل 

يجدوا و�سيلة اأخرى �سوى مقاطعة التدريبات 
اجلماعية اإىل اإ�سعار اأخر كل هذا عجل برحيل 
املدرب فالح من العار�سة الفنية ورف�سه العمل 

يف مثل هذه االأو�ساع.
ومن جهة اأخرى اأكدت االإدارة على اأنها ت�سعى 
اأجل  اليوم من  املالية  ال�سيولة  لتوفري  جاهدة 
عودة الالعبن للتح�سريات اجلماعية واأكدت 
اأنها يف رحلة البحث عن مدرب يقود العار�سة 

املقرتحة  االأ�سماء  بن  ومــن  للفريق  الفنية 
جند بوريدان و�سيحة .

كما ن�سري اأن ال�سلطات املحلية اأ�سبحت �سامتة 
وبالتايل   ، الو�سع  لــهــذا  �ساكنا  حتــرك  ومل 
اعترب  حيث  املوقف،  وتنقذ  تتدخل  اأن  يجب 
عن  االأوىل  امل�سوؤولة  هي  البلدية  اأن  االأن�سار 
على  الفريق  متول  اإقت�سادية  موؤ�س�سات  جلب 
اأكد رئي�ص  �سكل �سبون�سور، ويف اجلهة املقابلة 

مل�سوؤويل  خطية  طلبات  عدة  قدم  اأنه  الفريق 
على  النا�سطة  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  بع�ص 
تراب املنطقة من اأجل متويل الفريق على �سكل 
م�سئويل  من  الرد  الرئي�ص  وينتظر  �سبون�سور، 
هذه املوؤ�س�سات ليبقى الفريق هو ال�سحية كما 
ثمن رئي�ص الفريق ب�سري بوجعادة العمل الكبري 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  به  تقوم  الــذي 

ووقوفها الدائم مع الفريق.

اجليدة  عرو�سه  مليلة  عن  جمعية  فريق  يوا�سل 
حتقيق  مــن  متكن  حيث  اجلــديــد  املو�سم  بــدايــة  مــع 
وذلك  العا�سمة  اإىل  خرجته  خالل  اإيجابية  نتيجة 
خـــالل مــواجــهــتــه لــالإحتــاد املــحــلــي حــيــث متــكــن من 
التي  النتيجة  وهي  للديار  الثالث  بالنقاط  العودة 
بـ  الرابعة  املرتبة  اإىل  االإرتــقــاء  من  الفريق  مكنت 
متكنت  اجلمعية  اأن  اإىل  االإ�سارة  ويجدر  نقطة   23
اأو الفوز يف كل خرجاتها  من العودة بنتيجة التعادل 
هذا  العا�سمية  الفرق  �سبح  لت�سبح  العا�سمة  اإىل 
املو�سم ولعل اأهم نقاط قوة الفريق هذا املو�سم تتعلق 
املدّرب عبد  النف�سي الذي وجدوه مع  التحّرر  بق�سية 
يلعبون  املو�سم  هذا  الالعبون  اأ�سبح  اإذ  يعي�ص،  القادر 

دون �سغط، وهناك منهم من حتّدثوا اأن املدّرب يرتك 
لهم حّرية القرار يف امل�ستطيل االأخ�سر، والنتيجة يف 
النهاية هي اأن الفريق بات يوؤدي مباريات يف امل�ستوى 

ويحقق نتائج جّيدة.
املواجهة  بعد  يعي�ص  القادر  عبد  املــدرب  ك�سف  كما 
يف  مكنتهم  فوالذية  قوية  بــاإرادة  حتلوا  الالعبن  اأن 
قبل  املناف�ص  الفريق  �سغط  امت�سا�ص  من  البداية 
الهذف  حتقيق  و  املناف�ص  ملنطقة  اخلطورة  ينقل  اأن 
الثالث  بالنقاط  العودة  مكن  لهم  �سمح  الذي  الوحيد 
حيث �سرح قائال: "لقد حققنا انت�سار القلب و االرادة 
و اأ�سكر اأ�سبايل الذين ح�سروا جيدا لهذا اللقاء الذي 

اإ�ستطعنا فيه اأن نحقق االنت�سار".

تعادل منطقي للكاب �سد ليا�سمكا والإدارة حتل م�سكل الإجازات

الن�سر الأ�سود يبحث عن ح�سم التاأ�سرية يف اأكرا 

البوبية تظهر بوجه �ساحب وعمل كبري 
ينتظر غيموز 

البابية تخيب الآمال وعبا�س يفتح
 النار على التحكيم 

الالعبون يقدمون على الدخول يف اإ�سراب والإدارة 
يف رحلة البحث عن مدرب

اجلمعية تطيح بـ"ليا�سما" 
وتوا�سل تاألقها 

نتائج ليا�سبي يف تراجع رهيب و�سدا�سية 
وهران تثري ال�ستياء
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�إحتاد ب�سكرة

مولودية باتنة 

مولودية �لعلمة 

�إحتاد عني �لبي�ساء

�سباب باتنة
جمعية عني مليلة

كـاأ�س الكـاف 

ب

ومولودية  اخلــروب  جمعية  بن  الــداربــي  مباراة  االإيجابي  التعادل  ح�سم 

املجموعة  الثاين  الهواة  بطولة  من  االأوىل  اجلولة  مباريات  قمة  يف  ق�سنطينة 

باخلروب  حمداين  عابد  ال�سهيد  مبلعب  جرت  التي  املباراة  اإنتهت  حيث  ال�سرقية، 

التعادل  على  تعليقه  يف  خزار  الهادي  اجلمعية  مدرب  وقال  �سبكة،  كل  يف  هدف  بالتعادل 

امل�سجل يف هذه املقابلة اأن التعادل كان منطقيا بالنظر للمردود املقدم من طرف كل فريق م�سيفا 

اأنه كان متخوفا قبل هذه املباراة من عدم جاهزية الت�سكيلة ب�سبب ال�سبب التاأخر يف التح�سريات 

بالنظر مل�ساكل التي عرفها الفريق من الناحية االإدارية يف وقت �سابق، واأ�ساف خزار اأن الفريق 

كان يطمح يف املحافظة على التقدم قبل اأن يتمكن املناف�ص من تعديل النتيجة بوا�سطة �سربة 

اأ�سهر   09 قرابة  دام  طويل  توقف  بعد  عليهم  ما  اأدوا  الالعبن  اأن  خزار  وقال  جــزاء، 

كاملة معرتفا باأن عدم تاأهيل الالعب جمعوين يف اأخر املطاف كان له تاأثري بالنظر 

الإمكانياته يف اخلط االأمامي، وكانت اإدارة اجلمعية قد جنحت يف ت�سوية م�سكل 

اإجازات الالعبن اجلدد قبل �ساعات فقط من بداية اللقاء بعد اأن قام رئي�ص 

الفريق زوبري عريبي بدفع ما قيمته 600 مليون والتي متثل م�ستحقات 

مب�ساركة  �سمح  مــا  وهــو  املــنــازعــات  جلنة  لــدى  الدائنن  الالعبن 

اجلولة  يف  معنية  اجلمعية  ت�سكيلة  و�ستكون  اجلــدد،  الالعبن 

مباراة  يف  خن�سلة  اإحتــاد  فريق  ملواجهة  بالتنقل  القادمة 

التدارك الأ�سبال خزار.

الفوز" وخزار  ت�سيع  "لي�سكا 

مقتنع بالتعادل اأمام "املوك" 
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اأحمد اأمن. ب 

اأحمد اأمن. ب 
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فوزية. ق

ــت، جــمــعــيــة تــيــ�ــســريــرت حي  ــم ــظ ون
م�ست  اإغاثية  قافلة  العقنةبالق�سبات، 
عبا�ص،  اأوالد  ومدا�سر  قــرى  خمتلف 
ت�سامنية  م�ساعدات  خاللها  من  وزعت 
دافئ  �ستاء  بحملة  ي�سمى  ما  اإطــار  يف 
اأرامل  الظل من  لفائدة عائالت مناطق 
الوقت  يف  وفــقــراء،  ومعوزين  ويتامى 
الــــذي تــراجــعــت فــيــه الــ�ــســلــطــات عن 
تو�سيات  رغــم  العائالت  هــذه  مرافقة 
ال�سلطات العليا، يف حن تتاأهب وتتجند 
اله�سة  الفئات  هذه  مل�ساعدة  اجلمعيات 
احلملة  والفقر،  العوز  جمابهة  بهدف 
�سرائح  كل  من  اجلهود  تكاتف  عرفت 
على  الب�سمة  ر�سم  �سبيل  يف  املجتمع 

وجوه هذه العائالت.
من  م�سارها  انطلق  االإغاثية  القافلة 
قرى  مــن  كــل  لتجوب  العقنة  منطقة 
ــراث واملــرتــومــة وعن  ــوط وعــن ح زك
خاللها  مــن  مت  ـــــرى،  اأخ وقــــرى  زدي 
من  غذائية  قفة   50 يقارب  ما  توزيع 
اإىل  باالإ�سافة  الغذائية،  املــواد  �ستى 
لتكون  واالأغطية  ال�ستوية  االألب�سة 

عديد  كــون  مــع  خا�سة  متكاملة  قفة 
ظل  يف  ـــواد  امل لــهــذه  تفتقر  الــعــائــالت 
التجارية  االأ�سواق  يف  االأ�سعار  ارتفاع 
ــدًا منيعًا  ــس � يــقــف  ــا  م واملــحــالت وهـــو 
للعي�ص بب�ساطة، القائمون على القافلة 
عرفت  العملية  باأن  اأكــدوا  الت�سامنية 
للجمعية  االأوفــيــاء  املح�سنن  جتــاوب 
خرجاتها  يف  رافــقــوهــا  لطاملا  الــذيــن 
�سرائح  خمتلف  مــن  املتربعن  واأي�سا 
املجتمع وفائدة تربعاتهم على الفقراء 

واليتامى.
اجلمعية  رئي�ص  اأكــد  ال�سياق،  ذات  يف 
والتوفيق  بالنجاح  توجت  القافلة  باأن 
يد  ومــد  ال�سكان  جهود  تظافر  بف�سل 
ل�سرورة  مــ�ــســريًا  واملــ�ــســاعــدة،  ــعــون  ال
اله�سة  املــجــتــمــع  بــفــئــات  االإلـــتـــفـــاف 
اأعن  عن  بعيدًا  �سمت  يف  تعاين  التي 
مد  بزيادة  مطالبا  املحلين،  امل�سوؤولن 
يف  واليتامى  واملعوزين  للفقراء  العون 
اإقليم امل�ستة وتخلي�سهم من �سبح الفقر 
والعوز الذي اأحاط بهم منذ مدة طويلة 

وهم يف �سراع معهما.

