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اإلتما�ص 05 �صــنوات �صــجنا يف حق "مري" �صــطيف ال�صــابق يف ق�شية ف�شاد 

�ص 16

باتت حمل اأطمــاع "مافيا" العقار

اأرا�ص مرهونة للمجهول با�سم تعاونيات

ا�ستقرار للم�ساحة الزراعية يف خن�سلة

توزيع 17 �ألف قنطار 
من �لأ�شمدة �لآزوتية 

على �لفالحني
�سجلت والية خن�سلة اأزيد من 1000 هكتار كم�ساحة مزروعة بكل من 

املنطقة اجلنوبية واملنطقة ال�سمالية، وك�سفت امل�سالح الفالحية عن عدم 
ت�سجيل اأي تراجع يف امل�ساحة الزراعية اأو منو املحا�سيل الزراعة باملنطقة 

اجلنوبية التي �سهدت عملية احلرث والبذر يف وقت مبكر وذلك تفاديا 
�ص 05لعملية احل�ساد والدر�ص يف �سهر رم�سان... 

فيما جتاوزت م�ضاحة الأرا�ضي املزروعة 1000 هكتار

داعا يف راأ�ص الفالحني الراغبني يف اال�ستثمــــار،  ُت�سكل و�سعية بع�ص التعاونيات الفالحية بعدد من بلديات والية باتنة �سُ
فال هم ا�ستغلوا االأرا�سي يف ممار�سة خمتلف االأن�سطة الفالحيــة وال ال�سلطات املعنية ف�سلت يف م�سري هذه التعاونيات التي 

�ص 04تواجــه م�سريا جمهوال منذ �سنوات خا�سة بعد ان�سحــاب وتخلي فالحني منخرطني فيها عن اأرا�سيهــم... 

خن�سلة

اأم البواقي

�لطالق بالرت��شي 
بني �إد�رة �لكاب 
و�ملدرب رحموين
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ب�صراحة
هل ينجح �لناخبون؟

عن  العزوف  اجلزائريني  من  الكثري  اختار  لطاملا 
خالل  االنتخابية  املواعيد  اأغلب  يف  الت�سويت 
االأخرية،  ال�سنوات  يف  خا�سة  املا�سية،  ال�سنوات 
الت�سويت  ــن  ع املمتنعني  لــهــوؤالء  اتــ�ــســح  فــقــد 
لو�سول  فر�سة  �سوى  تعد  مل  االنتخابات  ــاأن  ب
االنتهازيني واأ�سحاب ال�سكارة وحتى "احلفافات" 
ـــوؤالء  ه اأن  مبــعــنــى  املــنــتــخــبــة،  املــجــالــ�ــص  اإىل 
اجلزائريني قد ات�سح لهم يف اأكرث من مرة باأنهم 
مل ي�سبحوا ناخبني بقدر ما اأ�سبحوا جمرد مطية 
من  اأكرث  بل  املجال�ص  اإىل  ي�ستحق  ال  من  لو�سول 
ذلك و�سيلة ل�سرعنة املنا�سب التي يتبووؤها "من ال 
ي�ستحق"، وبالتايل فحجة الكثري من اجلزائريني 
مل  اأ�سواتهم  اأن  هي  الت�سويت  عن  امتناعهم  يف 
االنتخابات  نظام  ففي  ي�ستحق،  ملن  تذهب  تكن 
اأكرب  القدمي كان االأوائل يف القوائم االنتخابية 
نعلم  ونحن  الت�سويت"،  "ن�سبة  من  امل�ستفيدين 
املراتب  على  مــرة  كل  يف  يح�سل  كــان  من  جيدا 
اأ�سحاب  اأمــا  االنتخابية"،  "القوائم  يف  االأوىل 
وغري  املادية"  "املوؤهالت  ميلكون  فال  الكفاءات 
مرتبة  على  يح�سلوا  باأن  لهم  ت�سمح  التي  املادية 
يف  مقاعد  على  احل�سول  مــن  متكنهم  متقدمة 
طــوال  �ساهم  قــد  ــا  رمب وهـــذا  املجال�ص  خمتلف 
�سنوات يف جناح من ال ي�ستحق على ظهر "اأ�سحاب 

الكفاءات".
ال�ساأن  بخ�سو�ص  يجري  ما  نتابع  ونحن  اليوم، 
العام فقد ات�سح باأن قانون االنتخابات اجلديد اإن 
ف�سيتم  االآن  عليها  هو  التي  بال�سورة  اعتماده  مت 
العمل بنظام القائمة املفتوحة، اأي اأنه باإمكان اأي 
اإي�ساله  الذي يرغب يف  اأن يحدد مر�سحه  ناخب 
الق�ساء  يتم  فقد  وبالتايل  جمل�ص"،  "اأي  اإىل 
بقانون االنتخابات اجلديد على الطريقة البالية 
و�سيتم اإنهاء عهد "و�سول من ال ي�ستحق على ظهر 
النظام  هــذا  اعتماد  مت  فــاإن  لهذا  ي�ستحق"،  من 
ف�سيكون  املطروح  االنتخابات  قانون  يكفله  الذي 
"الناخبني"،  ملعب  يف  الكرة  باإلقاء  اأ�سبه  االأمــر 
اأي اأن م�سوؤوليتهم �ستكون كبرية واأكرث من اأي وقت 
م�سى فيما يتعلق باختيار املر�سحني طاملا اأن حجة 
انتخبنا عليه" �ست�سقط بف�سل  اللي  "ما يديها�ص 

نظام القائمة املفتوحة.
اجلديد  االنتخابات  قانون  اعتماد  فعال  مت  اإن 
يف  حقيقية الإحداث طفرة  اأمام فر�سة  ف�سنكون 
نوعية "املنتخبني" وبالتايل نوعية املجال�ص، لذا 
"االأف�سل"  يختاروا  اأن  الناخبني  على  ف�سيكون 
تاأكيد،  بكل  �سيختارونها  التي  املعايري  على  بناء 
لنا  ويخرجوا  املرة  هذه  الناخبون  �سينجح  فهل 
برملانا "ذا كفاءة" اأم اأنهم �سيجدون حجة اأخرى 
م�سوؤولية  من  والتمل�ص  ال�سهلة  العادة  ملمار�سة 
التغيري "باالمتناع" واالكتفاء بالندب والنحيب؟
�سمري بوخنوفة
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يبدو اأن مناطق الظل لي�ســت وحدهــا من تعاين التهمي�ص 
والنقائ�ــص ولي�ســت الوحيــدة التي يفرت�ــص ان تلتفت اإليها 
ال�سلطات، فحتى بع�ص الطرقات التي مل تعد طرقات ظل بل 
طرقــات ظالم قد باتت بحاجة الأن يلتفت اإليها امل�ســوؤولون، 
ذلــك الأنها باتت ت�ســكل خطــرا على ال�ســائقني ليال يف غياب 
االإنــارة العموميــة على غــرار الطريق الرابط بــني تازولت 
ومنطقــة مركونة بباتنة والكثري غريها مــن الطرقات التي 
ال تتوفــر علــى اإنــارة عمومية، فمتى �سي�ست�ســعر امل�ســوؤولون 
هــذا النق�ــص وي�ســيئوا الطرقات املظلمــة بباتنــة؟ اأم اأنهم 

�سينتظرون اإىل غاية حلول مو�سم املهرجانات؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد العزيز بلعيد
 )رئي�س حزب جبهة امل�ستقبل(

يف  حزب  لأي  الأغلبية  تكون  ..."لن 
الربملان القادم".

قلنا: يا راجل... ماال فيها ق�شمة ما�شي 
انتخابات؟

يحيي العامل يف 15 من �سهر فيفري اليوم العاملي 
ل�سرطان االأطفال الذي يعترب من اأكرث االأمرا�ص 
ما يزيد  الفئة  وانت�سارا، حيث ي�سيب هذه  فتكا 

عن 40 نوعا منه.
اإ�سابة  حالة  األــف  من  اأكــرث  اجلــزائــر  وت�سجل 
ب�سرطان االأطفال مبختلف اأنواعه �سنويا، كما اأن 
االإ�سابة بهذا املر�ص يف تزايد م�ستمر، ولعل من 
اهم هذه االأنواع بح�سب املخت�سني �سرطان الدم 
الذي  املخ  و�سرطان  اللمفاوية  الغدد  و�سرطان 
اإىل �سرطان  الثالثة، باالإ�سافة  املرتبة  ياأتي يف 
والعظام  الرخوية  واالأن�سجة  اللمفاوية  الغدد 

و�سائل  وتتنوع  والكبد،  والكلى  والعينني  واملــخ 
العالج وطريقة ا�ستعمالها ح�سب احلاالت.

تاأميم  الإعــالن  اخلم�سني  الذكرى   ،1971 فرباير   24 ذكــرى  اإحياء  حت�سريات  اىل  تطرقه  خالل 
املحروقات، اعتربوزير الطاقة هذه الذكرى مبثابة، "الذكرى اخلم�سني للقطيعة احلا�سلة يف قطاع 
الطاقة، من خالل االنتقال اإىل ع�سر جديد حيث م�سدر الطاقة وحتويلها والطاقة املنتجة واملوزعة 
وا�ستخداماتها، لن تكون كما هي اليوم"، معلنا اأن القانون املنظم الإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز 
اأو و�سع قانون جديد" ال  "من خالل تعديله  �سيتم تعديله قريًبا مع دمج جانب الطاقات املتجددة 

�سيما من خالل قانون الكهرباء لعام 2002.

االأمازيغية  اللغة  ملتقى حول  20 و21 فيفري اجلاري،  لالأمازيغية يومي  ال�سامية  املحافظة  تنظم 
و�سيتمحور  االأم،  للغة  العاملي  باليوم  االحتفال  مبنا�سبة  واالت�سال  التعليم  منظومتي  يف  ومكانتها 
مو�سوع هذا امللتقى حول "مكانة" اللغة االأمازيغية يف منظومتي التعليم واالت�سال من خالل حموري 
عرب  اجلمعوية  احلركة  "جهود  اإىل  باالإ�سافة  االإذاعي"  �سقه  يف  و"االت�سال  املبكرة"  "الطفولة 

الواليات يف جمع وحماية والبحث يف جمال الرتاث )االأمازيغي( املادي والالمادي".

هو عدد امل�ســجلني يف ال�ســجل التجاري، منهم 149 األف م�ســجل 
جديد يف مركز ال�ســجل التجاري، ح�ســب ما ك�سف عنه املدير العام 
للمركز الوطني لل�ســجل التجاري، حممد �سليماين، كما ك�سف اأي�سا 
اأنــه يوجــد 42 األف م�ســتورد م�ســجل لــدى املركز الوطني لل�ســجل 
التجــاري، بينمــا مــدد 15 األــف م�ســتورد منهــم عمــل �ســجالتهم 
التجاريــة منذ بداية من ال�ســنة اجلارية، يف حني مت ت�ســجيل 83 
األف حالة �ســطب من ال�سجلل التجاري �ســنويا، اإما ب�سبب االإفال�ص 

اأو الوفاة.
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يومية وطنية �إخبارية
ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

�حل�صاب �لبنكي:
 BADR 336 300562 3000 42 

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 
021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

من املفارقات التي اأحدثها وباء كورونا اأنه اأيقظ يف 
الغرب "املادي" الروح االإميانية التي كانت ُمغيبة حينا 
ومنعدمة اأحايني كثرية وال يكرتث لها اأحد..واأ�سبحنا 

ن�ستمع اإىل خطاب ديني حتى من الرئي�ص االأمريكي 
الفريو�ص  انت�سار  بداية  يف  دعا  ترمب" الذي  "دونالد 

وا�ستهداف الدول التي كانت تعتقد اأنها مبناأى عن فريو�ص 
كوفيد 19 العابر للقارات اإىل �سرورة توحيد ال�سالة 

والدعاء وا�ستجداء الرحمة من اهلل �سبحانه وتعاىل واإن 
كان ِوفق "عقيدته"..

وهناك من م�ساهري "هوليوود" من قال اأن وباء كورونا 
لقننا در�سا عظيما فقد قد�سنا احلفالت والتجمعات 

فحرمنا منها وقد�سنا املال فحرمنا منه بركود اقت�سادي 
غري م�سبوق..و قد فتح هذا الوباء اأعني الغرب التي عميت 

عن كل ما هو اإن�ساين اأو تعامت عنه..وبداأوا ُيدركون 
اأخطاءهم وجرائمهم واإن مل يعرتفوا بها اإال �سمنيا يف 

�سياق خطاباتهم املتكررة..
لكن امل�سلمني مل ينتبهوا يف غمرة ان�سغالهم بتح�سيل 
و�سائل الوقاية وال�سالمة وال�سميد و"الرافيطاميا" من 

اأجل "الت�سدي" لكورونا واآثارها اجلانبية اأنهم تركوا 
ال�سالة وخا�سة �سالة اجلماعة وجعلوها مرتبطة باملوا�سم 

الدينية فوّفر عليهم هذا الوباء "م�سقة" النفاق املو�سمي 
بغلق امل�ساجد خمافة انت�ساره بني امل�سلني،و قد حول 

امل�سلمون احلج والعمرة اإىل �سياحة بعيدة كل البعد عن 
االإميان باعتدائهم على �سعائر اهلل ب�سور يف احلرم تنتهك 

احلرم واحلرمة وقد�سية املكان، فحرمهم احلج والعمرة، 
وقد بالغ البع�ص يف تكرار حجهم وعمرتهم ون�سوا الفقراء 

وامل�ساكني اإىل درجة االعتداء على حق كل م�سلم قادر 
على اأداء فري�سة احلج لكن ال حظ له يف القرعة.. وقد 

اأ�سبح احلج يعتمد على احلظ اأكرث من اعتماد ُمنظميه على 
اأولوية ال�سن وااللتزام بالت�سجيل ال�سنوي املتكرر وما اإىل 
ذلك من االأولويات، فُحرموا احلج دون اأن يدركوا �سيئا من 

ر�سائل هذا الوباء الذي ي�ستهدف كل مقد�ص ليعطينا در�سا 
بليغا لعلنا ن�ستفيق..

لكن اأن يحاول اأ�سباه "ال�سيوخ" و"امل�سايخ" اأن يعبثوا 
بفري�سة من فرائ�ص اهلل مبحاولة بعث البلبلة يف النفو�ص 

ال�سعيفة وبكون وباء كورونا امل�ستجد قد يكون �سببا 
يف اللجوء اإىل عدة من اأيام اأُخر وهو ما يعني تاأجيل 

�سوم �سهر رم�سان الكرمي اإىل غاية انح�سار هذا الوباء 
وال�سيطرة عليه فاأمر ال ميكن ال�سكوت عنه باأي حال 

واالآية الكرمية وا�سحة يف حكمها ال�سرعي وهي ت�ستهدف 
املر�سى ولي�ص "م�ساريع املر�سى" اأو املر�سى املحتملني..

وعليه اعتمد العلماء الثقاة الذين يجب اتباعهم وترك 
كل من جعل من الفتوى و�سيلة للفتنة و�سرب الدين والعبث 

باأ�سوله؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ن�صف النفايات خبز
اخلبز  مادة  ا�ستهالك  بخ�سو�ص  العام  للراأي  ا�ستطالعا  موؤخرا  للنفايات  الوطنية  الوكالة  اأطلقت 
ر�سم  بغر�ص  وذلك  النفايات،  انتاج  وتقلي�ص  االنتقائي  والفرز  البال�ستيكية  االأكيا�ص  وا�ستعمال 
ا�سرتاتيجية وطنية للتح�سي�ص والتوعية يف جمال ت�سيري النفايات، حيث انه وفقا لبيانات الوكالة 
النفايات  من  كلغ  و300   290 بني  يــرتاوح  معدال  ينتج  اجلزائري  الفرد  فاإن  للنفايات،  الوطنية 
املنزلية �سنويا، 54 باملائة من مادة اخلبز وهي عبارة عن نفايات ع�سوية ميكن اأن حتول اإىل اأ�سمدة 

طبيعية.

ال�سورة من حي 
م�سكن-  1650
عدل بباتنة، 

وهي تو�سح كيف 
يتم التخل�ص 
من خملفات 

الهدف وترميم 
ال�سقق يف م�سهد 

يو�سح حجم 
الالم�سوؤولية 

وعدم احلفاظ 
على الوجه 

احل�سري 
للحي من طرف 

البع�ص.
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نوارة بوبري

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وحتوير وتدوير وخلق بلبلة ال طائل منها 

ق. و

ق. وق. و

ق. و

ق. و

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  ا�ستقبل 
تبون، اأم�ص االثنني مبقر رئا�سة اجلمهورية، 
االنتخابات،  قانون  مراجعة  جلنة  رئي�ص 
اأحمد  لعرابة.  وخالل اللقاء الذي ح�سره 
تبون  الرئي�ص  ا�ستمع  اللجنة،  من  اأع�ساء 
بخ�سو�ص  لعرابة  ال�سيد  قدمه   عر�ص  اإىل 
م�سروع قانون االنتخابات. كما ح�سر اللقاء 
مدير الديوان برئا�سة اجلمهورية، نور الدين 
القانونية  ال�سوؤون  وم�ست�سار  دايــج  بغداد 

برئا�سة اجلمهورية، بوعالم بوعالم.
مراجعة  جلنة  رئي�ص  �سرح  اللقاء  وعقب 
يقول  لعرابة  اأحــمــد   االنتخابات،  قانون 
اللجنة،  ــن  م ــاء  ــس ــ� واأع نــحــن  :"حظينا، 
با�ستقبال من طرف ال�سيد رئي�ص اجلمهورية 
التوجيهات  جممل  من  حال  عر�ص  لتقدمي 
التي  املــقــرحــات  ــة  ــس درا� مــن  امل�ستخل�سة 

حيث  ال�سيا�سية،  االأحزاب  طرف  من  وافتنا 
حولها،  والنقا�ص  احلديث  اطــراف  تبادلنا 

النقاط  بع�ص  حول  اأ�سا�سا  متحورت  والتي 
اجلوهرية".

جبهة  رئي�ص  بلعيد،  العزيز  عبد  ك�سف 
تبون  املجيد  عبد  الرئي�ص  اأن  عن  امل�ستقبل، 
''�سيوّجه خطابا لالأّمة خالل االأيام القليلة 
ناق�ص  يكون  اأن  بلعيد  نفى  فيما  القادمة''، 
الوزارة  توليه  م�ساألة  اجلمهورية،  رئي�ص  مع 
االأوىل، فيما رافع املر�سح ال�سابق للرئا�سيات 
ل�سالح ''م�ساحلة مالية واقت�سادية'' مع من 

اأ�سماهم ''االإطارات امل�سجونة''.
ونفى  بلعيد خالل حلوله، اأم�ص �سيفا على 
منتدى جريدة ''احلوار''، اأن يناق�ص احلزب 
مع  القادمة،  احلكومة  يف  م�ساركته  م�ساألة 
العلم اأن للحزب وزير واحد يف حكومة جراد 
وزيرة  ال�سابق  النائب  يف  ممثلة  احلالية، 

العالقات مع الربملان ب�سمة عزوار. 
يف  املقبلة  ''املــ�ــســوؤولــيــة  اأن  بلعيد  ويـــرى 
�سلطة  واأمــا  �سعب''،  م�سوؤولية  االنتخابات 
ال  انتخابها  يتم  اأن  ''البــد  قال  االنتخابات 
اأن تعنّي''، وتوقع املر�سح ال�سابق للرئا�سيات 
القادم  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  يكون  اأن 
تكون  ــن  ''ل �سيا�سية  ف�سيف�ساء  عن  عبارة 
االأغلبية الأي حزب يف الربملان املقبل''. كما 
باأمرية  االنتخاب  قانون  مترير  ي�ستبعد  مل 
مترير  اجلمهورية  لرئي�ص  ''ممكن  رئا�سية 

قانون االنتخابات باأمرية''.
بلعيد  العزيز  عبد  رافع  اأخــرى،  جهة  ومن 
مع  واقت�سادية''،  مالية  ''م�ساحلة  ل�سالح 

''ممكن  قائال  البوتفليقي،  النظام  م�سوؤويل 
واقت�سادية  مالية  م�ساحلة  نحو  الــذهــاب 
ال�سياق  ذات  ويف  امل�سجونة''.  ــارات  ــالإط ل
اجلمهورية  رئــيــ�ــص  اأن  ــن  ع بلعيد  ك�سف 
''�سيوّجه خطابا لالأّمة خالل االأيام القليلة 

القادمة''.
اأبــدى  التحالفات،  بق�سية  يتعلق  وفيما 
احلايل،  الوقت  يف  املنطق  لهذا  رف�سه  بلعيد 
قائال ''املرحلة احلالية ال تقت�سي حتالفات 
واإمنا توحيد اجلميع''، معتربا اأن التحالفات 

موؤكدا  الت�سريعية.  االنتخابات  بعد  تاأتي 
اأنه ''�سيتم حل الربملان واجلميع كان يطالب 

مبوؤ�س�سات جديدة وحكومة �سرعية''.
دعــاة  عــلــى  بلعيد  رد  ــــرى،  اأخ جــهــة  ومـــن 
املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، مـــوؤكـــدا ''املــرحــلــة 
م�سيفا  للبالد''،  اخلري  جتلب  لن  االنتقالية 
امل�ستقبل  يف  �ستتغري  منتخبة  ''موؤ�س�سات 
''احلّل  اأن  القريب''، معتربا بهذا اخل�سو�ص 
يف اجلزائر لي�ص يف يد الرئي�ص وال احلكومة 

واإمنا بيد ال�سعب''.

اأكــــد رئــيــ�ــص حـــزب جــيــل جــديــد جياليل 
�سفيان، اأن ما ا�ستخل�سه من لقائه مع الرئي�ص 
الت�سريعية  االنتخابات  الإجــراء  يهدف  اأنــه 
خالل �سهر جوان القادم، ثم بعدها انتخابات 

حملية قبل نهاية ال�سنة اجلارية.
الــلــقــاءات  اأن  �ــســفــيــان،  واأو�ـــســـح جــيــاليل 
اجلمهورية  رئي�ص  يجريها  التي  املتوا�سلة 
الت�سكيالت  خمتلف  مــع  تبون  املجيد  عبد 
الإعطاء  حقيقية  اإرادة  عن  تعرب  ال�سيا�سية 
من  باجلزائر  ال�سيا�سي  للعمل  جديد  نف�ص 
خالل اال�ستماع لكل االأ�سوات حتى من خارج 
مراكز �سناعة القرار، م�سريا اإىل اأن الرئي�ص 
برملانية  اإنتخابات  اإجراء  يعلن عن  تبون قد 

خالل جوان املقبل.
�سفيان لدى نزوله �سيفا على  وقال جياليل 
اأم�ص  االأوىل  للقناة  ال�سباح''  ''�سيف  برنامج 
مبا�سرة  �سرع  اجلمهورية  ''رئي�ص  اإن  االثنني 
بعد عودته من فرة العالج، يف العمل اجلدي 

االأحداث  من  كبريا  عددا  هناك  واأن  خا�سة 
املقبلة التي تنتظر اجلزائريني''، م�سيفا  اأن 
''اللقاءات التي يقوم بها الرئي�ص تبون تهدف 

الإعطاء نف�سا جديدا للعمل ال�سيا�سي. 
تنتظر  ال�سيا�سية  ''الطبقة  اأن  اأو�سح  كما 
نهائيا  لتتعرف  االنتخابات  قــانــون  اإطـــالق 
تكون  لكي  ال�سيا�سية،  اللعبة  قواعد  على 
القانون  هـــذا  اأن  مطمئنة  االأطـــــراف  ــل  ك

العملية  يف  والــنــزاهــة  ال�سفافية  �سي�سمن 
االنتخابية''.

اإطار خريطة  ''يف  اإنه  �سفيان  وقال جياليل 
ال�سلطة فتحت  فاإن  طريق رئي�ص اجلمهورية 
االأبواب لال�ستماع الأحزاب املعار�سة من اأجل 
اجلزائريني،  به  يطالب  الذي  بالتغري  القيام 
املوؤ�س�سات  تغيري  ال�سروري  من  فاإنه  وعليه 
املنتخبة التي ال تزال متثل النظام ال�سابق''. 
من جانب اأخر، اأكد رئي�ص حزب جيل جديد، 
اأن ''الرئي�ص تبون بحوزته كل املعطيات الأخذ 
التغيري  ملرحلة  باجلزائر  لدفع  ــقــرارات  ال
الدولة  من  ''ينتظر  اأنــه  م�سيفا  احلقيقي''، 
اجلزائرية وعلى  راأ�سها عبد املجيد تبون اأن 
يلم �سمل اجلزائريني من خالل التفاتة جتاه  
الرئي�ص  من  يتمنى   '' واأنــه  الـــراأي''  �سجناء 
الذكرى  مبنا�سبة  قوية  اإجــراءات  يتخذ  اأن 
الثقة  الإعــــادة  ال�سعبي  لــلــحــراك  الثانية 

للجزائريني''.

اإلتقى  فقد  عــدل،  لوكالة  بيان  وح�سب 
يوم اأم�ص االإثنني املدير العام لوكالة عدل 
ملوؤ�س�سة  العامة  املديرة  مع  بلعربي  طارق 
التح�سري  اللقاء  وتناول  اجلزائر.  بريد 
م�ستحقات  ت�سديد  امل�ستفيدين  لتمكني 
عن  االإلكروين  الدفع  بوا�سطة  االيجار 
الذهبية.    البطاقة  ا�ستخدام  طــريــق 
ال�سبكة  وتاأمني  املعلوماتية  مدير  وقّدم 
العمل  كيفية  اجلــزائــر  بريد  مبوؤ�س�سة 
بهذه التقنية وكيفية ت�سديد امل�ستحقات. 
م�ستاأجري  مّتكن  اخلدمة  هذه  اأن  واأكــد 

�سيغة البيع باالإيجار الت�سديد عن طريق 
اآلة الدفع االإلكروين.

الت�سيري  مكاتب  اأن  الــبــيــان،  واأو�ــســح 
ال�سكنية  االأحــيــاء  مبختلف  املتواجدة 
هذه  ومتكن  الدفع.  بــاآالت  �ستزود  عدل 
تطبيق  طــريــق  عــن  الت�سديد  اخلــدمــة 
كما  الهاتف  على  حتميله  يتم  اإلكروين 
ميكن العمل بنظام خدمة رمز اال�ستجابة 
االإقتطاع  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  الــ�ــســريــعــة، 
ال�سهري اأو الت�سديد العادي بالتقرب اإىل 

مكاتب بريد اجلزائر.
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بلعيد يدعو مل�شاحلة �قت�شادية مع م�شوؤويل 
ورجال �أعمال �ملرحلة �ل�شابقة

نحو �إنتخابات برملانية م�شبقة يف جو�ن �ملقبل

الوطنيرئي�ص �جلمهورية ي�شتقبل جلنة مر�جعة قانون �لنتخابات
دفع م�شتحقات �إيجار �شكنات ''عدل'' 

�لكرتونيا قريبا

الغرفة  ـــني،  ـــن االإث اأمــ�ــص  ـــوم  ي ـــدرت  اأ�ـــس
قراراتها  تيبازة  ق�ساء  مبجل�ص  اجلزائية 
للجزائر  ال�سابق  ــوايل  ال حق  يف  النهائية 
ــدت  اأي حيث  زوخ،  الــقــادر  عبد  العا�سمة 
حمكمة  عن  ال�سادرة  االبتدائية  االأحكام 
منح  ق�سايا  يف  بها  واملتابع  حقه،  يف  تيبازة 
حداد  علي  طحكوت،  الدين  ملحي  امتيازات 
الوطني  لالأمن  ال�سابق  العام  املدير  وعائلة 
من  زوخ  املجل�ص  براأ  فيما  هامل،  الغني  عبد 

تهمة الر�سوة.
مبجل�ص  اجلـــزائـــيـــة  الـــغـــرفـــة  واأيـــــــدت 
املحكمة  عن  ال�سادر  احلكم  تيبازة  ق�ساء 
االبتدائية بتيبازة �سهر دي�سمرب املا�سي يف 
ق�سية حمي الدين طحكوت والتي اأدين فيها 
زوخ باأربع �سنوات �سجنا نافذة وغرامة مالية 
اإلزامه  مع  جزائري  دينار  مبليون  مقدرة 
بدفع 10 مليون دج كتعوي�ص مادي للخزينة 
الناجمة، كما ق�سى  االأ�سرار  العمومية عن 
احلكم باإق�ساء زوخ ملدة 3 �سنوات من تقلده 
اأي م�سوؤولية ووظيفة والر�سح الأي من�سب 
ملدة ثالث �سنوات ابتداء من انتهاء العقوبة 

االأ�سلية واإ�سدار اأمر اإيداعه يف اجلل�سة.
''منح  بتهم  الق�سية  هــذه  يف  زوخ  وتــوبــع 
ــري مــــربرة عند  ــازات غ ــي ــت عــمــدا لــلــغــري ام
لالأحكام  خمالفة  وعــقــود  �سفقة  اإبــــرام 
جمال  يف  الر�سوة  والتنظيمات،  الت�سريعية 
تبديد  والعقود،  العمومية  ال�سفقات  اإبرام 
الوظيفة  ا�ستغالل  واإ�ساءة  عمومية  اأمــوال 

يخرق  نحو  على  عمومي  موظف  طــرف  من 
اإعــفــاءات  منح  امل�سالح،  تعار�ص  القانون 
يف  قانوين  مربر  دون  وتخفي�سات  �سريبية 

الر�سم.
املرتبطة  الثانية  بالق�سية  يتعلق  وفيما 
بعلي حداد، ق�ست الغرفة اجلزائية مبجل�ص 
االبتدائي  احلــكــم  بتاأييد  تيبازة  ق�ساء 
القا�سي  بتيبازة  ال�سادر عن حمكمة اجلنح 
باإدانة الوايل ال�سابق للعا�سمة عبد القادر 
مليون  و1  نافذا،  �سجنا  �سنوات  باأربع  زوخ 
دينار غرامة مالية، مع حرمانه من الر�سح 
ملدة ثالث  الدولة  اأية وظائف يف  وممار�سة 
العقوبة  انتهاء  تاريخ  من  ابتداء  �سنوات، 

االأ�سلية.
وفيما يخ�ص الق�سية الثالثة املتعلقة مبنح 
لالأمن  ال�سابق  العام  املدير  لعائلة  امتيازات 
االبتدائي  احلكم  املجل�ص  فــاأيــد  الوطني 
ال�سادر عن حمكمة تيبازة والقا�سي باإدانة 
زوخ  الــقــادر  عبد  ال�سابق  العا�سمة  وايل 

بخم�ص �سنوات �سجنا نافذة.
يف  بتيبازة  االبتدائية  املحكمة  وحكمت 
29 من �سهر دي�سمرب املا�سي على املتهم عبد 
القادر زوخ يف ق�سية منح مزايا لعائلة املدير 
الغني  عبد  ال�سابق  الوطني  لــالأمــن  الــعــام 
وغرامة  نافذة  �سجنا  �سنوات  بخم�ص  هامل 
مالية مقدرة بواحد مليون دينار، باالإ�سافة 
10 مليون دج كتعوي�ص مادي للخزينة  اإىل 

العمومية عن االأ�سرار الناجمة.

