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بني �سح العقـار واعتــرا�ص مواطنني
 على املواقع املقرتحــة

يف ظل اهرتائها خالل ال�سنوات الأخرية

طالبوا بح�ستهم من الأعــالف

بلدية باتنـــة

عراقيل قد ترهن 
م�صروع ثانوية 

جديدة بتاخلمـت

مطالب مب�صاريع جديدة 
لتهيئة طرقات املعذر

موالون يحتجون
 على اإق�صائهم

 من الدعــم بال�صمرة

�صكان بارك اآفوراج 
ي�صتكون من الرمي 
الع�صوائي للقمامة
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�ص 04

�ص 04
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باتنة

�سطيف

مراهق���ان يقتحم��ان م�سكن��ا وي�ستولي��ان عل��ى اأغرا�ض منزلي��ة بباتنة  فيما مت ا�سرتجاع كل امل�سروقات
 من طرف عنا�سر الأمن

�ص 16

امللفات اأ�ضعاف احل�ض�ص املخ�ض�ضة يف خمتلف ال�ضيغ

ملف ال�سكن "كابو�ص" بباتنة

املو�سم الفالحي باأم البواقي يف خطر والفالحون يطالبون باإنقاذه

الفالحون متخوفون
 من مو�صم فالحي
 فا�صل باأم البواقي

ال يزال الن�ساط الفالحــي بوالية اأم البواقي رهني ت�ساقط االأمطار 
التي اأ�سحت �سئيلة جدا باملقارنة مع ال�سنوات املا�سية، وطالب فالحون 

�ص 05ال�سلطات باإيجاد حلول بديلة الإنقاذ املو�سم الفالحي... 

بات مرهونا بت�ضاقط الأمطار

تعي�ص �أغلب بلديات والية باتنـــة �أزمة خانقة يف �ل�شكــن مبختلف �شيغه، حيث حتولت عملية توزيع �ل�شكنات �إىل ما ي�شبه 
بلديات  جتد  مل  فيما  باالآالف،  يعدون  �لذين  �ل�شكن  طالبي  بعدد  "�ل�شحيحة" مقارنة  �حل�ش�ص  �ملوقوتة" ب�شبب  "�لقنبلة 

�ص 04�أخرى ما ُتوزعه يف غياب م�شاريع �شكنية جديدة... 

خن�سلة

اأم البواقي

النجم يربمج 
مباراة ودية �صد 

ترجي اآري�س
�ص 08

جنم بوعقال
فيما دخل ترب�سا بال�سمرة

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

احلم قي�سك يا مواطن...
يبدوا اأن ت�سريحات وزير ال�سناعة 
قد زادت الطني بلة وت�سببت يف حقد 

كبري بقلب املواطن الفقري الذي ا�ستيقظ 
على �سفعة وزير قرر وبعد تدوير 

وحتوير يف اجلمل والكلمات اأن يخرج 
عن �سمته وهو يتذكر "الكذب على 

املواطن" حرام، وعليه اأن يكون �سريحا 
بايقاظه من اأحالم اليقظة ويذكره 
انه من نوع الفقاقري ولي�ص من حقه 

احللم مثل االأغنياء بالتخل�ص من اأزمة 
التنقل واأزمات النقل "الهمومي"، ب�سيغة 

�سحوة ال�سمري ليبعث يف نف�سه ال�سعور 
بامل�سوؤولية جتاه االقت�ساد ومن ثم جتاه 

البالد حتت �سعار "عظام ال�سقى يبقاو 
لل�سقاء".

فاملغبون الذي تعود على غبنه ويف 
نظر ح�سرة الوزير لن يت�سرر اإذا ما مت 
رفع �سعر ال�سيارة اأو �سعر البنزين الأنه 
لن ميتلك �سيارة وبالتايل فانه لن يهتم 

لالأمرين، ومن املحرم اأن يحلم بهذه 
امللكية التي ال حتق له، فعليه اأن يكون 
م�سوؤوال مفعوال به يفكر يف اأمر البالد 

وغريه قبل اأن يفكر يف نف�سه كيف ال وهو 
من تعود على دخان احلافالت و"رخ�ص" 

وا�ستغالل �سيارات االأجرة والنقل 
احل�سري ومل تعد ق�سية الكلوند�ستان 

تثري خماوفه، فهو املعذب يف االأر�ص الذي 
طال عذابه ومل يعد اأمله وال �سراخه 

واأنينه ي�سمع له �سوتا اأو يرجع له �سدى، 
الن ان�سغاله ال حدث بالن�سبة ملن ال 

ان�سغال وال �سكوى لهم.
فال�سيارة احللم اأو حلم ال�سيارة غري 
متاح يف عهده اجلديد وحقه يف احللم 

اأي�سا ال يجب اأن يتجاوز حدود امل�سوؤولية، 
كونه امل�سوؤول االأول واالأخري عن اقت�ساد 

البالد واأمنها و�سالمتها و�سحتها وووو.... 
وعليه اأن يكون "قد امل�سوؤولية" التي كلف 

و�سرف بها حتى وهو يحلم... واملطلوب 
اأن "يحلم على قي�سه".

                                                              غيضص من فيضص 
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بــات الناقلون عرب ال�ساحنات ملختلــف اأنواع الرمل من 
خمتلــف املحاجــر املتواجــدة �سمــن اإقليــم واليــة باتنة 
ي�سكلــون خطــرا علــى �سائقــي املركبــات اخلفيفــة، حيث 
اأن اأ�سحــاب ال�ساحنــات ال يراعــون احلمولــة القانونيــة 
امل�سمــوح بنقلها واأ�سبحوا ميلــوؤون ال�ساحنات اإىل م�ستوى 
يت�سبــب يف  تناثر الرمل على م�ستوى الطريق االأمر الذي 
ي�ســكل يف الكثري مــن االأحيان خطــرا ويت�سبب يف حوادث 
مــرور، فمتــى �سيو�ســع اأ�سحــاب هاتــه ال�ساحنــات اأمــام 
حتمية مراعاة احلمولة القانونية واأمام املراقبة خا�سة 

بالقرب من املحاجر؟

بطاقة حمـــــــــراء
�ساحنات ت�سكل خطرا 

على ال�سائقني

auresbook
قال: عبد الرحمن بن بوزيد )وزير ال�صحة(

�صيادي  ق��رار  اجل��وي  املجال  ..."فتح 
نحن  ما  نبقى على  اأن  الأف�صل  من  لكن 

عليه".
القرار  يبنى  ما  وعلى  راج���ل...  يا  قلنا: 
اللجنة  توجيهات  على  األي�س  ال�سيادي؟ 

العلمية؟

برنامج جت�س�س من �سركة �سهيونية

براهيمي ثاين اأف�سل جنم يف قطر

رقمنة العقار بداأت �سنة 1961؟؟

تخلي�س"الكراء"بالذهبية

جدي" يا  يل  "احك 

االإ�سالمية  ال�سريفة  منتجات  لت�سويق  �سي"،  بي.  "اأ. 

ت�ساعفه  موؤكدا  مكثف،  �سيرباين  لهجوم  تتعر�ص  اجلزائر  اإن  للحكومة،  الر�سمي  والناطق  االت�سال  وزير  قال 
منذ جتدد التوتر بالكركرات بني االحتالل املغربي وجبهة البولي�ساريو، و�سدد بلحيمر يف ت�سريحات لو�سائل 
"املغرب  ال�سياق:  هذا  يف  م�سيفا  ي�ستهدفها،  الذي  ال�سيرباين  الهجوم  ملواجهة  بجد  تعمل  اجلزائر  باأن  اإعالم، 
اقتنى برنامج جت�س�ص من �سركة �سهيونية"، واأ�سار اإىل اأن حتذيرات احلكومة من العدو اخلارجي لي�ست ن�سجا 

من اخليال من اأجل كبح التظاهر.

توج الدويل اجلزائري والعب نادي الريان القطري، يا�سني براهيمي، بجائزة ثاين اأف�سل العب يف دوري جنوم 
جلوائز  الت�سويت  نتائج  عن  القدم  لكرة  القطري  االحتاد  جائزة  اأمناء  جمل�ص  اإعالن  بعد  هذا  وجاء  قطر، 
االأف�سل للق�سم االأول من ذات الدوري للمو�سم -2020 2021، يذكر اأن براهيمي احتل املركز الثاين بعد العب 

ال�سد، االإ�سباين �سانتي كازورال.

رقمنتها  مت  عقاري  واأر�سيف  وثيقة  األف   234 من  اأزيد  اأن  ق�سنطينة  لوالية  العقارية  املحافظة  مدير  اأكد 
2019، مفيدا باأن رقمنة جميع الوثائق العقارية  وفهر�ستها بقاعدة املعطيات لذات املحافظة وذلك منذ عام 
للعقود  ال�سوئي  امل�سح  وهي   مراحل  ثالث  عرب  مرت  قد  اليوم  غاية  واإىل   1961 �سنة  منذ  ق�سنطينة  لوالية 
العقود واالأمالك  اأ�سحاب  الربط بني  املعطيات من خالل  والفهر�سة يف قاعدة  املالك  بيانات  واإدراج  العقارية 

العقارية.

لفائدة  خدمة  اإطالق  على  اجلزائر  بريد  "عدل" وموؤ�س�سة  وتطويره  ال�سكن  لتح�سني  الوطنية  الوكالة  تعمل 
عن  االإلكرتوين  الدفع  بوا�سطة  االإيجار  م�ستحقات  ت�سديد  من  متكنهم  باالإيجار  البيع  �سكنات  من  امل�ستفيدين 
طريق ا�ستخدام البطاقة الذهبية، ومتكن هذه اخلدمة م�ستاأجري �سيغة البيع باالإيجار الت�سديد عن طريق 

اآلة الدفع االإلكرتوين التي �ستزود بها مكاتب الت�سيري املتواجدة مبختلف االأحياء ال�سكنية "عدل".

يا  "احك يل  امل�سرحي اجلديد  بالعر�ص  املتعلقة  86" مبيلة حت�سرياتها  "ميالف  امل�سرح احلر  اكتملت جمعية 
"كرونولوجيا  املتمثل يف  الفني  العمل  ال�سريف قريبا، ويعد هذا  �سيقدم عر�سه  جدي" املوجه لالأطفال والذي 
تاريخية" ي�ستعر�ص يف مدة 40 دقيقة جمموعة من االأحداث اخلا�سة بفرتة الثورة التحريرية من خالل املزج 

بني التمثيل امل�سرحي وكذا عر�ص مقاطع لفيديوهات توؤرخ الأحداث ثورية.

افتتح بنك املوؤ�س�سة امل�سرفية العربية "اأ. بي. �سي -اجلزائر"، اأول �سباك لت�سويق منتجات ال�سريفة االإ�سالمية 
حتت العنوان التجاري "الرباق" بالعا�سمة، يف انتظار برنامج لتعميم �سبابيك ال�سريفة االإ�سالمية عرب خمتلف 
وكاالت هذا البنك اخلا�ص الذي ين�سط يف اجلزائر منذ 1998، عرب وكاالته بكل من �سطيف وحا�سي م�سعود، 

قبل تعميمها على كامل �سبكات البنك.
هــو عدد االأ�سهر التي �ستدوم خاللها عملية اإح�ساء امل�ستثمرات 
الفالحيــة والرثوة احليوانية، ح�سب ما  اأعلن عنه وزير الفالحة، 
مو�سحــا اأن العملية �ستتم با�ستعمــال التكنولوجيات احلديثة، اأين 
اأكد بــاأن هذه العملية تاأخذ بعني االعتبار كل امل�ستثمرات والرثوة 
احليوانية وتعداد الهياكل اخلا�سة بها على م�ستوى قطاع الفالحة، 
اجلديــد فيها هــو ا�ستعمــال التكنولوجيات احلديثــة للتقلي�ص من 
البريوقراطيــة وا�ستعمال االألواح الرقميــة وهذا يف �سبيل تطوير 

املوؤ�سرات الفالحية يف اإطار اأهداف التنمية امل�ستدامة.
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لكل مقام مقال
ا�ستهداف اأمن املواطنني؟!

اأ�سبح املجتمع اجلزائري يعاين من تنامي معدالت 
اجلرمية اإىل اأعلى درجاتها حيث اأ�سبح املواطن ُم�ستهدفا 

يف نف�سه وماله وعر�سه حتى وهو متح�سنا بجدران منزله، 
وقد اكت�سب املجرمون جراأة غري م�سبوقة زادت من تعقيد 
االأحداث وب�ساعتها وتكررها ب�سكل غريب الفت ينبئ عن 

وجود انفالت اأمني يعي�سه املواطن بانت�سار جتارة املخدرات 
واملمنوعات وال�سرقة واالغت�ساب والقتل وال�سرب باأنواعه 

واالعتداءات اللفظية وقد �سجلت امل�سالح الر�سمية يف 
اآخر اإح�ساءاتها ما يقارب ال�سبع مائة جرمية يف اليوم 

يف خمتلف ربوع الوطن، وهذه االأرقام ال�سخمة واملخيفة 
جعلت اجلزائر �سمن الدول التي تت�سدر تقارير موؤ�سرات 

اجلرمية العاملية مبراتب تبعث على الرعب من جانب ومن 
جانب اآخر ت�سّرع من وترية تطبيق الربامج التي تهدف اإىل 

تقلي�ص اجلرمية والعمل على الق�ساء عليها وانت�سال ال�سباب 
من هذا العامل الذي �سرق منهم طموحاتهم واأحالمهم 

واإن�سانيتهم وهم ين�سرون الف�ساد بني العباد ويف البالد..
وفيما يرجع بع�ص املحللني اإىل اأن هذا االرتفاع املفاجئ 
للجرمية يف جمتمعنا اجلزائري املعروف بهدوئه و�سلميته 
اإىل انت�سار تعاطي املخدرات واملوؤثرات العقلية واملهلو�سات 

وامل�سكرات، فاإن اأ�سحاب النظرية الدينية يرجعون هذا 
االنفالت اإىل اخلواء الديني واالبتعاد عن االأعراف 

والتقاليد التي عادة ما تكون وفق ما يقت�سيه ال�سرع وهو ما 
ُيثنيهم يف حال االلتزام عن ارتكاب اجلرائم واالنحراف اأو 

حتى التفكري يف اإتباع �سبل الف�ساد التي تعود عليهم وعلى 
ذويهم بانعدام اال�ستقرار وامل�ساكل ليتحولوا اإىل تهديد 

الأنف�سهم وللمجتمع..
واحلقيقة اأن كال الطرفني قد تو�سل اإىل االأ�سباب التي 

تقف وراء ت�ساعد معدالت اجلرمية واأن التحاليل متالزمة 
ال ميكن ف�سلها بقدر ما توجب جدية املراجعة الر�سمية 

لهذه االأ�سباب وغريها واأنه على اجلهات الو�سية اأن ال 
تكتفي بدور االإح�ساء واملواجهة "العرجاء" لهذه الظاهرة 

املتنامية..
واملالحظ اأن اجلرمية يف اجلزائر انتقلت من �سكلها 
العر�سي اإىل جرائم منظمة بظهور ع�سابات االأحياء 

وانت�سار املنحرفني واملنفلتني وال�سواذ وغري ذلك من 
العوامل التي �سهلت هذا التو�سع املقلق للحوادث املوؤ�سفة 
واالعتداءات التي م�ست جميع الفئات والواليات وبات 

الوطن باأكمله بحاجة اإىل مراجعة جادة يف الربامج 
االأمنية واأ�ساليب التدخل وتوقيتها ومدى اال�ستجابة 

لنداءات املواطنني وقبل كل هذا "اأن�سنة" القوانني 
واالأحكام واحتواء ال�سباب وم�ساعدتهم ومنحهم كامل 

حقوق املواطنة ثم بعد ذلك يجوز ال�سرب بيد من حديد 
لكل خمالف ومنحرف وجمرم لتحقيق اال�ستقرار االأمني 

وتنظيم احلياة العامة للمواطنني.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

ثمانية حماور ل�سيدلة جديدة
ترتكز  عملها  خطة  اأن  ال�سيدالنية،  ال�سناعة  وزارة  اأفادت   2020 �سنة  بعنوان  القطاع  اجنازات  ح�سيلة  يف 
على ثمانية )8( حماور وهي تعديل الت�سريع احلايل، و�سع اطار تنظيمي عام منا�سب، و�سياغة تنظيم ي�سمح 
ال�سيدالنية  ال�سناعة  وتطوير  ال�سيدالنية  املوؤ�س�سات  ن�ساطات  ب�سبط  ال�سيدالنية  للمواد  الوطنية  للوكالة 

ف�سال عن �سبط ال�سوق وتفعيل اليقظة االإ�سرتاتيجية والتب�سيط االإداري والرقمنة.

ال�سورة من مدينة 
عني التوتة 

بوالية باتنة، 
وح�سب ما هو 

وا�سح فاالأ�سجار 
قد باتت تنمو يف 
اأعمدة الكهرباء 

ورمبا ت�سبح 
االأخرية حدائق 
يف امل�ستقبل من 

يدر طاملا اأن 
ال�سلطات ال تبايل 

وال حتاول اأن 
تغطي كل ما هو 

مك�سوف.
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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 

                                                              غيضص من فيضص 
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نوارة بوبري

احلم قي�سك يا مواطن...
يبدوا اأن ت�سريحات وزير ال�سناعة 
قد زادت الطني بلة وت�سببت يف حقد 

كبري بقلب املواطن الفقري الذي ا�ستيقظ 
على �سفعة وزير قرر وبعد تدوير 

وحتوير يف اجلمل والكلمات اأن يخرج 
عن �سمته وهو يتذكر "الكذب على 

املواطن" حرام، وعليه اأن يكون �سريحا 
بايقاظه من اأحالم اليقظة ويذكره 
انه من نوع الفقاقري ولي�ص من حقه 

احللم مثل االأغنياء بالتخل�ص من اأزمة 
التنقل واأزمات النقل "الهمومي"، ب�سيغة 

�سحوة ال�سمري ليبعث يف نف�سه ال�سعور 
بامل�سوؤولية جتاه االقت�ساد ومن ثم جتاه 

البالد حتت �سعار "عظام ال�سقى يبقاو 
لل�سقاء".

فاملغبون الذي تعود على غبنه ويف 
نظر ح�سرة الوزير لن يت�سرر اإذا ما مت 
رفع �سعر ال�سيارة اأو �سعر البنزين الأنه 
لن ميتلك �سيارة وبالتايل فانه لن يهتم 

لالأمرين، ومن املحرم اأن يحلم بهذه 
امللكية التي ال حتق له، فعليه اأن يكون 
م�سوؤوال مفعوال به يفكر يف اأمر البالد 

وغريه قبل اأن يفكر يف نف�سه كيف ال وهو 
من تعود على دخان احلافالت و"رخ�ص" 

وا�ستغالل �سيارات االأجرة والنقل 
احل�سري ومل تعد ق�سية الكلوند�ستان 

تثري خماوفه، فهو املعذب يف االأر�ص الذي 
طال عذابه ومل يعد اأمله وال �سراخه 

واأنينه ي�سمع له �سوتا اأو يرجع له �سدى، 
الن ان�سغاله ال حدث بالن�سبة ملن ال 

ان�سغال وال �سكوى لهم.
فال�سيارة احللم اأو حلم ال�سيارة غري 
متاح يف عهده اجلديد وحقه يف احللم 

اأي�سا ال يجب اأن يتجاوز حدود امل�سوؤولية، 
كونه امل�سوؤول االأول واالأخري عن اقت�ساد 

البالد واأمنها و�سالمتها و�سحتها وووو.... 
وعليه اأن يكون "قد امل�سوؤولية" التي كلف 

و�سرف بها حتى وهو يحلم... واملطلوب 
اأن "يحلم على قي�سه".

                                                              غيضص من فيضص 
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بــات الناقلون عرب ال�ساحنات ملختلــف اأنواع الرمل من 
خمتلــف املحاجــر املتواجــدة �سمــن اإقليــم واليــة باتنة 
ي�سكلــون خطــرا علــى �سائقــي املركبــات اخلفيفــة، حيث 
اأن اأ�سحــاب ال�ساحنــات ال يراعــون احلمولــة القانونيــة 
امل�سمــوح بنقلها واأ�سبحوا ميلــوؤون ال�ساحنات اإىل م�ستوى 
يت�سبــب يف  تناثر الرمل على م�ستوى الطريق االأمر الذي 
ي�ســكل يف الكثري مــن االأحيان خطــرا ويت�سبب يف حوادث 
مــرور، فمتــى �سيو�ســع اأ�سحــاب هاتــه ال�ساحنــات اأمــام 
حتمية مراعاة احلمولة القانونية واأمام املراقبة خا�سة 

بالقرب من املحاجر؟

بطاقة حمـــــــــراء
�ساحنات ت�سكل خطرا 

على ال�سائقني

auresbook
قال: عبد الرحمن بن بوزيد )وزير ال�صحة(

�صيادي  ق��رار  اجل��وي  املجال  ..."فتح 
نحن  ما  نبقى على  اأن  الأف�صل  من  لكن 

عليه".
القرار  يبنى  ما  وعلى  راج���ل...  يا  قلنا: 
اللجنة  توجيهات  على  األي�س  ال�سيادي؟ 

العلمية؟

برنامج جت�س�س من �سركة �سهيونية

براهيمي ثاين اأف�سل جنم يف قطر

رقمنة العقار بداأت �سنة 1961؟؟

تخلي�س"الكراء"بالذهبية

جدي" يا  يل  "احك 

االإ�سالمية  ال�سريفة  منتجات  لت�سويق  �سي"،  بي.  "اأ. 

ت�ساعفه  موؤكدا  مكثف،  �سيرباين  لهجوم  تتعر�ص  اجلزائر  اإن  للحكومة،  الر�سمي  والناطق  االت�سال  وزير  قال 
منذ جتدد التوتر بالكركرات بني االحتالل املغربي وجبهة البولي�ساريو، و�سدد بلحيمر يف ت�سريحات لو�سائل 
"املغرب  ال�سياق:  هذا  يف  م�سيفا  ي�ستهدفها،  الذي  ال�سيرباين  الهجوم  ملواجهة  بجد  تعمل  اجلزائر  باأن  اإعالم، 
اقتنى برنامج جت�س�ص من �سركة �سهيونية"، واأ�سار اإىل اأن حتذيرات احلكومة من العدو اخلارجي لي�ست ن�سجا 

من اخليال من اأجل كبح التظاهر.

توج الدويل اجلزائري والعب نادي الريان القطري، يا�سني براهيمي، بجائزة ثاين اأف�سل العب يف دوري جنوم 
جلوائز  الت�سويت  نتائج  عن  القدم  لكرة  القطري  االحتاد  جائزة  اأمناء  جمل�ص  اإعالن  بعد  هذا  وجاء  قطر، 
االأف�سل للق�سم االأول من ذات الدوري للمو�سم -2020 2021، يذكر اأن براهيمي احتل املركز الثاين بعد العب 

ال�سد، االإ�سباين �سانتي كازورال.

رقمنتها  مت  عقاري  واأر�سيف  وثيقة  األف   234 من  اأزيد  اأن  ق�سنطينة  لوالية  العقارية  املحافظة  مدير  اأكد 
2019، مفيدا باأن رقمنة جميع الوثائق العقارية  وفهر�ستها بقاعدة املعطيات لذات املحافظة وذلك منذ عام 
للعقود  ال�سوئي  امل�سح  وهي   مراحل  ثالث  عرب  مرت  قد  اليوم  غاية  واإىل   1961 �سنة  منذ  ق�سنطينة  لوالية 
العقود واالأمالك  اأ�سحاب  الربط بني  املعطيات من خالل  والفهر�سة يف قاعدة  املالك  بيانات  واإدراج  العقارية 

العقارية.