بعديد  االإبـــتـــدائـــي  تــالمــيــذ  ــتــفــاد،  ــس ا�
حملة  من  بق�سنطينة،  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
حت�سي�سية وا�سعة متثلت يف ور�سة خ�سراء 
توعيتهم  بهدف  لالأطفال  خ�سي�سا  موجهة 
واملحيط  البيئة  على  احلفاظ  طرق  حول 

من خالل عمليات تطبيقية ميدانية.
به  تقوم  الذي  التوعوي  العمل  اإطــار  ويف 
تالميذ  لفائدة  بق�سنطينة  االأمــن  م�سالح 
حماية  جمعية  مع  وبالتن�سيق  املــدار�ــص، 
اإطـــالق  مت  لــلــواليــة،  والــبــيــئــة  الطبيعة 
بتنظيم  ا�ستهل  تطبيقي،  توعوي  برنامج 
املدر�سة  تالميذ  لفائدة  حت�سي�سية  حملة 
االبتدائية "اأحمد مدغري" بنهج رحماين 
التي  املبادرة  وهي  املدينة،  بو�سط  عا�سور 
عرفت اإقامة ور�سة خ�سراء لتلقن االأطفال 
كيفية غر�ص ال�سجريات والنباتات و�سهدت 

تقدمي العديد من الن�سائح لالعتناء بها.
در�ــص  مــن  التالميذ  ا�ستفاد  جهته،  مــن 
جتاوبا  اأبــــدوا  حيث  تفاعلي  حت�سي�سي 
م�ساركتهم  خـــالل  مــن  كــبــرييــن  وحــمــا�ــســا 
ال�سرطة  اإطـــارات  تكفلت  التي  واأ�سئلتهم 
عليها  بــالــرد  امل�ساركة  اجلمعية  وممثلو 
امل�ساهمة  �سبل  حــول  مو�سوعها  ومتــحــور 
نظافة  على  واحلــفــاظ  البيئة  حماية  يف 
ملعرفة  مب�سابقة  القيام  مت  كما  املحيط، 
امللقنة  للمعلومات  التالميذ  ا�ستيعاب  مدى 
جوائز  الثالثة  للفائزين  تقدمي  مع  لهم، 
لهم  �سمنية  كر�سالة  �سجريات،  يف  تتمثل 
احلياة  يف  ال�سجرة  باأهمية  ولعائالتهم 
غر�ص  اإىل  املبادرات  هذه  وتهدف  اليومية، 
وتكوين  النا�سئة  اأو�ساط  يف  بيئية  ثقافة 

جيل �سديق للبيئة.

تنظيم حملة "�ضتاء دافئ"لفائدة 
�ضكان الق�ضبات 

ور�ضة خ�ضراء وحملة حت�ضي�ضية للحفاظ 
على البيئة لفائدة تالميذ الإبتدائي

ق�صنطينة�صطيف

وجه، الع�سرات من احلرفيني والتجار والعار�سني املن�سوين حتت لواء الإحتاد العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني، نداء للوزير الأول بهدف التدخل ورفع احلظر 
عن و�سعية املعار�س وال�سالونات التجارية املغلقة منذ اأزيد من ع�سرة اأ�سهر كاملة.

تتوا�سل احلمالت الت�سامنية والإغاثية التي جتد �سالتها جتاه الفئات اله�سة وت�ساعدهم على 
التم�سك باحلياة يف ظل تفاقم الأزمات املعي�سية وال�سحية، وهي العمليات الت�سامنية املوؤطرة 

من قبل فعاليات املجتمع املدين عرب ربوع وليات باتنة، حيث متيزت مبد يد العون امل�ستمر 
لهاته الفئة خا�سة بعد انخفا�س القدرة ال�سرائية موؤخرا مما اجنر عنه افال�س لبع�س العائالت 

التي مل جتد ما ت�سد به رمق اأبنائها جراء اجلوع واحلاجة.

بعد غلق قارب العام جلميع املعار�ص وال�شالونات التجارية 

بعد احلوادث الأخرية..

من تاأطري جمعية تي�شريرت حي العقنة

ويف نداء –ح�سلت االأورا�ص نيوز على ن�سخة 
لت�سوية  االأول  الوزير  هــوؤالء،  نا�سد  منه-، 
اخل�سائر  بعد  املــعــار�ــص  منظمي  و�سعية 
الهائلة التي تعر�سوا لها وال�سعوبات املادية 
اإفال�ص  حلــد  و�سلت  والــتــي  يعانونها  التي 
العديد منهم وتراكم ديونهم ب�سبب بعدهم 
اإجراءات  منذ  العام  قاربت  ملدة  العمل  عن 
احلجر ال�سحي املفرو�سة خالل �سهر مار�ص 

للعام املن�سرم.
لتطبيق  م�ستعدون  اأنهم  املت�سررون،  وقال 
باالأن�سطة  خا�ص  �سارم  �سحي  بروتوكول 
اإىل  بالعودة  لهم  ال�سماح  فــور  التجارية 
جاء  حــيــث  ــعــار�ــص،  امل وتنظيم  الــنــ�ــســاط 
نداوؤهم جراء التح�سن امللحوظ يف الو�سعية 
بفريو�ص  امل�سابن  عدد  وتراجع  الوبائية 
ــذي ال  كــورونــا يف كل واليــة، وهــو االأمــر ال
اأن  �ساأنه  من  مو�سع  جتــاري  ن�ساط  اأي  مينع 

ال�سحي، فيما عرب  يحافظ على الربتوكول 
املعار�ص  لتاأطري  ا�ستعدادهم  عن  املت�سررون 
ح�سب  الالزمة  ال�سحية  االإجـــراءات  وفق 
وذلك  فيها  الوباء  انت�سار  ون�سبة  والية  كل 

بالتن�سيق مع الوالة املعنين.
اإىل  والتجار،  العار�سون  لفت  جهته،  من 
املرتاكمة  والفو�سوية  الع�سوائية  االأ�سواق 
اأن  وقــالــوا  والــ�ــســوارع،  النقاط  خمتلف  يف 
فيدرالية  يف  هيكلتها  �سيتم  الن�ساطات  هذه 
االحتاد  لواء  حتت  من�سوية  وطنية  مهنية 
ــن اجلــزائــريــن  ــي ــرف الــعــام لــلــتــجــار واحل
ان�سغاالتهم  طرح  من  متكينهم  بهدف  وذلك 
النقابي  االإطــار  وفق  اقرتاحاتهم  وتقدمي 
والقانوين الذي ي�سمح لهم بالت�ساور واحلوار 
من  ميكنهم  الوقت  نف�ص  ويف  ال�سلطات،  مع 
وفق  وال�سالونات  املعار�ص  وتنظيم  اإقامة 
بروتوكول �سحي يتنا�سب واحلالة الوبائية 

لكل والية.
واحلرفين،  التجار  �سكاوى  وتتوا�سل  هذا 
�سيغة  باإيجاد  �سابق  وقت  يف  طالبوا  الذين 
احلجر  جراء  الهائلة  خ�سائرهم  لتعوي�ص 
وحجم  يتنا�سب  ــا  مب املــفــرو�ــص  ال�سحي 
قد  منهم  العديد  اأن  خا�سة  ا�ستثماراتهم، 
بعد  للبيع  وم�ستلزماتها  حمالتهم  عر�سوا 
كامل دون مدخول  لقرابة عام  ا�ستمر  غلق 
ما  وت�سديد  الديون  �سد  من  ميكنهم  معترب 
حيث  عالقة،  وفواتري  م�ساريف  من  اأمكن 
للنظر  البالد  يف  العليا  ال�سلطات  نا�سدوا 
اإىل  بــالــعــودة  لهم  وال�سماح  و�سعيتهم  يف 
جتارية  معار�ص  تنظيم  خالل  من  الن�ساط 
�سخمة و�سالونات ت�ساعدهم على الت�سويق 
ملنتجاتهم و�سلعهم، لغاية انق�ساع هذا الوباء 
وعودة احلياة لطبيعتها والعمل على تعوي�ص 

اخل�سائر الحقا.

عرفت، خمتلف االإقامات التابعة جلامعات 
لالأ�ستاذة  العليا  واملدر�سة  و02   01 �سطيف 
نوعية  تغيريات  بالعلمة،  زوغـــار  م�سعود 
منذ  املقيمن  للطلبة  املقدمة  اخلدمات  يف 
اأ�سبوع، وهذا من خالل حت�سن كبري يف نوعية 
الوجبات اخلا�سة باملطاعم ف�سال عن توفري 
النقائ�ص  خمتلف  مــعــاجلــة  وكـــذا  االأمــــن 
يتعلق  فيما  االإقامات  هذه  منها  تعاين  التي 
عن  ناهيك  التدفئة  وكــذا  ال�سروب  باملياه 

املراحي�ص.
عرفتها  الــتــي  ــــرية  االأخ ــــوادث  احل وبــعــد 
ــات  والي مــن  ــدد  ع يف  اجلامعية  االإقــامــات 

االإقامات  من  العديد  اإكت�ست  فقد   الوطن، 
اجلامعية حلة جديدة بعد االأ�سغال التي مت 
القيام بها من طرف مدراء االإقامات من اأجل 
معاجلة النقائ�ص املوجودة ومن ذلك حت�سن 
نوعية الوجبات اخلا�سة باالإطعام خ�سو�سا 
الذي  الكبري  التذمر  بعد  الع�ساء  وجبة  يف 
اأبداه عدد من الطلبة بخ�سو�ص نوعية هذه 
الوجبات، ناهيك عن القيام باأ�سغال ل�سيانة 
دورات املياه وكذا فتح النوادي املغلقة، ومت 
ملعب  اأول  تد�سن  الفارطة  االأيـــام  خــالل 
جواري بالع�سب االإ�سطناعي داخل االإقامة 
ــل  ــن اأج اجلــامــعــيــة الــهــ�ــســاب 05 وهـــذا م

اإ�ستغالله من طرف الطلبة املقيمن.   
خالل  اجلامعية  االإقامات  خمتلف  وت�سهد 
الطلبة  من  الدرا�سي اجلاري، عزوفا  املو�سم 
يف  املتبعة  لالإجراءات  بالنظر  القدوم  عن 
وهو  كورونا  فريو�ص  من  للوقاية  الدرا�سة 
االأمر الذي اأجرب الع�سرات منهم على البقاء 
االإقامات  اإ�ستغالل  مع  منازلهم  يف  بعيدا 
ــام  والأي فقط  ق�سرية  فــرتات  يف  اجلامعية 
مظاهر  اأزال  الــذي  االأمـــر  وهــو  ـــدودة،  حم
الطوابري التي كانت تعرفها املطاعم اخلا�سة 

باالإقامات يف وقت �سابق. 
وياأمل الطلبة يف اأن تكون هناك اإجراءات 
منها  تعاين  التي  النقائ�ص  ملعاجلة  جدية 
يف  يح�سل  ما  يكون  واأال  االإقامات  خمتلف 
العيون  يف  للرماد  ذر  جمرد  احلــايل  الوقت 
من خالل تهدئة االأو�ساع فقط، حيث ياأمل 
االإقــامــة خا�سة  هــوؤالء يف حت�سن ظــروف 
من ناحية نوعية الوجبات ف�سال عن توفري 
ت�سلل  ملنع  االإقامات  الكايف يف  بالعدد  االأمن 
خ�سو�سا  اجلــامــعــي  املحيط  عــن  الــغــربــاء 
توفري  عن  ناهيك  االأ�سبوع،  نهاية  فرتة  يف 
بال�سكل  اجلامعي  والنقل  االإنرتنت  خدمات 
الثقافية  الن�ساطات  بعودة  وال�سماح  الكايف 

والريا�سية الهادفة. 