تاأييد �لأحكام �ل�شادرة يف حق زوخ 
يف 03 ق�شايا

ق. و

تعمل وكالة ''عدل'' بالتن�سيق مع بريد اجلزائر لتمكني امل�ستفيدين من ت�سديد م�ستحقات
 االإيجار عن طريق الدفع االلكرتوين.     

ق. و

�آخر �أرقام كوفيد19- يف �جلز�ئر
اإ�سابة   183 ت�سجيل  االأثنني،  اأم�ص  يوم  مت 
�ساعة  الـ24  خالل  كورونا  بفريو�ص  جديدة 
اإىل  ــات  ــاب ــس االإ� ــايل  ــم اإج لريتفع  االأخــــرية، 
ــة،  والي  48 عــرب  مــوزعــة  حــالــة   110894
تف�سي  ومتابعة  ر�ــســد   ع�سو  ك�سفه  ح�سبما 
فــريو�ــص كــورونــا يف اجلــزائــر الــدكــتــور جمال 

فورار.
جديدة،  �سفاء  حالة   169 ت�سجيل  مت  كما 
لريتفع اإجمايل عدد املتعافني من فريو�ص كورونا 
اإىل 79255 حالة. يف املقابل، مت ت�سجيل 04 
وفيات جديدة بفريو�ص كورونا لريتفع اإجمايل 

عدد الوفيات اإىل 2943 حالة.



عامر. م

حفيظة. ب

بلديات  بــعــ�ــص  مـــن  فـــالحـــون  ــر  ـــ ـــ وذك
ــون من  ــروم الــواليــــــــة، اأنــهــم بــاتـــــوا حم
الفالحية، على  امل�ساريع  جت�سيد خمتلف 
جتديد  عدم  ب�سبب  االآبـــار،  حفر  غرار 
يف  ت�سبب  ما  الفالحــي،  االمتياز  عقود 
االأرا�سي  مــن  �سا�سعة  م�ساحات  اإهــمــال 
قريب  وقــت  يف  كانت  التي  الفالحيــة 
اخل�سر  وحتى  احلبوب  اأنواع  اأجود  ُتنتج 
والفواكه املو�سمية، واأ�ساف املعنيون اأنهم 
�سيغة  اأي  من  �سنوات  منذ  ي�ستفيدوا  مل 
ملفاتهم  بقيت  فيما  الــدعــم،  �سيغ  مــن 
التي اأودعوها لت�سوية و�سعيتهم حبي�سة 
م�سادر  ك�سفت  حيث  امل�سوؤولني،  اأدراج 

الفالحية  امل�سالح  اإح�ساء  عن  مطلعة 
الت�سوية،  تنتظر  طلب   6700 من  الأزيد 
ق�سمة  اإعــادة  حملي  منتخب  اقرتح  فيما 
عقود  منح  واإعـــادة  ــددا  جم التعاونيات 
اال�ستثمار  يف  الراغبني  لتمكني  االمتياز، 
الوقت  يف  والدعم  االأرا�سي  من  الفالحي 
م�سكل  املتحدث  ذات  طــرح  فيما  ذاتـــه، 
عدم حيازة بع�ص الفالحني على اأزيد من 
هكتار ون�سف للت�سوية خا�سة يف املناطق 
يف  بالف�سل  فــالحــون  وطــالــب  اجلبلية، 
قالوا  التي  الفالحية  التعاونيات  م�سري 
اأ�سا�سا لتطوير الفالحة ومن  اإنها وجدت 
اإىل  الوطني، داعني  ثمة دعم االقت�ساد 

ومن  العقار  مافيا  من  منها  تبقى  ما  اإنقاذ 
غزو العمران.

الفالحي  العقار  ملف  اأن  بالذكر  جدير 
االأخــرية  ال�سنوات  خــالل  بقوة  مطروح 
بــواليــة بــاتــنــة، و�ــســط متــاطــل كبري يف 
عملية تطهريه، حيث تلقت جلنة الفالحة 
والري والغابات باملجل�ص ال�سعبي الوالئي 
العقار  تطهري  بخ�سو�ص  باجلملة  �سكاوي 
من  الهكتارات  مئات  جعل  ما  الفالحي، 
"مافيا  اأطماع  حمل  الفالحي  االأرا�ــســي 
العقار" فيما زحف "البيطون" على اأخرى 
جتمعات  اإىل  ق�سرية  ــدة  م يف  وحــولــهــا 

�سكانية.

قاطني  من  الع�سرات  اأم�ص،  م�ساء  قــام 
بريكة  مدينة  مــن  ال�سمالية  املنطقة 
"الفراي"،  امل�سمــاة  املنطقة  وحتديدا يف 
بقطع الطريق الوطني رقم 28 يف جزئه 
الرابط بني بلديتي بريكة واجلزار وذلك 
بعد وقوع حادث مرور مميت، خلف وفاة 
امراأة حامل يف العقد الرابع من العمـــر.

املمهالت  انعدام  نتيجة  جاء  االحتجاج 
التي مل يتم و�سعها بعد اأن مت االنتهاء من 
اإعادة تهيئة هذا الطريق الوطني وجعله 
طريق مزدوج منذ نحو �سنة والتي باتت 
يف  يقع  بــات  ــه  واأن خا�سة  �سروريا  حال 
لل�سكان  تواجدا  تعرف  عمرانية  منطقة 
املمهالت  غــيــاب  اأن  ال�سكان  وقـــال  بــهــا، 

ي�ستعملون  الطريق  هذا  م�ستعملي  جعل 
نقاط  غياب  اإىل  نظرا  الزائدة  ال�سرعة 
االأمــنــيــة عليه وعـــدم وجــود  املــراقــبــة 
العديد  جماح  تكبح  وممهالت  رادارات 
اإىل  حولوه  الذين  املركبات  اأ�سحاب  من 
التجاوزات  اإىل  باالإ�سافة  للموت  طريق 
و  الطريق  هذا  يعرفها  التي  التعبيد  يف 
اإىل عدم  ما ينتج عنها من حوادث نظرا 

اإنهاء كل الروتو�سات اخلا�سة به
من  ذرعا  �ساقوا  اأنهم  اأكــدوا  املحتجون 
هذا  يعرفها  بات  التي  الكارثية  احلالة 
اجلهات  مــن  وطالبوا  الوطني  الطريق 
املمهالت  و�سع  اأجل  من  التحرك  املعنية 
و�سع  اإعــــادة  على  والــعــمــل  اأويل  كحل 
نظرا  وذلـــك  والتنبيه  ـــرور  امل اإ�ــســارات 
اإعــادة  اإىل  باالإ�سافة  كليا  النعدامها 
ــي مت  ــت ــــــدوران ال الــنــظــر يف حمــــاور ال
ونتج عنها عديد  ب�سكل غريب  ت�سميمها 
املرات  من  العديد  يف  اأدت  التي  احلوادث 
اإىل وفاة اأ�سحاب املركبات الذين يجدون 
لكل  يفتقر  دوران  حمــور  اأمــام  اأنف�سهم 

اإ�سارات التنويه والتنبيه.

باأمن  اجلنائية  الفرقة  عنا�سر  متكن 
اأ�سخا�ص   06 والية باتنة، من توقيف 
م�سبوقني ق�سائيا ترتاوح اأعمارهم بني 
26 و48 �سنة، على خلفية تورطهم يف 
عدة ق�سايا �سرقات ا�ستهدفت مركبات 

املواطنني.

ب�سرقة  متلب�سني  املعنيني  توقيف  ومت 
املجوهرات  ببيع  خا�ص  جتــاري  حمل 
�سبطت  حيث  باتنة،  ال�سهداء  بحي 
يف  ممثلة  بي�ساء  اأ�سلحة  بحوزتهم 
م�سيلة  بخاخة  جنـــوم،   03 �سكينني 
ك�سر  يف  ت�ستخدم  حــادة  اآلــة  للدموع، 

بال�ستيكية  قــفــازات  املركبات،  ــاج  زج
ت�ستخدم  املــركــبــات  ترقيم  ولــوحــات 
مركبتني  حــجــز  مت  كــمــا  لــلــتــمــويــه، 
قبل  مــن  ت�ستخدم  كانتا  �سياحيتني، 
اجراءات  ا�ستيفاء  وبعد  بهم،  امل�ستبه 

التحقيق مت اأمام النيابة املحلية.

تُ�سكل و�سعية بع�س التعاونيات الفالحية بعدد من بلديات ولية باتنة، �ُسداعا يف راأ�س الفالحني الراغبني يف ال�ستثمــــار، فال هم ا�ستغلوا الأرا�سي يف ممار�سة 
خمتلف الأن�سطة الفالحيــة ول ال�سلطات املعنية ف�سلت يف م�سري هذه التعاونيات التي تواجــه م�سريا جمهول منذ �سنوات خا�سة بعد ان�سحــاب وتخلي فالحني 

منخرطني فيها عن اأرا�سيهــم.

ــاز  اأن مــ�ــســروع اإجن وذكـــر املــعــنــيــون، 
خمطط  �سمن  مربجما  كــان  مدر�سة 
اإجناز عمارات احلي، غري اأنها مل ترى 
اأبرزها  عديدة  عراقيل  ب�سبب  النور  
عرقلت  كهربائية  ــدة  ــم اأع تــواجــد 
طالب  حيث  والبناء،  احلفر  عملية 
القائمون على امل�سروع بتدخل م�سالح 
�سونلغاز قبل اأزيد من 17 �سهرا للنظر 
يف الو�سع، غري اأنه مل يج�سد حلد االآن 
حت�سلوا  التي  املــوافــقــة  مــن  بالرغم 

عليها.
وعرب �سكان حي لعرارة عن ا�ستيائهم 
التي  ــة  ــل ــاط ــم امل جـــــراء  وغــ�ــســبــهــم 
باالإ�سراع  وطالبوا  متعمدة  اعتربوها 
يف وترية االأ�سغال ب�سبب بعد املدار�ص 

يتكبدها  التي  واملعاناة  �سكناهم  عن 
ال�ستاء،  ف�سل  يف  خا�سة  اأبــنــاوؤهــم 
املحلية  ال�سلطات  تدخل  نا�سدوا  كما 
واإيجاد حل جدي للو�سع والعمل على 
الأماكن  الكهربائية  االأعمدة  حتويل 
يف  االإجنــــاز،  عملية  لت�سهيل  اأخـــرى 
بالت�سعيد  فيه  ــددوا  ه الــذي  الوقت 
حال  يف  املعنيني  على  �سكاوى  ورفـــع 

موا�سلة االأمر على ما هو عليه.
بــاإجنــاز  املــكــلــفــة  اجلــهــة  اأن  يــذكــر 
عاتقها  عــلــى  اأخــــذت  ــد  ق ــروع،  ــس ــ� امل
واإمكانياتها  مبيزانيتها  جت�سيده 
م�ساعدات  تلقي  دون  اخلا�سة  املادية 
بجميع  التكفل  خالل  من  الدولة  من 

تكاليف امل�سروع.

تتخبط العيادة متعددة اخلدمات بق�سر 
بلزمة يف والية باتنـــة، و�سط جملة من 
النقائ�ص، خا�سة ما تعلق ببع�ص املعدات 
الطبية وهو ما حال دون توفري الرعاية 

ال�سحية الالزمة للمر�سي.
من  ا�ستيائهم  ــن  ع املــعــنــيــون  وعــّبــــــــر 
ال�سحي،  املرفق  اإليها  اآل  التي  الو�سعية 
ــات الــعـــــــــــالج وغــيــاب  ــي ــان ــك لــنــقــ�ــص اإم
ح�سب  العيادة  باتت  حيث  اأخ�سائيني، 
الــعــالج  ــري  ــوف ت عـــن  عـــاجـــزة  م�ستكني 
املواطنون  وطالب  للمري�ص،   املتكامل 
بتمديد �ساعات العمل اإىل غاية منت�سف 
الطارئة  احلــاالت  بع�ص  لوجود  الليل 
اإىل  الطبية،  الــرعــايــة  تتطلب  الــتــي 
جانب ت�سخري اأخ�سائيني ال�سيما يف طب 
طبيب  تخ�سي�ص  اإىل  اإ�سافة  العظام، 
ليال   8 اإىل  �سباحا   8 ال�ساعة  من  عــام 
اخلدمات  حجم  تالوؤم  عدم  اإىل  بالنظر 
مع الكثافة ال�سكانية للبلدية، ما يتطلب 
اأمر ذلك العناية اأكرث وحت�سني اخلدمات 
القادمني  املر�سى  لفائدة  �سيما  املقدمة، 

الرعاية  ــن  م ــة  ــروم ــح امل املــنــاطــق  ــن  م
الطبية.

و�سعية  اإىل  املــواطــنــون  وتــطــرق  هــذا 
وتدعيمه  جتديده  و�سرورة  املرفق  هذا 
عن  ناهيك  النظافة،  وعمال  باملمر�سني 
االأجهزة الطبية، على غرار توفري جهاز 
و�سيارة  احلوامل،  بالن�ساء  خا�ص  اأ�سعة 
�ساكنة  احــتــيــاجــات  لتغطية  اإ�ــســعــاف 
الذين  منهم  املر�سى  خا�سة  املنطقة 
طويلة،  م�سافات  التنقل  عناء  يتكبدون 
لتح�سني  اأهمية  اإيــالء  على  موؤكدين 
العيادة  فــتــح  عــرب  املــقــدمــة  ــات  ــدم اخل
العتاد  نق�ص  ــك  ذل اإىل  ي�ساف  يوميا، 
وتطبيق  االأ�سنان  طبيب  لق�سم  ــالزم  ال
يوميا  العمل  لبداية  الر�سمي  التوقيت 

من ال�ساعة 7 �سباحا. 
اإىل  جادة  التفاتــة  املواطنون  وينتظر 
احلالة  على  الق�ساء  اأجل  من  معاناتهم 
العيادة من حيث  املتدهورة التي تعرفها 
حاجتها اإىل التهيئة وغريها من املطالب 

املتعلقة بالعاملني بها.

باتت حمل اأطمــاع "مافيا" العقار

قاموا بغلق الطريق وطالبوا بو�ضع ممهــالت

ال�ضكان ينا�ضدون الوايل بالتدخل

بلدية ق�ضر بلزمــة

تعاونيات فالحية ُتواجه م�صريا جمهوال بباتنة

م�صرع امراأة يف حادث مرور ُيفجر غ�صب مواطنني يف بريكة
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عراقيل تواجه م�صروع اإجناز 
ابتدائية حي لعرارة

مطالب بتدارك النقائ�ص بالعيادة 
متعددة اخلدمات

توقيف ع�صابة من 6 اأ�صخا�ص يقومون بال�صطو على املركبات

طالب �سكان حي لعرارة ببلدية اأري�س يف ولية باتنة، بتدخل وايل الولية لو�سع حد للنزاع القائم 
منذ �سنوات بخ�سو�س م�سروع اإجناز مدر�سة ابتدائية والذي مل يظهر له اأي اأثر رغم احلاجة املا�سة 

لهذا امل�سروع لإنهاء معاناة اأبنائهم املتمدر�سني.
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لإنهاء معاناة �ضاكنة مناطق الظلت�ضجيل اأزيد من 24 عملية تننوية

بن �ستول.�ص بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص

خن�شلة

�شطيف
اأطلقت ولية اأم خن�سلة عدة م�ساريع ريا�سية، ت�ستهدف بالدرجة الأوىل مناطق الظل، حيث قام مدير ال�سباب والريا�سة، بتفقد م�ساريع اإجناز 

املالعب اجلوارية مبختلف البلديات اجلنوبية للولية على غرار بلدية بابار.

ا�ضتعجلوا ن�ضر القوائم

ب�ضبب تاأخر �ضب الأجور 

معاناة متوا�ضلة للم�ضنني واملتقاعدين 

مديرية الت�ضغيل اأح�ضت 2800 �ضاب معني بالإدماج

ت�ضمل قرى �ض�ضار وبابار وجالل

ال�سكن  طالبي  من  الع�سرات  اأقدم 
الريفي ببلدية عني اأزال يف اجلهة 
على  �سطيف،  والية  من  اجلنوبية 
على  اإحتجاجا  البلدية  مقر  غلق 
قوائم  ن�سر  يف  احلا�سل  الــتــاأخــر 
البناء  ــات  ــان اإع مــن  امل�ستفيدين 
الريفي املجمع بقرية طقيع وهذا 
املتكررة  الــوعــود  من  الرغم  على 
من  �سابق  ــت  وق يف  تلقوها  الــتــي 
طــرف مــ�ــســوؤويل الــبــلــديــة، حيث 
الفوري  باالإفراج  املحتجون  طالب 
ــة  اأزم مــع  خ�سو�سا  القائمة  عــن 
منها  يعانون  التي  اخلانقة  ال�سكن 

واملتوا�سلة منذ عدة �سنوات.
قد  اأزال  عني  دائــرة  رئي�ص  وكان 
ال�سنة  من  �سابق  وقت  يف  اإ�ستقبل 
املحتجني  من  جمموعة  الفارطة 
من  وعـــود  على  حت�سلوا  والــذيــن 
اأجل  من  للدائرة  ال�سابق  الرئي�ص 
اأر�سية  جتــزئــات  مــن  االإ�ــســتــفــادة 
�سمن ح�سة ال�سكن الريفي املجمع، 
بت�سوية  وعـــود  تــقــدمي  مت  حيث 
يف  الف�سل  دون  احلا�سل  االإ�سكال 

القائمة النهائية.
اأزال  عــــني  ــة  ــدي ــل ــب ي وتــــعــــرف 
طرف  من  متوا�سلة  اإحتجاجات 
طالب خمتلف ال�سيغ ال�سكنية منذ 
التاأخر  ظل  يف  وهــذا  اأ�سهر  عــدة 
احلا�سل يف ن�سر قوائم امل�ستفيدين 

االإجتماعي  ال�سكن  ح�س�ص  مــن 
ناهيك  الريفي،  البناء  واإعــانــات 
عن الغمو�ص الذي يلف هذا امللف 
رغم التعليمات املمنوحة من طرف 
بخ�سو�ص  الــوالئــيــة  الــ�ــســلــطــات 
املعنية  ــم  ــوائ ــق ال عـــن  االإفــــــراج 
االأمناط،  خمتلف  من  باالإ�ستفادة 
عن  االإفـــراج  �سكان  يرتقب  حيث 
اإيجاري  عمومي  �سكن   80 ح�سة 

خالل االأيام املقبلة. 
العر�ص  بئر  يف  التالميذ  واأولياء 

يطالبون بتوفري االأمن
وطالب اأولياء التالميذ املتمدر�سني 
مبتو�سطة بوقلعة م�سعود مبنطقة 
لبلدية  التابعة  بلهو�سات  اأوالد 
بئر العر�ص يف اجلهة ال�سرقية من 
والية �سطيف ب�سرورة توفري االأمن 
للتالميذ خا�سة منهم البنات وهذا 
التي  الكبرية  ال�سعوبات  ظــل  يف 
اأجل  من  يجدونها  التالميذ  بــات 
االإلتحاق مبقاعد الدرا�سة خا�سة 
من  ينحدرون  التالميذ  هــوؤالء  اأن 
م�ساتي  غــرار  على  بعيدة  مناطق 
مهنة،  اأوالد  رابح،  اأوالد  الزواير، 
وطالب  حال�سة،  واأوالد  ملحاميد 
املعنية  اجلـــهـــات  مـــن  االأولــــيــــاء 
بغية  االأمـــــن  تـــوفـــري  بـــ�ـــســـرورة 
اأف�سل  يف  التالميذ  متدر�ص  �سمان 

الظروف.

ــات  ــدم ــال مــديــريــة اخل ــم نــظــم ع
االأم�ص  �سبيحة  اله�ساب  اجلامعية 
وقفة اإحتجاجية اأمام مقر املديرية 
�سب  يف  احلا�سل  بالتاأخر  تنديدا 
م�ستحقاتهم املالية مطالبني ب�سرورة 
باملديرية  اخلا�ص  املحا�سب  تغيري 
معه  العالقات  توتر  ظــل  يف  وهــذا 
يف  احلا�سل  التاأخر  يف  ت�سبب  ممــا 
ت�سوية املنح واالأجور، وهدد العمال 
حال  يف  االإحتجاجات  يف  بالت�سعيد 

عدم االإ�ستجابة ملطالبهم. 
طرف  من  ال�سادر  البيان  وح�سب 
التابعة  الــنــقــابــيــة  الــتــنــظــيــمــات 
اجلزائريني  للعمال  العام  لالإحتاد 
مــن احلرمان  يــعــانــون  الــعــمــال  فـــاإن 
املنح  خمتلف  ت�سوية  يف  والــتــاأخــر 

وكذا  واملدر�سية  العائلية  املنح  منها 
ال�سهرية  االأجـــور  �سب  يف  التاأخر 
�سفوف  يف  وغليان  �سغط  �سبب  مما 
من  جــزء  �سب  واأن  خا�سة  العمال، 
بع�ص  اإ�ستثناء  ــرف  ع املــنــح  هــاتــه 

العمال.
مـــديـــر مدير  فـــــاإن  ــه  ــب ومــــن جــان
اأكد  اله�ساب  اجلامعية  اخلــدمــات 
اأجرة  �سب  يف  تاأخر  فعال  وقــع  اأنــه 
املالية  املخلفات  وبع�ص  جانفى  �سهر 
احل�سابات  �سبط  عملية  لــوجــود 
املتعلقة بال�سنة املالية 2020، وقد 
مت �سخ راتب �سهر جانفي يف ح�سابات 
اأجرة �سهر  املوظفني، كما �سيتم �سخ 
اأق�سى تقدير مع نهاية  فيفري على 

االأ�سبوع. 

خالل  نيني  واد  بلدية  ا�ستفادت 
�سنة 2020 من برنامج ا�ستعجايل 
"الظل"،  مبناطق  التكفل  يخ�ص 
من  بعدد  احلياة  ظروف  وحت�سني 
قاطنيها  يــزال  ال  التي  امل�ساتي 

ي�سارعون حياة بائ�سة.
ما  ح�سب  التنمية  برنامج  و�سمل 
نيني  بوادي  البلدي  املجل�ص  اأكده 
بالكهرباء  م�ساتي  ثـــالث  ربـــط 
"عيون  م�ستة  وتخ�ص  الريفية 
و"بئر  و"املعزولة"،  البيو�ص"، 
الربط  عمليات  اأمــا  الكواو�سة"، 
على  ف�ستكون  الطبيعي  بــالــغــاز 
البيو�ص"و  "عني  م�ستة  م�ستوى 
وم�ستة  بوتخمة"،  "�سهرة  م�ستة 
يخ�ص  وفــيــمــا  نارو"،  "مدرق 
خالل  ت�سجيلها  املقرتح  العمليات 
برجمة  مت  فــقــد   ،2021 �سنة 
ــي كـــاأولـــويـــة  ــات ــس ـــن املــ� ــــدد م ع
م�ساتي  ـــط  رب وتــ�ــســمــل  قــ�ــســوى 
و"متو�سة"و"بئر  �سافل"  "جامعة 
ال�سيح"  و"رمادية  احلواو�سة"، 
"البارد"  وم�ستة  و"املعزولة" 
باالإ�سافة  الطبيعي،  الغاز  ب�سبكة 
نارو"  "مدرق  م�ستة  ربط  القرتاح 

و"رمادية ال�سيح"و م�ستة"البارد" 
بالكهرباء الريفية.

ت�سجيل  مت  الــ�ــســيــاق،  ذات  ويف 
ب�سبكات  الربط  تخ�ص  عمليات 
وال�سرف  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه 
البلدية  م�ساتي  من  بعدد  ال�سحي 
يتوقع انطالق االأ�سغال بها قريبا، 
�سبكة  واجنـــاز  بدرا�سة  وتتعلق 
املياه ال�ساحلة لل�سرب مل�ستة "بئر 
الكحلة"  و"رمادية  الكواو�سة" 

على م�سافة 4 كلم.
يعد  اأي�سا  الريفية  امل�سالك  فتح 
امل�ساتي  �سكان  اأولــويــات  اأهــم  من 
اأين  نيني،  واد  ببلدية  املعزولة 
�سنة  ــالل  خ البلدية  ا�ــســتــفــادت 
2020 من 17 كلم ينتظر توزيعها 
متو�سة"  "�سافل  مــ�ــســتــة  عــلــى 
امل�ستة  لــربــط  كــلــم   8 مبــ�ــســافــة 
وم�ستة  ال�سيح"  "رمادية  مب�ستة 
"جامعة"، حيث مت موؤخرا اختيار 
احل�سول  انــتــظــار  يف  ــة،  ــاول ــق امل
عــلــى الــرخــ�ــســة الــقــانــونــيــة من 
واملناجم  الطاقة  مديرية  قبل 
"التيف"  مـــادة  عــلــى  للح�سول 

النطالق االأ�سغال.

بوالية  مليلة  عني  بلدية  �سجلت 
برنامج   24 من  اأزيــد  البواقي،  اأم 
تنموي للنهو�ص بامل�ساتي واملناطق 
امليزانية  ــن  م ممــولــة  ــة،  ــزول ــع امل
يف  تعتمد  والتي  للبلدية  االأولية 
اجلبائية  املداخيل  على  االأ�سا�ص 
من االأن�سطة التجارية وال�سناعية 

باملنطقة.
االأولية  امليزانية  وجتــاوزت  هذا 
�سنتيم،  مليار   30 مبلغ  للبلدية 
عدد  لربط  توجيهه  �سيتم  حيث 
الغاز  ب�سبكات  النائية  امل�ساتي  من 
الريفية  والــكــهــربــاء  الطبيعي 
ــاه واإعــــادة  ــي ــع امل ــوزي و�ــســبــكــات ت
ـــن املــ�ــســالــك  االعـــتـــبـــار لـــعـــدد م

الريفية.
مليلة  عــني  بلدية  وا�ــســتــفــادت   
خالل �سنة 2020 من غالف مايل 
لفائدة  �سنتيم  مليار   8 يتجاوز 
ــع الــتــنــمــويــة اخلــا�ــســة  ــاري ــس ــ� امل
العزلة  وفك  احل�سرية  بالتهيئة 
�سملت  والتي  وامل�ساتي،  القرى  عن 
اخلا�سة  العمليات  من  عدد  اجناز 
بــاملــ�ــســلــك الــريــفــي الـــرابـــط بني 

و"ال�سواحلية"،  فور�سي"  "قرية 
العمومية،  االإنــارة  اأعمدة  واجناز 
بني  الرابط  الطريق  ترميم  وكذا 
"قرية  مــع  الدبابحة"  "قرية 
ــت  اأرق عــزلــة  لفك  ال�سواحلية" 

�سكانها ل�سنوات طويلة.
التي  بــاملــ�ــســاتــي  يــتــعــلــق  وفــيــمــا 
ا�ــســتــفــادت مــن عــمــلــيــات الــربــط 
�سنة202،  خالل  الطبيعي  بالغاز 
وجزء  بــو�ــســوارب  م�ستة  ف�سملت 
وم�ستة  الــركــنــيــة،  منطقة  مــن 
بلعقل،  اأوالد  مبنطقة  "الدخلة" 
ال  باملقابل  "املهايدية"،  وم�ستة 
تزال الع�سرات من امل�ساتي تتخبط 
انعدام  جــراء  والبوؤ�ص  العزلة  يف 
من  الب�سيطة  احلــيــاة  متطلبات 
والكهرباء  الطبيعي  بالغاز  ربــط 
ـــوات الــ�ــســرف  ـــن والــريــفــيــة، وق
انت�سار  اىل  اأدى  مـــا  الــ�ــســحــي، 
الطاقة  ــزاف  ــن ــت ــس وا� الــفــو�ــســى 
الكهربائية ب�سبب الربط الع�سوائي 
يعر�ص  ما  الكهربائية،  باالأ�سالك 
ال�سواعق  خلطر  م�ستعمليها  حياة 

الكهربائية.

