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نوارة بوبري

رقاان.... "�شاهد عيان"
جرائم ب�سعة حدثت والزالت حتدث اأيا 

كانت طريقتها فاالأمر �سيان، حني يتعلق االأمر 
بكرامة اجل�سد اأو كرامة النف�ص والذاكرة البد 
من اأن نقف وقفة رجل واحد ال يقبل الذل وال 

ير�سى ببيع ذمته وهو منطق ال يتمارى فيه 
اثنان، وحني يتعلق االأمر بجرائم م�ستدمر 
غا�سم ترك خلفه األف ق�سية واألف عالمة 

ا�ستفهام وهو يغر�ص �سره يف اأر�ص طاهرة ثم 
يرتك وراءه فتنة اأ�سد فتكا من القتل والنار 

لتظل قائمة على بعد اأجيال و�سنوات وعقود 
مل يبت فيها اتفاق اأو حتاور وت�ساور وال حتى 

ثقل الكالم، واالأنذل من كل ذلك تطاوالت 
وا�ستفزازات وت�سريحات غريبة من �سخ�سيات 

ثقيلة بلغت حد املالم.
ولوال �سهود الذاكرة و�سواهد التاريخ املكتوبة 

منها وامل�سورة واملوثقة واملنقولة باملحاكاة 
لظلت فرن�سا على حالها تنكر جرائمها وتربر 
اأفعالها، وتربئ �سورتاها اأمام املجتمع الدويل 

فتغطي ال�سم�ص بالغربال وتتطاول على غريها 
لطبع يغلب تطبعها وادعاءاتها امل�ستحدثة، 
التي ال ت�سب اإال يف م�سايرة الو�سع الراهن 

وادعاء الدميقراطية والتح�سر يف العالقات 
الدولية حتى مع ال�سعوب امل�ست�سعفة، لتعود 

التواريخ املرتاكمة املتالحمة يف اأجندة 
اجلزائريني لتذمرها كل مرة بعارها وما تركته 

من جراح وراءها فلم يخلو يوم وال �سهر من 
ذكرى تاريخية تدق ناقو�ص الذاكرة املن�سية 

لتعيد ال�سعب واالأمة اإىل حقبة من الظلم 
والظالم وكاأنها تطبق مبداأ "التكرار يفيد 

ال�سطار".
اإال اأن الذكرى االأ�سد اإيالما واالأكرث ظلما 
واالأبعد دمارا هي ذكرى التجارب النووية 

الطبيعة  انتهكت  اأين  "برقان" ال�سحراوية، 
واغت�سبت الب�سرية واغتيل االأمن وال�سالم 
بكل وح�سية، حتت راية "جمرد جتربة" 

�ساعت معها براءة االأر�ص وتلوثت وتدن�ست 
لت�سوه حياة اأفراد وجماعات وهي ترتك معاملها 
وحتفر ذكراها على اأج�سادهم البالية ال�سعيفة 

الرثة، وت�ستعمرها جمددا ويف عز اال�ستقالل 
وهي تبلغهم ر�سالة اخلبث والظلم والقهر 
واجلور وباأب�سع اأ�سكال اال�ستغالل، فتكون 

منطقة رقان نف�سها �ساهد عيان، فهل من م�سكك 
ومكذب يف الق�سية؟؟.
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عندمــا نتحدث عن التلــوث واملناظر امل�سوهــة والظواهر 
ال�سلبيــة تتبــادر اإىل اأذهاننا املدن، غــري اأن والية باتنة مل 
تعــد تعــرف التلوث يف املــدن فح�سب بل اإنه امتــد حتى اإىل 
البيئة العذراء يف املناطق والطرقات اجلبلية، على غرار ما 
يحــدث يوميا بطريق ال�سلعلع الرابط بــني باتنة ومروانة، 
فرغم اأن الطريــق يعترب من اأف�سل املناطق التي يفرت�ص اأن 
ت�ستغــل يف ال�سياحــة اإال اأن مواطنــني ومقاولــني مل يجدوا 
حرجــا مــن حتويلهــا اإىل مكــب للنفايــات وبقايــا البيطــون 
وخملفــات البنــاء فــاإىل متــى �ستبقــى البيئــة االأورا�سيــة 
�سحيــة اأ�سخا�ــص ال يهمهــم �ســوى التخل�ص مــن قاذوراتهم 

حتى لو دفعت البيئة الثمن؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: ابراهيم مراد
 )م�شت�شار رئي�س اجلمهورية املكلف مبناطق الظل(
..."جت�شيد 41 باملائة من امل�شاريع 
األف   13 من  لأزي��د  متويلها  مت  التي 

منطقة ظل".
بيه  ن�سمعو  التج�سيد  راجل...  يا  قلنا: 

وما ن�سوفوه�ش.

اأثارت م�ساألة متثال االأ�سد بدائرة ال�سمرة، والذي 
باملنطقة،  حملي  فنان  قبل  من   2014 �سنة  اجنز 
وهو  املجال،  ذات  يف  ــداع  االب من  كبري  باع  له  كان 
ولي�ص  وطني  عام  راأي  ق�سية  موؤخرا  اأ�سبح  الذي 
بني  مــا  االفــرتا�ــســي،  الفكر  وق�سم  فــقــط،  حملي 
ال�سخرية واال�سادة، حيث فتح املجال اإىل كثري من 
التاأويالت منها ال�سحيحة ومنها املغلوطة، فالبع�ص 
يف  اجلمالية،  والناحية  ال�سكل  حيث  من  انتقده 
اىل  يرمز  اعتباره  اىل  االآخــر  الطرف  اجته  حني 
اال�ستعمار،  ت�سفية  اال�سم" خالل  االورا�ص  "ا�سود 

اجلانب  اىل  اأعــادوه  املنطقة  �سكان  غالبية  بينما 
ال�سيد"  "كعبة  ت�سمية  ان  موؤكدين  االأ�سطوري، 
ت�سكنها  كانت  اال�سود  الأن  ترجع  لل�سمرة  املحاذية 
الغابر، وقريبا من ذلك ربطت تف�سريات  الزمن  يف 
من  ام�ص  اأول  الطريق  غلق  اأي�سا  "الفاي�سبوك" 
االأكرث  امل�ساألة  لكن  "االأ�سد"،  بـــ  املاء  م�سروع  اأجل 
ال�سفقة  هي  املج�سم  هذا  اأثارها  التي  ح�سا�سية 
ان  درجة  اىل  باإجنازه،  اأحاطت  " التي  "امل�سبوهة 
ترث  مل  ملاذا  له  من�سور  يف  ت�ساءل  التمثال  �ساحب 

هذه الثورة منذ �سنوات؟!

بريد  مكتب  زبائن  االحــد  اأم�ص  �سبيحة  اأ�سيب 
والغ�سب  باال�سمئزاز  خل�سر(  )احلــاج   800 حي 
�سخطهم،  عن  اأغلبهم  عرب  اإذ  ال�سكر"،  و"طلعهم 
عمال  بقايا  وبع�ص  اجلي�ص  متقاعدي  فئة  خا�سة 
الرتبية الذين مل ي�سعفهم احلظ يف �سحب رواتبهم 
ب�سبب البطء ال�سديد يف �سري عملية التخلي�ص عرب 
اعتماد  من  فبالرغم  املخ�س�سة،  االأربعة  �سبابيك 
االأرقام  على  التخلي�ص  عملية  يف  الربيدي  املركز 
الرتتيبية لل�سا�سة التفاعلية، اإال اأن عدد الزبائن 

الذين مروا على ال�سبابيك كانت قليلة جدا، بحيث 
اإىل  الثامنة  ال�ساعة  من  يوم  ن�سف  طيلة  مير  مل 
85 عملية على م�ستوى  غاية منت�سف النهار �سوى 
ال�سبابيك االأربع، ما خلف تذمرا وا�ستياء وغ�سب 
قابعني  ظلوا  الذين  الزبائن  هــوؤالء  لــدى  �سديد 
ن�سف يوم دون التمكن من �سحب اأموالهم، علما اأنه 
مل ي�سجل اأي خلل �سواء على م�ستوى ال�سبكة وال من 
ناحية ال�سيولة، امنا اخللل يف امل�سرفني على عملية 

تخلي�ص الزبائن.

هذا  مع  مقارنة  �سعيف  اإنتاج  مقابل  طن،   124 يبلغ  الذهب  من  الوطني  املخزون  اأن  املناجم  وزير  ك�سف 
املخزون، مو�سحا اأن تدارك الو�سع ي�ستوجب و�سع خطة عمل وا�سحة ال�ستغالله من قبل ال�سباب الذين 
ملنح  املناجم،  وزارة  عمدت  وعليه  ــرية،  االأخ الفرتة  خالل  تنقيب  تراخي�ص  على  منهم  البع�ص  حت�سل 
تراخي�ص للتنقيب جديدة، موؤكدا اأن ما تنتجه اجلزائر من الذهب �سعيف جدا، م�ست�سهدا مبا اأنتجه معمل 

كيلوغرام.  250 بلوغ  هدف  حمددا  فقط،  كيلوغرام   58 مي�سا" بـ  "اأم�ص 

البيع املحمول،  اإجراء االقت�سار على  ال�سريع مع رفع  اإعادة فتح املطاعم واملقاهي وحمالت االأكل  اأخريا  تقرر 
باال�سافة اإىل اإعادة فتح اأ�سواق ال�سيارات مرة واحدة كل 15 يوما مع رفع اإجراء حتديد توقيت لن�ساط بعد 
املحالت واملتاجر، كما تقرر اي�سا ال�سماح بعودة ن�ساط اخلدمات الفندقية العمومية واخلا�سة مع توا�سل منع 
اإعادة  مع  البحر،  مبياه  العالج  ومراكز  احلموية  للمحطات  واملراقب  التدريجي  الفتح  وكذا   االأعرا�ص،  اإقامة 
الفتح الكلي جلميع امل�ساجد عرب الوطن مع متديد اإجراء منع الن�ساء واأ�سحاب االأمرا�ص املزمنة واالأطفال من 

دخول امل�ساجد.

هــو عــدد مناطــق الظــل بعــد التخفي�ــص اإثــر عمليــة التدقيق 
والتمحي�ص،وذلــك مــن بــني 15044، والتييقطــن بهــا اأزيــد من 8 
مليــون مواطــن. ح�ســب ما ك�ســف عنه م�ست�ســار رئي�ــص اجلمهورية 
املكلــف مبناطــق الظــل، ومت جت�سيد 41 باملائــة مــن امل�ساريع التي 
مت متويلهــا الأزيــد مــن 13 األــف منطقــة ظل.واأو�ســح اأن متويــل 
هــذه امل�ساريــع مت عرب ت�سيــري البطاقات التنمويــة املوجودة حتت 

ت�سرفهم الإجناز هذه امل�ساريع التنموية الهامة لل�ساكنة.
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حتولت الوقفات االحتجاجية اإىل م�سهد يومي يعي�سه 
املواطن اجلزائري ويتعاي�ص معه مع كل االأزمات وامل�ساكل 
والعراقيل التي تقف يف وجه التغيري، وحماوالت حت�سني 
الظروف املعي�سية ملاليني املواطنني الذين يرتقبون يف كل 

مرة انفراجا ينتقل بهم من حاالت االإحباط والرتدي التي 
يتخبط فيها املواطن دون اأن يجد مل�ساكله اآذانا �ساغية، 

وال حتى حلقوقه التكفل الالزم الذي يغنيهم عن املطالبة 
اليومية واخلروج بوقفات كثريا ما تو�سف باالحتجاجية، 
لكونها اأ�سلوب تعبريي �ساخط عن االأو�ساع التي ي�سر بع�ص 
امل�سوؤولني على ُمراوحتها لذات االأحوال دون تقدم ُيذكر اأو 

ُيح�سب لهم �سمن املحاوالت اجلادة لتحقيق مطالب املواطنني 
والوقوف احلكيم معهم واالأخذ بزمام املبادرات االإنعا�سية 

لكل املرافق واخلدمات التي و�سعت حتت خدمتهم مع 
الربامج احلكومية  انتق�ص من جدية  االأمد  "تعطيل" طويل 

واخلطابات والوعود وكالم "الليل" ال�سيا�سي املع�سول..
وفيما يعترب البع�ص احتجاجات املواطنني نوعا من 

البلبلة التي عادة ما تفتح �سهية املرتب�سني باأمن البالد 
والعباد ليتخذوا منها و�سيلتهم املثالية ل�سرب اال�ستقرار 

واإثارة النعرات وتاأجيج اخلالفات واالنعطاف باملطالب 
االجتماعية واملعي�سية نحو منحدرات مل تكن �سمن 

احل�سابات التي خرج من اأجلها املحتجون.. فاإن احلقيقة 
التي حتاول جهات طم�سها ب�ستى الطرق املتاحة لت�سويهها 

وتف�سيل االأحداث ِوفق ما تقت�سيه م�ساحلهم ال�سخ�سية على 
ح�ساب امل�سلحة العامة ومتكني املواطنني من حقوقهم التي 
كفلها لهم الد�ستور اجلزائري دون حتيز لفئة على ح�ساب 

اأخرى هي اأن االحتجاجات تعك�ص نفاذ ال�سرب ودرجة غليان 
قد تتجاوز كل �سمامات االأمان املغفول عنها بت�سيب منقطع 

النظري..
ومن املوؤ�سف اأن ت�ستمر احتجاجات املواطنني من اأجل 

حقهم يف اال�ست�سفاء وتقريب اخلدمات وفتح مراكز تعليمية 
وا�ست�سفائية واإدارية واال�ستفادة من الهياكل التي ظلت 

مغلقة يف وجه املواطنني رغم ا�ستيفائها لكل �سروط و�سعها 
حتت اخلدمة وفوق كل العقبات التي ي�سعها اأعداء التغيري 

والتطور والربامج اجلادة..
من املوؤمل اأن يظل اال�ستقرار يف �سكن من االأحالم التي 

تتعرث عند كل قائمة ا�سمية معلنة لتتحول اأفراح البع�ص 
ماآمتا عند اآخرين وحماوالت انتحار.. ومن املوؤمل اأن تتقزم 
طموحات ال�سباب اجلزائري يف فر�سة احل�سول على عمل 

يظل يالحقها طوال فرتة ال�سباب والكهولة وال�سيخوخة يف 
اأ�سواأ االأحوال.. من املوؤمل اأن يتحول �سوء احلال اإىل روتني 

يومي، واالحتجاجات اإىل خروج بدوام م�ستمر وال�سيء 
يف االأفق �سوى امل�ساريع املجمدة والربامج املوؤجلة وحياة 

مواطنني على حمك اخليبة؟!.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

موجة برد �شديدة جتتاح االأورا�س و�شرق البالد
الوطن  من  واليات  عدة  �ستجتاح  �سديدة  برد  موجة  قدوم  من  اجلوية،  لالأر�ساد  الوطني  الديوان  حذر 
ابتداء ليلة اأم�ص، حيث من املتوقع اأن ت�سهد املناطق ال�سرقية الداخلية اله�ساب ومنطقة االأورا�ص ت�سكل 
جليد وانخفا�ص �سديد لدرجات احلرارة، مع ت�ساقط بع�ص االأمطار، كما يرتتقب هبوب بع�ص الرياح، يف 

حني �ستكون االأجواء من �سافية اإىل مغ�ساة جزئيا على اأق�سى اجلنوب نحو الهقار والطا�سيلي.

ال�سورة من حي بارك 
افوراج مبدينة باتنة، 
واملوؤ�سف يف املو�سوع هو 

اأن هذه القذارة تقع 
بالقرب من موؤ�س�ستني 
تربويتني وموؤ�س�سة 

اأمنية وجممع �سكاين، اذ 
اأكد العديد من ال�سكان 
باأنهم رفعوا �سكوى بهذا 
اخل�سو�ص اإىل امل�سالح 

املعنية الإنقاذهم من 
هذا التلوث الذي ي�سكل 

خطرا على ال�سحة 
العمومية لكن دون 

جدوى.



. .

نوارة بوبري

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وحتوير وتدوير وخلق بلبلة ال طائل منها 

. .

نوارة بوبري

�شاهد عيان رقاان.... 
جرائم ب�سعة حدثت والزالت حتدث اأيا 

كانت طريقتها فاالأمر �سيان، حني يتعلق االأمر 
بكرامة اجل�سد اأو كرامة النف�ص والذاكرة البد 
من اأن نقف وقفة رجل واحد ال يقبل الذل وال 

ير�سى ببيع ذمته وهو منطق ال يتمارى فيه 
اثنان، وحني يتعلق االأمر بجرائم م�ستدمر 
غا�سم ترك خلفه األف ق�سية واألف عالمة 

ا�ستفهام وهو يغر�ص �سره يف اأر�ص طاهرة ثم 
يرتك وراءه فتنة اأ�سد فتكا من القتل والنار 

لتظل قائمة على بعد اأجيال و�سنوات وعقود 
مل يبت فيها اتفاق اأو حتاور وت�ساور وال حتى 

ثقل الكالم، واالأنذل من كل ذلك تطاوالت 
وا�ستفزازات وت�سريحات غريبة من �سخ�سيات 

ثقيلة بلغت حد املالم.
ولوال �سهود الذاكرة و�سواهد التاريخ املكتوبة 

منها وامل�سورة واملوثقة واملنقولة باملحاكاة 
لظلت فرن�سا على حالها تنكر جرائمها وتربر 
اأفعالها، وتربئ �سورتاها اأمام املجتمع الدويل 

فتغطي ال�سم�ص بالغربال وتتطاول على غريها 
لطبع يغلب تطبعها وادعاءاتها امل�ستحدثة، 
التي ال ت�سب اإال يف م�سايرة الو�سع الراهن 

وادعاء الدميقراطية والتح�سر يف العالقات 
الدولية حتى مع ال�سعوب امل�ست�سعفة، لتعود 

التواريخ املرتاكمة املتالحمة يف اأجندة 
اجلزائريني لتذمرها كل مرة بعارها وما تركته 

من جراح وراءها فلم يخلو يوم وال �سهر من 
ذكرى تاريخية تدق ناقو�ص الذاكرة املن�سية 

لتعيد ال�سعب واالأمة اإىل حقبة من الظلم 
التكرار يفيد  والظالم وكاأنها تطبق مبداأ 

. ال�سطار
اإال اأن الذكرى االأ�سد اإيالما واالأكرث ظلما 
واالأبعد دمارا هي ذكرى التجارب النووية 

الطبيعة  انتهكت  اأين  ال�سحراوية،  برقان
واغت�سبت الب�سرية واغتيل االأمن وال�سالم 

جمرد جتربة بكل وح�سية، حتت راية 
�ساعت معها براءة االأر�ص وتلوثت وتدن�ست 

لت�سوه حياة اأفراد وجماعات وهي ترتك معاملها 
وحتفر ذكراها على اأج�سادهم البالية ال�سعيفة 

الرثة، وت�ستعمرها جمددا ويف عز اال�ستقالل 
وهي تبلغهم ر�سالة اخلبث والظلم والقهر 
واجلور وباأب�سع اأ�سكال اال�ستغالل، فتكون 

منطقة رقان نف�سها �ساهد عيان، فهل من م�سكك 
ومكذب يف الق�سية؟؟.

/   فيفري  املوافق لـ  رجب   الأورا�س بلو�س+االثنني    فورار 

عندمــا نتحدث عن التلــوث واملناظر امل�سوهــة والظواهر 
ال�سلبيــة تتبــادر اإىل اأذهاننا املدن، غــري اأن والية باتنة مل 
تعــد تعــرف التلوث يف املــدن فح�سب بل اإنه امتــد حتى اإىل 
البيئة العذراء يف املناطق والطرقات اجلبلية، على غرار ما 
يحــدث يوميا بطريق ال�سلعلع الرابط بــني باتنة ومروانة، 
فرغم اأن الطريــق يعترب من اأف�سل املناطق التي يفرت�ص اأن 
ت�ستغــل يف ال�سياحــة اإال اأن مواطنــني ومقاولــني مل يجدوا 
حرجــا مــن حتويلهــا اإىل مكــب للنفايــات وبقايــا البيطــون 
وخملفــات البنــاء فــاإىل متــى �ستبقــى البيئــة االأورا�سيــة 
�سحيــة اأ�سخا�ــص ال يهمهــم �ســوى التخل�ص مــن قاذوراتهم 

حتى لو دفعت البيئة الثمن؟

بطاقة حمـــــــــراء

قال: ابراهيم مراد
 )م�شت�شار رئي�س اجلمهورية املكلف مبناطق الظل(
جت�شيد  باملائة من امل�شاريع  ...
األف  من   لأزي��د  متويلها  مت  التي 

. منطقة ظل
بيه  ن�سمعو  التج�سيد  راجل...  يا  قلنا: 

وما ن�سوفوه�ش.

اأثارت م�ساألة متثال االأ�سد بدائرة ال�سمرة، والذي 
باملنطقة،  حملي  فنان  قبل  من  �سنة   اجنز 
وهو  املجال،  ذات  يف  ــداع  االب من  كبري  باع  له  كان 
ولي�ص  وطني  عام  راأي  ق�سية  موؤخرا  اأ�سبح  الذي 
بني  مــا  االفــرتا�ــســي،  الفكر  وق�سم  فــقــط،  حملي 
ال�سخرية واال�سادة، حيث فتح املجال اإىل كثري من 
التاأويالت منها ال�سحيحة ومنها املغلوطة، فالبع�ص 
يف  اجلمالية،  والناحية  ال�سكل  حيث  من  انتقده 
اىل  يرمز  اعتباره  اىل  االآخــر  الطرف  اجته  حني 
اال�ستعمار،  ت�سفية  خالل  اال�سم االورا�ص  ا�سود 

اجلانب  اىل  اأعــادوه  املنطقة  �سكان  غالبية  بينما 
ال�سيد كعبة  ت�سمية  ان  موؤكدين  االأ�سطوري، 

ت�سكنها  كانت  اال�سود  الأن  ترجع  لل�سمرة  املحاذية 
الغابر، وقريبا من ذلك ربطت تف�سريات  الزمن  يف 
من  ام�ص  اأول  الطريق  غلق  اأي�سا  الفاي�سبوك
االأكرث  امل�ساألة  لكن   ، االأ�سد بـــ  املاء  م�سروع  اأجل 
ال�سفقة  هي  املج�سم  هذا  اأثارها  التي  ح�سا�سية 
ان  درجة  اىل  باإجنازه،  اأحاطت  التي  امل�سبوهة 
ترث  مل  ملاذا  له  من�سور  يف  ت�ساءل  التمثال  �ساحب 

هذه الثورة منذ �سنوات؟!

بريد  مكتب  زبائن  االحــد  اأم�ص  �سبيحة  اأ�سيب 
والغ�سب  باال�سمئزاز  خل�سر(  )احلــاج  حي  
�سخطهم،  عن  اأغلبهم  عرب  اإذ   ، ال�سكر طلعهم  و
عمال  بقايا  وبع�ص  اجلي�ص  متقاعدي  فئة  خا�سة 
الرتبية الذين مل ي�سعفهم احلظ يف �سحب رواتبهم 
ب�سبب البطء ال�سديد يف �سري عملية التخلي�ص عرب 
اعتماد  من  فبالرغم  املخ�س�سة،  االأربعة  �سبابيك 
االأرقام  على  التخلي�ص  عملية  يف  الربيدي  املركز 
الرتتيبية لل�سا�سة التفاعلية، اإال اأن عدد الزبائن 

الذين مروا على ال�سبابيك كانت قليلة جدا، بحيث 
اإىل  الثامنة  ال�ساعة  من  يوم  ن�سف  طيلة  مير  مل 
غاية منت�سف النهار �سوى  عملية على م�ستوى 
ال�سبابيك االأربع، ما خلف تذمرا وا�ستياء وغ�سب 
قابعني  ظلوا  الذين  الزبائن  هــوؤالء  لــدى  �سديد 
ن�سف يوم دون التمكن من �سحب اأموالهم، علما اأنه 
مل ي�سجل اأي خلل �سواء على م�ستوى ال�سبكة وال من 
ناحية ال�سيولة، امنا اخللل يف امل�سرفني على عملية 

تخلي�ص الزبائن.

هذا  مع  مقارنة  �سعيف  اإنتاج  مقابل  طن،  يبلغ   الذهب  من  الوطني  املخزون  اأن  املناجم  وزير  ك�سف 
املخزون، مو�سحا اأن تدارك الو�سع ي�ستوجب و�سع خطة عمل وا�سحة ال�ستغالله من قبل ال�سباب الذين 
ملنح  املناجم،  وزارة  عمدت  وعليه  ــرية،  االأخ الفرتة  خالل  تنقيب  تراخي�ص  على  منهم  البع�ص  حت�سل 
تراخي�ص للتنقيب جديدة، موؤكدا اأن ما تنتجه اجلزائر من الذهب �سعيف جدا، م�ست�سهدا مبا اأنتجه معمل 

كيلوغرام. بلوغ   هدف  حمددا  فقط،  كيلوغرام  بـ   مي�سا اأم�ص 

البيع املحمول،  اإجراء االقت�سار على  ال�سريع مع رفع  اإعادة فتح املطاعم واملقاهي وحمالت االأكل  اأخريا  تقرر 
باال�سافة اإىل اإعادة فتح اأ�سواق ال�سيارات مرة واحدة كل  يوما مع رفع اإجراء حتديد توقيت لن�ساط بعد 
املحالت واملتاجر، كما تقرر اي�سا ال�سماح بعودة ن�ساط اخلدمات الفندقية العمومية واخلا�سة مع توا�سل منع 
اإعادة  مع  البحر،  مبياه  العالج  ومراكز  احلموية  للمحطات  واملراقب  التدريجي  الفتح  وكذا   االأعرا�ص،  اإقامة 
الفتح الكلي جلميع امل�ساجد عرب الوطن مع متديد اإجراء منع الن�ساء واأ�سحاب االأمرا�ص املزمنة واالأطفال من 

دخول امل�ساجد.

هــو عــدد مناطــق الظــل بعــد التخفي�ــص اإثــر عمليــة التدقيق 
، والتييقطــن بهــا اأزيــد من   والتمحي�ص،وذلــك مــن بــني 
مليــون مواطــن. ح�ســب ما ك�ســف عنه م�ست�ســار رئي�ــص اجلمهورية 
املكلــف مبناطــق الظــل، ومت جت�سيد  باملائــة مــن امل�ساريع التي 
مت متويلهــا الأزيــد مــن  األــف منطقــة ظل.واأو�ســح اأن متويــل 
هــذه امل�ساريــع مت عرب ت�سيــري البطاقات التنمويــة املوجودة حتت 

ت�سرفهم الإجناز هذه امل�ساريع التنموية الهامة لل�ساكنة.

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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

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

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

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

حتولت الوقفات االحتجاجية اإىل م�سهد يومي يعي�سه 
املواطن اجلزائري ويتعاي�ص معه مع كل االأزمات وامل�ساكل 
والعراقيل التي تقف يف وجه التغيري، وحماوالت حت�سني 
الظروف املعي�سية ملاليني املواطنني الذين يرتقبون يف كل 

مرة انفراجا ينتقل بهم من حاالت االإحباط والرتدي التي 
يتخبط فيها املواطن دون اأن يجد مل�ساكله اآذانا �ساغية، 

وال حتى حلقوقه التكفل الالزم الذي يغنيهم عن املطالبة 
اليومية واخلروج بوقفات كثريا ما تو�سف باالحتجاجية، 
لكونها اأ�سلوب تعبريي �ساخط عن االأو�ساع التي ي�سر بع�ص 
امل�سوؤولني على ُمراوحتها لذات االأحوال دون تقدم ُيذكر اأو 

ُيح�سب لهم �سمن املحاوالت اجلادة لتحقيق مطالب املواطنني 
والوقوف احلكيم معهم واالأخذ بزمام املبادرات االإنعا�سية 

لكل املرافق واخلدمات التي و�سعت حتت خدمتهم مع 
الربامج احلكومية  انتق�ص من جدية  االأمد  طويل  تعطيل

ال�سيا�سي املع�سول.. الليل واخلطابات والوعود وكالم 
وفيما يعترب البع�ص احتجاجات املواطنني نوعا من 

البلبلة التي عادة ما تفتح �سهية املرتب�سني باأمن البالد 
والعباد ليتخذوا منها و�سيلتهم املثالية ل�سرب اال�ستقرار 

واإثارة النعرات وتاأجيج اخلالفات واالنعطاف باملطالب 
االجتماعية واملعي�سية نحو منحدرات مل تكن �سمن 

احل�سابات التي خرج من اأجلها املحتجون.. فاإن احلقيقة 
التي حتاول جهات طم�سها ب�ستى الطرق املتاحة لت�سويهها 

وتف�سيل االأحداث ِوفق ما تقت�سيه م�ساحلهم ال�سخ�سية على 
ح�ساب امل�سلحة العامة ومتكني املواطنني من حقوقهم التي 
كفلها لهم الد�ستور اجلزائري دون حتيز لفئة على ح�ساب 

اأخرى هي اأن االحتجاجات تعك�ص نفاذ ال�سرب ودرجة غليان 
قد تتجاوز كل �سمامات االأمان املغفول عنها بت�سيب منقطع 

النظري..
ومن املوؤ�سف اأن ت�ستمر احتجاجات املواطنني من اأجل 

حقهم يف اال�ست�سفاء وتقريب اخلدمات وفتح مراكز تعليمية 
وا�ست�سفائية واإدارية واال�ستفادة من الهياكل التي ظلت 

مغلقة يف وجه املواطنني رغم ا�ستيفائها لكل �سروط و�سعها 
حتت اخلدمة وفوق كل العقبات التي ي�سعها اأعداء التغيري 

والتطور والربامج اجلادة..
من املوؤمل اأن يظل اال�ستقرار يف �سكن من االأحالم التي 

تتعرث عند كل قائمة ا�سمية معلنة لتتحول اأفراح البع�ص 
ماآمتا عند اآخرين وحماوالت انتحار.. ومن املوؤمل اأن تتقزم 
طموحات ال�سباب اجلزائري يف فر�سة احل�سول على عمل 

يظل يالحقها طوال فرتة ال�سباب والكهولة وال�سيخوخة يف 
اأ�سواأ االأحوال.. من املوؤمل اأن يتحول �سوء احلال اإىل روتني 

يومي، واالحتجاجات اإىل خروج بدوام م�ستمر وال�سيء 
يف االأفق �سوى امل�ساريع املجمدة والربامج املوؤجلة وحياة 

مواطنني على حمك اخليبة؟!.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

موجة برد �شديدة جتتاح االأورا�س و�شرق البالد
الوطن  من  واليات  عدة  �ستجتاح  �سديدة  برد  موجة  قدوم  من  اجلوية،  لالأر�ساد  الوطني  الديوان  حذر 
ابتداء ليلة اأم�ص، حيث من املتوقع اأن ت�سهد املناطق ال�سرقية الداخلية اله�ساب ومنطقة االأورا�ص ت�سكل 
جليد وانخفا�ص �سديد لدرجات احلرارة، مع ت�ساقط بع�ص االأمطار، كما يرتتقب هبوب بع�ص الرياح، يف 

حني �ستكون االأجواء من �سافية اإىل مغ�ساة جزئيا على اأق�سى اجلنوب نحو الهقار والطا�سيلي.