لفائدة  خدمة  اإطالق  على  اجلزائر  بريد  "عدل" وموؤ�س�سة  وتطويره  ال�سكن  لتح�سني  الوطنية  الوكالة  تعمل 
عن  االإلكرتوين  الدفع  بوا�سطة  االإيجار  م�ستحقات  ت�سديد  من  متكنهم  باالإيجار  البيع  �سكنات  من  امل�ستفيدين 
طريق ا�ستخدام البطاقة الذهبية، ومتكن هذه اخلدمة م�ستاأجري �سيغة البيع باالإيجار الت�سديد عن طريق 

اآلة الدفع االإلكرتوين التي �ستزود بها مكاتب الت�سيري املتواجدة مبختلف االأحياء ال�سكنية "عدل".

يا  "احك يل  امل�سرحي اجلديد  بالعر�ص  املتعلقة  86" مبيلة حت�سرياتها  "ميالف  امل�سرح احلر  اكتملت جمعية 
"كرونولوجيا  املتمثل يف  الفني  العمل  ال�سريف قريبا، ويعد هذا  �سيقدم عر�سه  جدي" املوجه لالأطفال والذي 
تاريخية" ي�ستعر�ص يف مدة 40 دقيقة جمموعة من االأحداث اخلا�سة بفرتة الثورة التحريرية من خالل املزج 

بني التمثيل امل�سرحي وكذا عر�ص مقاطع لفيديوهات توؤرخ الأحداث ثورية.

افتتح بنك املوؤ�س�سة امل�سرفية العربية "اأ. بي. �سي -اجلزائر"، اأول �سباك لت�سويق منتجات ال�سريفة االإ�سالمية 
حتت العنوان التجاري "الرباق" بالعا�سمة، يف انتظار برنامج لتعميم �سبابيك ال�سريفة االإ�سالمية عرب خمتلف 
وكاالت هذا البنك اخلا�ص الذي ين�سط يف اجلزائر منذ 1998، عرب وكاالته بكل من �سطيف وحا�سي م�سعود، 

قبل تعميمها على كامل �سبكات البنك.
هــو عدد االأ�سهر التي �ستدوم خاللها عملية اإح�ساء امل�ستثمرات 
الفالحيــة والرثوة احليوانية، ح�سب ما  اأعلن عنه وزير الفالحة، 
مو�سحــا اأن العملية �ستتم با�ستعمــال التكنولوجيات احلديثة، اأين 
اأكد بــاأن هذه العملية تاأخذ بعني االعتبار كل امل�ستثمرات والرثوة 
احليوانية وتعداد الهياكل اخلا�سة بها على م�ستوى قطاع الفالحة، 
اجلديــد فيها هــو ا�ستعمــال التكنولوجيات احلديثــة للتقلي�ص من 
البريوقراطيــة وا�ستعمال االألواح الرقميــة وهذا يف �سبيل تطوير 

املوؤ�سرات الفالحية يف اإطار اأهداف التنمية امل�ستدامة.
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لكل مقام مقال
ا�ستهداف اأمن املواطنني؟!

اأ�سبح املجتمع اجلزائري يعاين من تنامي معدالت 
اجلرمية اإىل اأعلى درجاتها حيث اأ�سبح املواطن ُم�ستهدفا 

يف نف�سه وماله وعر�سه حتى وهو متح�سنا بجدران منزله، 
وقد اكت�سب املجرمون جراأة غري م�سبوقة زادت من تعقيد 
االأحداث وب�ساعتها وتكررها ب�سكل غريب الفت ينبئ عن 

وجود انفالت اأمني يعي�سه املواطن بانت�سار جتارة املخدرات 
واملمنوعات وال�سرقة واالغت�ساب والقتل وال�سرب باأنواعه 

واالعتداءات اللفظية وقد �سجلت امل�سالح الر�سمية يف 
اآخر اإح�ساءاتها ما يقارب ال�سبع مائة جرمية يف اليوم 

يف خمتلف ربوع الوطن، وهذه االأرقام ال�سخمة واملخيفة 
جعلت اجلزائر �سمن الدول التي تت�سدر تقارير موؤ�سرات 

اجلرمية العاملية مبراتب تبعث على الرعب من جانب ومن 
جانب اآخر ت�سّرع من وترية تطبيق الربامج التي تهدف اإىل 

تقلي�ص اجلرمية والعمل على الق�ساء عليها وانت�سال ال�سباب 
من هذا العامل الذي �سرق منهم طموحاتهم واأحالمهم 

واإن�سانيتهم وهم ين�سرون الف�ساد بني العباد ويف البالد..
وفيما يرجع بع�ص املحللني اإىل اأن هذا االرتفاع املفاجئ 
للجرمية يف جمتمعنا اجلزائري املعروف بهدوئه و�سلميته 
اإىل انت�سار تعاطي املخدرات واملوؤثرات العقلية واملهلو�سات 

وامل�سكرات، فاإن اأ�سحاب النظرية الدينية يرجعون هذا 
االنفالت اإىل اخلواء الديني واالبتعاد عن االأعراف 

والتقاليد التي عادة ما تكون وفق ما يقت�سيه ال�سرع وهو ما 
ُيثنيهم يف حال االلتزام عن ارتكاب اجلرائم واالنحراف اأو 

حتى التفكري يف اإتباع �سبل الف�ساد التي تعود عليهم وعلى 
ذويهم بانعدام اال�ستقرار وامل�ساكل ليتحولوا اإىل تهديد 

الأنف�سهم وللمجتمع..
واحلقيقة اأن كال الطرفني قد تو�سل اإىل االأ�سباب التي 

تقف وراء ت�ساعد معدالت اجلرمية واأن التحاليل متالزمة 
ال ميكن ف�سلها بقدر ما توجب جدية املراجعة الر�سمية 

لهذه االأ�سباب وغريها واأنه على اجلهات الو�سية اأن ال 
تكتفي بدور االإح�ساء واملواجهة "العرجاء" لهذه الظاهرة 

املتنامية..
واملالحظ اأن اجلرمية يف اجلزائر انتقلت من �سكلها 
العر�سي اإىل جرائم منظمة بظهور ع�سابات االأحياء 

وانت�سار املنحرفني واملنفلتني وال�سواذ وغري ذلك من 
العوامل التي �سهلت هذا التو�سع املقلق للحوادث املوؤ�سفة 
واالعتداءات التي م�ست جميع الفئات والواليات وبات 

الوطن باأكمله بحاجة اإىل مراجعة جادة يف الربامج 
االأمنية واأ�ساليب التدخل وتوقيتها ومدى اال�ستجابة 

لنداءات املواطنني وقبل كل هذا "اأن�سنة" القوانني 
واالأحكام واحتواء ال�سباب وم�ساعدتهم ومنحهم كامل 

حقوق املواطنة ثم بعد ذلك يجوز ال�سرب بيد من حديد 
لكل خمالف ومنحرف وجمرم لتحقيق اال�ستقرار االأمني 

وتنظيم احلياة العامة للمواطنني.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

ثمانية حماور ل�سيدلة جديدة
ترتكز  عملها  خطة  اأن  ال�سيدالنية،  ال�سناعة  وزارة  اأفادت   2020 �سنة  بعنوان  القطاع  اجنازات  ح�سيلة  يف 
على ثمانية )8( حماور وهي تعديل الت�سريع احلايل، و�سع اطار تنظيمي عام منا�سب، و�سياغة تنظيم ي�سمح 
ال�سيدالنية  ال�سناعة  وتطوير  ال�سيدالنية  املوؤ�س�سات  ن�ساطات  ب�سبط  ال�سيدالنية  للمواد  الوطنية  للوكالة 

ف�سال عن �سبط ال�سوق وتفعيل اليقظة االإ�سرتاتيجية والتب�سيط االإداري والرقمنة.

ال�سورة من مدينة 
عني التوتة 

بوالية باتنة، 
وح�سب ما هو 

وا�سح فاالأ�سجار 
قد باتت تنمو يف 
اأعمدة الكهرباء 

ورمبا ت�سبح 
االأخرية حدائق 
يف امل�ستقبل من 

يدر طاملا اأن 
ال�سلطات ال تبايل 

وال حتاول اأن 
تغطي كل ما هو 

مك�سوف.

ح�سيلة جديدة لفريو�ص 
كورونا يف اجلزائر 

يرتاأ�ض اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا ملجل�ض احلكومة يتم خالله درا�ضة عدد من امل�ضاريع واملرا�ضيم التنفيذية التي �ضتعر�ض للم�ضادقة، حيث �ضي�ضع 
وزير الداخلية واجلماعات املحلية كمال بلجود امام احلكومة م�ضروع مر�ضوم تنفيذي يحدد مهام جلنة امل�ضاعدة على حتديد املوقع وترقية الإ�ضتثمارات و�ضبط العقار 

وت�ضكيلتها و�ضريها، وذلك �ضمن خمطط اإعادة هيكلة العقار اخلا�ض باجلماعات املحلية كما �ضيقدم الوزير عر�ضا حول خمطط تنظيم �ضري جامع اجلزائر.

ق. و

ق. و

مر�شوم  م�شروع  �لفالحة  وزيــر  �شيعر�ص  كما 
�الأر��شي  منح  وكيفيات  �شروط  يحدد  تنفيذي 
لال�شت�شالح  للدولة  �خلا�شة  لــالأمــالك  �لتابعة 
�شي�شمح  ــذي  �ل �مل�شروع  وهــو  �الإمــتــيــاز.  �إطـــار  يف 
يف  للدولة  �لتابعة  �لفالحية  �الأر��ــشــي  بتوزيع 
بعد  خا�شة  �الأمتياز  طريق  عن  �الإ�شت�شالح  �إطار 
�شيعر�ص  جهته  من  �لهكتار�ت   �أالف  ��شرتجاع 
تنفيذيني،  مر�شومني  م�شروعي  �لطاقة،  ــر  وزي
�الأول لكيفيات ح�شاب مبالغ �لت�شديد�ت �ل�شهرية 
على  �خلزينة  على  ت�شبيقات  تعترب  �لتي  �ملوؤقتة 
ح�شاب  كيفيات  يحدد  و�لثاين،  �ملحروقات  دخل 
�لت�شبيقات �ملوؤقتة لل�شريبة على مكافاأة �ل�شريك 
�ملتعاقد �الأجنبي. كما �شيقدم وزير �لنقل، م�شروع 
�ملجتمع  من�شة  و�شع  يت�شمن  تنفيذي  مر�شوم 

�ملينائي لتبادل �لبيانات �لرقمية.
�إ�شكالية  حــول  عر�شا  يقدم  �لــربيــد  ــر  وزي ــا  �أم
يخ�ص  وفيما  �الإلكرتوين.  �لدفع  �إ�شتعمال  تعميم 

فروخي  �لــوزيــر  �شيقدم  �لبحري  �ل�شيد  قطاع 
�شيد �حمد عر�شا يتعلق باإح�شاء تد�بري تب�شيط 

�القت�شادية  باالأن�شطة  �ملرتبطة  �الإجـــر�ء�ت 
�خلا�شعة للرتخي�ص.

كمال  �ملحلية،  و�جلماعات  �لد�خلية،  وزير  �شّدد 
�لعون  �بتعاد  �شرورة  على  �لثالثاء،  �أم�ص  بلجود، 
من  وغريها  و�ملح�شوبية  �لر�شوة،  عن  �لعمومي 
يف  �ل�شروع  عن  �لد�خلية،  وزير  وك�شف   �الآفــات. 
للمر�شد  �مل�شرية  �لقانونية  �لن�شو�ص  مر�جعة 
�لوطني للمرفق  �لعام �مل�شتحدث يف 2016 ق�شد 
�ر�شاء مبادئ   �ملهام �ملنوط به ومتكينه من  تعزيز 
�حلوكمة وم�شاهمته بفعالية يف �الرتقاء باملرفق 

�لعام.
و�أ�شار بلجود، خالل ندوة حول �أخالقيات �ملرفق 
خدمات  بتقدمي  جمرب  �لعمومي  �لعون  �أن  �لعام، 
و�أ�شاف  �ل�شعب.  ملتطلبات  ت�شتجيب  جــودة  ذ�ت 
ترقية  على  بالعمل  جمــرب  �لــعــون  �أن  ــر،  ــوزي �ل
وو�شع  بــه،  �ملتعلقة  �لــقــر�ر�ت  كــل  يف  �ملو�طنني 

�ملعلومات مبتناول �ملرتفقني.
و�أكد بلجود على �أنه يتوجب على �لعون �لعمومي 
و�أن  و�الأخالقية  �ل�شلوكية  باملعايري  يتحلى  �أن 
يحر�ص على �أن يقوم مبهامه جتاه �ملو�طن ويقدم 
حقوق  ترقية  على  و�لعمل  جــودة  ذ�ت  خدمات 
�ملو�طنني من خالل �إعالمهم بكل �لقر�ر�ت �ملعنية 

بهم.
يف  �لهامة  �ملعلومات  و�شع  �شرورة   على  ركز  كما 
حت�شني  يف  �مل�شاركة  على  وحثهم  �ملو�طن  متناول 

عملية �خلدمة �لعمومية. وكذ� �الهتمام ب�شكاوي 
و�لتح�شي�ص  �الأخالقي  �لبعد  لتكري�ص  �ملو�طنني 
باأهمية �ملنهج �ملعمول به ون�شره على �أو�شع نطاق.

�لتي  �الإ�شالحات  �أن  �إىل  �لد�خلية  وزير  و�أ�شار 
تب�شيط  خالل  من  �لوز�رية  م�شاحله  فيها  �شرعت 
�لعن�شر  يف  �ال�شتثمار  ت�شتوجب  �الإجـــــر�ء�ت، 
بالقيم  �نتقاء كفاء�ت تتحلى  �لب�شري من خالل  
�الأخالقية و�ل�شلوكية وتتغلب على �لعقبات �لتي 

ترهق كاهل �ملو�طن.

�أ�شاليب  و��شتحد�ث  �الإد�رة  تطوير  وبخ�شو�ص 
�ملتعلقة  �لن�شو�ص  مر�جعة  �إىل  �أ�شار  �حرت�فية 
باملوظفني  �ملنوطة  �ملهام  تعزيز  ق�شد  بامل�شروع  
باملرفق  لالرتقاء  �لعمومية  �حلوكمة  وتر�شيخ 
�لعام، وتطوير �الإد�رة �اللكرتونية وو�شع �أنظمة 
�إجر�ء�ت فعالة لالت�شال ق�شد تكري�ص �لت�شاركية 
�لوثائق  حذف  مع  �ملو�طنني  من  �الإد�رة  وتقريب 
من  �ملطلوبة  �مللفات  يف  �ل�شرورية  غري  ــة  �الإد�ري

�ملو�طن.

للت�شريح  رقمية  �أر�شية  �ل�شحة  وز�رة  ��شتحدث 
جانبية  الأعــر��ــص  تعر�شت  �لتي  �حلـــاالت  بكافة 
خمطط  ��شتحد�ث  �إىل  باال�شافة  �للقاح،  �أخذ  بعد 
��شرت�تيجي للتلقيح �شد فريو�ص كورونا يف �جلز�ئر، 
مع  �شليمة  لقاحات  �قتناء  �إىل  �الأول  باملقام  يهدف 

حتديد �الأولوية. 
�مل�شت�شفيات  و�إ�شالح  و�ل�شكان  وزير�ل�شحة  وقال 
وغري  جماين  �لتلقيح  �أن  بوزيد،  بن  �لرحمان  عبد 
و�لبالغني  �مل�شابني  �الأ�شخا�ص  وي�شمل  �جــبــاري 
�لتلقيح  يف  �الأولوية  �أّن  �إىل  م�شري�  و�كرث،  �شنة   18
مل�شتخدمي �ل�شحة يف �لقطاع �لعام و�خلا�ص و�لذين 

ميار�شون مهام ��شرت�تيجية.
ــوزيــر، خــالل يــوم بــرملــاين حــول جائحة  وذكــر �ل
�الأمة،  مبجل�ص  �لتلقيح  و�إ�شرت�تيجية   19 ـ  كوفيد 
�خلدمات  متعددة  �لعياد�ت  يف  �لتلقيح  عملية  �أن 
ـــد�ت طــب �لعمل  ــة و�لــطــب �لــوقــائــي ووح ــئ و�الأوب
�لظل،  مناطق  ل�شكان  بالن�شبة  �ملتنقلة  و�لعربات 
م�شري� يف �ل�شياق ذ�ته �إىل �أنه مت �إختيار �للقاحات 
�ملنا�شبة بعد �الطالع على نتائج �لدر��شات �لعلمية، 
و�لدخول مع �شركات �جنبية م�شنعة للقاح منذ �أوت 

�لفارط.
تلقي  بخ�شو�ص  �ملو�طنني  جميع  �لوزير،  وطماأن 
�إن �للقاح �أمر عادي وغري خميف وله  �للقاح قائال: 
�أعر��ص مثل باقي �للقاحات �الأخرى. و�أ�شار �إىل �أن 
�لعديد من �للقاحات لديها �أعر��ص على غر�ر �حلمى 
و�الإ�شهال وهي غري خطرية. وك�شف يف ذ�ت �ل�شياق، 
ملعهد  �لعام  �ملدير  رفقة  قريبا  �للقاح  �شيتلقى  �أنــه 

با�شتور فوزي در�ر.
وعملت �لوز�رة على حتديد مو�قع �لتلقيح وتكوين 
�للقاحات  توزيع  خمططات  و�إعـــد�د  �مل�شتخدمني، 
عن  بوزيد،  بن  �أعلن  كما  �ل�شحة،  م�شتخدي  لفائدة 
�حلاالت  بكافة  للت�شريح  رقمية  �أر�شية  �إ�شتحد�ث 

�لتي تعر�شت الأعر��ص جانبية بعد �أخذ �للقاح.

زيان،  بن  �لباقي  �لعايل عبد  �لتعليم  وزير  ك�شف 
�القامات  غلق  قر�ر  �تخاذ  مت  �أنه  �لثالثاء،  �أم�ص 
تقع  �لتي  لالقامات  بالن�شبة  خا�شة  �ملهرتئة، 
د�ئرته  م�شالح  �أن  زيــان  بن  وقــال  �لعا�شمة،  يف 
�لالزمة  �الجــر�ء�ت  �تخاذ  على  عازمة  �لوز�رية 
ذ�ت  و�أ�شاف  �ملهرتئة  �جلامعية  �الإقامات  حق  يف 

�لتد�بري  �تخاذ  على  ــازم  ع �لقطاع  �أن  �ملتحدث 
�لعاجلة.

عن  �لعايل  �لتعليم  وزير  �أعلن  ذلك  مع  باملو�ز�ة 
ت�شلم 11 �ألف �شرير ب�شيدي عبد �هلل، باملو�ز�ة مع 
ذلك �شيتم �ن�شاء ف�شاء للتناف�ص بني �جلامعات كما 
دعا �لوزير كل مديري �ملوؤ�ش�شات �إىل �شمان حتقيق 

�لتهاون يف �حرت�م  تعليم نوعي وذو جودة، وعدم 
على  مقبلني  ونحن  خا�شة  �ل�شحي  �لربوتوكول 
م�شابقة �لدكتور�ة هذه �اليام. و�شدد �لوزير على 
�لطلبة  �شالمة  ل�شمان  �ملقيمني  غري  �لدخول  منع 
مع حت�شني جودة �خلدمات د�خل وما بني �لواليات 

توفري كل �لظروف �ملعي�شية �ملالئمة للطالب.

�الأكرث  �لتكنولوجيات  ''بع�ص  �أن  و�أ�شاف، 
�لكيان، تظل  �أنتجها مطورو هذ�  �لتي  �شرية 
�أكرث قربا بن�شخها �لع�شكرية �الأ�شلية، وهو 
يتم  �لتي  �لهجومية  �لربجميات  �أحــد  حال 
على  �لتج�ش�ص  يف  ترغب  �لتي  للدول  بيعها 
ولل�شركات  �ملتنازعة  للدول  وكذ�  مو�طنيها 
�خلا�شة �لتي تاأمل يف �حل�شول على ميزة �أو 
تفوق على مناف�شيها �أو �شمان ح�شن ��شتغالل 
خيار�تهم  وتوجيه  عليهم  و�لتاأثري  زبائنها 

�لتجارية.
من�شات  يف  �لربجميات  هذه  �إدماج  ومبجرد 
ي�شتعملها  �لــتــي  �الجــتــمــاعــيــة  �لــو�ــشــائــط 
�لربجميات  هــذه  فــاإن  �مل�شتخدمني،  ماليري 
�جلا�شو�شية توفر مل�شالح �ال�شتعالمات للدول 

�ملعنية بعد� يكاد يكون عامليا.
هذ�  يف  للحكومة،  �لر�شمي  �لناطق  وذكــر 
رفعتها  �لتي  �لق�شائية  بالدعوى  �ل�شياق، 
''و�ت�شاب'' وهي من�شة للتو��شل �الجتماعي 

كاليفورنيا  حمكمة  �أمام  لفاي�شبوك  مملوكة 
مر�قبة  �شركة  �أكرب  وهي  �أو''  �أ�ص  ''�أن  �شد 
يعرف  ''مــا   2010 عــام  �أ�ش�شها  �إ�شر�ئيلية 
�لع�شكرية  �الإ�شر�ئيلية  �جلو�ش�شة  بوحدة 
8200''. و�أو�شح �ل�شيد بلحيمر �أنه مبوجب 
�أ�ص  ''�أن  �تهم  ''و�ت�شاب''  فاإن  �لدعوى  هذه 
��شتهدفت  �شيرب�نية،  هجمات  بتنفيذ  �أو'' 
�لهو�تف �ملحمولة الأكرث من 1400 م�شتخدم 

يف 20 دولة.
�عتد�ئه  تنفيذ  يف  �أو''  �أ�ـــص  ''�أن  وقـــام 
�مل�شمي  �لــتــجــ�ــشــ�ــص  ــامــج  بــرن بــا�ــشــتــخــد�م 
�ملد�فعني  �شد  ''��شتخدم  �لذي  ''بيغا�شو�ص'' 
و�لزعماء  و�ملــحــامــني  �الإنــ�ــشــان  حقوق  عــن 
�الإغــاثــة''،  وعمال  و�ل�شحفيني  �لدينيني 
هذ�  ��شتخد�م  رخ�شة  �أو''  �أ�ص  ''�أن  منح  كما 
منها  ال�شيما  �حلكومات،  لع�شر�ت  �لربنامج 
�لتي ال تتمتع ب�شمعة طيبة يف جمال �حرت�م 

حقوق �الإن�شان على غر�ر �ملغرب.
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بلجود يتوعد مبحاربة البريوقراطية يف املرفق العام

بن زيان يعتزم غلق االإقامات اجلامعية املهرتئة

جراد يرتاأ�س اجتماعا ملجل�س احلكومة اليوم
الوطني

''الكيان ال�صهيوين متورط يف احلرب 
االإلكرتونية الأهداف ع�صكرية''

اطالق اأر�صية رقمية للت�صريح 
باأعرا�س التلقيح اجلانبية

ـــــوم �أمـــ�ـــص  مـــثـــل ي
�لـــثـــالثـــاء �لـــوزيـــر 
عبد  لل�شكن  �ل�شابق 
�أمــام  طمار  �حلميد 
�لتحقيق  قــا�ــشــي 
مبــحــكــمــة �لــقــطــب 
�ملتخ�ش�ص  �لوطني 
يف مكافحة �جلرمية 
�ملالية و�القت�شادية 
ــيــدي �أحمـــمـــد،  ــش ــ� ل
ــه يف  ــي لــال�ــشــتــمــاع �إل

تتعلق  ف�شاد  ق�شية 
بفرتة توليه من�شب و�يل والية م�شتغامن.