جتار وعار�ضون ي�ضتنجدون بتدخل الوزير الأول 

طوارئ يف الإقامات اجلامعية وحت�ضن 
كبري يف نوعية اخلدمات 
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املهرجان  حمافظ  مو�صتريي  ب�صري  ال�صيد  يتحدث 
مديرية  اأن  اأو�صح  حيث  ال�صاد�صة،  الطبعة  عن 
اأن  ارتـــاأت  بوعقال  باتنة  اجلامعية  اخلــدمــات 
البث  تقنيات  عرب  رقمي  بطابع  الطبعة  تقدم 
التوا�صل  مواقع  عرب  املبا�صر  والتوا�صل  املبا�صر 
ت�صجيل  مت  فــقــد  الأرقـــــام  وعـــن  الجــتــمــاعــي، 
الوطن،  وليــات  خمتلف  من  فيما   35 م�صاركة 
ل  املهرجان  اأن  يثبت  الــذي  ال�صخم  الرقم  وهو 
اجراء  ي�صتدعي  ما  اجلائحة،  رغم  واقفا  يزال 
على  والوقائية  الحرتازية  ــراءات  الج جميع 
احل�صور  واقت�صار  الجتماعي  التباعد  ــرار  غ
على فئة معينة، لتكون الفرجة بذلك اأو�صع عرب 
اأو  امل�صاركني  للطلبة  �صواء  املبا�صر  البث  تقنية 

امل�صاهدين.
اأن  العــالم  خلية  رئي�ص  جــاري  ال�صالح  واأ�صاف 

املهرجان اأثبت ح�صوره جمددا من خالل املناف�صة 
املهمة  اأن  من  الرغم  على  الأفــالم،  بني  ال�صديدة 
�صعبة، اإل اأن ذلك يفتح �صهية النقا�ص حول اأهم 

الأفالم التي �صتنال اللقب.
تتكون  التحكيم  جلنة  اأن  ال�صياق  ذات  يف  ونــوه 
عي�صاوي،  علي  اجلزائري  التلفزيوين  املخرج  من 
وال�صيناري�صت  الكاتب  عدا�ص،  مفيدة  الفنانة 
�صيبة،  حل�صن  والفنان  املخرج  بولبينة،  لعربي 
الناقد والربوفي�صور اجلامعي طارق ثابت، والفنان 

مربوك فروجي والفنانة نوال م�صعودي".
كما اأن جوائز املهرجان �صتكون حول اأح�صن عمل 
اح�صن  �صيناريو،  اأح�صن  اخــراج،  اأح�صن  متكامل، 
دور رجايل ون�صائي، اأح�صن ديكور، اأح�صن مو�صيقى 
ت�صويرية، اأح�صن �صورة، جائزة اجلمهور وجائزة 

جلنة التحكيم.

مع  تزامن  ال�ساد�سة  طبعته  يف  الق�سري  الفيلم 
تتحدى  "�سينما  جاء  �ال�سعار  كورنا،  جائحة 

الكوفيد" ما راأيكم ب�سعار الطبعة؟
ــنــا جتــاوزنــا  ــوؤال وجــيــه، اأعــتــقــد اأن ــص �
اأنه  اأظــن  الكوفيد،  لنتحدى  مرحلة 

"لنتعاي�ص  نوظف  اأن  الأح�صن  مــن  كــان 
مع الكوفيد" لأننا يف الأخري جمربون على 

تقدمي ن�صاطاتنا ومهرجاناتنا واأن نتجه اإىل 
ــدي،  الأي مكتويف  نقف  اأن  دون  الفني  ف�صائنا 

مب�صوؤوليها  بوعقال  باتنة  اجلامعية  القــامــة 
وامل�صرفني على املهرجان قدمت خطوة عمالقة جدا 

حت�صب لها من خالل جعل املهرجان ي�صتمر، كما اأنوه اأن املهرجان 
الفني  البــداع  من  �صيت  لديهم  وخمرجون  فنانون  عليه  يقف 
وال�صينمائي، كالعربي بولبينة، مربوك فروجي، مفيدة عدا�ص، 
حل�صن �صيبة ونوال م�صعودي، اأعتقد اأن املهرجان �صيكون له طعم 

خا�ص يف هذه املناف�صة.

 كيف �سيكون تقييمكم لهذه االأفالم خا�سة �اأن 
�سيكون  �املمثلني  املخرجني  مع  التوا�سل 

بتقنية البث املبا�سر؟
التي  الـــ�ـــصـــروط  مـــن  تــخــرج  لـــن 
كل  يف  التحكيم  جلنة  تقرتحها 
�صتكون  الأفــالم  اأن  اأعتقد  عام، 
م�صاركتي  فخالل  جــدا،  مبهرة 
الفيلم  يف  التحكيم  جلنة  يف 
وجدنا  بق�صنطينة،  الق�صري 
اأفالما مبتكرة وبطرق ابداعية،  
وهو  �صالح  لديه  اأ�صبح  الطالب 
ويبني  ي�صور  اأن  وا�صتطاع   الهاتف 
يجب  لكن  مذهلة،  بطريقة  الفكرة 
اأن  ذلــك  جانب  اإىل  امل�صاركني  على  اأي�صا 
ر�صالة  لإعطاء  البناء  وعنا�صر  تقنيات  يتعلموا 
الطالب  يتعرف  اأن  بد  ول  واملــعــامل،  الفكرة  وا�صحة 
اأي�صا على اللغة ال�صينمائية من خالل زوايا الت�صوير وحركات 
والأ�صواء،  واخلارجي  الداخلي  واملحيط  واللقاطات  الكامريا 
كل  اأبجدياتها،  على  يتطلع  واأن  اآخر  عن  فيلم  اختيار  ومعايري 

ذلك �صي�صاهم يف �صناعة اأفالم واأفكار �صتذهل اجلميع.

�حركت  �لقطات  �ز�ايا  كالفكرة  ال�سينمائية  ال�سناعة  عن  باحلديث 
عن  احليث  اأي�سا  املهم  من  اأنه  معي  تعتقد  اأال  �اللغة،  الكامريا 

�سر�ط جناح اأي فيلم؟
الفيلم  جناح  �صروط  ماهي  عن  ي�صاألون  ل  الكثريون  رمبا  نعم، 
الأفـــالم،  يف  انتاجه  يتم  مبــا  ــالع  اط على  ــك  اأن ــن  اأظ الق�صري، 

يح�صرين الآن نف�ص ال�صوؤال الذي طرح على خمرج 
فيلم  اأي  جناح  �صروط  من  اأنه  اأ�صار  حيث  عاملي 
وال�صيناريو  اجليد  ال�صيناريو  هو  �صينمائي 
اجليد وال�صيناريو اجليد، اأعتقد اأن اجلميع 

�صيفهم الآن �صروط جناح اأي فيلم.

تقرتحونها  التي  احللول  ماهي  راأيكم  يف 
املواهب  كل  اأ�سحت  بعدما  الرقمنة  لتطوير 
اجلمهور  حتفيز  يتم  �حتى  خاللها،  من  تربز 

على التفاعل؟
بوابات على  الرقمنة مهمة جدا، ل بد من فتح 
كل القطاعات الثقافية والهيئات والهياكل الفنية 
على  ذلــك  �صنطرح  ل  ملا  وال�صينمائية،  وامل�صرحية 
مو�صوع  جلعله  بوعقال  باتنة  اجلامعية  اخلــدمــات  مديرية 

الدورة ال�صابعة.

ازاء  �قلق"  "متعط�س  عنه  لنقل  اجلمهور  املهرجان،  عن  بعيدا 
رم�سان  �سهر  يف  م�سل�سالتية  براجمية  مادة  من  تقدميه  �سيتم  ما 
لنا بع�س  اأن متنح  �باعتبارك خمرج هل ميكن   ،19 تزامنا �كوفيد 

املعلومات عن اجلديد يف رم�سان 2021؟
فريو�ص  ازاء  ورهيبا  كبريا  �صغطا  واجهت  اجلزائرية  العائالت 
فكاهي  بطابع  م�صل�صالت  �صناعة  نحو  اجتهنا  لهذا  كــورونــا، 
عنها،  والــرتفــيــه  الــعــائــالت  ا�صحاك  لأجـــل  عنهم،  لتنفي�ص 
�صتكون  �صطوري"،  عي�صى  "�صل�صلة  عن  مغايرة  �صتكون  ال�صل�صلة 
15 حلقة،  �صتكون يف حدود  اآخر، وعن عدد حلقاتها  قالب  يف 
اأي�صا  اأعمالهم  �صيعر�صون  الذين  الزمالء  من  الكثري  هنالك  لأن 

خالل �صهر رم�صان.

اأال ميكن اأن نعرف عنوان ال�سل�سلة؟
من حقك اأن ت�صاأيل هذا ال�صوؤال، مل تكتمل مالمح العمل بعد، يف 

اأول فر�صة �صاأطلعكم على ذلك.

املقدمة  للم�سل�سالت  املتابعني  يحكم  هكذا  �سيناريو،  اأزمة  هنالك 
خالل �سهر رم�سان �اأنها منا�سباتية، ما راأيكم؟

املخرجني  موجود،  ال�صيناريو  انتاج،  اأزمة  هنالك  �صحيح،  غري 
اأن  النتاج  �صيا�صة  اإىل  يرجع  ذلــك  كل  مــوجــودون،  واملمثلني 
فذلك  خمرجا،  ممثال  منتجا  يعمل  �صخ�ص  الأ�صد  ح�صة  ياأخذ 
اأن  اأن يتجه كل نحو جماله ليبدع فيه، كما  غري منطقي، يجب 
اأزمة كورونا التي جعلت املمثلني ل يقدمون اأدورا لهم، جعلت من 

�صغفهم يختفي ، فالتدريب مهم مثله مثل كرة القدم.
يف ال�صبعينيات كانت هنالك حركة ثقافية فنية متطورة جدا، 
كنا ننتقل من بالطو اإىل اآخر، الثقافة هي حمرك املجتمع وعلى 
ت�صهد  البلدان  بع�ص  اأن  حتى  اإليها،  اللتفاتة  الو�صية  اجلهات 
حروبا لكن قاعات امل�صارح والورك�صرتا وال�صينما دائما مفتوحة، 

ل بد من حركة قوية يف النتاج وال�صناعة ال�صينمائية. 

بولبينة  العربي  وال�صيناري�صت  الكاتب  يو�صل 
التي  ال�صروحات  عديد  التحكيم  جلنة  ع�صو 
تتعلق بالعملية البداعية، خا�صة واأن الطلبة 
ظل  يف  ال�صورة  ب�صناعة  يعرف  ما  اإىل  اجتهوا 
تكفي  التي  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  انت�صار 
حني  يف  كلمة،   األــف  عن  للتبليغ  ال�صورة  فيها 
كبرية،  �صجة  يجلب  اأن  ب�صيط  تعليق  ي�صتطيع 
ال�صكاليات  كاإحدى  بولبينة  طرحه  ما  وهــو 
كتابة  عــن  ينحاز  الفيلم  �صانع  جتعل  الــتــي 
يقوم  الفيلم  اأن  الأ�صل  يف  كان  فاإن  ال�صيناريو، 
على الفكرة، ف�صناعة الفيلم بحد ذاته يعتمد 
على �صيناريو جيد من اأجل تو�صيله داخل منطه 

ال�صينمائية  الكال�صيكيات  اأن  م�صيفا  ال�صوري، 
التي خلقت �صجة عاملية انطلقت من ال�صيناريو 
الذي لعب دورا مهما يف ك�صب هذه ال�صجة والتي 

تعد جزء مهما من العملية النتاجية.
كوفيد  جائحة  اأن  بولبينة  العربي  ونــوه  هذا 
بدليل  البداعية،  العملية  على  توؤثر  مل   19

وليات  خمتلف  من  ــالم  الأف عديد  م�صاركة 
من  �صتعمل  �صديد،  تناف�صي  جو  يف  الوطن 

اأن  م�صريا  عليها،  التحكيم  جلنة  خاللها 
الأفكار  ماتهم  بقدر  مهما  لي�ص  الــفــوز 
هذا  يف  الطالب  يحملها  التي  البداعية 

املجال.