ال�سورة من حي بارك 
افوراج مبدينة باتنة، 
واملوؤ�سف يف املو�سوع هو 

اأن هذه القذارة تقع 
بالقرب من موؤ�س�ستني 
تربويتني وموؤ�س�سة 

اأمنية وجممع �سكاين، اذ 
اأكد العديد من ال�سكان 
باأنهم رفعوا �سكوى بهذا 
اخل�سو�ص اإىل امل�سالح 

املعنية الإنقاذهم من 
هذا التلوث الذي ي�سكل 

خطرا على ال�سحة 
العمومية لكن دون 

جدوى.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س الأحد، مبقر رئا�سة اجلمهورية، جمموعة ثانية من روؤ�ساء الأحزاب ال�سيا�سية.     وقد ا�ستقبل الرئي�س تبون، كل 
من رئي�س حركة جمتمع ال�سلم، عبد الرزاق مقري، ويو�سف اأو�سي�س الأمني الوطني الأول جلبهة القوى ال�سرتاكية، مرفوقا بع�سو الهيئة الرئا�سية للحزب ال�سّيد 

حكيم بلع�سل، وا�ستقبل رئي�س اجلمهورية اأي�سا رئي�س حركة الإ�سالح الوطني فياليل غويني.

فقد  حم�ص  حلركة  بيان  عنه  ك�صف  ما  وح�صب 
�إىل  �ملقابلة  �أثــنــاء  �جلمهورية  رئي�ص  تــطــرق 
و�لجتماعية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �لأو�صاع 
�لقيام  يعتزم  �لتي  �لإجر�ء�ت  وعن  و�خلارجية، 
عر�ص  جهته  من  باأنه  �مل�صدر  ذ�ت  وك�صف  بها، 
خمتلف  يف  �حلركة  نظر  وجهات  �حلركة  رئي�ص 
�لإقالع  ويحقق  �لبلد  ��صتقر�ر  يحقق  مبا  �مللفات 
يح�صن  ومبا  �ملو�طن  كر�مة  ويج�صد  �لقت�صادي 
�ملخاطر  من  �لبالد  ويحفظ  �ملو�طنني،  معي�صة 

�لإقليمية و�لدولية.
جلبهة  �لأول  �لوطني  ــني  �لأم ك�صف  جهته  من 
فحوى  عن  �أو�صي�ص،  يو�صف  �ل�صرت�كية،  �لقوى 
عبد  �جلمهورية  برئي�ص  �حلــزب  قــيــاد�ت  لقاء 
على  �حلزب  مبادرة  عر�ص  �أبرزها  تبون،  �ملجيد 
�صر�ح  ــاإطــالق  ب ومطالبته  �جلــمــهــوريــة  رئي�ص 

''�ملعتقلني''.
“دعونا  �أنه خالل هذه �ملحادثات  �أو�صي�ص  وقال 
�صيا�صية  تــد�بــري  �تــخــاذ  �ــصــرورة  �إىل  �لرئي�ص 
للجز�ئريات  �لثقة”  �إعـــادة  �صاأنها  من  قــويــة'' 
حقيقية  �صيا�صية  �إر�دة  'وتوفري  و�جلز�ئريني 

لإر�صاء �لتغيري �ملن�صود.
�لأفافا�ص  بها  طالب  �لتي  �لتد�بري  هذه  بني  من 

�ملجالني  وفتح  ـــر�أي''،  �ل معتقلي  �صر�ح  ''�إطـــالق 
�ل�صيا�صي و�لإعالمي ورفع كل �لقيود على ممار�صة 
و�جلماعية.  منها  �لفردية  �لأ�صا�صية،  �حلريات 

و�أي�صا حماية حقوق �لإن�صان.
''قناعته  عن  �أو�صي�ص  ح�صب  �حلزب  �أعرب  كما 
�مل�صوؤول  �جلـــاد،  �ل�صيا�صي  �حلـــو�ر  وحـــده  بـــاأن 
�صي�صمح  وطني  �إجــمــاع  لبناء  �لــر�مــي  و�ل�صفاف 

حماولة  �أي  لإف�صال  �لد�خلية  �جلبهة  بتقوية 
خارجية كانت �أو د�خلية مت�ص بال�صيادة �لوطنية 
للبالد وبوحدة �ل�صعب �جلز�ئري وكذلك ملو�جهة 
�ل�صعوبات و�لتحديات �لقت�صادية، �لجتماعية 

و�ملالية �لكبرية''.
رئي�ص  ثالث  لقاء  يف  تبون  �لرئي�ص  ��صتقبل  كما 

حركة �لإ�صالح �لوطني فياليل غويني.

ح�صب ما �أكده رئي�ص حزب جبهة �مل�صتقبل عبد 
�لعزيز بلعيد، فاإن رئي�ص �جلمهورية �ل�صيد عبد 
�ملجيد تبون يتجه حلل �ملجل�ص �ل�صعبي �لوطني، 
�خلطوة  هذه  �أن  غري  �لأ�صبوع،  هذ�  غ�صون  يف 

تتطلب �إجر�ء�ت د�صتورية.
''ميكن  �أنـــه  �لد�صتور  مــن   151 ـــادة  �مل تن�ص 
�ل�صعبي  �ملجل�ص  حل  يقرر  �أن  �جلمهورية  رئي�ص 
قبل  ت�صريعية  �نتخابات  �إجــر�ء  �أو  �لوطني، 
جمل�ص  رئي�ص  ��صت�صارة  ''بعد  وذلــك  ــهــا''،  �أو�ن
�لأمة، ورئي�ص �ملجل�ص �ل�صعبي �لوطني، ورئي�ص 
رئي�ص  �أو  �لأول  و�لوزير  �لد�صتورية،  �ملحكمة 

�حلكومة، ح�صب �حلالة''.

وت�صيف �لفقرة02 من �ملادة 151 �أنه ''جترى 
�أجل  يف  �حلــالــتــني،  كلتا  يف  �لنــتــخــابــات،  هــذه 
يف  تنظيمها  تعذر  و�إذ�  �أ�صهر،   3 ثالثة  �أق�صاه 
هذ�  متديد  ميكن  ــان،  ك �صبب  لأي  �لأجــل  هــذ� 
�لأجل ملدة �أق�صاها ثالثة 3 �أ�صهر بعد �أخذ ر�أي 

�ملحكمة �لد�صتورية''.
�لنتخابات  ــون  ــان ق مبــ�ــصــروع  يتعلق  وفــيــمــا 
�إىل  �ملعطيات  بع�ص  ت�صري  للنقا�ص،  �ملعرو�ص 
�إمكانية متريره باأمرية رئا�صية، وهو �لأمر �لذي 
تن�ص  حيث  �لد�صتور  من   142 ــادة  �مل ت�صبطه 
م�صائل  يف  باأو�مر  ي�صرع  �أن  �جلمهورية  ''لرئي�ص 
عاجلة يف حالة �صغور �ملجل�ص �ل�صعبي �لوطني �أو 

خالل �لعطلة �لربملانية بعد ر�أي جمل�ص �لدولة''، 
�ملحكمة  وجــوبــا  �جلمهورية  رئي�ص  و''يخطر 
على  �لأو�مــر،  هذه  د�صتورية  ب�صاأن  �لد�صتورية 
�أيام''،   10 �أق�صاه ع�صرة  �أجل  �أن تف�صل فيها يف 
�أن ''يعر�ص رئي�ص �جلمهورية �لأو�مر �لتي  على 
بد�ية  يف  �لــربملــان  من  غرفة  كل  على  �تخذها 
''تعد  �أنه  غري  عليها''،  لتو�فق  �لقادمة  �لــدورة 
�لربملان''.  عليها  يو�فق  ل  �لتي  �لأو�مــر  لغية 
يف  باأو�مر  ي�صرع  �أن  �جلمهورية  رئي�ص  و''ميكن 
من   98 �ملــادة  يف  �ملذكورة  �ل�صتثنائية  �حلالة 
�لد�صتور''، وتن�ص �لفقرة �لأخرية من نف�ص �ملادة 

''تتخذ �لأو�مر يف جمل�ص �لوزر�ء''.

عبو،  بن  فتيحة  �لد�صتورية،  �خلبرية  قالت 
كل  يعطي  �جلديد  �لد�صتوري  �لتعديل  �إن 
يحل  كــي  �جلمهورية  لرئي�ص  �ل�صالحيات 
للمادة  طبقا  وهذ�  �لوطني،  �ل�صعبي  �ملجل�ص 
�أنه:  على  تن�ص  و�لتي  �لد�صتور،  من   151
حّل  يــقــّرر  �أن  �جلــمــهــورّيــة  لرئي�ص  ''ميــكــن 
�ملجل�ص �ل�ّصعبّي �لوطنّي، �أو �إجر�ء �نتخابات 
رئي�ص  ��صت�صارة  بعد  �أو�نها،  قبل  ت�صريعّية 
�ل�ّصعبّي  �ملجل�ص  ورئــيــ�ــص  �لأّمــــة،  جمل�ص 
�لد�صتورية،  �ملحكمة  ورئــيــ�ــص  ــّي،  ــوطــن �ل
�أنه  عبو،  بــن  و�أو�ــصــحــت  �لأول''.  و�لــوزيــر 
�لوطني  �ل�صعبي  �ملجل�ص  ي�صمل  �حلــل  قــر�ر 
ـ  ـــري  �لأخ هــذ�  ويبقى  �لأمــــة،  جمل�ص  دون 

مببد�أ  ي�صمى  ملا  ''جت�صيد�''  غرفة  ح�صبها-  
��صتمر�رية �ل�صلطة �لت�صريعية، لأنه ـ تقول- 
ول  م�صتمرة  وهــي  ت�صريعية،  �صلطة  لدينا 
ل''. وبخ�صو�ص �لآجال �لتي حتدد �إجر�ء  حتحُ

�ملتحدثة،  ــادت  �أف �لت�صريعية،  �لنتخابات 
ل  �أن  يجب  �لد�صتور-  ين�ص  ما  ح�صب  ـ  �أنها 
�خلبرية  وذكرت  �أ�صهر.  �لثالثة  مدة  تتجاوز 
حلت  �أن  للجز�ئر  �صبق  �أنـــه  �لــد�ــصــتــوريــة، 
طرف  مــن  وهـــذ�   ،1992 �صنة  يف  برملانها  
لأ�صباب  جديد  بن  �ل�صاديل  �ل�صابق  �لرئي�ص 

و�صفتها بال�صيا�صية.
�مل�صتقبل  جبهة  رئي�ص  �أن  �لإ�ــصــارة  وجتــدر 
من  ��صتقباله  بعد  ك�صف  بلعيد  �لعزيز  عبد 
عن  �لأول  �أمــ�ــص  �جلمهورية  رئي�ص  ــرف  ط
�لت�صريعية  �لغرفة  حلل  �لأخــري  ��صتعد�د 
لجر�ء  متهيد�  �لأ�صبوع  نهاية  قبل  �ل�صفلى 

ت�صريعيات م�صبقة.

و�حلركات  �ملالية  �حلكومة  �جلز�ئر  هناأت 
لإجر�ء  �لدولية  �لو�صاطة  و�أع�صاء  �ملوقعة 
للجنة  �مل�صتوى  رفيعة  �خلام�صة  �ملــ�ــصــاور�ت 
يف  مــايل  يف  و�مل�صاحلة  �ل�صلم  �تفاق  متابعة 
�ملنعقد  للجنة  �لأول  �لجتماع  وهــو  كيد�ل 
من  �لتفاق  على  �لتوقيع  منذ  �ملدينة  بهذه 
�أجل �ل�صلم و�مل�صاحلة يف مايل �ملنبثق عن م�صار 
�جلز�ئر، ح�صبما �أ�صار �ليه بيان لوز�رة �ل�صوؤون 

�خلارجية.
بتنظيم  ترحب  ''�جلــز�ئــر  �أن  �لبيان  ــاد  و�أف
حتت  كيد�ل  حمافظة  مبقر  �لهام  �حلدث  هذ� 

�لر�ية �ملالية وبح�صور �أع�صاء �حلكومة �ملالية 
و�صركاء مايل''، موؤكد� �أن �لأمر يتعلق بـ''موؤ�صر 
مبناطق  طبيعتها  �ىل  �لأمـــور  لعودة  ملمو�ص 
�صمال مايل لفائدة �ملاليني ب�صفة عامة و�صكان 
هذه �ملناطق �حلدودية مع �جلز�ئر �لتي ترمز 

�ىل �لأخوة �جلز�ئرية-�ملالية''.
على  �مل�صرف  �لبلد  �جلز�ئر،  �أن  �مل�صدر  وذكر 
�تفاق  متابعة  جلنة  ير�أ�ص  و�لــذي  �لو�صاطة 
�ل�صقاء  ''تطماأن  مايل  يف  و�مل�صاحلة  �ل�صلم 
�لطريق  �ملاليني مبر�فقتهم يف  تفعيل خارطة 
�لتي �صادقو� عليها من �أجل �ل�صروع يف تطبيق 

�لتفاق خالل �ملرحلة �لنتقالية''.
تاأمل  ''�جلز�ئر  �أن  �لقول  �ىل  �لبيان  وخل�ص 
يف ��صتمر�ر �لثقة وروح �لت�صاور �ملنا�صبتني �أكرث 
من �أي وقت م�صى من �أجل ��صتكمال م�صار �ل�صلم 

ل�صالح مايل وجميع دول �ملنطقة''.
و�صهد �لجتماع �لذي عقد يوم �خلمي�ص لأول 
مرة يف مدينة كيد�ل �صمال مايل، برئا�صة وزير 
''قوية  م�صاركة  بــوقــدوم،  �صربي  �خلارجية 
ــايل �و جانب  ونــوعــيــة'' �ــصــو�ء مــن �جلــانــب �مل
جلنة  لحظت  ح�صبما  �لــدولــيــة،  �لو�صاطة 

�ملتابعة يف بيانها �خلتامي.

كورونا  بفريو�ص  جديدة  �إ�صابة   198 �صجلت 
خالل  �جلــز�ئــر  يف  وفيات  و4  )كوفيد-19( 
عنه  ك�صف  ما  ح�صب  �لأخـــرية،  �صاعة  �لـ24 
ر�صد  للجنة  �لر�صمي  �لناطق  �لأحـــد  �أمــ�ــص 
ومتابعة فريو�ص كورونا، �لدكتور جمال فور�ر. 
وح�صب �لناطق با�صم �للجنة، فقد مت ت�صجيل 
183 حالة متاثلت لل�صفاء خالل نف�ص �لفرتة، 
بينما يتو�جد  19 مري�ص يف �لعناية �ملركزة. 

 9 من  �أقل  �صجلت  ولية   26 �أن  فور�ر  و�أ�صاف 
حالة،  �أي  بها  ت�صجل  مل  وليــة  و17  حــالت 
 10 مــن  �أزيـــد  �أخـــرى  وليـــات   5 �صجلت  فيما 
حالت. و�أ�صار �إىل �أن �لو�صعية �حلالية للوباء 
�ليقظة،  �ملــو�طــنــني  كــل  طــرف  مــن  ت�صتدعي 
�جل�صدية.  و�مل�صافة  �لنظافة  قو�عد  �حرت�م 
�ل�صحي،  �حلــجــر  لــقــو�عــد  ــثــال  �لمــت وكـــذ� 

و�لرتد�ء �لإلز�مي للقناع.

�أمو�ج  و�صرح �لوزير يف مد�خلة له على 
�لإذ�عة �لوطنية �أنه �صيتم تنظيم حفل 
هذ�  ��صتكمال  عــن  لــالإعــالن  �لنيجر  يف 
�جلز�ئر  بني  �لر�بط  �لإفريقي  �مل�صروع 
جز�ئرية  موؤ�ص�صة  �أن  م�صري�  ولغو�ص، 
ــغــال  تــ�ــصــرف حــالــيــا عــلــى �إجنــــاز �لأ�ــص

�لأخرية.
ــح �لــوزيــر �أن �لأ�ــصــطــر �لأخــرية  و�أو�ــص
و�صت�صتكمل  بالنيجر  تــوجــد  �ملتبقية 
�لقادمني،  جـــو�ن  �أو  ــاي  م �صهر  بحلول 
يت�صمن  �ملهيكل  �مل�صروع  هذ�  �أن  م�صيفا 
�أي�صا �أجز�ء تربط بلد�نا �أخرى باملنطقة 

على غر�ر تون�ص ومايل.
و�أ�صار �صيعلي �أن �لأ�صغال جارية من �أجل 

�إىل  لل�صحر�ء  �لعابر  �لطريق  حتويل 
طريق �صيار على م�صتوى �جلز�ئر، م�صيفا 
باجلنوب  �لطرقات  م�صاريع  جميع  ''�إن 
تعد �أولوية لأن تنمية �لبلد �صتوجه نحو 
بلد�ن �أفريقيا �لو�قعة جنوب �ل�صحر�ء''، 
بني  �لر�بط  �لطريق  تعزيز  �إىل  م�صري� 
�أدر�ر- رقان ـ برج باجي خمتار على طول 
550 كلم وكذ� طريقي مترن��صت -  قز�م 

ومترن��صت - عني �ل�صالح.
وتطرق �لوزير �إىل �أنه مت �إدماج �لطريق 
�لوطني رقم 1 يف م�صروع �لطريق �لعابر 
�لتي  �لأ�صغال  �إىل  بالإ�صافة  لل�صحر�ء 
�إىل  �لطريق  حتويل  �أجــل  من  فيها  �صرع 

طريق �صيار يف بع�ص �ملناطق.
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هوؤلء من �صيلتقي بهم الرئي�س تبون

ت�صجيل 198 اإ�صابة جديدة، 183 متاثلت لل�صفاء و 04 وفيات

خبرية د�صتورية: ''حل الربملان ي�صتثني جمل�س الأمة''

 اجلزائر ت�صيد باإجراء امل�صاورات اخلام�صة رفيعة امل�صتوى يف كيدال

الوطنيالرئي�س تبون ي�صتقبل جمموعة ثانية من روؤ�صاء الأحزاب ال�صيا�صية
ا�صتالم طريق اجلزائر- لغو�س جوان املقبل

�ملرتبة  �ل�صعبي  �لــوطــنــي  �جلي�ص  �حــتــل 
�لثالثة يف �ملنطقة �لعربية و�لثانية �إفريقيا 
باور"  فاير  "غلوبال  موقع  ت�صنيف  �صمن 
لت�صنيف  للدول  �لع�صكري  بال�صاأن  �ملخت�ص 

�جليو�ص ل�صنة 2021.
�لوطني  �جلي�ص  حــل  �لت�صنيف،  وح�صب 
مبركز  متقدما  عامليا  �لـ27  باملرتبة  �ل�صعبي 
ت�صنيف  يف   2020 �إح�صائيات  عــن  ــد  و�ح
مركز غلوبال فاير باور، �لذي �صنف �جليو�ص 
وفقا  و�للوجي�صتية  �لع�صكرية  قوتها  بح�صب 

خلم�صني موؤ�صر�.
�لإجمايل  �لعدد  �أن  �لت�صنيف  �أكــد  حيث 
حو�يل  يبلغ  �جلــز�ئــري  �جلي�ص  يف  للجنود 
و2024  طائرة  و551  جندي،  �ألف   280

دبابة.
باأن �جلي�ص �جلز�ئري جاء يف  �ملوقع  و�أفاد 

مب�صر،  م�صبوقا  �إفريقيا  يف  �لثانية  �ملرتبة 
�ملرتبة  يف  �إفريقيا  جنوب  جي�ص  حل  فيما 
�لثالثة متبوعا باجلي�ص �لنيجريي ثم �ملغربي 

�لذي جاء يف �ملرتبة �خلام�صة �فريقيا.
�مل�صلحة  �لــقــو�ت  �أفـــر�د  عــدد  �ملوقع  وقــدر 
�لن�صطني يف �جلز�ئر بـ280 �ألف �صخ�ص، يف 
عاملًيا   13 �ملركز  �مل�صري  �جلي�ص  �حتل  حني 

و�لأول �إفريقيا.
عــربــًيــا، �جلي�ص  �لــثــاين  �ملــركــز  وجـــاء يف 
�ل�صعودي، حيث �حتل �ملرتبة 17 عاملًيا، �أّما 
�جلي�ص �جلز�ئري فقد جاء يف �ملركز �لثالث 
وجــاءت  �ملغربي،  �جلي�ص  وخام�ًصا  عربًيا، 
و�صابًعا  �لــ�ــصــاد�ــصــة،  �ملــرتــبــة  يف  �لإمـــــار�ت 
يف  �لكويت،  وتا�صًعا  �صوريا،  وثامًنا  �لعر�ق، 
حني حّلت �صلطنة عمان يف �ملرتبة �لعا�صرة، 

وفًقا للت�صنيف.

�آلية  �إطـــالق  عــن  �لــعــدل  وز�رة  ك�صفت 
�لن�صخة  و��ـــصـــتـــخـــر�ج  ــب  ــل ط خـــدمـــة 
�لإلكرتونية ل�صحيفة �ل�صو�بق �لق�صائية 
ــم 3، بــد�يــة مــن �لــيــوم �لإثــنــني 15  رق

فيفري.
�أن �خلطوة  لها،  بيان  �لوز�رة يف  و�أفادت 
�خلدمات  ع�صرنة  جت�صيد  �إطار  يف  تاأتي 
�لعدل  وز�رة  تنتهجها  �لتي  �لق�صائية 

�لتنقل  عناء  دون  منها  �ملو�طن  لي�صتفيد 
�إىل �جلهة �لق�صائية.

�إىل  �لبيان  ح�صب  �خلدمة  هذه  وتهدف 
من  �لإد�رة  تقريب  ميكانيزمات  تعزيز 
ذ�ت  �ملحاور  �أهم  من  تعترب  �لتي  �ملو�طن 
يف  �حلكومة  بها  �لتزمت  �لتي  �لأولــويــة 
�لإلكرتونية  �حلــكــامــة  جت�صيد  جمــال 

وحماربة �لبريوقر�طية.

ت�صنيف اجلي�س اجلزائري 
عامليا ل�صنة 2021

ا�صتخراج �صحيفة ال�صوابق الق�صائية 
رقم 3 اإلكرتونيا بداية من اليوم

ق. و

ق. و

ق. و

اأم�س الأحد عن ا�ستالم  بالنيابة فاروق �سيعلي  النقل   العمومية ووزير  اأعلن وزير الأ�سغال 
الطريق العابر لل�سحراء  يف جوان القادم بعد ال�ستكمال التام للم�سروع الرابط بني اجلزائر 

العا�سمة ومدينة لغو�س النيجريية على طول 4000 كلم.

ق. و



�صفيقة.�ص

من جهة اأخرى اأو�سح رئي�ص نقابة االأطباء 
لـ"االأورا�ص  واجلامعيني  اال�ست�سفائيني 
نيوز" اأن ق�سم الر�سو�ص وال�سدمات االأكرث 
بهيكل  اأ�سبه  بــات  واأنـــه  خا�سة  ت�سررا 
الفح�ص  جناح  اأن  اإىل  بالنظر  روح،  دون 
يف  املر�سى  ال�ستقبال  اأبــدا  الئق  غري  بات 
الو�سائل، م�سيفا يف ذات  ظل غياب جميع 
ال�ساأن اأن هذا الق�سم يحتاج اإىل تدخل كل 
االأطراف املعنية من اأجل و�سع حلول تليق 
با�ستقبال املر�سى يف اأح�سن الظروف �سيما 
واأن مكاتب الق�سم تفتقر حتى لتجهيزات 
واملكاتب  الكرا�سي  غــرار  على  املكتبية 
للبقاء  املــريــ�ــص  ي�سطر  حيث  ــا،  ــريه وغ
معظم  �سيق  اأدى  كما  طويلة،  ملدة  واقفني 

املزري  الو�سع  تفاقم  اإىل  امل�سلحة  اأق�سام 
الفرق  فمعظم  يحتمل  ال  االأمـــر  وبـــات 
غياب  من  تعاين  الطبية  و�سبه  الطبية 
بالعيادة  العمل  اأ�سبح  فقد  ال�سروريات، 
يف ظل كل تلك الظروف باالأمر امل�ستحيل، 
نزع  قــاعــة  اأن  نف�سه  املــتــحــدث  وح�سب 
املهجورة  بالقاعات  كثريا  ت�سبه  اجلبائر 
فهي تتوفر على و�سائل ب�سيطة ال غري مما 
اإىل  طبية  وال�سبه  الطبية  باالأطقم  دفع 

بذل جهد م�ساعف لتكفل باملر�سى.
ذاته،  املتحدث  اأ�ساف  ال�سياق  ذات  ويف 
يتوفر  ال  وال�سدمات  الر�سو�ص  ق�سم  اأن 
من  يــعــانــون  مــن  عــن  للك�سف  قــاعــة  على 
م�سكل الظهر املحدودب لذا فكل املخت�سني 

وتقدمي  الفئة  هــذه  فح�ص  عن  ميتنعون 
امل�ست�سفى  اإىل  توجيههم  ليتم  لهم  العالج 
بالرغم  خا�سة  عيادات  اإىل  اأو  اجلامعي 
من اأن امل�سلحة تتوفر على كفاءات طبية 
واأن  خا�سة  لهم  العالج  تقدمي  باإمكانها 
املحدودب  الظهر  م�سكل  مــن  يعانون  مــن 
ــي نــظــرا  ــل ــي ــاأه ــت ــالج ال ــع ــل ــون ل ــاج ــت ــح ي

ل�سرورته.
من جهة ثانية، اأكد رئي�ص نقابة االأطباء 
تقدمي  مت  اأنه  واجلامعيني  اال�ست�سفائيني 
�سكاوي عديدة للو�ساية، اأين يبقى م�سروع 
احلل  الوالية  يف  اآخــر  جامعي  م�ست�سفى 
منها  يعاين  التي  امل�ساكل  جلميع  الوحيد 

القطاع.

باتنة،  بــواليــة  �سفيان  بلدية  تــعــاين 
وامل�ساكل  النقائ�ص  من  كبرية  جمموعة 
جعل  مــا  عـــدة،  �ــســنــوات  منذ  التنموية 
تدخل  ــرورة  ــس ــ� ب يــطــالــبــون  قــاطــنــيــهــا 
ال�سلطات املعنية للوقوف على ان�سغاالتهم 

وتخفيف معاناتهم التي طال اأمدها.
هوؤالء  رفعا  التي  املطالب  اأبرز  بني  ومن 
البلدية  املكتبة  افتتاح  يف  اال�ستعجال 
�سنتني  من  اأزيــد  منذ  تد�سينها  مت  التي 
و  اخلدمة،  حيز  بعد  تدخل  مل  اأنها  اإال 
من  ا�ستفادتهم  البلدية  �سباب  انتظر  قد 
و  للمطالعة  ف�ساء  يعد  الذي  املرفق  هذا 
لدى  �سيما  ال  املــدارك  تو�سيع  و  املذاكرة 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  تالميذ  �سريحة 
الطلبة  اإىل  باالإ�سافة  االأطوار  مبختلف 

املطالعة  املهتمني مبجال  اجلامعيني وكذا 
الن�ساطات  خمتلف  عن  ناهيك  والكتاب 
املواهب  دعم  وكــذا  والثقافية  الفكرية 
�ساأن  من  ومن  املجاالت،  عديد  يف  ال�سابة 
توفري منا�سب ال�سغل  للعاطلني عن العمل 
وخمتلف  اجلامعية  ال�سهادات  حملة  من 

امل�ستويات الدرا�سية.
عيادة  باإجناز  "�سفيان"  �سكان  ويطالب 
توليد على م�ستوى بلديتهم نظرا للمعاناة 
يتحملن  اللواتي  احلوامل  تعي�سها  التي 
م�سقة التنقل اإىل عيادة التوليد بدائرة 
اال�ست�سفائية  واملوؤ�س�سة  التوتة  عــني 
عليهن  خطرا  ي�سكل  مما  نقاو�ص  بدائرة 
بعد  ب�سبب  �سيما يف احلاالت احلرجة  ال 
امل�سافة، ومن جهة اأخرى ال يزال تالميذ 

يعانون  البلدية  بـــذات  تيفران  قــريــة 
وبني  بينهم  امل�سافة  بعد  ب�سبب  االأمّرين 
درا�ستهم،  بها  يــزاولــون  التي  املوؤ�س�سات 
اال�ــســتــيــقــاظ يف  اإىل  يــ�ــســطــرون  حــيــث 
ل�سمان  الــيــوم  مــن  االأوىل  الــ�ــســاعــات 
تاأخر،  دون  الدرا�سة  مبقاعد  االلتحاق 
القرية  بهذه  متو�سطة  اجناز  يجعل  مما 
ملعاناة  حــد  لــو�ــســع  �ـــســـرورة  مــن  اأكــــرث 
التالميذ و اأوليائهم، وياأمل هوؤالء يف اأخذ 
اجلهات الو�سية هذا املطلب بعني االعتبار 
واالإ�سراع يف اإن�ساء هذه املتو�سطة للق�ساء 
اأثر  الذي  االأق�سام  اكتظاظ  م�سكل  على 
الأبنائهم  الدرا�سي  التح�سيل  على  �سلبا 
من  بالقرب  درا�ستهم  مزاولة  و  جهة  من 
مقر �سكناهم بدال من تكبد عناء التنقل 

مل�سافة بعيدة من اأجل التمدر�ص.
بلدية  �سباب  يطالب  اآخـــر  �سياق  ويف 
�سفيان برتميم املالعب اجلوارية املهرتئة 
اإىل جانب اإجناز ملعب جواري بـ "تيفران" 
حيث مل ت�ستفد القرية من ملعب جواري 
الريا�سية  هواياتهم  �سبابها  فيه  ميار�ص 
يف  خا�سة  يف  لهم  متنف�سا  ذلك  يعد  كما 
اأوقـــات الدرا�سة  ــارج  الــفــراغ وخ اأوقـــات 
ال�سباب  واعترب  العطل،  وخــالل  والعمل 
البلدي  بامللعب  مدرجات  اإن�ساء  م�ساألة 
لهم  يت�سنى  مل  اإذ  �ـــســـرورة،  مــن  ـــرث  اأك
تنظيم الدورات الريا�سية ب�سبب انعدام 
بالقدوم  لالأن�سار  ت�سمح  التي  املدرجات 
الريا�سية  ـــدورات  ال فعاليات  مل�ساهدة 
ـــقـــدم وغـــريهـــا من  ومـــقـــابـــالت كــــرة ال
الن�ساطات الريا�سية التي تتطلب ح�سور 

جمهور املنا�سرين.