والريا�سة  ال�سباب  قــطــاع  اأح�سى 
عامال   700 ــي،  ــواق ــب ال اأم  ــة  ــوالي ب
مت  فيما  الت�سغيل،  قبل  ما  عقود  من 
خالل  فقط  م�ستفيدا   11 تن�سيب 

�سنتني.
الت�سغيل،  مديرية  اأح�ست  وقد  هذا 
باالإدماج  معني  �ساب   2800 من  اأزيد 

مبختلف املوؤ�س�سات العمومية على ثالث 
مراحل، بداية مبن فاقت مدة ن�ساطهم 
الـ8 �سنوات والذي بلغ عددهم 1624 
من حاملي ال�سهادات اجلامعية مبختلف 
من  م�ستفيد  و1186  التخ�س�سات، 
وامل�ستوى  �سامي  تقني  �سهادات  حاملي 

الثانوي.

بنك  وكالة  زبائن  معاناة  مــازالــت 
ببلدية  الريفية  والتنمية  الفالحة 
اجلنوبية  اجلــهــة  يف  ــــان  ومل عـــني 
وهذا  �سهر  كل  مطلع  مع  متوا�سلة 
طرف  من  الطويلة  الطوابري  ظل  يف 
�سحب  اأجل  من  واملتقاعدين  امل�سنني 
اإىل  هوؤالء  ي�سطر  حيث  معا�ساتهم، 
االإنتظار ل�ساعات طويلة اأمام اأبواب 
ـــل احلــ�ــســول على  الــوكــالــة مــن اأج

م�ستحقاتهم املالية. 
فاإنهم  امل�سنني  مــن  عـــدد  وحــ�ــســب 
�ساعات  يف  الــقــدوم  اإىل  ي�سطرون 
احل�سول  اأجـــل  مــن  للغاية  مبكرة 
الطابور،  يف  االأوىل  االأمــاكــن  على 
بعد  للقدوم  البع�ص  ي�سطر  حيث 
مقر  اأمـــام  واملبيت  الليل  منت�سف 

الوكالة، وتزداد الو�سعية اأكرث عند 
الذي  االأمــر  وهو  االأمطار،  ت�ساقط 
جعل الزبائن يطالبون ب�سرورة فتح 
املقر اجلديد للوكالة وهذا من اأجل 
التخفيف من معاناة الزبائن خا�سة 

منهم كبار ال�سن.
بنك  وكــالــة  مل�سريي  بالن�سبة  ــا  اأم
فاإن  الريفية  والتنمية  الفالحة 
�سيق  اإىل  يعود  احلا�سل  االإ�سكال 
املقر احلايل مقارنة مع العدد الكبري 
اأالف   05 يناهز  والذي  الزبائن  من 
اجلديد  للمقر  وبالن�سبة  متقاعد، 
اإدارة الوكالة تاأمل يف االإنتقال  فاإن 
اإليهه يف اأقرب وقت ممكن خا�سة اأن 
�سارفت  املقر  بهذا  اخلا�سة  االأ�سغال 

على االإنتهاء.

�سجلت والية خن�سلة، اأزيد 
من 1000 هكتار كم�ساحة 

مزروعة بكل من املنطقة 
اجلنوبية واملنطقة ال�سمالية، 

وك�سفت امل�سالح الفالحية، 
عن عدم ت�سجيل اأي تراجع 
يف امل�ساحة الزراعة اأو منو 

املحا�سيل الزراعة باملنطقة 
اجلنوبية التي �سهدت عملية 
احلرث والبذر يف وقت مبكر 

وذلك تفاديا لعملية احل�ساد 
والدر�ص يف �سهر رم�سان.

وك�سفت ذات امل�سالح على 
توزيع اأزيد من 17 الف قنطار 

من االأ�سمدة االٱزوتية على 
الفالحني وذلك يف ظروف 
منا�سبة و�سط ر�سا جميع 
الفالحني، يف حني مل يتم 

ت�سجيل اأي ارتفاع يف اأ�سعار 
االأ�سمدة، يف حني اأكدت اأن 

عملية نرث اال�سمدة باملنطقة 
ال�سمالية انطلقت، فيما انتهت 

باملنطقة اجلنوبية، واأكدت 
ذات امل�سالح على اأهمية 

االأ�سمدة من اأجل احل�سول على 
حما�سيل زراعية ذات جودة 
وحممية من خمتلف االآفات 

التي تهددها.

اإجناز  اأ�سغال  امل�سوؤول،  ذات  وعاين 
ال�سكني  بالتجمع  اجلـــواري  امللعب 
تاأخرا  يــعــرف  حيث  جــربــوع،  عــني 
اأعطى  ـــذي  وال ـــاز  االجن عملية  يف 
االجناز  ملوؤ�س�سة  �سارمة  تعليمات 
والت�سريع  امل�سجل  للتاأخر  لتدارك 
اإ�سارة  اأعطى  يف وترية االجناز، كما 
انطالق اأ�سغال اإجناز مالعب جوارية 
على  �س�سار  بلدية  ــرى  ق مبختلف 
غرار قرية الزاوية وقرية العامرة 
قرية  اإىل  اإ�ــســافــة  �سيار،  وقــريــة 
اال�سغال  بها  انطلقت  التي  الوندورة 
فيما  ح�سنة،  وترية  وفق  ت�سري  وهي 

�سدد على مقاوالت االجناز ب�سرورة 
املــحــددة الإ�ستالم  االٱجـــال  ــرتام  اح
لي�ستفيد  اجلــواريــة  املــالعــب  هــذه 
التي تعترب  املناطق  منها �سباب هذه 
االوىل،  ــة  ــدرج ال مــن  ظــل  مناطق 
نوعية  احرتام  �سرورة  اىل  اإ�سافة 
اال�سغال التي وجب اأن تكون موافقة 

للمقايي�ص املعتمدة يف هذا ال�ساأن.
ببلدية  حــديــدان  قــريــة  بــدورهــا 
ــالل ا�ــســتــفــادت هــي االأخــــرى من  ج
مدير  اأ�سرف  ــذي  وال ــواري  ج ملعب 
عملية  عــلــى  والــريــا�ــســة  الــ�ــســبــاب 
باإجناز  املكلفة  املوؤ�س�سة  تن�سيب 

هذا امللعب اجلواري والذي �ستنطلق 
من  ــام  االي هــذه  خــالل  اال�سغال  به 
ملوؤ�س�سة  �ــســارمــة  تعليمات  خــالل 
الفوري  االإنطالق  ب�سرورة  االإجناز 
يف االأ�سغال مع �سرورة اإحرتام اآجال 

اإجناز امل�سروع.
اأن  اأكــد  والريا�سة،  ال�سباب  مدير 
امل�سروع  �سمن  تدخل  العمليات  هذه 
جواري  ملعب   98 بتج�سيد  اخلا�ص 
عرب كامل مناطق 21 بلدية بوالية 
خن�سلة، وذلك �سمن برنامج �سندوق 

الت�سامن للجماعات املحلية.

طالبو ال�صكن الريفي يحتجون
 يف عني اأزال 

عمال مديرية اخلدمات اجلامعية 
باله�صاب يف اإ�صراب 

املداخيل اجلبائية لتج�صيد امل�صاريع 
التنموية بعني امليلة

م�صاريع م�صجلة تنتظر التج�صيد 
مب�صاتي واد نيني

طوابري منذ ال�صاعات االأوىل 
اأمام بنك بدر بعني وملان 

ال�صباب  بقطاع  فعليا  م�صتغل  غري  متعاقد  �صاب    700

والريا�صة يف اأم البواقي

توزيع 17 اإطالق م�صاريع اإجناز مالعب جوارية يف بلديات خن�صلة
األف قنطار من 

االأ�صمدة االآزوتية 
على الفالحني
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املزروعة 1000 هكتار

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

معاوية. �ص معاوية. �ص



برنامج طموح للطاقات املتجددة، عطار

لأول مرة منذ 10 �ضنوات..

يتوقع اأن يوا�ضل ارتفاعه اإىل حدود 70 دولرا للربميل..

علي  اآيــت  فرحات  ال�سناعة  وزيــر  اأكــد 
براهم على �سرورة ا�ستئناف ن�ساط م�سنع 
اخلمرية بقاملة. و�سدد الوزير خالل زيارة 
اخلمرية  م�سنع  اإىل  قادته  التي  التفقد 
لل�سناعات  الــوطــنــي  للمجمع  الــتــابــع 
عن  واملــتــوقــف  ''اأغـــروديـــف''  الغذائية 
�سرورة  على   ،2002 عــام  منذ  الن�ساط 
درا�سة  بعد  امل�سنع  هــذا  ت�سغيل  اإعـــادة 
اأقــرب  يف  بعثه  الإعـــادة  املمكنة  احللول 
�ساأنه  من  امل�سنع  اأن  اأ�ساف  كما  االآجــال. 
تلبية جزء من االحتياجات الوطنية من 

هذه املادة وخف�ص فاتورة ا�ستريادها.
و�سعية  حــول  عر�سا  ــر  ــوزي ال تلقى  و 

وح�سب  قــاملــة،  بــواليــة  ال�سناعة  قطاع 
الوالية  فاإن  للوزير،  املقدمة  ال�سروحات 
واحـــدة  �سناعية  منطقة  عــلــى  حتـــوز 
يف  هكتارا   45 مب�ساحة  بلخري  ببلدية 
املنطقة  تهيئة  اأ�سغال  ا�ستكمال  انتظار 
ال�سناعية اجلديدة بعني رقادة م�ساحتها 
 10 بالوالية  يتواجد  كما  هكتار.   140
 115 اإجمالية  مب�ساحة  ن�ساطات  مناطق 

هكتار.
زيارته  بــاأن  الوزير  اأكــد  مداخلته،  ويف 
امل�ساريع  معاينة  اإىل  تهدف  الوالية  اإىل 
املنتج  اال�ستثمار  اإعادة  بهدف  ال�سناعية 

بها.

العربي  طالب  املعرباحلدودي  قريبا  يفتتح 
انعا�ص  �ــســاأنــه  ــن  م ـــذي  ال الــــوادي  ــة  ــوالي ب
املنتجات  ـــوج  ول ــرب  ع الــوطــنــي  االقــتــ�ــســاد 
وترقية  االإفريقية  ال�سوق  اإىل  اجلزائرية 

التبادالت التجارية مع دول اجلوار.
حد  على  واالقت�ساديون  املحللون  ويــوؤكــد 
العربي  طالب  احلدودي  املعرب  فتح  اأن  �سواء 
بوالية الوادي ي�سكل دفعة جديدة لالقت�ساد 
الوطني وت�سجيع الت�سدير وترقية املبادالت 
املتعاملون  ثــمــن  جهتهم  مــن  ــتــجــاريــة.  ال
التجاريون قرار فتح املعرب واعتربوه متنف�سا 
اال�ستعداد  اهــبــة  على  اأنــهــم  مــوؤكــديــن  لهم 

لت�سدير منتجاتهم اإىل ال�سوق االإفريقية.
اجلديد  الـــربي  احلـــدودي  املــركــز  ويعترب 
الطالب  ببلدية   2019 جــوان  يف  املد�سن 

واملتاخمة  الــوادي  �سرق  احلدودية  العربي 
اأ�سخم  تون�ص  لــدولــة  ـــدودي  احل لل�سريط 
املغاربية،  الــبــلــدان  يف  بـــري  عــبــور  مــركــز 
وال�سياحية  االقت�سادية  الواجهة  وميثل 

والثقافية.
وموؤهالت  موا�سفات  على  املــركــز  ويتوفر 
جتعل منه زيادة على اأنه معرب حدودي بري 
ليكون من�سة  امل�سافرين معربا جتاريا  لتنقل 
لت�سدير املنتوجات املحلية ال�سيما الزراعية 
وهو  التحويلية،  ال�سناعات  ومنتجات  منها 
ين�سده  الـــذي  ــرار  ــق وال االإداري  االإجــــراء 
الزراعي  املجالني  يف  امل�ستثمرين  من  عــدد 
وال�سناعي �سواء النا�سطني يف والية الوادي 
واله�ساب  اجلنوب  من  املجاورة  الواليات  اأو 

العليا.
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الطاقة  لــقــطــاع  االول  ــوؤول  ــس ــ� امل وعـــدد 
�سيما  ال  القطاع،  لتطوير  املبادرات  خمتلف 
 ،2002 لــعــام  الكهرباء  قــانــون  ــالل  خ مــن 
ن�سا  ثالثني  حوايل  منه  ي�سدر  مل  "الذي 
ا  اأي�سً "هناك  اأن  الوزير  وذكــر  تطبيقية". 
برنامج طموح للطاقة املتجددة تبلغ طاقته 
مت  والــذي  ميغاواط،   22.000 االإنتاجية 
بحد  جتديده  ومت   ،  2011 �سنة  تقريره 
بدون  ــزال  ي ال  ولكن   2015 عــام  يف  ــه  ذات
اإن�ساء �سركة فرعية خم�س�سة  تنفيذ، يليه 
 ،2013 عام  يف  املتجددة  للطاقات  ا�سا�ًسا 
املتجددة  والطاقات  الكهرباء  �سركة  وهي 
الطاقة  354 ميغاواط فقط من  التي تنتج 
املتجددة"، موؤكدا على اهمية القيام مبعاينة 

القطاع يف ال�سفافية.
اىل  عطار  ال�سيد  تطرق  اخــرى،  جهة  من 
التح�سريات الإحياء ذكرى 24 فرباير1971، 
الذكرى اخلم�سني الإعالن تاأميم املحروقات، 
م�سدًدا على اأحد اجلوانب هو يف طريقه الأن 
الطويل  املدى  على  ال�ساغل  "ال�سغل  ي�سبح 

وهو: اأمن اأو ا�ستقالل الطاقة يف البلد".
الذكرى  الوزير  اعترب  املنطلق،  هــذا  ومــن 
"الذكرى  مبثابة،  فرباير  لـ24  اخلم�سني 
قطاع  يف  احلــا�ــســلــة  للقطيعة  اخلــمــ�ــســني 
الطاقة، من خالل االنتقال اإىل ع�سر جديد 
والطاقة  وحتويلها  الطاقة  م�سدر  حيث 
تكون  لن  وا�ستخداماتها،  واملوزعة  املنتجة 

كما هي اليوم".
اعترب  �سونلغاز،  تطوير  برنامج  وبخ�سو�ص 
بحلول  للبلد  الطاقة  احتياجات  اأن  الوزير 
خطة  توقعات  من  اأقل  �ستكون   2030 عام 
ــرح  واق العمومية.  للمجموعة  التنمية 
عدد  تقلي�ص  يجب  :"لذلك  قائال  الــوزيــر 
الطاقة  رفـــع  اإىل  تــهــدف  الــتــي  املــ�ــســاريــع 

الغاز  مــن  انــطــالقــا  للكهرباء  االإنــتــاجــيــة 
الطبيعي واال�ستثمار يف الطاقات املتجددة. 
بن�سبتني  ــتــثــمــارات  اال�ــس تق�سيم  وميــكــن 

مت�ساويتني بني التقليدية واملتجددة".
لديها  �سونلغاز  �سركة  فاإن  الوزير،  وح�سب 
يف  ميغاواط   23.391 تبلغ  اإنتاجية  قدرة 
تقريًبا  بالكامل  بالغاز  تعمل   ،  2020 عام 
ميغاواط   38.000 اإىل  للو�سول  وتخطط 
2030، بينما �سيكون احلد االأق�سى  يف عام 
 27.000 هو  الوقت  ذلك  يف  لالحتياجات 

ميغاواط.
ــــرى، اأو�ـــســـح الــ�ــســيــد عطار  مــن جــهــة اخ
اجلديدة  الــطــاقــة  مــ�ــســادر  ا�ــســتــخــدام  اأن 
القطاع يتطلب  والتكنولوجيات اجلديدة يف 
والتوزيع  النقل  �سبكات  "تكييف  يف  ال�سروع 
املطاف  نهاية  ويف  للكهرباء،  �سوق  واإن�ساء   ،

تعديل اأو اإن�ساء قانون الكهرباء".
املتجددة  الطاقات  وزير  اأثار  جانبه،  ومن 
�سيتور،  الدين  �سم�ص  الطاقوي،  واالنتقال 
يف  الفاعلة  اجلهات  جميع  اإ�ــســراك  اهمية 
القطاعات  جميع  اإ�ــســراك  وكذلك  القطاع 

يف  التحول  الإجنـــاح  االآخــريــن  واملــواطــنــني 
جمال الطاقة.

الطاقة  مــن  كــيــلــوواط  تكلفة  اإن  وقـــال 
ال�سم�سية االآن اأقل من كيلوواط من الطاقة 
ياأتي االهتمام بتطوير  التقليدية، ومن هنا 
والنجاعة  ــددة  ــج ــت امل الــطــاقــة  مــفــاهــيــم 
�سيتور  ال�سيد  ذكــر  وبــالــتــايل  الطاقوية. 
مع  �ساركته  التي  املختلفة  باالجتماعات 
ـــرى مــن اأجــل  ـــر وزاريــــة اأخ مــ�ــســوؤويل دوائ
الطاقة  لنموذج  االأوىل  اللبنات  جت�سيد 

اجلديد يف البالد.
خالل  مــن  ال�سكن  بقطاع  بهذا  وا�ست�سهد 
النجاعة  ملـــراعـــاة  ــروط  ــس � دفـــر  اعــــداد 
املركبات  حتويل  مــع  والــنــقــل،  الطاقوية، 
املازوت  زيت  املميع، ووقود  البرول  اىل غاز 
ومع  الكهربائية  احلــركــة  اإطـــالق  وكــذلــك 
على  ال�سم�سية  ــواح  االأل بركيب  الداخلية 
الربيد  ومكاتب  املدر�سية  املوؤ�س�سات  م�ستوى 
واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية مع ت�سويق 
امل�سابيح ذات اال�ستهالك املنخف�ص يف مكاتب 

الربيد.

عن  االإثنني،  اأم�ص  �سوناطراك،  جممع  اأعلن 
عمليات  يف   %  7.4 بن�سبة  ارتــفــاع  ت�سجيل 
بال�سنة  مقارنة   ،2020 �سنة  خالل  التكرير 
التي قبلها، من حجم البرول والنفط املكثفات 
 29،1 27،2 مليون طن اإىل  املعالج، لريتفع من 

مليون طن.
االإنتاج مب�سفاة  ارتفاع وترية  كما مت ت�سجيل 
اجلزائر العا�سمة، والذي �ساهم ب�سكل ملحوظ 
مار�ص  �سهر  منذ  املـــازوت  ا�سترياد  توقيف  يف 
�سهر  منذ  البنزين  ا�سترياد  وتوقيف   ،2020
ع�سر  منذ  مــرة  والأول  ال�سنة.  نف�ص  من  اأوت 
ت�سدير  من  �سوناطراك،  متكنت  فقد  �سنوات، 

كميات من البنزين واملازوت.
التكريرعرفت  عمليات  اأن  االأرقـــام  وك�سفت 
م�ستويات مرتفعة يف اإنتاج املواد النفطية، حيث 
بـ  الديزل  اإنتاج  يف  قيا�سية  م�ستويات  حققت 
9،5 ماليني طن، و3.4 ماليني طن من البنزين.
املكرر  النفط  حجم  يف  االرتــفــاع  هــذا  و�سمح 

ح�سب �سوناطراك بتوقف ا�سترياد البنزين منذ 
�سهر اأغ�سط�ص 2020، والتوجه الأول مرة منذ 
البنزين  من  كميات  ت�سدير  اإىل  �سنوات،  ع�سر 

والديزل.
حكار،  توفيق  ل�سوناطراك،  العام  املدير  وكان 
املجمع  بــاأن  املن�سرم،  يناير  �سهر  يف  �سرح  قد 
ال�سنوات  40 مليار دوالر خالل  ا�ستثمار  يعتزم 
وجهها  ر�سالة  يف  حكار،  واأكد  املقبلة.  اخلم�ص 
اجلديد  العام  حلول  مبنا�سبة  املجمع  لعمال 
لالأعوام  اال�ستثماري  "الربنامج  اأن   ،2021
 51 دوالر،  مليار   40 �سيبلغ  املقبلة  اخلم�سة 
باملائة منها بالعملة الوطنية، مما يعك�ص تنفيذ 
يف  املحلي  املحتوى  ـــاج  اإدم يف  املجمع  �سيا�سة 

اأن�سطته والرويج له".
املحلي  املحتوى  "اإدماج  اأن  على  حكار  و�سدد 
ا�سراتيجيًا"  "حمورًا  �سّكل  املجمع  اأن�سطة  يف 
"اإرادة  م�سيفًا:  الفرة"،  هــذه  خــالل  للغاية 
من  كجزء  ذلك  لتكري�ص  امللمو�سة  �سوناطراك 

يتعلق  ما  يف  الوطنية،  لل�سركات  تكاملي  نهج 
باإجناز م�ساريعنا وبالتايل �سمان تنفيذ خطط 
بتوفري  للبلد  وال�سماح  اأهدافها  وحتقيق  العمل 

اأموال معتربة من العملة ال�سعبة".
يف  املجمع  ا�ستمرار  عن  ذاته  امل�سوؤول  وك�سف 
الداخلي،  لل�سوق  املتزايدة  االحتياجات  تلبية 
والتي �ست�سل اإىل حوايل 70 مليـون طـن مكافـئ 
2024 مع احلفاظ على  نفطي ابتداء مـن عام 
طن  مليون   90 يفـوق  مبا  الــ�ــســادرات  م�ستوى 
ت�سـغيل  بدء  بف�سل  وهذا  �سنويا،  نفطي  مكافئ 

حقول جديـدة.
خ�سائر  اأن  ك�سفت  قد  الطاقة  وزارة  وكانت 
كورونا،  جائحة  جــراء  �ــســونــاطــراك،  �سركة 
بلغت نحو 10 مليارات دوالر يف االأ�سهر الت�سعة 
اإّن  ـــوزارة  ال وقالت   .2020 �سنة  من  االأوىل 
 %41 بن�سبة  تراجعت  �سوناطراك  �سادرات 
بالفرة  مقارنة  �سبتمرب2020،  نهاية  حتى 

ذاتها من 2019.

قفزت اأ�سعار النفط، اأم�ص االثنني، اإىل اأعلى 
الذي  الوقت  يف  �سهرا،   13 منذ  م�ستوياتها 
ارتفاعه  اخلام  يوا�سل  اأن  حمللون  فيه  توقع 
من  ــاوف  خم و�سط  للربميل  دوالرا   70 اإىل 
ت�ساعد التوترات يف ال�سرق االأو�سط مما اأدى 
اإىل عمليات �سراء جديدة، يف حني اأن االآمال 
يف اأن يوؤدي حتفيز الواليات املتحدة وتخفيف 
االإغالق اإىل دعم الطلب على الوقود. وبناء 
على هذا، ارتفعت العقود االآجلة الأ�سعار خام 
املائة  يف   1.18 املقبل  اأفريل  ت�سليم  ''برنت'' 
مقارنة  للربميل  دوالر   63.57 عند  لتتداول 
للربميل،  دوالر   62.83 عند  باالفتتاحية 
اأي�سا  التداوالت  ا�ستهلت  العقود  اأن  العلم  مع 
اختتمت  اأن  بعد  �ساعدة  �سعرية  فجوة  على 
دوالر   62.43 عند  املا�سي  االأ�سبوع  تداوالت 
للربميل، وذلك مع تراجع موؤ�سر الدوالر 0.10 
اأن املوؤ�سر اختتم تداوالت  يف املائة، مع العلم 

االأ�سبوع املا�سي عند م�ستويات 90.48.
خام  الأ�سعار  االآجــلــة  العقود  ارتفعت  كما 
النفط ''نيمك�ص'' ت�سليم مار�ص القادم بن�سبة 
م�ستويات  عند  لــتــتــداول  املــائــة  يف   1.38
باالفتتاحية  مقارنة  للربميل  دوالر   60.81

اأن  العلم،  مع  للربميل،  دوالر   59.98 عند 
فجوة  على  اجلل�سة  تداوالت  ا�ستهلت  العقود 
تــداوالت  اختتمت  اأن  بعد  �ساعدة  �سعرية 
59.47 دوالر  االأ�سبوع املا�سي عند م�ستويات 

للربميل.

اأكد وزير الطاقة عبد املجيد عطار، يوم االأحد، اأن القانون الذي ينظم اإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء �ستتم ُمراجعته قريبا لي�سمل جانب الطاقات 
املتجددة. وخالل تروؤ�سه اجتماًعا وطنيًا مع املديرين اجلهويني لل�سركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ، اأعلن الوزير، اأن القانون املنظم 

الإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز �سيتم تعديله قريبًا مع دمج جانب الطاقات املتجددة "من خالل تعديله اأو و�سع قانون جديد".

اأ�ضخم مركز عبور بري يف البلدان املغاربية..

وقف على م�ضاريع القطاع.. 

الوطني  للمركز  الــعــام  املــديــر  ك�سف 
اأنه  �سليماين  حممد  التجاري،  لل�سجل 
يف  م�سجل  مليوين  من  اأزيــد  ت�سجيل  مت 
م�سجل  ــف  األ و149  التجاري  ال�سجل 

جديد يف مركز ال�سجل التجاري.
�سيفا  حلوله  لــدى  �سليماين  ــح  واأو�ــس
قناة  على  املورنينغ''  ح�سة''�سيف  على 
ال�سروق نيوز، اأن الكثري من التجار غريوا 
الربوتوكول  مع  يتام�سى  مبا  اأن�سطتهم 
الــ�ــســحــي املــتــعــلــق بــجــائــحــة كــورونــا 

التاجي.
 42 يوجد  اأنــه  املتحدث  نف�ص  واأ�ساف 

األف م�ستورد م�سجل لدى املركز الوطني 
األف   15 مــدد  بينما  التجاري  لل�سجل 
التجارية  �سجالتهم  عمل  منهم  م�ستورد 

منذ بداية من ال�سنة اجلارية.
الوطني  للمركز  العام  املدير  اأبرز  كما 
لل�سجل التجاري اأن ال�سجالت التجارية 
�سالحية  مدة  لها  باال�سترياد  اخلا�سة 
نف�ص  ــار  ــس وا� فــقــط.  ب�سنتني  حمـــددة 
حالة  األــف   83 هناك  اأن  اإىل  امل�سوؤول 
�سنويا،  الــتــجــاري  ال�سجل  مــن  �سطب 
اأو  االإفال�ص  حاالت  اإىل  اأ�سبابها  مرجعا 

الوفاة.