اأكدت الفنانة "مفيدة عدا�ص" وع�صو جلنة التحكيم اأن 
امل�صاركني يف املهرجان الوطني للفيلم الق�صرية يف طبعته 
ال�صاد�صة �صيكونون �صيوفا لها يف برناجمها "ولد الدار" 
اأي�صا  ُيعنى  والــذي  وان،  اجلزائرية  على  يعر�ص  الذي 

مبختلف الفنون.
الفن  ميدان  يف  جتربتها  اأن  مفيدة  الفنانة  واأو�صحت 
التمثيلي كان مليئا بال�صعوبات خا�صة واأن العا�صمة تعد 
املركز، لذا  ارتاأت اأن تكون حا�صنة مل�صاريع ال�صباب الذي 

يربز مواهبه يف مثل هذه املهرجانات.
مديرية  طــرف  مــن  املــبــذولــة  املــجــهــودات  ثمنت  كما 
مهرجان  اقامة  يف  بوعقال  باتنة  اجلامعية  اخلدمات 
�صخم لالأفالم الق�صرية م�صريتا: " لو كانت كل اجلامعات 
تقيم مثل هذه املهرجانات الوطنية لكانت اجلزائر قبلة 

للفن".
درامية  اأعمال  لديها  اأن  مفيدة  الفنانة  وك�صفت  هذا 
�صهر  خــالل  اجلمهور  على  �صتعر�ص  فكاهية  واأخـــرى 

رم�صان، كما �صتكون بع�ص موا�صيعها حول الكوفيد.

برناجمي "اأ�الد الدار" على عاتق م�سوؤليتي
 حتى ال اأحتمل اأخطاء االآخرين

الدار"  "اأول  فالربنامج  املتحدثة،  ذات  اىل  وا�صتنادا 
تتحمل  ل  حتى  لوحدها  عليها  و�صتعمل  فكرتها  كانت 
اأن  الأف�صل  من  اأنه  ترى  اأنها  م�صريتا  الأخرين،  اأخطاء 
ت�صارك يف عمل واحد وتبدع فيه اأف�صل من امل�صاركة يف 

عدة اأدوار دون اأن تتميز بها.
اأن  على  الفنية  املواهب  جميع  الفنانة  و�صجعت  هــذا 

يف  لإبداعاتهم  حا�صنة  تكون  واأن  بحلمها،  تتم�صك 
يف  والثقافية  الفنية  للحركة  خدمة  املجالت  خمتلف 

اجلزائر.

عدة  عن  نيوز،  االأ�را�س  بيومية  جمعه  حوار  عي�سا�ي" خالل  "علي  التحكيم  جلنة  رئي�س  التلفزيوين  املخرج  يتحدث 
اإىل جانب جديده يف رم�سان  االآين،  الق�سري يف حدثه  الفيلم  �الرقمنة ��سناعة  بال�سيناريو  �جهات نظر يف ما يتعلق 

الكوفيد. جائحة  ظل  يف    2021

قال اأنه يح�شر ل�شل�شة فكاهية تطل على اجلمهور �شهر رم�شان

حلمر رقـــيـــة  حـــــوار: 

باملدر�شة البتدائية الأخوين ال�شهيدين عجول اأحمد والطيب بباتنة

ثقافةالأحد  04  فورار 2971/ 14  فيفري 2021 املوافق لـ 02 رجب  121442
املهرجان الوطني اجلامعي للفيلم الق�سري يف طبعته ال�ساد�سة

الأفالم  ويعر�س  الكوفيد  مع  يتعاي�س  "املهرجان 
رقميا لأول مرة يف تاريخه"

�صيبة  حل�صن  التحكيم  جلنة  وع�صو  والــفــنــان  املــخــرج  يثمن 
اأو  املبذولة من طرف املهرجان �صواء يف طبعته املحلية  اجلهود 
خم�صة  تتعدى  ل  بالأفالم  امل�صاركة  كانت  وقت  ففي  الوطنية، 
اأفالم، اأ�صبح الآن لها وزنها التناف�صي من خالل م�صاركة خمتلف 
املهرجان  اأن  ح�صبه  يعني  ما  �صخمة،  وباأرقام  الوطن  وليــات 
والإحراج  التمثيل  يف  املواهب  من  للعديد  قبلة  اأ�صبح  اجلامعي 
والت�صوير والكتابة، م�صيفا: "املهرجان الوطني اجلامعي للفيلم 
يف  املواهب  من  العديد  لكت�صاف  ودعامة  اأر�صية  كان  الق�صري 
ا�صتطاع  حيث  وامل�صرحي،  ال�صينمائي  الفن  جمــالت  خمتلف 
من  العديد  رغبة  جانب  اإىل  به،  خا�صا  جمهورا  يخلق  اأن  اأي�صا 
املنتجني واملمثلني واملخرجني امل�صاركة يف هذا احلدث، واأوؤكد اأن 
املهرجان �صاهم فعال يف خلق حركة ثقافية �صينمائية يف ولية 
باتنة، اإىل جانب كونه مدر�صة اعالمية من خالل تقدمي عديد 
وجملة  امل�صرحية  والكتابة  والتلفزيونية  الذاعية  الور�صات 
مواهب  خمتلف  لدعم  اليوتيوب  على  رقمية  وقناة  واذاعــة 

الطلبة".
احلرم  داخــل  اأن�صاأ  الــذي  املهرجان  اأن  ال�صاأن  ذات  يف  واأ�ــصــار 
ولديه  متعلم  الطالب، كونه  ا�صتقطاب  اأجل   اجلامعي، جاء من 
وامل�صرح  ال�صينما  اإىل  الكتابة  من  اأفكاره  ونقل  التثقيف  قابلية 
ونقل ال�صورة وجت�صيدها على اأر�ص الواقع وبالتايل �صنع اأجيال 

�صينمائية فنية وم�صرحية حقيقية.

البداية... من "ال�سينما تتحدى 
الكوفيد الكوفيد" و35 فيلما �سمن املناف�سة مع  يتعاي�س  تلفزيوين  خمرج  عي�ساوي"..  "علي 

وي�سحح نظرة ال�سباب نحو �سناعة الأفالم الق�سرية

العربي بولبينة "اجلائحة مل توؤثر يف العملية 
البداعية وال�سيناريو جزء مهم يف الإنتاج"

جميع  "�ساأ�ست�سيف  عدا�س"..  "مفيدة 
امل�ساركني يف برناجمي وبابي مفتوح لكل املواهب"

حل�سن �سيبة: 
�سناعية  مدر�سة  "املهرجان 

لالأفالم الق�سرية"

اأطل املهرجان الوطني اجلامعي للفيلم الق�سري الذي تنظم مديرية اخلدمات اجلامعية باتنة بوعقال يف طبعته ال�ساد�سة، ببعد رقمي الأ�ل مرة يف تاريخ املهرجان، اأين مت تنظيمه عرب البث املبا�سر يف مواقع التوا�سل االجتماعي 
كالفاي�سبوك �اليوتيوب لالأفالم املناف�سة التي تبعتها مناق�سات �ند�ات من طرف خمت�سني يف املجال، حيث عملت املديرية اأن تعطي جانبا مميزا من خالل العر��س الذي ات�سمت بتنوع م�سامينها بتنا�لها مو�سوع احلدث "كوفيد 19"، 
�اأخرى بطابعها االإن�ساين االجتماعي، �هي العر��س التي حملت على عاتقها ابراز مواهب �سابة ا�ستطاعت اأن تتعاي�س مع الوباء �اأن تنقل �سورة نوعية عن املوا�سيع عن طريق العد�سة، على اأن يكون االختتام 18 فيفري اجلاري 

بح�سور املتوجني اإىل من�سة التكرمي، ح�سبما اأفادت به اجلهة املنظمة.

�شرحت اأنها حت�شر ل�شل�شة فكاهية وم�شل�شل درامي يف �شهر رم�شان

طارق ثابت "املهمة �سعبة... 

والأفالم �ستكون حمط عني ناقدة"

امل�ساركة  االأفــالم  اأن  على  النقد  جلنة  ع�سو  ثابث  طــارق  الربوفي�سور  يك�سف 

�ستحظى بدرا�سة نقدية بعد اأن يتم عر�سها على جلنة التحكيم وامل�ساهدين، مردفا: 

التي  الفنية  النقد انطالقا من فكرة العمل وتقنياته  "لدينا عدة اعتبارات  يقوم عليها 

وتبيانها  للفيلم  وال�سلبي  االيجابي  التقييم  جانب  اإىل  الق�سري،  الفيلم  انتاج  يف  و�سفت 

لتفاديها م�ستقبال وحتى تكون هنالك مناف�سة بن االأفالم امل�ساركة لتعم الفائدة".

�ساعي  وقت  يف  لالأفالم  الكبري  العدد  ظل  يف  �سعبة  �ستكون  املهمة  اأن  ثابت  طارق  واأو�سح 

حمدود وتزامنا مع الوقت الراهن الذي يعي�سه العامل وعدم ح�سور املخرجن املنتجن 

االفالم  اأن  كما  املبا�سر،  البث  طريق  عن  اإال  ال�سابقة  الطبعات  عرفت  كما  واملمثلن 

تب�سيط  اأي�سا  يتم  اأن  على  م�ساهد،  بعن  ولي�ست  ناقدة  بعن  �ستكون  ح�سبه 

وال�سينما  بامل�سرح  تعني  التي  واالأكادميية  النقدية  امل�سلحات  خمتلف 

واالأقالم الق�سرية، حتى ت�سل اإىل الطالب وي�ستفيد من جميع 

املالحظات بطريقة نقدية بنائية.

تغطية: رقية حلمر



الك�سف عن الفائزين يف امل�سابقة 

الوطنية اجلامعية لالإبداع الطالبي 
�صيباوي  الرحمان  عبد  الطالب  حت�صل 
بتلم�صان على  بلقايد  اأب بكر  من جامعة 
اخلام�صة  الطبعة  يف  الأوىل  اجلــائــزة 
لالإبداع  اجلامعية  الوطنية  امل�صابقة  من 
من  واملنظمة  ال�صعر  جمــال  يف  الطالبي 
طرف جامعة حممد ملني دباغني �صطيف 
بعمل  �صيباوي  الطالب  و�ــصــارك   ،02
حتت عنوان "ر�صالة فوق املاء"، وجاء يف 
املرتبة الثانية من هذه امل�صابقة الطالب 
خل�صر  حمة  جامعة  من  بلول  اإبراهيم 
بالوادي عن عمل يحمل عنوان "هب اأنني 
زيتونة اأيها الوطن"، بينما عادت املرتبة 
الطالب  اإىل  امل�صابقة  هــذه  يف  الثالثة 
بن  ال�صاذيل  جامعة  من  العلوي  حمزة 
ـــذي �ــصــارك بعمل  جــديــد بــالــطــارف وال

يحمل عنوان "فكرة ل تنتهي".

ومت الإعالن يف وقت �صابق عن تاأهل 10 
اأعمال اإىل الدور النهائي من هذه الطبعة 
املراتب  اأ�ــصــحــاب  اختيار  يتم  اأن  قبل 
جلنة  مــــداولت  بــعــد  الأوىل  الــثــالثــة 
التحكيم التي يراأ�صها الأ�صتاذ عبد املالك 
بومنجل والذي ك�صف عن وجود م�صاركة 
جامعية  موؤ�ص�صة   60 قرابة  من  وا�صعة 
بعد و�صول نحو 120 عمال م�صاركا، وبعد 
عملية الفرز والتقييم مت اإنتقاء 30 ن�ص 
"الوطنيات"،  مبو�صوع  مرتبط  �صعري 
10 ق�صائد تناف�صت  ليتم بعدها اختيار 
لهذه  الأوىل  الــثــالثــة  اجلـــوائـــز  عــلــى 
فاإن  بومنجل  الأ�صتاذ  نظر  ويف  الطبعة، 
مواهب  باإكت�صاف  �صمحت  الطبعة  هذه 
عديدة يف جمال ال�صعر على طول تراب 

هذا الوطن. 