ومت �لتحقيق مع طمار يف ق�شايا ف�شاد تتعلق 

عمومي  عقار  مبنح 
بــــــدون وجـــــه حق 
ــرر�ت  ــق ـــر م وتـــزوي
و�مل�شا�ص  عمومية 
�لوطنية  باالمالك 
غري  �متياز�ت  ومنح 

م�شتحقة.
ــد  ــب ويـــــتـــــابـــــع ع
�لــــوحــــيــــد طـــمـــار 
تتعلق  ثقيلة  بتهم 
ـــــر يف  ـــــزوي ـــــت ـــــال ب
�لعمومية  �ملــحــرر�ت 
�ل�شرعي  غري  و�ال�شتعمال  �لتبديد  وتهمة 
بحكم  موظف  �إىل  عهدت  عمومية  الأمـــو�ل 

يف  عا�شور  �إليا�ص  �الأمة  جمل�ص  ع�شو  �شارك 
للبحر  �لربملانية  �جلمعية  تنظمه  �جتماع 
�الأمم  مكتب  مع  بالتعاون  �ملتو�شط  �الأبي�ص 
مو�شوع  حــول  �الإرهــــاب  ملكافحة  �ملــتــحــدة 
لتنظيم  �الإقليمية  �لهزمية  بعد  ''�لتحديات 

)د�ع�ص(''، ح�شبما �أفاد به بيان للمجل�ص.
ويندرج هذ� �لن�شاط �لذي �نعقد عرب تقنية 
�لتي  �ل�شر�كة  �إطــار  يف  بعد  عن  �لتحا�شر 
�الإرهاب  ملكافحة  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  جتمع 
مكافحة  حول  �خلا�شة  �لربملانية  �للجنة  مع 
للبحر  �لربملانية  للجمعية  �لتابعة  �الإرهــاب 

�الأبي�ص �ملتو�شط.
�لطرفان من  ي�شعى  �لبيان فقد  ن�ص  وح�شب 
خالل هذه �ل�شر�كة �إىل تعزيز دور �لربملانيني 
يف مكافحة �الإرهاب، وم�شاهمتهم يف �لرفع من 
وتاأهيل  ــاج  و�إدم متابعة  على  �لــدول  قــدر�ت 
رو�بــط  وجـــود  يحتمل  �لــذيــن  �الأ�ــشــخــا�ــص 
باالإ�شافة  �الإرهابية،  باملجموعات  جتمعهم 
�إىل تقييم فعالية �لقو�نني و�لت�شريعات ذ�ت 

�ل�شلة بالق�شاء على �لتطرف.
�لتحديات  تقييم  �الأعمال  جــدول  وت�شمن 
بتنظيم  حلقت  �لتي  �الإقليمية  �لهزمية  بعد 
�جلهود  وتعزيز  �جلهوي  �لتعاون  ''د�ع�ص''، 
من �أجل مكافحة �الإرهاب وكذ� �الإم�شاء على 
بروتوكول تفاهم بني �جلهتني �ملنظمتني، من 
�إطار  وحتديد  بينهما،  �لتعاون  تعزيز  �أجــل 
منطقة  يف  �لربملانيني  ــتــز�م  �ل لــدعــم  عمل 
�ال�شرت�تيجية  تنفيذ  بعملية  �ملــتــو�ــشــط، 

�لعاملية ملكافحة �الإرهاب.
يف  ـــة  �الأم جمل�ص  ع�شو  م�شاركة  و�شكلت 
جتربة  ال�شتعر��ص  �شانحة  �الجتماع  هــد� 
يف  �ل�شاملة  ومقاربتها  ــدة  ــر�ئ �ل �جلــز�ئــر 
كما  منابعه  وجتفيف  �الإرهــاب  على  �لق�شاء 
�أبرز �أن مكافحة �لتطرف م�شار طويل يتطلب 
�الإجـــــر�ء�ت  وحتــيــني  و�لتن�شيق  �لــتــعــاون 
ما  وهــو  و�الحــرت�زيــة،  و�لردعية  �لعقابية 
تقوم به �لدولة �جلز�ئرية مبر�فقة �لربملان 

بغرفتيه.

��أم�ص  و�ل�شكان،  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
�لثالثاء، عن ت�شجيل 175 �إ�شابة جديدة 
خالل  وفــاة  حــاالت  و02  كورونا  بفريو�ص 
با�شم  �لناطق  وح�شب  �ملا�شية.  �شاعة   24
جمال  كورونا  فريو�ص  ومتابعة  ر�شد  جلنة 
�إىل  �ال�شابات  �جمايل  �رتقع  فقد  ــور�ر  ف
�جمايل  �رتفع  بينما  ��شابة،   111069

�لوفيات �إىل 2945 حالة وفاة. 
ت�شجيل  مت  �أنــه  ــور�ر  ف �أو�ــشــح  �ملقابل،  يف 
162 حالة �شفاء جديدة خالل 24 �شاعة 
�ملا�شية ليرتفع  �ملجموع �إىل 76330 حالة، 
�لعناية  حتــت  حــالــة   19 تتو�جد  بينما 
�أقل  �شجلت  والية   25 �أن  م�شيفا  �ملركزة. 
�أي  9 حاالت و19 والية مل ت�شجل بها  من 
حالة، فيما �شجلت 4 واليات �أخرى �أزيد من 

حاالت.  10

حمكمة �صيدي احممد حتقق 
مع عبد الوحيد طمار يف ق�صايا ف�صاد

اجلزائر ت�صتعر�س جتربتها الرائدة
 يف حماربة االإرهاب

ت�صجيل 175 اإ�صابة 
جديدة، 162 حالة 
�صفاء و حالتي وفاة

تفعيل اآليات مكافحة الف�ساد والر�سوة..

يتناول قرارات جديدة حول العقار و�سروط منح الأرا�سي عن طريق الأمتياز

�سدد على منع الدخول لغري املقيمني..

ق. و

�ضيربانية  ''حرب  اإنها  قال  ما  تفا�ضيل  بلحيمر،  عمار  احلكومة  با�ضم  والناطق  الت�ضال  وزير  ك�ضف 
تقودها اإ�ضرائيل واملغرب �ضد اجلزائر''. وقدم حقائق عن احلرب الإلكرتونية، وما تقوم به تل اأبيب من 

اأبحاث ع�ضكرية يف الربجميات الهجومية وتطبيقاتها املدنية يف الف�ضاء ال�ضيبرياين.

ق. و

هناك حرب �سيربانية تقودها اإ�سرائيل واملغرب �سد اجلزائر، بلحيمر

بخ�سو�ص تلقي اللقاح..

ق. و

ق. و ق. و

ق. و



لقي م�ساء اأم�ص، طفل يبلغ من العمر 
حو�ص  داخل  غرقا  حتفه  �سنوات،   8

مائي بقرية قو�سي يف بلدية اأوالد 
�سي �سليمان، حيث تدخلت م�سالح 

احلماية املدنية وقامت بانت�سال جثتــه 
نحو م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 

نقاو�ص، فيما فتح عنا�سر الدرك 
حتقيقا يف احلادثة.

م�سرع طفل غرقا 
يف حو�س مائي 

باأوالد �سي �سليمان

�شميحة. ع �شميحة. ع

�شميحة. ع

باتنــة،  بوالية  العائــالت  اآالف  ت�سكــو 
اأزمة �سكن خانقة، يف وقت باتت االأخرية 
�سعف  ب�سبب  للم�سوؤولني،  �سداعا  ت�سكل 
من  للوالية  املوجّهة  ال�سكنية  احل�س�ص 
جهة  من  الطلب  حــّدة  ارتفاع  وكــذا  جهة 
مق�سد  اإىل  الوالية  مقر  وحتــول  ــرى،  اأخ
اأجل  مــن  ال�سكن  طالبي  مــن  للمواطنني 
"املزرية"  االجتماعية  و�سعيتهم  �سرح 
للم�سوؤولني على اأمل اال�ستفادة من �سقة يف 
اإحدى ال�سيغ ال�سكنية على قلتهــا، خا�سة 
ــاري  ــج االإي العمومي  بال�سكن  تعلق  مــا 
م�سدرا  ـــات  ب االأخـــــري  ـــذا  ه والـــريـــفـــي، 
يف  ّبون  ي�سُ الذين  املواطنني  الحتجاجات 
كل مرة جام غ�سبهم على االأميار، متهمني 
حت�سلت  ما  توزيع  يف  باملح�سوبية  اإياهم 

عليه بلدياتهم من �سكنات، يف الوقت الذي 
 700 من  �سوى  باتنة  واليــة  ت�ستفد  مل 
االأول  الوزير  عنها  اأعلن  قد  كان  اإعانة، 
يتعلق  فيما  اأما  للوالية،  له  زيارة  اآخر  يف 
بال�سكن االجتماعي فقد مت خالل ال�سنة 
اجتماعي  �سكن   2148 توزيع  املنق�سية 
تتواجد  فيما  الوالية،  بلديات  مبختلف 
1392 وحدة اأخرى جاهزة للتوزيع عرب 7 
بلديات، اأما فيما يتعلق بالن�سبة لل�سكنات 
العمومية االإيجارية يف طور االإجناز عرب 
بـ1212  عددها  فيقدر  الوالية  بلديات 
وحدة موزعة عرب 18 بلدية، وفيما يتعلق 
لوالية  االإجمالية  ال�سكنية  باحلظرية 
منها  �سكن،  بـ319792  فتقدر  باتنة، 
موزعة  اإيجاري،  عمومي  �سكن   52358

عرب اإقليم بلديات الوالية الـ 61.
الربملان  يف  النائب  اأن  بالذكر  جدير   
االنتخابية  الـــدائـــرة  عــن  بـــري  حكيم 
ال�سكن  لوزير  كتابيا  �سوؤاال  وجهة  باتنة، 
ــنــة، طــالــب مــن خالل  ــدي ــعــمــران وامل وال
ال�سكنات  عدد  حول  تو�سيحات  بتقدمي 
منها  ا�ــســتــفــادت  الــتــي  �سيغها  مبختلف 
 ،2020 والية باتنة خالل ال�سنة املالية 
باتنة  والية  دعم  موعد  عن  ت�ساءل  كما 
وكذا  ال�سيغ  جميع  من  اإ�سافية  بح�س�ص 
احل�س�ص،  هــذه  من  امل�ستفيدة  البلديات 
املتحدث  ذات  وح�سب  الوالية  اأن  خا�سة 
الوطن  يف  الــكــربى  ــات  ــوالي ال مــن  تعترب 
وكذا  والبلديات  ال�سكان  عــدد  حيث  من 

امل�ساحة.

التعاونية  مقر  اأمام  موالون  اأم�ص،  احتج 
والية  يف  ال�سمرة  بلدية  فرع  الفالحية 
اال�ستفادة  من  باإق�سائهم  تنديدا  باتنة، 
من االأعالف املدعمة عال غرار النخالــــة 

وال�سعيــر.
الفالحيـة  التعاونية  اأن  حمتجون،  وذكر 
تقدم االأعالف ملربي االأبقار فقط، فيما مت 
املوالني  واأن  خا�سة  االأغنام  مربو  اإق�ساء 
ملوا�سيهم  االأعالف  توفري  مبقدورهم  لي�ص 

القنطار  ثمن  و�ــســل  اأيـــن  االأ�ـــســـواق،  مــن 
دينار،   4000 اإىل  النخالة  من  الواحد 
 2150 بـ  فيقدر  التعاونية  من  ثمنه  اأمــا 
دينار، فيما و�سل ثمن القنطــار الواحد من 
اأما  4500 دينار،  اإىل  ال�سعري يف االأ�سواق 
الفالحية  التعاونية  تقدمه  الذي  املدعم 
للقنطار،  دينار   1550 يتعدى  ال  ف�سعره 
التعاونية  مــن  االأغــنــام  مــربــو  ويــطــالــب 
من  لهم  الدعــم  وتقدمي  ظروفهم  مراعاة 

ميكنه  ال  معظمهم  اأن  خا�سة  االأعـــالف، 
احتياجات  ل�سد  الكافية  الكمية  توفري 
اأو  النخالة  �ــســواء  العلف  مــن  اأغنامهم 
التعاونية  اأنهم منخرطون يف  ال�سعري رغم 

الفالحية.
الفالحية،  بالتعاونية  م�سوؤول  م�سدر  وذكر 
اأن احل�سة املقدمة من االأعالف تكون ح�سب 
من  املحتجون  فيما  املنتج،  احلليب  مــردود 

مربي االأغنام واأبقار الت�سمني.

تعي�ص اأغلب بلديات والية باتنـــة، اأزمة خانقة يف ال�صكــن مبختلف �صيغه، حيث حتولت عملية توزيع ال�صكنات اإىل ما ي�صبه "القنبلة املوقوتة" ب�صبب احل�ص�ص 
جديدة. �صكنية  م�صاريع  غياب  يف  ُتوزعه  ما  اأخرى  بلديات  جتد  مل  فيما  باالآالف،  يعدون  الذين  ال�صكن،  طالبي  بعدد  مقارنة  "ال�صحيحة"، 

بالبلدية  حّلت  وقــت  يف  ذلــك  يــاأتــي 
ُمكونة من  االأ�سبــوع جلنة  بداية هذا 
مواقع   3 على  ووقفت  قطاعات،  عدة 
لتوطني  املحلية  ال�سلطات  اقرتحتها 
اأن  غري  اجلــديــدة،  الثانوية  م�سروع 
املواقع  املواطنني على  بع�ص  اعرتا�ص 
املُقرتحة بحجة حيازتهم على عقود 
هذه  ا�ستغالل  لهم  ترخ�ص  امــتــيــاز 
طويلة،  �سنوات  منذ  املهملة  االأرا�سي 
من �ساأنه اأن يوؤخر العملية وقد ُيرهن 
رئي�ص  واأبــدى  نهائيا،  الثانوية  اإجناز 
لو�سيف،  بن  مربوك  تاخلمت،  بلدية 
يف ات�سال بـ"االأورا�ص نيـــوز"، تخوفه 
من ف�سل اإجناز امل�سروع ب�سبب اعرتا�ص 
مواطنني على املواقع الثالثة املحددة 
وهي مركز التعاونية الفالحية وموقع 
ثان ي�سمى حمليا بـ"الزراعية" اإ�سافة 
"امليــر" جهات  اإىل موقع ثالث، واتهم 
املواطنني  حتري�ص  على  ي�سمها"  "مل 
الرامية  امل�ساعي  كل  الإبطال  املعنيني 

من  امل�سروع  جت�سيد  يف  االإ�ــســراع  اإىل 
عدم  بحجة  موقعه،  حتــديــد  خــالل 
الطبيعة  يف  الو�سية  اجلــهــات  ف�سل 
كان  واإن  املــقــرتح  للعقار  القانونية 
ذات  ــر  ذك كما  لــلــدولــة  ملك  ـــري  االأخ
م�سى  وقت  يف  عنه  وتنازلت  امل�سوؤول 
للفالحني من اأجل ا�ستغالله يف مزاولة 
اأن  غري  الفالحية  االأن�سطة  خمتلف 
ل�سنوات  مهملة  بقيت  االأرا�ــســي  هــذه 

طويلة واإىل غاية اليـــوم.
املكلفة  ك�سفت  الــ�ــســيــاق  ذات  ويف 
بن  ملياء  الرتبية،  مبديرية  باالإعالم 
اإجناز  م�سروع  ت�سجيل  عن  ال�سريف، 
ثانوية جديدة ببلدية تاخلمت، ت�سم 
مقعد  و200  بيداغوجـي  مقعد   600
ن�سف داخلي وهو امل�سروع الذي ُيعول 
عليه من اأجل فك اخلناق عن الثانوية 
تالميذ  ا�ستقبالها  ب�سبب  القدمية 
وتالميذ  الــذكــر  ال�سالفة  البلدية 

بلدية مل�سان املجاورة.

للقمامة  الع�سوائي  الــرمــي  م�سكل  يثري 
ببلدية  اأفــوراج  بارك  حي  قاطني  ا�ستياء 
بــاتــنــة، ورغـــم الــ�ــســكــاوي الــعــديــدة التي 
رفعها املعنيون لل�سلطات، اإال اأن االأخرية مل 
حتولت  حيث  الو�سع،  حيال  �ساكنا  حترك 
عمومية  مفرغة  اإىل  احلــي  �سوارع  بع�ص 

للنفايات.
وح�سب مواطنني، اأن الو�سع بات ال يحتمل 
تقدم  ومل  ال�سمت  تلتزم  املعنية  فاجلهات 
االأو�ساخ  انت�سار  �ساأنه احلد من  اأي حل من 
باملواطنني،  تعج  االأماكن  هذه  واأن  خا�سة 
على  ا�ستمر  اإن  الو�سع  هــذا  اأن  م�سيفني 
حقيقية،  بيئية  بكارثة  ينذر  فهو  حاله 

احلي  و�سط  مير  الــذي  ــوادي  ال اأن  خا�سة 
اأماكن  غياب  ب�سبب  للقمامة،  مكبا  بــات 
الوادي  اأن هذا  من  بالرغم  لرميها  حمددة 
غرار  على  تربويتني  ملوؤ�س�ستني  حمــاذي 

ثانوية حممد الزين.
ويتحمل ال�سكان جزء من امل�سوؤولية فما اآل 
اإليه احلي كونهم مل يحرتموا اأمكان واأوقات 
بالرمي  ويكتفون  القمامة،  من  التخل�ص 
مواقيت  يحرتموا  مل  حيث  لها،  الع�سوائي 
البلدية،  حددتها  التي  النفايات  اإخــراج 
اجلهات  الــتــدخــل  احلـــي  �ــســكــان  وينتظر 
املعنية لرفع الغنب عنهم اأين باتت االأو�ساخ 

حتا�سرهم يف كل مكان.

اأثارت و�سعية بع�ص طرقات اأحياء بلدية 
قاطنيها  حفيظة  باتنة،  واليــة  يف  املعذر 
ب�سبب ما اآلت اإليه من اهرتاء كبري، وي�ستكي 
م�ستعملو هذه الطرقات من احلفر املنت�سرة 

وغياب م�ساريع من اأجل ترميمها.
وذكر م�ستكون، اأن الو�سع املزري الذي م�ص 
يحتمل  ال  بــات  االأحــيــاء  العديد  طــرقــات 
اأكرث  املحلية  ال�سلطات  تدخل  اأ�سبح  اأيــن 
اأن  م�سيفني  تهيئتها،  اأجــل  من  �سروري  من 
الإعــادة  م�سروع  برجمة  ي�ستدعي  الو�سع 

واأن  خا�سة  ال�سرعة  وجــه  على  تهيئتها 
تلك االأحياء تعترب نقطة ربط بني العديد 
�سلة،  ذي  �سياق  ويف  والقرى،  البلديات  من 
والتي  املياه  ت�سربات  من  ال�سكان  ا�ستكى 
يعانون  اأن  اأكدوا  كما  تعقيدا،  الو�سع  زادت 
ب�سكاوى  تقدموا  فيما  املياه،  انقطاعات  من 
وينتظر  امل�سكلة،  لهذه  حد  و�سع  اأجــل  من 
قاطنو اأحياء مدينة املعذر تدخل الو�ساية 
اأ�سحت  التي  الأحيائهم  االعتبار  الإعــادة 

عبارة عن م�سالك ترابية.

امللفات اأ�ضعاف احل�ض�ص املخ�ض�ضة يف خمتلف ال�ضيغ

طالبوا بح�ضتهم من الأعــالف

بني �ضح العقـار واعتــرا�ص مواطنني على املواقع املقرتحــة

بلدية باتنـــة

يف ظل اهرتاءها خالل ال�ضنوات الأخرية

بلديات يف باتنة تغرق يف اآالف الطلبات على ال�سكـن!

موالون يحتجون على اإق�سائهم من الدعــم بال�سمرة
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عراقيل قد ُترهن م�سروع ثانوية 
جديدة بتاخلمـت

�سكان بارك افوراج ي�ستكون
 من الرمي الع�سوائي للقمامة

مطالب مب�ساريع جديدة لتهيئة 
طرقات املعذر

ُت�صابق ال�صلطــات املحلية لبلدية تاخلمــت يف والية باتنــة، الزمن لتحديد موقع توطني م�صــروع 
اإجناز ثانوية جديدة ا�صتفادت منها البلديــة، من اأجل فك اخلناق عن الثانوية الوحيدة التي ت�صهد 

اكتظاظا كبريا يف ظل ارتفاع عدد التالميذ خالل ال�صنوات االأخرية.

ن.م

نا�شر. م

نا�شر. م



اأم البواقي

خن�شلة

�شطيف
ال يزال الن�صاط الفالحــي بوالية اأم البواقي، رهني ت�صاقط االأمطار التي اأ�صحت �صئيلة جدا باملقارنة مع ال�صنوات املا�صية، وقال فالحون اأن 

ال�صلطات باإيجاد حلول بديلة الإنقاذ املو�صم الفالحي.
حمام قوقور

معاناة مع الغاز... التهيئة واملياه

نحو اإجناز 11 موؤ�ض�ضة تربوية جديدة لتخفيف الكتظاظ

وزاري بقرار  م�ضريهم  مكتتب   500

جهــاز خا�ص با�ضتغالل النبتة

بات مرهونا بت�ضاقط الأمطار

قوقور  حمام  بلدية  �سكان  يعاين 
ال�سرقية  ال�سمالية  اجلــهــة  يف 
لوالية �سطيف من تلوث مياه وادي 
بــو�ــســالم وهــو االأمـــر الـــذي جعل 
بتدخل  يطالبون  البلدي  مواطني 
البحث  ــل  اأج مــن  املعنية  اجلــهــات 
خا�سة  احلالية  للو�سعية  حل  عن 
ب�سكل  م�ستعملة  الــوادي  مياه  اأن 
وا�سع من طرف فالحي البلدية يف 
�سق حما�سيلهم الزراعية، وك�سفت 
مبياه  اخلــا�ــســة  التحاليل  نتائج 
اأنــهــا بــاتــت غــري �ساحلة  الــــوادي 
القناة  من  جزء  اأن  بحكم  لل�سقي 
تعر�ست  للمياه  الناقلة  الرئي�سية 

للتلف.
منع  املحلية  ال�سلطات  ـــررت  وق
الفالحني من ا�ستغالل مياه الوادي 
ل�سقي اأرا�سيهم الزراعية يف الوقت 
اإيجاد  غــايــة  اإىل  وهـــذا  الــراهــن 

وهو  املــيــاه،  تلوث  لق�سية  حلول 
االأمر الذي اأثار خماوف الفالحني 
توقفوا  منهم  الكثري  اأن  خا�سة 
مع  الراهن  الوقت  يف  الن�ساط  عن 
فرتة  تطول  اأن  من  اأكــرث  التخوف 
اإىل  حما�سيلهم  �سقي  مــن  منعهم 

غاية ف�سل ال�سيف.
و�سرعت م�سالح بلدية حمام قرقور 
الو�سعية  لهذه  حلول  عن  البحث  يف 
ــزء من  ــالل اإعـــادة اإ�ــســالح ج مــن خ
الــقــذرة  للمياه  الرئي�سي  الــقــنــاة 
املربوطة مبحطة الت�سفية حيث مت 
مديرية  طرف  من  بامل�سروع  التكفل 
خمارج  كل  معاجلة  �سيتم  كما  الري، 
الوادي  يف  ت�سب  التي  القذرة  املياه 
الق�ساء  من  �سيمكن  الذي  االأمر  وهو 
ــل وبــالــتــايل  ــوث احلــا�ــس ــل ــت عــلــى ال
من  الفالحية  املحا�سيل  �سقي  اإعادة 

جديد.