الد�صتورية  اللجنة   .."15 "اأ�صتانة 
ال�صورية على طاولة الدول ال�صامنة 

بنغالدي�ص.. نقل 3 اآالف روهنغي
 اإىل جزيرة نائية

الرو�سية  �سوت�سي  مبدينة  تنطلق 
من  اأكــرث  توقف  بعد  الثالثاء  هــذا 
اإطــالق  وقــف  اأجندتها  وعلى  ــام،  ع
اللجنة  عمل  ودفــع  اإدلـــب  يف  الــنــار 

الد�ستورية وق�سية املعتقلني
اأكرث من عام، تعقد  بعد توقف دام 
اأ�ستانة،  ل�سيغة  ال�سامنة  الـــدول 
�سوت�سي  مدينة  يف  الـ15  اجتماعها 
امللف  اأجــنــدتــه  الــرو�ــســيــة، وعــلــى 
الد�ستورية  اللجنة  وهـــو  ــــرز  االأب
يف  تقدما  حتــرز  مل  التي  ال�سورية 

خم�ص اجتماعات عقدت يف جنيف.
وي�سارك يف االجتماع الرفيع ممثلو 
ورو�سيا  تركيا  وهي  ال�سامنة  الدول 
واملعار�سة،  النظام  ووفدي  واإيــران، 
اخلا�ص  االأممي  املبعوث  اإىل  اإ�سافة 

اإىل �سوريا غري بيدر�سون.
اجلانب  ميــثــل  اأن  الــعــادة  ـــرت  وج
الركي نائب وزير اخلارجية �سادات 
املبعوث  الــرو�ــســي  واجلــانــب  اأونــــال، 
اخلا�ص ل�سوريا األك�سندر الفرنتييف، 
وزيــر  م�ساعد  االإيــــراين  ــب  ــان واجل
فيما  اأنــ�ــســاري،  جــابــري  اخلارجية 
طعمة،  اأحمد  املعار�سة  وفد  يراأ�ص 

ووفد النظام ب�سار اجلعفري.
املو�سوعات  تــكــون  اأن  املــقــرر  ــن  وم
وال�سيا�سية  املــيــدانــيــة  الــ�ــســوريــة 
بعد  خا�سة  االجتماع،  يف  حا�سرة 

اأن عقدت جولة خام�سة الجتماعات 
جنيف  يف  ــة  ــوري ــت ــس ــد� ال الــلــجــنــة 
ب�سبب  تــقــدم،  حتقيق  دون  مــوؤخــرا 
مناق�سة  اإىل  الدخول  النظام  رف�ص 

امل�سامني الد�ستورية.
وعلى عك�ص النظام قدمت املعار�سة 
د�ستورية  ملــ�ــســامــني  مــــواد  عــ�ــســرة 
باملبادئ  املتعلق  االأول  ــبــاب  ال يف 
النظام  الد�ستورية، مل يتفاعل معها 
لل�سعور  االأممـــي  املــبــعــوث  دفــع  ممــا 
فر�سة  بـــاأن  والتعبري  اأمـــل  بخيبة 
يف  ال�سابق  االجتماع  خــالل  �ساعت 

جنيف قبل اأ�سابيع.
اجتمع  اجلــولــة  ف�سل  وقــع  وعــلــى 
جنيف،  يف  ال�سامنة  الـــدول  ممثلو 
اللجنة  اأهمية  على  بيان  يف  واأكــدوا 
موعد  وحتديد  وعملها،  الد�ستورية 
مدينة  يف  ع�سر  اخلام�ص  لالجتماع 
اأن  يوؤكد  ما  وهو  الرو�سية،  �سوت�سي 
حا�سرة  �ستكون  الد�ستورية  اللجنة 

يف اجتماع �سوت�سي.
فاإن  ال�سورية،  املعار�سة  وبح�سب 
اإ�سافة  �سيتناول  �سوت�سي  اجتماع 
مو�سوع  الد�ستورية،  اللجنة  مللف 
اإدلب  يف  الت�سعيد  خف�ص  اتفاق  نقل 
)املوقع عام 2017( اإىل وقف اإطالق 
نار دائم، كما �سيتناول ملف املعتقلني، 

وق�سايا اإن�سانية اأخرى.

نقل  عملية  حقوقية  منظمات  انتقدت 
ت�سار"،  "بها�سان  جزيرة  اإىل  الالجئني 
اآالف   7 مــن  ـــرث  اأك بالفعل  ت�سم  الــتــي 
الفي�سانات  خلطر  معر�سة  لكونها  الجئ، 
املتحدة  والعوا�سف، رغم معار�سة االأمم 

ومنظمات حقوق االإن�سان.
مليون  من  اأكــرث  بنغالدي�ص  وت�ست�سيف 
خميمات  يف  الروهنغيا  م�سلمي  من  الجئ 
العامل،  يف  لالجئني  جتمع  ــرب  اأك تعترب 
الع�سكرية  احلملة  من  معظمهم  فر  حيث 
الوح�سية التي �سنتها �سلطات ميامنار عام 
اأراكان(  )اإقليم  راخني  والية  يف   2017

غربي البالد.
اإغــاثــة  مفو�سية  يف  ــوؤول  ــس ــ� امل وقـــال 
"الالجوؤون  توطينهم:  واإعادة  الالجئني 
�سي�سلون اإىل جزيرة بها�سان �سار بحلول، 
من  جــزءا  "ذلك  اأن  م�سيفا  االإثنني"، 
 100 حلــوايل  التدريجي  النقل  خطة 

األف الجئ".
ائتالف  يف  املــ�ــســرك  املــوؤ�ــســ�ــص  وقــــال 
لوين:  �سان  احلر"روناي  "الروهينغيا 
ميكن  حيث  العزلة،  يخ�سون  "الالجئون 

لوطنهم  عودتهم  تعيق  اأن  نقلهم  لعملية 
ميامنار". وازدادت عملية اإعادة مواطني 
�سعوبة  ميامنار  وطنهم  اإىل  الروهنغيا 
بعد ما �سهدته البالد من انقالب ع�سكري 
نفذه قادة باجلي�ص يف 1 فرباير اجلاري.
حكومة  تـــدعـــي  ذلـــــك،  ــون  ــس ــ� غ ويف 
كما  اآمـــنـــة،  اجلـــزيـــرة  اأن  بــنــغــالديــ�ــص 
تخطط لزيارة دبلوما�سيني اأجانب لتفقد 
الذي  التوطني  اإعــادة  م�سروع  تطورات 
 350 مــن  اأكــرث  احلكومة  عليه  اأنفقت 
 120 بناء  يت�سمن  والــذي  دوالر،  مليون 
الطوابق،  متعدد  االأعــا�ــســري  مــن  ملجاأ 
و1400 منزل كبري على ارتفاع 4 اأقدام 
ل�سمان  خر�سانية،  كتل  مع  االأر�ــص  فوق 

�سالمة الالجئني.
ويف اأغ�سط�ص          2017، اأطلق جي�ص 
ميامنار وملي�سيات بوذية متطرفة، حملة 
ع�سكرية دامية بحق م�سلمي الروهنغيا، 
باأنها  اآنــــذاك  املــتــحــدة  االأمم  و�سفتها 
"تطهري عرقي"، وجلاأ اأكرث من 1.2 مليون 
"كوك�ص بازار"، جنوب  اإىل منطقة  منهم 

�سرق بنغالدي�ص.

مل حترز تقدما يف خم�ض اجتماعات عقدت يف جنيف..

ق.دق.د

ق.د

ق.د

بعد ف�ضلها ورفضض وجودها الع�ضكري.. 

يعقد زعماء دول ال�ساحل االإفريقي اخلم�س ونظريهم الفرن�سي اإميانويل ماكرون قمة على مدار يومني هذا االأ�سبوع ملناق�سة الوجود الفرن�سي واحلرب �سد اجلماعات 
امل�سلحة يف املنطقة امل�سطربة، حيث تبحث باري�س عن دعم يتيح لها خف�س العديد من قواتها فيها.

وتخو�ص فرن�سا حربًا بال اأفق يف ال�ساحل 
اأن  وبـــدل   ،2013 عــام  منذ  االإفــريــقــي 
انت�سرت  واالنف�ساليني،  االإرهابيني  تطرد 
ال�ساحل  بلدان  يف  امل�سلحة  التنظيمات 
ديــفــوار،  ــوت  ك حـــدود  اإىل  و�سلت  حتى 
املطلة على املحيط االأطل�سي. فيما تواجه 
كل  يف  لتواجدها  �سعبيًا  رف�سًا  باري�ص 
ت�ساد،  بوركينافا�سو،  النيجر،  )مايل،  من 
يف  نفوذها  بتعزيز  وتتهم  وموريتانيا(، 

م�ستعمراتها ال�سابقة.
ويلتقي روؤ�ساء دول ما ي�سمى دول ال�ساحل 
"G5" يف العا�سمة الت�سادية  اأو  اخلم�ص، 
الرئي�ص  �سيح�سر  حــني  يف  جنــامــيــنــا، 
التي  القمة  يف  الفيديو،  عرب  الفرن�سي 
والثالثاء  االإثنني  يومي  مدار  على  تعقد 
هذه  ملناق�سة   ،2021 فرباير  و16   15

امللفات.
اأدى ال�سراع يف اجلزء الغربي من منطقة 
ال�ساحل بني القوات احلكومية واجلماعات 
والقاعدة  بداع�ص  املرتبطة  امل�سلحة 
بجنوب  القاحلة  �سبه  املناطق  تدمري  اإىل 
العقد  معظم  ــالل  خ الــكــربى  ال�سحراء 
املا�سي، مما ت�سبب يف اأزمة اإن�سانية كبرية 

يف ال�ساحل االإفريقي.
منطقة  يف  املتطرفة  اجلماعات  وظهرت 

 ،2012 يف  اأواًل  مــايل  �سمال  يف  ال�ساحل 
خالل مترد قام به انف�ساليون من الطوارق، 
لكن  املتمردين،  لدحر  فرن�سا  وتدخلت 
اإىل  ثم  مايل  و�سط  اإىل  تفرقوا  امل�سلحني 

بوركينافا�سو والنيجر.
يف  فرن�سي  جندي   5100 نحو  ويتمركز 
جانب  اإىل  ال�ساحل،  منطقة  اأنحاء  جميع 
�سركاء من االأمم املتحدة واأمريكا واأوروبا. 
ومن املتوقع اأن تعلن القمة عن �سحب مئات 
اجلنود من عمليتها الع�سكرية التي ت�سمى 

املنطقة. "برخان" يف 
ورغم حديث باري�ص عن حتقيق "جناحات 
ال  االإفريقي،  ال�ساحل  دول  يف  ع�سكرية" 
على  ت�سيطر  امل�سلحة  التنظيمات  تــزال 

وت�سن  االأرا�ــســي  مــن  �سا�سعة  م�ساحات 
دامية بال هوادة. وقتل  اإرهابية  هجمات 
�ستة من قوات حفظ ال�سالم التابعة لالأمم 
املتحدة يف مايل هذا العام وحده، وخ�سرت 

فرن�سا خم�سة جنود منذ دي�سمرب.
عدد  اأيــ�ــســًا  ـــرية  االأخ الهجمات  ورفــعــت 
مايل  يف  املــعــارك  يف  الفرن�سيني  القتلى 
الداخل  يف  نقا�سًا  ا�ستدعى  ما   ،50 اإىل 
برخان"  "عملية  كلفة  حــول  الفرن�سي 
ال�سهر  مــاكــرون  وفــتــح  منها.  والــفــائــدة 

املا�سي الباب اأمام اإمكانية االن�سحاب.
''باو''  قمة  يف  باري�ص  �سعت  عام،  وقبل 
"دعم  تــاأكــيــد  ــــادة  اإع اإىل  الفرن�سية، 
حكومات دول ال�ساحل يف مواجهة امل�ساعر 

موؤخرًا"،  املــتــزايــدة  لفرن�سا  املــعــاديــة 
ــة  الأزم الع�سكرية  حلولها  و"م�ساعفة 
اأر�سلت  النهج،  هــذا  ومبوجب  املنطقة". 
بتنفيذ  ــدت  ووع اإ�سافية،  قــوات  فرن�سا 
اال�ستخبارية  املعلومات  تبادل  اتفاقية 
الـــدول  ــع  م متكامل  ع�سكري  وتن�سيق 
يف  التدخل  �ستكثف  اإنها  وقالت  اخلم�ص، 
"احلدود الثالثية"، وهي النقطة  منطقة 
الواقعة بني بوركينافا�سو ومايل والنيجر، 

والتي ت�سهد اأعنف عمليات القتال.
ومع ذلك، دعا تقرير �سادر عن جمموعة 
هذا  من  �سابق  وقت  يف  الدولية   االأزمــات 
ال�سهر اإىل "ت�سحيح امل�سار" يف نهج فرن�سا، 
م�سريًا اإىل اأن العديد من داعميها الدوليني 
الفرن�سيني  ــني  ــوؤول ــس ــ� امل بــعــ�ــص  ــى  ــت وح

ماكرون". خطط  نتائج  من  "حمبطون 
للوجود  ال�سعبي  الرف�ص  اإىل  باالإ�سافة 
الفرن�سي، تت�ساعد اخلالفات بني حكومات 
ال�ساحل االإفريقي وباري�ص، حول اأ�ساليب 
املنطقة،  يف  االأزمة  حلل  ماكرون  وخطط 
وبرز املزيد من االختالف بعد رغبة بع�ص 
اجلماعات  مع  التفاو�ص  يف  ال�ساحل  قادة 
امل�سلحة بعد ف�سل كل اخليارات الع�سكرية، 
وهو اأمر تقول فرن�سا اإنه ال ينبغي اأن يكون 

�سمن جدول االأعمال.

ه�سام  التون�سية  احلكومة  رئي�ص  قرر 
انتظار  ويف  االثــنــني،  اأمــ�ــص  م�سي�سي،  
الوزاري  التحوير  ــراءات  اإج ا�ستكمال 
الذي نال مبقت�ساه الوزراء اجلدد ثقة 
جمل�ص نواب ال�سعب بتاريخ 26 جانفي 
2021، اإعفاء عدد من الوزراء وتكليف 

وزراء بالنيابة.
عرب  ن�سر  للحكحومة  بــيــان  وح�سب 
امل�سي�سي  قــرر  بفي�سبوك،  �سفحتها 
اعفاء حمّمد بو�سّتة وزير العدل، �سلوى 
والطاقة  ال�سناعة  ـــرة  وزي ال�سغرّي 
ال�سباب  وزيــر  دقي�ص  كمال  واملناجم، 
ليلى  املــهــنــي،  والــريــا�ــســة واالإدمــــــاج 
وال�سوؤون  الدولة  اأمالك  وزيرة  جفال 

ــرة  وزي الــبــحــري  عاق�سة  الــعــقــاريــة، 
وال�سيد  املــائــيــة  واملـــــوارد  الــفــالحــة 

البحري، من مهامهم. كما تقرر تكليف 
باالإ�سافة  ذكــرهــم،  االآتـــي  اال�ــســمــاء 

على  باالإ�سراف  االأ�سلية،  مهامهم  اإىل 
الوزارات التالية بالنيابة:

وزارة العدل  ح�سناء بن �سليمان، وزارة 
حمّمد  ا  واملناجم،  والطاقة  ال�سناعة 
بو�سعيد، وزارة اأمالك الدولة وال�سوؤون 
العقارية، اأحمد عّظوم، وزارة الفالحة 
واملوارد املائية وال�سيد البحري، حممد 
الفا�سل كرمّي،  وزارة ال�سباب والريا�سة 

واالإدماج املهني، �سهام العيادي.
اأّنها  على  احلــكــومــة  رئــا�ــســة  ـــدت  واك
تبقى منفتحة على كّل احللول الكفيلة 
الوزاري  التحوير  اإجراءات  با�ستكمال 
ليتمّكن الوزراء من مبا�سرة مهامهم، يف 

اإطار الد�ستور.
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للحكومة  الثقة  منح  جل�سة  عقد  الليبي  النواب  قررجمل�ص 
بطربق  املجل�ص  اأع�ساء  واجتمع  �سرت.  مدينة  يف  اجلديدة 
الرتتيبات  على  لالتفاق  ت�ساورية  جل�سة  يف  البالد  �سرق 
يقودها  التي  اجلديدة  للحكومة  الثقة  منح  قبل  ال�سرورية 

عبد احلميد الدبيبة.
وكانت خالفات حول مكان انعقاد اجلل�سة الت�ساورية يوم 15 
املوعد،  ذات  يف  جلل�ستني  دعوتني  توجيه  عنها  جنم  فرباير، 
واحدة يف طربق واأخرى يف مدينة �سرباتة. و�سيتوىل رئي�ص 
الذاتية  ال�سري  تقييم  ليبيا  يف  اجلديدة  التنفيذ�سة  ال�سلطة 
ملجل�ص  الوزارية  ت�سكيلته  �سيقدم  ذلك  بعد  ومن  للمرت�سحني، 

النواب ملنحها الثقة يف مدة ال تتجاوز3 اأ�سابيع.

عززت االأحزاب االنف�سالية الكاتالونية غالبيتها يف الربملان 
اإثر  االإقليمي ما ميكنها من االحتفاظ بال�سلطة يف كاتالونيا 
انتخابات طغت عليها اجلائحة وفاز فيها بفارق �سئيل مر�سح 

رئي�ص الوزراء االإ�سباين بدرو �سان�سيز.
ت�سدر  االأ�سوات،  من  باملئة   90 من  اأكرث  فرز  نتائج  واأظهرت 
مر�سح �سان�سيز ، بنحو 23 باملئة من االأ�سوات ونيله 33 مقعدا 

يف الربملان االإقليمي املوؤلف من 135 نائبا.
ويحكم املنطقة حاليا ائتالف بني "الي�سار اجلمهوري" املنادي 
املعتدل  كاتالونيا"  اأجل  من  و"معا  مدريد  عن  باالنف�سال 

والداعم ل�سان�سيز يف الربملان االإ�سباين.

ع�سكرية  مناورات  باأن  طهران  لدى  الرو�سية  ال�سفارة  اأفادت 
اأم�ص  انطلقت  واالإيرانية  الرو�سية  القوات  مب�ساركة  بحرية 
للجي�ص  ال�سحفي  املكتب  وكان  الهندي.  املحيط  �سمال  االثنني 
االإيراين اأفاد �سابقا باأن املناورات الرو�سية االإيرانية امل�سرتكة 

�ستنطلق يف 16 فرباير.
وال�سني  ورو�سيا  اإيران  اأجرت   2019 عام  دي�سمرب  نهاية  ويف 
عمان.  وخليج  الهندي  املحيط  يف  م�سرتكة  بحرية  مناورات 

وا�ستمرت تلك املناورات 4 اأيام.

التي  الت�سريعية  باالنتخابات  معار�ص  ي�ساري  حزب  فاز 
قادة  على  كبري  بفارق  متقدما  كو�سوفو،  يف  االأحد  اأجريت 
احلر�ص القدمي، وذلك يف ا�ستحقاق رفع خالله �سعار مكافحة 
الف�ساد يف بلد ينه�سه الفقر واال�سطرابات ال�سيا�سية. وحقق 
هذا احلزب الذي يعد من اأبرز اأحزاب املعار�سة الي�سارية فوزا 
جزئية  نتائج  بح�سب  الناخبني  اأ�سوات  من  باملئة   48 بنحو 
اأعلنتها اللجنة االنتخابية املركزية، وذلك بعد فرز 80 باملئة 
ال�سعبية  النقمة  من  احلزب  وا�ستفاد  االقرتاع.  بطاقات  من 

جتاه الطبقة احلاكمة وتفاقم الف�ساد.
�سربيا  جلمهورية  تابعا  اإقليما  كانت  التي  كو�سوفو  و�سهدت 
ال�ساحة  ب�سكل كامل على  بها  اإىل االعرتاف  وال تزال ت�سعى 
اإعالن  منذ  مبكرة  ت�سريعية  انتخابات  خام�ص  الدولية، 

ا�ستقاللها العام 2008.

تتوا�سل مناورات "اأمان-2021" الدولية يف املياه االإقليمية 
لباك�ستان، مب�ساركة 45 دولة، بينها تركيا والواليات املتحدة 
الباك�ستانية، ندمي ر�سا  ورو�سيا وال�سني. واأكد رئي�ص االأركان 
"اأمان-2021" تهدف اإىل تعزيز التعاون  اأن  يف بيانه االأحد، 
االإقليمي وامل�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار، ومكافحة االإرهاب.

القوات  فيها  تن�سم  التي  االأوىل  املرة  هي  هذه  اأن  يذكر 
البحرية الرو�سية اإىل مناورة ع�سكرية مع قوات حلف �سمال 

االأطل�سي "الناتو". 

اإ�صبانيا: االأحزاب االنف�صالية تفوز 
يف االنتخابات الت�صريعية بكاتالونيا

مناورات رو�صية اإيرانية م�صرتكة يف 
املحيط الهندي

كو�صوفو: املعار�صة الي�صارية تفوز 
باالنتخابات الت�صريعية

باك�صتان: مناورات "اأمان 2021-" 
تتوا�صل مب�صاركة 45 دولة

جمل�ص النواب الليبي يقرر االجتماع 
يف �صرت ملنح الثقة للحكومة اجلديدة

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
فرن�صا متّهد لالن�صحاب من ال�صاحل االإفريقي!!

تون�ص..ه�صام امل�صي�صي يقيل عددا من الوزراء من مهامهم



عبد الهادي. ب

العاي�ص. �ص 

عبد الهادي. ب

اإىل   ر�سيده  ال�ساب  الالعب  ورفــع  اأم�ص، 
يف  اأهــداف   ( املو�سم  اإنطالق  منذ  اأهــداف 
البطولة واأخر يف كاأ�ص الكاف( وهو ما جعله 
يرتبع على �سدارة ترتيب هدايف الوفاق حلد 
الت�سكيلة  مع  م�ساركاته  تذبذب  رغــم  االأن 
بالطريقة  االأنظار  عمورة  ولفت  االأ�سا�سية، 
اجلميلة التي وقع بها هدف التعادل براأ�سية 
على  املخت�سني  ح�سب  يوؤكد  ما  وهو  حمكمة 

الالعب  هذا  ميلكها  التي  الكبرية  االإمكانيات 
رغم نق�ص خربته القارية.

اأن  واإعترب مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
الذهاب  لقاء  يف  الوفاق  حققه  الــذي  الفوز 
اأمام اأ�سانتي كوتوكو الغاين يعد حافزا كبريا 
قبل لقاء العودة يف �سطيف وقال الكوكي يف 
اأننا حققنا الفوز ولكن  �سحيح  هذا ال�سدد :
بحذر  اللعب  وعلينا  تاأهلنا  اأننا  يعني  ال  هذا 
خالل مباراة العودة التي �سنخو�سها باإرتياح 
اأكرب، واأ�سكر الالعبني على املجهودات الكبرية 
التي بذلوها وخا�سة يف ظل الرطوبة العالية 

  . التي وجدناها يف هذا البلد
املباراة  هذه  يف  الفنية  خياراته  وبخ�سو�ص 
يف  ــورة  ــم ع بــاإبــقــاء  املتعلقة  منها  خــا�ــســة 
كنا  : الكوكي  املدرب  قال  االإحتياط  كر�سي 
دقائق  تق�سيم  يتم  اأن  متفقني  البداية  من 
اأنف�سنا  وجهزنا  وتــوري،  عمورة  بني  املباراة 
مدور  من  لكل  وبالن�سبة  ال�سيناريوهات،  لكل 
منهما،  مطلوب  مــاهــو  قــدمــا  فقد  و�سعيدي 
وهم  للغاية  مقبول  م�ستوى  يقدمون  وال�سبان 
نقوم  مرة  كل  يف  ونحن  ذلك،  على  م�سكورين 
اأجل امل�ساركة  مبنح الفر�سة لالعب �ساب من 
املناف�سة  اأو  البطولة  يف  الفريق  مباريات  يف 

. القارية

اإقرتب وفاق �سطيف من حتقيق االأهل 
كاأ�ص  ملناف�سة  املجموعات  دوري  اإىل 
حققه  الــذي  الثمني  الفوز  بعد  الكاف 
مكرر  ال16  الدور  من  الذهاب  لقاء  يف 
اأ�سانتي  ح�ساب  على  املناف�سة  هذه  من 
هدف  مقابل  بثنائية  الغاين  كوتوكو 
واحد، حيث بات الوفاق قريبا من املرور 
اإىل دوري املجموعات من هذه املناف�سة 
مبلعب  املربمج  العودة  لقاء  اإنتظار  يف 
ووا�سلت  ب�سطيف،   1945 مــاي   08
ال�سعيد  على  تاألقها  الــوفــاق  ت�سكيلة 
القاري من خالل حتقيق الفوز رقم 14 
خارج الديار يف تاريخ مقابالت الفريق 
يف املناف�سات القارية، وهي االأرقام التي 
ملعبه  الــوفــاق خــارج  قــوة  تــوؤكــد على 
كما  الــفــارطــة،  ال�سنوات  يف  خ�سو�سا 
دليال  اأ�سانتي  اأمام  املحقق  الفوز  يبقى 
املو�سم حيث يعد  الوفاق هذا  على قوة 
القواعد  خــارج  ال�ساد�ص  هو  االإنت�سار 
ــة املــو�ــســم بــاإحــتــ�ــســاب 05  ــداي مــنــذ ب

اإنت�سارات يف البطولة. 
ومن املنتظر اأن جتري دوري املجموعات 
فيفري   22 يــوم  الكاف  كاأ�ص  ملناف�سة 
القاهرة  امل�سرية  العا�سمة  يف  اجلاري 

اإجراء جميع مباريات الدور  وهذا بعد 
املكرر من هذه املناف�سة، ويبقى الطموح 
الرئي�سي للوفاق خالل الوقت الراهن هو 
الو�سول اإىل دوري املجموعات من هذه 
لوفاق  ال�ساب  املهاجم  وعــاد  املناف�سة، 
�سطيف عمورة حممد االأمني اإىل دائرة 
االأ�سواء جمددا بعد الهدف الذي وقعه 
اأول  الغاين  كوتوكو  اأ�سانتي  مرمى  يف 

بقيادة  باتنة  �سباب  فريق  اإدارة  جلاأت 
اإىل  اأم�ص  اأول  زغينة  فرحات  الرئي�ص 
ف�سخ عقد املدرب مراد رحموين بالرتا�سي، 
عقده  الذي  االجتماع  عقب  جاء  القرار 
وحتدث  رحموين،  واملدرب  الكاب  م�سريو 
خ�سو�سا  �سيء  كل  على  الطرفان  خالله 
مباراة  خالل  للت�سكيلة  املقدم  امل�ستوى 
ــدوره  وب اإحتـــاد خن�سلة  اأمـــام  االإفــتــتــاح 
فاإن املدرب رحموين مل ميانع ف�سخ العقد 
وهو  االأورا�سي،  الفريق  اإدارة  وبني  بينه 
اإ�ستاء  وقد  ذلك  يف  رغبته  اأبــدى  الــذي 
االأن�سار من هذا التعرث، وطالبوا ب�سرورة 
النقاط  التدارك وتفادي م�سل�سل نزيف 
يكلف  قد  والذي  م�ستقبال،  الديار  داخل 
الفريق الباتني غاليا ويحرمه من حتقيق 
حت�سري  على  و�سي�سرف  امل�سطر  الهدف 
كبرية  بن�سبة  تاجنانت  ملواجهة  الفريق 
غاية  اإىل  عريبي  �سليم  امل�ساعد  املــدرب 
و�ستقوم  جديد  مدرب  مع  االإدارة  اإتفاق 
لعدة  الذاتية  ال�سرية  بدرا�سة  االإدارة 
على  القادر  ــدرب  امل اإختيار  ثم  مدربني 
املو�سم  هذا  الت�سكيلة  مع  التحدي  رفع 
الفريق  من  مقربة  م�سادر  اأ�ــســارت  كما 
الفريق  م�سلحة  اأن  اأو�ــســح  املـــدرب  اأن 
الفنية،  العار�سة  من  ان�سحابه  ا�ستدعت 
متمنيا حظا اأوفر للمدرب الذي �سيخلفه 
متنى  كما  الفنية  العار�سة  راأ�ـــص  على 
اأكرث  االإ�سافة  يقدم  اأن  للمدرب اجلديد 
طويل  م�سوار  اأمامه  الفريق  اأن  مبا  منه، 
االأدوار  ال�سباب  يلعب  اأن  املــدرب  ومتنى 
من  املطلوب  امل�ستوى  يف  ويكون  االأوىل 
طرف جمهوره وبخ�سو�ص املدرب اجلديد 
الذي �سي�سرف على الفريق اأ�سارت م�سادر 

حمادثات  وجود  عن  الفريق  من  مقربة 
تف�سل  لكنها  مدربني  عــدة  مع  متقدمة 
امل�ستهدف  االإ�ــســم  عن  االإعـــالن  تاأجيل 
النهائي  االتــفــاق  اىل  الــو�ــســول  لغاية 
معه وح�سب بع�ص االأخبار الرائجة فاإن 
حممد  بوغرارة   اليامني  ت�سم  القائمة 
بوعكاز  مــعــز  ميهوبي  حمــمــد  خمـــازين 

ويو�سف بوزيدي .
ال�سلبية  النتيجة  هــذه  مــن  وبالرغم 
مطالب  اجلميع  اأن  اإال  "ليا�سمكا"  اأمــام 
جواد،  كبوة  جمرد  واإعتبارها  بن�سيانها 
التي  بــاالأخــطــاء  فــقــط  واالحــتــفــاظ 
الدرو�ص،  ا�ستخال�ص  اأجل  من  ارتكبوها 

مــازالــت  الـــتـــدارك  فــر�ــص  واأن  خــا�ــســة 
من  �سيتمكن  بخربته  وال�سباب  موجودة 
يف  والبداية  البطولة  يف  بقوة  العودة 
لقاء اجلولة القادمة اأمام دفاع تاجنانت 
الديار  خارج  املحقق  باالإنت�سار  املنت�سي 

اأمام مولودية العلمة.
كما حددت الرابطة موعد اإجراء مباراة 
اجلولة الثانية و التي جتري بني �سباب 
تاجنانت  دفاع  وم�سيفه  ال�سيف  باتنة 
الثانية  ال�ساعة  من  بداية  ال�سبت  يوم 
لهوى  ملعب  اأر�سية  فوق  زواال  والن�سف 
اإ�سماعيل على اأن تنطلق مباراة الرديف 

بداية من ال�ساعة العا�سرة �سباحا.