�أغلب  بغياب  تعلق  ما  �ملر�صى، خا�صة  �أدت  ��صتياء  �أثارت  باجلملة،  نقائ�ص  من  باتنــة  بـ"�صبيطار حدة" بوالية  يعرف  ما  �أو  �خلدمات  متعددة  �لعيادة  تعاين 
�لتجهيز�ت �لطبية، حيث ي�صطر �الأطباء �إىل توجيه �ملر�صى عن �لعيادة �الأخرى �صو�ء �لعمومية منها �أو �خلا�صة.

وي�ستكي جتار املوا�سي الذين قدموا من 
البي�ساء  زانــة  غــرار  على  بلديات  عدة 
من  املــجــاورة،  املناطق  وباقي  ومــروانــة 
اأين  املوا�سي،  بــاأعــالف  التموين  غياب 
اإق�ساءهم من ذلك، يف  املعنيون  ا�ستنكر 
االأبقار،  مربي  على  االأمر   اقت�سر  حني 
هذه  ملثل  املعنيني،  قلق  ـــار  اأث مــا  وهــو 
مديرية  قبل  من  التع�سفية  املمار�سات 

امل�سالح الفالحية على حد تعبريهم.
ــادة  امل ــذه  ه بتوفر  ـــددوا  ن املحتجون 
و�سلت  مرتفعة  بــاأ�ــســعــار  الــ�ــســوق   يف 
ميكن  حني  يف  للقنطار،  4200دج  اإىل 
عن  1500دج،  مدعم   ب�سعر  اإقتنائها 
مع  مـــوازاة  ذلــك  ياأتي  امل�سانع،  طريق 
تاأثري  و  الوالية  ت�سهدها  التي  الندرة 
�سح االأمطار على ن�ساط تربية املوا�سي،، 
ر�سمية  مــرا�ــســالت  يف  جــاء  مــا  وح�سب 
منها  ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص  تلقت 
رفعها  م�سنع االأنعام فوؤاد مزيز بدائرة 
املحلية  الــ�ــســلــطــات  اإىل  جــا�ــســر  عــني 
االأخري  هــذا  طالب  الو�سية،  والـــوزارة 
"النخالة"  ــة  ــي االأول بــاملــادة  تــزويــده 

رقم  من�سور  الــــوزاري  املــر�ــســوم  ح�سب 
2020/11/30 املتعلق  املوؤرخ يف   959
بنظام التموين مبادة النخالة الناجتة 
و�سانعي  للمربيني  الطحن  وحــدات  من 
الكمية  على  للتح�سل  االأنعام،  اأغذية 
املنخرطني  املــوالــني  ح�سب  املمنوحة 
مديرية  رف�ست  حني   يف  املوؤ�س�سة،  مع 
امل�سالح الفالحية بباتنة، اإدراج  مربي 
ــادة  مب ــتــوزيــع  ال عملية  يف  ـــام،  االأغـــن
النخالة لقدرات املطاحن التي  ال تكفي 
الكم الهائل من الروؤو�ص، وهذا ح�سب ما 
جاء يف تقرير اللجنة الوالئية اخلا�سة 
بعملية التموين مبادة النخالة الناجتة 

من وحدات الطحن.
مربو االأغنام نا�سدوا امل�سوؤولني بتدارك 
ن�ساطهم،  يواجهها  الــتــي  ال�سعوبات 
ملادة  املدعمة  التدابري  من  وا�ستفادتهم 
الــنــخــالــة، وتــوفــريهــا حتى مــن خــارج 
الوالية، مهددين بت�سعيد االحتجاج يف 
حال عدم اال�ستجابة الفورية ملطالبهم، 
ل�سبح االإفال�ص  والتي باتت ملحة نظرا 

الذي بات يهدد معظمهم.

والقيقبة  الرحبات  من  كل  �سكان  طالب 
بدائرة راأ�ص العيون، ب�سرورة فتح املرافق 
االأمــر  �سنوات،   5 من  اأكــرث  منذ  املغلقة 
الريا�سية  الن�ساطات  اأوقف عديد  الذي 
املنا�سبات  يف  خا�سة  الفكرية  والثقافية 
واالأعياد الوطنية، حيث اعتربوها ملجاأً 

لالأطفال وال�سباب الإبراز مواهبهم.
بفتح  املحلية  ال�سلطات  طالبوا  ال�سكان 
دور ال�سباب يف البلديتني بعد مرور ن�سف 
عقد على غلقها دون التطرق لفتحها مرة 
اأخرى، نظرًا ملا كانت تقدمه من خدمات 
كثرية لفئة االأطفال وغريهم من الفئات 
بلدية  �سكان  وذكر  املجتمع،  يف  االأخــرى 
ال�سلطات  على  اأحلـــوا  اأنــهــم  الــرحــبــات، 
التي  ال�سباب  دار  فتح  اأجــل  من  املحلية 
اأغلقت منذ 5 �سنوات ومل تفتح اإىل يومنا 
هــذا، مــا طــرح عــدة تــ�ــســاوؤالت و�سطهم 
منددين بالو�سع الذي يعي�سه هذا املرفق 
الذي اأجنز ليفتح اأبوابه للوافدين عليه، 
من  فتحها  اإعـــادة  يف  يرغبون  فال�سكان 
الثقافية  الن�ساطات  وممار�سة  جديد 
الر�سم  ــرار  غ على  املختلفة  والفكرية 
واخلياطة  وامل�سرح  الت�سكيلية  والفنون 
الريا�سات  مــن  اأخـــرى  واأنــــواع  والــطــرز 
الــتــي جتـــذب االأطـــفـــال وتــبــعــدهــم عن 
االإجتماعية،  االآفـــات  يف  الــوقــوع  �سبح 

التالميذ  لتدعيم  اأق�سام  لفتح  واأ�ــســاروا 
الدرو�ص  مبختلف  ـــوار  االأط خمتلف  يف 
�سبانية  طاقات  بها  املنطقة  كون  الدعم 
ال�سلطات  اللــتــفــاتــة  حتــتــاج  مــوهــوبــة 
وثيقة  نيوز"  "االأورا�ص  وتلقت  املحلية، 
الرحبات  ببلدية  ال�سباب  دار  فتح  طلب 
على  املجتمع  يف  فاعلة  جمعيات  حررها 
غرار املنرب الوطني ل�سوت ال�سباب املكتب 
البلدي الرحبات واأي�سا البدر املنري للعمل 
واجلمعية  الــرحــبــات  مكتب  االإنــ�ــســاين 
حيث  الرحبات،  الرائد  للجيل  الوطنية 
فتح  بــاإعــادة  امللحية  ال�سلطات  طالبوا 
فقال  البلدية  رئي�ص  اأمــا  ال�سباب،  دار 
املرفق  اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص  ت�سريح  يف 
كان مفتوحا من قبل، لكن تنق�سه بع�ص 
التجهيزات والعتاد ليكون جاهزا واأ�ساف 
باأن �سبب الغلق هو عملية الرتميم حيث 
ي�سهد ال�سقف ترميما ب�سبب ت�سرب املياه 

عربه.
القيقبة،  بــلــديــة  �ــســكــان  ــب  طــال كــمــا 
دار  فــتــح  بــ�ــســرورة  املحلية  ال�سلطات 
حالة  تعي�ص  االأخــرى  هي  التي  ال�سباب 
غلق دائمة من �سنوات خلت، حيث اأكدوا 
الن�ساطات  بعث  الإعــــادة  مطلب  بــاأنــهــا 
و�سط  والريا�سية  والفكرية  الثقافية 

ال�سباب واالأطفال.

نقائ�ص باجلملة مبا يعرف بـ"�ضبيطار حدة" ومر�ضى ي�ضتكون

طالبو� بن�ضيبهم من م�ضاريع مناطق �لظل

على خلفية �أزمة �لندرة و�رتفاع �ضعر �لنخالة يف �لأ�ضو�ق

جمعيات قدمت طلب �لفتح لل�ضلطات �ملحلية

عيادات جواريـة بخدمات متدنية يف باتنة

امل�شاكل التنموية حتا�شر �شكان �شفيان بباتنة
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غياب الدعم ُيخرج مربو املوا�شي 
عن �شمتهم بباتنة

مطالب باإعادة فتح دور ال�شباب 
املغلقة بدائرة راأ�س العيون

�صميحة. ع

ببلدية عني جا�صر  �الأنعام  تغذية  �أمام م�صنع  �الأغنام،  مربي  �لع�صر�ت من  �الأول،  �أم�ص  جتمع، 
�لتي حلقت بن�صاطهم،  �أ�صعار �الأعالف، و�الأ�صر�ر  للتعبري عن غ�صبهم على �رتفاع  باتنة،  بوالية 

جر�ء �لك�صاد �لذي ت�صهده موؤخر� جتارة �ملو��صي.

حفيظة. ب

ح�صام �لدين. ق



نو�رة. ب

نو�رة. ب

اأم البواقي

خن�شلة

�شطيف
نظم �أم�ص، مكتتبون مبوقع 500 �صكن ب�صيغة �لبيع باالإيجار "عدل" يف �أم �لبو�قي، وقفة �حتجاجية، مطالبني �مل�صالح �لوالئية و�ملدير �جلهوي 

لوكالة "عدل" بالتدخل ومنحهم مفاتيح �صققهم �لتي طال �نتظارهم لها ملدة تقارب �ل 8 �صنو�ت.

لأول مرة منذ �نت�ضار �لوبـــاء 

عمارة مهددة بالإنهيار يف �أي حلظة 

يف ظل �نت�ضار �ملفرغات �لع�ضو�ئية

نفوق �أزيد من 300 دجاجة يف  بابار

بلدية طامزة

نز�ع عقاري حال دون توزيع ح�ضة 500 �ضكن

��ضتفادت منها موؤ�ض�ضة �لنقل �حلضضري و�ضبه �حلضضري

وال�سكان  ال�سحة  مــديــريــة  ك�سفت 
حت�سن  تــوا�ــســل  عــن  �سطيف  لــواليــة 
بفريو�ص  اخلا�سة  الوبائية  الو�سعية 
كورونا من خالل و�سول عدد االإ�سابات 
املوؤكدة بالفريو�ص اإىل اأدنى م�ستوى منذ 
بداية انت�سار الوباء خالل �سهر مار�ص 
االأرقــام  وح�سب  الفارطة،  ال�سنة  من 
املوؤكدة  االإ�سابات  عــدد  فــاإن  املقدمة 
جميع  عرب  حــاالت   09 اإىل  انخفا�ص 
املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية بالوالية وهذا 

اإىل غاية نهار االأم�ص.
ال�سحة  مــديــر  ت�سريحات  وح�سب 
ــــان فـــاإن  ــة عــبــد احلــكــيــم ده ــوالي ــل ل
م�ستقرة  تبقى  ال�سحية  الو�سعية 
عدد  تــراجــع  ظــل  يف  ـــام  اأي عــدة  منذ 
ان احلاالت  التاأكيد على  االإ�سابات مع 
الراهن  الوقت  يف  للعالج  تخ�سع  التي 
تبقى و�سعيتها م�ستقرة، وعرفت والية 

ــداد  اأع يف  حم�سو�سا  تراجعا  �سطيف 
الفارطة  االأ�سابيع  خــالل  االإ�ــســابــات 
توافق  املديرية  جعل  الذي  االأمر  وهو 
العمليات اجلراحية  ن�ساط  على عودة 
�سابق.ومن  وقــت  خــالل  توقفت  التي 
جانب اأخر تتوا�سل عملية التلقيح �سد 
املوؤ�س�سات  خمتلف  عرب  كورونا  فريو�ص 
تخ�سي�ص  مت  حيث  بالوالية  ال�سحية 
لفائدة بع�ص مناطق  اللقاح  كميات من 
ـــرار مناطق  بــالــواليــة عــلــى غ الــظــل 
يف  اأزال  عــني  ببلدية  وتــازيــال  تــالــوت 
ومن  ــة،  ــوالي ال مــن  اجلنوبية  اجلــهــة 
املنتظر اأن ت�ستلم الوالية خالل االأيام 
املقبلة احل�سة الثانية من اللقاح وهذا 
على اإعتبار اأن احل�سة االأوىل التي مت 
العاملني  تخ�ص  اأيام  منذ  فيها  ال�سروع 

يف املوؤ�س�سات ال�سحية وكذا املر�سى. 

ببلدية  م�سكن   50 حي  �سكان  جــدد 
�سطيف  واليــــة  جــنــوب  ـــاي  ب �ــســالــح 
املزرية  الو�سعية  على  احتجاجهم 
عمارات  ــدى  اإح عليها  تتواجد  التي 
هذا احلي والتي باتت مهددة باالإنهيار 
قاطنيها،  ـــص  روؤو� على  حلظة  اي  يف 
وح�سب ال�سكان املحتجني فاإن معاناتهم 
�سنة كاملة،   20 متوا�سلة منذ قرابة 
ورفع املحتجون عدة الفتات للمطالبة 
حيث  الئقة،  �سكنات  اإىل  بالرتحيل 
ــات منها  ــت رفـــع املــحــتــجــون عـــدة الف
�ساغية".  اأذان  وال  ماأ�سوية  "و�سعية 

وح�سب ال�سكان املحتجني فاإن و�سعية 
فرتة  يف  خا�سة  كارثية  باتت  العمارة 
ت�سرب  ــالل  خ مــن  ــار  ــط االأم ت�ساقط 
الواقعة يف الطوابق  ال�سقق  اإىل  املياه 
خماوف  اأثــار  الــذي  االأمــر  وهو  العليا 

من  املقدمة  ال�سكاوي  ورغــم  ال�سكان، 
اجلهات  تدخل  بغية  ال�سكان  طــرف 
حلول  عــن  البحث  اأجـــل  مــن  املعنية 
لهذه الو�سعية اإال اأن االأمور بقيت على 

حالها رغم الوعود املقدمة.
 ومت طرح االن�سغال على وايل �سطيف 
ورئي�ص  الــدائــرة  رئي�ص  رفقة  ال�سابق 
بحل  وعــود  تقدمي  مت  حيث  البلدية 
ال�سلطات  من  العديد  اأن  علما  امل�سكل، 
ال�سكنات  مــواقــع  اإىل  نــزلــت  املحلية 
التي  املــزريــة  الو�سعية  على  واأكــــدت 
تتواجد عليها هذه العمارات لكن دون اأن 
االإ�سكال،  لهذا  يتم تقدمي حلول فعلية 
اأي  ــدوث  ح مــن  ال�سكان  تخوف  ليبقى 
اإنهيار يف الفرتة املقبلة وليبقى احلل يف 
نظرهم هو ترحيلهم اإىل �سكنات الئقة 

قبل وقوع الكارثة. 

دائرة  بلديات  �سكان  معاناة  مازالت 
اجلنوبية  اجلـــهـــة  يف  اأزال  عـــني 
مع  مــتــوا�ــســلــة  �سطيف  واليــــة  مــن 
للنفايات  الع�سوائي  الــرمــي  م�سكل 
الكثري  جعلت  ــتــي  وال ـــاذورات  ـــق وال
ال�سكانية  والتجمعات  االأحــيــاء  من 
عني  بلديات  يف  بالقمامة  حما�سرة 

احلجر، عني اأزال وبئر حدادة.
املرات  من  الكثري  يف  ال�سكان  واحتج 
على هذا االإ�سكال املتوا�سل منذ مدة.
خا�سة  البلديات  هذه  �سكان  ويعاين 
الع�سوائية  للمفارغ  املجاورين  منهم 
وما  الكريهة  ــح  ــروائ ال انت�سار  مــن 
وت�سويه  �سحية  تاأثريات  من  يتبعه 
ــعــام وحــتــى الــتــاأثــري على  املــنــظــر ال

ال�سكان  واأرجـــع  الفالحي،  الن�ساط 
اإجناز  تاأخر  اإىل  الو�سعية  هذه  �سبب 
مركز الردم التقني بني البلديات وهو 
امل�سروع الذي من �ساأنه الق�ساء نهائيا 
عقد  ومت  احلــا�ــســل،  ــكــال  االإ�ــس على 
اجتماع بني روؤ�ساء بلديات الدائرة مع 
للبحث  اإيكو�سات  ملوؤ�س�سة  العام  املدير 
عن حلول فعلية لهذه الو�سعية حيث 
املفرغة  فتح  اإعــادة  على  االتفاق  مت 
عني  ببلدية  املــتــواجــدة  العمومية 
بعد  املقبلة  ــفــرتة  ال خـــالل  احلــجــر 
اتخاذ التدابري الالزمة وهذا تطبيقا 
لتعليمات ال�سلطات الوالئية بخ�سو�ص 

الق�ساء على املفارغ الع�سوائية. 

ــــة خــنــ�ــســلــة، خــالل  �ــســجــلــت والي
اأعداد  نفوق  املا�سيني،  االأ�سبوعني 
منزليا،  املــربــى  الــدجــاج  مــن  كبرية 
حيث اأكدت م�سادر لـ"االأورا�ص نيوز"، 
بالطريقة  الدجاج  مربي  بع�ص  اأن 
تكبدوا  بــابــار،  ببلدية  التقليدية 
خ�سائر كبرية بعد نفوق دجاجاتهم 

بطريقة غريبة وباأعداد كبرية.
اأحــد  �ــســجــل  الــبــلــديــة  نــفــ�ــص  ويف 
ــربــني نــفــوق مــا يــزيــد عــن 300  امل
نهاية  �ــســاعــة   24 خـــالل  دجــاجــة 
بات  ــذي  ال االأمـــر  املا�سي  االأ�ــســبــوع 
الطيور  اأنفلونزا  وباء  بزحف  ينبئ 
له  ــوؤر  ب ت�سجيل  بعد  الــواليــة  اإىل 
املجاورة.ورغم  البواقي  اأم  بوالية 

الفالحية  امل�سالح  ت�سريح  ــدم  ع
واجلهات املعنية بت�سجيل هذا النوع 

ــاإن مربي  مــن االأوبــئــة بــالــواليــة، ف
عربوا  قد  املنتجني  وكــذا  الدواجن 

الو�سع  تــفــاقــم  ــن  م تــخــوفــهــم  ــن  ع
خا�سة  كــبــرية،  خ�سائر  وت�سجيل 
التقليديني  باملربني  االأمر  تعلق  اإذا 
م�ساحات  عــلــى  يــعــتــمــدون  ــن  ــذي ال
لرتبية  ال�سغرية  ومزارعهم  منازلهم 
تاأمينا  ميلكون  ال  والــذيــن  الــدجــاج 
هذا  يكون  وقد  الن�ساط،  هذا  على 
بع�ص  ح�سب  الن�ساطات  من  النوع 
املخت�سني ال�سبب يف نقل الوباء اإىل 
امل�ساحات  على  العتماده  الــواليــة 
هذا  اأن  علما  واملك�سوفة  الــعــاريــة 
االأخري قد انتقل عن طريق الطيور 
عليه  ال�سيطرة  اأمر  ليكون  املهاجرة 
ملمار�سي  بالن�سبة  �سعبا  واحتواءه 

النا�سط ب�سكل تقليدي.

طامزة  بــلــديــة  مــواطــنــو  ي�ستكى 
وامل�ساتي  القرى  قاطنو  وبالتحديد 
التي  اخلــانــقــة  الــعــزلــة  م�سكل  مــن 
معي�ستهم  م�ستوى  تدهور  يف  ت�سببت 
حيث  للفالحني،  بالن�سبة  خا�سة 
جديدة  م�ساريع  بال  البلدية  ظلت 
املناطق  عــديــد  ــن  ع الــعــزلــة  لــفــك 
التابعة لها منذ اأكرث من ثالث �سنوات 

�سكانها،  معاناة  من  زاد  الــذي  االأمــر 
ال�سلطات  منا�سدة  اإىل  بها  ودفـــع 
يف  بجدية  النظر  اأجــل  من  املحلية 
و�سعية هذا البلدية "املنكوبة" فيما 

يتعلق مب�ساريع فك العزلة.
مل  طامزة  بلدية  اأن  ال�سكان،  واأكد 
التي  العزلة  م�ساريع فك  ت�ستفد من 
ثالث  منذ  حقها  من  االأ�ــســل  يف  هي 

�سنوات الأ�سباب غري معروفة، رغم اأن 
بلديات الوالية االأخرى ا�ستفادت من 
�سنويا  فيها  احلق  ولها  امل�ساريع  هذه 
بح�سة ترتاوح بني 5 اإىل غاية 15 
اغلب  اأن  رغم  احلاجة،  ح�سب  كلم 
كبري  ب�سكل  العزلة  تعاين  م�ساتيها 
طامزة  ووادي  بيا�ص  منطقة  منها 
ومنطقة جعفر بعني ميمون والوادي 

االأبي�ص وعني غيغل وغريها، ما دفع 
النوع من  اإىل اعتبار هذا  بالكثريين 
حق  يف  وتهمي�ص  اإق�ساء  احلــرمــان 
املناطق  من  تعد  التي  طامزة  بلدية 
اقت�ساد  تــدعــم  ــتــي  ال الــفــالحــيــة 
املنطقة بقوة وي�ستغل معظم �سكانها 
يف هـــذا الــنــ�ــســاط مــنــذ عــقــود من 

الزمن.

ال يزال �سكان منطقة "دوار 
بلعقل" بعني امليلة بوالية اأم 

البواقي، ينتظرون التفاتة 
ال�سلطات الوالئية واملجل�ص 

البلدي، من اأجل النهو�ص 
بالتنمية داخل املنطقة 

وتوفري اأدنى �سروريات احلياة 
التي حرم منها �سكان املنطقة 

ل�سنوات طويلة.
ويعاين �سكان "دوار بلعقل" 

من التهمي�ص الذي اأ�سحى 
يطوق املنطقة جراء انعدام 
امل�سالك الريفية واهرتائها 

ما اأدى لتوقف العديد من 
الفالحني عن ممار�سة ن�ساطهم 

الفالحي يف ظل �سعوبة 
عملية التنقل، باالإ�سافة اإىل 
انعدام عمليات الربط بالغاز 

الطبيعي و �سبكات الربط 
باملياه ال�ساحلة لل�سرب، و 
ا�ستعمالهم ملختلف الطرق 

البدائية جللب املياه.ياأتي ذلك 
رغم من الطبيعة الفالحية 

التي تتمتع بها املنطقة، وكذا 
الرثوة احليوانية التي تزخر 

بها، لكن ذلك مل ي�سفع لها اأمام 
ال�سلطة التنفيذية بالوالية، 

لتبقى املنطقة خارج ح�سابات 
امل�سوؤولني.

املجل�ص البلدي بعني مليلة، 
اأ�سار اأن ن�سيب بلدية عني مليلة 

من م�ساريع التكفل مبناطق 
للم�ساتي  بالنظر  "الظل" قليلة 

التي تعاين العزلة والبوؤ�ص، 
اأين مت طرح ان�سغاالت �سكان 

"دوار بلعقل" مرات عديدة على 
امل�سالح الوالئية، يف انتظار 

ا�ستفادت املنطقة من م�ساريع 
الربط بال�سبكات احليوية 

قريبا.

�سققهم  باقتحام  املحتجون  وهــدد 
املنتهية االأ�سغال يف حال عدم تلبية 
�سكناتهم  مفاتيح  ومنحهم  مطالبهم 
يوم 18 فيفري املقبل ح�سب ما اأكده 
املعنيون، وعرف موقع امل�سروع عديد 
يف  الكبري  الــتــاأخــر  بعد  الــنــزاعــات 

رغم  للمكتتبني،  ال�سقق  مفاتيح  منح 
االنتهاء الكلي من االأ�سغال اخلا�سة 
واخلارجية  الــداخــلــيــة  بالتهيئة 

للمجمع ال�سكني.
وفيما يخ�ص طبيعة االأر�سية التي 
مت  فقد  امل�سروع،  ت�سييد  عليها  مت 

بــوزارة  املخت�سة  امل�سالح  مرا�سلة 
العقار  ت�سوية  ــل  اأج مــن  الفالحة 
وحتويله من الطبيعة الفالحية اإىل 
اأر�ص قابلة للتعمري، واملتوقع الف�سل 
فيفري  �سهر  نهاية  قبل  الــقــرار  يف 

اجلاري.

احل�سري  النقل  موؤ�س�سة  ا�ستفادت 
اأم  ـــة  ـــوالي ب ــه احلـــ�ـــســـري  ــب ــس ــ� وال
نقل  حــافــلــة   20 مـــن  ــي،  ـــ ــبــواقـــ ال
منا�سفة  مــوزعــة  جــديــدة  ح�سري 
بني بلديتي عني مليلة واأم البواقي، 
ــهــا حــيــز اخلــدمــة  ــع دخــول ــوق ــت وامل
النقل  مديرية  مع  بالتن�سيق  قريبا 
العجز  تغطية  اأجــل  من  بالوالية، 
امل�سجل خالل ال�سنوات املا�سية، على 
م�ستوى عدد من التجمعات ال�سكنية 

اجلديدة و االأحياء. 
وينتظر قريبا طرح ملف تغيري م�سار 
حافالت النقل احل�سري على م�ستوى 
البواقي  واأم  مليلة  عــني  بــلــديــات 
اآراء  �سرب  على  بناء  البي�ساء،  وعني 

مدى  لدرا�سة  للمواطنني،  الكرتوين 
حمطات  وتغيري  تطبيقه  اإمكانية 
النقل  حلافالت  والتوقف  االنطالق 
فئات  جــمــيــع  ــني  ــك ومت احلــ�ــســري، 
املجتمع من امل�ساركة يف و�سع خمطط 
نقل جديد حلافالت النقل احل�سري 
امل�سافرين.وك�سفت  رغــبــات  تلبي 
بوالية  احلــ�ــســري  النقل  موؤ�س�سة 
للنقل  املجال  فتح  عن  البواقي،  اأم 
و�سيارات  احل�سري  و�سبه  احل�سري 
بلديات  ــن  م بــكــل  قــريــبــا  االأجـــــرة 
واإن�ساء  فــكــرون،  وعــني  كر�سة  عني 
يرتقب  مب�سكيانة،  ح�سري  حميط 
النقل  بحافالت  م�ستقبال  تدعيمه 
االأجرة.ياأتي  و�سيارات  احل�سري 

ذلك، بهدف الرفع من ن�سبة التغطية 
مبختلف  احل�سري  النقل  حلافالت 
البواقي،  اأم  الدوائر الكربى بوالية 
خا�سة مع ا�ستحداث اأحياء جديدة 
ــات �ــســكــنــيــة كــــربى خــالل  ــع ــم وجت
توفر  يتطلب  ما  املا�سية،  ال�سنوات 
عملية  ت�سهل  ح�سري  نقل  حافالت 
للمواطنني.باملقابل،  اليومي  التنقل 
يتوقع خالل االأ�سهر القليلة املقبلة، 
ا�ستحداث مركز لتكوين �سائقي الوزن 
الب�سائع  ونقل  وامل�سافرين  الثقيل 
املداخيل  لزيادة  اخلطرية،  ــواد  وامل
املالية ملوؤ�س�سة النقل ، وكذا التقليل 
من حوادث املرور التي ت�سجل �سنويا 

ل�سائقي الوزن الثقيل.

انخفا�س املعاجلني من كورونا
 يف م�شت�شفيات �شطيف  اإىل 09 حاالت

�شكان يطالبون بالرتحيل قبل وقوع 
الكارثة يف �شالح باي  

القمامة حتا�شر �شكان عدة 
بلديات ب�شطيف 

فالحون متخوفون من اأنفلونزا الطيور بخن�شلة

ال�شكان ي�شتكون االإق�شاء من م�شاريع التنمية

مكتتبون بـ"عدل" يهددون باقتحام �شققهم يف اأم البواقي

حظرية النقل تتدعم بـ20 حافلة جديدة

دوار "بلعقل" 
خارج ح�شابات 

امل�شوؤولني
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ـــــح عـــطـــار،  ـــــص و�أو�
بني  ــع  ــم ج لـــقـــاء  يف 
ـــطـــاقـــة  �ل وز�رة 
�لإنـــتـــقـــال  ووز�رة 
ــوي ومــــدر�ء  ــاق ــط �ل
�أن  �صونلغاز،  جممع 
�لإ�صتثنائي  �لظرف 
�لعامل  يطبع  �لـــذي 
�جلز�ئر  على  يفر�ص 

لتحقيق  ــرى،  �لأخ �لــدول  حذو  حتذو  �أن 
م�صادر  عن  بالبحث  �لطاقوي،  �لتحول 
�إ�صرت�تيجيات  تعديل  وحــتــى  جــديــدة 
طريقة  يف  �لنظر  �إعـــادة  وكــذ�  �لقطاع، 
��صتهالك �لطاقة و�لنتقال �ىل �لطاقات 
�آليات  وتر�صيد  عقالنية  باأكرث  �ملتجددة 
�صرورة  على  ــر  ــوزي �ل ــر  ــص و�أ� تــوزيــعــهــا. 

بتنويع  �لــتــعــجــيــل 
مـــ�ـــصـــادر �لــطــاقــة، 
حاجة  ذلــك  معترب� 
مــــلــــحــــة لــــتــــاأمــــني 
ــي  ــذ�ت �لإكـــتـــفـــاء �ل
على  �لــ�ــصــغــط  دون 
�لأحفورية،  �لــرثوة 
ــى  و�لـــــرتكـــــيـــــز عــل
�لد�خلية  �ملتطلبات 

على �ملدى �لبعيد عو�ص �لت�صدير.
�لطاقة،  قطاع  عن  �لأول  �مل�صوؤول  وثمن 
�لطاقوي  �لنــتــقــال  وز�رة  �إ�ــصــتــحــد�ث 
هذه  �أن  مـــربز�  ــددة،  ــج ــت �مل ــات  ــاق ــط و�ل
لن  �جلز�ئر  م�صتقبل  �أن  تظهر  �خلطوة 
هنالك  بل  �ملحروقات،  �أرباح  على  يقت�صر 

بعد �إقت�صادي جديد يعزز �لتنوع.