ــان مــنــطــقــة رمــــادة  ــك ــس يـــعـــاين �
يف  احلــجــر  عــني  لبلدية  التابعة 
اجلهة اجلنوبية من والية �سطيف 
التنموية  امل�ساكل  من  الكثري  مع 
الــذي  التهمي�ص  عــن  الــنــاجــمــة 
طرف  ــن  م املنطقة  ــه  ل تتعر�ص 
ورغم  املتعاقبة،  البلدية  املجال�ص 
املوقع االإ�سرتاتيجي لهذه املنطقة 
التي  املعتربة  ال�سكانية  والكثافة 
اأنها  اإال  ون�سمة  اأالف   10 ناهزت 
من  الــعــديــد  مــن  حمــرومــة  تبقى 

�سروريات احلياة.
مــازالــت  الــ�ــســتــاء  ف�سل  ــز  ع ويف 
متوا�سلة  رمــــادة  �ــســكــان  مــعــانــاة 
ال�سروب  باملياه  الــتــزود  ــة  اأزم مع 
اأكد  حيث  �سنة،   20 تقارب  ملــدة 
ملجابهة  الوحيد  احلل  اأن  ال�سكان 
اإىل  الــلــجــوء  هــو  الو�سعية  ــذه  ه
التكلفة  رغم  اخلا�سة  ال�سهاريج 
اأخر  جانب  ومن  املرتفعة،  املالية 

يف  العائالت  من  الع�سرات  مازالت 
الربط  من  حمرومة  املنطقة  هذه 
اإق�ساء  اأن مت  الطبيعي بعد  بالغاز 
عدد من العائالت من الربط بهذه 

ال�سبكة احليوية.
اأخر  م�سكل  املنطقة  �سكان  وطرح 
احل�سرية  التهيئة  بغياب  متعلق 
للطرقات  الكارثية  الو�سعية  مع 
غياب  مع  االأن  حلد  معبدة  الغري 
قنوات ال�سرف ال�سحي واالإعتماد 
على الطرق التقليدية فقط، حيث 
كثرية  النقائ�ص  اأن  ال�سكان  اأكــد 
معي�ستهم،  عليهم  ونغ�ست  للغاية 
احلجر  عــنب  بلدية  م�سالح  اأمـــا 
املطروحة  املطالب  على  ردت  فقد 
على  بالتاأكيد  ال�سكان  طــرف  من 
مليون   800 بقيمة  م�ساريع  وجود 
�سكان  مــعــانــاة  لتخفيف  �سنتيم 
من  ن�سيبهم  ومنحهم  املنطقة  هذه 

امل�ساريع التنموية.

اأم  بوالية  ال�سكن  مديرية  اأمــرت 
على  املخت�سة  امل�سالح  الــبــواقــي، 
من  اجلهوية  "عدل"  وكالة  م�ستوى 
املفاتيح  ت�سليم  يف  ــراع  ــس االإ� اأجـــل 
500 �سكن ب�سيغة  للمكتتبني مبوقع 
البواقي،  اأم  مبدينة  باالإيجار  البيع 
ب�سفة  بها  االأ�سغال  انتهت  والــذي 

كلية.
�سبب  ال�سكن،  مــديــريــة  ــت  ــع واأرج
للنزاعات  املــفــاتــيــح،  مــنــح  تــاأخــر 
مت  الــتــي  االأر�ــســيــة  ــول  ح القائمة 
بعد  ال�سكني،  امل�سروع  جت�سيد  بها 
احل�سول على املوافقة على االقتطاع 
من   2018 �سنة  خالل  االأر�سية  من 
املديرية  لكن  الوزراء،  جمل�ص  طرف 
بعد  تتح�سل  مل  لـ"عدل"  اجلهوية 

على عقود االأر�سية حلد ال�ساعة، ما 
منح  اأمام  االأكرب  العائق  مبثابة  كان 
وينتظر  عقودهم،  ملفاتيح  املكتتبني 

يتم  خا�ص  تنفيذي  مر�سوم  �سدور 
الر�سمية  اجلريدة  يف  عنه  االإعالن 
بالتن�سيق مع الوزارة الو�سية، ليمكن 

عقد  الإبرام  الدولة  اأمالك  مديرية 
ملكية االأر�سية لوكالة "عدل".

اإجراءات  بتنفيذ  طالبوا  املكتتبون 
العقود  منح  بدل  وااللــتــزام  التعهد 
العقود  مــ�ــســكــل  يف  الــفــ�ــســل  حلـــني 
الــنــهــائــيــة لــلــ�ــســكــنــات الــتــي طــال 
�سنوات،   8 من  الأزيــد  لها  انتظارهم 
قامت  فقد  الــوالئــيــة  امل�سالح  اأمـــا 
بالتن�سيق  ا�ستعجايل  اجتماع  بعقد 
"عدل"  لوكالة  اجلهوير  املدير  مع 
و  املمكنة  احللول  خمتلف  لدرا�سة 
اأجل  من  الو�سية  الـــوزارة  مرا�سلة 
خالل  املــ�ــســروع  اأر�ــســيــة  يف  الف�سل 
من  املكتتبني  ومتكني  املقبلة،  االأيــام 
احل�سول على مفاتيح �سققهم قريبا.

للغابات  العام  املدير  اأم�ص،  اأ�سرف 
ال�سلطات  رفقة  خن�سلة،  واليــة  من 
االأغذية  منظمة  وممثل  الوالئية 
"فاو"،  املــتــحــدة  لـــالأمم  والـــزراعـــة 
ــوارد  امل تثمني  م�سروع  تقدمي  على 
اجلبل"  "اإكليل  الثانوية  الغابية 
رفقة  للم�سروع  املن�سقة  طــرف  من 
مت  ــات  والي  4 عرب  امل�ساريع  حاملي 
غرار  على  امل�سروع  لهذا  اختيارها 
والبليدة  وم�ستغامن  خن�سلة  والية 

وكذا ق�سنطينة.
م�ساريعهم  املـــتـــدخـــلـــون  وقـــــدم 
من  حتقيقها  مت  التي  والنجاحات 
ت�سجع  التي  امل�ساريع  هــذه  خالله 
غري  الغابية  املـــواد  ا�ستغالل  على 
اخل�سبية، كما مت تقدمي مداخلة من 
طرف  رئي�ص "الكون�سور�سيوم" والتي 
متحورت حول اأهمية التحويل الذي 
اخل�سبية  غري  الغابية  ــواد  امل مي�ص 
غرار  على  حتققها  التي  واالربــــاح 
كما  وعــطــور،  زيـــوت  اإىل  التحويل 
التحويالت  من  العديد  ت�سدير  مت 

على غرار الزيوت واحتلت اجلزائر 
مراتب م�سرفة �سمن 5 دول االأوىل.
تــظــاهــرة تــقــدمي املــ�ــســروع عرفت 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بـــني الــ�ــســركــاء 
املنتوحات،  ت�سويق  اأجل  من  املهنيني 
م�ستلة  اىل  الــتــوجــه  بعدها  ليتم 
مت  ــن  اأي خن�سلة،  ببلدية  ال�سابور 
و�سع حيز اخلدمة للجهاز املخ�س�ص 
خا�ص  معر�ص  تنظيم  وكذا  ملبا�سرة 
الواليات  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  لعديد 

اجلبل  اكليل  اإنتاج  يف  النموذجية 
الطبيعية  االأعــ�ــســاب  ت�ستغل  التي 
الــعــطــريــة والــطــبــيــة وا�ــســتــغــالل 
جمعيات  وكــذا  اال�سا�سية  الــزيــوت 
ـــراأة  امل اأنــامــل  جمعية  ـــرار  غ عــلــى 
الريفية  املـــراأة  وجمعية  الريفية 
القيام  اىل  اإ�سافة  الطويلة،  عني 
مبعاينة غابة اال�ستجام مو�سى رداح 

واالإ�سراف على غر�ص اال�سجار.

املحلية  ال�سلطات  م�ساعي  تتوا�سل 
التخفيف  اأجــل  من  �سطيف  لوالية 
تعرفها  التي  االكتظاظ  اأزمـــة  مــن 
الرتبوية عرب  املوؤ�س�سات  العديد من 
االأمــر  وهــو  البلديات،  مــن  العديد 
الوالئية متنح  ال�سلطات  الذي جعل 
موؤ�س�سة   11 اإجنـــاز  على  املوافقة 
على  املقبلة  الفرتة  خالل  تربوية 
اأمـــل ا�ــســتــالم هـــذه املــ�ــســاريــع قبل 

الدخول املدر�سي القادم.
اإجناز  املرتقبة  امل�ساريع  وت�سمل 
القطب  يف  ابتدائية  مــدار�ــص   03
�سابر  اأوالد  ببلدية  تينار  احل�سري 
�سكنية  وحــدة   6700 ي�سم  والــذي 
اإجناز مدر�سة بالقطب احل�سري  مع 
امل�سماة  املنطقة  يف  م�سكن   1500
من  كما  بالعلمة،  الــريــ�ــص  فــريمــة 
 500 مبوقع  مدر�سة  اإجنــاز  املنتظر 
منطقة  يف  بــاالإيــجــار  للبيع  م�سكن 

املهدية ببلدية عني اأرنات.
ــاز  اإجن عنها  املعلن  امل�ساريع  ــن  وم

للبيع  م�سكن   500 بحي  مــدر�ــســة 
العر�ص  بــئــر  بــلــديــة  يف  بــاالإيــجــار 
للبيع  م�سكن   300 بحي  ومدر�سة 
كما  باي،  �سالح  بلدية  يف  باالإيجار 
�سيتم اإجناز ابتدائيتني واحدة بحي 
قاوة والثانية بحي اله�ساب ببلدية 
بحي  اأخــــرى  وابــتــدائــيــة  �سطيف 
اأرنات  م�سكن اجتماعي بعني   1500

واإبتدائية ببلدية اأوالد �سابر.
وحدة  الإجنـــاز  م�سروع  ر�سد  ومت 
العالج واملتابعة باملدر�سة االبتدائية 

برج،  بي�ساء  ببلدية  العيد  حربي 
م�سروع  اإجناز  الربنامج  يت�سمن  كما 
بلماري  متو�سطة  يف  داخلية  ن�سف 
واأخرى  احلجر  عني  ببلدية  اأحمد 
بني  ببلدية  علي  حمزة  مبتو�سطة 
و�سني، ومت االإعالن عن اال�ست�سارات 
طرف  مــن  امل�ساريع  بهذه  اخلا�سة 
على  العمومية  التجهيزات  مديرية 
اأمل اأن تنطلق االأ�سغال بعد االنتهاء 

من االإجراءات االإدارية املعتادة.

قررت رئا�سة جامعة اأم 
البواقي، تاأجيل امتحانات 
م�سابقة الدكتوراه، ب�سبب 

ا�ستقبال اجلامعة لعدد كبري من 
امللفات، حيث مت قبول 9610 

ملف بعد الدرا�سة االإدارية 
واملطابقة العلمية من اأ�سل 

عرب  موزعني  مرت�سح   10484
تخ�س�ص. و36  �سعبة   12
وا�ستفادت جامعة العربي 

بن املهيدي، من 108 من�سب 
بيداغوجي على م�ستوى 6 

كليات، و36 تخ�س�ص موزعة 
مبختلف املراكز اجلامعية 
مبدينة اأم البواقي وعني 

البي�ساء وعني مليلة، فيما 
مت رف�ص بع�ص امللفات ب�سبب 

اإداري يف ملف املرت�سح، اأو لعدم 
تطابق ال�سعبة مع التخ�س�ص 

اجلامعي املطلوب

ك�سفت  وقـــــت  يف  ذلـــــك  يــــاأتــــي 
امل�سالح  مبديرية  م�سوؤولة  م�سادر 
الدرا�سة  انــتــهــاء  عــن  الفالحية، 
حميطات  باجناز  اخلا�سة  التقنية 
�سقي على م�ستوى بلديات احلرملية 
ال�سعودي،  وبوغرارة  كر�سة  وعني 
الو�سية  اجلهات  على  عر�سها  ليتم 
�سمن  وت�سجيلها  عليها  للم�سادقة 
بال�سنة  اخلا�سة  التنمية  برامج 

اجلـــاريـــة، كــمــا انــطــلــقــت مــوؤخــرا 
حميطات  م�ستوى  على  االأ�ــســغــال 
وبئر  نعمان  �سوق  ببلديتي  ال�سقي 
ـــ 55  ـــاوزت ال الــ�ــســهــداء والــتــي جت
ـــل حت�سني  ـــك مــن اأج بــاملــائــة، وذل
ومواجهة  الفالحي  املنتوج  جــودة 
التي  املناخية  الــظــروف  خمتلف 

تواجه والية اأم البواقي.
باملقابل، احتلت والية اأم البواقي 

املراتب  االأخــرية،  ال�سنوات  خالل 
احلبوب  ــتــاج  اإن يف  وطنيا  االأوىل 
ما  املا�سي،  الفالحي  املو�سم  خالل 
ع�سرية  طرق  ا�ستعمال  ي�ستدعي 
مردود  من  للرفع  لالأمطار  وبديلة 
اأنواعه،  بجميع  الفالحي  االإنتاج 
الوالية  بلديات  اأغلب  واأن  خا�سة 
فالحية  ــــي  اأرا�ــــس ــى  ــل ع ــر  ــوف ــت ت

خ�سبة.

منع الفالحني من �سقي حما�سيلهم 
ب�سبب تلوث مياه وادي بو�سالم

اأجندة  خارج  ن�سمة  اآالف    10
امل�سوؤولني

اكتظاظ باملوؤ�س�سات الرتبوية واأحياء جديدة 
دون مدرا�س يف �سطيف

عراقيل ترهن ا�ستالم مكتتبني مفاتيح �سققهم يف اأم البواقي

م�سالح الغابات بخن�سلة ت�ستثمر يف "اإكليل اجلبل"

مرت�سح الفالحون متخوفون من مو�سم فالحي فا�سل باأم البواقي   9610
مقبول الجتياز 

م�سابقة الدكتوراه 
باأم البواقي
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رئي�ص  بولنو�ر،  �لطاهر  �حلاج  ك�شف 
�جلمعية �لوطنية للتجار و�حلرفيني، 
عن �عتماد وز�رة �لتجارة عملية �لبيع 
بالتخفي�ص ملو�د ��شتهالكية الأول مرة 

خالل �شهر رم�شان �لكرمي.
للقناة  ت�شريح  يف  بــولــنــو�ر،  وقـــال 
�لتي  �لعملية  بــاأن  �الإذ�عــيــة،  �الأوىل 
�شتتم الأول مرة خالل �ل�شهر �لف�شيل 
�لتي  �الإجــر�ء�ت  �شل�شلة  �شمن  تاأتي  
��شتحد�ث  بينها  من  ــوز�رة  �ل و�شعتها 
نقاط بيع جديدة ل�شمان توفري �ملو�د 

و��شعة �الإ�شتهالك.
نقطة   200 من  �أزيــد  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�مل�شتوى  على  ��شتحد�ثها  �شيتم  بيع 
وكذ�  �لف�شيل  �ل�شهر  قبيل  �لوطني 
�ل�شماح با�شتغالل �مل�شاحات �لتجارية 
�ملغلقة وتنظيم معار�ص حملية للمو�د 
من  ــك  وذل �لــو��ــشــع،  �الإ�شتهالك  ذ�ت 
�أجل تفادي �لندرة و��شتقر�ر �الأ�شعار 

ح�شب تعبريه.

وزارة التجارة 
تعتمد عملية 

البيع بالتخفي�س 
يف رم�صان

منح 9 رخ�ص موؤقتة لإ�ضترياد ال�ضيارات حلد الآن، وزير ال�ضناعة

بداية من مار�ص املقبل..

ق�ضد التكفل بامل�ضاريع امل�ضتقبلية يف جمال الطاقات املتجددة

وح�شب ن�ص �ملر�شوم �جلديد، فاإن �لديو�ن 
يتوىل،  �لــفــالحــيــة  ــي  ــالأر��ــش ل �لــوطــنــي 
ويت�شرف  للدولة  تابعة  �أد�ة  باعتباره 
�ل�شيا�شة �لوطنية  حل�شابها، مهمة تنفيذ 
بجميع  يكلف  بحيث  �لفالحية،  �لعقارية 
هي  كما  بهدفه  عــالقــة  لها  �لــتــي  �ملــهــام 
90-25 �ملوؤرخ  �أحكام �لقانون  حمددة يف 
 03-10 1990 و �لقانون  18 نوفمرب  يف 
با�شتثناء   ،2020 �أغ�شط�ص   15 �ملوؤرخ يف 
�لزر�عة  تنمية  لــديــو�ن  �ملوكلة  �ملــهــام 
طبقا  �ل�شحر�وية،  باالأر��شي  �ل�شناعية 

الأحكام مر�شوم �شبتمرب 2020.
ويكلف �لديو�ن بدر��شة طلبات �المتياز 
على �الأر��شي �لفالحية �لتابعة لالأمالك 
م�شالح  مع  باالت�شال  للدولة،  �خلا�شة 
وتنفيذ  وبالتفوي�ص،  ــة  ــدول �ل ـــالك  �أم
و  �لغر�ص  لهذ�  عليه  �ملن�شو�ص  �الإجــر�ء 
�الأر��شي  ��شتغالل  �شروط  متابعة  �شمان 
�خلا�شة  ــالأمــالك  ل �لتابعة  �لفالحية 
�أدو�ت  وو�شع  لالمتياز  �ملمنوحة  للدولة 
من  و�الأمــثــل  �مل�شتد�م  ��شتعمالها  تقييم 
�ل�شهر على  �المتياز، وكذ�  �أ�شحاب  طرف 
باالأر��شي  تتعلق  �شفقة  �أيــة  ــوؤدي  ت �أال 

�لفالحية �إىل تغيري طابعها �لفالحي.
يقوم  �لديو�ن  فاإن  �ملر�شوم  ن�ص  وح�شب 
�ل�شلة  ذ�ت  و�الأبحاث  بالدر��شات  كذلك 
ــال نــ�ــشــاطــه وتــنــظــيــم، بــطــلــب من  ــج مب
�مل�شتثمرين، �أعمال تكوين وبر�مج حت�شني 
�مل�شتوى لفائدة م�شتخدميهم، بالتعاون مع 
موؤ�ش�شات �لتكوين و�لبحث �ملعنية وتنظيم 
ملتقيات و�أيام در��شية وندو�ت وغريها من 

�لتظاهر�ت ذ�ت �ل�شلة مبجال ن�شاطه.
كما يكلف جمل�ص �الإد�رة، ح�شب �لقانون، 
بتنظيم  يــرتــبــط  تــدبــري  �أي  ــة  ــش بــدر��
�ل�شلطة  على  ويقرتحه  وعمله  �لديو�ن 

جمل�ص  مــــد�والت  �أن  م�شيفا  �لــو�ــشــيــة، 
من  يوم  ثالثني  بعد  نافذة  تعترب  �الإد�رة 
يكن  مل  ما  �لو�شية،  �ل�شلطة  �إىل  �إر�شالها 
�ملكلف  �لوزير  من  �شريح  �عرت��ص  هناك 

بالفالحة.
ير�أ�شه  �لــذي  �الإد�رة،  جمل�ص  ويتكون 
من  ممثله،  �أو  بالفالحة  �ملكلف  �لــوزيــر 
بالد�خلية  �ملكلف  ــوزيــر  �ل عــن  ممثلني 
�لعمر�نية،  و�جلماعات �ملحلية، و�لتهيئة 
�لوزير  �الأختام،  حافظ  �لعدل،  وزير  عن 
باالأمالك  �ملكلف  �لوزير  باملالية،  �ملكلف 
�لوزير  �لوزير �ملكلف بالطاقة،  �لوطنية، 
و�لطاقات  �لطاقوي  باالنتقال  �ملكلف 
�ملتجددة، �لوزير �ملكلف بالعمر�ن، �لوزير 
باملو�رد  �ملكلف  �لوزير  بالتجارة،  �ملكلف 
�ملائية، �لوزير �ملكلف بالبيئة و كذ� ممثل 
�الأول،  �لــوزيــر  لــدى  �ملنتدب  �لــوزيــر  عن 

�ملكلف باملوؤ�ش�شات �مل�شغرة.
�لتنظيم  مديرية  عن  ممثال  ي�شم   كما 
و�ال�شت�شالح،  �لــعــقــاريــني  و�لتخطيط 
للفالحة  �لوطنية  �لغرفة  عن  ممثلني  
�الأكرث  �لنقابية  �ملنظمات  عن  وممثلني 

متثيال.
باب  يف  �لـــديـــو�ن،  مــيــز�نــيــة  وت�شتمل 
�الإير�د�ت، ح�شة من �الإتاو�ت �ملن�شو�ص 
�لدولة  و�إعــانــات  �ملالية  قانون  يف  عليها 
�لعمومية  �خلــدمــة  بتبعات  �ملرتبطة 
وعائد�ت  �لــديــو�ن  ممتلكات  وعــائــد�ت 
�لتي  و�الأمـــو�ل  �لــديــو�ن  �أمــو�ل  توظيف 
�ملعمول  للتنظيم  طبقا  �لديو�ن  يقرت�شها 
�لقيمة  وفو�ئ�ص  و�لو�شايا  و�لهبات  به 
�ملنجزة  ــات  ــدم �خل وعــائــد�ت  �ملحققة 
�الإير�د�ت  كل  وكذ�  مبو�شوعه  �ملرتبطة 
ر�أي  بعد  بن�شاطه،  �ل�شلة  ذ�ت  ــرى  �الأخ

جمل�ص �الإد�رة.

ــاء، �لــتــوقــيــع على  ــالث ــث ــص �ل ــ� �أم مت يـــوم 
�لعام  �ملدير  �لرئي�ص  �الإتفاق �جلماعي بني 
ل�شوناطر�ك و�الأمني �لعام للنقابة �لوطنية 
�الإتفاق  �إمتــام  �الإتفاق  وت�شمن  لل�شركة. 
�جلماعي �ملوؤرخ يف 19 فيفري 2019 �ملتعلق 
باملتح�شلني على �شهادة �لبكالوريا 3 �شنو�ت 
�للي�شان�ص  ت�شمية  على  �ملحتوية  تلك  غري 
�لتد�بري  تطبيق  �إىل  باالإ�شافة   ،LMD
�جلديدة �خلا�شة بت�شوية �لو�شعية �ملهنية 
وكذ�  �لد�خلي،  �الأمن  لعمال  و�الإجتماعية 
ت�شكيله  �ملــعــاد  �لقاعدي  �الأجـــر  تركيبة 

�لتعوي�ص عن �الأقدمية يف �ملجمع.
�لعمل  �إنهاء  منحة  على  �الإتــفــاق  مت  كما 

عن  �لتعوي�ص  �إدر�ج  مــع  �شنة   60 �شن  يف 
و�شع  �إىل  باالإ�شافة  �ملجمع،  يف  �الأقدمية 
�إجر�ء�ت جديدة خا�شة بالرتقية �ل�شنوية 
و�الإ�شتفادة من �ملكافاأة �خلا�شة بامليد�ليات 

ومتديد �ملدة �لتعاقدية.
مبالغ  مر�جعة  على  �أي�شا  �الإتــفــاق  ومت 
�لعمل  عــن  �لتعوي�ص  ومــنــح  �لتعوي�شات 
ومنحة  �ال�شر�ر  عن  و�لتعوي�ص  �لتناوبي 
للمنطقة  �الإنــتــقــالــيــة  و�لـــعـــالوة  ــذ�ء  ــغ �ل
�ملوؤ�ش�شة،  و�أو�شحت  �ل�شمالية.  �ل�شناعية 
�جلماعية  �الإتفاقية  �للجنة  �أ�شغال  �أن 
�لتعوي�شي  �لــنــظــام  مبــر�جــعــة  �ملتعلقة 

�شت�شتمر يف �أقرب �الآجال.