�صطيف

امللتقى ال�سنوي لل�سيخ العالمة 
اخلمي�س  امليلي" هذا  "مبارك 

وزارة الثقافة والفنون تطلق م�سابقة "
"2021 UP حتدي ثقافة ـ

اكت�ساف ر�سومات تعود للفن 
ال�سخري بتاك�سالنت بولية باتنة

يف الذكرى الـ76  لوفاته
ميلة 

حفيظة. ب

عبد الهادي. ب

رقية. ل

اميان. ج

ق. ث

باتنة

باملدر�شة البتدائية الأخوين ال�شهيدين عجول اأحمد والطيب بباتنة

اأبدع، في�سل حوا�س عامل مهني م�ستوى 
اأ�ل باملدر�سة االإبتدائية االأخوين ال�سهيدين 
عجول اأحمد �الطيب بحي تام�سيط ببلدية 
باتنة يف تهيئة املوؤ�س�سة �تزيني حميطها 

الداخلي.

عامل مهني يحول عجالت ال�سيارات  في�سل"..  "حوا�س 
ومنا�سف الوجه اإىل حتف فنية

ما�سيني�سا".. باحث يف علم الأحياء ي�ستح�سر رموز  "يحي 
الثقافة الأورا�سية يف معر�سه الأول

منذ  فيها  انطلق  التي  التطوعية  املبادرة 
�صهر اأوت املن�صرم، اأحدثت تغيري جذري، 
واأبهرت الناظرين اإليها، لرباعة �صاحبها 
يف ر�صم جداريات زينت املحيط املدر�صي، 
جــراء  مريحه،  اأجـــواء  مــن  خلقته  ــا  ومل
التي  املعربة  وال�صور  الر�صومات  جمالية 
لتتحول  جــذابــة،   مل�صة  بــدورهــا  اأ�صفت 
بف�صل  املــدر�ــصــة  هــذه  مــدة وجــيــزة  بعد 
اأ�صبه  اإىل  املــتــطــوع  الــفــنــان  ــودات  ــه جم

بلوحه فنية متنا�صقة الألوان.
ــة املــتــواجــدة  ــص ــدر� ــت و�ــصــعــيــة امل ــع ودف
حوا�ص  املبدع  جبلية،  منطقة  مبحاذاة 
اإىل  �صنة   42 العمر  مــن  البالغ  في�صل 
وحث  املوؤ�ص�صة،  مالمح  تغيري  يف  التفكري 
املتمدر�صني على اجلد والجتهاد، بتحويل 
هذه البناية ال�صفراء الباهتة اللون اإىل 
لوحات جميلة، بدءا من �صاحة املوؤ�ص�صة 
تزيني  اإىل  بالإ�صافة  العلم،  و�ــصــاريــة 
بطريقة  مزينة  حدائق  واإجناز  الأق�صام 
يف  فني  ت�صكيل  اإىل  واحرتافية،  مذهلة 

منتهى الروعة واجلمال. 
نيوز"  "الأورا�ص  ليومية  الفنان  وقــال   
املوؤ�ص�صة  اإىل  ميدانية  زيارة  قادتها  التي 
باأن هذه املبادرة جاءت بهدف خلق بيئة 
حب  على  املتمدر�صني  حتفز  اإيجابية 
دفعه  الذي   املن�صود  الهدف  وهو  التعلم، 
اإىل التطوع والدخول يف �صباق مع الزمن، 
اخلا�صة،  الفنية  مل�صته  اإ�صفاء  لأجــل 
واإمكانيات  ب�صيطة  مـــواد  وبا�صتغالل 

�صبه معدومة، م�صي قدما يف اختيار لون 
املوؤ�ص�صة  وجــه  وتغيري  املنا�صب  الطالء 
اإىل لوحة فنية متناهية الدقة، خطتها 
عجالت  مــن  حــول  ب�صيط،  عامل  اأنــامــل 
لأ�صكال  جمعها  مت  التي  امللونة  املركبات 
ا�صتغالله  اإىل  اإ�صافة  خمتلفة،  هند�صية 
الإ�صمنت  مادة  با�صتعمال  الوجه  ملنا�صف 
ت�صديق  عن  املرء  يعجز  اأعمال  لت�صكيل 
اإبداعية مده�صة،  كيفية حتويلها بطرق 
واأ�صاف املتحدث باأنه اهتم اأي�صا  بتزيني 
عرب  املوؤ�ص�صة،  تتو�صط  التي  احلديقة 
يدفعهم  للمتمدر�صني  حمبب  ف�صاء  �صنع 
الإح�صا�ص  وحتى  والعطاء،  البذل  على 
الأ�صرة  هذه  اأح�صان  اإىل  النتماء  بروح 
ــرى   الأخ هي  تبخل  مل  التي  الرتبوية، 
باإعطائه الفر�صة  لإطالق العنان ملواهبه 
الفنية، حتى يتميز يف �صنع حتف رائعة، 

ذات ديكور جذاب لمتناهي.
اإىل  املوؤ�ص�صة  حاجة  اأن  املتحدث  واأكــد 
الهتمام،  هــذا  منه  ا�صتدعت  التهيئة  
اخلفاء،  جنود  م�صاهمات  بف�صل  ذلك  كل 
اإىل  والرتبوي  الإداري  الطاقم  وبدعم 
الذين مل يبخلوا  التالميذ،  اأولياء  جانب 

دعم  يف  بــدورهــم 
هذا العمل التطوعي املميز.

بعد  ي�صتكمل  مل  الــذي  الع�صامي  الفنان 
املوؤ�ص�صة،  لتزيني  ــرية  الأخ الروتو�صات 
جانب   اإىل  مائية  نافورة  لإجنــاز  ي�صعى  
تهيئة احلديقة املجاورة للمدر�صة، وذلك 
مفادها  فكرة  لإي�صال  منه  حماولة  يف 
الوعي  وغر�ص  مقابل،  دون  من  العطاء 
بجمال املحيط والعناية به لدى الأجيال 

النا�صئة.
وعن هدفه  من هذا الإجناز الفني يقول 
مريحة  تربوية  بيئة  "توفري  املتحدث 
اإ�صافة  الإيجابية"،  املمار�صات  هذه  عرب 
جارية  "�صدقة  العمل  هذا  اعتبار  اإىل 
طالبا الدعاء بالرحمة واملغفرة لوالديه 

املتوفيان".
حوا�ص  في�صل  املبدع  اأن  الإ�صارة  جتدر   
ال�صغر  منذ  اهتم  وقد  احلالقة،  ميتهن  
ـــه مــيــولت  بــالــنــقــ�ــص عــلــى اخلــ�ــصــب، ول
اأعمال فنية، باعتبارها  كبرية يف ت�صكيل 
املتنف�ص لهذا الفنان، الذي ترجم ع�صقه 
للفن، حينما اأتيح له هذا  الف�صاء للتعبري 
والإبداع يف ت�صكيل وترجمة عمق اجلمال 

الفني عرب تعامله باأدق التفا�صيل، والتي 
ب�صمته  ترك  خميلته  بف�صل  ا�صتطاعت 

الحرتافية  لدى املتمدر�صني.
ال�صادق   "بخاخ�صة  ــاد  ــص اأ� جانبه  مــن 
ال�صهيدين  الأخــويــن  ابــتــدائــيــة  مــديــر 
الفنان  مبجهودات  والطيب  اأحمد  عجول 
الإمكانيات  كافة  له  �صخر  حيث  املتطوع، 
الإبـــداع  لأجـــل  احلــريــة  كــامــل  ومنحه 
الفريدة  الفنية  ملوهبته  العنان  واإطالق 
باأم�ص  املوؤ�ص�صة  واأن  خا�صة  نوعها،  من 
تلعبه  ومــا  ــادرة،  ــب امل هــذه  ملثل  احلــاجــة 
الرتبوية  العملية  جناح  يف  كبري  دور  من 
والتعليمية، داعيا يف ذات ال�صاأن اإىل لفت 
العمليات  هذه  لتعميم  امل�صوؤولني  انتباه 

التطوعية. 
اأن هذه املبادرة بعثت روح  جتدر الإ�صارة 
�صاحبها  اإبــداع  نظري  باملوؤ�ص�صة  احلياة 
اعجاب  بــدورهــا  لقــت  قد  الالمتناهي، 
ــن اأعــمــال  ــا بـــذل م اأولـــيـــاء الــتــالمــيــذ مل
الفنان  لهذا  ترفع  اأن  بح�صبهم  ا�صتحقت 
القبعة عرفانا مبجهوداته املبذولة لزرع 
براعم  وجــوه  على  والبت�صامة  البهجة 

املوؤ�ص�صة.

نهاية  باتنة  اأ�ــصــواء  معر�ص  احت�صن 
مميز  لفنان  معر�صا  املن�صرم  الأ�صبوع 
العري�ص،  بابه  من  الفن  عامل  اقتحم 
ليعرب من خالله عن م�صاعره واأحا�صي�صه 
فنية  لوحات  يف  ويج�صدها  وميولته 
معربة جمع فيها بني عدة مدار�ص وعلى 

راأ�صها الرمزية والتعبريية.
مدينة  ابن  ما�صيني�صا  يحي  الفنان  اإنه 
الأحياء  علم  يف  خمت�ص  باحث  باتنة، 
م�صريته  اجلامعة،  يف  حما�صر  واأ�صتاذ 
من  بالع�صرات  وزاخرة  حافلة  العلمية 
الدولية  واملنا�صري  العلمية  املوؤلفات 
م�صواره  خالل  ن�صرها  على  عكف  التي 
ــعــديــد من  ال الـــدرا�ـــصـــي والــعــلــمــي يف 
فرن�صا  غـــرار  على  الأجنبية  ـــدول  ال
كتاب  اآخــر  كان  وقد  وكندا،  واإيطاليا 
ن�صره يتمحور حول الأمرا�ص  اأكادميي 

ال�صرطانية.

من  الــرغــم  ــى  وعــل ما�صيني�صا  يــحــي 
البحت  العلمي  الأكادميي  اخت�صا�صه 
اإل اأن ذلك مل مينعه من اقتحام م�صمار 
قرارة  يف  موؤمنا  غماره  وخو�ص  الفن 
بناء  يف  هامة  مكانة  للفن  بــاأن  نف�صه 
عن  �صاأنا  تقل  ل  واحلــ�ــصــارات  الأمم 

�صاأنه  من  الفن  اأن  حيث  العلم،  مكانة 
قيمة  يعرف  وذواق  راقي  جمتمع  خلق 

الأ�صياء ويقدر اجلمال.
ما�صيني�صا  يحى  يوؤكد  ذاته  ال�صياق  يف 
لختبار  لوحاته  اأوىل  بر�صم  بداأ  باأنه 
الــر�ــصــم، وعــنــدمــا لحظ  ــه يف  ــدرات ق

اقتحام  قرر  مقبولة  قدرات  لديه  باأن 
املجال وال�صروع يف اإجناز اأوىل لوحاته 
حول  موا�صيعها  معظم  متحورت  التي 
بكل  الأمازيغية  الأورا�ــصــيــة  الثقافة 
كانت  حيث  وجمال  تنوع  من  حتمله  ما 
م�صاركته بـ 14 لوحة ومنحوتة واحدة 
يف معر�صه الأخري الذي تكلل بالنجاح 
خا�صة واأن املعر�ص �صهد ح�صورا كبريا 
املعار�ص  هــذه  ملثل  العا�صق  للجمهور 
يف  للمراأة  كــان  وقــد  الراقية،  الفنية 
معر�ص الفنان مكانة كبرية حيث اأبدع 
هذا الأخري يف ت�صوير املراأة الأورا�صية 
املميز،  وجمالها  اأنوثتها  م�صتح�صرا 
تتناول  اأخــرى  لوحات  اإىل  بالإ�صافة 
وغريها  والتا�صيلي  الأورا�ــصــي،  الربيع 
الفنان  ولع  عك�صت  التي  اللوحات  من 

ما�صيني�صا بالثقافة الأمازيغية.