البي�ساء  عني  اإحتــاد  فريق  اإدارة  عينت 
راأ�ــص  على  فــالح  خلالفة  حــرنــان  حكيم 
ف�سلت  حيث  للفريق  الفنية  العار�سة 
االدارة اأن ت�سع الثقة يف مدرب جديد بعد 
عدم االإتفاق مع فالح حول بع�ص النقاط 
وف�سلت حرنان لعدة اعتبارات منها العمل 
خلبايا  ومعرفته  الفريق  مع  كبرية  لفرتة 
واأم�سى  الــهــواة  بطولة  وخبايا  الفريق 
حرنان على عقده ر�سميا مع الفريق و�سرع 
اإىل  بالنظر  �سعبة  تبدو  التي  مهمته  يف 
التحديات الكبرية التي تنتظر الت�سكيلة 
االأن�سار  وينتظر  املو�سم  هذا  احلركاتية 
املعروف  وهــو  اجلديد  املــدرب  من  الكثري 
ب�سرامته وجديته يف العمل وبا�سر حرنان 
انتظار  يف  اجلــديــد  املخطط  جت�سيد  يف 
ظروف  يف  اال�ستعدادات  �سل�سلة  موا�سلة 
قبل  اجلاهزية  بلوغ  اأمــل  على  مواتية، 
واجلدير  اجلديد  الكروي  املو�سم  انطالق 
اأجرة  بت�سوية  قامت  االإدارة  ان  بالذكر 

�سهرية لكل الالعبني.
م�ساعيها  احلراكتة  اإدارة  توا�سل  كما 
الالعبني  خدمات  على  للح�سول  احلثيثة 
االإنتدابات  ملف  غلق  قبل  امل�ستهدفني 
بذلك  املكلفة  اللجنة  تعمل  حيث  نهائيا، 
بطريقة  حــرنــان  ـــدرب  امل مــع  بالت�ساور 
�سرية ل�سمان االأ�سماء امل�ستهدفة، وح�سب 
و  اجلــدد  الالعبني  قائمة  فــاإن  م�سادرنا 

الذين اتفقوا مع االإدارة على حمل األوان 
اإحتاد  من  غامن  هم  املو�سم  هذا  االإحتــاد 
للموك  ال�سابق  الالعب  وقريبع  احلجار 

والبوبية.
كما �سرح لنا رئي�ص احتاد عني البي�ساء 
النادي  اإليه  و�سل  ما  عن  بوجعادة  ب�سري 
كنت  "لقد  قائال:  رئا�سته  توىل  اأن  بعد 
ت�ساهدون  وكما  وللجمهور  للفريق  وفيا 
فقد جنحنا بن�سبة معتربة يف تكوين فريق 
انتظار  يف  املوعد  يف  االآن  ونحن  حمــرتم 
غلق قائمة اال�ستقدامات، اأّما فيما يخ�ص 
الالعبني الذين ربطت االإدارة ات�ساالتها 
بهم موؤخرا والذين تنتظر قدومهم الأجل 
ينق�سون  الذين  الالعبني  وعن  التوقيع 
الفريق �سّرح لنا املتحدث قائال: " لدينا 
يف  و�سنتفاو�ص  املقرتحة  االأ�سماء  بع�ص 

اأخرى و�سنحاول  الوقت مع عنا�سر  نف�ص 
االأ�سبوع  هذا  نهاية  قبل  امللف  هذا  غلق 
يف  عا�سه  الذي  بال�سغط  يتعّلق  فيما  اأّما 
وجدها  التي  وال�سعوبات  املا�سية  االأيام 
يف االأيام االأوىل واالنتقادات التي تعر�ص 
واثقا  وكنت  مرتاح  االآن  "اأنا   : قال  لها 
يعملون  الذين  االأ�سخا�ص  ومن  نف�سي  من 
اأنه  م�سبقا  اأعلم  وكنت  البداية  منذ  معي 
يوجد �سغط �سديد يف كرة القدم، واأظن 
م�ستجدات  تابعوا  اأن  بعد  االأن�سار  اأّن 
اأّما  الفريق  بهذا  يثقون  اأ�سبحوا  فريقهم 
فيما يتعّلق بالهدف امل�سطر بعد اأن جنحت 
التي  االأ�سماء  من  العديد  �سم  يف  االإدارة 
البقاء  حتقيق  الهدف  فاإنا  خــربة   متلك 
املوا�سم  �سيناريو  وتــفــادي  اأريــحــيــة  يف 

ال�سابقة".

للرابطة  التنفيذي  املكتب  عقد 
اجلهوية لباتنة نهائية االأ�سبوع 
مت  حيث  له  اإجتماع  اأول  املا�سي 
الأع�ساء  الر�سمي  التن�سيب  فيه 
للرابطة  الــتــنــفــيــذي  املــكــتــب 
باتنة،  الــقــدم  لــكــرة  اجلــهــويــة 
العامة  اجلمعية  يف  املنتخبني 
يف   جــرت  التي  االنتخابية 
للوائح  وفــقــا  و  جانفي  
النموذجي  القانون  ال�سارية 
على  املهام  تق�سيم  ومت 
من  التنفيذي  املكتب  اأعــ�ــســاء 
رئي�ص  بوخالفة  �سوقي  ــرف  ط
القدم  لكرة  اجلهوية  الرابطة 

عوينة  الــقــادر  عبد  ال�سيد  تعيني  مت  حيث  باتنة 
ثاين  كنائب  حممد  عي�سى  بابا  ال�سيد  و  اأول  كنائب 
للحكام  ممثل  �سوقي   قنا�ص  تعيني  مت  كما  للرئي�ص 
هم  اأع�ساء  ثالثة  االأخالقيات  جلنة  �سمت  حني  يف 
حمودة  االأول(  اجلهوي  فرق  )ممثل  فريد  دهيمات 
عبد  �سامل  بن  الــثــاين(  اجلهوي  فــرق  )ممثل  جميل 

اجلهوي  فرق  )ممثل  العزيز 
علي  �سيعني  كــمــا  الـــثـــاين( 
من  الرحمان  عبد  بوعوينة 
على  الرابطة  رئي�ص  طــرف 
االأخــالقــيــات  جلنتي  راأ�ـــص 
اجلهوية  للرابطة  والطعون 
لكرة القدم باتنة، يف انتظار 
باقي  واأع�ساء  روؤ�ساء  تعيني 
ــمــاعــات  االإجــت يف  ــان  ــج ــل ال

القادمة.
�ستنظم  اأخــــر  �ــســيــاق  ويف 
الــرابــطــة اجلــهــويــة وذلــك 
يف  دورة  براجمها  اأوىل  يف 
الريا�سي  االأداء  حتــلــيــل 
�سهر  موعده  حدد  والــذي  الفيديو  تقنيات  طرق  عن 
االأ�ستاذ  اإ�سراف  القادم و�سيكون الرتب�ص حتت  مار�ص 
اأحمد حمزة غ�سبان وموؤ�س�سة تكنو برف وت�سمل هذه 
الدورة على اجلانب النظري والتطبيقي وكذا اإعطاء 
برامج لكيفية حتليل املعطيات والبيانات االإح�سائية 

وتقدميها للمدربني والالعبني.

فكرون  عــني  �سباب  العبو  اأمــ�ــص  اأول  �سرع 
الثاين  الوطني  الق�سم  حظرية  يف  النا�سط 
التدريبات  يف  ال�سرقية  املجموعة  للهواة 
اأغلب  ح�سر  وقــد  اجلــديــد،  للمو�سم  حت�سبا 
جرت  التي  اال�ستئناف  ح�سة  اإىل  الالعبني 
اإ�سراف  حتت  الرحمان عبد  عالق  مبعلب 
جميل  مب�ساعدة  كاوة  مولود  اجلديد  املدرب 
اأداء مو�سم  اإدارة ال�سباب على  زعبوب وتعول 
هذا  ولتحقيق  االأوىل،  االأدوار  ولعب  كبري 
الفكرونية  الت�سكيلة  تدعيم  مت  فقد  الهدف 
بعدة اأ�سماء من �ساأنها تقدمي االإ�سافة الالزمة، 
على �ساكلة هداف عني كر�سة عقيني واملهاجم 

�سم�ص  م�سيخ  �سالح  بوحو�ص  مهدي  ريحاين 
وبوخن�سو�ص  ح�سام  عوف  مرغاد  اأنور  الدين 

باالإ�سافة اإىل اأ�سماء اأخرى.
قامت  التي  النوعية  التدعيمات  كانت  وقد 
اإىل  االأنــ�ــســار  عـــودة  يف  عــامــال  االإدارة  بها 
املدرجات، حيث توافدوا بكرثة وتابعوا ح�سة 
اأمل يف حتقيق مو�سم كبري،  االإ�ستئناف وكلهم 
املناف�سة �ستكون حامية الوطي�ص  خا�سة واأن 
اأ�سعب  ت�سم  والتي  ال�سرقية  املجموعة  يف 
البي�ساء  اإحتـــاد عــني  قــاملــة  الــفــرق كــرتجــي 
ميلة  و�سباب  احلجار  اإحتــاد  الذرعان  �سباب 

وهو ماينباأ على مو�سم �سعب.

�لن�شر �لأ�شود يو��شل �لتاأكيد �إفريقيا ويقرتب
 من دور �ملجموعات 

�لطالق بالرت��شي بني �إد�رة �لكاب و�ملدرب 
رحموين وعديد �لأ�شماء مقرتحة خلالفته

�لإد�رة تعني حرنان مدربا للفريق وغامن 
وقريبع يوقعان لالحتاد

�ملكتب �لتنفيذي يعقد �جتماعه 
�لأول ويوزع �ملهام على �لأع�شاء 

�ل�شباب ي�شرع يف �لتح�شري للمو�شم �جلديد
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�شباب عني فكرون �شباب قاي�س

مولودية العلمة 

�شباب باتنة
وفاق �شطيف 

 تنف�ص اأن�سار �سباب قاي�ص ال�سعداء بعدما اأف�سى 
باإدارة  املحلية  ال�سلطات  عقدته  الذي  االجتماع 
حممود  حديثا  املنتخب  الرئي�ص  بقيادة  النادي 
رمادنية بتقدمي وعود ر�سمية للوقوف مع "�سياربكا 
اأو  قو�سني  قاب  الفريق  كان  بعدما  املو�سم  هذا   "
اأدنى من االن�سحاب النهائي من ال�ساحة الريا�سية 
املكتب  املا�سية  القليلة  االأيــام  خالل  اأعلن  بعدما 
امل�سري تقدمي اال�ستقالة اجلماعية وتقدموا بطلب 
لعقد اجلمعية العامة اال�ستثنائية لكنه يف املقابل 
مل يتم قبول هذا الطلب ويف اآخر حلظة مت جمع 
�سمل اجلميع من اأجل م�سلحة الفريق ومن خالله 
يكون القاي�سية اأمورهم املادية ت�سري نحو االنفراج 
ح�سب ت�سريح الرئي�ص �سخ�سيا لـ " االأورا�ص نيوز " 

الذي اأكد اأنه تلقى وعودا ر�سمية من اأجل الوقوف 
الذين  امل�سريين  بقية  برفقة  حفزه  ما  وهو  معه 

قرروا يف االأخري ال�سروع يف التح�سريات .
وبعد ترقب وانتظار قررت اإدارة النادي القاي�سي 
اجلديد  للمو�سم  التح�سريات  يف  ر�سميا  ال�سروع 
بالن�سبة لبطولة الهواة التي �ستنطلق خالل ال�سهر 
التدريبات  اأن  اأعلن  ال�سباب  جهته  ومن  القادم، 
الثامن  مبلعب  االثــنــني  اأمــ�ــص  نهار  املــوعــد  وكــان 
االإ�سارة  ،وجتــدر  الثالثة  ال�ساعة  على   45 مــاي 
اجليجلي  التقني  مع  تعاقد  رمادنية  الرئي�ص  اأن 
اأحمد بوخر�ص والذي حل مبدينة قاي�ص والذي 
له  �سبق  ــذي  وال الفنية  العار�سة  على  �سي�سرف 
�سباب  �سورة  يف  ال�سرق  يف  الفرق  بع�ص  تدريب 

وكان  ال�سراقة  و�سبيبة  جيجل  و�سباب  امليلية 
الرئي�ص  ك�سف  كذلك  االأخ�سرية،  �سباب  اآخرها 
التحقوا  الالعبني  عــديــد  اأن  رمــادنــيــة  حمــمــود 
بقاي�ص يوم االأحد والبقية �سيلتحقون باملجموعة 
خالل ال�ساعات القليلة املقبلة ،واأ�سار حمدثنا اأن 
الفريق �سيتنقل خالل االأ�سبوع املقبل اإىل مدينة 
اأر�سية  اأن  �سيما  ال  مغلق  ترب�ص  الإجراء  ال�سمرة 
ملعب الثامن ماي  بقاي�ص غري �ساحلة للتدريب 
الالعبني  على  كبريا  خطرا  ت�سكل  اأ�سبحت  والتي 
قرار  اتخاذ  امل�سري  مكتبه  مبعية  جعله  ما  وهــو 
التدريب يف ال�سمرة اأح�سن بكثري خا�سة مع بداية 
تفاديا  الالعبني  �سحة  على  حفاظا  التدريبات 

لالإ�سابات.

�سهرية  اأجرة  ت�سوية  العلمة  مولودية  اإدارة  قررت 
من  الثانية  اجلــولــة  مــبــاراة  قبل  لالعبني  واحـــدة 
دخول  مــن  االإدارة  تخوف  ظــل  يف  وهــذا  البطولة 
اإ�سراب عن التدريبات كما ح�سل خالل  الالعبني يف 
االأ�سبوع الفارط، وجرت تدريبات الفريق يف ظروف 
حار�ص  عمار  مبلعب  اال�ستئناف  ح�سة  خالل  عادية 
بحل  امل�سريون  وعــد  الــذي  الوقت  يف  وهــذا  البلدي، 
بعد  املقبلة  االأ�سابيع  خالل  نهائيا  امل�ستحقات  م�سكل 
بالبلدية  اخلا�سة  العمومية  االإعانات  على  احل�سول 
وكذا مديرية ال�سباب والريا�سة وكذا م�سالح الوالية 

بقيمة مالية تناهز  ماليري �سنتيم.
عبا�ص  عــزيــز  العلمة  مــولــوديــة  ـــدرب  م ـــدث  وحت
من  الثاين  ال�سوط  خــالل  بها  قــام  التي  التغيريات 
املباراة االأوىل اأمام دفاع تاجنانت والتي عرفت هزمية 
موفقة  كانت  تغيرياته  اأن  عبا�ص  ويــرى  املولودية، 
و�سمحت بقلب املوازين خا�سة يف ظل ال�سيطرة التي 

فر�سها الفريق وقال املدرب عبا�ص حول هذه النقطة 
بثمارها حيث متكنا  اأتت  بها  التي قمنا  التغيريات  :
 ، من ال�سيطرة بالطول والعر�ص على جمريات اللقاء
اإىل  عبا�ص  اأ�ــســار  الهزمية  عن  حديثه  معر�ص  ويف 
نقطة اأخرى متعلقة بتاأخر حت�سريات الفريق مقارنة 
بباقي الفرق االأخرى على غرار دفاع تاجنانت وقال 
التح�سريات  يف  �سرع  الفريق  : ال�سدد  هذا  يف  عزيز 
يوم  منذ   بالنادي  اإلتحقت  ــا  واأن اأ�سبوعني  منذ 
فقط وهي فرتة غري كافية مقارنة بفرق اأخرى قامت 

. بتح�سريات ت�سل اإىل ثالثة اأ�سهر
فاإن  الالعبني  طرف  من  املقدم  لــالأداء  تقييمه  وعن 
ما  اأن  على  موؤكدا  اجلانب  هذا  من  را�سيا  بدا  عبا�ص 
اإنتظار  يف  مطمئنا  كان  العلمية  الت�سكيلة  اأظهرته 
عبا�ص  واأ�ساف  املقبلة  االأ�سابيع  خالل  االأمور  حت�سن 
التاأخر  رغم  باخلري  يب�سر  مردود  اأظهرنا  : بالقول 
الهزمية  ن�ستحق  نكن  ومل  التح�سريات،  يف  الــفــادح 

بالنظر ملا قدمناه 
خــــــا�ــــــســــــة يف 
الثاين  ال�سوط 
ـــا  ـــن حــــــيــــــث ك

نــ�ــســتــحــق عــلــى 
نقطة  االأقـــــــل 
ويف   ، التعادل
حديثه  خــتــام 
قــــــال املــــــدرب 

رغم  ــه  اأن عبا�ص 
اأنـــه  اإال  الـــهـــزميـــة 

الفريق  عـــلـــى يبقى واثقا من قدرة 
العودة بقوة يف اجلوالت املقبلة بعد ت�سحيح االأخطاء 
العمل  موا�سلة  علينا  : بالقول  م�سيفا  وقعت  التي 
ال�سباق  اإىل  والعودة  وقت  اأقــرب  يف  التدارك  بغية 

. بقوة

و�ل�شلطات حت�شري�ته  "�ل�شياربيكا" يبا�شر 
 تعد �لإد�رة بتقدمي �لدعم 

�لإد�رة تقرر ت�شوية �أجرة �شهرية قبل مبار�ة �لتالغمة 

اإحتاد عن البي�شاء

رابطة باتنة اجلهوية

وعد مدرب جمعية اخلروب الهادي خزار بتدارك 
من  االأوىل  اجلولة  يف  الفريق  �سجله  الذي  التعرث 
البطولة اأمام مولودية ق�سنطينة من خالل العمل 
الت�سكيلة  منها  تعاين  التي  النقائ�ص  تدارك  على 
من  والبداية  اأف�سل  بوجه  الظهور  بغية  تدريجيا 
اأمــام  واملــقــرر  البطولة  من  الثانية  اجلولة  لقاء 
يكون  لن  اأنه  خزار  واإعرتف  خن�سلة،  اإحتاد  فريق 
من ال�سهل ظهور الت�سكيلة بامل�ستوى املطلوب بالنظر 
للفرتة الطويلة التي توقفت فيها املناف�سة و�سرورة 
من  التخوف  رغم  الراهن  الوقت  يف  العمل  تكثيف 

وقوع اإ�سابات يف التعداد، وقال مدرب اجلمعية انه 
من ال�سروري طي �سفحة املباراة االأوىل والرتكيز 
على ما هو قادم حتى يكون الفريق جاهزا من جميع 

النواحي خالل اجلوالت املقبلة من البطولة. 
عريبي  زوبـــري  اخلـــروب  جمعية  رئي�ص  واأبــــدى 
بفريو�ص  اخلا�سة  الك�سوفات  ق�سية  من  غ�سبه 
الفريق  خ�سارة  يف  تت�سبب  اأن  كادت  والتي  كورونا 
ختم  عــدم  ب�سبب  الب�ساط  على  املــبــاراة  لنقاط 
عريبي  واأكــد  الطبيب،  طرف  من  املك�سوفات  هذه 
اأنه ينبغي على كل طرف حتمل م�سوؤوليته لتفادي 

وقوع مثل هذه االأخطاء م�ستقبال، ويراهن عريبي 
لتفادي  جديدة  بوجوه  امل�سري  املكتب  تدعيم  على 
جانب  ومن  الراهن،  الوقت  يف  املوجودة  النقائ�ص 
اإجازة  م�سكل  حل  اإىل  اجلمعية  اإدارة  ت�سعى  اأخر 
نهاية  قبل  عليها  واحلــ�ــســول  جمعوين  املــهــاجــم 
لقاء  امل�ساركة يف  له  يت�سنى  االأ�سبوع اجلاري حتى 
الالعب  تاأهيل  عدم  �سبب  اأن  علما  خن�سلة،  اإحتاد 
يعود اإىل تاأخر و�سول ورقة خروجه من اجلامعة 
التون�سية على اإعتبار اأنه كان ين�سط خالل املو�سم 

الفارط يف البطولة التون�سية.

خز�ر يعد بالتد�رك �أمام ليا�شمكا و�لإد�رة تنتظر
 و�شول ورقة خروج جمعوين

جمعية اخلروب 

بدري. ع
اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 
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 06 اإىل  ر�سيده  ال�ساب  الالعب  ورفــع  اأم�ص، 
يف  اأهــداف   05( املو�سم  اإنطالق  منذ  اأهــداف 
البطولة واأخر يف كاأ�ص الكاف( وهو ما جعله 
يرتبع على �سدارة ترتيب هدايف الوفاق حلد 
الت�سكيلة  مع  م�ساركاته  تذبذب  رغــم  االأن 
بالطريقة  االأنظار  عمورة  ولفت  االأ�سا�سية، 
اجلميلة التي وقع بها هدف التعادل براأ�سية 
على  املخت�سني  ح�سب  يوؤكد  ما  وهو  حمكمة 

الالعب  هذا  ميلكها  التي  الكبرية  االإمكانيات 
رغم نق�ص خربته القارية.

اأن  واإعترب مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
الذهاب  لقاء  يف  الوفاق  حققه  الــذي  الفوز 
اأمام اأ�سانتي كوتوكو الغاين يعد حافزا كبريا 
قبل لقاء العودة يف �سطيف وقال الكوكي يف 
اأننا حققنا الفوز ولكن  هذا ال�سدد :"�سحيح 
بحذر  اللعب  وعلينا  تاأهلنا  اأننا  يعني  ال  هذا 
خالل مباراة العودة التي �سنخو�سها باإرتياح 
اأكرب، واأ�سكر الالعبني على املجهودات الكبرية 
التي بذلوها وخا�سة يف ظل الرطوبة العالية 

التي وجدناها يف هذا البلد".  
املباراة  هذه  يف  الفنية  خياراته  وبخ�سو�ص 
يف  ــورة  ــم ع بــاإبــقــاء  املتعلقة  منها  خــا�ــســة 
:"كنا  الكوكي  املدرب  قال  االإحتياط  كر�سي 
دقائق  تق�سيم  يتم  اأن  متفقني  البداية  من 
اأنف�سنا  وجهزنا  وتــوري،  عمورة  بني  املباراة 
مدور  من  لكل  وبالن�سبة  ال�سيناريوهات،  لكل 
منهما،  مطلوب  مــاهــو  قــدمــا  فقد  و�سعيدي 
وهم  للغاية  مقبول  م�ستوى  يقدمون  وال�سبان 
نقوم  مرة  كل  يف  ونحن  ذلك،  على  م�سكورين 
اأجل امل�ساركة  مبنح الفر�سة لالعب �ساب من 
املناف�سة  اأو  البطولة  يف  الفريق  مباريات  يف 

القارية".

اإقرتب وفاق �سطيف من حتقيق االأهل 
كاأ�ص  ملناف�سة  املجموعات  دوري  اإىل 
حققه  الــذي  الثمني  الفوز  بعد  الكاف 
مكرر  ال  الدور  من  الذهاب  لقاء  يف 
اأ�سانتي  ح�ساب  على  املناف�سة  هذه  من 
هدف  مقابل  بثنائية  الغاين  كوتوكو 
واحد، حيث بات الوفاق قريبا من املرور 
اإىل دوري املجموعات من هذه املناف�سة 
مبلعب  املربمج  العودة  لقاء  اإنتظار  يف 
ووا�سلت  ب�سطيف،  مــاي    
ال�سعيد  على  تاألقها  الــوفــاق  ت�سكيلة 
القاري من خالل حتقيق الفوز رقم  
خارج الديار يف تاريخ مقابالت الفريق 
يف املناف�سات القارية، وهي االأرقام التي 
ملعبه  الــوفــاق خــارج  قــوة  تــوؤكــد على 
كما  الــفــارطــة،  ال�سنوات  يف  خ�سو�سا 
دليال  اأ�سانتي  اأمام  املحقق  الفوز  يبقى 
املو�سم حيث يعد  الوفاق هذا  على قوة 
القواعد  خــارج  ال�ساد�ص  هو  االإنت�سار 
ــة املــو�ــســم بــاإحــتــ�ــســاب   ــداي مــنــذ ب

اإنت�سارات يف البطولة. 
ومن املنتظر اأن جتري دوري املجموعات 
فيفري  يــوم   الكاف  كاأ�ص  ملناف�سة 
القاهرة  امل�سرية  العا�سمة  يف  اجلاري 

اإجراء جميع مباريات الدور  وهذا بعد 
املكرر من هذه املناف�سة، ويبقى الطموح 
الرئي�سي للوفاق خالل الوقت الراهن هو 
الو�سول اإىل دوري املجموعات من هذه 
لوفاق  ال�ساب  املهاجم  وعــاد  املناف�سة، 
�سطيف عمورة حممد االأمني اإىل دائرة 
االأ�سواء جمددا بعد الهدف الذي وقعه 
اأول  الغاين  كوتوكو  اأ�سانتي  مرمى  يف 

بقيادة  باتنة  �سباب  فريق  اإدارة  جلاأت 
اإىل  اأم�ص  اأول  زغينة  فرحات  الرئي�ص 
ف�سخ عقد املدرب مراد رحموين بالرتا�سي، 
عقده  الذي  االجتماع  عقب  جاء  القرار 
وحتدث  رحموين،  واملدرب  الكاب  م�سريو 
خ�سو�سا  �سيء  كل  على  الطرفان  خالله 
مباراة  خالل  للت�سكيلة  املقدم  امل�ستوى 
ــدوره  وب اإحتـــاد خن�سلة  اأمـــام  االإفــتــتــاح 
فاإن املدرب رحموين مل ميانع ف�سخ العقد 
وهو  االأورا�سي،  الفريق  اإدارة  وبني  بينه 
اإ�ستاء  وقد  ذلك  يف  رغبته  اأبــدى  الــذي 
االأن�سار من هذا التعرث، وطالبوا ب�سرورة 
النقاط  التدارك وتفادي م�سل�سل نزيف 
يكلف  قد  والذي  م�ستقبال،  الديار  داخل 
الفريق الباتني غاليا ويحرمه من حتقيق 
حت�سري  على  و�سي�سرف  امل�سطر  الهدف 
كبرية  بن�سبة  تاجنانت  ملواجهة  الفريق 
غاية  اإىل  عريبي  �سليم  امل�ساعد  املــدرب 
و�ستقوم  جديد  مدرب  مع  االإدارة  اإتفاق 
لعدة  الذاتية  ال�سرية  بدرا�سة  االإدارة 
على  القادر  ــدرب  امل اإختيار  ثم  مدربني 
املو�سم  هذا  الت�سكيلة  مع  التحدي  رفع 
الفريق  من  مقربة  م�سادر  اأ�ــســارت  كما 
الفريق  م�سلحة  اأن  اأو�ــســح  املـــدرب  اأن 
الفنية،  العار�سة  من  ان�سحابه  ا�ستدعت 
متمنيا حظا اأوفر للمدرب الذي �سيخلفه 
متنى  كما  الفنية  العار�سة  راأ�ـــص  على 
اأكرث  االإ�سافة  يقدم  اأن  للمدرب اجلديد 
طويل  م�سوار  اأمامه  الفريق  اأن  مبا  منه، 
االأدوار  ال�سباب  يلعب  اأن  املــدرب  ومتنى 
من  املطلوب  امل�ستوى  يف  ويكون  االأوىل 
طرف جمهوره وبخ�سو�ص املدرب اجلديد 
الذي �سي�سرف على الفريق اأ�سارت م�سادر 

حمادثات  وجود  عن  الفريق  من  مقربة 
تف�سل  لكنها  مدربني  عــدة  مع  متقدمة 
امل�ستهدف  االإ�ــســم  عن  االإعـــالن  تاأجيل 
النهائي  االتــفــاق  اىل  الــو�ــســول  لغاية 
معه وح�سب بع�ص االأخبار الرائجة فاإن 
حممد  بوغرارة   اليامني  ت�سم  القائمة 
بوعكاز  مــعــز  ميهوبي  حمــمــد  خمـــازين 

ويو�سف بوزيدي .
ال�سلبية  النتيجة  هــذه  مــن  وبالرغم 
مطالب  اجلميع  اأن  اإال  ليا�سمكا اأمــام 
جواد،  كبوة  جمرد  واإعتبارها  بن�سيانها 
التي  بــاالأخــطــاء  فــقــط  واالحــتــفــاظ 
الدرو�ص،  ا�ستخال�ص  اأجل  من  ارتكبوها 

مــازالــت  الـــتـــدارك  فــر�ــص  واأن  خــا�ــســة 
من  �سيتمكن  بخربته  وال�سباب  موجودة 
يف  والبداية  البطولة  يف  بقوة  العودة 
لقاء اجلولة القادمة اأمام دفاع تاجنانت 
الديار  خارج  املحقق  باالإنت�سار  املنت�سي 

اأمام مولودية العلمة.
كما حددت الرابطة موعد اإجراء مباراة 
اجلولة الثانية و التي جتري بني �سباب 
تاجنانت  دفاع  وم�سيفه  ال�سيف  باتنة 
الثانية  ال�ساعة  من  بداية  ال�سبت  يوم 
لهوى  ملعب  اأر�سية  فوق  زواال  والن�سف 
اإ�سماعيل على اأن تنطلق مباراة الرديف 

بداية من ال�ساعة العا�سرة �سباحا.