تعديل قوانني ت�صيري الديوان 
الوطني لالأرا�صي الفالحية

�صوناطراك توقع اتفاقا مع النقابة لت�صوية 
الو�صعية املهنية واالجتماعية للعمال

حتالف بني خم�صة متعاملني لتطوير 
م�صاريع م�صرتكة
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ويعد ت�شريح وزير �ل�شناعة مبثابة �ل�شوء 
�الأخ�شر مل�شانع تركيب �ل�شيار�ت ال�شتئناف 
مبو�نع  تتعلق  �إ�شكاليات  يطرح  ما  �لن�شاط، 
دفرت  �شمن  �حلــكــومــة  و�شعتها  قــانــونــيــة 
مينع  و�لـــذي  بالن�شاط  �خلــا�ــص  �ل�شروط 
�أ�شحاب �مل�شانع �ملتابعني ق�شائيا من �لعودة 

�إىل �لن�شاط.
قدمت  �لدولة  بــاأن  �ل�شناعة،  وزيــر  وقــال 
تنازالت و�إعفاء�ت جبائية وجمركية لدعم 
وعودهم  �أخلفو�  لكنهم  �ل�شيار�ت  مركبي 
ن�شبة  بتحقيق  كاملة  �شنو�ت   5 مــدى  على 
باأن  موؤكد�  باملائة،   30 عن  تقل  ال  �إدمــاج 
ن�شبة �الإدماج �لتي وعد بها مركبو �ل�شيار�ت 
ك�شف  �أخر  جانب  من  باملائة.  تتجاوز5  مل 
م�شاحله  �أن  عــلــي،  �آيـــت  فــرحــات   � �لــوزيــر 
�ملعتمدين  �لوكالء  �لوز�رية مل تفر�ص على 
و�إمنــا  حمـــدد''  ''تــاريــخ  يف  �ل�شيار�ت  جلب 
وعالقات  �ملالية  �لقدر�ت  ح�شب  ذلك  يكون 

كل وكيل مع �لعالمة �لتجارية �لتي ميثله.
هذه  على  �حلا�شلني  ''بــاأن  �لوزير،  و�أو�شح 
ملفات  ''بتقدمي  مطالبون  �ملوؤقتة  �لرخ�ص 
من  ثانية  مرحلة  يف  للح�شول  قــاعــديــة 
��شتري�د  من  ميكنهم  �لذي  �لنهائي  �العتماد 
�إجبار  ميكن  ال  بــاأنــه  م�شيفا  �لــ�ــشــيــار�ت، 

يف  �ل�شيار�ت  جلب  على  �ملعتمدين  �لوكالء 
تاريخ حمدد''.

ملفات  ��شتقبال  عملية  �أن  علي  �آيت  وذكر 
حمدد  غري  �ل�شيار�ت  ��شتري�د  يف  �لر�غبني 
�لوكالء،  مــن  معني  بعدد  وال  زمني  بوقت 
�الآن  حلــد  رخــ�ــص   9 منح  مت  بــاأنــه  م�شيفا 
على  �لقادرين  لكل  مفتوحة  ''�لعملية  و�أن 
�ملحددة  �لتنظيمية  بال�شروط  �اللــتــز�م 

للن�شاط''.

يوم  �أكــد  قد  للقطاع  �الأول  �مل�شوؤول  وكــان 
يف  �ملقبولني  ــالء  ــوك �ل قائمة  �أن  �الأحــــد، 
�شيتم  �جلــديــدة  �ل�شيار�ت  ��شتري�د  �إطـــار 
وهي  �لعام،  للر�أي  قريبا''  عنها  ''�لك�شف 
جانب  �إىل  �آخرين  وكــالء  �شتت�شمن  قائمة 
�لرخ�ص  م�شبقا  ��شتلمو�  �لذين  منهم  �شبعة 
�ملوؤقتة. و�أبرز �لوزير �أن �لعالمات �الأجنبية 
مل ت�شتبعد ''�شريطة �أن جتد جز�ئريا مقيما 

كوكيل ولي�ص �شريكا''.

حمد�ين،  �حلميد  عبد  �لفالحة  وزير  �أ�شرف 
ــاء على  �أمــ�ــص �لــثــالثــاء عــلــى مــر��ــشــم �الإمــ�ــش
�تفاقية تعاون خا�شة باجناز �الإح�شاء �لوطني 
�حليو�نية  و�لـــرثوة  �لفالحية  للم�شتثمر�ت 
�الإح�شاء  �ّن  منطلق  مــن  �لنباتي،  ــاج  ــت و�الإن
لالإمكانيات  ـــة  �أدل �أحــ�ــشــن  بــاإعــطــاء  �شي�شمح 

�ملوجودة.

�إم�شاء  هام�ص  على  كلمة  خالل  �لوزير  وقــال 
�أح�شن  �شتعطي  �إّن عملية �الإح�شاء  �الإتفاقية، 
م�شتوى  على  �المــكــانــيــات  عــن  لــالفــر�ج  �دلـــة 
�لــرثوة  �أو  �لنباتي  ــاج  ــت �الن �أو  �مل�شتثمر�ت 
�حليو�نية، مو�شحا �أن �لعملية �شتنطلق بد�ية من 
مار�ص �ملقبل، و�شتميزها ��شتعمال �لتكنولوجيات 
�حلديثة للتقلي�ص من �لبريوقر�طية خا�شة يف 

باللوحات  �الإ�شتعانة  �شيتم  حيث  �الإح�شاء، 
�لتي تكون مو�شولة بالوز�رة ومتابعة  �لرقمية 
�لوطنية �لفالحية، من  �لغرفة  يومية من قبل 
�الح�شائية  �لبيانات  وحتديث  حت�شني  �أجــل 
تعد�د  �إىل  باالإ�شافة  �لفالحية،  �لبيانات  عن 
على  بها  �خلا�شة  و�لهياكل  �حليو�نية  �لــرثوة 

�مل�شتوى �لوطني.

�لطاقات  قــطــاع  يف  متعاملني  خم�شة  وقـــع 
لتطوير  �تــفــاق  بــروتــوكــول  عــلــى  �ملــتــجــددة 
م�شرتك مل�شاريع �لطاقة �ل�شم�شية يف �جلز�ئر، 
"�إيرنجيا"، جمموعة تفكري  ح�شب بيان لنادي 

متخ�ش�شة يف هذ� �ملجال.
ب�شركات  يتعلق  ـــر  �الأم �أن  �لــبــيــان  و�أو�ــشــح 
"ميلتاك"  و  "�أ�ص.بي.�أ�ص"  و  غروب"  "زرغون 
�شوالر �جلز�ئر" )م�شروع  "�أوزغون" و"نريتا  و 
هذ�  ر�شمت  �لتي  جز�ئري-�إ�شباين(  �شر�كة 
يوم  وقع  �تفاق  بروتوكول  خالل  من  �لتحالف 

�الأحد باجلز�ئر �لعا�شمة.
كافة  �لبيان،  ح�شب  �ملتعاملني  هــوؤالء  وميثل 
و�لهند�شة  �لكهرو�شوئية  م�شروع  قيم  �شل�شلة 
�لهياكل  )�الألــــــو�ح،  �لــــالزم  �لــعــتــاد  ــد  ــوري وت
مرور�  ودوليا،  حمليا  �ملتوفرة   )... �حلاملة، 
بالهند�شة �ملدنية و�لبناء، ي�شيف ذ�ت �مل�شدر، 
م�شري� �إىل �أن هذه �ل�شركات ذ�ت �ملهن �ملتكاملة، 
حمطة  لبناء  �ل�شرورية  �خلربة  على  "حتوز 

�شم�شية".
م�شرتك  "م�شعى  �التفاق  بروتوكول  ويكر�ص 
�ل�شناعية  ــيــات  �الإمــكــان �إبــــر�ز  �إىل  يــهــدف 
جهة  من  بالدنا  بها  تزخر  �لتي  و�لهند�شية 
و�ال�شتجابة للتوجيهات �لو��شحة �ل�شادرة عن 
و�الأمن  �النتقال  حيث  من  �لعمومية  �ل�شلطات 

�لطاقويني من جهة �أخرى".

"نريتا  ل�شركة  �لعام  �ملدير  �لرئي�ص  و�شرح 
"هذه  �أن  زيري  �لكرمي  عبد  �جلز�ئر"،  �شوالر 
تفاعل  بخلق  ت�شمح  جيد�  �ملدرو�شة  �ملبادرة 
بامل�شاريع  �لتكفل  ق�شد  �ملحليني  �لفاعلني  بني 
�لقدر�ت  �مل�شتقبلية للحكومة يف جمال تطوير 

�لوطنية".
ل�شركة  �لعام  �ملدير  �لرئي�ص  �شدد  جهته،  من 
�ل�شم�شية،  �الألــو�ح  يف  �ملتخ�ش�شة  "زرغون" 
�شناعية  �شعبة  فكرة  على  ـــون،  زرغ رحــمــون 
ق�شد �إن�شاء �ملاليني من منا�شب �ل�شغل لل�شباب 

و�قت�شاد ��شتهالكنا �ملحلي للمو�رد �لغازية".
تفكري  جمموعة  "�إيرنجيا"  نـــادي  ويعترب 
و�ملخت�شني  �القت�شاديني  للمتعاملني  مفتوحة 
و�جلامعيني �لر�غبني يف �مل�شاركة يف ديناميكية 
�ل�شلطات �لعمومية و�لذين ي�شتجيبون لل�شروط 

�مليد�نية على �ملديني �لق�شري و�ملتو�شط.
يدعون  �لنادي  "�أع�شاء  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ�شار 
�أ�شو�تهم  توحيد  �إىل  �لعمل  ــاب  �أرب منظمات 
لتج�شيد هذ� �مل�شعى �لذي �شمح م�شبقا باإطالق 
غر�ر  على  �الإفريقية  �لبلد�ن  جتــاه  م�شاريع 
�الأع�شاء  "هوؤالء  �أن  م�شيفا  �لكامريون"، 
جديدة  ومنظمة  جديد  مبجل�ص  �ــشــيــزودون 
ويربجمون لقاء الحقا يوم 25 فيفري �جلاري 
�القت�شادي  �لــعــامل  �شخ�شيات  م�شاركة  مــع 

وم�شوؤولني �شيا�شيني.

لبنك �جلز�ئر  �لنقدية  �ملوؤ�شر�ت  تك�شف 
�ل�شرف  �أ�ــشــعــار  ��ــشــتــقــر�ر  ــزي، عــن  ــرك �مل
�مل�شتويات  نف�ص  عند  �جلز�ئري  للدينار 
و�لعربية،  �لعاملية  �لعمالت  �أهم  مقابل  يف 
حيث �شجل يف �آخر �ملعامالت مقابل �الأورو 
 161.05 مقابل  لل�شر�ء  دينار   160.96

دينار للبيع.
�ملنحنى  عــلــى  �الأرقــــــام  نــفــ�ــص  وتــ�ــشــري 
بني  �لــ�ــشــرف  ملــعــامــالت  بالن�شبة  ذ�تـــه 
�شجل  حيث  �الأمريكي  و�لـــدوالر  �لدينار 

�لدوالر132.87 دينار لل�شر�ء و132.88 
دينار للبيع، كما ��شتقر �جلنيه �الإ�شرتليني 
دينار   183.19 عند  �لبنوك  تعامالت  يف 

لل�شر�ء و184.27 دينار للبيع.
�أهم  مع  �ل�شرف  معامالت  �شعيد  وعلى 
�لريال  �شرف  �شعر  بلغ  �لعربية  �لعمالت 
ــري،  ــز�ئ �لــ�ــشــعــودي مــقــابــل �لــديــنــار �جل
دينار  و35.43  لل�شر�ء  دينار   35.42
ــي  ــار�ت �الإم �لــدرهــم  �شعر  و�شجل  للبيع، 
36.17 دينار  �ملركزي  لدى بنك �جلز�ئر 
للبيع، �الأمر �لذي  لل�شر�ء و36.18 دينار 
�الأ�شعف  بني  من  �لوطنية  �لعملة  يجعل 

عامليا وعربية كذلك.

ا�صتئناف ن�صاط م�صانع تركيب ال�صيارات مقابل ''ت�صديد الديون''

وزارة الفالحة ت�صع ا�صرتاتيجية الإح�صاء الرثوة الزراعية واحليوانية

�صعر �صرف الدينار ي�صتقر يف م�صتوى متدين مقابل االأورو والدوالر

قال وزير ال�ضناعة فرحات اآيت علي، يوم الثنني بقاملة، باأن مركبي ال�ضيارات يف اجلزائر باإمكانهم موا�ضلة الن�ضاط، 
مكلف بدرا�ضة طلبات المتياز على الأرا�ضي التابعة للدولةلكنهم مطالبون بدفع الأعباء والر�ضوم اجلمركية.

�ضدر يف العدد الأخري من اجلريدة الر�ضمية مر�ضوما تنفيذيا  يت�ضمن  تعديل بع�ض الإجراءات 
املتعلقة بت�ضيري الديوان الوطني لالأرا�ضي الفالحية، خ�ضو�ضا من ناحية املهام والتمويل. 

ويتعلق الأمر باملر�ضوم التنفيذي رقم 21-59، املوؤرخ يف 4 فرباير 2021، املعدل واملتمم 
ملر�ضوم 1996 املت�ضمن اإن�ضاء الديوان الوطني لالأرا�ضي الفالحية.



رئي�س ت�ساد يت�سلم رئا�سة
 جمموعة ال�ساحل 

الفل�سطينيون يتهمون اإ�سرائيل مبنع 
ت�سليم لقاح كوفيد-19 اإىل غزة

تو��شلت يف مدينة �جنامينا عا�شمة 
لقمة  �ل�شابعة  �لــدورة  �أ�شغال  ت�شاد 
�ل�شاحل  جمــمــوعــة  دول  ـــاء  ـــش روؤ�
�الثنني  ــوم  ي بـــد�أت  �لــتــي  �خلم�ص، 
وحكومات  روؤ�شاء  وم�شاركة  بح�شور 

�لدول �الأع�شاء.
�لقمة،  �فتتاح  جل�شة  ح�شر  وقــد 
�ملوريتاين  �لرئي�ص  تر�أ�شها  �لــتــي 
حممد ولد �ل�شيخ �لغزو�ين: �لرئي�ص 
�لدوري للتجمع �الإقليمي، ف�شال عن 
ديبي  �إدري�ص  ت�شاد  جمهورية  رئي�ص 
ورئي�ص  �لنيجر  رئي�ص  من  كل  �إتنو، 

بوركينا فا�شو، ورئي�ص مايل.
من  �لدورية  �لرئا�شة  ت�شلمه  ولدى 
�لرئي�ص  �ألقى  �ملوريتاين،  �لرئي�ص 
�عترب  كلمة  ديبي،  �إدري�ص  �لت�شادي 
�ل�شا�شعة  �ل�شاحل  منطقة  �إن  فيها 
�أر�شا  يــوفــر  �لـــذي  "�لفقر  تكافح 
خ�شبة لالإرهاب". ودعا �إىل �أن يقوم 
�ملجتمع �لدويل بتكثيف �لتمويل من 
�لتنمية، مما �شي�شاهم يف �حلد  �أجل 
�الإرهابيني.  جتنيد  م�شدر  وقف  من 
ــنــت تــ�ــشــاد عــلــى هــامــ�ــص هذه  و�أعــل
�إىل  جندي   1200 �إر�شالها  �لقمة 
"�ملثلث �حلدودي" بني مايل و�لنيجر 

وبوركينا فا�شو ملحاربة �الإرهابيني.
�لقمة،  �فتتاح  مــن  �شاعات  وقــبــل 
جنديني  �إن  مــالــيــة  مــ�ــشــادر  قــالــت 
�لطريق  على  قنبلة  �نفجار  يف  قتال 
وبح�شب  مـــايل.  و�ــشــط  يف  �ل�شريع 

�إح�شاء، ترفع ح�شيلة �لهجوم عدد 
�ملالية  ــقــو�ت  �ل �شفوف  يف  �لقتلى 
 29 �إىل  و�لفرن�شية  �ملتحدة  و�الأمم 

منذ بد�ية �لعام.
وبــحــ�ــشــب مـــا �أعــلــنــت �لــرئــا�ــشــة 
وزر�ء  �إن  �الثنني.  م�شاء  �لت�شادية 
�خلم�ص  �ملجموعة  دول  يف  �لــدفــاع 
توجهو� �الثنني �إىل مدينة نغويغمي 
من  مقربة  على  �لو�قعة  �لنيجرية 
�حلدود مع ت�شاد و�لتي يتمركز فيها 
حاليا هوؤالء �جلنود �لـ1200 �لذين 
"�ملثلث  �شينت�شرون الحقا يف منطقة 

�حلدودي''.
قبل  �أعــلــنــت  قــد  جنامينا  وكــانــت 
��شت�شافتها  �لتي  �لقمة  خــالل  عــام 
على  عزمها  فرن�شا  يف  "بو"  مدينة 
�لقو�ت لكن عو�مل عدة  �إر�شال هذه 
تعاظم  بينها  من  ن�شرها،  دون  حالت 
�لتهديد �الإرهابي على �شفاف بحرية 
ت�شاد  بني  �مل�شتمر  و�خلــالف  ت�شاد 
هذه  �نت�شار  �شروط  حول  و�شركائها 
�ل�شحايا  �ملدنيون  وي�شكل  �لقو�ت. 
عدد  ـــاوز  وجت لــلــنــز�ع.  �لرئي�شيني 

�لنازحني �ملليونني يناير �ملا�شي.
و�شتتوىل ت�شاد خالل �لقمة رئا�شة 
جمموعة دول �ل�شاحل �خلم�ص قبل 
�شهرين على �نتخابات رئا�شية ي�شكل 
ديبي  �إدري�ص  �حلــايل  �لرئي�ص  فيها 
�ملر�شح  عاما،   30 منذ  �حلاكم  �إتنو 

�الأوفر حظا للفوز.

�إ�شر�ئيل  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  �تهمت 
�إىل  كوفيد-19  لقاحات  ت�شليم  مبنع 
�أي  �لفل�شطينيون  يتلق  مل  حيث  غــزة 
جرعات بعد. وقال م�شوؤول فل�شطيني �إن 
�ل�شلطة �لفل�شطينية حاولت �إر�شال �ألفي 
�لرو�شي  لقاح )�شبوتنيك يف(  جرعة من 
من �ل�شفة �لغربية �ملحتلة �إىل غزة يوم 
�ل�شحنة  �أوقفت  �إ�شر�ئيل  لكن  �الثنني 

عند نقطة تفتي�ص بال�شفة �لغربية.
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  م�شوؤولو  ويقول 
�إىل �شلطات  �للقاح  �إنهم قدمو� طلب نقل 
�لدفاع �الإ�شر�ئيلية بعد فرتة وجيزة من 
ع�شرة  من  موؤلفة  �أولية  �شحنة  ��شتالم 
�لغربية  �ل�شفة  يف  رو�شية  جرعة  �آالف 

يف �لر�بع من فرب�ير.
وقال بيان لوزيرة �ل�شحة �لفل�شطينية 
 2000 نقل  �لــيــوم  "جرى  �لكيلة  مــي 
�لرو�شي  يف  �شبوتنيك  لقاح  من  جرعة 
�شلطات  �أن  �إال  غــزة  قطاع  �إىل  لتدخل 
�الحتالل منعت �إدخالها. "هذه �جلرعات 
خم�ش�شة للطاقم �لطبي �لعامل يف غرف 
�لعناية �ملركزة �ملخ�ش�شة ملر�شى كوفيد-
19 وللعاملني يف �أق�شام �لطو�رئ". وقال 
�للقاح  �شحنة  �إن  �لفل�شطيني  �مل�شوؤول 
�أن تبقى  �إىل ر�م �هلل الأنه يجب  �أعيدت 

يف درجات حر�رة باردة.
ــري �لــ�ــشــوء على  ــاأخ ــت ويــ�ــشــلــط هـــذ� �ل
�لتحديات �لتي قد يو�جهها �لفل�شطينيون 
�أنحاء  جميع  يف  �ملــو�طــنــني  تطعيم  يف 
�ل�شفة �لغربية وقطاع غزة �للتني يعي�ص 

فيهما 5.2 مليون فل�شطيني.
نقاط  جميع  على  �إ�شر�ئيل  وت�شيطر 
�لغربية  �ل�شفة  �إىل  و�خلــروج  �لدخول 
و�لــربيــة  �ل�شاحلية  �حلــــدود  ومــعــظــم 
�ل�شيقة  �حلــدود  با�شتثناء  غزة  لقطاع 
وتفر�ص  ــوب.  ــن �جل يف  مل�شر  �ملـــجـــاورة 
�ل�شاحلي  �لقطاع  على  ح�شار�  �إ�شر�ئيل 
2007. كما تفر�ص م�شر  لغزة منذ عام 
فل�شطينيون  و�تهم  �لقطاع.  على  قيود� 
من  وهي  �إ�شر�ئيل،  حقوقية  وجماعات 
رو�د توزيع لقاحات كوفيد-19، بتجاهل 
عدم  خالل  من  �حتالل  كقوة  و�جباتها 
�ل�شفة  يف  �لفل�شطينيني  �ل�شكان  �إدر�ج 
�لغربية وقطاع غزة يف برنامج �لتطعيم 

�خلا�ص بها.
تطعيم  يف  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  وبد�أت 
�لغربية  �ل�شفة  يف  �ل�شحيني  �لعاملني 
�شحنة  تلقي  بعد  فرب�ير  من  �لثاين  يف 
من  مــودرنــا  �شركة  لقاحات  مــن  �شغرية 

�إ�شر�ئيل.

دعوة لدعم دويل للتنمية بهدف حماربة الإرهاب
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حتاول اإبقاء اخلطوط مفتوحة مع اأردوغان..

بعد مقتل 13 تركيا كانوا رهائن يف �ضمال العراق..