تنظم وزارة الثقافة والفنون بالتعاون 
باقت�صاد  املكلفة  املنتدبة  ــوزارة  ال مع 
م�صابقة  النا�صئة  وال�صركات  املعرفة 
2021" لفائدة   UP ثقافة-  "حتدي 
تتعلق  النا�صئة  وال�صركات  ال�صباب 
ــدة يف  ــدي ــة اجل ــي ــداع بــاملــ�ــصــاريــع الإب
والفنون  واملو�صيقى  الأدب  جمــالت 
وال�صمعي  وال�صينما  وامل�صرح  الب�صرية 
ـــادي  ــثــقــايف امل ـــــرتاث ال الــبــ�ــصــري وال
والـــــالمـــــادي، حــ�ــصــب بـــيـــان لـــــوزارة 

الثقافة.
جمال  يف  الرت�صح  يف  الراغبني  وعلى 
مبن�صات  تتعلق  م�صاريع  تقدمي  الأدب 
ترقية القراءة لدى الأطفال وال�صباب 
تهتم  بينما  تربوية  األــعــاب  وتطوير 
تلك اخلا�صة باملو�صيقى بتقدمي حلول 

لتوزيع وترقية الفن واكت�صاف املواهب 
املو�صيقية.

الفنون  جمــال  يف  املنظمون  وا�ــصــرتط 
امل�صاريع  تهدف  اأن  وامل�صرح  الب�صرية 
املقدمة جلعل امل�صرح وف�صاءات التعبري 
تفاعلية  ثقافية  جمــالت  املختلفة 
يف  امل�صاريع  تــرمــي  حــني  يف  وجــذابــة 
الب�صري  وال�صمعي  ال�صينما  جمــال 
التفاعل  حتفز  رقمية  حلول  لتطوير 

مع اجلمهور.
املادي  الثقايف  الــرتاث  جمــال  يف  واأمــا 
بتطوير  امل�صاريع  فتتعلق  والــالمــادي 
الرتاث  لتثمني  رقمية  واأدوات  حلول 
الثقايف من خالل اإدماج تقنيات جديدة 

وتطبيقات الهاتف املحمول.
عرب  امل�صابقة  هذه  يف  امل�صاركة  وتتم 

challenge.e- الرقمية  املن�صة 
اأو   servicesculture.dz
عرب املوقع الإلكرتوين الر�صمي لوزارة 
 28 غاية  اإىل  مفتوحة  وهي  الثقافة 
الإعالن  �صيتم  حني  يف  اجلاري  فيفري 

عن الفائزين يف 13 مار�ص املقبل.
ــابــقــة يف اإطــــار  ــ�ــص وتـــدخـــل هــــذه امل
لــوزارة  اجلديدة"  "الإ�صرتاتيجية 
القطاع  "رقمنة  اإىل  الهادفة  الثقافة 
الثقايف  ــي  ــاولت ــق امل الن�صيج  ودعـــم 
النا�صئة  ــات  ــص ــ� ــص ــوؤ� امل تــ�ــصــجــيــع  مـــع 
الثقايف  الفعل  ترقية  يف  للم�صاهمة 
والإبداعية  الثقافية  وال�صناعات 
وال�صينماتوغرافية ل�صيما مع النت�صار 
ح�صب  الرقمية"ـ  للتكنولوجيا  الوا�صع 

البيان.

الثقايف  الـــرتاث  م�صلحة  عاينت 
والفنون  الثقافة  مديرية  لــدى 
مــنــطــقــة جبل  ــة  ــن ــات ب بـــوليـــة 
تاك�صالنت  بلدية  باإقليم  بوغيلوم 
للفن  تعود  ر�صومات  يحوي  والذي 
ال�صخري، وياأتي ذلك بعد تداول 
الجتماعي  ــل  ــتــوا�ــص ال مـــواقـــع 
ال�صيد  اكت�صاف  مفادها  معلومات 

حمادي توفيق للموقع.
وجاء يف بيان م�صلحة الرتاث اأنها 
�صارعت اإىل عني املكان مع اجلهات 
منطقة  حتديد  مت  اأيــن  الأمنية، 
تواجد  دائرة  وتو�صيع  الكت�صاف 
جت�صد  لر�صومات  تعود  اأثار  بقايا 
فرتات  من  مهمة  ح�صارية  فتـرة 
واجلزائر  خا�صة  ب�صفة  املنطقة 

ب�صفة عامة.
حملت  "الأثار  اأن  البيان  وقــال 
ر�صومات باألوان خمتلفة على �صخور 

ت�صكل حيوانات م�صتاأن�صة واأ�صكال 
اأدمية، باإحدى املالجئ ال�صخرية 
قبل  ما  فرتة  اإن�صان  ا�صتغلها  التي 
بطريقة  نــفــذت  والــتــي  الــتــاريــخ، 
على  يدل  ما  واحرتافية  متطورة 
تواجدها يف فتـرة الع�صر احلجري 
 Gravures( احلــــديــــث 
Néolithiques(الـــــــــــــذي 
ــل بني  ــفــا�ــص يــعــتــرب هـــو احلــــد ال
ظهور  وفـــرتة  ال�صابقة  الــفــرتات 

الكتابة".
فريق  ايفاد  يتم  "اأن  املنتظر  ومن 
الوطني  للمركز  تابع  علمي  بحث 
التاريخ  قبل  ما  ع�صور  يف  للبحوث 
،لإجراء  والتاريخ  الإن�صان  وعلم 
الفرتة  ــد  ــدي وحت معمقة  خـــربة 
الر�صومات  لهذه  بدقة  الزمنية 
به  اأفــــادت  ح�صبما  ال�صخرية" 

م�صلحة الرتاث.

مبارك  الثقافة  دار  حتت�صن 
ميلة  مبـــديـــنـــة  املـــيـــلـــي 

اخلمي�ص  هــذا  �صبيحة 
فعاليات امللتقى ال�صنوي 
امليلي  مــبــارك  لل�صيخ 
"ال�صيخ  عــنــوان  حتــت 
واحلياة  امليلي  مبارك 

يف  وهــــذا  الروحية" 
ــاء الــذكــرى  ــي اإطــــار اإح

والتي  ال�صيخ  لوفاة  الـ76 
فيفري   09 تــاريــخ  تــ�ــصــادف 

تنظيم  من  والتظاهرة  �صنة،  كل  من 
والأوقاف  الدينية  ال�صوؤون  مديرية 
ال�صعبة  مع  بالتن�صيق  ميلة  لولية 
امل�صلمني  العلماء  جلمعية  الولئية 
وم�صت�صار  ميلة  وايل  رعــايــة  وحتــت 

رئي�ص اجلمهورية.
هذا  مــن  اجلــديــدة  الطبعة  وين�صط 
العلماء  من  جمموعة  ال�صنوي  امللتقى 
للحديث  الأ�صاتذة  وكذا  والدكاترة 
ومن  ــل،  ــراح ال الــعــالمــة  م�صرية  عــن 
املنتظر م�صاركة كل من الدكتور عمار 
حممد  �صلي،  الــعــزيــز  عبد  طــالــبــي، 
الدين  نــور  عومير،  مولود  الــدراجــي، 
بوعروج وعبد الرزاق ق�صوم، لتقدمي 
حما�صرات متنوعة عن م�صرية ال�صيخ 

مبارك امليلي يف اجلانب الروحي.
امليلي  مبارك  العالمة  ال�صيخ  ويعترب 
من مواليد 1895، وينحدر من منطقة 
اأولد مبارك بن حبا�ص نواحي امليلية 
جمل�ص  ع�صو  ــان  وك جيجل،  بــوليــة 
اإدارة جمعية العلماء امل�صلمني، واأمينا 
�صحفي  ن�صاط  له  كــان  كما  ملاليتها، 
حترير  لرئي�ص  توليه  خالل  من  بارز 
كما  الأ�صبوعية  الب�صائر  جــريــدة 

�صحف  يف  املحررين  اأول  كان 
وكان  واملنتقد،  ال�صهاب 
خليفة  الراحل  ال�صيخ 
احلميد  عبد  العالمة 
اإدارة  يف  بادي�ص  ابــن 
�صوؤون اجلامع الأخ�صر 
بق�صنطينة والإ�صراف 
كما  الــــدرو�ــــص،  عــلــى 
هما  ـــني  ـــف ـــوؤل م ـــــرك  ت
تاريخ اجلزائر يف القدمي 
واحلــديــث يف جــزاأيــن، وكذا 

كتاب ر�صالة ال�صرك ومظاهره. 
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بنات اليوم
جاو  طفل  ولــدت  اليوم  بنات  من  وحــدة 

يباركولها
قالولها جيب الطفل ن�صوفوه

قالت لهم ن�صيت وين حطيتو 
ما  عليه  نحو�ص  قبيل  مــن 

القيتو�ص
خّلو حتان يبكي با�ص يبان 

وين راهو؟!!.
 

نف�س االأحوال
الطبيب العقلي: هذا وا�ص بيه يخبط يف 

را�صو على احليط
وما  وحـــدة  يحب  ــان  ك ــذا  ه املمر�صة: 

اعطاوهالو�ص 
الطبيب وهذاك وا�ص بيه يقطع يف ق�صو 

وعيط
ــي اّداهـــــا يا  ــل املــمــر�ــصــة: هـــذا ال

دكتور!!.

�سحر م�سبق
واحد تزوج راح ي�صكن عند 

ن�صابو
لو  وقــالــت  ميـــاه  ــو  ل عيطتلو 
من  روحــك  على  وليدي  يا  بــالك 

ال�صحر
قالها ما تخفافي�ص يا اما ما يقدرو�ص راين 

اأنا يل نطيب ونغ�صل ملاعن ون�صيق؟!.

معلومات م�سلية

ملنا�سب

�أمثال �سعبية

ا�سمها  قــبــيــلــة  املــكــ�ــســيــك  �ــســمــال  يف   •
الرك�ص  اأبنائها  بتعليم  تقوم  تاراهومارا 
حتى  الطرائد  ل�سيد  جدا  طويلة  مل�سافات 
اليوم  بها،  مي�سكوا  ثــم  التعب  مــن  ت�سقط 
ي�ستطيع اأفرادها الرك�ص مل�سافة 320 كيلو 

بال توقف.
• ت�سرق ال�سم�ص وتغيب كل 90 دقيقة يف 
الذي  االأمر  املنخف�ص،  االأدنى  االأر�ص  مدار 
الــدورة  لغياب  نتيجة  �سعبا  النوم  يجعل 
هذه  على  للتغلب  والنهار،  لليل  الطبيعية 
منومة،  حبوبا  الف�ساء  رواد  ياأخذ  امل�سكلة 
كي يتمكنوا من النوم وير�سل املراقبون من 
اأبراج املراقبة االأر�سية جر�ص اال�ستيقاظ 

لهم. 
ال  حديثا  املــولــودون  ــال  ــف االأط بــكــاء   •
جمرى  الأن  وذلـــك  اأبـــدا  دمـــوع  ي�ساحبه 
الدموع ال يتكون اإال بعد بلوغ الر�سيع �سهر 

واحد.
معدل  يومي  ب�سكل  يت�سوقون  الذين   •

اأعمارهم اأطول من غريهم بـ%27.
37عام  كانت  معروفة  غيبوية  اأطــول   •
ا�سمها  �ــســيــكــاغــو  مـــن  ــة  ــي ــك ــري اأم ــفــتــاة  ل
عمرها  كان   ElAiNE EsPosito
بالغيبوبة  اأ�ــســيــبــت  عــنــدمــا  7�سنوات 

عام1934 اإىل عام1978.
واحد  بطنن،  لديه  النمل  اأنواع  معظم   •

لتخزين الطعام واالآخر لتغذية نف�سها.
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جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك 
على املعزات 

ال�سود خليتهم 
يف الدار قعود ال 

حلم ال جلود

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع ع�صر من �صهر فيفري

ي�سجل  بيل  غراهام  األك�سندر  ـ   1876
براءة اخرتاع الهاتف.