لل�صلب  �لقطرية  �ل�صركة �جلز�ئرية  �أعلنت 
مرحلة  �ملبا�صر  �لختز�ل  وحــدة  دخــول  عن 
�ل�صتغالل بعد �لنتهاء من مر�حل �لتجارب.  
�لقلب  مبثابة  �ملبا�صر  �لختز�ل  وحــدة  تعد 
بـ:  تقدر  �نتاجية  بطاقة  للمركب  �لناب�ص 
�ملختزل  �حلديد  من  �صنويا  طن  مليون   2.5
بنوعية �لبارد و�ل�صاخن، وتاأتي هذه �لوحدة 
لتدعيم باقي وحد�ت �مل�صنع �لتي مت ��صتالمها 
يف  �لفعلي  �لإنتاج  مرحلة  �ملركب  دخول  منذ 
باإنتاج  �لتقنية  هذه  وت�صمح   ،2017 �أكتوبر 
نقاوة  بن�صبة  حديد خمتزل ذو جودة عالية 

تفوق 94 باملئة.
من  ــاج  ــت �لإن تكلفة  بتخفي�ص  ت�صمح  كما 
�لبيئة،  على  و�حلفاظ  �لطاقة  توفري  خالل 
بـ  �لوحدة  لهذه  �لإنتاجية  �لطاقة  وتقدر 
7500 طن يف �ليوم، وتعترب �إ�صافة جد هامة 
ملختلف �لوحد�ت �ل�صناعية �لع�صرة �لأخرى 

�ملتو�جدة باملركب.

ثمرة  هــو  و�ل�صلب  للحديد  بـــالرة  مــركــب 
مت  و�لــتــي  �لقطرية  ـ  �جلــز�ئــريــة  �ل�صر�كة 
وبا�صتثمار   )51/49( قاعدة  وفق  �إبر�مها 
�أهمية  ذو  وهـــو  دولر  ــيــار  مــل  02 ــوق  ــف ي

تلبية  �إىل  يهدف  لأنه  ووطنية  ��صرت�تيجية 
�خلر�صانة  حــديــد  مــن  �لــ�ــصــوق  �حــتــيــاجــات 
وت�صدير  ــة  ــدي ــدي �حل ـــالك  �لأ�ـــص ولــفــائــف 

�لفائ�ص.

�أكد يوم �أم�ص �لأحد �ملدير �لعام لل�صركة 
مر�د  و�لغاز  �لكهرباء  لتوزيع  �جلز�ئرية 
بالطاقات  �لإ�صتعانة  �صيتم  ــه  �أن عجال، 
على  �ملــتــز�يــد  �لطلب  لتلبية  �ملــتــجــددة 
�ملوؤ�ص�صة  �صعي  مربز�  �لكهربائية،  �لطاقة 
لــتــوحــيــد �خلـــــرب�ت �ملــكــتــ�ــصــبــة مـــن قبل 

�ملوزعني.
و�أو�صح عجال خالل �مللتقى �لدويل ملديري 
لتوزيع  �جلز�ئرية  �ملوؤ�ص�صة  �أن  �لتوزيع، 
�خلدمة  مبد�أ  على  تعتمد  و�لغاز  �لكهرباء 
�لعمومية وفقا ملقت�صيات و�صروط �لتكلفة، 
وفق �خلطة �لتنظيمية منذ 2017 لإن�صاء 
لتوزيع  �جلز�ئرية  لل�صركة  جديد  منوذج 
�لكهرباء و�لغاز مع �إعادة هيكلتها لتح�صني 

خدماتها.

�صركة  �أن  �إىل  �لــعــام  �ملــديــر  ــار  ــص �أ� كما 
نطاق  تو�صيع  على  عملت   ،''sadag''
من2020،  فيفري  من  �عتبار�  �أن�صطتها 
توزيع  معد�ت  وت�صويق  �لتموين  و�أن�صطة 
�صناعة  �إىل  بالإ�صافة  و�لغاز،  �لكهرباء 
و�ملعد�ت  و�لغازية  �لكهربائية  �لتجهيز�ت 
�جلانبية و�إ�صالح حمولت �لطاقة، وتاأهيل 

�ملعد�ت و�لتجهيز�ت �لطاقوية.
وك�صف نف�ص �مل�صوؤول �أن �ل�صركة تطمح يف 
تلبية �لطلب على �لطاقة �لكهربائية بدمج 
�صبكاتها،  م�صتوى  على  �ملتجددة  �لطاقات 
�أمناط  من  للتغيري  ياأتي  هــذ�  �أن  مو�صحا 
�لإ�صتهالك و�لتفتح على �فاق حتفز �لنمو 
�لإقت�صادي، وت�صريع وترية �عتمادها على 

نطاق �أو�صع.

�أ�صعار برتول �صحر�ء بالند، �خلام  �رتفعت 
خالل  دولر  بـ5.09  �جلــز�ئــري،  �ملرجعي 
�صهر جانفي �ملا�صي �أي بزيادة ن�صبتها 10.2 
باملئة مقارنة ب�صهر دي�صمرب مدعمة بانتعا�ص 
�لطلب �لعاملي وجهود بلد�ن �أوبيب+ �لر�مية 
�ىل حتديد �نتاج �لبرتول من �أجل ��صتقر�ر 

�ل�صوق.
�مل�صدرة  �لــبــلــد�ن  منظمة  ـــام  �أرق وح�صب 
تقريرها  يف  ن�صرت  �لتي  )�أوبيب(  للبرتول 
�جلز�ئري  �خلام  �صعر  فان  �لأخــري  �ل�صهري 
بلغ 55.08 دولر للربميل يف جانفي 2021 

مقابل 49.99 دولر يف دي�صمرب 2020.
خام  بــاحــتــالل  �لرتــفــاع  هــذ�  �صمح  وقــد 
�ــصــحــر�ء بــالنــد �ملــركــز �لــثــاين مــن جمموع 
بعد  جانفي  ل�صهر  �أوبيب  �صلة  خامات  �أغلى 
دولر   55.84  ( جري��صول  �لأنغويل،  �خلام 
للربميل يف حني �أنه كان يحتل �ملركز �لثالث 

�صهر دي�صمرب �ملن�صرم.
�أ�صا�ص  على  �جلز�ئري  �خلام  �صعر  ويحدد 
�ل�صمال  �ملرجعي لبحر  �أ�صعار �لرب�نت �خلام 
�إ�صافية  منحة  مع  لندن  ببور�صة  و�مل�صعر 
نظري خ�صائ�صه �لفيزيائية و�لكيماوية �لتي 

حتبذها م�صانع �لتكرير.
بزيادة  متيز  ظرف  يف  �لرتفاع  هذ�  وياأتي 
�أ�ص�ص  ''حت�صن  ب�صبب  �خلام  �أ�صعار  يف  عامة 
�ل�صوق �صيما �آفاق تعزز عر�ص �خلام و تر�جع 
بالبرتول  �خلا�صة  �لعاملية  �لحتياطات 
يف  �لبرتول  على  �لطلب  بانتعا�ص  و�لتفاوؤل 
فاأكرث  �أكــرث  �لعامل  من  بلد�ن  ت�صادق  حني 
كورونا  لفريو�ص  �ملــ�ــصــادة  �للقاحات  على 

وبد�ية حمالت �لتلقيح''، ح�صب �لتقرير.
�لتي  باملعطيات  �ل�صوق  ثقة  ''تعززت''  كما 

ت�صري �ىل م�صتوى مطابقة ''مرتفع'' يف �صهر 
�طار  يف  �ملحددة  للح�ص�ص   2020 دي�صمرب 
�تفاق �لتخفي�ص لأوبيب+ وبالقر�ر �أحادي 
تقلي�ص  يف  �لــ�ــصــعــوديــة  للعربية  �لــطــرف 
��صافية  برميل/يوميا  مليون  بـ1  �نتاجها 
نف�ص  ي�صيف  ومار�ص  فرب�ير  �صهري  خــالل 

�مل�صدر.
�صلة  �أن  �ىل  �لتقرير  �أ�صار  �أخرى،  جهة  من 
�لوبيب بلغت يف يناير �ملن�صرم �أعلى م�صتوى 
لها منذ مار�ص 2020 �أي بزيادة 5.21 دولر 
 54.38 10.6+ باملئة( لت�صتقر يف معدل   (

دولر للربميل.
�أ�صار تقرير  وبخ�صو�ص �لنتاج �جلز�ئري، 
�لأوبيب �ىل �أنه بلغ 874000 برميل يوميا 
يف جانفي 2021 مقابل 863000 برميل يف 
وقد  برميل(.   +11000(  2020 دي�صمرب 
�صنة  يف  للجز�ئر  �لنتاج  متو�صط  �نخف�ص 
برميل   899000 حدود  يف  لي�صتقر   2020
1.023 مليون برميل يوميا يف  يوميا مقابل 

�صنة 2019 .
�لبرتول،  على  �لعاملي  بالطلب  يتعلق  وفيما 
مليون   5.8 بـ  ''قد يرتفع  �أنه  �لأوبيب  ترى 
توقعات  مر�جعة  متت  وعليه  يوميا  برميل 
مليون   0.1 بـــ  �لنــخــفــا�ــص  نحو  ــب  ــي �لأوب
برميل يوميا مقارنة بال�صهر �ملن�صرم لي�صتقر 

يف حدود 96.1 مليون برميل يوميا.
ــــــرى، �أو�ـــصـــحـــت �لأوبـــيـــب  ــة �أخ ــه مـــن ج
�جلبهة  عــلــى  �ليــجــابــيــة  ــور�ت  ــط ــت �ل �أن 
�نعا�ص  بـــرب�مـــج  مــدعــمــة  ــاديــة  ــ�ــص �لقــت
خمتلف  يف  �لطلب  ت�صجيع  �صاأنها  من  مكثفة 
�صنة  من  �لثاين  �ل�صد��صي  خالل  �لقطاعات 
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''�صندوق  �أن  باحمد،  بن  �لوزير  و�و�صح 
ت�صويق  ي�صتغل  �لــذي  �لرو�صي  �ل�صتثمار 
�ملطور   ''V ''�صبوتنيك  �لــرو�ــصــي  �لــلــقــاح 
مــن قــبــل �ملــعــهــد �لــرو�ــصــي لــعــلــوم �لأوبــئــة 
قد  كان  )غاماليا(  �ملجهرية  و�لبيولوجيا 
�لتي  �لبلد�ن  بع�ص  ��صهر  ثالثة  منذ  حدد 
بينها  من  �للقاح  هذ�  لإنتاج  �لقدر�ت  متتلك 
و�ل�صرق  �إفريقيا  ملنطقة  بالن�صبة  �جلز�ئر 
على  �لعاملي  �لطلب  و�ن  خ�صو�صا  �لأو�صط، 
�للقاحات يف تز�يد ما يدفع �لبلد�ن �مل�صنعة 
لال�صتجابة  ــرى  �خ بــلــد�ن  يف  لإنتاجه  لــه 

للطلب �لعاملي''.
جهتنا  مــن  نحن  ''قمنا  ــوزيــر،  �ل ــاف  و�أ�ــص
هذ�  على  �لإيجابي  بالرد  �يام  ع�صرة  منذ 
بعد  مت  �لــقــر�ر  هــذ�  �ن  مو�صحا  �لختيار، 
�ل�صناعة  وز�رة  بني  �مل�صاور�ت  من  �لعديد 
للمنتجات  �لوطنية  و�لوكالة  �ل�صيدلنية 
عن  ممثلني  رو�صيا  من  وخرب�ء  �ل�صيدلنية 
�صندوق �ل�صتثمار �لرو�صي ومعهد “غاماليا” 
تقنية  باأر�صية  تــزويــدنــا  �إثــرهــا  على  مت 
ل�صناعة  �لالزمة  �لتقنية  �ملعطيات  تت�صمن 

بني  �لدر��صة  قيد  حاليا  هي  و�لتي  �للقاح 
�لرو�ص  ونظر�ئهم  �جلــز�ئــريــني  �خلـــرب�ء 
لتحديد مر�حل �لإنتاج و�لإمكانيات �ملادية 
يف  لالنطالق  و�صعها  يجب  �لتي  و�لب�صرية 

عملية �لإنتاج �ملحلي للقاح''.
ويف هذ� �ل�صدد، ك�صف �لوزير �أن ''�ل�صر�كة 
�لرو�صي  �ل�صتثمار  �صندوق  بــني  �صتكون 
�لعمومي  �لــ�ــصــيــدلين  و�ملــجــمــع  �لعمومي 

لإنتاج  ح�صريا  �ختري  �لــذي  “�صيد�ل” 
�للقاح، نظر� لالإمكانيات �لتقنية و�لب�صرية 
جممع  �ن  كذلك  مو�صحا  يــحــوزهــا''،  �لتي 
“�صيد�ل” �لوطني ''يتوفر على قدر�ت �إنتاج 
�للقاح �نطالقا من �ملادة �خلام �لتي �صيوفرها 
�جلانب �لرو�صي، لكن هدف �جلانبني هو �نتاج 
�ملادة �خلام كذلك يف �جلز�ئر ما يجعل منه 

منتوج م�صنع حمليا بن�صبة 100 باملائة''.

قال وزير �ملناجم حممد عرقاب يوم �ل�صبت 
عن  �لتنقيب  مل�صروع  �لفعلية  �لنطالقة  �أن 
مار�ص  �صهر  تتعدى  لن  جبيالت  بغار  �حلديد 
�ملقبل، مع �ل�صروع �لفعلي يف �ل�صتغالل نهاية 

�لعام 2023.
و�أو�صح �لوزير لدى نزوله �صيفا على منتدى 
يعد  جبيالت  غار  م�صروع  �ن  �ل�صعب  جريدة 
من �أولويات �لقطاع �صيما و�أن �جلز�ئر حتتاج 
�إىل �نتاج 12 مليون طن من �حلديد لتغطية 
�لحتياجات �لوطنية مقابل �إنتاج ل يتعدى 

طن. مليون   5

�نتهاء  �لآن مت  �ل�صيد عرقاب، حلد  وح�صب 
�ملحادثات مع �ل�صريك �ل�صيني وينتظر �إنهاء 
ويتم  �لتمويل.  لتحديد  ــرية  �لخ �ملرحلة 
عند �نطالق �مل�صروع �جناز على عدة مر�حل 
�ن�صاء  ثم  م�صغر،  �أويل  م�صنع  باإن�صاء  تتعلق 
وتتطلب  جبيالت.  غــار  يف  �لنهائي  �ملــركــز 
عمليات �ل�صتغالل ��صتعمال تقنيات حديثة 
باملائة  05ر0  �أقل من  �إىل  �لف�صفور  لتقلي�ص 

بالتعاون مع �ل�صريك �ل�صيني.
�قت�صاديا  �حلديد  ��صتغالل  من  وللتمكن 
�ملتو�جد  �لف�صفور  ن�صبة  تقلي�ص  ي�صتوجب 

�أهم  من  يعترب  ما  وهو  باملائة،  1ر0  �ىل  فيه 
عبد  وم�صري  جبيالت  غار  م�صروع  حتديات 
�لذي  تــنــدوف(  جــنــوب  كــم   160( �لعزيز 
من  طن  مليار  5ر3  بـ  خمــزون  على  يحتوي 
�إىل  �لف�صفور ي�صل  �حلديد  برتكيز عال من 

باملائة. 8ر0 
ــر  ــدو�ئ �ل ــع  م بالتن�صيق  �لــقــطــاع  ويــعــمــل 
�ملائية  و�ملـــو�رد  )�لنقل  �لأخـــرى  �لــوز�ريــة 
و�لطاقة( على توفري �حتياجات �مل�صروع، �أين 
�لوزير على وجود خرب�ء جز�ئريني ذو  �أكد 

م�صتوى عال �صيعملون على متابعة �مل�صروع.

علي  ــت  �آي فــرحــات  �ل�صناعة  ــر  وزي �أعــلــن 
�إعد�د  من  �لنتهاء  عن  �ل�صبت  يوم  بر�هم 
و�لذي  �جلديد  �ل�صتثمار  قانون  م�صروع 
خللق  كــربى  ��صتثمار�ت  بعث  مــن  �صيمكن 

�لرثوة و�لنهو�ص بالقت�صاد �لوطني.
نزوله �صيفا  �بر�هم خالل  �آيت علي  و�أكد 
�لقانون  ــذ�  ه �أن  ''�حلـــــو�ر''  منتدى  على 
على  ثــم  �لـــــوزر�ء  جمل�ص  عــلــى  �صيعر�ص 

�لربملان بغرفتيه للم�صادقة عليه.
�صملها  �لتي  �لرئي�صية  �لتعديالت  وعــن 
�لوزير  �أو�صح  �جلديد،  �لن�ص  هذ�  م�صروع 

لفائدة  �لت�صرف  حرية  لي�صمن  جــاء  �أنــه 
و�خلا�صة  �لعمومية  �ملوؤ�ص�صات  م�صريي 
�صريطة �أن تكون �ل�صتثمار�ت �لتي يقومون 

بها ''عقالنية ومنتجة''.
و�أ�صاف �ن م�صروع قانون �ل�صتثمار �جلديد 
وو�صوح''  ''�صفافية  من  �ل�صمانات  كل  مينح 
و�خلو��ص  �لعمومني  �مل�صتثمرين  لفائدة 
��صتعمال  يف  �لتع�صف  ميــكــن  ''ل  بحيث 
�أي م�صتثمر''. وي�صمن هذ�  �ل�صلطة يف حق 
ما  �ملعاملة  يف  �لتفرقة  عدم  �أي�صا  �مل�صروع 
كما  و�خلــو��ــص  �لعمومني  �مل�صتثمرين  بني 

�ل�صتثمارية  للم�صاريع  �لأولــويــة  يعطي 
�لأكرث مردودية للبالد. 

ويف نف�ص �ل�صياق، �أكد �آيت علي بر�هم على 
قادرة  ''جــديــة''  ��صتثمار�ت  فتح  �صرورة 
�أجل  من  حمليا،  �لأولية  �ملو�د  ت�صنيع  على 
�إىل  م�صري�  للبالد،  حقيقية  �صناعة  بعث 
لفائدة  �صناعية  قاعدة  لإن�صاء  �حلاجة 
باجلز�ئر  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات 
دون  بال�صتمر�رية  �لوطني  للن�صيج  ت�صمح 
�حلاجة �ىل ��صتري�د خمتلف حاجياته من 

�خلارج.

اأكد وزير ال�سناعة ال�سيدلنية، لطفي بن باحمد، اأن انتاج اللقاح امل�ساد لفريو�س كورونا )كوفيد-19( �سيتم بال�سراكة مع رو�سيا لت�سنيع اللقاح 
الرو�سي ''�سبوتنيك  V'' حمليا، م�سيفا، اأن الإنتاج �سيكون ح�سريا من قبل املجمع ال�سيدلين العمومي “�سيدال.

�نطالق م�ضروع �لتنقيب عن �حلديد بغار جبيالت �ضهر مار�ص �ملقبل

للتغيري من �أمناط �لإ�ضتهالك..

اأكد وزير الطاقة، عبد املجيد عطار، اأن حتقيق الأمن الطاقوي بات اأولوية ق�سوى، بدل الربحية 
الت�سديرية التي كانت تنتهجها اجلزائر �سابقا يف قطاع املحروقات.



�أتى حريق على ما ل يقل عن مئة �صهريج 
نفط وغاز يف �أفغان�صتان، يف"كارثة"وقعت 
عند �أحد �أهم �ملعابر �حلدودية مع �إير�ن 
�لدولر�ت، وفق  �أ�صر�ر� مباليني  وخّلفت 

ما �أفاد م�صوؤولون �لأحد.
ومّت �إخماد �حلريق �ل�صخم �لذي �ندلع 
قلعة  �إ�ــصــالم  معرب  يف  �ل�صبت  ظهر  بعد 
مدينة  مــن  كلم   120 بعد  على  �لــو�قــع 
�لناطق  وقــال  تقريبا.  بالكامل  هــر�ت، 
با�صم حاكم ولية هر�ت بعدما ز�ر �ملوقع 
"تبلغنا عن 100�إىل200 �صاحنة دمرت، 

لكن قد يكون �لرقم �أكرب".
ولية  جتارة  غرفة  رئي�ص  �أفاد  بدوره، 
�ملكان  �إىل  توّجهو�  ل�صو�صا  �أن  هــر�ت، 
�صلعا  �صرقو�  حيث  �حلريق  �ندلع  عندما 
يتم ��صتري�دها وت�صديرها عرب �حلدود. 
مما  بكثري  �أكرب  كانت  �أن"�لكارثة  و�أكــد 
تقدير�ت  عن  وحتــّدث  تخيله''.  ميكن 
مبليار�ت  "خ�صائر  �إىل  ت�صري  �أولــيــة 

�لدولر�ت". 
على  ن�صرت  م�صورة  ت�صجيالت  و�أظهرت 
�ل�صبت  ليل  �لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل 
و�صط  �ملكان  من  تت�صاعد  �للهب  �أل�صنة 
�صحب كثيفة من �لدخان �لأ�صود. و�صاهد 

�لنري�ن  �ملوقع  يف  بر�ص  فر�ن�ص  م�صّور 
و�صحب �لدخان وهي ما ز�لت تت�صاعد من 

�ملوقع �لأحد.
عن  ــر�ت  ه يف  �ل�صحة  م�صوؤولو  و�أفـــاد 
�إ�صابة 20 �صخ�صا بجروح جر�ء �حلريق. 
�ل�صتنتاجات  �أن  �ملالية  وز�رة  وذكــرت 
يف  ــد�أ  ب �حلــريــق  �أن  �إىل  ت�صري  �لأولــيــة 
وي�صفر  �صريعا  ميتد  �أن  قبل  �صهريج 
فيها  مبــا  كبرية"،  مــاديــة  "خ�صائر  عــن 
لإد�رة  تابعة  ومن�صاآت  و�صهاريج  وقــود 
ــارك. و�ــصــاركــت �أجــهــزة �لإطــفــاء  ــم �جل
ما تبقى  �إخماد  �لأفغانية و�لإير�نية يف 

من �حلر�ئق.
�أهم  بــني  مــن  قلعة  �إ�ــصــالم  معرب  ويــعــد 
�جلزء  عربه  ويتم  �أفغان�صتان،  يف  �ملنافذ 
مع  �لتجاري  �لتبادل  عمليات  من  �لأكرب 

�إير�ن.
�خلارجية  وز�رة  با�صم  �لناطق  وقــال 
�إن  ز�دة  خــطــيــب  �ــصــعــيــد  ـــيـــة  �لإيـــر�ن
�ل�صاحنات  �أمام  "مفتوحة  كانت  �حلدود 
و�لــ�ــصــيــار�ت و�لأ�ــصــخــا�ــص �لــهــاربــني من 

�حلريق باجتاه �إير�ن".
�هلل  �أمر  �لأفغاين  �لرئي�ص  نائب  و�أكــد 

�ل�صاحنات  ملئات  �ل�صماح  مت  �أنــه  �صالح 
هــربــا من  �إيـــــر�ن  �إىل  بــعــبــور �حلــــدود 

�حلريق.
يف  مـــر�ر�  هاجمت  طالبان  �أن  ويــذكــر 
ت�صتبه  �لــتــي  �لــوقــود  �صهاريج  �ملا�صي 
�لبالد  يف  �لأجنبية  �لقو�ت  تــزّود  باأنها 

بالإمد�د�ت.
�ملتطرفة  �حلركة  ــرت  دّم  ،2014 ويف 
هجوم  يف  وقــود  �صاحنة  مئتي  من  �أكــرث 
�إي  ت�صدر  مل  لكن  كابول.  ــر�ف  �أط على 
ــورط �حلــركــة يف  مــوؤ�ــصــر�ت تــدل على ت

�حلريق �لأخري.
من�صوب  يف  �رتفاعا  �أفغان�صتان  وت�صهد 
�جلارية  �ل�صالم  حمادثات  رغم  �لعنف 
يف  كابول  وحكومة  طالبان  حركة  بني 
�لدوحة منذ �صبتمرب، و�لتي ف�صلت حتى 

�لآن يف حتقيق �أي �خرت�ق يذكر.
�لرئي�ص  �إد�رة  �لعنف  �زديــــاد  ودفـــع 
�لأمريكي جو بايدن �إىل �إعالن مر�جعة 
فرب�ير  يف  �لــدوحــة  يف  �ملـــربم  لالتفاق 
ين�ص  و�لذي  طالبان  حركة  مع   2020
من  �لأمريكية  �لقو�ت  كامل  �صحب  على 

�أفغان�صتان بحلول �لأول من مايو.

�لإير�ين  �جلي�ص  قائد  م�صاعد  ك�صف 
حبيب  �لأمــري�ل  �لتن�صيقية،  لل�صوؤون 
بحرية  مـــنـــاور�ت  �أن  ــيــاري،  ــص � �هلل 
يف  قريبا  �صتجري  رو�صيا  مع  م�صرتكة 

�صمال �ملحيط �لهندي.
�ملناور�ت  "هذه  �أن  �إىل  �صياري  و�أ�صار 
�إيـــر�ن  جتريها  �لــتــي  �لثانية  تعترب 
من  ــك  وذل �لــبــالد،  جنوب  يف  ورو�صيا 
�ملحيط  �صمال  يف  �لأمــن  �إر�ــصــاء  �أجــل 

�لهندي".
�لإير�ين  �جلي�ص  قائد  م�صاعد  وقال 
مو�صحا �أهمية هذه �ملناور�ت: "عندما 
�لرو�صية مناور�ت مع  �لبحرية  جتري 
�جلمهورية  جلي�ص  �لبحرية  �لقو�ت 
هذه  فاإن  �لثوري،  و�حلر�ص  �لإ�صالمية 
�ملناور�ت حتمل ر�صالة و��صحة مفادها 
�أن �لبحرية �لإير�نية من حيث �ملعد�ت 
و�لقوى �لب�صرية و�لتقنية و�لتكتيكات 
ــال  ــص ــ� ــه و�لـــقـــيـــادة و�لت ــي ــوج ــت و�ل
�حلديثة  ـــعـــد�ت  �مل �ىل  و�لـــو�ـــصـــول 

مب�صتوى �لقوى �لبحرية �لعاملية".
�لعديد  بالدنا  و�جهت  "لقد  و�أ�صاف: 
�لأوىل  �لأيــــام  منذ  �لــتــهــديــد�ت  مــن 
�لأعـــد�ء  وو�ــصــع  �لإ�ــصــالمــيــة،  للثورة 
خططا خمتلفة يف هذ� �ل�صدد، �إل �نها 

جميعا ف�صلت".
وحــــول قــــدرة �إيـــــر�ن وقــوتــهــا على 
"�ملعادية"  �لــــدول  �لــــدول  مــو�جــهــة 

ف�صل  "�صبب  �أن  �ــصــيــاري  �عــتــرب  لــهــا، 
نظام  �قتد�ر  �لأعــد�ء يكمن يف  خطط 
�جلــمــهــوريــة �لإ�ــصــالمــيــة �لإيــر�نــيــة 
�مل�صلحة"،  للقو�ت  �لــر�دعــة  و�لــقــوة 
طهر�ن  على  "يجب  ــه  �أن على  م�صدد� 
�لقوة،  هــذه  لتعزيز  د�ئما  ت�صعى  �أن 
�لأفكار  در��صة  خالل  من  تتحرك  و�أن 

ق.دو�لأبحاث �لعلمية".

ق.د

م�شر واإ�شبانيا 
تنفذان تدريبا 
بحريا يف البحر 

االأحمر
�مل�صـرية  �لبحرية  �لقو�ت  نفذت 
تدريبا  �لأحــد،  ��أم�ص  و�لإ�صبانية، 
"برني�ص"  بقاعدة  عــابــر�  بحريا 
�لبحرية يف نطاق �لأ�صطول �جلنوبي 

بالبحر �لأحمر.
�لفرقاطة  �لتدريب  يف  و��ــصــرتك 
ولن�ص  �ل�صيخ"،  "�صرم  �مل�صـرية 
�صفينة  مع  يونيو"،   18" �ل�صو�ريخ 
 ESPS" �لإ�ــصــبــانــيــة  �لإبــــــــر�ر 

."CASTILLA LPD
ــد من  ــدي ــع وتــ�ــصــمــن �لــتــدريــب �ل
ذ�ت  �ملختلفة  �لتدريبية  �لأن�صطة 
مترين  منها  ـــــرت�يف،  �لح �لــطــابــع 
�لإمد�د بالبحر، وت�صكيالت �لإبحار 

�ملختلفة.
�لــــتــــدرب عــلــى متــاريــن  كــمــا مت 
�إىل  بالإ�صافة  �لإ�صارية،  �ملو��صالت 
�أ�صطح  على  "�لهل"  تبادل  متارين 

�لوحد�ت �لبحرية.
جدير بالذكر �أن هذ� �لتدريب ياأتي 
يف �إطار خطة �لقيادة �لعامة للقو�ت 
مب�صتوى  �لرتــقــاء  بهدف  �مل�صلحة، 

ق.د�لتدريب وتبادل �خلرب�ت.

اليابان.. جتاوز 
ح�شيلة م�شابي 

الزلزال الـ100 
م�صابي  حــ�ــصــيــلــة  �رتــفــعــت 
�أكـــرث من  �إىل  �لــيــابــان،  زلـــز�ل 
"كيودو"  وكالة  وذكرت   ،100
 100 مــن  "�أكرث  �أن  �ليابانية 
�لــزلــز�ل،  يف  �أ�صيبو�  �صخ�ص 
�صرقي  �ــصــمــال  �ــصــرب،  �لــــذي 
�ليابان بقوة 7.3 درجات و�صعر 

به �صكان �لعا�صمة طوكيو".
وزلز�ل �أم�ص �لأول هو �لأقوى 
�ل�صاحل  قبالة  يــحــدث  �لـــذي 
 7 للبالد منذ  �ل�صرقي  �ل�صمايل 
�مل�صدر  بح�صب   ،2011 �أبريل 
ــوكــالــة �أن  نــفــ�ــصــه. وذكــــرت �ل
فوكو�صيما  يف  وقعت  �لإ�صابات 
ومـــيـــاجـــي و�ـــصـــت حمــافــظــات 

�أخرى.
�صعرو�  �ل�صكان  �أن  و�و�صحت 
بالزلز�ل يف عدة مناطق �أخرى 
م�صيفة  �لعا�صمة،  ذلك  يف  مبا 
من�صوبة  وفــيــات  تــقــع  مل  ـــه  �أن
�ملتحدث  ــال  وق ــز�ل.  ــزل �ل �إىل 
يف  �ليابانية،  �حلكومة  با�صم 
موؤمتر �صحفي: "نحو 950 �ألف 
منزل �نقطعت عنها �لكهرباء يف 

ق.د�أعقاب �لزلز�ل".