قالت وكالة الأنباء الفرن�ضية، الثالثاء 16 فرباير 2021، اإنه مع انطالق عجلة �ضيا�ضة الإدارة الأمريكية اجلديدة، تتوجه ال�ضعودية نحو تهدئة التوتر مع خ�ضوم 
اإقليميني بينهم تركيا، من خالل اإبقاء اخلطوط مفتوحة مع الرئي�ض الرتكي اأردوغان. و�ضعياً اإىل تعزيز موقعها مع انطالقة العهد الأمريكي اجلديد، قادت ال�ضعودية 
حلفاءها ال�ضهر املا�ضي اإىل اإنهاء الأزمة اخلليجية، كما حتر�ض اململكة على النفتاح على تركيا بعد مقاطعة عامة لب�ضائعها العام املا�ضي على اإثر احتدام اخلالف 

بينهما يف اأعقاب مقتل ال�ضحفي ال�ضعودي جمال خا�ضقجي عام 2018 يف القن�ضلية ال�ضعودية يف اإ�ضطنبول.
تعّهد  �أن  بعد  �لتغيري�ت  هــذه  وتــاأتــي 
خالل  بــايــدن  جــو  �الأمــريــكــي  �لرئي�ص 
حــمــلــتــه �النــتــخــابــيــة بــالــتــدقــيــق يف 
�شيا�شات �ململكة بعد �شنو�ت من �لعالقة 
دونالد  و�شلفه  �لريا�ص  بني  �لوطيدة 
تر�مب. تقول �خلبرية يف �شوؤون �ملنطقة 
"كل هذه �الأمور ت�شري  كري�شتني ديو�ن، 
�لتي  �ل�شيا�شية  �ملو�قف  يف  تغري�ت  �إىل 
�ل�شابق  يف  �شاخب  ب�شكل  �تباعها  مت 
�ل�شعودية،  �لوطنية  �مل�شالح  ز�وية  من 
كما  جديدة".  مــرونــة  �إىل  ي�شري  مــا 
�الأخرية  �لر�شمية  �لت�شريحات  �أكــّدت 
"�شريك  �ململكة  �أن  عــلــى  لو��شنطن 
�أمني"، بعدما كانت �إد�رة تر�مب ت�شفها 
لالأ�شلحة  �ملهم  و�لــزبــون  بـ"�حلليف" 

�الأمريكية.
�ململكة  ــود  جلــه �ــشــربــة  ـــد�  ب مــا  ويف 

�أوقف بايدن موؤخرً�، دعمه  �لع�شكرية، 
للعمليات �لهجومية �ل�شعودية يف �لنز�ع 
�ليمني �مل�شتمر منذ �أكرث من �شت �شنو�ت، 

و�شدد على وجوب �إنهاء �لنز�ع.

ذ�ته  �لوقت  يف  تعّهد  بايدن  �أّن  غري 
�أر��شي �ململكة  بامل�شاهمة يف �لدفاع عن 
لهجمات  متز�يد  ب�شكل  تتعر�ص  �لتي 
ينفذها  مــ�ــشــرّية  ــر�ت  ــائ وط ب�شو�ريخ 

�ملتمردون �حلوثيون.
مبا  و��شنطن  مع  �لعالقة  �إد�رة  وبهدف 
يخدم م�شاحلها، تقوم �ل�شعودية بحملة 
توظيف جلماعات �شغط، من بينها عقد 
جديد ُوّقع يف دي�شمرب �ملا�شي مع �شركة 
�لبلدين.  بني  �لعالقة  الأهمية  للرتويج 
لكن عمل هذه �ملنظمات يبدو معّقدً� يف 
يف  �أع�شاء  عن  �شادرة  ت�شريحات  ظل 
�الإد�رة حول �حلرب يف �ليمن وجرمية 

قتل خا�شقجي.
�ال�شتخبار�ت  �أجــهــزة  مديرة  وتنوي 
عن  �ل�شرية  رفع  هينز  �أفريل  �لوطنية 
تقرير ��شتخبار�تي �أمريكي حول مقتل 
يت�شمن  �أن  يرّجح  خا�شقجي  �ل�شحفي 
�الأمري  �لعهد  ويل  تــورط  عن  معلومات 
قد  مــا  �جلــرميــة،  يف  �شلمان  بــن  حممد 

ميثل �إحر�جًا كبريً� للريا�ص.

يوم  �لرتكية  �لد�خلية  وز�رة  قالت 
من  �أكــرث  �عتقلت  �ل�شرطة  �إن  �الثنني 
�شيا�شي  حزب  يف  �أع�شاء  بينهم   ،700
م�شلحي  �شد  عمليات  يف  لالأكر�د،  موؤيد 
�أعقاب  يف  �لكرد�شتاين  �لعمال  حــزب 
�شمال  يف  رهائن  كانو�  تركيا   13 مقتل 

�لعر�ق.
�الأحد  �أم�ص  �لرتكية  �حلكومة  وقالت 
�إن مقاتلني من حزب �لعمال �لكرد�شتاين 
�ل�شرطة  من  �أفـــر�د�  �أعــدمــو�  �ملحظور 
عامي  يف  غالبا  �حتجزوهم  و�جلي�ص 

و2016.  2015
و�أو�شحت �لوز�رة �أن �ملعتقلني، وعددهم 
منطقة   40 يف  عليهم  ُقب�ص   ،718
مناطق  روؤ�ــشــاء  وبينهم  �لبالد  باأنحاء 
�لدميقر�طي  �ل�شعوب  حلــزب  ينتمون 

�ملعار�ص �ملوؤيد لالأكر�د، ثالث �أكرب حزب 
�ملعار�شة  ــز�ب  �أح و�تهمت  �لربملان.  يف 
�شديد  ــطء  ــب ب بــالــتــحــرك  ــة  ــوم ــك �حل

لتحرير �لرهائن.
من  �ل�شيا�شية  �لتد�عيات  تزيد  وقــد 

�ملخاطر فيما يقول حمللون �إنها جهود من 
�حلاكم  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  جانب 
�أردوغــان  طيب  رجب  �لرئي�ص  بزعامة 
�ل�شعوب  حـــزب  ــني  ب �ــشــقــاق  الإحـــــد�ث 
�لدميقر�طي و�أحز�ب �ملعار�شة �الأخرى 

�لتي تعاونت يف �النتخابات �لبلدية عام 
�أردوغان. لهزمية   2019

وقال عمر فاروق جرجريل �أوغلو، ع�شو 
�لربملان عن حزب �ل�شعوب، �إنه �شبق و�أن 
لكن  �شابقة  حــاالت  �ملفاو�شات  �أنقذت 
�حلكومة مل تهتم بهذ� �خليار هذه �ملرة. 
هناك  يكون  �أن  �ملمكن  من  "كان  م�شيفا 
�ل�شيا�شات  ب�شبب  حــدث  هــذ�  لكن  حل 
�إنهم  �حلاكم.  و�حلزب  للحكومة  �لعامة 
�أو �شالم �الآن، لذ� مل  ال يفكرون يف حل 

يلجاأو� ملثل هذ� �خليار".
�إن  وقــال  �النتقاد�ت  �أردوغـــان  ورف�ص 
�لرهائن.  ــاذ  ــق الإن بجد  عملت  ــرة  ــق �أن
و�أ�شاف �أن �أحدث عملية عرب �حلدود يف 
�لعر�ق، �لتي بد�أت يف �لعا�شر من فرب�ير، 

كانت لهذ� �لهدف.
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احل�سيني،  العزيز  عبد  واملناخ  الطق�ص  يف  ال�سعودي  اخلبري  توقع 
اأن تتعر�ص تركيا و�سوريا ولبنان وفل�سطني واالأردن بداية من اليوم 
تاأثريه  ي�سل  واأن  بالعمالق،  و�سفه  جوي  منخف�ص  اإىل  االأربعاء 

اململكة.
من  البلدان  هذه  يف  ثلوج  ب�سقوط  توقع  اإىل  احل�سيني  واأ�سار 
املرتفعات، عالوة على عوا�سف  اإىل كثيفة، وخا�سة على  متو�سطة 
واأمطار رعدية بني متو�سطة وغزيرة. وتوقع اأي�سا اأن تتدنى درجات 

احلرارة يف هذه الدول لعدة اأيام واأن ت�سحبها رياح و�سيول.
اإىل  العمالق  املنخف�ص  تاأثري  ميتد  اأن  اإمكانية  اإىل  اأ�سار  كما 
درجة  يف  اآثاره  تظهر  اأن  متوقعا  اخلليج،  دول  وبع�ص  ال�سعودية 
وثلوج  للغبار  مثرية  رياح  اإىل  اإ�سافة   ،6 اإىل   4 بني  مئوية  حرارة 

واأمطار بع�سها ثلجي على مناطق من اجلوف وتبوك.

ال�سعب  ت�ستهدف  التي  القمع  حملة  يف  املغربي  املحتل  ي�ستمر 
ال�سحراوي ب�سكل ه�ستريي يف املناطق املحتلة من ال�سحراء الغربية 
من ح�سار واختطاف و�سوال اإىل الت�سفية اجل�سدية يف انتهاك وا�سح 

حلقوق االإن�سان لل�سعب ال�سحراوي االأعزل.
ختاري  حياة  لالإعالمية  االأوىل   القناة  ر�سدتها  حية  �سهادة 
مرا�سلة االإذاعة ال�سحراوية من مدينة العيون املحتلة تروي فيها 
ال�سحراويون  لها  يتعر�ص  التي  واالختطاف  والتعنيف  الت�سييقات 
من�سق  وكان  واال�ستقالل.  باحلرية  املطالب  ال�سباب  وباالأ�سا�ص 
اللجنة ال�سحراوية حلقوق االن�سان يف اأوروبا، اأكد اأن و�سعية حقوق 
االإن�سان يف املدن املحتلة من ال�سحراء الغربية "كارثية ومتدهورة ما 
ينذر مباأ�ساة حقيقية"، م�سريا اإىل ت�سجيل انتهاكات وا�سعة حلقوق 
املغربية.  القمع  قوات  قبل  من  منزال   80 حما�سرة  مع  االإن�سان 

خ�سو�سا مع فر�ص املغرب جدارا من ال�سمت حول املدن املحتلة.

هناك  �ستكون  اأنه  من  ميامنار  يف  اجلي�ص  املتحدة  االأمم  حّذرت 
"عواقب وخيمة" الأي عملية قمع وح�سية لالحتجاجات املناه�سة 
لالنقالب امل�ستمرة يف البالد. وقالت املبعوثة اخلا�سة لالأمم املتحدة 
اإن "حق التجمع ال�سلمي يجب اأن يحرتم احرتامًا تامًا". وقد اأعيدت 
الثانية  لليلة  ُقطعت  اأن  بعد  الثالثاء  اأم�ص  �سباح  االإنرتنت  خدمة 

على التوايل.
ويحجب املجل�ص الع�سكري بانتظام الدخول اإىل �سبكة االإنرتنت يف 
حماولة منه خلنق املعار�سة منذ وقوع االنقالب يف االأول من فرباير 

اجلاري.

التحدي  اإن  غيت�ص،  بيل  "مايكرو�سوفت"  �سركة  موؤ�س�ص  قال 
الب�سرية هو حتقيق احلياد املناخي بحلول  االأكرب الذي يواجه 
عام 2050. واأ�ساف غيت�ص، يف حديث تلفزيوين اأم�ص الثالثاء: 
حتد  اأ�سعب  هو   ،2050 عام  بحلول  املناخي  احلياد  "حتقيق 
اقت�سادات  تغيري  يتطلب  وهو  االإطالق،  على  الب�سرية  يواجه 
كل   - والزراعة  والنقل  وال�سلب  االأ�سمنت  �سناعات    - العامل 
تطبيق  اأن  غيت�ص،  واأو�سح  تتغري".  اأن  يجب  القطاعات،  هذه 
االبتكارات فقط، وتو�سيع نطاقها، وكذلك تنفيذ �سيا�سة احلياد 

املناخي فقط، �سي�سمح بحل هذه امل�سكلة.

بفريو�ص  االإ�سابات  عدد  اإجمايل  اأن  جممعة  بيانات  ك�سفت 
�سباح  حتى  مليون   109.2 من  يقرتب  العامل  اأنحاء  يف  كورونا 
موقع  على  املتوفرة  البيانات  اأحدث  واأظهرت  الثالثاء.  اأم�ص 
اإجمايل االإ�سابات و�سل  اأن  جامعة ''جونز هوبكنز'' االأمريكية، 
اإىل 109 ماليني و157 األف حالة. كما اأظهرت البيانات اأن عدد 
اإىل  الوفيات  اإجمايل  و�سل  فيما  مليون،   61.3 جتاوز  املتعافني 

مليونني و408 اآالف حالة.
وتت�سدر الواليات املتحدة دول العامل من حيث عدد االإ�سابات، 
تليها الهند ثم الربازيل واململكة املتحدة ورو�سيا وفرن�سا واإ�سبانيا 
واإيطاليا وتركيا واأملانيا وكولومبيا واالأرجنتني واملك�سيك وبولندا 

واإيران وجنوب اأفريقيا.

القوات املغربية ت�سعد حملتها القمعية 
�سد ال�سعب ال�سحراوي باملدن املحتلة

ميامنار: االأمم املتحدة حتذر اجلي�س 
من عواقب قمع االحتجاجات

موؤ�س�س "مايكرو�سوفت" يحدد اأ�سعب 
حتد اأمام الب�سرية

اإ�سابات كورونا حول العامل تقرتب 
من 109.2 مليون اإ�سابة

دول عربية على موعد مع 
عمالق"  جوي  "منخف�س 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
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اإ�ستقالة رئي�ص جمل�ص  رف�ص رئي�ص النادي الهاوي الإحتاد عنابة عزيز عدوان قرار 

االإجــازات  م�سكل  رغم  امل�سوار  موا�سلة  �سرورة  على  موؤكدا  زعيم  البا�سط  عبد  االإدارة 

اأن التعداد  وال�سائقة املالية التي يعاين منها الفريق مع بداية هذا املو�سم، واأ�سار عدوان اإىل 

احلايل لالإحتاد ي�سم ت�سكيلة قادرة على قول كلمتها يف بطولة املو�سم اجلاري متمنيا اأن يجد م�سكل 

اإجازات الالعبني اجلدد طريقه اإىل احلل يف اأقرب وقت ممكن.

وتتوا�سل م�ساعي اإدارة اإحتاد عنابة من اأجل ت�سديد مبلغ مايل يناهز قرابة 04 ماليري �سنتيم 

وجاء  ق�سنطينة،  مولودية  مباراة  قبل  اجلــدد  الالعبني  ــازات  اإج على  احل�سول  اأجــل  من 

لي�سب  املنازعات  جلنة  لدى  الديون  قيمة  ن�سف  ت�سديد  بخ�سو�ص  الهواة  رابطة  قرار 

املرتفعة  املالية  القيمة  �سابق من  اإ�ستكت يف وقت  والتي  اإدارة االإحتاد  يف م�سلحة 

املنتظر  ومن  �سنتيم،  ماليري   08 ناهزت  والتي  الفارط  املو�سم  العبي  لديون 

اأن متكنت  اأن يتم ت�سوية الديون قبل نهاية االأ�سبوع اجلاري خا�سة بعد 

اإدارة االإحتاد من جمع املبلغ الالزم لت�سوية الديون وهو االأمر الذي 

جعل الطاقم الفني للفريق بقيادة املدرب حممد بن �سوية يعرب 

اإ�سراك الالعبني اجلدد يف لقاء هذا  اإرتياحه الإمكانية  عن 
ال�سبت.

عدوان يرف�س ا�صتقالة زعيم

 واالإحتاد مطالب بدفع 04 ماليري �صنتيم
�إحتاد عنابة 

عبد الهادي. ببدري. ع

بلعيد جماهد : )حم�ضر بدين(

الوايل عبلة يف  وقال  اإىل غانا  التنقل  �سبقت 
مبلغ  باأي  الوفاق  اإدارة  اأعد  ال�سدد :"مل  هذا 
اأ�سا�ص لها من  5 ماليري ال  مايل معني وحكاية 
الفريق  حميط  يف  احلــديــث  ودار  ال�سحة"، 
�سركة  موافقة  عن  الفارطة  ال�ساعات  خالل 
مالية  بقيمة  الوفاق  متويل  اأجــل  من  نفطال 
ت�سل اإىل 20 مليار �سنتيم وهذا من دون تاأكيد 
ال�سركة،  اأو  الوفاق  م�سريي  طرف  من  ر�سمي 
مموال  نفطال  �سركة  تكون  اأن  املنتظر  ومــن 

دوري  خالل  الكاف  كاأ�ص  مناف�سة  يف  للوفاق 
املجموعات، علما اأن اإدارة الوفاق اأكدت خالل 
وقت �سابق اأن املفاو�سات بني الطرفني ت�سري يف 

الطريق ال�سحيح.
منحة  ال�سطايفي  الــوفــاق  اإدارة  وحـــددت 
التاأهل اإىل دوري املجموعات من مناف�سة كاأ�ص 
الكاف مببلغ 30 مليون �سنتيم، ومن جانب اأخر 
يدين العبو الوفاق مببلغ ي�سل اإىل 30 مليون 
�سنتيم كمنح تخ�ص مباريات البطولة املحلية، 
املنح  م�سكل  حل  اإىل  الــوفــاق  اإدارة  وت�سعى 
رفع  بغية  لت�سديدها  االأحد  يوم  العالقة قبل 
لتحقيق  اأ�سانتي  مقابلة  يف  الالعبني  معنويات 
التاأهل اإىل دوري املجموعات من مناف�سة كاأ�ص 
الــعــودة من  مــبــاراة  اأن  ر�سميا  وتــاأكــد  الــكــاف، 
مناف�سة كاأ�ص الكاف بني وفاق �سطيف واأ�سانتي 
مبلعب  االأحـــد  هــذا  املــقــررة  الــغــاين  كوتوكو 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  بداية   1945 ماي   08
م�ساءا لن تلعب بح�سور اجلمهور رغم احلديث  
من  الوفاق  اإدارة  طرف  من  املقدم  الطلب  عن 
املباراة بح�سور اجلمهور كما ح�سل  لعب  اأجل 
الغانية،  اأكرا  يف  جرى  الذي  الذهاب  لقاء  يف 
احلكيم  عبد  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وك�سف 
�سرار اأن املباراة �ستلعب دون ح�سور اجلمهور يف 
ظل رغبة اإدارة الوفاق يف احلفاظ على �سحة 

االأن�سار بالنظر للو�سعية الوبائية.

يقرتب موعد ت�سوية اأجور العبي وفاق 
النادي  رئي�ص  بــه  وعــد  مثلما  �سطيف 
 28 الـــهـــاوي كــمــال اليف حــيــث مــوعــد 
فيفري اجلاري موعدا لت�سوية االأجور 
العالقة، وتبقى اإدارة الوفاق يف �سباق 
�سد الزمن من اأجل ت�سوية االأجور يف 
م�سداقية  الأن  وهــذا  املحدد  الوقت 
ووعد  املحك،  على  �ستكون  االإدارة 
جمل�ص اإدارة الوفاق بتوفري ال�سيولة 
م�ستحقات  لت�سوية  الالزمة  املالية 
اأي  لتفادي  ال�سرورة  عند  الالعبني 
اإحتجاجات من طرف الالعبني، وتنقل 
عبد  �سطيف  وفاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
العا�سمة  اجلــزائــر  اإىل  �سرار  احلكيم 
من  وهذا  ق�سري  ظرف  يف  الثانية  للمرة 
للوفاق  جــدد  ممولني  عن  البحث  اأجــل 
اإدارة  املــو�ــســم اجلــــاري، ووجـــت  ــالل  خ
الوفاق �سعوبات كبرية يف اإقناع ال�سركات 
الفريق  بتمويل  اخلا�سة  اأو  العمومية 
الو�سعية  ظل  يف  اجلاري  املو�سم  خالل 
عن  الناجمة  احلالية  االإقت�سادية 

فريو�ص كورونا.
وفاق  اإدارة  وتنتظر 
ــف مــعــرفــة  ــي ــط ــس �
ــــة  ــــان قـــيـــمـــة االإع

الفريق  منها  �سي�ستفيد  التي  ال�سنوية 
املو�سم  خالل  الوالية  م�سالح  طرف  من 
عبلة  كمال  �سطيف  وايل  ونفى  اجلاري، 
اإعانة  تخ�سي�ص  عن  دار  الذي  احلديث 
للوفاق  �سنتيم  ماليري   05 بقيمة  مالية 
�سطيف  وايل  وقــال  تــداولــه،  مت  مثلما 
بــاأي  الــوفــاق  يعد  مل  اأنـــه  عبلة  كــمــال 
بها  قــام  التي  الــزيــارة  عند  مــايل  مبلغ 
التي  التح�سريات  هام�ص  على  للفريق 

يف حوار خ�ص به جريدة االأورا�ص نيوز اأكد املح�سر البدين 
بلعيد جماهد على �سرورة حتقيق نتيجة اإيجابية يف اجلولة 
الثانية ال�سبت القادم ملا يتنقل الفريق اإىل تاجنانت ملواجهة 
الدفاع املحلي، م�سريا اإىل اأن املاأمورية لن تكون �سهلة، ورف�ص 
معتربا  جولة  اأول  خالل  من  الفريق  مــردود  تقييم  املتحدث 
جولة  �سوى  عليها  مي�سي  مل  البطولة  الأن  الأوانــه  �سابق  ذلك 
اأمام ال�سيف اإحتاد خن�سلة كان مرا  اإن التعادل  واحدة وقال 
اأن ن�ستخل�ص الدرو�ص منه وبالكيفية التي  للغاية، لكن يجب 
حيث  وقت  اأ�سرع  ويف  الواجهة  اإىل  العودة  من  الفريق  متكن 
قال: "التعادل اأمام ليا�سمكا كان مرا للغاية، لكن يجب علينا 
الواجهة  اإىل  بالفريق  نعود  لكي  منه  الدرو�ص  ن�ستخل�ص  اأن 
�سفحة  نطوي  اأن  ويجب  املواعيد  قادم  يف  فاتنا  ما  ونتدارك 
تاجنانت،  مباراة  يف  التفكري  يف  ون�سرع  �سريعا  خن�سلة  مباراة 
اجلوانب  جميع  على  ونعمل  ينبغي  كما  لها  نح�سر  ونحن 
لتفادي  قــوة   بكل  املباراة  ندخل  اأن  علينا  ويجب  للتدارك 
على  املتحدث  اأ�سار  كما  البداية  مع  فراغ  مرحلة  يف  الدخول 
�سرورة احلذر والوقوع يف فخ املحليني اأو اإ�ست�سغارهم مثال كون 
املباراة تلعب على ميدانهم، وبني اإىل اأن الفريق املحلي �سي�سعى 

على  االإبقاء  بنية  جاهدا 
ــاط الـــثـــالث داخـــل  ــق ــن ال
نتيجة  ــد  ــي ــاأك وت الـــديـــار 
اجلولة االأوىل عندما عاد 

بالزاد كامال من العلمة. 
البدين  املح�سر  وختم 
لديه  اأن  عــلــى  كــالمــه 
اأن�سار  باأن  كبرية  ثقة 
الكاب والذين �سيقفون 
:"نحن  وقـــال  خلفنا، 

هذه  نخ�سر  اأن  نريد  ال 
الثقة، الأن اأن�سار الفريق 

يعرفون جيدا كرة القدم، 
ويقدرون العمل الذي نقوم به 

لهم  اأقول  كما  اإ�سعادهم،  اأجل  من 
يف  ال�سحيحة  �سكة  اإىل  �سنعود  اإننا 

املواعيد القادمة".