اأم. بي  اآي  موؤ�س�سة  اإن�ساء  ـ   1924
ق�سرين  ممر  معركة  وقــوع   -  1943
عندما قام فيلق اأفريقيا االأملاين بقيادة 
اإرفن رومل بالهجوم على دفاعات قوات 

احللفاء يف تون�ص.
اإنياك، وهو  اإزاحة ال�ستار عن  ـ   1946
االأغرا�ص  متعدد  اإلكرتوين  حا�سب  اأول 

يف جامعة بن�سلفانيا.
يتحدان  واالأردن  الــعــراق   -  1958
ــاد  االحت عليه  اأطــلــق  قــومــي  احتـــاد  يف 

العربي الها�سمي.
باحلكومة  تعرتف  مايل  دولة  ـ   1961

املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية.
اأنواع  لكل  عام  اإح�ساء  اأول  ـ   1968
ــي متلكها  ــت ال تــلــك  ـــدا  مــا ع ــات  ــب ــرك امل
ترقيما  حتمل  و  الع�سكرية  ال�سلطة 

خا�سا.
ال�سفري  يختطفون  م�سلحون  ـ   1979
دبز  ـــف  اأدول اأفغان�ستان  يف  االأمــريــكــي 
بن  معركة  يف  الحقا  حتفه  لقي  الــذي 

ال�سرطة وخاطفيه.
اأنرتنت"  "مقهى  اأول  تد�سن  ـ   1998
و  العلمي  الثقايف  املــركــز  يف  باجلزائر 

التقني لل�سباب بال�سراقة.
لبنان  وزراء  رئي�ص  اغتيال  ـ   2005
تفجري  يف  احلـــريـــري  ــق  ــي رف ــق  ــب ــس االأ�

�سيارته يف بريوت.
لق�سية  االأوىل  الف�سيحة  ـ   2010
روث  ''بــــراون  �سركة  مــع  �ــســونــاطــراك  
تقرير  خالل  من  تتك�سف   كوندور''  اأند 
من  باأكرث  خ�سائر  �سجل  الــذي  اخلــربة 
خمتلفة  �سفقة   72 يف  دوالر  مليار   2.5

ظفرت بها ''البي• اآر• �سي''•ح�سرا.
ال�ستقبال  الــفــوري  الــوقــف  ـ   2012  
الدولية - اجلزائر  الربيد كرونوبو�ست 
امل�سجلة  "االختالالت"  اإثر  للمرا�سالت 

يف ن�ساط هذا املتعامل لنقل الربيد.
يتمكن  �ــســونــاطــراك  جممع  ـ   2012
جديدة  اكــتــ�ــســافــات  اأربــــع  حتقيق  مــن 

للمحروقات منذ بداية ال�سنة.
الــدمنــاركــيــة  الــعــا�ــســمــة   -  2015
 3 كوبنهاغن ت�سهد عدة هجمات تخلف 
قتلى بينهم امل�ستبه فيه املحتمل وكذلك 
ال�سفري  بح�سور  ندوة  اأثناء  جرحى   5
امل�سيئة  الــر�ــســوم  و�ــســاحــب  الفرن�سي 

للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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ــــــا حتــل ــــــــــط تــــلــــقــــى م ارب

حكـــمة
�أح������ب �ل���ن���ا����س �إل���ي���ن���ا �أق����دره����م 
ع�������ل�������ى ت�������������ش������وي�������������س ح�����ي�����ات�����ن�����ا

�ضورة م�ضحكة

للطابوهات..املو�صوع  ك�صرا  يقولك  ـ 
�صي  يا  "طابو"  معنى  طابو..ما  ي�صكل 

عالوة؟
اأحمد العمراوي تب�صة
مـــعـــنـــاه..احلـــاجـــز املــيــتــافــيــزيــقــي 
الفيزيولوجية  الر�صكلة  لأنفوغرافيا 
والت�صرفات  البريوقراطية  للق�صايا 
فوبيا  ميثولوجيا  احتواء  عن  العاجزة 

ال�صقوط املزدوج احلر من علو �صاهق!!.
ت�صتطيع  ل  الــتــي  الــكــذبــة  ــي  ه ــا  م ـ 

ت�صديقها؟
حنان.�ص باتنة 

ميكي  ــــالد  ب يف  ــي  ــص ــا� ــي ــص ــ� ال �ـــصـــدق 
املجاورة؟!.

با�صم  ر�صميا  ناطقا  تــكــون  ل  ملـــاذا  ـ 
"املغلوب على اأمرهم" يف اجلزائر يا �صي 
ويو�صل  طويل  ل�صانك  قــالــويل  عــالوة 

لبعيد؟
فوؤاد العاي�ص عني مليلة
يا ولدي املغلوب على اأمرهم كرهوا من 
من  اأخطاك  فّعال  واحد  الهدرة..�صوف 

يل يهدر؟!. 
يف  بلبلة  م�صوؤول..وحدثت  كنت  لو  ـ 
قطاعك هل كنت �صتتكرم علينا با�صتقالة 

كما يحدث يف الدول املتقدمة؟
دنيا �صلجاقي �صطيف
لن  اأعلى  مهام  اإىل  حتويلي  من  اأكــرث 
اأقبل..فمن حقي ال�صتفادة من الرتقية 
تهدري  ـــي  راك يل  ا�ــصــتــقــالــة  ــن  م ـــص  وا�

عليها؟!.
ـ متى يعجز �صي عالوة عن التعبري؟

اأمين ال�صايح باتنة
عندما يتفوجاأ بوجود مطبات عميقة 

يف ح�صرة الفكرة؟!.

ما افهمنا�ص ا�صكون ي�صوق يف خوه؟!



بن �ستول.�ص

�صطيف

اأم البواقي
خن�صلة

عبد الهادي. ب

باتنة
يبلغ من العمر 25 �ضنة

خن�صلة،  بولية  الأمن  عنا�صر  اأوقف 
ح�صا�صة  اأجهزة  بحوزتهم  اأ�صخا�ص   3
املعنيون  قام  حيث  اأجنبي،  من�صاأ  ذات 
عن  رقمي  اأر�ــصــي  بث  حمطة  باإن�صاء 
ال�صلكية  الهرتزية  املــوجــات  طريق 
ــولــوج  وال رخــ�ــصــة  دون  والال�صلكية 
دون  ومعطيات  بــيــانــات  قــاعــدة  اإىل 

ترخي�ص.

 19 عملية التفتي�ص اأف�صت اإىل حجز 
 BEiN جهاز اإر�صال وا�صتقبال من نوع
حتمل اأرقام ت�صل�صلية خمتلفة وغريها 
من الأجهزة الأخرى التي مت حجزها 
اإىل  املوقوف  ال�صخ�ص  رفقة  وحتويلها 
اإىل حتديد  اأف�صى  مقر الفرقة، حيث 
ــزاولن  ي والــلــذان  لــه  �صريكني  هوية 

نف�ص الن�صاط.

و  العدد  جمهولة  ع�صابة  اأقدمت 
و�صح  يف  منزل  �صرقة  على  الهوية 
ببلدية  م�صكن   150 بحي  النهار 
وا�صتغلت  �صطيف،  �ــصــرق  قــجــال 
العائلة  اأفــــراد  غــيــاب  الع�صابة 
جنازة  يف  متواجدين  كانوا  الذين 
تك�صرب  مت  حيث  الأقـــارب،  ــد  لأح
املتواجد  للمنزل  احلديدي  الباب 
ال�صتيالء  مــع  الــثــالــث  بالطابق 

من  وكــمــيــة  ـــال  امل ــن  م كمية  عــلــى 
فاقت  مالية  بقيمة  املــجــوهــرات 
عودة  وبعد  �صنتيم،  مليون   100
تفاجاأ  للمنزل  العائلة  اأفراد  اأحد 
والثياب  مفتوحا  الــبــاب  بــوجــود 
مع  املايل  املبلغ  اختفاء  مع  مبعرثة 
املجوهرات، ومت تقدمي �صكوى لدى 
م�صالح الأمن التي فتحت حتقيق يف 

الق�صية.

تدخــل اأم�ــص، اأعــوان احلماية 
املدنيــة ببلدية بومقــر يف والية 
 25" �ســاب  جثــة  لنقــل  باتنــة، 

�سنــة" عــرث عليــه ميتــا مبنزلــه، 
ويف غيــاب معطيــات اأخــرى حول 
ومالب�ساتهــا،  الوفــاة  ظــروف 

فتحــت م�سالح الــدرك حتقيقا يف 
احلادثـة، فيما مت نقل اجلثة اإىل 

م�ست�سفى نقاو�ص.

فتــح عنا�سر الــدرك الوطني بوالية 
العثــور  حادثــة  يف  حتقيقــا  باتنــة، 
علــى جثــة �ســاب يبلــغ مــن العمــر 37 

الطريــق  مبحــاذاة  مرميــة  �سنــة، 
وقريــة  املعــذر  بــن  الرابــط  اجلبلــي 
عيــون الع�سافــري، وذكــرت م�سادرنا اأن 

ال�سحية عليه اٱثار كدمات على م�ستوى 
الرجلــن، فيما مت العثور على �ساحنته 

ال�سغرية مركونة بجانب الطريق.

متكــن عنا�سر االأمن بواليــة باتنــة، 
مــن توقيـف �ساب م�سبوق ق�سائيا، يبلغ 
مــن العمــر 30 �سنــة، بناء علــى �سكوى 
تقدم بهــا حار�ص ور�سة خا�سة بالبناء 

بخ�سو�ــص تعر�ص هــذه االأخرية لفعل 
ال�سرقــة، حيث ا�ستهــدف الفاعل مواد 
التحقيقــات  ك�سفــت  فيمــا  حديديــة، 
�سرقــة  بعمليــة  قــام  بــه  امل�ستبــه  اأن 

اأخــرى من املوؤ�س�ســة اجلهوية للهند�سة 
اإجــراءات  ا�ستيفــاء  وبعــد  الريفيــة، 
التحقيــق مت تقــدمي امل�ستبــه بــه اأمام 

النيابة املحلية.

بعني  الأمــن  م�صالح  اأوقفت 
من  يبلغ  �صخ�ص  فــكــرون، 
العمر 31 �صنة، مبحوث عنه 
الق�صائية،  اجلهات  قبل  من 
ثالثة  حقه  يف  �صدرت  اأيــن 
نيابة  مــن  بالقب�ص  ـــر  اأوام
حمــكــمــة عـــني فـــكـــرون عن 
جناية تكوين جمعية اأ�صرار 
لغر�ص الإعداد جلناية �صد 
ال�صرقة  وجناية  الأمــوال، 
التعدد،  بــظــروف  املقرتنة 
مركبة  وا�صتح�صار  الليل 
مت  اأيـــن  الــهــروب،  لت�صهيل 
الإجــــراءات  جميع  اتــخــاذ 
القانونية يف �صاأنه وتقدميه 

اأمام امل�صالح الق�صائية.