ق.د

حريق يدّمر مئة �شهريج وقود عند احلدود بني اأفغان�شتان واإيران

اجلي�س االإيراين: �شنجري مناورات بحرية مع رو�شيا قريبا

ردود فعل غا�ضبة على تربئة تر�مب 

اأعلن الرئي�س الأمريكي جو بايدن، اأنّه رغم تربئة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب من تهمة "احل�ّس على التمّرد"، يف ما يتعلق باأعمال العنف التي �سهدها مقّر 
الكابيتول يف 6 يناير الفائت، فاإّن التهم املوّجهة اإليه لي�ست مو�سع خالف، واإّن ذلك العتداء ُيظهر اأّن "الدميقراطّية ه�ّسة".

"يف  تــر�مــب  تربئة  بعد  بــايــدن  ــال  وق
�إىل  يــوؤِد  مل  �لنهائي  �لت�صويت  �أن  حني 
حمل  لي�ص  �لتهمة  جوهر  فــاإن  ـــة،  �إد�ن
�ملحزن  �لف�صل  "هذ�  و�أ�صاف:  خالف". 
�لدميقر�طية  بــاأن  ذّكرنا  تاريخنا  من 
ه�صة. يجب �لدفاع عنها د�ئمًا. يجب �أن 

نكون على �لدو�م يقظني".
يف جمل�ص  �جلــمــهــوريــني  زعــيــم  وقـــال 
هجوم  �إن  مــاكــونــيــل،  ميت�ص  �ل�صيوخ 
�لكابيتول يف  �أن�صار دونالد تر�مب على 
2021، كان و�صمة عار يف تاريخ  يناير 

�ل�صيا�صة �لأمريكية.
جاءت ت�صريحات ماكونيل، بعد تربئة 
�لرئي�ص  �لأمــريــكــي،  �ل�صيوخ  جمل�ص 
مب�صاعدة  وذلك  تر�مب  دونالد  �ل�صابق 
قامو�  �لــذيــن  �جلمهوريني  مــن  زمــالئــه 
�لهجوم  عــن  �ملــ�ــصــاءلــة  مــن  بحمايته 
مبنى  على  �أن�صاره  �صنه  �لــذي  �لد�مي 

�لكونغر�ص.
�ل�صيوخ،  جمل�ص  يف  �جلمهوريني  زعيم 

قال �إنه لي�ص هناك �صك يف �أن �لرئي�ص 
و�أخالقيًا  م�صوؤول عمليًا  �ل�صابق تر�مب 
م�صيفًا:  �ليوم،  هذ�  �أحــد�ث  �إثــارة  عن 
�ملبنى  �قتحمو� هذ�  �لذين  ''�لأ�صخا�ص 
رغبات  على  بناًء  يت�صرفون  كانو�  �أنهم 

وتعليمات رئي�صهم''.
من جانبها �صددت رئي�صة جمل�ص �لنو�ب 

"ما  �أن  على  بيلو�صي،  نان�صي  �لأمريكي، 
عبارة  كــان  �ل�صيوخ  جمل�ص  يف  ر�أيــنــاه 
�جلمهوريني"،  من  جبانة  جمموعة  عن 
�لكبرية  "�لأكاذيب  �أن  �إىل  ــًة  ــت لف
هي  �لنتخابات  نتائج  بتزوير  �ملتعلقة 
على  �لكونغر�ص  مقتحمي  حفزت  �لتي 

فعلتهم''.

�ل�صحفي عقب  �أ�صارت يف موؤمترها  كما 
ت�صويت �لكونغر�ص، �إىل �أن �جلمهوريني 
يف  تر�مب  �إد�نـــة  بعدم  تو�  �صَوّ �لذين 
�لد�صتور  عــن  تخلو�  �ل�صيوخ  جمل�ص 
حد  على  �لأمــريــكــي  و�ل�صعب  و�لــبــالد 
تتحقق  مل  "�لعد�لة  �أن  موؤكدًة  قولها، 
ب�صاأن حماكمة تر�مب يف جمل�ص �ل�صيوخ 

وكان هناك تق�صري من �حلزبني''.
�أ  وكان جمل�ص �ل�صيوخ �لأمريكي قد بَرّ
�لرئي�ص �ل�صابق دونالد تر�مب، من تهمة 
�إذ  �لكابيتول،  �قتحام  على  �لتحري�ص 
باأغلبية  �ل�صيوخ،  جمل�ص  ت�صويت  جاء 
57 �صوتًا مقابل 43 �صوتًا، وهو �أقل من 
تر�مب  لإد�نــة  �لالزمة  �لثلثني  �أغلبية 
بعد  �لــتــمــرد،  على  �لتحري�ص  بتهمة 
�أيام يف �ملبنى  حماكمة ��صتمرت خم�صة 
ِقبل  من  لالقتحام  تعر�ص  �لذي  نف�صه 
�أن�صاره، يف �ل�صاد�ص من يناير، بعد وقت 
خطابًا  يوجه  �إيــاه  �صماعهم  من  ق�صري 

حتري�صيًا.
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اإ�سبانيا،  �سرقّي  �سمال  كتالونيا  اإقليم  يف  الناخبون  توّجه 
كوفيد- جائحة  خ�سّم  يف  االقرتاع،  مراكز  اإىل  االأحد،  اأم�ص 

19، يف انتخابات حملية ياأمل رئي�ص الوزراء اال�سرتاكي بيدرو 
�سان�سيز، من خاللها، اإزاحة االنف�ساليني عن احلكم بعد اأكرث 

من ثالث �سنوات على حماولة انف�سال فا�سلة.
الغمو�ص  يلّف  جدًا،  املرتقبة  االنتخابات  نتائج  جانب  واإىل 
ب�سبب  كبريًا  تراجعًا  ت�سهد  اأن  ُيتوقع  التي  امل�ساركة  ن�سبة 
اأوروبا  اأكرث دول  من  اإ�سبانيا، وهي  الراهن يف  ال�سحي  الو�سع 
ت�سررًا من كوفيد-19، اإثر ت�سجيل ارتفاع كبري يف االإ�سابات 
اإرجاء  كتالونيا  حكومة  قررت  ال�سنة،  نهاية  اأعياد  جراء 
االنتخابات اإىل نهاية مايو اإال اأن الق�ساء تدخل الإقامتها يف 

موعدها.

الع�سكرية  انتهاء عمليتها  االأحد،  اأم�ص  اأعلنت تركيا، �سباح 
حزب  م�سلحي  من   50 "حتييد  بعد  وذلك  العراق،  �سمايل  يف 
م�سلحة  عراقية  ف�سائل  توا�سل  فيما  الكرد�ستاين"،  العمال 
حمافظة  غربي  �سنجار  مدينة  يف  تواجدها  تعزيز  عمليات 
نينوى، التي بداأتها منذ اأيام، يف خطوة اعتربت دعما ملقاتلي 
منذ  وحميطها  املدينة  على  ي�سيطر  الذي  "العمال"،  حزب 

�سنوات.
واأعلن وزير الدفاع الرتكي خلو�سي اأكار، انتهاء عملية "خملب 
الن�سر-2" يف منطقة غارا �سمايل العراق، "بعد حتييد 50 من 

بي كا كا، بينهم اثنان مت القب�ص عليهما اأحياء".

عدد  اإن  الهند،  يف  الطوارئ  حاالت  على  الرد  مركز  قال   
اإىل  ارتفع  اأوتاراخند،  والية  يف  جليد  كتلة  انهيار  من  القتلى 
كتلة  انهيار  اأدى  الهندية،  الداخلية  لوزارة  ووفقا  �سخ�سا.   41
جليدية يف7 فرباير، اإىل ارتفاع من�سوب مياه النهر مما اأدى اإىل 
جرف وغمر حمطة كهرومائية يف املنطقة. وكان لهذا الطوفان 
على  كهرومائية  حمطة  بناء  م�سروع  على  �سلبي  تاأثري  املفاجئ 
نهر داوليجاجنا. ووفقا الأحدث املعطيات، يعترب 164 �سخ�سا يف 
عداد املفقودين. وت�سارك يف عملية البحث عنهم، فرق االإنقاذ 

املحلية ووحدات اجلي�ص.

�سرعت ال�سلطات ال�سودانية، اأخريًا، يف تنفيذ حملة �سيا�سية 
املنحل،  الوطني"  "املوؤمتر  حزب  �سد  النطاق  وا�سعة  واأمنية 
من  عدد  اعتقال  �سملت  الب�سري،  عمر  املعزول  الرئي�ص  حزب 

قياداته يف املركز والواليات.
االأيام  خالل  �سعبية،  احتجاجات  بعد  احلملة  وجاءت 
امتدت  كما  ال�سودانية،  املدن  من  كبري  عدد  يف  االأخرية، 
االحتجاجات ب�سكل حمدود اإىل العا�سمة اخلرطوم، ومدينة 
عطربة، �سمايل البالد. مل تاأخذ تظاهرات تلك املناطق طابعًا 
الب�سري قبل  للتظاهرات �سد نظام  �سلميًا، كما حدث بالن�سبة 
نحو عامني، وال حتى التظاهرات التي خرجت �سد احلكومة 

االنتقالية احلالية منذ ت�سكيلها يف 2019.

وت�ساقطا  قوية  رياحا  االأيام  هذه  الرو�سية  العا�سمة  ت�سهد 
 05 منذ  للت�ساقط  القيا�سية  االأرقام  كل  حطم  للثلوج  كثيفا 

عقود. 
واأكد مركز االأر�ساد اجلوية الرو�سي اأن حجم ت�ساقط الثلوج 

قد حطم الرقم القيا�سي اليومي وامل�سجل منذ عام 1973.
واأ�ساف خبري يف االأر�ساد اجلوية، اأنه خالل اليومني القادمني 
مت  الذي  الثلج  ت�ساقط  يف  قيا�سيا  رقما  مو�سكو  حتطم  قد 
 60 �سمكه  و�سل  حيث  املدينة،  يف   1956 عام  يف  ت�سجيله 

�سنتمرتا.

تركيا تعلن انتهاء عمليتها 
الع�شكرية �شمال العراق

ارتفاع عدد قتلى انهيار كتلة جليد يف 
الهند اإىل 41

ال�شودان: اعتقاالت جماعية لكوادر 
حزب الب�شري

رو�شيا ت�شجل اأكرب ت�شاقط للثلوج 
يف مو�شكو منذ 50 عاما

انتخابات غري معروفة النتيجة يف 
كتالونيا بخ�شّم اأزمة كورونا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
بايدن.. الدميقراطية ه�ّشة، زعيم اجلمهوريني.. اقتحام الكابيتول و�شمة عار
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جدد العبو مولودية العلمة مطالبهم 
املالية  م�ستحقاتهم  على  باحل�سول 

حيث  الفارط،  املو�سم  عن  العالقة 
ياأمل الالعبون يف ت�سوية جزء من 
اإىل   و�سلت  التي  م�ستحقاتهم 

�سهرا بالن�سبة لالعبني القدامى، ومل 
املقدمة  بالوعود  الالعبون  يقتنع 

لهم من طرف رئي�ص النادي الهاوي 
االجتماع  هام�ص  على  رقاب  �سمري 
ــــري حــيــث طــالــب الــالعــبــون  االأخ

حتى  م�ستحقاتهم  ت�سوية  ب�سرورة 
املقابالت  على  الرتكيز  لهم  يت�سنى 

القادمة للفريق، ووعدت اإدارة الفريق 
احل�سول  فور  امل�ستحقات  من  جزء  بت�سوية 

على اإعانة مالية تناهز  ماليري �سنتيم ممنوحة 
االإعانة  متثل  والتي  العلمة  بلدية  م�سالح  طــرف  من 
االأولية لل�سنة اجلارية، علما اأن االإعانات ال�سابقة التي 
مت �سخها يف ح�ساب الفريق مت تخ�سي�سه لت�سوية ديون 
جلنة املنازعات وكذا م�ستحقات الطاقم الفني والرتب�ص 

يف ال�سلف.  
وحت�سل الالعب ال�سابق ملولودية العلمة نور اإ�سالم على 
مبلغ  متثل  والتي  �سنتيم  مليون  يناهز   مايل  مبلغ 
مع  عقد  على  توقيعه  عند  عليه  حت�سل  الذي  الت�سبيق 
الفريق يف بداية املو�سم قبل اأن يغادر نحو فريق �سباب 

باتنة ب�سبب ال�سراعات االإدارية 
وكان  الفريق،  منها  عانى  التي 
�سك  على  حت�سل  قــد  الــالعــب 
ما  وهو  للعقد  توقيع  عند  مايل 
املالية  القيمة  �سحب  من  مكنه 
املـــذكـــرة بــعــد دخــــول االإعـــانـــات 
الفريق،  خزينة  اإىل  العمومية 
قابلية  بــن  الــالعــب  اأن  علما 
االأخر  هو  الفريق  غــادر  الــذي 
الفارطة  ـــام  االأي خــالل  طالب 
باحل�سول على قيمة تفوق  
اإدارة  �ستكون  كما  �سنتيم،  مليون 
مع  التفاو�ص  على  جمربة  املولودية 
عدد من الالعبني الذين وقعوا على عقود 
يف بداية املو�سم وحت�سلوا على �سكوك �سمان من 

اأجل اإعادتها للفريق.
من جانب اأخر طالب مدربو الفئات ال�سبانية باحل�سول 
وهو  الفارط  باملو�سم  اخلا�سة  املالية  م�ستحقاتهم  على 
احلال ذاته مع باقي امل�ستخدمني الذين ياأملون يف قيام 
العاجل،  القريب  م�ستحقاتهم يف  بت�سوية  الفريق  اإدارة 
بداية  املولودية  ت�سكيلة  �سرعت  منف�سل  �سياق  ويف 
الثانية  اجلولة  ملباراة  التح�سريات  يف  االأم�ص  نهار  من 
ال�سبت  يوم  التالغمة  نادي  اأمام  واملقررة  البطولة  من 

القادم.

ــاد  اإحت اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأدىل 
عنابة عبد البا�سط زعيم بت�سريحات 
جديدة حول امل�ساكل التي يعاين منها 
باأزمة  يتعلق  فيما  خا�سة  االإحتـــاد 
الرابطة  لـــدى  املــرتاكــمــة  الــديــون 
اأن ديونه اخلا�سة اجتاه  موؤكدا على 
�سنتيم  مــاليــري   10 قــاربــت  الفريق 
القيمة  ــذه  ه الــفــريــق  منح  اأن  بعد 
خالل ال�سنوات الفارطة وجدد زعيم 
االن�سحاب يف  التاأكيد على رغبته يف 
حال عدم حل م�سكل االإجــازات قبل 
نهار الغد، وقال زعيم يف هذا ال�سدد 
عنابة  اإحتــاد  يف  اخلا�سة  :"ديوين 
بالدليل  �سنتيم  مليار   9،5 تناهز 
عدم  حال  يف  و�سن�ستقيل  والربهان، 

توفر االإجازات يوم الثالثاء". 
ومن جانب اأخر فتح زعيم النار على 
م�سوؤويل بع�ص ال�سركات املوجودة يف 
عنابة والتي مل تقم بتمويل الفريق 
ح�سبه وقامت بتمويل فرق اأخرى من 
االإحتاد  حاجة  رغم  الوالية  خــارج 
اإىل عقود متويل للتخفيف من االأزمة 
ات�سل  ــه  اأن م�سيفا  احلالية  املالية 
اجلهوية  للرابطة  اجلديد  بالرئي�ص 
لعنابة بهلول والذي وعده مب�ساعدة 
الفريق يف الفرتة املقبلة وقال زعيم 
يف هذا ال�سدد :"ات�سلت بعمار بهلول 
النادي  م�ساعدة  يف  نيته  عن  واأبــدى 

والتحرك للبحث عن ممولني".

وقد اأكد املدير العام لالألعاب، �سليم اإيال�ص، 
بحملة  القيام  اإىل  تهدف  هيئته  باأن  م�سبقا 
الوقت  نف�ص  يف  معرتفا  كــبــرية،  ترويجية 
بالتاأخر امل�سجل يف هذا املجال، والذي اأرجعه 

اإىل االأزمة ال�سحية العاملية.

وكان نف�ص امل�سوؤول قد تلقى منذ ب�سعة اأيام 
لكرة  اجلزائري  االحتاد  رئي�ص  من  التزاما 
املنتخب  ومدرب  زط�سي،  الدين  خري  القدم، 
الوطني للعبة، جمال بلما�سي، للم�ساهمة يف 
الرتويج للموعد املتو�سطي، وذلك على هام�ص 

زيارتهما مللعب وهران اجلديد.
العبي  م�ساركة  على  الــرجــالن  اأكـــد  كما 
ما  العملية،  يف  اأي�سا  هم  الوطني  املنتخب 
دعما كبريا للجنة املنظمة بالنظر اإىل  ميثل 
وزن هوؤالء الالعبني على ال�ساحة الريا�سية 

، على حد تعبري ال�سيد اإيال�ص. الدولية
االحتــاد  رئي�ص  اأعــلــن  نف�سه،  ـــار  االإط ويف 
يف  هيئته  رغبة  عن  القدم  لكرة  اجلزائري 
الوطني بطل  للمنتخب  مباراة ودية  تنظيم 
ميدان  على  عاملي''  ''منتخب  اأمــام  اإفريقيا 
ا�ستالمه  املرتقب  بــوهــران  اجلديد  امللعب 
مبادرة  يف  املقبلة،  القليلة  االأ�سهر  خــالل 
التي  املتو�سطية  لالألعاب  للرتويج  اأخـــرى 
تاريخها  يف  مرة  لثاين  اجلزائر  ت�ست�سيفها 
طبعة   نظمت  واأن  لها  �سبق  بعدما 

باجلزائر العا�سمة.

خمتلف  يف  دوليني  اأبطال  عدة  با�سر 
للطبعة  للرتويج  حملة  التخ�س�سات 
املتو�سط  االأبي�ص  البحر  الـ19 الألعاب 
�سائفة  خالل  بوهران  اإقامتها  املقرر 

اإجناحها. يف  للم�ساهمة   ،2022
لتنظيم  الوطنية  اللجنة  وبــــداأت 
االألعاب يف بث مقاطع فيديو لريا�سيني 
على  الر�سمية  �سفحتها  على  دوليني 
الفاي�سبوك يروجون من خاللها للدورة 
املتو�سطية التي تاأجلت اإىل العام املقبل 
 ،2021 �سيف  يف  مقررة  كانت  بعدما 
كورونا  فــريو�ــص  وبـــاء  تف�سي  ب�سبب 

امل�ستجد.
ريا�سيني  عــدة  املــبــادرة  يف  وي�سارك 
معروفني على غرار عبد اللطيف بقة، 
�ساحب عدة ميداليات عاملية يف األعاب 
اخلا�سة،  االحتياجات  لــذوي  القوى 
والمية معطوب، البطلة اجلزائرية يف 
املتاألق يف  الكاراتي و�سيد علي بودينة 

ريا�سة ال�سراع.
احلملة  هــــذه  ـــالق  ـــط ان ويـــتـــزامـــن 

التنازيل  العد  بداية  مع  الرتويجية 
املربجمة  املتو�سطية  االألعاب  النطالق 
 ،2002 5 جويلية  25 جوان و  ما بني 
ــارة  اإ�ــس ــاء  ــط اإع عــلــى  يتبق  مل  حــيــث 

انطالقتها اإال اأقل من 500 يوم.

اأ.ج

تعود ت�سكيلة مولودية باتنة الأجواء 
يومني  بعد  اليوم  اأم�سية  التح�سريات 
غيموز  اأمـــني  املــــدرب  منحهم  راحـــة 
�سد  املا�سية  املــبــاراة  عقب  الأ�سباله 
بنتيجة  انتهت  والتي  عنابة  احتــاد 
بهاز  رفقاء  ليعود  �سبكة،  كل  يف  هدف 
للقاء  حت�سريا  الــتــدريــبــات  الأجـــواء 

مبلعب  ال�ساوية  احتـــاد  �سد  الــقــادم 
اجلولة  احل�ساب  بباتنة  نوفمرب  اأول 
الثانية من عمر بطولة الق�سم الثاين.
عنابة  من  بنقطة  العودة  ورغم  هذا 
م�ستوى  يف  يــكــن  مل  االأداء  اأن  اإال 
قوميدي  رفقاء  وقع  بحيث  التطلعات 
ــد مـــن االأخـــطـــاء وهـــو ما  ــدي ــع يف ال

ملراجعة  يتطلع  غيموز  املــدرب  يجعل 
والعمل على جتهيز العبيه  ح�ساباته 

للقاءات املقبلة.
احتاد  �سد  البوبية  مقابلة  اأن  يذكر 
ال�سبت  يوم  اأم�سية  �ستلعب  ال�ساوية 
ــاري  اجل فيفري  �سهر  مــن  الــعــ�ــســرون 

مبلعب اول نوفمرب بباتنة .

من  االأوىل  اجلولة  خن�سلة  احتاد  د�سن 
نتيجة  بتحقيق  الثاين  الق�سم  بطولة 
اإىل  قــادتــهــم  الــتــي  اخلــرجــة  يف  مهمة 
عا�سمة االأورا�ص وعاد اأ�سبال اجلنحاوي 
بنقطه ثمينة من ملعب ال�سهيد �سفوحي 
على ح�ساب امل�ست�سيف �سباب باتنة حني 
التعادل  نتيجة  على  الفريقني  ــرتق  اف
وللعودة  �سبكة،  كل  يف  هدف  االإيجابي 
اأن  ـــم  ورغ املـــبـــاراة  هـــذه  خمــلــفــات  اإىل 
بعد  االأوىل  اجلولة  �سمن  يدخل  اللقاء 
توقف املناف�سة ملدة طويلة بداعي وباء 
اإثارة  اللقاء عرف  اأن  اإال  فريو�ص كورونا 
وتناف�ص كبريين على امل�ستطيل االأخ�سر، 
امل�ستوى  يف  مقابلة  قدم  االحتــاد  كذلك 
اخلنا�سلة  اأن  اعرتفوا  املالحظني  وكــل 
امليدان وهذا  اأر�سية  كانوا االأح�سن فوق 
ب�سهادة حتى الفريق املناف�ص عند نهاية 

اأ�سبال  اأن  اأي�سا  الت�سعني دقيقة والدليل 
كانوا  اجلنحاوي  التون�سي   " الكوت�ص   "
للحار�ص  ال�سباك  زيـــارة  يف  ال�سباقني 
القائد عبد احلكيم  بول�سنام عن طريق 
براهيمي  احلار�ص  زمــالء  كذلك  �سامر، 
الفارق،  لتعميق  الفر�ص  عديد  �سيعوا 
بدرت  التي  االأخطاء  بع�ص  اإىل  اإ�سافة 
امل�سريين  ب�سهادة  التحكيمي  الطاقم  من 
هذه  مثل  را�سني عن  خرجوا غري  الذين 
"داربي"  لقاء  يف  حدث  التي  الت�سرفات 

اجلارين بني �سباب باتنة واخلنا�سلة . 
موفقة  نتيجة  حقق  االحتــاد  اأن  ورغم 
عمار  حمام  ال�سهيد  ملعب  اأ�سوار  خــارج 
اأمام �سباب باتنة وعاد بنقطة التعادل، 
اأ�سرة  �سهادات  ح�سب  املقابل  يف  لكنه 
االحتاد فاإن فريق االحتاد كان قريب من 
الفوز بعدما مت رف�ص هدف الالعب حكار 

يف ال�سوط الثاين بداعي الت�سلل من قبل 
به  قام  اآخر  خطاآ  اأي�سا  احلكم،  م�ساعد 
احلكام حينما اأعلنوا ت�سلل وهمي بعدما 
انفرد الالعب بايزيد باحلار�ص بول�سنام 
وهذه االأخطاء مل يتقبلها امل�سريين الذين 

اعتربوا اأن  فريقهم ي�ستحق الفوز.
الرديف  فريق  حقق  اآخر،  �سعيد  وعلى 
نتيجة موفقة بعودتهم بنتيجة التعادل 
اأ�سبال  خالله  ومــن  ملثله  �سفر  ال�سلبي 
قدموا  وليد  ونوار  فاحت  لبوازدة  الثنائي 
مباراة يف امل�ستوى وخلقوا عديد الفر�ص 
للت�سجيل لكن الكرة اأبت الدخول وزيارة 
خرجا  الفني  الطاقم  وكذلك  ال�سباك، 
زمالء  قدمه  الذي  املــردود  على  را�سيني 
" الذي  " الــداربــي  اللقاء  هــذا  يف  منزر 

جمع اجلارين "الكاب"  و"ليا�سمكا"

الديار  داخــل  جمــددا  الــربج  اأهلي  ت�سكيلة  تعرثت 
وعجزت عن حتقيق الفوز االأول يف بطولة هذا املو�سم 
بعد التعادل اأمام جنم مقرة يف لقاء اجلولة الـ من 
بالتعادل  املباراة  اإنتهت  حيث  االأول  املحرتف  بطولة 
االإيجابي هدفني يف كل �سبكة، وبقيت ت�سكيلة االأهلي 
حتقيق  دون  نقاط  بر�سيد   ــرية  االأخ املرتبة  يف 
التي تنتظر  املهمة  يوؤكد على �سعوبة  ما  اأي فوز وهو 
البقاء  حتقيق  اأجــل  من  املقبلة  اجلــوالت  يف  الفريق 
تنتظر  التي  الرزنامة  مع  خا�سة  االأوىل  الرابطة  يف 

الفريق يف اجلوالت املقبلة. 
النور  عبد  الـــربج  الأهــلــي  ــت  ــوؤق امل املـــدرب  ــرب  ــت واإع
يف  الفريق  �سجله  الذي  اجلديد  التعرث  اأن  بو�سبيعة 
للمجهودات  بالنظر  م�ستحقا  يكن  لقاء جنم مقرة مل 
امليدان  اأر�سية  فــوق  الالعبون  بذلها  التي  الكبرية 
الثاين  الــهــدف  لقطة  يف  احلكم  قـــرارات  اأن  معتربا 
للمناف�ص كانت قا�سية يف ظل وجود خطاأ قبل لقطة 
الهدف على الالعب قعقع، ورغم ت�سييع �سربة جزاء 
ال�سغط  وا�سلت  الت�سكيلة  اأن  اإال  الثاين  ال�سوط  يف 
وال�سيطرة على جمريات اللقاء يف نظر بو�سبيعة وهو 
زغدان  بوا�سطة  النتيجة  معادلة  من  الفريق  مكن  ما 

مع ت�سييع فر�ص اأخرى الإ�سافة الهدف الثالث، ويرى 
من  للخروج  اأخر  خيارا  ميلك  ال  االأهلي  اأن  بو�سبيعة 
على  بجدية  العمل  موا�سلة  �سوى  احلالية  الو�سعية 
اأمل العودة بنتيجة اإيجابية خالل اخلرجة القادمة 
املهمة  �سعوبة  رغم  تلم�سان  وداد  ملواجهة  املنتظرة 
اأزمة االإ�سابات التي يعاين منها الفريق حيث  يف ظل 
الذي  وهو  جديدة  اإ�سابة  اإىل  زياين  املهاجم  تعر�ص 
جنم  اأمــام  اأم�ص  اأول  مباراة  خالل  املناف�سة  اإىل  عاد 

مقرة. 
العيد  �سعيدي  الربج  الأهلي  ال�ساب  املهاجم  وتاأ�سف 
على التعرث اجلديد الذي �سجله الفريق يف مباراة جنم 
مقرة رغم اأن الت�سكيلة دخلت بعزمية كبرية لتحقيق 
الفوز االأول هذا املو�سم، وقال الالعب ال�ساب اأن االأمور 
املجهودات  رغم  املباراة  هذه  يف  ينبغي  كما  ت�سر  مل 
املبذولة م�سيفا اأن م�سكل الفريق يبقى يف عدم حتقيق 
الفوز فقط ويف نظره فاإن النجاح يف حتقيق الفوز من 
اأن ميكن الفريق من حتقيق االنطالقة الفعلية  �ساأنه 
يف بطولة هذا املو�سم واخلروج من الو�سعية احلالية 
املرتبة  يف  االأهــلــي  يتواجد  حيث  الرتتيب  �سلم  يف 

االأخرية حلد االآن.