ال�ساعات  خــالل  النجم  اإدارة  �سبطت 
الفني،  الطاقم  مع  الت�ساور  بعد  املا�سية 
الذي  االأول  التح�سريي  الرتب�ص  موعد 
الثالثاء  من  بداية  ال�سمرة  �ستحت�سنه 
اأيام   10 الرتب�ص  �سيدوم  حيث  القادم، 
و�سيجري الفريق خاللها عدة مواجهات 
بعد  مبا�سرة  عنها  االإعالن  �سيتم  ودية، 
ر�سيد  بقيادة  االإدارة  قبل  من  تر�سيمها 
يــبــذل يف جمهودات  الـــذي  الــربــعــي  بــن 
التفا�سيل  كل  �سبط  اأجل  من  م�ساعفة، 
اأن  املنتظر  ــن  وم التح�سريات  الإجنـــاح 
من  االأول  الــ�ــســطــر  الــنــجــم  ي�ستكمل 
كما  اخلمي�ص  هذا  التح�سريي  برناجمه 
تدريباتها  توا�سل  ال�سفراء  الكتيبة  اأن 
الكروي  للمو�سم  اإ�ــســتــعــدادا  اجلــديــة 
اجلديد بح�سور كافة التعداد ما ي�ساعد 
نا�سر  بقيادة  الفني  الطاقم  اأعــ�ــســاء 
التح�سريي  الربنامج  تطبيق  على  بريك 
بحذافريه وهذا من اأجل �سحن بطاريات 

بريك  املــدرب  يبحث  باملقابل  الالعبني، 
اأن تقام  عن برجمة مباراة ودية يف�سل 
ع�سية  وبال�سبط  االأ�سبوع  هــذا  نهاية 
اخلمي�ص اأمام اأحد فرق الوالية وح�سب 
ر�سميا  اإتفقت  االإدارة  فـــاإن  م�سادرنا 
من  والــغــر�ــص  اأريــ�ــص،  ترجي  فريق  مــع 
العمل  حجم  قيا�ص  هــو  املواجهة  هــذه 
واندمج  هــذا  التح�سريات،  انطالق  منذ 
املجموعة  يف  ب�سرعة  اجلــدد  الالعبني 
ي�سجع  ما  وهــو   ، عوائق  اأي  يجدوا  ومل 
االإدارة  اأن  كما  التح�سريات  جناح  على 
النهائية  القائمة  �ستغلق  اأنها  اأكدت على 

بعد هذه املواجهة الودية.
ويف �سياق اأخر اأكد رئي�ص الفريق ر�سيد 
بن الربعي اأن االأمور املادية للنجم تبقى 
الوقت  يف  معقدة  بــاالأحــرى  اأو  �سعبة، 
تنتظر  التي  للرهانات  بالنظر  الراهن، 
النادي يف بطولة هذا املو�سم وهو �سيف 
يتطلب  ما  وهو  الق�سم،  هذا  على  جديد 

توفر االإمكانيات، كما اأن الو�سع ال يجب 
اأن ي�ستمر طويال على هذا املنوال، ال�سيما 
مالية  �سيولة  اإىل  بحاجة  الفريق  واأن 
ما�سة  بحاجة  فنحن  مو�سمه،  الإجنــاح 
املو�سم  ن�سري  لكي  ال�سلطات  اإعانات  اإىل 
باأن  اأ�ــســار  كما  تامة  باأريحية  اجلديد 
ل عليها من  الوعود وال�سمانات التي حت�سّ
مبثابة  كانت  الوالية  يف  امل�سوؤولني  قبل 
يطالب  لكنه  للفريق،  اأك�سجني  جرعة 
باملقابل باالإ�سراع يف جت�سيد هذه الوعود 
امل�ساعدة  يد  وتقدمي  الواقع  اأر�ص  على 
للفريق من اأجل ت�سوية امللفات العالقة، 
يف  التح�سري  �سي�سمن  الــذي  ــر  االأم وهــو 
اجلديد  للمو�سم  املمكنة  الظروف  اأف�سل 
اأنــه  على  االأخـــري  يف  الرئي�ص  بــني  كما 
ال�سيغة  ــاروا  ــت اإخ امل�سري  مكتبه  رفقة 
فرق  تق�سيم  خالل  من  للبطولة  الثانية 
كل جمموعة اإىل �سنفني "اأ"و"ب" ولعب 

املقابالت ذهابا واإيابا.

االإلــكــرتوين  موقعها  ــرب  ع الــهــواة  ــة  ــط راب نــ�ــســرت 
االإ�ست�سارة الكتابية بخ�سو�ص �سيغة املناف�سة للمو�سم 
لتحديد  بها  معنية  االأندية  و�ستكون   2021 اجلديد 
�سري املناف�سة املو�سم القادم، فهيئة بن جمرب اإقرتحت 
مقابلة   15 لعب  يت�سمن  االأول  خيارين  االأندية  على 
دون اإياب و بدون جمهور يف مالعب حمايدة  و�سي�سعد 
الثانية  للرابطة  االأوىل  املرتبة  �ساحب  مبا�سرة 
وتكون املجموعة ال�سرقية مكونة من اأمل �سلغوم العيد 
جمعية  قاي�ص  �سباب  فكرون  عني  �سباب  ميلة  �سباب 
عني كر�سة جنم تازوقاغت اإحتاد عني البي�ساء اإحتاد 
الذرعان ترجي قاملة  �سباب  �سباب عني ياقوت  تب�سة 
الفجوج جنم بني  ن�سر  اإحتاد احلجار  حمراء عنابة 
تق�سيم  هو  الثاين  املقرتح  اأمــا  الطارف  اأوملبي  ولبان 
�سرق-و�سط  غــرب-  )غرب-و�سط  جمموعات  ال�ست 
�سرق-جنوب غرب و جنوب �سرق( اإىل 12 فوج يف كل 
فوج ثمانية فرق ما عدا فوجني باجلنوب الغربي ي�سم 
9 اأندية ما عدا فرق البي�ص و النعامة و الفوج الثاين 
ي�سم �سبعة فرق وهي اأندية ب�سار و اأدرار و تقرتح هنا 
االإياب دائما من دون  و  الذهاب  الرابطة لعب �سيغة 

املباراة  احلالة  هذه  يف  لل�سعود  بالن�سبة  اأما  جمهور 
الفا�سلة �ستكون احلا�سمة لتحديد ال�ساعد و �ستجمع 
االأول من الفوجني "اأ" و "ب" )البالي اأوف ( والفائز 

يف املقابلة هو من �سيح�سم ال�سعود ل�ساحله.
واجلدير بالذكر اأن اأندية ال�سرق يف حالة اختيارها 
االأوىل  جمموعتني  هــنــاك  �ستكون  الــثــاين  املــقــرتح 
�ست�سم  و  والعودة  ذهاب  مبرحلتي  فرق  ثمانية  ت�سم 
املجموعة االأوىل "اأ" اأندية :اأمل �سلغوم العيد �سباب 
عني  جمعية  قاي�ص  �سباب  فكرون  عني  �سباب  ميلة 
اإحتاد  البي�ساء  عني  اإحتــاد  تازوقاغت  جنم  كر�سة 
تب�سة اأما املجموعة الثانية ت�سم كل من : �سباب عني 
عنابة  حمراء  قاملة  ترجي  الذرعان  �سباب  ياقوت 
اأوملبي  ولبان  بني  جنم  الفجوج  ن�سر  احلجار  اإحتــاد 
روؤ�ساء  اأغلب  اأن  االأطــراف  بع�ص  اأكدت  ،كما  الطارف 
تق�سيم  وهو  اخليار  لهذا  ي�سوتون  قد  ال�سرق  الفرق 
ذهاب  مرحلة  عاديا  واللعب  فوجني  اإىل  املجموعة 
15 جولة ويف مالعب حمايدة  واإياب ويرف�سون لعب 
اإجراء قرعة الإختيار الفريق االأول  وذلك من خالل 

الذي ي�سحب للعب يف املكان الذي يحدده.

الربج �سعوبات كبرية  اأهلي  اإدارة  وجدت 
تلم�سان  اإىل  التنقل  �سمان  اأجـــل  مــن 
ملواجهة الوداد املنحلي يف لقاء اجلولة 
ال14 من بطولة املحرتف االأول وهذا 
التي  اخلانقة  املالية  االأزمــة  ظل  يف 
حيث  االأن،  حلد  الفريق  منها  يعاين 
التجارية  لل�سركة  العام  املدير  اأكد 
املالية  ال�سيولة  وجـــود  عــدم  لــالأهــلــي 
مطالبا بتدخل اجلهات املعنية من اأجل توفري 
ويدفع  اجلمعة،  هذا  املنتظرة  ال�سفرية  تكاليف 
بداية  منذ  املتوا�سلة  االإدارية  امل�ساكل  ثمن  االأهلي 
ملجل�ص  جديد  رئي�ص  تعيني  عدم  ظل  يف  اجلاري  املو�سم 

االإدارة.
وتاأكد غياب املهاجم زياين عن املناف�سة ملدة �سهر كامل بعد 

اأن تعر�ص الإ�سابة جديدة خالل مباراة اجلولة الفارطة اأمام 
جنم مقرة، ومن جانب اأخر �سيتوا�سل غياب احلاري �سيدريك 
التي  االإ�سابة  ب�سبب  االأقــل  على  اأخر  الأ�سبوع  املناف�سة  عن 
غياب  يتوا�سل  بينما  ال�ساورة،  �سبيبة  مقابلة  يف  لها  تعر�ص 
املدافع االأمين قتال عن املناف�سة ب�سبب االإ�سابة اأي�سا، واأمام 
عبد  املوؤقت  املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  فاإن  الو�سعية  هذه 
النور بو�سبيعة قرر ترقية جمموعة من العبي الرديف اإىل 
الفريق االأول وهذا يف ظل كرثة الغيابات يف �سفوف الفريق، 
اأمام  ال�سبت  هذا  مباراة  تكون  اأن  بو�سبيعة  التقني  وياأمل 
الوداد فر�سة لالعبني من اأجل حتقيق االإنطالقة الفعلية يف 
بطولة هذا املو�سم، واإعرتف املدرب املوؤقت لالأهلي عبد النور 
املو�سم  خالل  البقاء  حتقيق  يف  الفريق  مهمة  باأن  بو�سبيعة 
اجلاري باتت �سعبة يف ظل تواجد االأهلي يف املرتبة االأخرية 

حلد االأن.

االإدارة يف ورطة ب�صبب م�صتحقات الالعبني و�صرار
 يف العا�صمة جمددا 

تاأجيل ق�صية ال�صركة التجارية والنادي الهاوي اإىل 21 فيفري اجلاري

ليا�صمكا اأمام  "التعادل 
 كان مرا ونعمل على التدارك 

اأمام تاجنانت"

النجم �صيدخل ترب�صا بال�صمرة ونحو برجمة 
مباراة ودية �صد ترجي اأري�س

رابطة الهواة تن�صر ا�صت�صارة كتابية 
وغالبية فرق ال�صرق تختار املقرتح الثاين

االإدارة وجدت �صعوبات لتوفري م�صاريف 
ال�صفرية اإىل تلم�صان
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�شباب باتنة
وفاق �شطيف 

مولودية �لعلمة 

�أهلي �لربج

جنم بوعقال

تفكر اإدارة دفاع تاجنانت يف ت�سريح الالعبني 
الذين مت اإ�ستقدامهم هذا املو�سم بالنظر مل�سكل 
ديون جلنة املنازعات وعدم قدرة اإدارة الفريق 
والتي  للديون  االإجمالية  القيمة  ت�سوية  على 
عن  ناهيك  �سنتيم  مليار   2.5 مبلغ  اإىل  ت�سل 
املوريتاين  وهو  للفريق  ال�سابق  الالعب  ديــون 
�سنتيم،  مليار   3.5 تفوق  مالية  بقيمة  دالهــي 
ما  وهو  كبرية  مالية  �سائقة  من  الدفاع  ويعاين 
جعل االإدارة تفكر يف التخلي عن االأ�سماء التي 
مت التعاقد معها ال�سيما بعد االأداء اجليد الذي 
اأظهره الالعبون ال�سبان يف املقابلة الودية التي 
من  الفوز  بنقاط  العودة  من  الدفاع  فيها  متكن 
اإدارة  تفكر  كما  املحلية،  املولودية  اأمام  العلمة 
خالل  من  امل�سطرة  االأهــداف  تغيري  يف  الفريق 
املو�سم  خــالل  فقط  البقاء  بتحقيق  االإكتفاء 

اجلاري دون التناف�ص على لعب ورقة ال�سعود.
قرعي�ص  الــطــاهــر  ــاع  ــدف ال رئــيــ�ــص  ويــوا�ــســل 
االأزمــة  حــدة  من  التخفيف  اأجــل  من  م�ساعيه 
للم�سوؤول  كــان  حيث  الفريق  منها  يعاين  التي 
الوالية  م�سوؤويل  مع  لقاء  الفريق  عن  االأول 

اإقناعهم  اأجــل  من 
اإعــانــات  بت�سريح 

للفريق  جـــديـــدة 
ــن  ــراه ال الـــوقـــت  يف 

ــــــل تــ�ــســويــة  مــــن اأج
ــب  ــالع مــ�ــســتــحــقــات ال

اأي  لــتــفــادي  املــوريــتــاين 
الفيفا،  طرف  من  عقوبات 

يوا�سل  اأن  املــنــتــظــر  ومـــن 
االإعتماد على  الفني  الطاقم 

العــبــي الـــرديـــف والــقــدامــى 
خالل مباراة اجلولة الثانية من 

�سباب  اأمــام  واملربجمة  البطولة 
لهوى  مبلعب  ال�سبت  ــوم  ي باتنة 

اإ�سماعيل بتاجنانت.

جمل�ص  طــرف  من  املرفوعة  الق�سية  تاأجيل  مت 
�سالح  يــقــودهــا  الــتــي  الــتــجــاريــة  ال�سركة  اإدارة 
كراو�سي �سد اللجنة املوؤقتة املنبثقة عن اجلمعية 
فيفري   21 تاريخ  غاية  اإىل  للم�ساهمني  العامة 
ب�سطيف،  التجارية  املحكمة  م�ستوى  على  اجلاري 
ممثلي  غياب  ب�سبب  للق�سية  الثاين  التاأجيل  وهو 
يف  الف�سل  يتم  اأن  املنتظر  ومــن  الــهــاوي،  الــنــادي 
الق�سية خالل اجلل�سة القادمة وهذا من اأجل و�سع 
التجارية  ال�سركة  بني  القائم  ال�سراع  حلالة  حد 
بت�سيري  املعني  الطرف  بخ�سو�ص  الهاوي  والنادي 

الفريق خالل املو�سم اجلاري.

وبعد اأن متكنت اإدارة املولودية من ت�سوية ق�سية 
على  واالإتفاق  املالك  عبد  عبا�ص  ال�سابق  الالعب 
الفرتة  خــالل  مــراحــل  على  م�ستحقاته  ت�سوية 
مليار  اإىل  ت�سل  اإجمالية  مالية  بقيمة  املقبلة 
م�ستحقات  ت�سوية  هو  االأخر  التحدي  فاإن  �سنتيم، 
ال�سيد  وجــدي  للفريق  ال�سابق  التون�سي  ــدرب  امل
حيث  الفيفا،  طرف  من  تعوي�ص  على  حت�سل  الذي 
ال�سيد  ق�سية  بحل  مطالبة  املولودية  اإدارة  تبقى 
لتفادي اأي عقوبات من طرف الهياأة الدولية، ورغم 
جلنة  ديون  ت�سوية  يف  جنحت  املولودية  اإدارة  اأن 
تناهز  مالية  بقيمة  الالعبني  وتاأهيل  املنازعات 

يغلق  مل  الدائنني  ملف  اأن  اإال  �سنتيم،  مليار   4.2
بعد وال�سبب يف ذلك هو االأحكام التي حت�سل عليها 
الفارط بقيم مالية متفاوتة،  املو�سم  بع�ص العبي 
وهو االأمر الذي يجعل اإدارة املولودية اأمام حتدي 
اأخر خالل الفرتة املقبلة لت�سوية هذه الديون بغية 

تاأهيل الالعبني اجلدد.
اإدارة املولودية احل�سول خالل االأ�سابيع  وتنتظر 
بلدية  م�سالح  طرف  من  مهمة  اإعانة  على  املقبلة 
�سنتيم  ماليري   03 اإىل  ت�سل  مالية  بقيمة  العلمة 
لل�سنة  االأولــيــة  االإعــانــة  متثل  التي  القيمة  وهــي 
اجلارية، حيث من املنتظر �سب االإعانة يف ح�ساب 

االإداريـــة  االإجــــراءات  من  االإنتهاء  بعد  الفريق 
اأن  علما  املعنية،  امل�سالح  م�ستوى  على  املطلوبة 
ماليري   06 مبلغ  �سابق  وقــت  يف  �سرحت  البلدية 
كما  الفارطة،  لل�سنة  االأولية  باالإعانة  اخلا�سة 
للح�سول  املولودية  اإدارة  من  كبريا  الرهان  يبقى 
على اإعانات اأخرى من طرف م�سالح الوالية ومنها 
كما  والريا�سة  ال�سباب  ومديرية  الوالئي  املجل�ص 
بغية  االأخرية  زيارته  هام�ص  على  الوايل  به  وعد 
التخفيف من االأزمة املالية التي يعاين منها الفريق 
من  �سطر  ت�سوية  يت�سنى  حتى  الراهن  الوقت  يف 

م�ستحقات الالعبني العالقة.

االإدارة تفكر يف ت�صريح الالعبني اجلدد 
ب�صبب ديون جلنة النزاعات 

دفاع تاجنانت 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 



عبد الهادي. ب

بدري. ع

بدري. ع

اإ�ستقالة رئي�ص جمل�ص  رف�ص رئي�ص النادي الهاوي الإحتاد عنابة عزيز عدوان قرار 

االإجــازات  م�سكل  رغم  امل�سوار  موا�سلة  �سرورة  على  موؤكدا  زعيم  البا�سط  عبد  االإدارة 

اأن التعداد  وال�سائقة املالية التي يعاين منها الفريق مع بداية هذا املو�سم، واأ�سار عدوان اإىل 

احلايل لالإحتاد ي�سم ت�سكيلة قادرة على قول كلمتها يف بطولة املو�سم اجلاري متمنيا اأن يجد م�سكل 

اإجازات الالعبني اجلدد طريقه اإىل احلل يف اأقرب وقت ممكن.

وتتوا�سل م�ساعي اإدارة اإحتاد عنابة من اأجل ت�سديد مبلغ مايل يناهز قرابة 04 ماليري �سنتيم 

وجاء  ق�سنطينة،  مولودية  مباراة  قبل  اجلــدد  الالعبني  ــازات  اإج على  احل�سول  اأجــل  من 

لي�سب  املنازعات  جلنة  لدى  الديون  قيمة  ن�سف  ت�سديد  بخ�سو�ص  الهواة  رابطة  قرار 

املرتفعة  املالية  القيمة  �سابق من  اإ�ستكت يف وقت  والتي  اإدارة االإحتاد  يف م�سلحة 

املنتظر  ومن  �سنتيم،  ماليري   08 ناهزت  والتي  الفارط  املو�سم  العبي  لديون 

اأن متكنت  اأن يتم ت�سوية الديون قبل نهاية االأ�سبوع اجلاري خا�سة بعد 

اإدارة االإحتاد من جمع املبلغ الالزم لت�سوية الديون وهو االأمر الذي 

جعل الطاقم الفني للفريق بقيادة املدرب حممد بن �سوية يعرب 

اإ�سراك الالعبني اجلدد يف لقاء هذا  اإرتياحه الإمكانية  عن 
ال�سبت.

عدوان يرف�س ا�صتقالة زعيم

 واالإحتاد مطالب بدفع 04 ماليري �صنتيم
�إحتاد عنابة 

عبد الهادي. ببدري. ع

بلعيد جماهد : )حم�ضر بدين(

الوايل عبلة يف  وقال  اإىل غانا  التنقل  �سبقت 
مبلغ  باأي  الوفاق  اإدارة  اأعد  ال�سدد :"مل  هذا 
اأ�سا�ص لها من  5 ماليري ال  مايل معني وحكاية 
الفريق  حميط  يف  احلــديــث  ودار  ال�سحة"، 
�سركة  موافقة  عن  الفارطة  ال�ساعات  خالل 
مالية  بقيمة  الوفاق  متويل  اأجــل  من  نفطال 
ت�سل اإىل 20 مليار �سنتيم وهذا من دون تاأكيد 
ال�سركة،  اأو  الوفاق  م�سريي  طرف  من  ر�سمي 
مموال  نفطال  �سركة  تكون  اأن  املنتظر  ومــن 

دوري  خالل  الكاف  كاأ�ص  مناف�سة  يف  للوفاق 
املجموعات، علما اأن اإدارة الوفاق اأكدت خالل 
وقت �سابق اأن املفاو�سات بني الطرفني ت�سري يف 

الطريق ال�سحيح.
منحة  ال�سطايفي  الــوفــاق  اإدارة  وحـــددت 
التاأهل اإىل دوري املجموعات من مناف�سة كاأ�ص 
الكاف مببلغ 30 مليون �سنتيم، ومن جانب اأخر 
يدين العبو الوفاق مببلغ ي�سل اإىل 30 مليون 
�سنتيم كمنح تخ�ص مباريات البطولة املحلية، 
املنح  م�سكل  حل  اإىل  الــوفــاق  اإدارة  وت�سعى 
رفع  بغية  لت�سديدها  االأحد  يوم  العالقة قبل 
لتحقيق  اأ�سانتي  مقابلة  يف  الالعبني  معنويات 
التاأهل اإىل دوري املجموعات من مناف�سة كاأ�ص 
الــعــودة من  مــبــاراة  اأن  ر�سميا  وتــاأكــد  الــكــاف، 
مناف�سة كاأ�ص الكاف بني وفاق �سطيف واأ�سانتي 
مبلعب  االأحـــد  هــذا  املــقــررة  الــغــاين  كوتوكو 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  بداية   1945 ماي   08
م�ساءا لن تلعب بح�سور اجلمهور رغم احلديث  
من  الوفاق  اإدارة  طرف  من  املقدم  الطلب  عن 
املباراة بح�سور اجلمهور كما ح�سل  لعب  اأجل 
الغانية،  اأكرا  يف  جرى  الذي  الذهاب  لقاء  يف 
احلكيم  عبد  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وك�سف 
�سرار اأن املباراة �ستلعب دون ح�سور اجلمهور يف 
ظل رغبة اإدارة الوفاق يف احلفاظ على �سحة 

االأن�سار بالنظر للو�سعية الوبائية.