�سي الأورا�سي..
يل  وكاين  اللقاح...  من  خايف  يل  كاين 
يقولو خل�ص راهو راح... وكاين يل يو�سو�ص 
اجلــراح...  على  امللح  ويزيد  الغا�سي  يف 
رقد  الق�سية  مافهم�ص  مــازال  يل  وكاين 
وا�سرتاح... وكاين يل خلطها على روحو 
مع  املهم  ت�سراح...  �سبعت  �سحتو  حتى 

الكوفيد عمرك ما تكون مرتاح...

hamzalaribi005@gmail.com

العثور على جثة �ضاب تويف يف ظروف غام�ضة ببلدية بومقر

الدرك ُيحقق يف مقتل �ضاب بعيون الع�ضافري

توقيف �ضاب ا�ضتوىل على معدات من ور�ضة بناء

وجب الكالم

فجر  بحلول  خريا  اجلزائريون  فيه  ا�ستب�سر  الذي  الوقت  يف 
جزائر جديدة قد تتحقق فيها "بع�ص اأحالمهم واأمانيهم" اإميانا 
منهم باأن البع�سية اأف�سل من ال �سيء، ويف الوقت الذي ا�ستب�سر 
فيه اجلزائريون خريا بحلول جزائر جديدة يتحقق فيها على 
م�ستفزة"  وت�سريحات  خطابات  �سماع  "عدم  يف  حلمهم  االأقــل 
وحمبطة ومثرية لل�سعور بالياأ�ص وحتى حمر�سة على "احلرقة" 
اأبى وزير ال�سنعة "فرحات اآيت علي" اإال اأن ي�سدم اجلزائرين، 
ولي�ص  والت�سنيع"،  ال�سناعة  "عجلة  حتريك  عن  بعجزه  لي�ص 
بتخليه عن دوره كوزير لل�سناعة وتقم�سه دور "وزير التجارة"، 
اأ�سلوب  وا�ستح�سار  البائ�سة"  "البالية  اخلطابات  باجرتار  بل 
الكالم "الرديء" غري املح�سوب له وغري املوؤ�س�ص، واحلديث طبعا 
اآخر خرجة له عندما راح يرافع بطريقة  اآخر ت�سريح يف  عن 
غري مبا�سرة دفاعا عن نف�سه ومتل�سا من م�سوؤوليته يف "الف�سل" 

الذي يتخبط فيه قطاع ال�سناعة.
"ال�سيارة"  باأن  وقال  الواثق  بنربة  حتدث  علي  اآيت  فرحات 
هذا  لي�ص  "االأقلية"،  حلم  اإنها  بل  اجلزائرين  كل  حلم  لي�ست 
فقط، بل اإن اآيت علي قد عرب بطريقة غري مبا�سرة عن اأن "هذه 
االأقلية" التي مار�ست وال زالت متار�ص حقها يف اأن حتلم ب�سيارة 
يف "بلد بحجم قارة وبرثوات بحجم ثروات اجلزائر"، واأن هذه 
العليا  امل�سلحة  تهمها  وال  الوطني  االقت�ساد  يهمها  "ال  الفئة 
للبالد بقدر ما يهمها امتالك �سيارة" وال ندر هل اأن "فرحات" قد 
اأجرى اإح�ساء ملن يحلم ومن ال يحلم حتى يتبن له باأن "احلاملن 
اأن  هل  ندر  وال  اأغلبية"؟  بالو�سع  والرا�سن  اأقلية؟  ب�سيارة" 
اجلزائرين"  لكل  الباطن  العقل  "اخرتق  قد  علي  اآيت  فرحات 
ليميز بن احلامل والرا�سي بالو�سع؟، على كل، فملخ�ص كل هذا 
هو اأن الفئة التي حتلم بامتالك �سيارة يف اجلزائر ح�سب تعبري 
اآيت علي هي فئة "حتركها اأيادي خارجية" والفئة التي "�سلمت 
باأن  نفهم  الأن  يكفي  وهذا  الوطنين،  فئة  هي  الواقع"  باالأمر 
"قدمية"  اإنه اجرت �سيا�سة  اآيت علي مل يح�سي ومل يخرتق بل 

واأ�سلوب خطاب بايل للتمل�ص وممار�سة العفن والرداءة ال غري.
غري  بطريقة  نعته  على  وردا  علي،  ــت  اآي فــرحــات  على  ردا 
مبا�سرة باأن الفئة "امل�سلمة باالأمر الواقع" والفئة التي "اآمنت 
بجزائر عاجزة عن ت�سنيع �سيارة" يف حن اأن الفئة التي حتلم 
هل  علي  اآيت  ن�ساأل  وطنية"،  غري  فئة  هي  �سيارة  "بامتالك 
من  ويتنقل  فقط  واحــدا  �سهرا  �سيارته  عن  يتخلى  اأن  باإمكانه 
مكان اإىل اآخر كما يتنقل "الزواولة احلاملون" يوميا وكما يتنقل 
اإذا كان حلم  اإىل مقر عمله؟  الب�سيط يوميا من منزله  املوظف 
باقت�ساد وطني  "احللم  اآيت علي هو  الوطنين يف نظر فرحات 
قوي" فهل باإمكان اآيت علي اأن "يحلم هو بهذا االقت�ساد وي�سعى 
كوزير لل�سناعة الإنعا�سه" ويتخلى عن �سيارته "ل�سخ�ص ال يحلم 
ما  ن�ستح�سر  ونحن  هكذا  ونت�ساءل  هذا،  نقول  ب�سيارة"؟  �سوى 
والتي  مقاالته  اإحــدى  يف  نبي  بن  مالك  اجلزائري  املفكر  قاله 
الكوبي  الرئي�ص  واتخذ  ال�سيا�سة  يف  االأخــالق  عن  فيها  حتدث 
الراحل فيدال كا�سرتو مثاال فقال "عندما قرر كا�سرتو �سيا�سة 
التق�سف اأعطى من نف�سه القدوة اإذ ا�ستبدل بال�سيارة التي ورثها 
عن خ�سمه ال�سابق "باتي�ستا" �سيارة ع�سكرية تقت�سد ا�ستهالك 

البرتول".
ما نود قوله، حن يرغب وزير اأو اأي م�سوؤول يف الدولة يف اأن 
"للجزائرين" فيما هو م�سموح وما هو ممنوع فعليه  يقدم در�سا 
اأن يكون قدوة ويبداأ باإ�سقاط ما قاله على نف�سه، واإذا كان وزير 
"اأقلية"  اجلزائر  يف  ب�سيارة  يحلمون  من  اأن  يف  يرى  ال�سناعة 
فعليه اأن ين�سم اإىل االأغلبية "الرا�سية امل�ست�سلمة التي ال حلم 
دور  لعب  عن  وليكف  فلي�سمت  واإال  وطني"  باقت�ساد  �سوى  لها 
وزيرا،  ي�سبح  اأن  "البالطوهات" قبل  يف  اأتقنه  "الرثثار" الذي 
�سوى  "الوزراء"  هــوؤالء  مثل  وجــود  ظل  يف  للجزائرين  فلي�ص 
"احلقوق  "يحرم اجلزائريون" من  "االأحالم" وال نراه عدال اأن 
وتهديد  العمالة"  من  نــوع  "احللم  اأن  بحجة  معا"  واالأحـــالم 

لالقت�ساد الوطني.

ردا على وزير ال�ضناعة

حمزه لعريبي

العدد  1738 الأحد  04  فورار 2971/ 14  فيفري 2021 املوافق لـ 02 رجب  1442

2424ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�ضالة:
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

يومية اإخبارية عامة

الفجر: 05:58   الظهر: 12:50 الع�سر: 15:52  املغرب: 18:20  الع�ساء: 19:37    

اأحوال الطق�ض اليوم

باتنة       خن�ضلة      اأم البواقي      تب�ضة       ب�ضكرة

أقصى 10
أدنى  2- 

أقصى 07
أدنى 2-

أقصى 05
أدنى 2-

أقصى 09
  أدنى 1-

أقصى 20
أدنى 08

1616
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

توقيف �ضاب �ضدر 
يف حقه 3 اأوامر 

بالقب�ض

م�ضادرة اأجهزة ح�ضا�ضة ت�ضتعمل
 يف البث التلفزي

�ضرقة جمهورات  ومبلغ مايل من منزل
 يف و�ضح النهار بقجال 

خن�ضلة

ب�ضكرة

قاملة

حجز مهلو�ضات ومبالغ من عمالت 
اأجنبية خمتلفة

اآلة جلمع وتكعيب التنب 
تقتل �ضابا

وفاة عامل تكهربا مبجاز ال�ضفاء

توقيف �ضاب يف ق�ضية احتيال

متكن عنا�سر اأمن دائرة قاي�ص بخن�سلة، من توقيف 
ع�سابة من 6 اأ�سخا�ص وحجز 400 قر�ص مهلو�ص، 

اإ�سافة اإىل مبلغ مايل معترب من العملة الوطنية 
يفوق 100 مليون �سنتيـم وكذا مبالغ بعمالت اأجنبية 

خمتلفة "اأورو، درهم مغربي، دينار ليبي، ين ياباين 
وريال �سعودي" وكذا �سالح ناري م�سد�ص مزيف، 
ذخرية حية من ال�سنف اخلام�ص، بندقية �سيد 

واأ�سلحة بي�ساء.

لقي نهاية االأ�سبوع املا�سي، كهل يبلغ من العمر 58 
�سنة، حتفه مب�ستة قرقوب يف بلدية تاملوكة، بعد 
اأن علق باآلة جمع وتكعيب التنب، حيث مت نقل جثة 

ال�سحية اإىل املوؤ�س�سة العمومية لل�سحة اجلوارية 
تاملوكة.

تدخلت م�سالح احلماية املدنية ببو�سقوف، نهاية 
االأ�سبوع املا�سي، اإثر حادثة تكهرب عامل اأثناء 

ت�سلقه لعمود كهربائي، للقيام باأعمال �سيانة، مما 
اأدى اإىل اإ�سابة املعني البالغ من العمر 35 �سنة 

بحروق من الدرجة الثالثة، نقل على اإثرها على 
جناح ال�سرعة اإىل م�ست�سفى احلكيم عقبي بقاملة، 

اأين لفظ اأنفا�سه االأخرية متاأثرا باالإ�سابات البليغة 
التي حلقت به.

اأوقفت م�سالح اأمن دائرة فوغالة بوالية ب�سكرة، 
�ساب يبلغ من العمر 32 �سنة، تورط  يف االحتيال 

على املواطنن با�ستعمال نقود مزورة، ومتت العملية 
بعد �سكوى تقدم بها �ساحب حمل جتاري، مفادها 

تعر�سه للن�سب واالحتيال من طرف �سخ�ص قام 
ب�سراء هاتف نقال و�سلمه مبلغ مايل يحتوي على 11 

ورقة نقدية مقلدة من فئة 2000 دينار، واأ�سفرت 
التحريات االأمنية عن توقيف 3 متورطن، حيث 

اأجنز �سدهم ملفات جزائية وبعد تقدميهم 
اأمام العدالة، �سدر يف حق املتورط الرئي�سي 

اأمر باالإيداع والثاين �سدر يف حقه اأمر بالرقابة 
الق�سائية يف حن ا�ستفاد الثالث "�ساحب حمل كراء 

ال�سيارات" من االإفراج املوؤقت.
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