اأبطال دوليون ي�صرعون يف الرتويج للطبعة الـ 
لالألعاب املتو�صطية بوهران 

البوبية ت�صتاأنف حت�صرياتها اليوم والتفكري 
يف مواجهة ال�صاوية انطلق

الإحتاد يد�صن البطولة بتعادل ثمني واأ�صرة 
اللقاء  حكم  "ليا�صمكا" تتهم 

اأزمة الأهلي تتفاقم وبو�صبيعة 
غا�صب من التحكيم 

الالعبون يجددون املطالبة مب�صتحقاتهم 
العالقة قبل لقاء التالغمة 
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مولودية العلمة 

دفاع تاجنانت 

مولودية باتنة 

عبد  �سطيف  وفاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  تو�سل 
�سركة  م�سوؤويل  مع  اتفاق  اإىل  �سرار  احلكيم 
موبيلي�ص من اأجل متويل الوفاق اإىل غاية نهاية 
املو�سم اجلاري مقابل قيمة مالية ت�سل اإىل  
ماليري �سنتيم، ومن املنتظر اأن يتم �سخ القيمة 
�سطرين  على  التمويل  بعقد  اخلا�سة  املالية 
وهذا يف ظل االتفاق احلا�سل بني اإدارة الوفاق 
اأخر  جانب  ومن  العمومية،  ال�سركة  وم�سوؤويل 
الوفاق  م�سوؤويل  بني  اجلارية  املفاو�سات  ت�سري 
متويل  اأجــل  من  نفطال  �سركة  من  ونظرائهم 
املنتظر  من  حيث  ال�سحيح  الطريق  يف  الوفاق 

توقيع عقد التمويل خالل االأيام املقبلة.
االإحتاد  مبرا�سلة  �سطيف  وفاق  اإدارة  وقامت 
لعب  اأجل  من  )الكاف(  القدم  لكرة  االإفريقي 
مباراة العودة من الدور الـ16 مكرر اأمام اأ�سانتي 
املباراة  يف  اجلمهور  بح�سور  الغانب  كوتوكو 

املقررة مبلعب  ماي  ب�سطيف، ومعلوم 
اإىل  اجلمهور  بح�سور  ال�سماح  قررت  الكاف  اأن 
يف  يعادل   مبا  القارية  املناف�سات  مباريات 
ويبقى  ملعب،  كــل  ا�ستيعاب  طــاقــة  مــن  املــئــة 
بح�سور  واأ�سانتي  الوفاق  بني  املباراة  لعب  قرار 
ال�سلطات  قرار  على  متوقفا  عدمه  من  اجلمهور 
امل�سددة  التدابري  مع  خا�سة  البالد  يف  العليا 
اإنتقال  لتفادي  ال�سلطات  طــرف  مــن  املتخذة 

فريو�ص كورونا.
بدفع  مــلــزمــة  �سطيف  ـــاق  وف اإدارة  وتــبــقــى 
على  احلــ�ــســول  بغية  املــنــازعــات  جلنة  ديـــون 
لوموتي،  دانيال  اجلديد  الغاين  املهاجم  اإجازة 
اإدارة  بها  قامت  التي  املــحــاوالت  كــل  وبـــاءت 
ت�سوية  اأجل  من  الدائنني  الالعبني  مع  الوفاق 
و�ستكون  بالف�سل،  دفــعــات  على  م�ستحقاتهم 
ت�سل  مالية  قيمة  بدفع  ملزمة  الوفاق  اإدارة 

لت�سوية ديون  �سنتيم  مليون  و  ملياري  اإىل 
جلنة املنازعات حتى تتمكن من تاأهيل الالعب 
اأي�سا  ملزمة  الوفاق  اإدارة  تبقى  كما  لوموتي، 
ت�سريح  وثيقة  ثمن  من  االأول  ال�سطر  بدفع 
اإىل  الغاين بقيمة ت�سل  الالعب من فريق وافا 
اجلاري  فيفري  تاريخ   قبل  اأورو  األف   
اإدارة  بني  قبل  من  احلا�سل  االإتفاق  �سوء  على 

الوفاق وهذا الفريق.
ليلة  اجلــزائــر  اإىل  �سطيف  وفـــاق  ــد  وف وعـــاد 
الذهاب  ــاراة  ــب م نهاية  بعد  مبا�سرة  ــص  ــ� االأم
الطائرة  منت  على  الغاين  كوتوكو  اأ�سانتي  اأمــام 
ومن  اجلزائرية،  اجلوية  باخلطوط  اخلا�سة 
املنتظر اأن يتم منح راحة يوم واحد لالعبني بعد 
ال�سفرية االإفريقية على اأن تكون العودة اإىل جو 
ملباراة  حت�سريا  اليوم  نهار  من  بداية  التدريبات 

العودة من هذه املناف�سة.

عن  زاوي  كــرمي  تاجنانت  ــاع  دف ــدرب  م حتــدث 
الفوز املحقق يف لقاء اجلولة االأوىل من البطولة 
الفوز  هذا  اأن  على  موؤكدا  العلمة  مولودية  اأمام 
اأجل  من  الفريق  لت�سكيلة  كبريا  دفعا  �سيمنح 
االأهـــداف  لتحقيق  قــوة  بكل  املــ�ــســوار  موا�سلة 
لعب  واملتمثلة يف  املو�سم  امل�سطرة يف بطولة هذا 
االأدوار االأوىل، وقال زاوي اأنه رغم غياب جميع 
الالعبني اجلدد عن املباراة االأوىل ب�سبب م�سكل 
التي  الت�سكيلة  اأن  اإال  املــنــازعــات  جلنة  ــون  دي

على  وهذا  للغاية  مقنعا  مــردودا  قدمت  �ساركت 
التي  الفرق  بني  من  يعترب  الدفاع  اأن  من  الرغم 
اأن  زاوي  وقال  التح�سريات،  يف  تاأخر  من  تعاين 
املالية يف  امل�ستحقات  يعانون من م�سكل  الالعبني 
هذه  جتد  اأن  متمنيا  عليها  احل�سول  تاأخر  ظل 
ال�سعبة  املباراة  قبل  احلل  اإىل  طريقها  امل�ساكل 
التي تنتظر الفريق يوم ال�سبت القادم اأمام فريق 

�سباب باتنة مبلعب لهوى اإ�سماعيل.
الطاهر قرعي�ص  رئي�ص دفاع تاجنانت  ويوا�سل 

م�ساعيه من اأجل حل م�سكل ديون جلنة املنازعات 
قبل نهاية االأ�سبوع اجلاري حتى يت�سنى لالعبني 
من  الثانية  اجلــولــة  لــقــاء  يف  امل�ساركة  اجلـــدد 
ويراهن  بــاتــنــة،  �سباب  فــريــق  ـــام  اأم البطولة 
�سنتيم  مليار  قيمته   ما  دفع  على  قرعي�ص 
يرتقب  حيث  الالعبني  اإجـــازات  على  للح�سول 
املمنوحة  االإعانات  على  احل�سول  الدفاع  م�سريو 
االأ�سبوع  خــالل  املحلية  ال�سلطات  طــرف  مــن 

اجلاري.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

موبيلي�س ممول جديدا للوفاق واملفاو�صات 
مع نفطال يف الطريق ال�صحيح 

زاوي يطالب بحل م�صكل امل�صتحقات ويوؤكد
 على لعب الأدوار الأوىل   

وفاق �سطيف 

احتاد خن�سلة

اأهلي الربج

اإحتاد عنابة 

زعيم مينح مهلة اإىل 
غاية يوم الثالثاء 
وبهلول يبدي نيته 
مل�صاعدة الإحتاد 
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جدد العبو مولودية العلمة مطالبهم 
املالية  م�ستحقاتهم  على  باحل�سول 

حيث  الفارط،  املو�سم  عن  العالقة 
ياأمل الالعبون يف ت�سوية جزء من 
 14 اإىل  و�سلت  التي  م�ستحقاتهم 

�سهرا بالن�سبة لالعبني القدامى، ومل 
املقدمة  بالوعود  الالعبون  يقتنع 

لهم من طرف رئي�ص النادي الهاوي 
االجتماع  هام�ص  على  رقاب  �سمري 
ــــري حــيــث طــالــب الــالعــبــون  االأخ

حتى  م�ستحقاتهم  ت�سوية  ب�سرورة 
املقابالت  على  الرتكيز  لهم  يت�سنى 

القادمة للفريق، ووعدت اإدارة الفريق 
احل�سول  فور  امل�ستحقات  من  جزء  بت�سوية 

على اإعانة مالية تناهز 03 ماليري �سنتيم ممنوحة 
االإعانة  متثل  والتي  العلمة  بلدية  م�سالح  طــرف  من 
االأولية لل�سنة اجلارية، علما اأن االإعانات ال�سابقة التي 
مت �سخها يف ح�ساب الفريق مت تخ�سي�سه لت�سوية ديون 
جلنة املنازعات وكذا م�ستحقات الطاقم الفني والرتب�ص 

يف ال�سلف.  
وحت�سل الالعب ال�سابق ملولودية العلمة نور اإ�سالم على 
مبلغ  متثل  والتي  �سنتيم  مليون   250 يناهز  مايل  مبلغ 
مع  عقد  على  توقيعه  عند  عليه  حت�سل  الذي  الت�سبيق 
الفريق يف بداية املو�سم قبل اأن يغادر نحو فريق �سباب 

باتنة ب�سبب ال�سراعات االإدارية 
وكان  الفريق،  منها  عانى  التي 
�سك  على  حت�سل  قــد  الــالعــب 
ما  وهو  للعقد  توقيع  عند  مايل 
املالية  القيمة  �سحب  من  مكنه 
املـــذكـــرة بــعــد دخــــول االإعـــانـــات 
الفريق،  خزينة  اإىل  العمومية 
قابلية  بــن  الــالعــب  اأن  علما 
االأخر  هو  الفريق  غــادر  الــذي 
الفارطة  ـــام  االأي خــالل  طالب 
باحل�سول على قيمة تفوق 200 
اإدارة  �ستكون  كما  �سنتيم،  مليون 
مع  التفاو�ص  على  جمربة  املولودية 
عدد من الالعبني الذين وقعوا على عقود 
يف بداية املو�سم وحت�سلوا على �سكوك �سمان من 

اأجل اإعادتها للفريق.
من جانب اأخر طالب مدربو الفئات ال�سبانية باحل�سول 
وهو  الفارط  باملو�سم  اخلا�سة  املالية  م�ستحقاتهم  على 
احلال ذاته مع باقي امل�ستخدمني الذين ياأملون يف قيام 
العاجل،  القريب  م�ستحقاتهم يف  بت�سوية  الفريق  اإدارة 
بداية  املولودية  ت�سكيلة  �سرعت  منف�سل  �سياق  ويف 
الثانية  اجلولة  ملباراة  التح�سريات  يف  االأم�ص  نهار  من 
ال�سبت  يوم  التالغمة  نادي  اأمام  واملقررة  البطولة  من 

القادم.

ــاد  اإحت اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأدىل 
عنابة عبد البا�سط زعيم بت�سريحات 
جديدة حول امل�ساكل التي يعاين منها 
باأزمة  يتعلق  فيما  خا�سة  االإحتـــاد 
الرابطة  لـــدى  املــرتاكــمــة  الــديــون 
اأن ديونه اخلا�سة اجتاه  موؤكدا على 
�سنتيم  مــاليــري  قــاربــت   الفريق 
القيمة  ــذه  ه الــفــريــق  منح  اأن  بعد 
خالل ال�سنوات الفارطة وجدد زعيم 
االن�سحاب يف  التاأكيد على رغبته يف 
حال عدم حل م�سكل االإجــازات قبل 
نهار الغد، وقال زعيم يف هذا ال�سدد 
عنابة  اإحتــاد  يف  اخلا�سة  ديوين  :
بالدليل  �سنتيم  مليار   ، تناهز 
عدم  حال  يف  و�سن�ستقيل  والربهان، 

 . توفر االإجازات يوم الثالثاء
ومن جانب اأخر فتح زعيم النار على 
م�سوؤويل بع�ص ال�سركات املوجودة يف 
عنابة والتي مل تقم بتمويل الفريق 
ح�سبه وقامت بتمويل فرق اأخرى من 
االإحتاد  حاجة  رغم  الوالية  خــارج 
اإىل عقود متويل للتخفيف من االأزمة 
ات�سل  ــه  اأن م�سيفا  احلالية  املالية 
اجلهوية  للرابطة  اجلديد  بالرئي�ص 
لعنابة بهلول والذي وعده مب�ساعدة 
الفريق يف الفرتة املقبلة وقال زعيم 
ات�سلت بعمار بهلول  يف هذا ال�سدد :
النادي  م�ساعدة  يف  نيته  عن  واأبــدى 

. والتحرك للبحث عن ممولني

وقد اأكد املدير العام لالألعاب، �سليم اإيال�ص، 
بحملة  القيام  اإىل  تهدف  هيئته  باأن  م�سبقا 
الوقت  نف�ص  يف  معرتفا  كــبــرية،  ترويجية 
بالتاأخر امل�سجل يف هذا املجال، والذي اأرجعه 

اإىل االأزمة ال�سحية العاملية.

وكان نف�ص امل�سوؤول قد تلقى منذ ب�سعة اأيام 
لكرة  اجلزائري  االحتاد  رئي�ص  من  التزاما 
املنتخب  ومدرب  زط�سي،  الدين  خري  القدم، 
الوطني للعبة، جمال بلما�سي، للم�ساهمة يف 
الرتويج للموعد املتو�سطي، وذلك على هام�ص 

زيارتهما مللعب وهران اجلديد.
العبي  م�ساركة  على  الــرجــالن  اأكـــد  كما 
ما  العملية،  يف  اأي�سا  هم  الوطني  املنتخب 
ميثل "دعما كبريا للجنة املنظمة بالنظر اإىل 
وزن هوؤالء الالعبني على ال�ساحة الريا�سية 

الدولية"، على حد تعبري ال�سيد اإيال�ص.
االحتــاد  رئي�ص  اأعــلــن  نف�سه،  ـــار  االإط ويف 
يف  هيئته  رغبة  عن  القدم  لكرة  اجلزائري 
الوطني بطل  للمنتخب  مباراة ودية  تنظيم 
ميدان  على  عاملي''  ''منتخب  اأمــام  اإفريقيا 
ا�ستالمه  املرتقب  بــوهــران  اجلديد  امللعب 
مبادرة  يف  املقبلة،  القليلة  االأ�سهر  خــالل 
التي  املتو�سطية  لالألعاب  للرتويج  اأخـــرى 
تاريخها  يف  مرة  لثاين  اجلزائر  ت�ست�سيفها 
 1975 طبعة  نظمت  واأن  لها  �سبق  بعدما 

باجلزائر العا�سمة.

خمتلف  يف  دوليني  اأبطال  عدة  با�سر 
للطبعة  للرتويج  حملة  التخ�س�سات 
املتو�سط  االأبي�ص  البحر  الـ الألعاب 
�سائفة  خالل  بوهران  اإقامتها  املقرر 

اإجناحها. يف  للم�ساهمة   ،
لتنظيم  الوطنية  اللجنة  وبــــداأت 
االألعاب يف بث مقاطع فيديو لريا�سيني 
على  الر�سمية  �سفحتها  على  دوليني 
الفاي�سبوك يروجون من خاللها للدورة 
املتو�سطية التي تاأجلت اإىل العام املقبل 
 ، �سيف  يف  مقررة  كانت  بعدما 
كورونا  فــريو�ــص  وبـــاء  تف�سي  ب�سبب 

امل�ستجد.
ريا�سيني  عــدة  املــبــادرة  يف  وي�سارك 
معروفني على غرار عبد اللطيف بقة، 
�ساحب عدة ميداليات عاملية يف األعاب 
اخلا�سة،  االحتياجات  لــذوي  القوى 
والمية معطوب، البطلة اجلزائرية يف 
املتاألق يف  الكاراتي و�سيد علي بودينة 

ريا�سة ال�سراع.
احلملة  هــــذه  ـــالق  ـــط ان ويـــتـــزامـــن 

التنازيل  العد  بداية  مع  الرتويجية 
املربجمة  املتو�سطية  االألعاب  النطالق 
 ، ما بني  جوان و  جويلية 
ــارة  اإ�ــس ــاء  ــط اإع عــلــى  يتبق  مل  حــيــث 

انطالقتها اإال اأقل من  يوم.

اأ.ج

تعود ت�سكيلة مولودية باتنة الأجواء 
يومني  بعد  اليوم  اأم�سية  التح�سريات 
غيموز  اأمـــني  املــــدرب  منحهم  راحـــة 
�سد  املا�سية  املــبــاراة  عقب  الأ�سباله 
بنتيجة  انتهت  والتي  عنابة  احتــاد 
بهاز  رفقاء  ليعود  �سبكة،  كل  يف  هدف 
للقاء  حت�سريا  الــتــدريــبــات  الأجـــواء 

مبلعب  ال�ساوية  احتـــاد  �سد  الــقــادم 
اجلولة  احل�ساب  بباتنة  نوفمرب  اأول 
الثانية من عمر بطولة الق�سم الثاين.

عنابة  من  بنقطة  العودة  ورغم  هذا 
م�ستوى  يف  يــكــن  مل  االأداء  اأن  اإال 
قوميدي  رفقاء  وقع  بحيث  التطلعات 
ــد مـــن االأخـــطـــاء وهـــو ما  ــدي ــع يف ال

ملراجعة  يتطلع  غيموز  املــدرب  يجعل 
والعمل على جتهيز العبيه  ح�ساباته 

للقاءات املقبلة.
احتاد  �سد  البوبية  مقابلة  اأن  يذكر 
ال�سبت  يوم  اأم�سية  �ستلعب  ال�ساوية 
ــاري  اجل فيفري  �سهر  مــن  الــعــ�ــســرون 

مبلعب اول نوفمرب بباتنة .

من  االأوىل  اجلولة  خن�سلة  احتاد  د�سن 
نتيجة  بتحقيق  الثاين  الق�سم  بطولة 
اإىل  قــادتــهــم  الــتــي  اخلــرجــة  يف  مهمة 
عا�سمة االأورا�ص وعاد اأ�سبال اجلنحاوي 
بنقطه ثمينة من ملعب ال�سهيد �سفوحي 
على ح�ساب امل�ست�سيف �سباب باتنة حني 
التعادل  نتيجة  على  الفريقني  ــرتق  اف
وللعودة  �سبكة،  كل  يف  هدف  االإيجابي 
اأن  ـــم  ورغ املـــبـــاراة  هـــذه  خمــلــفــات  اإىل 
بعد  االأوىل  اجلولة  �سمن  يدخل  اللقاء 
توقف املناف�سة ملدة طويلة بداعي وباء 
اإثارة  اللقاء عرف  اأن  اإال  فريو�ص كورونا 
وتناف�ص كبريين على امل�ستطيل االأخ�سر، 
امل�ستوى  يف  مقابلة  قدم  االحتــاد  كذلك 
اخلنا�سلة  اأن  اعرتفوا  املالحظني  وكــل 
امليدان وهذا  اأر�سية  كانوا االأح�سن فوق 
ب�سهادة حتى الفريق املناف�ص عند نهاية 

اأ�سبال  اأن  اأي�سا  الت�سعني دقيقة والدليل 
كانوا  اجلنحاوي  التون�سي  الكوت�ص 
للحار�ص  ال�سباك  زيـــارة  يف  ال�سباقني 
القائد عبد احلكيم  بول�سنام عن طريق 
براهيمي  احلار�ص  زمــالء  كذلك  �سامر، 
الفارق،  لتعميق  الفر�ص  عديد  �سيعوا 
بدرت  التي  االأخطاء  بع�ص  اإىل  اإ�سافة 
امل�سريين  ب�سهادة  التحكيمي  الطاقم  من 
هذه  مثل  را�سني عن  خرجوا غري  الذين 

داربي لقاء  يف  حدث  التي  الت�سرفات 
اجلارين بني �سباب باتنة واخلنا�سلة . 

موفقة  نتيجة  حقق  االحتــاد  اأن  ورغم 
عمار  حمام  ال�سهيد  ملعب  اأ�سوار  خــارج 
اأمام �سباب باتنة وعاد بنقطة التعادل، 
اأ�سرة  �سهادات  ح�سب  املقابل  يف  لكنه 
االحتاد فاإن فريق االحتاد كان قريب من 
الفوز بعدما مت رف�ص هدف الالعب حكار 

يف ال�سوط الثاين بداعي الت�سلل من قبل 
به  قام  اآخر  خطاآ  اأي�سا  احلكم،  م�ساعد 
احلكام حينما اأعلنوا ت�سلل وهمي بعدما 
انفرد الالعب بايزيد باحلار�ص بول�سنام 
وهذه االأخطاء مل يتقبلها امل�سريين الذين 

اعتربوا اأن  فريقهم ي�ستحق الفوز.
الرديف  فريق  حقق  اآخر،  �سعيد  وعلى 
نتيجة موفقة بعودتهم بنتيجة التعادل 
اأ�سبال  خالله  ومــن  ملثله  �سفر  ال�سلبي 
قدموا  وليد  ونوار  فاحت  لبوازدة  الثنائي 
مباراة يف امل�ستوى وخلقوا عديد الفر�ص 
للت�سجيل لكن الكرة اأبت الدخول وزيارة 
خرجا  الفني  الطاقم  وكذلك  ال�سباك، 
زمالء  قدمه  الذي  املــردود  على  را�سيني 
الذي  الــداربــي  اللقاء  هــذا  يف  منزر 

ليا�سمكا و الكاب جمع اجلارين 

الديار  داخــل  جمــددا  الــربج  اأهلي  ت�سكيلة  تعرثت 
وعجزت عن حتقيق الفوز االأول يف بطولة هذا املو�سم 
بعد التعادل اأمام جنم مقرة يف لقاء اجلولة الـ13 من 
بالتعادل  املباراة  اإنتهت  حيث  االأول  املحرتف  بطولة 
االإيجابي هدفني يف كل �سبكة، وبقيت ت�سكيلة االأهلي 
حتقيق  دون  نقاط   04 بر�سيد  ــرية  االأخ املرتبة  يف 
التي تنتظر  املهمة  يوؤكد على �سعوبة  ما  اأي فوز وهو 
البقاء  حتقيق  اأجــل  من  املقبلة  اجلــوالت  يف  الفريق 
تنتظر  التي  الرزنامة  مع  خا�سة  االأوىل  الرابطة  يف 

الفريق يف اجلوالت املقبلة. 
النور  عبد  الـــربج  الأهــلــي  ــت  ــوؤق امل املـــدرب  ــرب  ــت واإع
يف  الفريق  �سجله  الذي  اجلديد  التعرث  اأن  بو�سبيعة 
للمجهودات  بالنظر  م�ستحقا  يكن  لقاء جنم مقرة مل 
امليدان  اأر�سية  فــوق  الالعبون  بذلها  التي  الكبرية 
الثاين  الــهــدف  لقطة  يف  احلكم  قـــرارات  اأن  معتربا 
للمناف�ص كانت قا�سية يف ظل وجود خطاأ قبل لقطة 
الهدف على الالعب قعقع، ورغم ت�سييع �سربة جزاء 
ال�سغط  وا�سلت  الت�سكيلة  اأن  اإال  الثاين  ال�سوط  يف 
وال�سيطرة على جمريات اللقاء يف نظر بو�سبيعة وهو 
زغدان  بوا�سطة  النتيجة  معادلة  من  الفريق  مكن  ما 

مع ت�سييع فر�ص اأخرى الإ�سافة الهدف الثالث، ويرى 
من  للخروج  اأخر  خيارا  ميلك  ال  االأهلي  اأن  بو�سبيعة 
على  بجدية  العمل  موا�سلة  �سوى  احلالية  الو�سعية 
اأمل العودة بنتيجة اإيجابية خالل اخلرجة القادمة 
املهمة  �سعوبة  رغم  تلم�سان  وداد  ملواجهة  املنتظرة 
اأزمة االإ�سابات التي يعاين منها الفريق حيث  يف ظل 
الذي  وهو  جديدة  اإ�سابة  اإىل  زياين  املهاجم  تعر�ص 
جنم  اأمــام  اأم�ص  اأول  مباراة  خالل  املناف�سة  اإىل  عاد 

مقرة. 
العيد  �سعيدي  الربج  الأهلي  ال�ساب  املهاجم  وتاأ�سف 
على التعرث اجلديد الذي �سجله الفريق يف مباراة جنم 
مقرة رغم اأن الت�سكيلة دخلت بعزمية كبرية لتحقيق 
الفوز االأول هذا املو�سم، وقال الالعب ال�ساب اأن االأمور 
املجهودات  رغم  املباراة  هذه  يف  ينبغي  كما  ت�سر  مل 
املبذولة م�سيفا اأن م�سكل الفريق يبقى يف عدم حتقيق 
الفوز فقط ويف نظره فاإن النجاح يف حتقيق الفوز من 
اأن ميكن الفريق من حتقيق االنطالقة الفعلية  �ساأنه 
يف بطولة هذا املو�سم واخلروج من الو�سعية احلالية 
املرتبة  يف  االأهــلــي  يتواجد  حيث  الرتتيب  �سلم  يف 

االأخرية حلد االآن.

اأبطال دوليون ي�صرعون يف الرتويج للطبعة الـ19 
لالألعاب املتو�صطية بوهران 2022

البوبية ت�صتاأنف حت�صرياتها اليوم والتفكري 
يف مواجهة ال�صاوية انطلق

الإحتاد يد�صن البطولة بتعادل ثمني واأ�صرة 
اللقاء  حكم  تتهم  ليا�صمكا

اأزمة الأهلي تتفاقم وبو�صبيعة 
غا�صب من التحكيم 

الالعبون يجددون املطالبة مب�صتحقاتهم 
العالقة قبل لقاء التالغمة 
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مولودية العلمة 

دفاع تاجنانت 

مولودية باتنة 

عبد  �سطيف  وفاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  تو�سل 
�سركة  م�سوؤويل  مع  اتفاق  اإىل  �سرار  احلكيم 
موبيلي�ص من اأجل متويل الوفاق اإىل غاية نهاية 
املو�سم اجلاري مقابل قيمة مالية ت�سل اإىل 03 
ماليري �سنتيم، ومن املنتظر اأن يتم �سخ القيمة 
�سطرين  على  التمويل  بعقد  اخلا�سة  املالية 
وهذا يف ظل االتفاق احلا�سل بني اإدارة الوفاق 
اأخر  جانب  ومن  العمومية،  ال�سركة  وم�سوؤويل 
الوفاق  م�سوؤويل  بني  اجلارية  املفاو�سات  ت�سري 
متويل  اأجــل  من  نفطال  �سركة  من  ونظرائهم 
املنتظر  من  حيث  ال�سحيح  الطريق  يف  الوفاق 

توقيع عقد التمويل خالل االأيام املقبلة.
االإحتاد  مبرا�سلة  �سطيف  وفاق  اإدارة  وقامت 
لعب  اأجل  من  )الكاف(  القدم  لكرة  االإفريقي 
مباراة العودة من الدور الـ مكرر اأمام اأ�سانتي 
املباراة  يف  اجلمهور  بح�سور  الغانب  كوتوكو 

املقررة مبلعب 08 ماي 1945 ب�سطيف، ومعلوم 
اإىل  اجلمهور  بح�سور  ال�سماح  قررت  الكاف  اأن 
يف   15 يعادل  مبا  القارية  املناف�سات  مباريات 
ويبقى  ملعب،  كــل  ا�ستيعاب  طــاقــة  مــن  املــئــة 
بح�سور  واأ�سانتي  الوفاق  بني  املباراة  لعب  قرار 
ال�سلطات  قرار  على  متوقفا  عدمه  من  اجلمهور 
امل�سددة  التدابري  مع  خا�سة  البالد  يف  العليا 
اإنتقال  لتفادي  ال�سلطات  طــرف  مــن  املتخذة 

فريو�ص كورونا.
بدفع  مــلــزمــة  �سطيف  ـــاق  وف اإدارة  وتــبــقــى 
على  احلــ�ــســول  بغية  املــنــازعــات  جلنة  ديـــون 
لوموتي،  دانيال  اجلديد  الغاين  املهاجم  اإجازة 
اإدارة  بها  قامت  التي  املــحــاوالت  كــل  وبـــاءت 
ت�سوية  اأجل  من  الدائنني  الالعبني  مع  الوفاق 
و�ستكون  بالف�سل،  دفــعــات  على  م�ستحقاتهم 
ت�سل  مالية  قيمة  بدفع  ملزمة  الوفاق  اإدارة 

لت�سوية ديون  �سنتيم  مليون  ملياري و450  اإىل 
جلنة املنازعات حتى تتمكن من تاأهيل الالعب 
اأي�سا  ملزمة  الوفاق  اإدارة  تبقى  كما  لوموتي، 
ت�سريح  وثيقة  ثمن  من  االأول  ال�سطر  بدفع 
اإىل  الغاين بقيمة ت�سل  الالعب من فريق وافا 
اجلاري  فيفري   22 تاريخ  قبل  اأورو  األف   50
اإدارة  بني  قبل  من  احلا�سل  االإتفاق  �سوء  على 

الوفاق وهذا الفريق.
ليلة  اجلــزائــر  اإىل  �سطيف  وفـــاق  ــد  وف وعـــاد 
الذهاب  ــاراة  ــب م نهاية  بعد  مبا�سرة  ــص  ــ� االأم
الطائرة  منت  على  الغاين  كوتوكو  اأ�سانتي  اأمــام 
ومن  اجلزائرية،  اجلوية  باخلطوط  اخلا�سة 
املنتظر اأن يتم منح راحة يوم واحد لالعبني بعد 
ال�سفرية االإفريقية على اأن تكون العودة اإىل جو 
ملباراة  حت�سريا  اليوم  نهار  من  بداية  التدريبات 

العودة من هذه املناف�سة.