البي�ساء  عني  اإحتــاد  فريق  اإدارة  عينت 
راأ�ــص  على  فــالح  خلالفة  حــرنــان  حكيم 
ف�سلت  حيث  للفريق  الفنية  العار�سة 
االدارة اأن ت�سع الثقة يف مدرب جديد بعد 
عدم االإتفاق مع فالح حول بع�ص النقاط 
وف�سلت حرنان لعدة اعتبارات منها العمل 
خلبايا  ومعرفته  الفريق  مع  كبرية  لفرتة 
واأم�سى  الــهــواة  بطولة  وخبايا  الفريق 
حرنان على عقده ر�سميا مع الفريق و�سرع 
اإىل  بالنظر  �سعبة  تبدو  التي  مهمته  يف 
التحديات الكبرية التي تنتظر الت�سكيلة 
االأن�سار  وينتظر  املو�سم  هذا  احلركاتية 
املعروف  وهــو  اجلديد  املــدرب  من  الكثري 
ب�سرامته وجديته يف العمل وبا�سر حرنان 
انتظار  يف  اجلــديــد  املخطط  جت�سيد  يف 
ظروف  يف  اال�ستعدادات  �سل�سلة  موا�سلة 
قبل  اجلاهزية  بلوغ  اأمــل  على  مواتية، 
واجلدير  اجلديد  الكروي  املو�سم  انطالق 
اأجرة  بت�سوية  قامت  االإدارة  ان  بالذكر 

�سهرية لكل الالعبني.
م�ساعيها  احلراكتة  اإدارة  توا�سل  كما 
الالعبني  خدمات  على  للح�سول  احلثيثة 
االإنتدابات  ملف  غلق  قبل  امل�ستهدفني 
بذلك  املكلفة  اللجنة  تعمل  حيث  نهائيا، 
بطريقة  حــرنــان  ـــدرب  امل مــع  بالت�ساور 
�سرية ل�سمان االأ�سماء امل�ستهدفة، وح�سب 
و  اجلــدد  الالعبني  قائمة  فــاإن  م�سادرنا 

الذين اتفقوا مع االإدارة على حمل األوان 
اإحتاد  من  غامن  هم  املو�سم  هذا  االإحتــاد 
للموك  ال�سابق  الالعب  وقريبع  احلجار 

والبوبية.
كما �سرح لنا رئي�ص احتاد عني البي�ساء 
النادي  اإليه  و�سل  ما  عن  بوجعادة  ب�سري 
كنت  لقد  قائال:  رئا�سته  توىل  اأن  بعد 
ت�ساهدون  وكما  وللجمهور  للفريق  وفيا 
فقد جنحنا بن�سبة معتربة يف تكوين فريق 
انتظار  يف  املوعد  يف  االآن  ونحن  حمــرتم 
غلق قائمة اال�ستقدامات، اأّما فيما يخ�ص 
الالعبني الذين ربطت االإدارة ات�ساالتها 
بهم موؤخرا والذين تنتظر قدومهم الأجل 
ينق�سون  الذين  الالعبني  وعن  التوقيع 
لدينا  الفريق �سّرح لنا املتحدث قائال: 
يف  و�سنتفاو�ص  املقرتحة  االأ�سماء  بع�ص 

اأخرى و�سنحاول  الوقت مع عنا�سر  نف�ص 
االأ�سبوع  هذا  نهاية  قبل  امللف  هذا  غلق 
يف  عا�سه  الذي  بال�سغط  يتعّلق  فيما  اأّما 
وجدها  التي  وال�سعوبات  املا�سية  االأيام 
يف االأيام االأوىل واالنتقادات التي تعر�ص 
واثقا  وكنت  مرتاح  االآن  اأنا   : قال  لها 
يعملون  الذين  االأ�سخا�ص  ومن  نف�سي  من 
اأنه  م�سبقا  اأعلم  وكنت  البداية  منذ  معي 
يوجد �سغط �سديد يف كرة القدم، واأظن 
م�ستجدات  تابعوا  اأن  بعد  االأن�سار  اأّن 
اأّما  الفريق  بهذا  يثقون  اأ�سبحوا  فريقهم 
فيما يتعّلق بالهدف امل�سطر بعد اأن جنحت 
التي  االأ�سماء  من  العديد  �سم  يف  االإدارة 
البقاء  حتقيق  الهدف  فاإنا  خــربة   متلك 
املوا�سم  �سيناريو  وتــفــادي  اأريــحــيــة  يف 

. ال�سابقة

للرابطة  التنفيذي  املكتب  عقد 
اجلهوية لباتنة نهائية االأ�سبوع 
مت  حيث  له  اإجتماع  اأول  املا�سي 
الأع�ساء  الر�سمي  التن�سيب  فيه 
للرابطة  الــتــنــفــيــذي  املــكــتــب 
باتنة،  الــقــدم  لــكــرة  اجلــهــويــة 
العامة  اجلمعية  يف  املنتخبني 
 14 يف  جــرت  التي  االنتخابية 
للوائح  وفــقــا  و   2021 جانفي 
النموذجي  "القانون  ال�سارية 
على  املهام  تق�سيم  ومت   "2018
من  التنفيذي  املكتب  اأعــ�ــســاء 
رئي�ص  بوخالفة  �سوقي  ــرف  ط
القدم  لكرة  اجلهوية  الرابطة 

عوينة  الــقــادر  عبد  ال�سيد  تعيني  مت  حيث  باتنة 
ثاين  كنائب  حممد  عي�سى  بابا  ال�سيد  و  اأول  كنائب 
للحكام  ممثل  �سوقي   قنا�ص  تعيني  مت  كما  للرئي�ص 
هم  اأع�ساء  ثالثة  االأخالقيات  جلنة  �سمت  حني  يف 
حمودة  االأول(  اجلهوي  فرق  )ممثل  فريد  دهيمات 
عبد  �سامل  بن  الــثــاين(  اجلهوي  فــرق  )ممثل  جميل 

اجلهوي  فرق  )ممثل  العزيز 
علي  �سيعني  كــمــا  الـــثـــاين( 
من  الرحمان  عبد  بوعوينة 
على  الرابطة  رئي�ص  طــرف 
االأخــالقــيــات  جلنتي  راأ�ـــص 
اجلهوية  للرابطة  والطعون 
لكرة القدم باتنة، يف انتظار 
باقي  واأع�ساء  روؤ�ساء  تعيني 
ــمــاعــات  االإجــت يف  ــان  ــج ــل ال

القادمة.
�ستنظم  اأخــــر  �ــســيــاق  ويف 
الــرابــطــة اجلــهــويــة وذلــك 
يف  دورة  براجمها  اأوىل  يف 
الريا�سي  االأداء  حتــلــيــل 
�سهر  موعده  حدد  والــذي  الفيديو  تقنيات  طرق  عن 
االأ�ستاذ  اإ�سراف  القادم و�سيكون الرتب�ص حتت  مار�ص 
اأحمد حمزة غ�سبان وموؤ�س�سة تكنو برف وت�سمل هذه 
الدورة على اجلانب النظري والتطبيقي وكذا اإعطاء 
برامج لكيفية حتليل املعطيات والبيانات االإح�سائية 

وتقدميها للمدربني والالعبني.

فكرون  عــني  �سباب  العبو  اأمــ�ــص  اأول  �سرع 
الثاين  الوطني  الق�سم  حظرية  يف  النا�سط 
التدريبات  يف  ال�سرقية  املجموعة  للهواة 
اأغلب  ح�سر  وقــد  اجلــديــد،  للمو�سم  حت�سبا 
جرت  التي  اال�ستئناف  ح�سة  اإىل  الالعبني 
اإ�سراف  حتت  الرحمان"  عبد  "عالق  مبعلب 
جميل  مب�ساعدة  كاوة  مولود  اجلديد  املدرب 
اأداء مو�سم  اإدارة ال�سباب على  زعبوب وتعول 
هذا  ولتحقيق  االأوىل،  االأدوار  ولعب  كبري 
الفكرونية  الت�سكيلة  تدعيم  مت  فقد  الهدف 
بعدة اأ�سماء من �ساأنها تقدمي االإ�سافة الالزمة، 
على �ساكلة هداف عني كر�سة عقيني واملهاجم 

�سم�ص  م�سيخ  �سالح  بوحو�ص  مهدي  ريحاين 
وبوخن�سو�ص  ح�سام  عوف  مرغاد  اأنور  الدين 

باالإ�سافة اإىل اأ�سماء اأخرى.
قامت  التي  النوعية  التدعيمات  كانت  وقد 
اإىل  االأنــ�ــســار  عـــودة  يف  عــامــال  االإدارة  بها 
املدرجات، حيث توافدوا بكرثة وتابعوا ح�سة 
اأمل يف حتقيق مو�سم كبري،  االإ�ستئناف وكلهم 
املناف�سة �ستكون حامية الوطي�ص  خا�سة واأن 
اأ�سعب  ت�سم  والتي  ال�سرقية  املجموعة  يف 
البي�ساء  اإحتـــاد عــني  قــاملــة  الــفــرق كــرتجــي 
ميلة  و�سباب  احلجار  اإحتــاد  الذرعان  �سباب 

وهو ماينباأ على مو�سم �سعب.

�لن�شر �لأ�شود يو��شل �لتاأكيد �إفريقيا ويقرتب
 من دور �ملجموعات 

�لطالق بالرت��شي بني �إد�رة �لكاب و�ملدرب 
رحموين وعديد �لأ�شماء مقرتحة خلالفته

�لإد�رة تعني حرنان مدربا للفريق وغامن 
وقريبع يوقعان لالحتاد

�ملكتب �لتنفيذي يعقد �جتماعه 
�لأول ويوزع �ملهام على �لأع�شاء 

�ل�شباب ي�شرع يف �لتح�شري للمو�شم �جلديد
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�شباب عني فكرون �شباب قاي�س

مولودية العلمة 

�شباب باتنة
وفاق �شطيف 

 تنف�ص اأن�سار �سباب قاي�ص ال�سعداء بعدما اأف�سى 
باإدارة  املحلية  ال�سلطات  عقدته  الذي  االجتماع 
حممود  حديثا  املنتخب  الرئي�ص  بقيادة  النادي 
�سياربكا  رمادنية بتقدمي وعود ر�سمية للوقوف مع 
اأو  قو�سني  قاب  الفريق  كان  بعدما  املو�سم  هذا 
اأدنى من االن�سحاب النهائي من ال�ساحة الريا�سية 
املكتب  املا�سية  القليلة  االأيــام  خالل  اأعلن  بعدما 
امل�سري تقدمي اال�ستقالة اجلماعية وتقدموا بطلب 
لعقد اجلمعية العامة اال�ستثنائية لكنه يف املقابل 
مل يتم قبول هذا الطلب ويف اآخر حلظة مت جمع 
�سمل اجلميع من اأجل م�سلحة الفريق ومن خالله 
يكون القاي�سية اأمورهم املادية ت�سري نحو االنفراج 

االأورا�ص نيوز  ح�سب ت�سريح الرئي�ص �سخ�سيا لـ 

الذي اأكد اأنه تلقى وعودا ر�سمية من اأجل الوقوف 
الذين  امل�سريين  بقية  برفقة  حفزه  ما  وهو  معه 

قرروا يف االأخري ال�سروع يف التح�سريات .
وبعد ترقب وانتظار قررت اإدارة النادي القاي�سي 
اجلديد  للمو�سم  التح�سريات  يف  ر�سميا  ال�سروع 
بالن�سبة لبطولة الهواة التي �ستنطلق خالل ال�سهر 
التدريبات  اأن  اأعلن  ال�سباب  جهته  ومن  القادم، 
الثامن  مبلعب  االثــنــني  اأمــ�ــص  نهار  املــوعــد  وكــان 
االإ�سارة  ،وجتــدر  الثالثة  ال�ساعة  على  مــاي  
اجليجلي  التقني  مع  تعاقد  رمادنية  الرئي�ص  اأن 
اأحمد بوخر�ص والذي حل مبدينة قاي�ص والذي 
له  �سبق  ــذي  وال الفنية  العار�سة  على  �سي�سرف 
�سباب  �سورة  يف  ال�سرق  يف  الفرق  بع�ص  تدريب 

وكان  ال�سراقة  و�سبيبة  جيجل  و�سباب  امليلية 
الرئي�ص  ك�سف  كذلك  االأخ�سرية،  �سباب  اآخرها 
التحقوا  الالعبني  عــديــد  اأن  رمــادنــيــة  حمــمــود 
بقاي�ص يوم االأحد والبقية �سيلتحقون باملجموعة 
خالل ال�ساعات القليلة املقبلة ،واأ�سار حمدثنا اأن 
الفريق �سيتنقل خالل االأ�سبوع املقبل اإىل مدينة 
اأر�سية  اأن  �سيما  ال  مغلق  ترب�ص  الإجراء  ال�سمرة 
ملعب الثامن ماي 45 بقاي�ص غري �ساحلة للتدريب 
الالعبني  على  كبريا  خطرا  ت�سكل  اأ�سبحت  والتي 
قرار  اتخاذ  امل�سري  مكتبه  مبعية  جعله  ما  وهــو 
التدريب يف ال�سمرة اأح�سن بكثري خا�سة مع بداية 
تفاديا  الالعبني  �سحة  على  حفاظا  التدريبات 

لالإ�سابات.

�سهرية  اأجرة  ت�سوية  العلمة  مولودية  اإدارة  قررت 
من  الثانية  اجلــولــة  مــبــاراة  قبل  لالعبني  واحـــدة 
دخول  مــن  االإدارة  تخوف  ظــل  يف  وهــذا  البطولة 
اإ�سراب عن التدريبات كما ح�سل خالل  الالعبني يف 
االأ�سبوع الفارط، وجرت تدريبات الفريق يف ظروف 
حار�ص  عمار  مبلعب  اال�ستئناف  ح�سة  خالل  عادية 
بحل  امل�سريون  وعــد  الــذي  الوقت  يف  وهــذا  البلدي، 
بعد  املقبلة  االأ�سابيع  خالل  نهائيا  امل�ستحقات  م�سكل 
بالبلدية  اخلا�سة  العمومية  االإعانات  على  احل�سول 
وكذا مديرية ال�سباب والريا�سة وكذا م�سالح الوالية 

بقيمة مالية تناهز 05 ماليري �سنتيم.
عبا�ص  عــزيــز  العلمة  مــولــوديــة  ـــدرب  م ـــدث  وحت
من  الثاين  ال�سوط  خــالل  بها  قــام  التي  التغيريات 
املباراة االأوىل اأمام دفاع تاجنانت والتي عرفت هزمية 
موفقة  كانت  تغيرياته  اأن  عبا�ص  ويــرى  املولودية، 
و�سمحت بقلب املوازين خا�سة يف ظل ال�سيطرة التي 

فر�سها الفريق وقال املدرب عبا�ص حول هذه النقطة 
بثمارها حيث متكنا  اأتت  بها  التي قمنا  :"التغيريات 
من ال�سيطرة بالطول والعر�ص على جمريات اللقاء"، 
اإىل  عبا�ص  اأ�ــســار  الهزمية  عن  حديثه  معر�ص  ويف 
نقطة اأخرى متعلقة بتاأخر حت�سريات الفريق مقارنة 
بباقي الفرق االأخرى على غرار دفاع تاجنانت وقال 
التح�سريات  يف  �سرع  :"الفريق  ال�سدد  هذا  يف  عزيز 
يوم   12 منذ  بالنادي  اإلتحقت  ــا  واأن اأ�سبوعني  منذ 
فقط وهي فرتة غري كافية مقارنة بفرق اأخرى قامت 

بتح�سريات ت�سل اإىل ثالثة اأ�سهر".
فاإن  الالعبني  طرف  من  املقدم  لــالأداء  تقييمه  وعن 
ما  اأن  على  موؤكدا  اجلانب  هذا  من  را�سيا  بدا  عبا�ص 
اإنتظار  يف  مطمئنا  كان  العلمية  الت�سكيلة  اأظهرته 
عبا�ص  واأ�ساف  املقبلة  االأ�سابيع  خالل  االأمور  حت�سن 
التاأخر  رغم  باخلري  يب�سر  مردود  :"اأظهرنا  بالقول 
الهزمية  ن�ستحق  نكن  ومل  التح�سريات،  يف  الــفــادح 

بالنظر ملا قدمناه 
خــــــا�ــــــســــــة يف 
الثاين  ال�سوط 
ـــا  ـــن حــــــيــــــث ك

نــ�ــســتــحــق عــلــى 
نقطة  االأقـــــــل 
ويف  التعادل"، 
حديثه  خــتــام 
قــــــال املــــــدرب 

رغم  ــه  اأن عبا�ص 
اأنـــه  اإال  الـــهـــزميـــة 

الفريق  عـــلـــى يبقى واثقا من قدرة 
العودة بقوة يف اجلوالت املقبلة بعد ت�سحيح االأخطاء 
العمل  موا�سلة  :"علينا  بالقول  م�سيفا  وقعت  التي 
ال�سباق  اإىل  والعودة  وقت  اأقــرب  يف  التدارك  بغية 

بقوة".

و�ل�شلطات حت�شري�ته  يبا�شر  �ل�شياربيكا
 تعد �لإد�رة بتقدمي �لدعم 

�لإد�رة تقرر ت�شوية �أجرة �شهرية قبل مبار�ة �لتالغمة 

اإحتاد عن البي�شاء

رابطة باتنة اجلهوية

وعد مدرب جمعية اخلروب الهادي خزار بتدارك 
من  االأوىل  اجلولة  يف  الفريق  �سجله  الذي  التعرث 
البطولة اأمام مولودية ق�سنطينة من خالل العمل 
الت�سكيلة  منها  تعاين  التي  النقائ�ص  تدارك  على 
من  والبداية  اأف�سل  بوجه  الظهور  بغية  تدريجيا 
اأمــام  واملــقــرر  البطولة  من  الثانية  اجلولة  لقاء 
يكون  لن  اأنه  خزار  واإعرتف  خن�سلة،  اإحتاد  فريق 
من ال�سهل ظهور الت�سكيلة بامل�ستوى املطلوب بالنظر 
للفرتة الطويلة التي توقفت فيها املناف�سة و�سرورة 
من  التخوف  رغم  الراهن  الوقت  يف  العمل  تكثيف 

وقوع اإ�سابات يف التعداد، وقال مدرب اجلمعية انه 
من ال�سروري طي �سفحة املباراة االأوىل والرتكيز 
على ما هو قادم حتى يكون الفريق جاهزا من جميع 

النواحي خالل اجلوالت املقبلة من البطولة. 
عريبي  زوبـــري  اخلـــروب  جمعية  رئي�ص  واأبــــدى 
بفريو�ص  اخلا�سة  الك�سوفات  ق�سية  من  غ�سبه 
الفريق  خ�سارة  يف  تت�سبب  اأن  كادت  والتي  كورونا 
ختم  عــدم  ب�سبب  الب�ساط  على  املــبــاراة  لنقاط 
عريبي  واأكــد  الطبيب،  طرف  من  املك�سوفات  هذه 
اأنه ينبغي على كل طرف حتمل م�سوؤوليته لتفادي 

وقوع مثل هذه االأخطاء م�ستقبال، ويراهن عريبي 
لتفادي  جديدة  بوجوه  امل�سري  املكتب  تدعيم  على 
جانب  ومن  الراهن،  الوقت  يف  املوجودة  النقائ�ص 
اإجازة  م�سكل  حل  اإىل  اجلمعية  اإدارة  ت�سعى  اأخر 
نهاية  قبل  عليها  واحلــ�ــســول  جمعوين  املــهــاجــم 
لقاء  امل�ساركة يف  له  يت�سنى  االأ�سبوع اجلاري حتى 
الالعب  تاأهيل  عدم  �سبب  اأن  علما  خن�سلة،  اإحتاد 
يعود اإىل تاأخر و�سول ورقة خروجه من اجلامعة 
التون�سية على اإعتبار اأنه كان ين�سط خالل املو�سم 

الفارط يف البطولة التون�سية.

خز�ر يعد بالتد�رك �أمام ليا�شمكا و�لإد�رة تنتظر
 و�شول ورقة خروج جمعوين

جمعية اخلروب 

بدري. ع
اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 
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�صطيف

املوت �صاف  "يل 
 ي�صتقنع باحلمى"

مل يحرك خرب اكت�ساف بوؤر لوباء 
قاطني  خمــاوف  الطيور  اأنفلونزا 
ومل  البالد،  من  ال�سرقية  املناطق 
يرث بلبلة كبرية خا�سة من ناحية 
وكــاأن  لالإن�سان،  الــعــدوى  انتقال 
يحدث  مل  انــه  اأو  يكن  مل  احلــدث 
اأن اخلرب قد مت تناقله  اأ�سال كما 
ب�سكل عادي وكاأنه يتعلق مبوجهة 
تنفع  وال  ت�سر  ال  عادية  اأنفلونزا 
تكن  مل  التعجب  عالمات  اأن  حتى 
لي�ص  كــثــرية  وجـــوه  عــلــى  واردة 
اأن  اأو  معروف  املر�ص  اأن  بــاب  من 
البالد  �سيدليات  يف  متاح  عالجه 
الأن  بــل  ال�سحية،  وموؤ�س�ساتها 
تعودت  قد  "الهمومية"  ال�سحة 
تعد  ومل  القوية  ال�سربات  على 
حتى  وال  املو�سمية  الــربد  نــزالت 
للقارات  عابرة  طائرة  اأنفلونزا 
مثرية الهتمامها وموؤثرة ب�سالمتها 

.
اأخبار  على  التعود  حيث  من  فاإما 
اأكرث  �ــســارت  التي  واملـــوت  املــر�ــص 
بداية  منذ  لكرثتها  عــاديــة  مــن 
ـــان  االإمي بـــاب  ــن  م اأو  اجلــائــحــة، 
وتعود  القطيع"  "مناعة  بنظرية 
االأمرا�ص  على  "املغابني"  ج�سم 
تهاجم  فــريو�ــســات  عــن  الــنــاجتــة 
فكرة  باتت  فقد  اجل�سم،  مناعة 
بوباء  للعدوى  والتعر�ص  املر�ص 
زيادة  ذهنياتهم،  يف  واردة  قاتل 
عليها  املــتــعــارف  "العقلية"  على 
والتي تتخذ كل امل�سائب واالأزمات 
"هزوا" وت�سنع منها نكاتا و"هزال" 
لتخفف من حدتها، فتتحول اأخبار 
"ال  جمــرد  اإىل  الطيور  اأنفلونزا 

حدث" مادامت الكورونا احلدث.
وبني احلدث والالحدث فقد وجد 
مييل  نف�سه  ــري  ــزائ اجل املخلوق 
ي�ستقنع  املوت  �ساف  "يل  مبداأ  اإىل 
ارحم  الثانية  فتكون  باحلمى"، 
الطيور تهاجر  من االأوىل مادامت 
مقيما  الزال  وترحل،والكوفيد 
خمتلف  مثريا  البقاء  على  م�سرا 
اأنواع "ال�سقاء والعناء" بعد اأن حري 
واملخربيني  والدار�سني  الباحثني 
تقبلته  فقد  ذلك  ورغم  والعلماء، 
�سرعان  الذين  اجلزائريني  اأذهان 
ما طلقوا تدابريه م�ستقبلني فكرة 
املر�ص ثم املوت ب�سدر رحب، فكيف 
الطيور  اأنفلونزا  مر�ص  �سيخيفهم 
النف�سية  احلـــرب  مــن  �سنة  بعد 
جتمع  مر�سها  اأعرا�ص  كانت  التي 
واخلنازير  والــقــردة  الطيور  بني 
ــرب  وحــتــى االأحـــمـــرة، وهـــي احل
من  ب�سحايا  منها  خــرجــوا  الــتــي 
خمتلف االأنواع واالأ�سناف الزالوا 

يتجرعون مرارة االأزمة.
نوارةبوبري

خن�صلة

الزاوية  قرية  احت�سنت 
جنوب  ــار  ــ�ــس �ــس بــبــلــديــة 
خن�سلة،  واليـــة  عا�سمة 
ــات االحـــتـــفـــاالت  ــي ــال ــع ف
 65 ـــذكـــرى  ـــل ل ـــدة  املـــخـــل
الزاوية  ع�سفور  ملعركة 
يف  جرت  التي  التاريخية، 
14 فيفري 2021/1956 
ثري  برنامج  ــق  وف وذلـــك 
باإ�سراف  االن�سطة  بعديد 
علي  ـــة  ـــوالي ال وايل  مـــن 
بوزيدي وال�سلطات املدنية 

والع�سكرية واال�سرة الثورية، وذلك تنفيذا 
املجاهدين  مديرية  اأعدته  الذي  للربنامج 
ــة  ــان االأم ــع  م بالتن�سيق  ــوق  ــق احل وذوي 
الوالئية ملنظمة املجاهدين،الإحياء اأمهات 
املعارك بالوالية، اأين مت رفع العلم الوطني 
واال�ستماع للن�سيد الوطني وو�سع اكليل من 
الزهور يف املعلم التذكاري املخلد للمعركة، 
ملنظمة  الوالئية  لالأمانة  كلمة  واإلــقــاء 
ليتم  الوالية،  وايل  كلمة  وكذا  املجاهدين 
بعدها اال�ستماع ل�سهادات حية للمجاهدين 
تكرمي  اىل  اإ�سافة  احلدث  عاي�سوا  الذين 
عائالت ال�سهداء الذين عاي�سوا املعركة.        
حمطات  حمطة  الع�سفور  معركة  وتعد 
اأين  االأ�ــســم،  لــالأورا�ــص  البطويل  التاريخ 

جي�ص  رجــــــال  واجــــــه 
جي�ص  الوطني  التحرير 
اجلرنال  بقيادة  فرن�سا، 
والكولونيل  فانوك�سيم 
وا�سراف احلاكم  بارالجن 
الكو�ست،   ـــري  روب ــعــام  ال
فرقة  �سابط  قتل  ــن  اأي
النخبة للجي�ص الفرن�سي 
يد  عــلــى  "كروطوف" 

املجاهدين.
املعركة  اأحداث  وجرت 
ال�سهيد  قـــيـــادة  حتـــت 
الرمز عبا�ص لغرور ب�سحبة القادة حوحة 
عرفة  غــزايل،  علي  الغول،  املدعو  اأحمد 
�سعبان،  عمارة  بن  االأ�سود،  الطاهر  املدعو 
قد  و  بوك�سا�ص،  املــدعــو  �سو�سان  الباهي 
�سارك يف هذه املعركة عدد من املجاهدين 
جماهدا،ملجابهة   90 بـ  البوا�سالملقدرين 
ع�سكري،   1000 ب  املقدرة  العدو  قــوات 
 9 من  ابــتــداء  �ساعة   12 املعركة  ــت  ودام
 22 املعركة  هــذه  يف  وا�ست�سهد  �سباحا، 
خ�سائر  العدو  قــوات  تكبدت  بينما  �سهيد 
الق�ساء  يف  ومادية،تتمثل  ب�سرية  هامة 
على حوايل 300 ع�سكري وا�سقاط طائرة 
امل�ساركني يف  املجاهدين  رواه  ما  وهذا وفق 

هذه املعركة.

بوالية  ال�سحة  مديرية  م�سالح  قامت   
خن�سلة باإطالق قافلة طبية، وذلك يف اطار 
خالل  مــن  الــظــل،  مبناطق  الطبي  التكفل 
ال�سرورية  العمومية  ــات  ــدم اخل تــقــريــب 
القافلة  املناطق، هذه  ل�ساكنة هذه  ال�سحية 
املوؤ�س�سة  اإدارة  عليها  ا�ــســرفــت  الطبية 
بلقا�سم  �ساحلي  املتخ�س�سة  اال�ست�سفائية 
اجلوارية  لل�سحة  العمومية  املوؤ�س�سة  وكذا 

خن�سلة.
تيدميت  منطقة  اإىل  الوجهة  كانت  ايــن 
جمري  ومنطقة  بلقا�سم  اأوالد  ومنطقة 
اخلدمات  لتقدمي  ــك  وذل ان�سيغة،  ببلدية 
الطبي  والعالج  الرعاية  وتقدمي  ال�سحية 
وكذا  باملواطنني  والتكفل  اخلدمات  وتقريب 
االنفلونزا  �سد  والتطعيم  االأدويــة  تقدمي 
للفرقة  الــدوريــة  اخلرجة  هــذه  املو�سمية، 
�سحية،  اأقطاب  �سكل  على  جاءت  املختلطة 

جانب  يف  طبي  فح�ص   16 اجـــراء  مت  اأيــن 
اأمرا�ص وتوليد الن�ساء وكذا 37 فح�ص طبي 
يف طب االطفال و35 فح�ص يف الطب العام، 
املبكر  للك�سف  16 فح�ص  اجراء  يف حني مت 
عن �سرطان عنق الرحم و14 فح�ص للتكفل 
بالقابلة،يف  خــا�ــص  فح�ص  و16  النف�سي 
تتعلقبالتلقيح  ــــاالت  ح  7 تــ�ــســجــيــل  مت 

وتقدمياالدوية الطبية.
هذه املبادرة اخلريية عرفت م�ساركة جمعية 
خريية وم�سالح للدرك الوطني، الذين قاموا 
مبرافقة هذه القافلة وتقدمي الدعم املعنوي 
وامل�ساندة مع الطاقم الطبي وال�سبه الطبي، 
االن�سانية،  املبادرة  هذه  اجناح  يف  �ساهم  ما 
عن  عــربوا  املناطق  هذه  قاطنوا  جهتهم  من 
�سعادتهم الكبرية ملثل هذه املبادرات اخلريية 
خمتلفة  فحو�سات  اإجــراء  من  متكنهم  التي 

دون عناء التنقل مل�سافات طويلة.