عن  زاوي  كــرمي  تاجنانت  ــاع  دف ــدرب  م حتــدث 
الفوز املحقق يف لقاء اجلولة االأوىل من البطولة 
الفوز  هذا  اأن  على  موؤكدا  العلمة  مولودية  اأمام 
اأجل  من  الفريق  لت�سكيلة  كبريا  دفعا  �سيمنح 
االأهـــداف  لتحقيق  قــوة  بكل  املــ�ــســوار  موا�سلة 
لعب  واملتمثلة يف  املو�سم  امل�سطرة يف بطولة هذا 
االأدوار االأوىل، وقال زاوي اأنه رغم غياب جميع 
الالعبني اجلدد عن املباراة االأوىل ب�سبب م�سكل 
التي  الت�سكيلة  اأن  اإال  املــنــازعــات  جلنة  ــون  دي

على  وهذا  للغاية  مقنعا  مــردودا  قدمت  �ساركت 
التي  الفرق  بني  من  يعترب  الدفاع  اأن  من  الرغم 
اأن  زاوي  وقال  التح�سريات،  يف  تاأخر  من  تعاين 
املالية يف  امل�ستحقات  يعانون من م�سكل  الالعبني 
هذه  جتد  اأن  متمنيا  عليها  احل�سول  تاأخر  ظل 
ال�سعبة  املباراة  قبل  احلل  اإىل  طريقها  امل�ساكل 
التي تنتظر الفريق يوم ال�سبت القادم اأمام فريق 

�سباب باتنة مبلعب لهوى اإ�سماعيل.
الطاهر قرعي�ص  رئي�ص دفاع تاجنانت  ويوا�سل 

م�ساعيه من اأجل حل م�سكل ديون جلنة املنازعات 
قبل نهاية االأ�سبوع اجلاري حتى يت�سنى لالعبني 
من  الثانية  اجلــولــة  لــقــاء  يف  امل�ساركة  اجلـــدد 
ويراهن  بــاتــنــة،  �سباب  فــريــق  ـــام  اأم البطولة 
�سنتيم  مليار   2.5 قيمته  ما  دفع  على  قرعي�ص 
يرتقب  حيث  الالعبني  اإجـــازات  على  للح�سول 
املمنوحة  االإعانات  على  احل�سول  الدفاع  م�سريو 
االأ�سبوع  خــالل  املحلية  ال�سلطات  طــرف  مــن 

اجلاري.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

موبيلي�س ممول جديدا للوفاق واملفاو�صات 
مع نفطال يف الطريق ال�صحيح 

زاوي يطالب بحل م�صكل امل�صتحقات ويوؤكد
 على لعب الأدوار الأوىل   

وفاق �سطيف 

احتاد خن�سلة

اأهلي الربج

اإحتاد عنابة 

زعيم مينح مهلة اإىل 
غاية يوم الثالثاء 
وبهلول يبدي نيته 
مل�صاعدة الإحتاد 
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اإذا قام اأحدكم يف ال�صالة فال يغم�ض عينيه

ف�شل االأمانة
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء

املكتبة الإ�سالمية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب ليطمئن قلبي

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية



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

�ص.�صمعاوية. �ص

خن�صلة
نوارة.ب

هذا  غلق  من  كامل  عام  قرابة  وبعد 
اأمـــام  والــتــاريــخــي  ال�سياحي  املــرفــق 
املفرو�سة  االإجراءات  ب�سبب  اجلمهور 
اإعادة  مت  كورونا،  فريو�ص  من  للوقاية 
مع  اجلمهور  اأمــام  ــري  االأث املوقع  فتح 
االإحرتازية  االإجــراءات  بع�ص  اإتخاذ 
اأجــل  مــن  الــقــائــمــني عليه  مــن طـــرف 
تفادي التجمعات وكذا الطوابري وهذا 
وفق الربوتوكول ال�سحي املفرو�ص من 

طرف وزارة ال�سياحة. 
هو  االإقــــبــــال،  حــجــم  مـــن  زاد  ومــــا 
االأجواء الربيعية املبكرة التي تعرفها 
الكثري  جعل  الذي  االأمر  وهو  املنطقة 
نزهة  يف  اخلــروج  تف�سل  العائالت  من 
وال�سياحي  التاريخي  املوقع  هذا  اإىل 
من  للكثري  املف�سلة  الوجهة  يعد  الذي 
كما  االأ�سبوع،  نهاية  فرتة  يف  العائالت 
على  الرتبوية  املوؤ�س�سات  بع�ص  تلجاأ 
اإىل  برجمة رحالت �سياحية للتالميذ 
واأي�سا  الرتفيه  اأجــل  من  املوقع  هــذا 

االإ�ستفادة من خالل التعرف على االآثار 
الرومانية املوجودة يف هذا املوقع  

ورغم اإحت�سان املوقع االأثري بجميلة 
�سيفا  الغنائي  للمهرجان  �سنة  كل  يف 
خالل  الــكــبــرية  احلــركــيــة  عــن  ف�سال 
اأكدوا  قا�سديه  اأن  اإال  الربيع،  ف�سل 
على وجود الكثري من النقائ�ص املتعلقة 
وجود  عدم  ظل  يف  االإ�ستقبال  مبرافق 
بال�سكل  مقاهي  اأو  مطاعم  ــادق،  فــن
الكايف وهو االأمر الذي جعل اخلدمات 
رغم  املطلوب  اإىل  ترتقي  ال  املقدمة 
املجهودات التي يقوم بها بع�ص ال�سباب 
حيث  البلدية،  ــذه  ه مــن  املنحدرين 
مرافق  تــوفــري  ــروري  ــس ــ� ال ــن  م يبقى 
ــر  االأم اأن  خا�سة  الـــزوار  الإ�ستقبال 
القادمة  العائالت  من  باملئات  يتعلق 
من  ويبقى  الوطن،  واليات  خمتلف  من 
املوجودة  النقائ�ص  تدارك  ال�سروري 
بغية حتريك عجلة ال�سياحة يف هذه 

البلدية. 

رعــايــة  جمعية  ــت،  ــق ــل اأط
لوالية  الطفولة  وترقية 

ـــروع  ـــلـــة، مـــ�ـــس خـــنـــ�ـــس
واليتي…. )نحو�ص 

موهبتي(  ونكت�سف 
مب�ساهمة  ــك  وذل
ومديرية  وزارة 

والريا�سة  ال�سباب 
ـــة  ـــري ـــدي وكـــــــــذا م

انطلقت  اأيــن  الرتبية، 
املــبــادرة مــن بلدية  هــذه 

رابطة  مبــ�ــســاركــة  ملــ�ــســارة 
بالبلدية  ال�سباب  مــبــادرات 

ال�سلطات  وخمتلف  الوالية  وايل  وبح�سور 
جميع  �ست�سمل  والتي  واملدنية  الع�سكرية 
وفق  املقبلة  االأيــام  خالل  الوالية  بلديات 
اأكرب  اإىل  الو�سول  اأجــل  من  ثــري  برنامج 
والثقافة  الفن  يف  املوهوبني  من  ممكن  عدد 
الرتفيه  خـــالل  مـــن  الـــواليـــة  بــبــلــديــات 

والزيارات اال�ستك�سافية وال�سياحية.
امل�سرفون على هذه املبادرة،اأكدوا اأنالهدف 
منها هو اكت�ساف املواهب ال�سابة يف خمتلف 
ال�سياحة  وترقية  والتعريف  املــجــاالت 
مع  خن�سلة  بــواليــة  الداخلية  ال�سبانية 
تعزيز روح الت�سامن والتعارف بني االأطفال 

هذه  وت�ستهدف  وال�سباب، 
ـــادرة فــئــة االأطــفــال  ـــب امل
ترتاوح  الذين  وال�سباب 
 11 اأعـــمـــارهـــم بـــني 
 25 اإىل  ـــة  ـــن ـــس �
جميع  ــن  م �سنة 
الوالية،  بلديات 
ــــارك يف  ــــــن �ــــس اأي
 325 املــ�ــســروع  هـــذا 
م�سارك من بينهم 215 

ذكر و110 فتاة.
ويف �سياق ذي �سلة، نظمت 
ـــة وتــرقــيــة  ـــاي جــمــعــيــة رع
"موهبتي  مبادرة  خن�سلة  لوالية  الطفولة 
االأطفال  لفائدة  الثانية  بيتي" الطبعة  يف 
بني 7 و15 �سنة وذلك بالتن�سيق مع رابطة 
بيتي  يف  موهبتي  مبادرة  ال�سباب،  مبادرات 
الر�سم  غرار  على  املجاالت  خمتلف  �سملت 
وال�سعر  الكرمي  القراآن  وجتويد  واالن�ساد 
والغناء ومو�سيقى احلركات ومواهب اأخرى، 
هذه املبادرة اطلقتها اجلمعية عرب �سفحتها 
بوك  فاي�ص  االجتماعي  التوا�سل  مبوقع 
ملجموعة  معتربة  م�ساركة  �ساهدت  والتي 
�سور  خالل  من  اأبدعوا  الذين  االأطفال  من 

وفيديوهات تعك�ص مواهبهم.

اإقبال وا�شع من العائالت على املوقع 
االأثري بجميلة 

انطالق فعاليات م�شروع "نحو�س واليتي 
ونكت�شف موهبتي" مب�شاركة 325 م�شارك

�صطيف

يعاين، م�صتخدمو قطاع �ل�صحة من فئة م�صاعدي �لتمري�ص ومنذ عقود من �لزمن من عديد �مل�صاكل �ملهنية �لتي جعلت منهم �صحايا لنظام و�صيا�صيات 
متعاقبة فا�صلة، و�صعتهم مو�صع �ال�صتغالل باملوؤ�ص�صات �ل�صحية �لعمومية و�جلو�رية، �أين يتم �صد �حتياجات هذه �الأخرية بتكليف هذه �لفئة مبهام خارج 

مهامها بعيد� عن �لقانون و�ملنطق و�لعقالنية و�ملهنية، يف ظل �لنقائ�ص �لعديدة �لتي تعاين منها يف تخ�ص�صات ورتب �أخرى، ليتم تكليف هذه �لفئة باأعمال 
�أكرب وبرو�تب �أدنى وبالتايل توفري تكاليف �ملنا�صب �جلديدة بتجنيد هذه �لفئة �ملتعبة للقيام مبهام وم�صوؤوليات عديدة.

عرف، �ملوقع �الأثري بجميلة �صرق والية �صطيف مع نهاية �الأ�صبوع �لفارط، �إقباال كبري� من 
طرف �لعائالت �لقادمة من خمتلف مناطق �لوالية وحتى من �لواليات �ملجاورة، حيث عادت 
�حلياة من جديد �إىل هذ� �ملوقع �لذي يزخر مبوروث ثقايف �أثري عاملي �صارب يف �لتاريخ. 

اعتربوا اأنف�شهم �شحايا �شيا�شات فا�شلة...

مع ارتفاع الوعي بثقافة االإخ�شرارواحلفاظ على البيئة

بعد اإعادة فتحه اأمام اجلمهور..

اأطلقتها جمعية رعاية وترقية الطفولة لوالية خن�شلة..

وقد طالبت هذه الفئة ومن خالل االإ�سراب 
الذي �سنه م�ستخدمو قطاع ال�سحة االأ�سبوع 
املا�سي وعرب عديد واليات الوطن، بالنظر يف 
و�سعيتها املزرية، كما ت�سمن بيان التن�سيقية 
الوطنية ملوظفي ال�سحة "safap" و�سعية 
تعاين  التي  الفئة  وهي  بالذات  الفئة  هذه 
اال�ستغالل ب�سكل بات اأكرث و�سوحا مع تعقد 
ال�سحة،  قطاع  يف  االأزمـــات  وكــرثة  االأمـــور 
ليجدوا اأنف�سهم متنقلني بني وظيفة واأخرى 

وبرتبة ثابتة وراتب ال يرحم.
مبهام  التمري�ص  م�ساعد  تكليف  يتم  اأيــن 
ا�ستغالل  وبالتايل  اقــل،  وبراتب  املمر�ص 

حيث  قانونا،  مقرر  هو  خالفاملا  الفئة  هذه 
يالحظ انه وخالل ال�سنوات االأخرية قد مت 
فتح م�سابقات لاللتحاق بالتكوين املتخ�س�ص 
يف هذه الرتبة ومبنا�سب كبرية يف القطاعني 
العمومي واخلا�ص، والتي جتاوز عددها 75 
موؤ�س�سة تكوين �سبه طبي عرب تراب الوطن، 
لي�سطدم مئات الطلبة وبعد التخرج بعائق 
املديرية  يف  للتوظيف  ال�سنوية  الرخ�سة 
املنا�سب  وقلة  العمومي  للوظيف  العامة 
�سيا�سة  �سحايا  اأنف�سهم  ويجدون  ال�ساغرة 

فا�سلة ومت�سرعة.
ي�سع  ــذي  ال الرتقية  م�سكل  اإىل  اإ�سافة 

درجة  يف  دائما  التمري�ص  م�ساعدي  فئة 
التي  وال�سعبة  الكثرية  املــهــام  رغــم  اأدنـــى 
ممر�سني  اأنف�سهم  لــيــجــدوا  بــهــا،  يكلفون 
وحتى  اأطباء  وم�ساعدي  ممر�سني  واأ�سباه 
"قابالت" يف م�سالح التوليد املهم اأن ي�سدوا 
العمومية  املوؤ�س�سات  يف  الــــوارد  النق�ص 
�سوء  من  زاد  الــذي  ــر  االأم احلاجة،  ح�سب 
باتوا  اليوم  اأنهم  خا�سة  وظروفهم  و�سعهم 
قطاع  م�ستخدمي  مــن  كغريهم  ينا�سدون 
ال�سحة لف�سلهم عن الوظيف العمومي الذي 
بع�سهمليومية  تعبري  ح�سب  ين�سفهم  مل 

نيوز". "االأورا�ص 

التزيينية  الــنــبــاتــات  جتــــارة  ــرف،  ــع ت
طرف  من  وا�سعا  اقباال  اأنواعها  مبختلف 
ويعد  االأخــرية،  ال�سنوات  خالل  املواطنني 
باقتناء  اهتماما  االأكرث  الن�سوي  العن�سر 
ومن  النباتات  ــذه  ه اأ�ــســنــاف  مــن  الكثري 
التي  االأنواع  بع�ص  اأ�سعار  ارتفاع  املالحظ 
ال�سعب  ومــن  نـــادرة  انها  بائعوها  يزعم 
احل�سول عليها ب�سبب عدم توفرها بكرثة 
يف بالدنا، فيما يربر اآخرون ارتفاع االأ�سعار 
ب�سعوبة االحتفاظ بها و�سرورة االهتمام 

املبالغ بها لتفادي تلفها.
التزيينية  النباتات  ت�سويق  يعد  ومل 
املتخ�س�سة  واملحالت  امل�ساتل  على  يقت�سر 
االأزهــــار  بـــذور  اأ�ــســنــاف  خمتلف  بــيــع  يف 
مواقع  عرب  انتع�ست جتارتها  بل  والــورود، 
في�سبوك  �سيما  ال  االجتماعي  التوا�سل 
�سور  عر�ص  خــالل  من  وذلــك  وان�ستغرام 
عددا  �سجع  مما  واأجملها  النباتات  اأنــدر 
وخلق  �سرائها  على  الزبائن  مــن  معتربا 
ف�ساء اأخ�سر حتى يف نوافذ و�سرفات املنازل 
اأولئك  كان  بينما  العمارات،  يف  املوجودة 
ووا�سعة  اأر�سية  منازل  يف  يقيمون  الذين 
االأوفر حظا، وقد زاد االقبال عليها خالل 
هذه االأيام التي ت�سبق حلول ف�سل الربيع 

الذي تف�سلنا عنه اأيام قليلة.
خمت�سة  �سابة  مع  اأجريناه  حديث  ويف 
املنزلية،  التزيينية  بالنباتات  العناية  يف 

�سمحت  ــا  ــورون ك جــائــحــة  اأن  لــنــا  اأكــــدت 
للكثريين باالهتمام بهذا املجال خالل فرتة 
اهتمامهم  حولوا  حيث  ال�سحي  احلجر 
اأكرث  واالهتمام  والنباتات  الغرا�سة  نحو 
ال�سغوفني  االأ�سخا�ص  عند  خا�سة  بها 
التوا�سل  ــع  ــواق م اأن  كــمــا  ــامل  ــع ال بــهــذا 
لهذا  الرتويج  يف  كبري  دور  لها  االجتماعي 
كثريين  اأن  كما  املميزة،  التجارة  من  النوع 
يعتمدون على  املجال  يعملون يف هذا  ممن 
من  م�ساتلهم  تو�سيع  يف  التبادل  طريقة 
اأ�سخا�ص  مع  النادرة  االأنواع  تبادل  خالل 
اآخرين لتوفري اأكرب قدر ممكن من النباتات 
عليها  احل�سول  لع�ساقها  ليت�سنى  النادرة 

بكل �سهولة.

الزبائن  بع�ص  لنا  اأكد  اأخــرى،  جهة  ومن 
الذين التقيناهم، اأنهم يهتمون بهذا املجال 
امل�ساحات  تــوفــري  على  الت�سجيع  بــهــدف 
املناطق  يف  املــنــازل  فــنــاء  يف  اخلــ�ــســراء 
�سعوبة  رغــم  احل�سرية  ــذا  وك الريفية 
على  للحفاظ  و�سيلة  فهي  ذلــك،  حتقيق 
النقي  الــهــواء  بع�ص  وا�ستن�ساق  البيئة 
خا�سة  املدن  تعرفه  الذي  التلوث  ظل  يف 
التي  املــنــاطــق  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ــربى،  ــك ال
تتواجد فيها مناطق �سناعية ومعامل كما 
بالنباتات  مليء  حميط  يف  التواجد  اأن 
يجعلهم  ذلك  االألــوان  متعددة  التزيينية 

ي�سعرون بالراحة النف�سية والطماأنينة.

م�شاعدو التمري�س بقطاع ال�شحة "قطع غيار" ل�شد 
ثغرات املوؤ�ش�شات ال�شحية

اإقبال وا�شع على اقتناء النباتات 
التزيينية املنزلية
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افتتاح نادي "�صطيف تقراأ" مبركز 
الرتفيه العلمي  

العالن عن اأ�صماء املتوجني يف املهرجان الوطني 
اجلامعي للفيلم الق�صري بباتنة

للفيلم  �لوطني  �ملهرجان  حتكيم  جلنة  ك�صفت 
�أ�صماء  عــن  باتنة  بــوليــة  �لق�صري  �جلــامــعــي 
�صيتم  حيث  �ملــهــرجــان،  جــو�ئــز  على  �ملــتــوجــني 
تكرمي �ملتوجني من طرف وز�رة �لثقافة و�لفنون 
�جلهة  به  �أفادت  ما  ح�صب  �جلاري  فيفري   18

�ملنظمة.
 "33 "غرفة  �فتكاك فيلم  �لنتائج عن  و�أ�صفرت   
يف  متكامل،  فيلم  �أح�صن  جائزة  �صطيف  بولية 
حني عادت جائزة �أح�صن �خر�ج لولية �صطيف 
�أح�صن  جائزة  وذهبت   ،"silence" فيلم  عن 
تيزي  لولية  �لكبري"  "�حلذ�ء  لفيلم  �صيناريو 
فيلم  عن  رجايل  دور  �أح�صن  جائزة  لتكون  وزو، 
جائزة  عادت  فيما  باتنة،  لولية  "�لكابو�ص" 
�أح�صن دور ن�صائي لفيلم "�حلذ�ء �لكبري" لولية 

تيزي وزو.
مو�صيقي  توظيف  �أح�صن  جائزة  منح  ومت  هــذ� 
بلعبا�ص،  �صيدي  لــوليــة   "stop  " فيلم  عــن 
"�لغريب"  فيلم  عن  �صورة  �أح�صن  جائزة  وعادت 
عن  �صوت  �أح�صن  وجائزة  ق�صنطينة،  ولية  من 
عادت  حني  يف  باتنة،  لولية  "�لكابو�ص"  فيلم 
�ل�صحرة  "كيد  فيلم  عن  �لتحكيم  جلنة  جائزة 

و�مل�صعوذين" من ولية ب�صار.
حديثه  خــالل  ثابت  طــارق  �لربوفي�صور  و�صرح 
�مل�صاركة  �لأعمال  �أن  نيوز"  "�لأور��ص  ليومية 
هذه  مــن  �لأح�صن  كانت  �ل�صابقة  �لطبعات  يف 
�لطبعة، حيث مت ت�صجيل م�صاركة �أفالم تر�وحت 

يف مو��صيعها بني تلك �لتي طرحت ق�صايا �ل�صحر 
و�لجر�م،  و�لت�صول  �لقا�صر�ت  وزو�ج  و�ل�صعوذة 
بيئية  مو��صيع  ذ�ت  �أفــالم  م�صاركة  جانب  �إىل 
لأول مرة كالرفق باحليو�ن، يف حني مت ت�صجيل 

م�صاركة فيلم و�حد حول ق�صية وباء كورونا.
�للجنة  �أن  حديثه،  جممل  يف  ثابت  طارق  و�أ�صار 
كانت ترتقب م�صاركة �أفالم تتحدث عن �حلر�ك 
�أي �لأحد�ث  �ل�صعبي وحول ق�صية وباء كورونا، 
�لعامني،  هــذيــن  ــالل  خ �جلــز�ئــر  عا�صتها  �لــتــي 
�لجتماعي،  �جلــانــب  على  ــال  ــم �لأع لتقت�صر 
غري  للمو��صيع،  �لب�صيطة  معاجلتها  جانب  �إىل 
ــادة  ــص �لإ� ت�صتحق  ح�صبه  ــال  ــم �أع هــنــالــك  �أن 

و�لت�صجيع.
�صرورة  �إىل  �لتحكيم  جلنة  نــوهــت  جهته  مــن 
�لهتمام بالفكرة و�ل�صيناريو و�لعنا�صر �لأ�صا�صية 
و�لحاطة  و�لخر�جية  �ل�صينمائية  �للغة  يف 
و�أن تربز  �مل�صتوى،  �أعمال يف  �أجل تقدمي  بها من 

�لأفكار بعمق ومن ز�وية تذهل �مل�صاهد.
�جلدير بالذكر �أن �لطبعة �ل�صاد�صة هي ��صتمر�ر 
باتنة  �جلامعية  �خلــدمــات  مديرية  ملجهود�ت 
رغم  �لطبعة  تنظم  �أن  �رتــــاأت  �لــتــي  بــوعــقــال 
�جلائحة و�أن تبثها لأول مرة يف تاريخ �ملهرجان 

عرب �لرقمنة و�صبكات �لتو��صل �لجتماعي.

حفل  بالباز  �لعلمي  �لرتفيه  مركز  �حت�صن 
بح�صور   " تقر�أ "�صطيف  نادي  ن�صاطات  �فتتاح 
من  �ملــعــروفــة  �لثقافية  �لــوجــوه  مــن  �لــعــديــد 
�لو�حدي،  جمال  غر�ر  على  وخارجها  �لولية 
دعا�ص  �صمري  حــنــا�ــص،  هــبــة  عــريــف،  ب�صمة 
ي�صم  �لــذي  �لــنــادي  وهــو  غريقة،  بن  وو�ــصــال 
�لذين  �ل�صباب  و�ملبدعني  �ملثقفني  من  �لكثري 
ير�هنون على جعل هذ� �لنادي حمركا ومن�صطا 
للثقافة بالولية من خالل جملة من �لن�صاطات 
خالل  تنظيمها  �ملنتظر  من  �لتي  و�لتظاهر�ت 
�لفرتة �ملقبلة وهذ� بتاأطري من بع�ص �لأ�صاتذة 

�لربوفي�صور  غــر�ر  على  �ملخ�صرمني  و�ملثقفني 
كمال بطو�ص.  

�لعديد  تنظيم  مت  �لفتتاح  حفل  هام�ص  وعلى 
تنظيم  ــر�ر  غ على  �لثقافية  �لتظاهر�ت  مــن 
لل�صور  ــر  �أخ ومعر�ص  �لكتب  لتبادل  معر�ص 
و�لر�صومات مع عر�ص مو�صيقي، ف�صال عن تنظيم 
م�صابقات ور�صد جو�ئز متنوعة للفائزين فيها، 
حنان  �ل�صاعرة  تكرمي  �حلفل  هذ�  خالل  ومت 
ذوي  من  باعتبارها  �صطيف  ولية  من  عا�صوري 
�لهمم �خلا�صة حيث حتدت �لظروف و�مل�صاعب 

يف �حلقل �لثقايف. 

املتوجون �شيكرمون من طرف وزارة الثقافة يوم 18 فيفري اجلاري

ب�شري باردو يك�شف يف موؤلفه "اأورا�س": "106 قلعة باالأورا�س حتت الطم�س والتهمي�س" 

�صطيف

عبد الهادي. ب

باردو ب�سري، مهند�س معماري خريج جامعة ب�سكرة �سنة 1997، مهتم بالرتاث املعماري وال�سياحي وما يتعلق بالهوياتي يف منطقة الأورا�س، متحورت درا�ساته حول الهند�سة، باحث 
يف كل ما يتعلق بالعمارة ال�ساوية يف جنوب الأورا�س، مهتم باجلانب ال�سياحي الذي يخ�س املنطقة وباحث يف املتغرية ال�ساوية يف جمال اللغة المازيغية منذ �سغره، �سدر له موؤخرا 
كتاب "اأورا�س، هوية، عمارة و�سياحة"، يتحدث فيه عن اأبرز املعامل املعمارية التاريخية القدمية يف جنوب الأورا�س، من خالل �سرح مف�سل حول ميزة املنطقة بالقالع اأو ما ي�سمى 

املتكامل. الثالثي  لهذا  املتكرر  والطم�س  وال�سياحة  والهوية  العمارة  عن  اأكرث  فيه  يتحدث  والذي  معه  احلوار  هذا  لنا  كان  "هيقليعني"، 

رقية. ل

منعدم" بها  والهتمام  ال�صياح  جلذب  تراثية  ميزة  "القالع 
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عمارة  هوية،  "اأورا�س،  كتاب  حمتوى  عن  حدثنا 
و�سياحة" وخ�سو�سيته؟

�لهوية  �لكتاب، هو �حلديث عن  -�لهدف من هذ� 
ما  وهي  �أور��صية،  كثقافة  �ل�صيا�صة  عن  بعيد� 
يف  �ملناطق  باقي  عن  ف�صال  �لأور��ـــص  به  تتميز 
�ملعماري  �لــرت�ث  هو  �أي�صا  مييزها  وما  �جلز�ئر، 
جزء منه يف �لعمارة خا�ص باملنطقة، منها �لقرى 
متيز  و�لتي  "�يقليعني"  بالقالع  يتعلق  ما  ومنها 
�لأور��ص عن كامل مناطق �لوطن، وهو ما يعطيها 
مناطق  يف  توجد  ل  لأنها  هوية  �أو  خ�صو�صية 
�أخرى وميكن �أن تكون عن�صر جذب لل�صياح لأنها 
فريدة من نوعها، وهي مر�فق تاريخية لها �أبعاد 
�لرت�ث  من  وتعترب  �صنة  �لألف  عمرها  يفوق  قد 
منها  �مل�صنف  غري  وفيها  �مل�صنف  فيها  �جلز�ئري، 
�مل�صنفة  �يغلفن  قلعة  كبا�ص،  قلعة  بالول،  قلعة 
�لناحية  من  كبري  بعد  ولها  �لوطني  ــرت�ث  �ل يف 
�ملعمارية، ف�صال عن �لطابع �لذي تتميز به �لقرى 
من  �خلا�صة  ميز�تها  متلك  �لتي  ــــص،  �لأور�� يف 

�لفناء. "�حلو�ص" �أو  "�فر�ي"، 

يف  بالأورا�س  للعمارة  اإب��رازك  اأن  القول  ميكن  اإذن 
هذا الكتاب مرهون بالهوية، هل ميكن اإثبات العالقة 

بينهما؟ 
-�لعمارة هي خ�صو�صية ملنطقة �لأور��ص، ل جند 
هناك  �ملناطق،  باقي  يف  �لقالع  "هيقليعني"  مثال 
قالع يف �ملغرب لكن لي�صت بال�صكل �لأور��صي، هذه 
�لقالع تعترب بنك يف �لع�صر �حلايل لأنها خمازن 
وما  كل  و�لذهب  �لتمور  تخزين  فيها  يتم  �إدخــار 
هو جمفف، �إىل جانب �لقمح و�ل�صعري وما ي�صمى 
قلعة  ميلك  ــص  �لأور�� يف  عر�ص  وكل  "�لعولة"، 
عن�صر  �صت�صبح  �لرت�ثية  �مليزة  هذه  "�قليعث"، 
من  بها  و�لهتمام  ترميمها  عند  لل�صياح  جــذب 
�صياحيا  لت�صبح مز�ر� ثقافيا  بها  �لتعريف  خالل 

�أور��صيا جز�ئريا وملا ل عامليا.

للهوية  ميكن  كيف  ال�سياحة،  عن  حتدثت  اأن��ك  مبا 
والعمارة اأن تروج لل�سياحة بالأورا�س؟

�لعمارة،  على  حتتوي  �لتي  �ملنطقة  -خ�صو�صية 
�ملحلية  و�لثقافة  و�لتقاليد  �لعاد�ت  عن  ناهيك 
قد  مميزة  �أ�صياء  هي  وغريها،  و�للبا�ص  و�لأكــل 
ل توجد يف باقي �لعامل، و"هيقليعني" هي ميزة 
�لتي  و�ملتنوعة  �خلا�صة  �أ�صكالها  لها  �أور��صية 
تبهر �لز�ئر بت�صميمها �خلا�ص، ناهيك عن �لقرى 
مياهها  ونــظــام  مب�صالكها  �لأور��ــصــيــة  و�مل�صاكن 
ومناظرها �لطبيعية وغريها، كلها ت�صكل عن�صر� 
خالل  من  �ل�صائح  جذب  ميكنه  عمر�نيا  هوياتيا 
ومنطقة  لها،  و�لرتويج  وترميمها  بها  �لهتمام 
كرت�ث  �مل�صنفة  وهي  كمثال  "تاجموت"  جمينة 

طبيعي.
�لعمارة و�لطبيعة و�لثقافة، هي  �لتنوع بني  هذ� 
�لعتماد  وميكن  لل�صو�ح  متعددة  جذب  عنا�صر 
باإمكانها  و�ل�صياحة  للمنطقة،  �لرتويج  يف  عليها 
�قت�صاديا  م�صدر�  و�عتبارها  �صغل  منا�صب  خلق 

هائال للمنطقة.

بالقالع  تتميز  كلها  الأورا�����س  يف  الأع��را���س  ه��ل 
فقط؟ املناطق  لبع�س  ميزة  اأنها  "هيقليعني" اأم 

�آري�ص  من  فقط،  �لأور��ــص  جلنوب  ميزة  -�لقالع 
�لأبي�ص  و�لو�د  و�د عبدي  ما بني  لب�صكرة،  حتى 
وو�د م�صتاوة بالقرب من مزيرعة وكبا�ص "�يغزر 

�وعبذي ذيغزر �أمالل" فقط.

: ما هو عدد القالع املوجودة اإذن؟ 
مبئة  ريفري  تري�ز  �لفرن�صية  �لباحثة  -حددتها 

و�صتة قلعة "106".

وقيد  جمهول  القالع  من  العدد  ه��ذا  ي��زال  ل  هل 
التهمي�س؟

ومهم�صة  من�صية  �لــقــالع  هــذه  مــن  باملئة   99
يف  م�صنفة  عظيمة  قـــالع  وجـــود  مــن  بــالــرغــم 

�لثقافية  �جلمعيات  من  ونتمنى  �لوطني،  �لرت�ث 
باتنة  وليتي  بني  خا�صة  و�صلطات  و�لرت�ثية 
وب�صكرة �لتعريف بها و�لعمل على �صق �لطرقات 
�ملعماري  �لـــرت�ث  هــذ�  وتقييم  ترميم  ملحاولة 

�لكبري.

ال�سكنات يف الأورا�س لها ميزة خا�سة، فالأورا�سيون 
م�سبات  حيث  ال�سخرية  الأماكن  يختارون  كانوا 
املياه واملرتفعات للعي�س، هل اأثرت هذه امليزة على 
جمرد  اليوم  نراها  التي  والقرى  القالع  هذه  ت�سميم 

تراث؟
�ل�صاوي  �لإن�صان  عبقرية  يف  يدخل  �لأمر  -هذ� 
يف �لأور��ص، �لذي كان يعي�ص يف مناطق �صخرية 
بطبعه  فهو  �لرت�بية،  �لأر��صي  على  طغت  �لتي 
مرفق  �أول  بناء  خالل  من  �ملو�قع  هذه  يف  يندمج 
�صكني و�لذي يكون عادة هو �لقلعة �لتي تكون يف 
تكون  و�لتي  نوذر�ر"،  "�إي�ص  �جلبال  قمم  �أعايل 
�لقرية  تاأتي  ثم  ــد�ء،  �لأع من  حماية  موقع  يف 
�لتي تكون حتت �لقلعة مبا�صرة وتكون يف مناطق 
كانت  لأنها  �لفالحي،  �ملكان  عن  بعيدة  عالية 
بالإندماج  يف  ي�صمى  ما  وهــو  رزق،  م�صدر  تعترب 
قرون،  قبل  �لأور��ــصــي  �كت�صفه  �لــذي  �ملوقع  يف 
�لطبيعة بل تزيدها جمال وجذبا،  ومل يغري يف 

و�ملناطق �لفالحية تكون حيث �مل�صبات �ملائية.