قرية الزاوية حتيي الذكرى 65 
ملعركة الع�صفور 

قافلة طبية جتوب مناطق الظل 
ببلدية ان�صيغة

اإحت�سن، اأم�س الأول، املركز الثقايف ببلدية تازولت بباتنة، مهرجان الطفل ملختلف ال�سرائح 
وذوي الحتياجات اخلا�سة،مب�ساركة عدد من املخت�سني يف علم النف�س والأرطفونيا.

مببادرة من املكتب الولئي لالحتاد الوطني للمعاقني اجلزائريني ومب�شاركة املخت�شني 

للم�شاعدة يف عالج الأ�شتاذ اجلامعي نعيجة

بح�شور ال�شلطات الولئية

ت�شمنت اإجراء عديد الفحو�شات الطبيبة

واأو�سحت رئي�سة املكتب الوالئياالإحتاد 
الوطني للمعاقني اجلزائريني باتنةعبري 
التظاهرة  اأن  نيوز"،  "االأورا�ص  لـ  قادرة 
جــاءت  تنظيمها،  عــلــى  اأ�ــســرفــت  الــتــي 
الوخيمة  النف�سية  االآثار  من  للتخفيف 
خالل  من  وم�ساعدتهم  االأطــفــال،  على 
تداعيات  جتاوز  على  املقدمة  االأن�سطة 
من  العديد  تقدمي  عرب  كورونا،  جائحة 
االأطفال  لفائدة  والور�سات  االأن�سطة 
التلوين،  ن�ساطات  غرار،  على  واالأولياء 
الرتفيهية،  واالألعاب  املو�سيقى  الر�سم، 
تنظيم  فــكــرة  اأن  املتحدثة  واأ�ــســافــت 
العاديني  االأطـــفـــال  لــفــائــدة  مــهــرجــان 
وذوي االإحتياجات اخلا�سة، تعد فر�سة 
النف�سية  ال�سحة  لتح�سني  لــالأولــيــاء 
الأبــنــائــهــم مبــ�ــســاعــدة االأخــ�ــســائــيــني، 
واالإر�سادات  الن�سائح  من  واالإ�ستفادة 
احلاالت  بع�ص  واأن  لهم،ال�سيما  املقدمة 
املتابعة والعالج لدى املخت�سني،  تقت�سي 
الإ�ستغالل  �سانحة  الفر�سة  كانت  اأيــن 

االأن�سطة  وم�ساركة  الــتــظــاهــرة،  ــذه  ه
دورا  االأخرى  هي  تلعب  التي  الرتفيهية 
املت�سررين  عــلــى  التخفيف  يف  كــبــريا 
عودتهم  و�سعوبة  ال�سحي،  احلجر  من 
معاي�ستهم  بعد  والتاأقلم  العادية  للحياة 
خلفتها  الــتــي  الع�سيبة  الــفــرتة  لتلك 
رئي�سة  واأكـــدت  ــذا  ه ــا،  ــورون ك جائحة 
للمعاقني  الوطني  الوالئياالإحتاد  املكتب 
بذوي  االإهتمام  اأن  باتنة،  اجلزائريني 
االإحتياجات اخلا�سة هو الهدف املن�سود 
من هذه التظاهرة، والتي من املنتظر اأن 
مت�ص باقي بلديات الوالية، بغر�ص خلق 
وم�ساعدتهم  والت�سلية،  للرتفيه  ف�ساء 
املرحلة  هذ  خملفات  من  اخلــروج  على 

باأقل االأ�سرار النف�سية. 
من جانبهم اأكد املخت�سون يف علم النف�ص 
واالأرطفونيا، على �سرورة توعية املجتمع 
بالدور الكبري الذي تلعبه االأرطفونيايف 
بهم  التكفل  واأهمية  احلاالت،  ت�سخي�ص 
من هذا اجلانب، وم�ساعدتهم على التعلم 

اإىل جانب عالج  ال�سلوكات،  والتغيري من 
الطفل من اال�سطرابات التي َيغفل عنها 
املقدمة  الور�سات  كانت  اأيــن  االأولــيــاء، 
التح�سي�ص  بغر�ص  االأخ�سائيني،  بح�سب 
املختلفة،  بــاالإ�ــســطــرابــات  والــتــوعــيــة 
منها  احلــاالت  بع�ص  متابعة  ذلك  يف  مبا 
تاأخر  ريــت،  اإ�سربجل،  التوحد،  طيف 
ولعبت  هذا  وغريها،  الزهامير،  النطق، 
دورا  املهرجان  خالل  املقدمة  الور�سات 
حت�سني  على  االأخ�سائيني  بح�سب  كبريا 

من  والعمل  للطفل،  العقلية  الــقــدرات 
االإحتياجات  ذوي  اإدمـــاج  على  خاللها 

اخلا�سة يف املجتمع.
الوطني  اأن االإحتاد  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
تخ�سي�ص  ب�سدد  اجلزائريني،  للمعاقني 
جميع  ي�سم  بباتنة  بيداغوجي  مركز 
اأجل  مــن  واحلــــاالت،  العمرية  الفئات 
م�ساعدة ذوي االإحتياجات اخلا�سة على 

تلقي الرعاية ال�سحية الالزمة.

الفاعلني  النا�سطني  من  جمموعة  متكن 
االجتماعي،  الــتــوا�ــســل  �ــســفــحــات  عــرب 
من  �سطيف،  واليــة  �سرق  العلمة  ببلدية 
التكفل  ــل  اأج مــن  معترب  مــايل  مبلغ  جمع 
املتواجد  ميلود،  نعيجة  باالأ�ستاذ اجلامعي 
اأجل  مــن  الرتكية  امل�ست�سفيات  اأحـــد  يف 
العالج ب�سبب املتاعب ال�سحية التي يعاين 
يف  تاأمل  االأ�ستاذ  عائلة  كانت  حيث  منها، 
الوطن  اأر�ص  اإىل  االإبن  م�ساعدتها الإعادة 
توا�سل  مع  خ�سو�سا  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 
مكان  �سمان  و�سعوبة  اجلوي  املجال  غلق 
حيث  اجلزائر،  اإىل  اجلوية  الرحالت  يف 
عرفت املبادرة الت�سامنية التي حملت �سعار 

"كلنا ميلود نعيجة" جناحا كبريا وت�سامنا 
يف  املقيمني  املــواطــنــني  ــرف  ط مــن  وا�ــســعــا 
الوطن وحتى من  اأو باقي واليات  الوالية 

املغرتبني.
ويف ظـــرف قــ�ــســري، متــكــن جمــمــوعــة من 
وجمال  �سبلي  ر�سيد  غرار  على  النا�سطني 
�سفحة  على  القائمني  وكـــذا  ب�سطوطي 
"اأخبار العلمة" على الفاي�سبوك، من جمع 
مبلغ مايل يفوق ن�سف مليار �سنتيم من اأجل 
التكفل باحلالة ال�سحية لالأ�ستاذ اجلامعي 
االإعــانــات  تهاطلت  حيث  نعيجة،  ميلود 
املناطق  خمتلف  من  املح�سنني  من  املالية 
ويف ظرف ق�سري للغاية، وهي املبادرة التي 

خالل  من  العلمة  �سكان  لدى  ماألوفة  باتت 
تكفلهم باحلاالت املحتاجة.

بتكاليف  اخلــا�ــص  املـــايل  املبلغ  جمع  ومت 
اجلامعي  االأ�ستاذ  بنقل  اخلا�سة  الطائرة 
ميلود نعيجة اإىل اأر�ص الوطن يوم 22 فيفري 
يف  بالعالج  اخلا�سة  امل�ساريف  اجلاري،وكذا 
مقيم  جزائري  دكتور  وعد  فيما  امل�ست�سفى، 
باحلالة  التكفل  يف  بامل�ساعدة  اأمــريــكــا  يف 
ال�سحية لالأ�ستاذ نعيجة، من خالل التوا�سل 
دون  اأمريكا  اإىل  االأ�ستاذ  نقل  اإمكانية  عن 
التي  املبادرة  وهي  الوطن،  اأر�ص  اإىل  العودة 
هذه  مبثل  التكفل  يف  املواطنني  اإعجاب  نالت 

احلاالت. 

باتنة حتت�صن مهرجان الطفل عرب اأن�صطة ترفيهية لتخفيف 
االآثار النف�صية جلائحة كورونا 

حم�صنون يجمعون ن�صف مليار �صنتيم 
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ثقليعّثعادات وتقاليد وطقو�س توحد �شكان �شمال افريقيا  وعود بتخ�سي�ص مبالغ مالية لإجناز درا�سة طوبوغرافية لـ 

م�صاركات �صتن�صر

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

ردود

املبدع رما�ش واد/ �شكيكدة وم�شاركة "قمرة ": حماولة ب�سيطة يف 
كتابة اخلاطرة ننتظر منك ن�سو�سا اأف�سل م�ستقبال.

الروح قد اأ�شناه ال�شوق":   املبدعة اأكرم حممد / �شوريا وم�شاركة " 
خاطرة تغو�ص يف الغمو�ص والرمزية ولي�ص بينها وبني ال�سعر �سبب متني. 

املبدع اأمنية بن يحي/ ق�شنطينة وم�شاركة "2020 �شنة �شعيدة! ": 
مقال جّيد وحمكم ال�سياغة، يعالج مو�سوعا مهما جدا بطريقة رائعة. نر�سحه 

للن�سر.

عندما  اخليبات،  عمر  يف  كنت 
�سربات  حتت  اأنفا�سه  حلمي  لفظ 

القدر املتتالية..
مذ  جمــددا  اأحلم  اأن  يل  كــان  ما 

اأدركت اأن ال �سيء �سيبقى لالأبد !  
ــي،  ــس ــو� ــق ـــــي، ط ـــــادات حـــتـــى ع
جب  يف  بها  األقيت  وخمططاتي، 
ــة مـــن االأحــــالم  ــوم ــص مـــع ك ــا� ــن ال

املوؤجلة والذكريات.

 اأمر بها كل يوم..اأتفقدها مليا..
ثم اأغادرها ب�سمت..

كنت مبثابة اأ�سيائي التي ال ميكن 
اأن ت�سبح يوما الأحد..

اأ�سكو  وال  اأ�ــســرخ  وال  اأتكلم  ال 
زالزل  حتــدثــهــا  الــتــي  ــي  ــروخ ــس �

البع�ص..
اليوم فقط اأدركت كم من املمكن 

اأن يخ�سر املرء عندما ي�ست�سلم ! 

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

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

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

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

م�سعب بلهادف/ اأدرار 

اأمل حنني/ ب�سكرة

ق�ضة

خاطرة
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الــذي  املتقّطر  احلــنــني  ــة  ــن اأزم منذ 
اإكــ�ــســري احلياة  ــن  م ــه  ــالوت ــت ح امــتــ�ــسّ
الّرحبة،  باري�ص  اأزقـــة  بــني  ال�ّسائقة 
اأ�سوائها  وبرق�سة  احلاملة،  وت�ساري�سها 
جتول  الــعــاريــة،  لياليها  يف  القزحية 
رفقة اأ�سباح املارة، لت�سّكل يف اأفقها �سحبا 
نهر  اأنغام  مفارقة  تاأبى  �ساحرة،  فنية 
ذكرياتها  �سبق  كثريا  يعانق  الذي  ال�ّسني 
ثنايا  يف  للغو�ص  ويتاأهب  القرمزية، 
هناك  تركتها  التي  املبعرثة  اأحالمها 
ذات �ستاء باري�سّي بارد، برودة عواطفها 
عندها  لتّوها،  تهفو  كعا�سقة  املتاأّججة 
املو�ّساة  الغربة  مطر  ب�سماتها  تتدحرج 
اأه  الرقيقة،  جوانحها  بني  تزحف  التي 
.. ثم اآه.. ل�سظايا حلمك يا باري�ص..؟! 
ورود  ا�ستوقفتها  حــني  طــويــال  خمّنت 
ورحلة  تفعل..؟  ع�ساها  ما  لكن  الّربيع، 
وهي  خــواطــرهــا،  وتــقــّيــد  تتيه،  ذاتــهــا 
الّلهب،  �ساردة  البيا�ص  نا�سعة  ك�سمعة 
تقّياأت  كونها  احلـــاين،  �سمتها  ت�سمر 
رحيق اأ�سجانها و�سط جذوة نار يف غابة 
تعلوها  التي  الهوجاء،  الرياح  ت�سكنها 
قهقهات متوا�سلة.. اإىل اأين ..؟ اإىل اأين 
البلوري  االأبي�ص  املطر  نواح  فلرمبا  ..؟ 
وهي  الفيا�سة..  روحها  نوافذ  اأحيا  قد 
احلنني  اأمواج  بني  الواجم  �سمتها  تنفث 
اأنا�سيد  ذلـــك  يف  توؤن�سها  ـــراكـــد..؟  ال
باري�ص،  ف�ساء  يف  املحّلقة  ــوار�ــص  ــّن ال
واملالئكة  اجلــّن  مملكة  حتر�سها  التي 
املحّلقة  اأنفا�سها  اعد  وت�سّ نــهــار..  ليل 
امت..  ال�سّ االأزرق  ال�سنّي  نهر  �سماء  يف 
يف  ومــّرات  مــّرات  وجتافيه  مرة،  تغازله 
الّليل  رجل  يرقد  حتى  املقمرة،  لياليها 
تت�سلق  مل  كونها  ي�سكنها،  الــذي  املتربج 
اأحالم  غياب  الغائب؛  ع�سقه  �سهوة  بعد 
اأخيلة  باري�ص..وت�ستوقفها  واأزمــنــة 
الّذكرى على حني غّرة..وهنيهة، ت�ساألها 
باري�ص  ليل  ترى  يا  ملا  روحها،  نوامي�ص 
اأنوار ع�سقي، متى  الطويل يغ�سي ظالمه 
كفاين  حلما..؟  كفاين  منه..؟  اخلال�ص 
باري�ص،  ليل  روح  ع�سقت  كوين  غّيا..؟ 
واأنــا  �ــســوري،  اأقــّلــب  احلميمي،  ودفــاأهــا 
امل�ساك�ص، حني ي�سدين  الليل  رفقة رجل 
واأفر  حارة،  قبلة  اختال�ص  حماوال  اإليه 
كعادتي حافية، باردة القدمني، ليلتقط 
يل ما تبقى من اأنفا�سي االأخرية يف حلظة 
هيام طفويل.. وترتع�ص �سوري من رحم 
اإىل  اأتطّلع  واأنــا  زاهية،  باألوان  الع�سق 
ينحني  وهو  املده�سة،  اإيفل  برج  هامة 
يل متوا�سعا لي�سمني اإليه بحنو دافئ.. 

�ساعرية  عرب  الطويل  التجوال  وبعد 
املكان وخ�سرته االآ�سرة لالألباب.. اأقبل 
الليل يف خ�سوع تام، م�سدال اآخر خيوطه 
كنته؛  الذي  النور  حيث  اإىل  الأرافقه   ..
فانك�سف ومي�ص الفجر، ليلحق بي رجل 
بهرجة  حيث  اإىل  بــي  وي�سافر  الليل 
واأعرا�سها  الكربى،  الباري�سية  ال�ساحات 
ال�ساخبة التي ال تكاد اأن تنتهي، وطاف 
مل  ولــكــن..؟  و�سوارعها،  اأحــيــاءهــا،  بي 
يف  حالوتها  الغائبة  الـــروح  لــذة  اأجــد 
..؟  باري�ص  اأح�سان  جتوايل معه هنا يف 
لالأزمنة  متّيمة  عا�سقة  باأنني  يدرك  مل 
ـــرى، ركــبــت �سهوة  املــتــمــّردة، ومـــّرة اأخ
الوارف،  بربن�سه  املختال  الّليلي  فار�سي 
يجهل  كــونــه  االأمــكــنــة،  كــل  يف  املتعقب 
اآبه  غري  لكنه  املتمردة،  اأنوثتي  غواية 
مبا يعرتيني من برود عاطفي ..؟ اأتطلع 
اإىل ذلك الغياب الذي يلفني اإليه، وبعد 
اأخرجت  الليل،  منع�سة مع رجل  �سفرية 
الداكنة  ال�سوكوالطا  حبات  �سرتتي  من 
�سفتي،  ــني  ب لــذتــهــا  الأمــتــ�ــص  �سمرتها 
مرة  �سدين  حالوتها،  مع  روحي  وتذوب 
اأخرى من مرفقي بحنو االأنثى، الأجدين 
ال�سهري،  الّلوفر  متحف  اأمام  لوجه  وجها 
بي  ــال  وج القيمة،  التاريخية  ـــاره  واآث
واأنا  العاملي  الت�سكيلي  الفن  قوارب  عرب 
اأتيه يف �سالة العر�ص الوا�سعة كعرو�ص 
الإ�سباع  ي�سدين  مفعم  وحنني  فاتنة، 
اإنه  بعيد؛  من  واأراه  اجلاحمة،  رغبتي 
اأمــام  ــود  ــس اأ� ك�سبح  واجـــم  الليل  رجــل 
واأجــدين  ت�سبهني،  تكاد  فنية  لوحة 
الرقيقة  االأنثوية  مالحمها  عن  اأبحث 
الهاربة،  ابت�سامتها  وكـــذا  الــغــائــبــة، 
املكّبلة  روحي  وتعت�سر  ت�سكنني  واأ�سئلة 
فقط  االآن  اجلنونية،  فو�ساي  من  خوفا 
اأبحث  الدافئة،  باري�ص  اأزقــة  يف  تهت   ،
رائع  ، كم هو  ال�سائعة، فعال  عن هويتي 
جرحي  اأدمــى  الذي  املتربج،  الليل  رجل 
واأنا  الطفويل،  �سوقه  واأده�سني  الغائر، 
كما  واأحت�سنه،  �سدره  مملكة  اإىل  اأفــر 
اأحت�سن �سفحات رواياتي التي كنت اأبكي 
عجاف..  �سرمدية  ليال  يف  �سخو�سها، 
وجلت بني نوافذ مقلتيه الع�سليتني؛ فعال 
بري�ستك  ر�سمتني  عا�سق،  ر�سام  اإنــك   ،
تقا�سيم  يف  طبعا  ذلك  راأيت  الرقيقة..  
وجهك، اإنك فناين الغائب؛ اإنك ليوناردو 
ــهــي بــعــد ذلـــك قـــراءة  دافــنــ�ــســي... الأن
واأترجمها  وغوايتها،  ــرية  االأخ روايتي 

ذات �ستاء بدموع املوناليزا .. 

يف هذا الف�ساء االإبداعي املفتوح كانت اأبواب 
جريدة )االأورا�ص نيوز( م�سرعة لكّل املبدعني اجلاّدين، 

ومن خالل التعامل مع كثري من االإبداعات التي ت�سل 
اجلريدة با�ستمرار ؛ اكت�سفنا اأقالما رائعة تكتب بعمق 

وجمال وا�سح، وتب�سر بعطاء زاخر يف امل�ستقبل القريب، 
ف�سّجعناها على الّن�سر ونّوهنا باإبداعاتها مرارا.. ! 

ومن ميزة هذه االأقالم ال�ساّبة اأّنها ال ت�سيق ذرعا 
بالّنقد وال تترّبم منه، بل تطلبه وت�سعد به، الأّنها تدرك 

وى الطريق، وُيبنّي لها  بوعّي تام اأّن الّنقد يدّلها على �سُ
عف  مكامن االإح�سان واجلودة يف ما تكتبه، ومكامن ال�سّ

واخللل، وذلك ما يجعلها تزداد قّوة ومتانة وت�ستوي على 
�سوقها معطاءة. 

ومن تلك االأقالم نذكر املبدع الكاتب االأزهر �ساكر 
وهو كاتب واأ�ستاذ ثانوي من والية اأم البواقي من 

مواليد الثالث مار�ص 1974 م وقد  ن�سرنا له كثريا من 
فحة )موا�سم البوح(.  وبدا  االإبداعات يف هذه ال�سّ

قلمه جادا ور�سينا، ميتلك الفكرة كما ميتلك الّلغة، وله 
اأ�سلوبه اخلا�ص الذي بداأت كثري من مالحمه تت�سّكل عرب 

فحة، ويف غريها من  ما ين�سره من ن�سو�ص يف هذه ال�سّ
الف�ساءات االأخرى الورقية والرقمّية.

ومما ن�سرناه له جمموعة من الق�س�ص، هي ) اأ�سجان 
الوردة البي�ساء/ خفايا الغرفة رقم 93 / غواية 

ة االأخرية تثري يف القارئ لذاذة  املوناليزا..(  هذه الق�سّ
فنّية مده�سة، اإذ اأّنها – كما قلت له يف تعليقي االأ�سبوع 

املا�سي- تعزف اأنغامها على )غواية الّلغة والفّن(، بحيث 
ا�ستطاع الكاتب ا�ستخدام املعجم اللفظي القوّي للغة 

القراآن بطريقة فاتنة ور�سم لوحات مده�سة مثل قوله:
املكان  �ساعرية  عرب  الطويل  التجوال  "وبعد 

وخ�سرته االآ�سرة لالألباب.. اأقبل الليل يف خ�سوع تام، 
م�سدال اآخر خيوطه.. الأرافقه اإىل حيث النور الذي 

كنته" 
كلمات عذبة �ساحرة، تنبع من القلب وتخالط روح 

القارئ يف اإ�سراف لفظي مق�سود، وفتنة ت�سويرية 
متعّمدة، وميكن اأن ن�ستدّل بعبارة ثانية تاأكيدا للفكرة 

ة وتركت اأثرها عميقا يف  التي اأوحت لنا بها الق�سّ
نفو�سنا:

من  خوفا  املكّبلة  روحي  وتعت�سر  ت�سكنني  "واأ�سئلة 
فو�ساي اجلنونية، االآن فقط، تهت يف اأزقة باري�ص 

الدافئة، اأبحث عن هويتي ال�سائعة، فعال، كم هو رائع 
رجل الليل املتربج". 

عمر اخليبات
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مانع" يبهر�ن  �لدين  بوخالفة" و"عماد  "�أمري 
�جلمهور مبعر�ص �حرت�يف لل�شورة �لفوتوغر�فية

تعيني �لدكتورة و�لكاتبة "نبيلة عبودي" رئي�شا ملكتب 
�ملنظمة �لعاملية لالإبد�ع من �أجل �ل�شالم باجلز�ئر

�لكاتب "عادل خروف" يقدم �إ�شد�ره "حروف تقطر 
حبا" و"حكايات د�فئة لليال باردة"

نظم كل من امل�سورين اأمري بوخالفة 
للفن  معر�سا  مانع  الــديــن  وعــمــاد 
العر�ص  �سالة  يف  الــفــوتــوغــرايف 
اإطار  يف  باتنة"  "اأ�سواء  مبعر�ص 
ــروع املــوؤ�ــســ�ــســة الـــهـــادف اإىل  مــ�ــس
والفني  الــثــقــايف  امل�سهد  حتــريــك 
لي�ص فقط يف جمال الفن الت�سكيلي 
ــح الــ�ــســبــاب  ــن والـــنـــحـــت واإمنــــــا مل
وعر�ص  للظهور  فر�سة  امل�سورين 
ون�سر  للجمهور  الفنية  اإجنازاتهم 
ثقافة الت�سوير الفوتوغرايف نظرا 
تتمتع  باتت  التي  الكبرية  لالأهمية 

بها ال�سورة يف وقتنا الراهن.
اأمري  امل�سور  ــد  اأك ذلــك  ال�سياق  يف 
معر�ص  يف  م�ساركته  باأن  بوخالفة 
الكثري  له  اأ�سافت  باتنة"  "اأ�سواء 
حيث اأنها اأول م�ساركة له يف معر�ص 
االفرا�سية  املعار�ص  غري  حقيقي 
التي كان ينظمها على االن�ستغرام، 
كبريا  ح�سورا  املعر�ص  �سهد  حيث 
اأ�سبحت  ــذي  ال الباتني  للجمهور 
الوحيد  متنف�سه  باتنة"  "اأ�سواء 

تقريبا لتذوق الفن الراقي.
الت�سوير  عامل  اإىل  دخوله  عن  اأما 
ـــري بــوخــالــفــة ق�سة  ـــروى لــنــا اأم ي
احــتــكــاكــه بــهــذا الــفــن قــائــال بــاأن 
عندما  �سنوات  ع�سر  منذ  كان  ذلك 
هاتف  باقتناء  االأخـــري  ــذا  ه ــام  ق
ــوع ايــفــون 3 جــي ا�ـــص، حيث  مــن ن

كهاوي  به  �سور  بالتقاط  يقوم  كان 
تــعــديــالت عليه  بـــاإجـــراء  ويــقــوم 
حيث  التطبيقات،  بع�ص  با�ستعمال 
هم  ـــذاك  اأن ال�سغري  جمهوره  كــان 
اإىل  يتفطن  اأن  قــبــل  اأ�ــســدقــاوؤه 
على  ويعكف  ميتلكها  التي  املوهبة 
اإىل  واالن�سمام  باملمار�سة  �سقلها 
ا�سراف  حتت  تكوينية  دورة  اأول 
حيث  فــورار  ب�سري  القدير  االأ�ستاذ 
للفنان  فر�سة  الـــدورة  هــذه  كانت 
اأبجديات الت�سوير ومن ثمة  لتعلم 
االنطالق يف بحر هذا الفن الكبري.

الت�سوير  باأن  املتحدث  �سرح  كذلك 
على  جدا  اإيجابية  ب�سورة  انعك�ص 
ا�سبح  حيث  ال�سخ�سية،  حياته 
اأكــــرث هــــدوء بــعــدمــا كـــان مفرط 
الن�ساط، كما اكد اأمري باأن ركز على 
البورتريه اأكرث كون ذلك ميكنه من 

مبا�سرة  الب�سرية  العني  خماطبة 
واي�سال ر�سائل تخاطب قلب املتلقي 
اإىل  احلاجة  بدون  الباطن  وعقله 

ترجمة ال�سورة.
ــة املــ�ــســور  ــارك ــس ــ� ــهــد م املــعــر�ــص �ــس
اأي�سا  مانع  الدين  عماد  الفوتوغرايف 
لوحات  ب8  االأخري  هذا  �سارك  حيث 
الراقي،  الفني  ذوقــه  عك�ست  مميزة 
حــيــث �ــســلــط الــفــنــان يف حــــواره مع 
الت�سوير  اأهمية  على  نيوز  ــص  االأورا�
يف  ال�ستعماله  نــظــرا  الــفــوتــوغــرايف 
االإعالم  راأ�سها  وعلى  املجاالت  كافة 
واالت�سال، كم اأكد على حر�سه الدائم 
الت�سوير  تقنيات  جميع  تعلم  على 
له  يت�سنى  حتى  والعاملية  احلديثة 
بات  الــذي  للجمهور  االأف�سل  تقدمي 
الفوتوغرايف  بالت�سوير  اهتمامه 

كبريا وجليا.

لالإبداع  العاملية  املنظمة  اختارت 
الكاتبة  بلندن  ال�سالم  اأجــل  من 
الدكتورة  والــروائــيــة  واالأديــبــة 
ملكتب  رئــيــ�ــســة  عـــبـــودي  نــبــيــلــة 
املكتب  ــو  وه بــاجلــزائــر  املنظمة 
مبدينة  ــره  ــق م ــواجــد  ــت ي الــــذي 
وقد  ق�سنطينة،  املعلقة  اجل�سور 
التي  الــتــعــيــني  وثــيــقــة  ت�سمنت 
وفاء  والكاتبة  ال�ساعرة  وقعتها 
وموؤ�س�ص  رئــيــ�ــص  ـــــرزاق  ال عــبــد 
نبيلة  الــدكــتــورة  تعيني  املنظمة 
من  الهيئة  ذات  مل�سته  ملا  باملن�سب 
اأن  علما  بها،  واإخال�ص"  "حما�ص 
تكري�ص  اإىل  ت�سعى  املنظمة  هذه 

ــامل  ــع ــى امــــتــــداد ال ــل الـــ�ـــســـالم ع
ال�سا�سع.