الرتاث  ه��ذا  على  للحفاظ  املهند�سني  دور  هو  ما 
املعماري القدمي؟

هو  بل  فقط،  �ملعماري  للمهند�ص  لي�ص  -�لـــدور 
�جلمعيات  فيهم  مبــا  ـــــص  �لأور�� �ــصــكــان  جلميع 
معاهد  ــــار،  �لآث معاهد  و�ل�صلطات،  �لثقافية 
وغريها،  �لثقافة  مديريات  �ملعمارية،  �لهند�صية 
�لرت�ث  هذ�  ويحمون  م�صرتك  عمل  يف  يتجندون 
تقييمه  ونعيد  �ملهند�صني  قبل  من  ت�صميمه  ليتم 
م�صرتك  جماعي  لعمل  يحتاج  وهــذ�  وترميمه، 
قالع  هناك  �ل�صياع،  طريق  يف  كبري  تــر�ث  وهــو 
و�صط  �أطباقها  تهاوت  ــرى  �أخ وهناك  حتطمت 

تهمي�ص متو��صل.

هل ميكن �عتبار �لكتاب كمرجع للمهتمني للتعريف 
بالقالع �ملذكورة فيه ورمبا ترميمها م�صتقبال؟

ذكرت يف �لكتاب �أربع قالع، ثالثة م�صنفة وطنيا 
مزيرعة  منطقة  يف  قائمة  تـــز�ل  ل  و�أخــــرى 
و�مل�صماة "تابندوت" وقابلة للرتميم وبعيدة عن 
�لتاأثري�ت  بفعل  تتهاوى  ولكنها  �لب�صري  �لأثــر 
وطنيا،  م�صنفة  كبا�ص  قلعة  وهناك  �لطبيعية، 
�إىل جانب بالول و�يغلفن، وتعترب مرجعا حقيقيا 
�أ�صكالها،  �ختالف  خالل  من  �لأور��ــص  يف  للعمارة 
�لــتــي حتتاج  �لــقــالع  مــن  �لــعــ�ــصــر�ت  �إىل جــانــب 
و�حلفاظ  لرتميمها  ميد�نية  وبحوث  لدر��صات 

عليها.

مت موؤخرا ت�سميم قلعة بالول يف اإحدى حماور الدوران 
اأن  املبادرات  بباتنة، هل ميكن ملثل هذه  اآري�س  يف 
تعرف الأجيال احلالية والقادمة بالرتاث املعماري يف 

الأورا�س والوطن ككل؟
-�أنا �عترب هذ� �لأمر خطوة �إيجابية وهو بد�ية 
�ملعماري للجميع، من خالل  عمل لإخر�ج �لرت�ث 
�لتعريف بها و�لتفكري يف تاريخ �لأجد�د وتر�ثهم 

و�لرتويج لها من خالل �لف�صول يف زيارتها و�لبحث 
عنها وعن تاريخها، خا�صة �أن قلعة بالول تتكون 
12 طــابــقــا مل تــتــهــاوى بــرغــم �لــتــاأثــري�ت  مــن 

�لطبيعية و�لب�صرية. 

النوع  هذا  اإنتاج  قليال يف  �سحيحون  الأورا�س  اأبناء 
هو  ما  التاريخ،  مبجال  املهتمة  خا�سة  الأعمال  من 
خالل  من  عليه  واحلفاظ  تراثنا  لتعزيز  لهم  قولك 

انتاجات واإ�سدارات ملمو�سة؟
و�لباحثني  و�ملثقفني  �لنا�صطني  جميع  -�أدعـــو 
عبقرية  �متالك  �إىل  �لأور��ـــص  يف  و�جلمعويني 
�لأجد�د �لتي ت�صاهي �لعبقرية يف �أوروبا، لدينا 
عبقرية وفكر �أور��صي �صاوي حم�ص لكن ل �صيء 

يف �أر�ص �لو�قع.
�أوجه ند�ء للبحث و�لإبد�ع لإ�صد�ر كتب وتوثيق 
�ملعاهد  يف  خا�صة  �ملــعــمــاري،  ـــرت�ث  و�ل �لتاريخ 
للتعرف  للطلبة  �لأمــــور  وت�صهيل  و�جلــامــعــات 
�لذي كان ذو عمق  و�لإطــالع على فكر �لأجــد�د 
وبعد كبري وما ن�صاهده �لآن من عمر�ن قدمي خري 

دليل على �صعة تفكريهم وتخطيطهم.

الأورا�س، يف  والتوثيق يف  التاأريخ  واقع  تقيم  كيف 
خمتلف املجالت؟

-�لتاأريخ يف �لأور��ص �صعيف نوعا ما ومموه، يجب 
على �أبناء �لأور��ص �أن يكتبو� ويبحثو� ويتحدثو� 
عن تاريخهم ويوثقو� تر�ثهم �ملعماري و�ل�صياحي 
و�لهوياتي، ورغم �أن �لتوثيق بد�أ بخطو�ت بطيئة 

لكن نتمنى �أن ي�صري نحو �لأمام ويقدم �لأف�صل.

كلمة اأخرية للقراء.
همورث  و�ذخذمن  �درغن  نلور��ص  �أيثباب  -لزم 
�ن�صن، �ذخذمن هوثاليث �ن�صن، �ذخذمن ��صبريث 

�ن�صن، ما �وذكثيبن�ص نهني �آث حد �أو�صني �كتب.
وخدمة  �خلـــروج،  �لأور��ـــص  �أبــنــاء  على  )يجب 
�أر�صهم ولغتهم وتقاليدهم، �إذ� مل يكتبو� هم عنها 

لن يكتب �أحد �آخر عنها(.

حــــــــو�ر: فــــوزيــــة قــربــع



طالق
و�حد م�صى للقا�صي با�ص يطلق

قالو يا و لدي زيد خمم 
با�ص  غــري  تطلق  حتــو�ــص  ر�هـــي 

تويل تدي ن�ص �صهريتك
قــالــو �خـــدم خــدمــتــك ياو 

كانت تدي فيها كامل؟!.

�سطارة
وفرن�صي  جــز�يــري  ـــد  و�ح

تالقاو يف حمل تاع حلويات
ثالث  ن�صرق  دقيقة  يف  �لفرن�صي  قالو 
ملحل  مول  يل  يح�ص  ما  بال  قاطو  حبات 

..

�أيا �صرقهم وحطهم يف جيبو
ثالث  �أعطيني  ملحل  ملول  قال  �جلز�يري 

حبات قاطو نعتلك �صوي �صحر
�أعطاهم لو كالهم..قالو وين ر�هو 

�ل�صحر
يف  �صوف  �جلز�يري  جاوبو 

جيب �لفرن�صي تلقاهم؟!.

�سوء فهامة
يف حلظة غ�صب قالت له

خذ كل ما متلك و�رحل
باخلجل  ــعــرت  فــ�ــص ــا  ــده ــي ب ــك  ــص ــ� ــاأم ف

و�بت�صمت
فقال لها: نحي مل�صاي�ص يل جبتهملك؟!!.

معلومات م�سلية

الرببو�سة 
"الك�سك�س" 

اأمثال �سعبية

• "كوجليت" تواجه �سعوبة ت�سويق منتجاتها 
كلمة  الأن  اال�سبانية،  تتحدث  التي  ــدول  ال يف 
"اأ�سنق  وبــالــتــحــديــد  �سنق  معناها  كــوجلــيــت 

نف�سك".
تاميز  النيويورك  توقعت   1939 العام  يف   •
لن  النا�ص  الأن  قريبا،  التلفزيون  اخــرتاع  ف�سل 

يجدوا وقتا للتحديق اأمام �سندوق �سغري.
ال�سخ�ص  اأن  اإىل  تو�سلت  نف�سية  درا�سة   •
يبداأ  معني  مــر�ــص  عــن  معلومة  يــقــراأ  عندما 

بتخيل اأن اأعرا�ص ذلك املر�ص قد اأ�سابته.
اأ�سدقائهم  على  التعرف  الدالفني  باإمكان   •

القدامى حتى بعد 20 عام من الفراق.
يف  مولود  تواين"  "مارك  ال�سهري  الكاتب   •
 1835 �سنة  هايل  مذنب  فيه  ظهر  الذي  اليوم 
مرة  ظــهــوره  عند  �سيموت  ــه  اأن بنف�سه  واأعــلــن 

اأخرى وظهر يف �سنة1910 ومات فعال.
عربي  لرثي  مقلدة  لوحة  باعا  اإ�سبانيان   •
اأنه  الحقا  ليكت�سفا  اأورو  1.7مليون  بقيمة 

اأعطاهما اأمواال مزورة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على نانة �سلطانة 

يعاركوها 
باليد وياكلوها 

باحلنانة

حدث يف مثل هذا اليوم
�خلام�ص ع�صر من �صهر فيفري
الفيل�سوف  عــلــى  احلــكــم  ق.م  ـ      399

�سقراط باالإعدام.
اخلالفة  عا�سمة  يدخل  هوالكو  ـ   1258
العبا�سية بغداد بعد اإعالن اخلليفة العبا�سي 

ت�سليم املدينة للمغول دون قيد اأو �سرط.
االأزرق  الــعــلــم  تتبنى  فــرنــ�ــســا  ـ   1794

واالأبي�ص واالأحمر.
يف  اأنــفــاق  مــيــرتو  اأول  تــد�ــســني  ـ   1902

برلني.
1922 ـ حمكمة العدل الدولية تبداأ عملها 

يف الهاي.
خطة  بدء  عن  يعلن  هتلر  اأدولف  ـ   1936
حتت  اأملانيا،  يف  الثمن  رخي�سة  �سيارة  اإنتاج 

ا�سم "فولك�ص فاغن".  
ُتف�سل حماولة  الفرن�سية  ال�سرطة  ـ   1963

الغتيال الرئي�ص �سارل ديغول.
�سبه  اخلا�سة   املنظمة  تاأ�سي�ص  ـ   1947
املوؤمتر  انعقاد  عن  متخ�ست  والتي  الع�سكرية 
االأول حلركة انت�سار احلريات الدميقراطية 

ببلكور بالعا�سمة .
"دولة  يعلنون  االتراك  القبار�سة  ـ   1975
�سمال  يف  الرتكية"  ـــة  ـــادي االحت ــص  ــرب� ق
"رئي�سا"  اجلزيرة وينتخبون روؤوف دنكطا�ص 

لها.
من  ال�سوفياتي  االن�سحاب  انتهاء  ـ   1989

افغان�ستان.
تلقي  تركية  كوماندو�ص  قــوات  ـ   1999
العمال  حــزب  زعيم  على  كينيا  يف  القب�ص 
املطالب  ــــالن  اأوج اهلل  عــبــد  الــكــرد�ــســتــاين 

باالإنف�سال عن تركيا.  
الدولة  ومهام  هياكل  اإ�سالح  جلنة  ـ   2001
االإ�سالحات  اإطار  يف  اجتماعاتها  اأوىل  تعقد 
تو�سياتها  نتائج  لكن  الرئي�ص  اأعلنها  التي 

املعلنة بعد ذلك مل تتج�سد يف امليدان .
2009 ـ موؤ�س�سة موانئ دبي تربم اتفاقا مع 

اجلزائر لت�سيري ميناء اجلزائر منا�سفة .
احلديدية  ال�سكة  خط  ت�سغيل  ـ   2010
طول  على  العا�سمة  و  م�سيلة  بني  الــرابــط 

كلم.  250
مبادرة  يقدم  مهري  احلميد  عبد  ـ   2011
ب�سنة  وفاته  قبل  بوتفليقة  الرئي�ص  اإىل 
ال�سلمي وعقد  التغيري  يعلن فيها عن خطوات 
التي  االأزمــة  من  للخروج  جامع  وطني  موؤمتر 
اآذانا  تلق  مل  املبادرة  لكن  البالد  منها  تعاين 

�ساغية.
االإ�سرتاتيجية  البحوث  مركز  ـ   2012
اجلزائرية  اجلوية  القوات  ي�سنف  االأوروبي 
اإفريقيا  والثانية  عربيا  الثالثة  املرتبة  يف 

و19 عامليا. 
2013 - نيزك مير فوق مدينة ت�سليابين�سك 
اإىل  اأدت  نيزكية  باأمطار  يت�سبب  رو�سيا  يف 
يف  وخــراب  �سخ�ص   1000 من  اأكــرث  اإ�سابة 
4300 مــنــزل وهــو اأكـــرب نــيــزك مر  حـــوايل 

على االأر�ص خالل هذا القرن.
م�سريا   21 يعدم  داع�ص  تنظيم   -  2015
قبطيا من العاملني يف ليبيا، والقوات امل�سلحة 
تابعة  امل�سرية توجه غارات جوية الأهداف 

للتنظيم يف ليبيا.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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لقمر يغيب  ليتيم  عــر�ــص  يف 

حكـــمة
ت�صون  �أن  �حلقيقي هو  �لإح�صان 
وج����ه �ل�����ص��ائ��ل م���ن م����اء �ملذلة

�شورة م�شحكة

يا  و�لفقر  للبوؤ�ص  دو�ء  عندك  هل  ـ 
�صي عالوة؟

عالء.و مرو�نة
يقال و�لعهدة على من قال �أن �لفقر 
ي�صبه "�ل�صرطان �ملتقدم" ما ينفع معاه 
غري �ل�صرب و�لدعاء بالتخفيف..�هلل 

ل يبليك؟!.
يــكــون عندك  ــيــوم  �ل �ــصــي عـــالوة  ـ 
موقف  وغــد�  لق�صية  م�صاند  موقف 

م�صاد..هل �أنت منافق؟
عبد�لنور �صايد ق�صنطينة
�لتفا�صيل  نفهم  �أحيانا  ل...لكني 
�ملو�قف..�لنفاق  روطار..فتتناق�ص 

هذ� "�أوب�صيون" ما مت�صي�ص عندي؟!.
تعرف  �ملــــــر�أة  ــو�  ــول ــق ي �عـــال�ـــص  ـ 

�صالحها؟

ن�صرين.�ص تب�صة
لأنها ت�صادق فيل�صوفا وحتب �صاعر� 
��صكون  هك  من  تاجر�..�أكرث  وتتزوج 

كيفها يف لفياقة؟!.
ـ بع�صهم يف�صل �ملوت يف �لبحر على 

�حلياة يف �جلز�ئر؟
رفيق.ع �صوق �أهر��ص
�جلز�ئر  يف  �حلياة  يف�صل  و�أكرثهم 
على �ملوت يف �لبحر..و�لر�أي �ل�صو�ب 

لالأغلبية؟!!.
ـ كي تلقى م�صروب مكتوب فيه نكهات 
��صطناعية و غ�صول للمو�عني مكتوب 
يجيك  �لطبيعي..و��ص  بالليمون  فيه 

يف ر��صك؟
كرمية زعرت ق�صنطينة
ما نلقا�ص ر��صي �أ�صال يا �حلاّجة!؟.

�إبحث عن بقية 
"�لرب�غي" 

و�ح�صل على 
عطلة �أ�صبوع 

يف ق�صم 
�لأمر��ص 

�مل�صتع�صية؟!



معاوية. �ص

خن�صلة

ميلة

بدري. ع

باتنة

تب�صة

بباتنة،  �لأمــــن  عــنــا�ــصــر  �أوقــــف 
�صارقي م�صوغات من �ملعدن �لأ�صفر  
 130 بحي  م�صكن  من  مايل  ومبلغ 
م�صكن حملة 03، حيث مت توقيف 
ترت�وح  ق�صائيا  م�صبوقني  �صبان   3
مع  �صنة،  و27   18 بني  �أعمارهم 
�مل�صروقات،  مــن  جــزء  ��ــصــرتجــاع 
قام  بهم  �مل�صتبه  �أحـــد  �أن  ليت� 
ب�صرقة جهازي مذياع وهاتف نقال 

�ملو�طنني  �أحــد  مركبة  د�خــل  من 
توقيف  مت  كما   ،01 حملة  بحي 
�صنة   32 �لــعــمــر  ــن  م يبلغ  �ــصــاب 
برتويج  يــقــوم  ق�صائيا،  م�صبوق 
مت  حيث  ك�صيدة،  بحي  �ملــخــدر�ت 
�لعثور على 35.6 غر�م من �لكيف 
�ملعالج، كما مت توقيف �صخ�ص �آخر 
 19 �لعمر  من  يبلغ  تام�صيط  بحي 

�صنة بحوزته 99 قر�ص.

�لفرقــة  �أفـــر�د  �أمــ�ــص،  �أول  متكن 
ببلدية  �لوطني  للدرك  �لإقليميـة 
�صري يف ولية باتنـة، من جحر 290 
�صجائر  �إىل  �إ�صافــة  �صمة،  كي�ص 
على  معباأة  كانت  خمتلفة،  �أنو�ع  من 
من  يبلغ  �صاب  يقودها  �صيارة  مــن 
�لعمر 32 �صنة على م�صتوى �لطريق 
�لوطني رقم 87 �لر�بط بني وليتي 
�ل�صياق  ذ�ت  ويف  وب�صكرة.   باتنة 

و�لتدخل  �لأمن  ف�صيلة  �أفر�د  متكن 
للدرك �لوطني بعيون �لع�صافري، من 
�مل�صروبات  من  معتربة  كمية  حجر 
�لكحولية، فيما مت توقيف �صاب يبلغ 
�صبطت  حيث  �صنة،   34 �لعمر  من 
مبحاذ�ة  طريق  باأ�صفل  �ملحجوز�ت 
مهياأة  كانت  باتنة  ببلدية  مزرعة 
للبيع، كما حجز �أفر�د �لدرك  كمية 

من �مل�صروبات �لكحولية ب�صريانة.

لل�صرطة  �لولئية  �مل�صلحة  عاجلت 
ميلة  دو�ئر  باأمن  وفروعها  �لق�صائية 
ق�صية   867 �لفارطة  �ل�صنة  خــالل 
�عتد�ء على �ملمتلكات، ومتثلت ق�صايا 
�ل�صرقات  يف  �ملمتلكات  على  �لعتد�ء 
مللك  �لعمدي  و�لتخريب  و�لتحطيم 
�لعمدي  و�حلـــــرق  و�لـــغـــري  �لـــدولـــة 
ملمتلكات �لغري حيث مت حلها وتوقيف 

جمموع  يف  متورطني  �أ�صخا�ص   1410
هذه �لق�صايا حيث قدمو� �أمام �جلهات 
منهم   218 حق  يف  لي�صدر  �لق�صائية 
�أمر �إيد�ع رهن �حلب�ص، فيما ��صرتجعت 
�صلمت  �مل�صروقات  من  معتربة  كميات 
در�جات  �صيار�ت،  يف  متثلت  لل�صحايا 
نارية، هو�تف نقالة، �أغر��ص منزلية، 

معد�ت بناء وم�صوغات. 

بتب�ســة،  االأمــن  م�سالــح  فتحــت 
�سخ�ــص  وفــاة  حادثــة  يف  حتقيقــا 
مكتــب  �ســب  حريــق  اإثــر  حرقــا، 
لل�سمــان  الدفــع  مبركــز  االأر�سيــف 
االجتماعــي لالأجراء بو�سط مدينة 

بئر مقدم.

وكانت الوحــدة الثانوية للحماية 
تدخلــت  قــد  بال�سريعـــــة،  املدنيــة 
اأمــ�ص، من اإخماد حريق، ن�سب بغرفة 
مب�سلحــة االأر�سيــف بالطابق االأول 
ملركــز الدفــع لل�سمــان االجتماعــي 
ببلديــة بئــر مقــدم، وي�ســم  املكتب 

ثالثة غرف، حيث مت ال�سيطرة على 
احلريــق واإنقــاذ باقــي االأر�سيـــــف، 
فيمــا اأ�سفر احلريق عن وفاة �سخ�ص 
جمهولة الهوية وتفحمه كليا، حيث 
مت حتويل اجلثة اإىل م�سلحة حفظ 

اجلثث مب�ست�سفى ال�سريعــة.

�لبحث  فــرقــة  ��ــصــرتجــعــت 
ـــة  ـــن ولي ـــاأم و�لـــتـــدخـــل ب
عبارة  نــاري  �صالح  خن�صلة، 
و�أ�صلحة  �صيد  بندقية  عن 
بي�صاء من �ل�صنف �خلام�ص، 
فــيــمــا مت �لــقــبــ�ــص عــلــى 3 
�لعملية  ومتــت  �أ�ــصــخــا�ــص، 
ــد وقـــــوع حـــــادث مـــرور  ــع ب
ــــدور�ن  بـــاإحـــدى حمــــاور �ل
ــد  ــع بــبــلــديــة �ملـــحـــمـــل وب
�لعثور  مت  �ل�صيارة  تفتي�ص 
على �صالح ناري وخرطو�صة 
فارغة عيار 16، غمد خا�ص 
�لعثور  مت  كــمــا  بــالــ�ــصــالح، 
بال�صندوق �خللفي للمركبة 
حمظور،   �بي�ص  �صالح  على 
فيهما  �مل�صتبه  حتويل  ليتم 
مقر  �إىل  �ملحجوز�ت  رفقة 
�لفرقة ل�صتكمال �إجر�ء�ت 
توقيف  مت  كما  �لتحقيق، 

�صريك ثالث يف �لق�صية.

�سي الأورا�سي..
قالونا الزم تدعمو اللحمة... �سد التهديد 
اخلارجي وتوقفو �سد العدو با�ص  نتجاوزو 
االأزمة... نكونو يد وحدة وندعمو االأمة... 
يف  ونطيحو  املـــالم  يــزيــد  الــكــالم  يكرث  ملــا 
الظلمة... نكاثفو العمل ونوحدو الكلمة... 
قاطعهم الزوايل املغبون قائال: وهل �سيوؤثر 

ذلك على �سعر اللحمة؟؟؟

hamzalaribi005@gmail.com

تفحم �شخ�س اإثر حريق مبركز الدفع لل�شمان االجتماعي

وجب الكالم

عقود من الزمن مرت، اإال اأن هناك عبارات خالدة ال 
هذه  قوة  يثبت  وما  ال�سعوب،  اأذهان  يف  مرت�سخة  زالت 
العبارات هو اأن ال�سعوب تتاأكد يف كل مرة باأنها عبارات 
لنا  ات�سح  اليوم يف زمن  �ساحلة لكل زمان، ولرمبا نحن 
فيه باأن عبارة الرئي�ص الراحل هواري بومدين عندما 
وعبارة  قوية  عبارة  هي  رجال"  ــة  اأزم "االأزمة  قــال 
يف  والتعمق  لفهمها  بحاجة  ونحن  هذا  لزماننا  �ساحلة 

معناها اأكرث من اأي وقت م�سى.
من  اأكرث  "رجال"  مل�سوؤولني  بحاجة  اليوم  نحن  نعم، 
العديد  عجت  فقد  "اأكفاء"،  مل�سوؤولني  بحاجة  كوننا 
كل  يف  بالكفاءات  البالد  يف  والقطاعات  املوؤ�س�سات  من 
امليادين غري اأننا مل نحقق اأيا من التغيري ومل نقطع اأي 
ترقى  والتي  ال�سعب  يرجوها  التي  النه�سة  نحو  �سوط 
مل�ستوى "بلد" بحجم اجلزائر ولقيمة دولة كاجلمهورية 
الأننا  رجال  مل�سوؤولني  بحاجة  اليوم  ونحن  اجلزائرية، 
الحظنا كيف اأن "العديد من امل�سوؤولني" رغم ر�سيدهم 
ورغم ما ميلكون من خربات يف خمتلف املجاالت اإال اأنهم 
كانوا يف اأكرث من مرة عالة على املوؤ�س�سات والقطاعات 
تعج  التي  ال�سجون  ولعل  بليغة،  اأ�سرارا  بها  واأحلقوا 
"قاريني فاهمني" خلري  اليوم بدكاترة وخرباء ووزراء 
دليل، خا�سة عندما نعلم باأن هوؤالء الفاهمني هم اأكرث 
ت�سري  ما  ح�سب  الوطني  باالقت�ساد  �سررا  اأحلــق  من 
"املال  من  املنهوبة  الرثوة  حلجم  الفلكية  االأرقام  اإليه 

العام".
بعد احلراك، وبعد اأن ا�ستب�سرنا خريا برحيل اأعتى 
رموز الف�ساد واأكرب اأذرع الع�سابة ات�سح لنا باأن احلكومة 
عن  عملها  طريقة  ويف  �سيا�ستها  يف  تختلف  ال  احلالية 
املتعاقبة  احلكومات  من  العديد  عمل  وطريقة  �سيا�سة 
"انكما�ص"  اإىل  يعود  ذلك  يف  ال�سبب  ولعل  ال�سابق،  يف 
الوزراء احلاليني وتقوقعهم وعدم قدرتهم  العديد من 
قرارات  اتخاذ  يف  االأمــور  بزمام  واالأخــذ  املبادرة  على 
من  فالعديد  اأخــرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  جريئة، 
فر�ص  يف  �سعوبات  ــدوا  وج �سك  ال  احلاليني  الـــوزراء 
"بارونات" ومن رجال  ملا وجدوه من  "منطقهم" كوزراء 
مال " ما عندهم�ص كبري"، لكن اللوم كل اللوم يف نظرنا 
على الوزراء، الأنهم يف نظرنا وزراء "على ورق"، واالأكيد 
ي�سهل  يهن  "من  مقولة  عليهم  تنطبق  ممن  وزراء  اأنهم 
نية  لهم  لي�ست  خانعون  وزراء  اأنهم  اأي  عليه"،  الهوان 
"بري�ستيج"  وزراء  اإنهم  بل  "البلد"،  اأجل  من  التحدي 
اجلزائر  بــاأن  يــوم  بعد  يوما  لنا  يتاأكد  لهذا  وح�سب، 
من  اأكــرث  التغيري  حتقق  كــي  رجــال  حلكومة  بحاجة 
حاجتها "لكفاءات"، واإن قلنا هذا فليقيننا باأن الدولة 
عادة ما تكون بحاجة ل�ساحب �سيف اأكرث من حاجتها 
التي  املرحلة  هذه  نعي�ص  اأننا  �سك  وال  قلم،  ل�ساحب 
مفا�سل  وحترير  الف�ساد"  "روؤو�ص  قطع  من  فيها  بد  ال 
املوازي"  الكيان  "اأذرع  ومــن  "البارونات"  من  الدولة 
ذلك  بعد  ثم  القطاعات  وخمتلف  االإدارات  يف  املتغلغل 
فاإنه  لهذا  الكفاءات،  مرحلة  "القلم" اأي  مرحلة  تاأتي 
من  اأنهم  ملجرد  "ثرثارين"  حكومة  تعيني  اخلطاأ  من 
"ذوي الكفاءات" يف مرحلة نحن فيها بحاجة حلكومة 
"رجال ال يخافون"، اأي حكومة رجال "ال ي�ساومون" وال 
جيدا  "يعرفون  رجال  وحكومة  يباعون،  وال  ي�سرتون 

ماذا يعني من�سب وزير".

ال بد من حكومة رجال

حمزه لعريبي
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حادث مرور
 يقود اإىل حجز 

�شالح ناري 
واأ�شلحة بي�شاء

ا�شرتجاع م�شروقات من املعدن االأ�شفر

حجز م�شروبات كحولية و�شمة و�شجائر

اإيداع 218 متورط يف ق�شايا
 اإعتداءات على املمتلكات

حجز اأزيد من ن�شف كيلوغرام 
من الكيف املعالج

حجز 916 ق�شر مهلو�س

 توقيف �شخ�شني متلب�شني ب�شرقة 
احلديد من ور�شة بناء

اإحباط عملية نقل وترويج
 كمية من املفرقعات

متكنت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 
الثانية حملة بباتنة، من توقيف �سخ�سني كانا 

على منت مركبة �سياحية بالقرب من مطار ال�سهيد 
م�سطفى بن بولعيد باتنة، حيث عرث بحوزتهما 

على 590 غرام من املخدرات، ليتم تقدميهما اأمام 
اجلهات الق�سائية املخت�سة اإقليميا.

متكنت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 
بتيمقاد، من توقيف 03 اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم 
بني 23 و29 �سنة بكل من حي الريا�ص وتام�سيط، 

فيما عرث بحوزتهم على 64 م�سط من اأقرا�ص 
مهلو�سة، مبجموع 916 قر�ص وبعد ا�ستيفاء 
اإجــراءات التحقيق مت تقدمي املعنيني اأمام 

النيابة املحلية.

متكن عنا�سر االأمن بباتنة، من توقيف �سخ�سني 
يبلغان من العمر 40 و48 �سنة، متلب�سني ب�سرقة 
خا�سة  ور�سة  من  احلديد  مادة  من  قناطري   06

بالبناء، فيما اأ�سفر التحقيق عن تورط ذات 
املعنيني يف �سرقة كمية اأخرى بوزن 12 قنطار من 

نف�ص املادة ومن خمتلف املقا�سات التي مت العثور 
عليها مبنزل �سخ�ص اأخر مبنطقة ذراع عي�سي، كما 
مت حجز اأدوات لتفكيك االأعمدة احلديدية، ليتم 

تقدمي املوقوفني اأمام النيابة املحلية.

متكن اأفراد الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 
بباتنة، من اإحباط عملية نقل كمية من املفرقعات 

اأجنبية ال�سنع باإقليم االخت�سا�ص وتوقيف 
�سخ�ص يبلغ من العمر 45 �سنة على م�ستوى طريق 

الوزن الثقيل وحي مت�سيط،، حيث مت حجز 
كمية معتربة من املفرقعات املتمثلة يف 20 كي�ص 
من املفرقعات مبجموع 2000 وحدة، وموا�سلة 

للتحقيق وبعد ا�ستيفاء االإجراءات القانونية 
الالزمة مت تفتي�ص منزل امل�ستبه، اأين مت حجز 
ي�ص اآخر به 99 وحدة مفرقعات، ليتم ت�سليم 

ال�سيارة واحلجوزات اإىل مديرية اجلمارك لوالية 
باتنة.

ن.م

ن.م

ن.م

ن.م

ن.م

ن.م

ن.م