ويف ت�سريح لها لالأورا�ص نيوز على 

الدكتورة  ــدت  اأك التعيني  خلفية 
يعد  املــنــ�ــســب  هــــذا  اأن   نــبــيــلــة 
حيث  ت�سريفا  منه  اأكرث  :"تكليفا 
مينح للفاعلني على امل�ستوى الثقايف 
والفكري، وقد �سرفتني به رئي�سة 
اأجل  من  لالإبداع  العاملية  املنظمة 
لن�ساطاتي  متابعتها  بعد  ال�سالم 

الثقافية". 
ــــرزاق  ــــاء عــبــد ال الـــدكـــتـــورة وف
وت�سعى  بلندن  املنظمة  رئي�سة 
تعنى  الــعــامل  حــول  مكاتب  لفتح 
وامللتقيات  والندوات  بالن�ساطات 
الفكرية واالأدبية التي ت�ساهم يف 

الوعي ون�سر ال�سالم. 

املا�سي  ال�سبت  يــوم  احت�سنت 
للمطالعة  الرئي�سية  باملكتبة 
جل�سة  بعنابة  بــركــات  �سليمان 
عادل  االأديب  وكتاب" مع  "كاتب 
ــر  ــن اأجـــل تــقــدمي اآخ خـــروف م
عنوان  حتمل  والــتــي  اإ�ــســدارتــه 
باردة"  لليال  دافئة  "حكايات 
بيع  مــع  حبا"  تقطر  و"حروف 

بالتوقيع.
جمموعة  اأول  ـــدرت  �ـــس وقــــد   
خروف  ــادل  ع للكاتب  ق�س�سية 
"حروف تقطر حبا" عن دار املاهر 
 2019 �سنة  ويف   ،2018 �سنة 
�سدرت املجموعة ثانية "حكايات 
دافئة لليال باردة" عن نف�ص الدار، 
يف  الكتابة  مــع  بــدايــاتــه  وكــانــت 

اأول  كتب  اأن  بعد   2013 نوفمرب 
ق�سة يف اللغة االجنليزية وذلك 
ت�سريحات  يف  ك�سفه  مــا  ح�سب 
تعرف  حيث  �سابقة،  اإعــالمــيــة 

على  والروايات  الق�س�ص  ع�ساق  
خروف  عــادل  الكاتب  اإ�ــســدارات 

التي القت جتاوبا م�سجعا.

يف معر�س "اأ�شواء باتنة"

ثقافةالثالثاء  06  فورار 2971/ 16  فيفري 2021 املوافق لـ 04 رجب  131442



واقع معا�س
اال�سراكية :

اأن تكون لديك بقرتان تعطي واحدة
جلارك وحتتفظ بواحدة.

ال�سيوعية :
اأن تكون لديك بقرتان فتاأخذ احلكومة

االثنتني ومتنحك بع�ص احلليب.
الفا�سية :

اأن تكون لديك بقرتان فتاأخذ احلكومة
االثنتني وتبيع لك بع�ص الحليب.

النازية :
اأن تكون لديك بقرتان فتاأخذ احلكومة

االثنتني وتعدمك.
الراأ�سمالية :

اأن تكون لديك بقرتان فتبيع واحده
وت�سري ثورا، ثم ينمو القطيع فتبيعه

وتتقاعد معمتدا على الدخل.
عندنا :

اأن تكون لديك بقرتان فيتم جتويعهما ليجف احلليب
فت�ستورد ال�سركات حليب جمفف من اخلارج

تب�سره وتنزع الزبدة منه جزئيا وتبيعه ب�سعر مقنن

وي�سريه االأ�سباح..وتعي�ص اأنت هاج�ص البحث عن �سكارة حليب
كل �سباح؟!.

واحد زايد
واحد دخل للعر�ص وبدا ياكل

�سافو فيه ا�سحاب العر�ص وقالولو
اأ�سكون انت؟

واحد  يجي  ك�سما  املاكلة  نزيدو  تقولو  يــاك..  قالهم 
زايد "اأنا هو هذاك الزايد"!!.

االأ�سل يف االأ�سل
واحد اجلزايري حب يتعلم التيهوديت راح عند واحد 

اليهودي
 قالو علمني التيهوديت قالو روح اليوم مني�ص قاعد 

غدوة جيب معاك حاجة نتع�ساو بيها و كا�ص حاجة ن�سهرو بيها و 
حاجة للحمار ياكلها

راه  ويــن  قالو  عندو  وجــا  بطيخ  حبة  جابلو  ذاك  من  غــدوة  اأيــا   
الع�ساء؟

ن�سهرو  والزريعة  للحمار  نرميوهم  والق�سور  ناكلوه  البطيخ  قالو   
بيها 

قالو روح ياوليدي نتا راك يهودي اأكرث مني؟!

معلومات م�سلية

الدار

اأمثال �سعبية

تاراهومارا  ا�سمها  قبيلة  املك�سيك  �سمال  يف   •
طويلة  مل�سافات  الرك�ص  اأبنائها  بتعليم  تقوم 
التعب  من  ت�سقط  حتى  الطرائد  ل�سيد  جــدا 
ثم مي�سكوا بها، اليوم ي�ستطيع اأفرادها الرك�ص 

مل�سافة 320 كيلو بال توقف.
واحد  بطنني،  لديه  النمل  ـــواع  اأن معظم   •

لتخزين الطعام واالآخر لتغذية نف�سها.
ي�ساحبه  ال  حديثا  املولودون  االأطفال  • بكاء 
يتكون  ال  الدموع  جمرى  الأن  وذلــك  اأبــدا  دمــوع 

اإال بعد بلوغ الر�سيع �سهر واحد.
• الذين يت�سوقون ب�سكل يومي معدل اأعمارهم 

اأطول من غريهم بـ%27.
لفتاة  37عام  كانت  معروفة  غيبوية  • اأطول 
 ElAinE ا�سمها  �سيكاغو  مــن  اأمــريــكــيــة 
عندما  7�سنوات  عمرها  كان   Esposito

اأ�سيبت بالغيبوبة عام1934 اإىل عام1978.
واحد  بطنني،  لديه  النمل  ـــواع  اأن معظم   •

لتخزين الطعام واالآخر لتغذية نف�سها.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على املكنية 

بالدال والدال يا 
الدامية والدها 

ياكلو وهي �سامية

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�ساد�ص ع�سر من �سهر فيفري
يف  الــطــربي  االإمــــام  الــعــالمــة  وفـــاة   923
واألف  الكرمي  للقراآن  تف�سريا  وا�سع  بغداد، 

كتاب "تاريخ الر�سل وامللوك".
االأمريكية  اجلمعية  تــاأ�ــســيــ�ــص   1880

للمهند�سني امليكانيكيني، يف نيويورك.
1900 �سدور العدد االأول من اأول �سحيفة 
وا�سمها  املتحدة،  الواليات  يف  �سينية  يومية 
�سان  يف  و�ــســدرت  بو"،  يــات  �ساي  "ت�سانغ 

فران�سي�سكو.
رو�سيا  عن  ا�ستقاللها  تعلن  ليتوانيا   1918

واأملانيا، واأ�سبح هذا اليوم "العيد الوطني".
1927 الواليات املتحدة ت�ستاأنف عالقاتها 

الدبلوما�سية مع تركيا.
اهلل  عبد  اللبناين  االأديـــب  وفــاة   1930

الب�ستاين.
الكاثوليكية  "جرمانيا"  �سحيفة   1933
االأملــــانــــيــــة حتـــــذر مــــن خـــطـــر الـــنـــازيـــني 

وال�سيوعيني على البالد.
ون�ستون  الربيطاين  الوزراء  رئي�ص   1943
مبر�ص  ُي�ساب   )1965  -  1874( ت�سر�سل 
احلــرب  بـــالده  تخو�ص  بينما  الــرئــة  ذات 

العاملية الثانية.
�سد  احلــرب  يف  تنخرط  فنزويال   1945

اأملانيا النازية.
ــوات  ــق ال بــيــد  الــفــلــبــني  �ــســقــوط   1945

االأمريكية الغازية.
"مريندا"  لقمر  �سورة  اأول  التقاط   1948

التابع لكوكب يورانو�ص.
االإعدام. عقوبة  تلغي  بريطانيا   1956

الــنــوويــة  "تريتون"  ــة  ــس ــوا� غ  1960
حول  املاء  حتت  رحلة  يف  تنطلق  االأمريكية 

العامل.
مفاعالتها  اأول  ت�ستخدم  ال�سني   1961

النووية.
حتت  نوويًا  اختبارًا  جتري  فرن�سا   1966

االأر�ص يف اجلزائر.
جتربة  يجري  ال�سوفياتي  االحتاد   1977

نووية يف �ساري �ساغان.
جتربة  يجرب  ال�سوفياتي  االحتاد   1979

نووية يف �سرق كازاخ�ستان.
للتعاون  اتـــفـــاق  اأول  ــع  تــوقــي  1982
م�سر  ــن  م ــل  ك يف  االإذاعـــــة  موؤ�س�ستي  ــني  ب

واإ�سرائيل.
عام  )ولدت  باربرا  اأغاثا  انتخاب   1982

ملالطا. اأنثى  رئي�سة  اأول   )1923
من  تن�سحب  االإ�سرائيلية  القوات   1985
دام  احــتــالل  بعد  اللبنانية  �سيدا  مدينة 

عامني.
ال�سفارة  مبنى  على  �ساروخ  اإطالق   1991
اأ�سرار  اإحلاق  اإىل  اأدى  ت�سيلي  يف  االأمريكية 

يف املبنى.
تبداأ  االإ�سرائيلي  الكيان  ــوات  ق  1994
املركزي  ــزة  غ �سجن  يف  معداتها  بتفكيك 
ال�سلطة  اإىل  وت�سليمه  ــه  ــالئ الإخ متهيدا 
االأخـــرية  ا�ستخدمته  ــد  وق الفل�سطينية، 
وتعر�ص  ال�سيا�سيني،  معار�سيها  الحتجاز 
انتفا�سة  خـــالل  ــي  ــل ــي ــرائ ــس االإ� لــلــقــ�ــســف 

االأق�سى.

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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ربح  ــودك  وج يح�سب�ص  ما  يل 
خ�سارة غــيــابــو  حت�سب�ص  ــا  م

حكـــمة
ال�����س��خ��ري��ة ترفع ���س��م��ت��ك وق�����ت 

�صورة م�صحكة

بعيد  احتفلت  يل  النا�ص  حــريوين  ـ 
احلب؟

عماد الزاوي �سطيف
معوق  وتقليد  فــرح  م�ستاقة  نا�ص 
وكذب على الذقون وعبث باالأعرا�ص 

ما تك�سر�ص را�سك بيهم!؟.
ون�ص  ركبة  على  قاعد  يل  وهذاك  ـ 
وا�ص  باتنة  �سوارع  يف  طفلة  واخطب 

ق�ستو؟
ع.بولطيف باتنة
يف  ُطلب  حكيتها..وما  راك  ق�ستو 
له  عالقة  ال  ال�سارع  يف  يبقى  ال�سارع 

باالأ�سول وال بالفروع!؟.
اجلــزائــري  ال�سعب  اأن  تعلم  هــل  ـ 
لهما.. ثالث  ال  طبقتني  اإىل  منق�سم 

كانك �سي عالوة اأعرفهم؟
عالءالدين غربي ب�سكرة
ــم بــوك..طــبــقــة  ــرح هـــا بــايــنــة ي

يل  "مليح  وطبقة  مليح"  "عاي�سني 
بــززززززززززاف  راهم عاي�سني" وهذو 

ما نقدر�ص نعدهملك يا راجل؟!.
ترك  ال�سيا�سة  من  اأنه  �سحيح  هل  ـ 

ال�سيا�سة؟
عبداحلميد �سبرية �سطيف
ترك  "الكيا�سة"  االأ�ــســح..مــن  بــل 
حمام  اإىل  والــــذهــــاب  الــ�ــســيــا�ــســة 
ال�ساحلني وعلى ربي معولني ويا ديوان 

امل�سخوطني!؟.
�سي  يا  بك  متر  قد  حلظة  اأ�سعب  ـ 

عالوة؟
حنني دبا�ص عني البي�ساء
جات  لع�سية  نلقى  ال�سباح  اّنــو�ــص 
وكــاأنــهــا تــ�ــســابــقــنــي..فــاأنــدهــ�ــص.. 
فاأقب�ص  امل�ساريع  فاأتفوجاأ..فت�سيع 
الريح فاأ�سربه بهراوة الياأ�ص فاأعي�ص 

اأ�سعب حلظة!؟.

وهذا ياكلو 
عندو ال�سعر 

واّلكيفاه؟!



اخلــروب  دائــرة  اأمــن  عنا�ســر  متكــن 
بواليــة ق�ســنطينة، من توقيف م�ســبوق 
ق�ســائيا يبلغ من العمر 32 �سنة لتورطه 
يف ق�ســية التزويــر وا�ســتعمال املــزور يف 

حمررات اإدارية.
بــالغ  اإىل  تعــود  الق�ســية  حيثيــات 
تقدمت به مندوبية ما�سيني�ســا اخلروب 
بخ�ســو�ص اال�ســتباه يف �ســحة ت�ســريح 

بالبيــع لدراجــة ناريــة مقــدم مــن قبــل 
ليتــم فتــح حتقيــق يف  �ســخ�ص م�ســبوه، 
الق�ســية والــذي اأف�ســى اإىل اأن امل�ســتبه 
فيــه يعد من ذوي ال�ســوابق العدلية وقد 
�ســبق لــه واأن تــورط يف واقعــة مماثلــة 
حيــث وباإخ�ســاع الوثيقــة اىل اخلــربة 
العلمية، تبني اأنها حتمل ب�ســمات اأختام 
م�ستن�ســخة ا�ســتعمل خاللها جهاز اعالم 

ايل وطابعــة ملونة بتقنية الليزر وجهاز 
ال�ســبطية  عنا�ســر  لتتكفــل  �ســكانري، 
الق�ســائية بتوقيــف امل�ســتبه فيــه الذي 
اليــه بعــد  اعــرتف باالأفعــال املن�ســوبة 
مواجهتــه بالدالئــل، وبعــد االنتهــاء من 
اإجنــاز ملــف اإجــراءات جزائيــة يف حق 
املعني مت تقدميــه اأمام وكيل اجلمهورية 

لدى حمكمة اخلروب.

اأوقــف عنا�ســر االأمــن بعــني فكرون، 
�سخ�ســا متلب�ســا بال�ســرقة مــن داخــل 
مركبــة، فيمــا تبــني اأن املعنــي مبحوث 
عنــه من قبل اجلهــات االأمنية لتورطه 
يف ق�ســيتني مماثلتــني. ياأتــي ذلك بعد 
بــالغ مــن قبــل مواطنــني مفــاده قيــام 

�ســخ�ص جمهــول بك�ســر زجــاج اإحــدى 
كانــت  اأغرا�ــص  و�ســرقة  ال�ســيارات 
بداخلها، ليتم على الفور حتديد هوية 
امل�ستبه فيه وبعد ا�ســتغالل املوا�سفات 
امل�ســتقاة وتوقيفــه بعــد مــدة وجيــزة 

وبحوزته امل�سروقات. 

املتهــم البالــغ مــن العمــر 21 �ســنة، 
تبــني اأنه مبحوث عنه من قبل م�ســالح 
يف  لتورطــه  فكــرون  بعــني  ال�ســرطة 
ق�ســيتني مماثلتني، ليتــم تقدميه اأمام 
نيابة حمكمة عني فكرون بثالث ملفات 

جزائية.

ق�صنطينة
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�صطيف

اأم البواقي

"ن.و"  ال�سابق  �سطيف  بلدية  رئي�ص  اإمتثل 
�ــســمــال واليــة  الــكــبــرية  اأمــــام حمكمة عــني 
من  الوظيفة  ا�ستغالل  ق�سية  يف  �سطيف 
القوانني  يخرق  نحو  على  عمل  اأداء  اأجــل 
املــزور  واإ�ستعمال  والــتــزويــر  والتنظيمات 

خالل العهدة االإنتخابية ال�سابقة، حيث مت 
اإلتما�ص عقوبة 05 �سنوات �سجن نافذ يف حق 
ال�سجن  عقوبة  اإلتما�ص  مت  حني  يف  املعني، 
البلدية  موظفي  مــن  عــدد  حــق  يف  ل�سنتني 

ومرقني عقاريني. 

من  �سطيف  ــة  والي ــن  اأم م�سالح  متكنت 
و�سع حد ملمار�سات اأحد التجار الذي كان 
 5600 يف  متثلت  غذائية  مــواد  يعر�ص 
وحدة من احللويات )�سوكوالطة، �سيب�ص، 
كانت  م�سرب(  حم�ص  حــلــوى،  حــلــقــوم، 
بال�سوق  العام  الطريق  يف  للبيع  تعر�ص 
اإحــرام  دون  عمار"  "عبا�سة  اليومي 
الالزمني،  والنظافة  ال�سحة  �ــســروط 
وغري  ال�سالحية  منتهية  اأنها  تبني  كما 

�ساحلة متاما لال�ستهالك.
حماربة  اإطــار  يف  العملية  هذه  وتندرج 
والفو�سوية  ال�سرعية  غــري  الــتــجــارة 

فرقة  عنا�سر  قادت  دوريــات  بعد  ومتت 
الوالئية  بامل�سلحة  والنظافة  التطهري 
واليــة  الأمـــن  التابعة  العمومي  لــالأمــن 
"عبا�سة  اليومي  ال�سوق  اإىل  �سطيف، 
عمار" بو�سط املدينة اأين لوحظ عر�ص 
العام،  الطريق  على  ا�ستهالكية  ب�ساعة 
احللويات،  من  وحــدة   5600 يف  متثلت 
اأن تاريخ مدة �سالحيتها قد  حيث تبني 
انتهى اأكرث من �سهرين وعليه مت حتويله 
والب�ساعة اإىل مقر الفرقة واأجنز �سده 
املحجوزات  �سلمت  حني  يف  جزائي  ملف 

للجهات املعنية ق�سد اإتالفها.

�سجلت م�سالح احلماية املدنية 
لوالية ميلة يف الفرة من 07 
309 عملية  فيفري   13 اإىل 
تــدخــل، ففي جمــال حــوادث 
33 عملية  ت�سجيل  املرور مت 
تدخل وجنم عن ذلك اإ�سابة 
متفاوتة  بجروح  �سخ�ص   17
لهم  قــدمــت  حيث  اخلــطــورة 
ـــة ومت  ـــي االإ�ــســعــافــات االأول
م�ست�سفى،  ــرب  اأق اإىل  نقلهم 
احلماية  وحــدات  قامت  كما 
عملية   139 بنحو  املدنية 
اإىل  واجلرحى  للمر�سى  نقل 
مت  كــمــا  امل�ست�سفيات،  ذات 
ت�سجيل 09 تدخالت الإخماد 
عليها،  وال�سيطرة  احلــرائــق 

و127 عملية خمتلفة.

�سي الأورا�سي..
طلت ال�سم�ص على مناطق الظل باحت�سام... 
من  نخرجوكم  وراية  جديدة  �سعارات  رفعت 
ح�سوا  واملق�سيني  فرحوا  املن�سيني  الظالم... 
بــاقــرتاب االأمـــن والــ�ــســالم... يف ظــل عهدة 
لقات  تــخــمــام...  تخمم  وم�ساريع  جــديــدة 
والغمام...  ال�سحاب  مغطيها  خملطة  احلالة 
باحت�سام...  املناطق  لهذي  اأ�سعتها  وجهت 
"كاين  بلي  يح�ص  راح  الــعــام...  ــراأي  ال املهم 

اهتمام"...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف م�صبوق ق�صائيا قام بتزوير حمررات اإدارية
وجب الكالم

اإىل  مرة  اأول  تنقله  ومنذ  كورونا،  بفريو�ص  اإ�سابته  منذ 
باأن  اجلمهورية  لرئي�ص  الفر�سة  ت�سنح  مل  للعالج،  اأملانيا 
عرب  به  للقيام  يتطلع  ما  على  اجلزائري  العام  الراأي  يطلع 
االإعالم،  و�سائل  ممثلي  مع  يجريها  التي  الدورية  اللقاءات 
اللقاءات  �سل�سلة  يقطع  الأن  ا�سطر  قد  الرئي�ص  اأن  مبعنى 
الدورية مع ممثلي و�سائل االإعالم ب�سبب املر�ص، واحلقيقة 
اأننا كنا ننتظر اأن يجري الرئي�ص لقاء �سحفيا كعادته خالل 
رحلة  من  معافى  �ساملا  عودته  تعقب  التي  القليلة  ــام  االأي
فاجاأ  قد  اجلمهورية  رئي�ص  اأن  هو  حدث  الذي  لكن  العالج، 
فر�سة  يرتك  ومل  مهامه  ملبا�سرة  مبا�سرة  بدخوله  اجلميع 
للتكهن وتخمني تاريخ لقائه املعتاد مع ال�سحافة، فقد التقى 
مبا�سرة بعدد من ممثلي االأحزاب ال�سيا�سية وقد اأتقنوا فعال 
يف  اجلمهورية  رئي�ص  با�سم  "الناطقني" الر�سميني  دور  لعب 
غياب "بلعيد حمند او�سعيد" املكلف باالت�سال على م�ستوى 

رئا�سة اجلمهورية.
من يتابع ت�سريحات روؤ�ساء االأحزاب ال�سيا�سية يف اجلزائر 
املخالف  راأيهم  اإبداء  يتوانون عن  باأن هوؤالء ال  له  �سيت�سح 
ما  خا�سة  الدولة،  �سوؤون  ت�سيري  يف  ال�سلطة  لطريقة  دائما 
تعلق ببع�ص االأحزاب املعروفة مبعار�ستها "احلذرة" للنظام 
ال�سيا�سي يف اجلزائر، واملتعارف عليه يف خمتلف بلدان العامل 
تعك�ص  واقرتاحات  اآراء  تقدم  ال�سيا�سية  املعار�سة  اأن  هو 
فعال التوجه املعار�ص للنظام ال�سيا�سي يف ذلك البلد، اأي اأن 
املعار�سة يف معظم بلدان العامل ت�سعى للو�سول اإىل ال�سلطة 
من اأجل اإلغاء ال�سيا�سة املعمول بها من طرف النظام القائم، 
روؤ�ساء  بع�ص  فمعار�سة  بالدنا  يف  نحن  نالحظه  الذي  لكن 
غرار  على  �سر�سة  كانت  واإن  بالدنا  يف  ال�سيا�سية  االأحــزاب 
معار�سة "رئي�ص حزب جيل جديد" اإال اأنها تبقى اأ�سبه مبا 
تعرب عنه عبارة "يتمنعون وهم راغبون"، اأي اأن املعار�سة يف 
بالدنا هي متنع اأو ميكن القول باأن ما متار�سه بع�ص االأحزاب 
ال�سيا�سية يف بالدنا ما هو اإال "دلع ودالل"، وال �سك اأن اأكرب 
دليل على ذلك هو "الفرح وال�سعادة" الباديان على وجه كل 
بع�ص  اجلمهورية" و"حتول  رئي�ص  "ي�ستدعيه  حزب  رئي�ص 
روؤ�ساء االأحزاب من معار�سني اإىل ناقلني وم�سوقني ملخططات 

الرئي�ص يف قادم االأيام".
يقال اأن دخول احلمام "م�ص زي خروجو" ونحن نرى باأن 
اجلمهورية  رئي�ص  مكتب  اإىل  االأحزاب  روؤ�ساء  بع�ص  دخول 
باأنهم  نعلم  ونــحــن  ــوا  دخــل فــقــد  مــنــه،  كــخــروجــهــم  لي�ص 
معار�سون فخرجوا وهم اأ�سبه بناطقني ر�سميني با�سم رئي�ص 
اجلمهورية، وهذا ما يجعلنا نتكهن "احلوار القائم بني رئي�ص 
اجلمهورية وبينهم" وال �سك اأن هذا احلوار قد كان متمحورا 
حزب" يف  "رئي�ص  كل  منها  �سي�ستفيد  "الكوطة" التي  حول 
امل�ستقبل واإال فلما متكننا من روؤية "كل تلك املالمح ال�سعيدة 
التي ارت�سمت على وجوه روؤ�ساء االأحزاب الذين ا�ستدعاهم 
ملعار�سة  وجود  ال  باأنه  نعرتف  اأن  فيجب  لذلك  الرئي�ص"، 
يف  ما  فكل  اأحــزاب،  لربامج  وجــود  وال  بالدنا،  يف  �سيا�سية 
االأمر هو اأن االأحزاب جمرد "و�سيلة" �سغط لنيل ح�سة من 
كعكة "ال�سلطة"، وما يجب اأن نعرتف به اأي�سا هو اأن رئي�ص 
االأحزاب  روؤ�ساء  بع�ص  با�ستقباله  ذكيا  كان  قد  اجلمهورية 
باأنهم  القول  بهم الأن يظهروا كحمالن وديعة ميكن  والدفع 
ف�ستبدوا  امل�ستقبل  يف  الرئي�ص  يعار�سوا  اأن  يف  فكروا  واإن 
كل  الرئي�ص  امت�ص  فقد  غري،  ال  "ح�ص"  جمرد  معار�ستهم 
"الناطقني  مبظهر  لهم  باإظهاره  ال�سيا�سي" لهوؤالء  "اجلموح 
رئا�سة  يف  مبهمة  "مكلفني  ومبظهر  با�سمه"  الر�سميني 

اجلمهورية".
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يف  جريحا    17
حوادث مرور 
خالل اأ�صبوع 

اإلتما�ص 05 �صنوات �صجنا يف حق 
ال�صابق "مري" �صطيف 

حجز 5600 وحدة من احللويات 
منتهية ال�صالحية 

توقيف مبحوث عنه متلب�صا بال�صرقة

اإحباط ترويج نقود مزورة

حجز ذخرية حية ب�صريانة

ا�صرتجاع هاتف نقال اأحد 
االعالميني بنقاو�ص

توقيف �صابني ي�صتدرجان �صائقي �صيارات 
النقل احل�صري وي�صرقان هواتفهم 

االإطاحة مبجرم خطري وحجز 
كمية من امل�صروبات الكحولية

متكنت فرقة قمع االإجرام بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة 
الق�سائية باأمن والية باتنة، من توقيف �سابني يبلغان من العمر 
مايل  ملبلغ  حيازتهما  خلفية  على  الزمالة،  بحي  �سنة  و22   21

مقلد من العملة الوطنية يقدر بـ 19000 دينار، كانا ب�سدد 
ترويجه ليتم تقدمي املعنيني اأمام النيابة املحلية. 

اأوقف عنا�سر اأمن دائرة �سريانة، �سخ�ص يبلغ من العمر 
31 �سنة، بعد اأن عرث بحوزته على ذخريه حية عبارة عن  
اجلهات  اأمام  املعني  تقدمي  ليتم   ،16 عيار  خرطو�سة   14

الق�سائية املخت�سة اإقليميا.

ا�سرتجعت م�سالح االأمن لدائرة نقاو�ص هاتف االعالمي 
)م.�ص( الذي �سرق منه قبل اأّيام وذلك بعد حترّيات 

امل�سالح املذكورة، ويدخل هذا يف اإطار مهامها املبذولة يف 
�سبيل حماربة اجلرمية ب�ستى اأنواعها، وهذا اإن دل على 

�سيئ فاإمّنا يدل على جدّية العمل الذي ت�سعى من خالله 
هذه امل�سالح من اأجل ا�ستتباب االأمن والطماأنينة لدى 

املوطن وال�ساكنة، يف انتظار معاجلة حم�سر ال�سبطية اأمام 
اجلهات الق�سائية.

متكن عنا�سر االأمن بوالية باتنة، من توقيف �سابني 
م�سبوقني ق�سائيا يبلغان من العمر 32 و33 �سنة، على 

خلفية قيامهما بعدة �سرقات ال �سيما التي ا�ستهدفت 
الهواتف النقالة الأ�سحاب �سيارات النقل احل�سري، 

حيث ي�ستقلون �سياراتهم نحو حي بوزوران ليطلبوا منهم 
ا�ستخدام هواتفهم، بعد اإيهامهم باإجراء مكاملات ليلوذا 
بالفرار نحو الغابة املقابلة للحي ال�سالف الذكر، حيث 

تبني بعد التحقيق اأن اأحد امل�ستبه بهما حمل اأمرين 
بالقب�ص �سادرين عن حمكمة باتنة بخ�سو�ص التهمة 

املن�سوبة اإليهما.

متكنت م�سالح اأمن دائرة قاي�ص، من حجز كمية من 
امل�سروبات الكحولية، باالإ�سافة اإىل توقيف �سخ�ص خطري 

حمل بحث من اجلهات الق�سائية، وذلك بعد اال�ستغالل 
االمثل ملعلومات حول قيام اأحد االأ�سخا�ص بعملية تخزين 

كمية من امل�سروبات الكحولية بهدف بيعها، اأين مت �سبط 
وحجز 359 وحدة من امل�سروبات الكحولية من خمتلف 

االأنواع واالأحجام، كانت خمباأة داخل �سيارة �سياحية، 
تعود ملكيتها ل�سخ�ص اآخر كما مت اإىل جانب ذلك حجز 3 

اأ�سلحة بي�ساء.
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