يقرتب موعد ت�سوية اأجور العبي وفاق 
النادي  رئي�ص  بــه  وعــد  مثلما  �سطيف 
 28 الـــهـــاوي كــمــال اليف حــيــث مــوعــد 
فيفري اجلاري موعدا لت�سوية االأجور 
العالقة، وتبقى اإدارة الوفاق يف �سباق 
�سد الزمن من اأجل ت�سوية االأجور يف 
م�سداقية  الأن  وهــذا  املحدد  الوقت 
ووعد  املحك،  على  �ستكون  االإدارة 
جمل�ص اإدارة الوفاق بتوفري ال�سيولة 
م�ستحقات  لت�سوية  الالزمة  املالية 
اأي  لتفادي  ال�سرورة  عند  الالعبني 
اإحتجاجات من طرف الالعبني، وتنقل 
عبد  �سطيف  وفاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
العا�سمة  اجلــزائــر  اإىل  �سرار  احلكيم 
من  وهذا  ق�سري  ظرف  يف  الثانية  للمرة 
للوفاق  جــدد  ممولني  عن  البحث  اأجــل 
اإدارة  املــو�ــســم اجلــــاري، ووجـــت  ــالل  خ
الوفاق �سعوبات كبرية يف اإقناع ال�سركات 
الفريق  بتمويل  اخلا�سة  اأو  العمومية 
الو�سعية  ظل  يف  اجلاري  املو�سم  خالل 
عن  الناجمة  احلالية  االإقت�سادية 

فريو�ص كورونا.
وفاق  اإدارة  وتنتظر 
ــف مــعــرفــة  ــي ــط ــس �
ــــة  ــــان قـــيـــمـــة االإع

الفريق  منها  �سي�ستفيد  التي  ال�سنوية 
املو�سم  خالل  الوالية  م�سالح  طرف  من 
عبلة  كمال  �سطيف  وايل  ونفى  اجلاري، 
اإعانة  تخ�سي�ص  عن  دار  الذي  احلديث 
للوفاق  �سنتيم  ماليري   05 بقيمة  مالية 
�سطيف  وايل  وقــال  تــداولــه،  مت  مثلما 
بــاأي  الــوفــاق  يعد  مل  اأنـــه  عبلة  كــمــال 
بها  قــام  التي  الــزيــارة  عند  مــايل  مبلغ 
التي  التح�سريات  هام�ص  على  للفريق 

يف حوار خ�ص به جريدة االأورا�ص نيوز اأكد املح�سر البدين 
بلعيد جماهد على �سرورة حتقيق نتيجة اإيجابية يف اجلولة 
الثانية ال�سبت القادم ملا يتنقل الفريق اإىل تاجنانت ملواجهة 
الدفاع املحلي، م�سريا اإىل اأن املاأمورية لن تكون �سهلة، ورف�ص 
معتربا  جولة  اأول  خالل  من  الفريق  مــردود  تقييم  املتحدث 
جولة  �سوى  عليها  مي�سي  مل  البطولة  الأن  الأوانــه  �سابق  ذلك 
اأمام ال�سيف اإحتاد خن�سلة كان مرا  اإن التعادل  واحدة وقال 
اأن ن�ستخل�ص الدرو�ص منه وبالكيفية التي  للغاية، لكن يجب 
حيث  وقت  اأ�سرع  ويف  الواجهة  اإىل  العودة  من  الفريق  متكن 
قال: "التعادل اأمام ليا�سمكا كان مرا للغاية، لكن يجب علينا 
الواجهة  اإىل  بالفريق  نعود  لكي  منه  الدرو�ص  ن�ستخل�ص  اأن 
�سفحة  نطوي  اأن  ويجب  املواعيد  قادم  يف  فاتنا  ما  ونتدارك 
تاجنانت،  مباراة  يف  التفكري  يف  ون�سرع  �سريعا  خن�سلة  مباراة 
اجلوانب  جميع  على  ونعمل  ينبغي  كما  لها  نح�سر  ونحن 
لتفادي  قــوة   بكل  املباراة  ندخل  اأن  علينا  ويجب  للتدارك 
على  املتحدث  اأ�سار  كما  البداية  مع  فراغ  مرحلة  يف  الدخول 
�سرورة احلذر والوقوع يف فخ املحليني اأو اإ�ست�سغارهم مثال كون 
املباراة تلعب على ميدانهم، وبني اإىل اأن الفريق املحلي �سي�سعى 

على  االإبقاء  بنية  جاهدا 
ــاط الـــثـــالث داخـــل  ــق ــن ال
نتيجة  ــد  ــي ــاأك وت الـــديـــار 
اجلولة االأوىل عندما عاد 

بالزاد كامال من العلمة. 
البدين  املح�سر  وختم 
لديه  اأن  عــلــى  كــالمــه 
اأن�سار  باأن  كبرية  ثقة 
الكاب والذين �سيقفون 
:"نحن  وقـــال  خلفنا، 

هذه  نخ�سر  اأن  نريد  ال 
الثقة، الأن اأن�سار الفريق 

يعرفون جيدا كرة القدم، 
ويقدرون العمل الذي نقوم به 

لهم  اأقول  كما  اإ�سعادهم،  اأجل  من 
يف  ال�سحيحة  �سكة  اإىل  �سنعود  اإننا 

املواعيد القادمة".

ال�ساعات  خــالل  النجم  اإدارة  �سبطت 
الفني،  الطاقم  مع  الت�ساور  بعد  املا�سية 
الذي  االأول  التح�سريي  الرتب�ص  موعد 
الثالثاء  من  بداية  ال�سمرة  �ستحت�سنه 
اأيام   10 الرتب�ص  �سيدوم  حيث  القادم، 
و�سيجري الفريق خاللها عدة مواجهات 
بعد  مبا�سرة  عنها  االإعالن  �سيتم  ودية، 
ر�سيد  بقيادة  االإدارة  قبل  من  تر�سيمها 
يــبــذل يف جمهودات  الـــذي  الــربــعــي  بــن 
التفا�سيل  كل  �سبط  اأجل  من  م�ساعفة، 
اأن  املنتظر  ــن  وم التح�سريات  الإجنـــاح 
من  االأول  الــ�ــســطــر  الــنــجــم  ي�ستكمل 
كما  اخلمي�ص  هذا  التح�سريي  برناجمه 
تدريباتها  توا�سل  ال�سفراء  الكتيبة  اأن 
الكروي  للمو�سم  اإ�ــســتــعــدادا  اجلــديــة 
اجلديد بح�سور كافة التعداد ما ي�ساعد 
نا�سر  بقيادة  الفني  الطاقم  اأعــ�ــســاء 
التح�سريي  الربنامج  تطبيق  على  بريك 
بحذافريه وهذا من اأجل �سحن بطاريات 

بريك  املــدرب  يبحث  باملقابل  الالعبني، 
اأن تقام  عن برجمة مباراة ودية يف�سل 
ع�سية  وبال�سبط  االأ�سبوع  هــذا  نهاية 
اخلمي�ص اأمام اأحد فرق الوالية وح�سب 
ر�سميا  اإتفقت  االإدارة  فـــاإن  م�سادرنا 
من  والــغــر�ــص  اأريــ�ــص،  ترجي  فريق  مــع 
العمل  حجم  قيا�ص  هــو  املواجهة  هــذه 
واندمج  هــذا  التح�سريات،  انطالق  منذ 
املجموعة  يف  ب�سرعة  اجلــدد  الالعبني 
ي�سجع  ما  وهــو   ، عوائق  اأي  يجدوا  ومل 
االإدارة  اأن  كما  التح�سريات  جناح  على 
النهائية  القائمة  �ستغلق  اأنها  اأكدت على 

بعد هذه املواجهة الودية.
ويف �سياق اأخر اأكد رئي�ص الفريق ر�سيد 
بن الربعي اأن االأمور املادية للنجم تبقى 
الوقت  يف  معقدة  بــاالأحــرى  اأو  �سعبة، 
تنتظر  التي  للرهانات  بالنظر  الراهن، 
النادي يف بطولة هذا املو�سم وهو �سيف 
يتطلب  ما  وهو  الق�سم،  هذا  على  جديد 

توفر االإمكانيات، كما اأن الو�سع ال يجب 
اأن ي�ستمر طويال على هذا املنوال، ال�سيما 
مالية  �سيولة  اإىل  بحاجة  الفريق  واأن 
ما�سة  بحاجة  فنحن  مو�سمه،  الإجنــاح 
املو�سم  ن�سري  لكي  ال�سلطات  اإعانات  اإىل 
باأن  اأ�ــســار  كما  تامة  باأريحية  اجلديد 
ل عليها من  الوعود وال�سمانات التي حت�سّ
مبثابة  كانت  الوالية  يف  امل�سوؤولني  قبل 
يطالب  لكنه  للفريق،  اأك�سجني  جرعة 
باملقابل باالإ�سراع يف جت�سيد هذه الوعود 
امل�ساعدة  يد  وتقدمي  الواقع  اأر�ص  على 
للفريق من اأجل ت�سوية امللفات العالقة، 
يف  التح�سري  �سي�سمن  الــذي  ــر  االأم وهــو 
اجلديد  للمو�سم  املمكنة  الظروف  اأف�سل 
اأنــه  على  االأخـــري  يف  الرئي�ص  بــني  كما 
ال�سيغة  ــاروا  ــت اإخ امل�سري  مكتبه  رفقة 
فرق  تق�سيم  خالل  من  للبطولة  الثانية 
كل جمموعة اإىل �سنفني "اأ"و"ب" ولعب 

املقابالت ذهابا واإيابا.

االإلــكــرتوين  موقعها  ــرب  ع الــهــواة  ــة  ــط راب نــ�ــســرت 
االإ�ست�سارة الكتابية بخ�سو�ص �سيغة املناف�سة للمو�سم 
لتحديد  بها  معنية  االأندية  و�ستكون   2021 اجلديد 
�سري املناف�سة املو�سم القادم، فهيئة بن جمرب اإقرتحت 
مقابلة   15 لعب  يت�سمن  االأول  خيارين  االأندية  على 
دون اإياب و بدون جمهور يف مالعب حمايدة  و�سي�سعد 
الثانية  للرابطة  االأوىل  املرتبة  �ساحب  مبا�سرة 
وتكون املجموعة ال�سرقية مكونة من اأمل �سلغوم العيد 
جمعية  قاي�ص  �سباب  فكرون  عني  �سباب  ميلة  �سباب 
عني كر�سة جنم تازوقاغت اإحتاد عني البي�ساء اإحتاد 
الذرعان ترجي قاملة  �سباب  �سباب عني ياقوت  تب�سة 
الفجوج جنم بني  ن�سر  اإحتاد احلجار  حمراء عنابة 
تق�سيم  هو  الثاين  املقرتح  اأمــا  الطارف  اأوملبي  ولبان 
�سرق-و�سط  غــرب-  )غرب-و�سط  جمموعات  ال�ست 
�سرق-جنوب غرب و جنوب �سرق( اإىل 12 فوج يف كل 
فوج ثمانية فرق ما عدا فوجني باجلنوب الغربي ي�سم 
9 اأندية ما عدا فرق البي�ص و النعامة و الفوج الثاين 
ي�سم �سبعة فرق وهي اأندية ب�سار و اأدرار و تقرتح هنا 
االإياب دائما من دون  و  الذهاب  الرابطة لعب �سيغة 

املباراة  احلالة  هذه  يف  لل�سعود  بالن�سبة  اأما  جمهور 
الفا�سلة �ستكون احلا�سمة لتحديد ال�ساعد و �ستجمع 
االأول من الفوجني "اأ" و "ب" )البالي اأوف ( والفائز 

يف املقابلة هو من �سيح�سم ال�سعود ل�ساحله.
واجلدير بالذكر اأن اأندية ال�سرق يف حالة اختيارها 
االأوىل  جمموعتني  هــنــاك  �ستكون  الــثــاين  املــقــرتح 
�ست�سم  و  والعودة  ذهاب  مبرحلتي  فرق  ثمانية  ت�سم 
املجموعة االأوىل "اأ" اأندية :اأمل �سلغوم العيد �سباب 
عني  جمعية  قاي�ص  �سباب  فكرون  عني  �سباب  ميلة 
اإحتاد  البي�ساء  عني  اإحتــاد  تازوقاغت  جنم  كر�سة 
تب�سة اأما املجموعة الثانية ت�سم كل من : �سباب عني 
عنابة  حمراء  قاملة  ترجي  الذرعان  �سباب  ياقوت 
اأوملبي  ولبان  بني  جنم  الفجوج  ن�سر  احلجار  اإحتــاد 
روؤ�ساء  اأغلب  اأن  االأطــراف  بع�ص  اأكدت  ،كما  الطارف 
تق�سيم  وهو  اخليار  لهذا  ي�سوتون  قد  ال�سرق  الفرق 
ذهاب  مرحلة  عاديا  واللعب  فوجني  اإىل  املجموعة 
15 جولة ويف مالعب حمايدة  واإياب ويرف�سون لعب 
اإجراء قرعة الإختيار الفريق االأول  وذلك من خالل 

الذي ي�سحب للعب يف املكان الذي يحدده.

الربج �سعوبات كبرية  اأهلي  اإدارة  وجدت 
تلم�سان  اإىل  التنقل  �سمان  اأجـــل  مــن 
ملواجهة الوداد املنحلي يف لقاء اجلولة 
ال14 من بطولة املحرتف االأول وهذا 
التي  اخلانقة  املالية  االأزمــة  ظل  يف 
حيث  االأن،  حلد  الفريق  منها  يعاين 
التجارية  لل�سركة  العام  املدير  اأكد 
املالية  ال�سيولة  وجـــود  عــدم  لــالأهــلــي 
مطالبا بتدخل اجلهات املعنية من اأجل توفري 
ويدفع  اجلمعة،  هذا  املنتظرة  ال�سفرية  تكاليف 
بداية  منذ  املتوا�سلة  االإدارية  امل�ساكل  ثمن  االأهلي 
ملجل�ص  جديد  رئي�ص  تعيني  عدم  ظل  يف  اجلاري  املو�سم 

االإدارة.
وتاأكد غياب املهاجم زياين عن املناف�سة ملدة �سهر كامل بعد 

اأن تعر�ص الإ�سابة جديدة خالل مباراة اجلولة الفارطة اأمام 
جنم مقرة، ومن جانب اأخر �سيتوا�سل غياب احلاري �سيدريك 
التي  االإ�سابة  ب�سبب  االأقــل  على  اأخر  الأ�سبوع  املناف�سة  عن 
غياب  يتوا�سل  بينما  ال�ساورة،  �سبيبة  مقابلة  يف  لها  تعر�ص 
املدافع االأمين قتال عن املناف�سة ب�سبب االإ�سابة اأي�سا، واأمام 
عبد  املوؤقت  املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  فاإن  الو�سعية  هذه 
النور بو�سبيعة قرر ترقية جمموعة من العبي الرديف اإىل 
الفريق االأول وهذا يف ظل كرثة الغيابات يف �سفوف الفريق، 
اأمام  ال�سبت  هذا  مباراة  تكون  اأن  بو�سبيعة  التقني  وياأمل 
الوداد فر�سة لالعبني من اأجل حتقيق االإنطالقة الفعلية يف 
بطولة هذا املو�سم، واإعرتف املدرب املوؤقت لالأهلي عبد النور 
املو�سم  خالل  البقاء  حتقيق  يف  الفريق  مهمة  باأن  بو�سبيعة 
اجلاري باتت �سعبة يف ظل تواجد االأهلي يف املرتبة االأخرية 

حلد االأن.

االإدارة يف ورطة ب�صبب م�صتحقات الالعبني و�صرار
 يف العا�صمة جمددا 

تاأجيل ق�صية ال�صركة التجارية والنادي الهاوي اإىل 21 فيفري اجلاري

ليا�صمكا اأمام  "التعادل 
 كان مرا ونعمل على التدارك 

اأمام تاجنانت"

النجم �صيدخل ترب�صا بال�صمرة ونحو برجمة 
مباراة ودية �صد ترجي اأري�س

رابطة الهواة تن�صر ا�صت�صارة كتابية 
وغالبية فرق ال�صرق تختار املقرتح الثاين

االإدارة وجدت �صعوبات لتوفري م�صاريف 
ال�صفرية اإىل تلم�صان

ريا�صة ريا�صةالأربعاء  07  فورار 2971/ 17  فيفري 2021 املوافق لـ 05 رجب  081442 الأربعاء  07  فورار 2971/ 17  فيفري 2021 املوافق لـ 05 رجب  091442

�شباب باتنة
وفاق �شطيف 

مولودية �لعلمة 

�أهلي �لربج

جنم بوعقال

تفكر اإدارة دفاع تاجنانت يف ت�سريح الالعبني 
الذين مت اإ�ستقدامهم هذا املو�سم بالنظر مل�سكل 
ديون جلنة املنازعات وعدم قدرة اإدارة الفريق 
والتي  للديون  االإجمالية  القيمة  ت�سوية  على 
عن  ناهيك  �سنتيم  مليار   2.5 مبلغ  اإىل  ت�سل 
املوريتاين  وهو  للفريق  ال�سابق  الالعب  ديــون 
�سنتيم،  مليار   3.5 تفوق  مالية  بقيمة  دالهــي 
ما  وهو  كبرية  مالية  �سائقة  من  الدفاع  ويعاين 
جعل االإدارة تفكر يف التخلي عن االأ�سماء التي 
مت التعاقد معها ال�سيما بعد االأداء اجليد الذي 
اأظهره الالعبون ال�سبان يف املقابلة الودية التي 
من  الفوز  بنقاط  العودة  من  الدفاع  فيها  متكن 
اإدارة  تفكر  كما  املحلية،  املولودية  اأمام  العلمة 
خالل  من  امل�سطرة  االأهــداف  تغيري  يف  الفريق 
املو�سم  خــالل  فقط  البقاء  بتحقيق  االإكتفاء 

اجلاري دون التناف�ص على لعب ورقة ال�سعود.
قرعي�ص  الــطــاهــر  ــاع  ــدف ال رئــيــ�ــص  ويــوا�ــســل 
االأزمــة  حــدة  من  التخفيف  اأجــل  من  م�ساعيه 
للم�سوؤول  كــان  حيث  الفريق  منها  يعاين  التي 
الوالية  م�سوؤويل  مع  لقاء  الفريق  عن  االأول 

اإقناعهم  اأجــل  من 
اإعــانــات  بت�سريح 

للفريق  جـــديـــدة 
ــن  ــراه ال الـــوقـــت  يف 

ــــــل تــ�ــســويــة  مــــن اأج
ــب  ــالع مــ�ــســتــحــقــات ال

اأي  لــتــفــادي  املــوريــتــاين 
الفيفا،  طرف  من  عقوبات 

يوا�سل  اأن  املــنــتــظــر  ومـــن 
االإعتماد على  الفني  الطاقم 

العــبــي الـــرديـــف والــقــدامــى 
خالل مباراة اجلولة الثانية من 

�سباب  اأمــام  واملربجمة  البطولة 
لهوى  مبلعب  ال�سبت  ــوم  ي باتنة 

اإ�سماعيل بتاجنانت.

جمل�ص  طــرف  من  املرفوعة  الق�سية  تاأجيل  مت 
�سالح  يــقــودهــا  الــتــي  الــتــجــاريــة  ال�سركة  اإدارة 
كراو�سي �سد اللجنة املوؤقتة املنبثقة عن اجلمعية 
فيفري   21 تاريخ  غاية  اإىل  للم�ساهمني  العامة 
ب�سطيف،  التجارية  املحكمة  م�ستوى  على  اجلاري 
ممثلي  غياب  ب�سبب  للق�سية  الثاين  التاأجيل  وهو 
يف  الف�سل  يتم  اأن  املنتظر  ومــن  الــهــاوي،  الــنــادي 
الق�سية خالل اجلل�سة القادمة وهذا من اأجل و�سع 
التجارية  ال�سركة  بني  القائم  ال�سراع  حلالة  حد 
بت�سيري  املعني  الطرف  بخ�سو�ص  الهاوي  والنادي 

الفريق خالل املو�سم اجلاري.

وبعد اأن متكنت اإدارة املولودية من ت�سوية ق�سية 
على  واالإتفاق  املالك  عبد  عبا�ص  ال�سابق  الالعب 
الفرتة  خــالل  مــراحــل  على  م�ستحقاته  ت�سوية 
مليار  اإىل  ت�سل  اإجمالية  مالية  بقيمة  املقبلة 
م�ستحقات  ت�سوية  هو  االأخر  التحدي  فاإن  �سنتيم، 
ال�سيد  وجــدي  للفريق  ال�سابق  التون�سي  ــدرب  امل
حيث  الفيفا،  طرف  من  تعوي�ص  على  حت�سل  الذي 
ال�سيد  ق�سية  بحل  مطالبة  املولودية  اإدارة  تبقى 
لتفادي اأي عقوبات من طرف الهياأة الدولية، ورغم 
جلنة  ديون  ت�سوية  يف  جنحت  املولودية  اإدارة  اأن 
تناهز  مالية  بقيمة  الالعبني  وتاأهيل  املنازعات 

يغلق  مل  الدائنني  ملف  اأن  اإال  �سنتيم،  مليار   4.2
بعد وال�سبب يف ذلك هو االأحكام التي حت�سل عليها 
الفارط بقيم مالية متفاوتة،  املو�سم  بع�ص العبي 
وهو االأمر الذي يجعل اإدارة املولودية اأمام حتدي 
اأخر خالل الفرتة املقبلة لت�سوية هذه الديون بغية 

تاأهيل الالعبني اجلدد.
اإدارة املولودية احل�سول خالل االأ�سابيع  وتنتظر 
بلدية  م�سالح  طرف  من  مهمة  اإعانة  على  املقبلة 
�سنتيم  ماليري   03 اإىل  ت�سل  مالية  بقيمة  العلمة 
لل�سنة  االأولــيــة  االإعــانــة  متثل  التي  القيمة  وهــي 
اجلارية، حيث من املنتظر �سب االإعانة يف ح�ساب 

االإداريـــة  االإجــــراءات  من  االإنتهاء  بعد  الفريق 
اأن  علما  املعنية،  امل�سالح  م�ستوى  على  املطلوبة 
ماليري   06 مبلغ  �سابق  وقــت  يف  �سرحت  البلدية 
كما  الفارطة،  لل�سنة  االأولية  باالإعانة  اخلا�سة 
للح�سول  املولودية  اإدارة  من  كبريا  الرهان  يبقى 
على اإعانات اأخرى من طرف م�سالح الوالية ومنها 
كما  والريا�سة  ال�سباب  ومديرية  الوالئي  املجل�ص 
بغية  االأخرية  زيارته  هام�ص  على  الوايل  به  وعد 
التخفيف من االأزمة املالية التي يعاين منها الفريق 
من  �سطر  ت�سوية  يت�سنى  حتى  الراهن  الوقت  يف 

م�ستحقات الالعبني العالقة.

االإدارة تفكر يف ت�صريح الالعبني اجلدد 
ب�صبب ديون جلنة النزاعات 

دفاع تاجنانت 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 



... يتبع

ي�صارك عدد من املوؤ�ص�صات يف �صنع ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكية، ويلعب االأفراد الذين يقودون هذه املوؤ�ص�صات دوراً يف حتديد 
البدائل اال�صرتاتيجية لهذه ال�صيا�صة، �صواء يف رئا�صة الدولة، اأم يف وزارة اخلارجية، اأم يف جمل�ص االأمن القومي، اأم يف جهاز 

املخابرات املركزية االأمريكية )�صي اآي اأي( CIA، اأم يف وزارة الدفاع، اأم يف جلان اخلارجية يف ال�صلطة الت�صريعية، ناهيك عن 
اجلهات غري الر�صمية مثل جماعات ال�صغط والراأي العام…الخ، ومعلوم اأن هذه ال�صيا�صة لها قواعدها التي ت�صبطها د�صتورياً اأو 

اإجرائياً، كما اأنها حم�صلة مل�صاومات بني هذه املوؤ�ص�صات من ناحية وبني املوؤ�ص�صات والبيئات املحلية والدولية من ناحية اأخرى.

�ل�شابــق  �لرئي�ــص  فــرتة  ومُتثــل 
 Donald تر�مــب  دونالــد 
�ل�شيا�شة  نقلــة يف هــذه   Trump
�خلارجيــة �الأمريكية، فقد �ت�شمت 
�الأمريكيــة  �خلارجيــة  �ل�شيا�شــة 
قبــل تر�مــب باأنهــا �شيا�شــة مموهة 
بالقانــون �لــدويل و�لدميوقر�طية 
وحقوق �الإن�شان خ�شو�شًا يف فرت�ت 
حكم �حلــزب �لدميوقر�طي وبع�ص 
لكنهــا  �جلمهوريــني،  حكــم  فــرت�ت 
�شيا�شــة  �إىل  تر�مــب  مــع  حتولــت 
متويــه  �أي  مــن  متحــررة  خارجيــة 
قيمي من ناحية، و�أقل موؤ�ش�شية من 

ناحية �أخرى.
و�شنعمل يف هــذه �ملقالة على ر�شد 
نطــاق  يف  �جلــدد  �لقــادة  “�أبــرز” 
�شياغة وتنفيذ �ل�شيا�شة �خلارجية 
�الأو�شــط،  �ل�شــرق  يف  �الأمريكيــة 
حماولــني حتديد �أهــم توجهات كل 
منهــم، ثــم حتديــد نقــاط �لتالقي 
بينهــم، وكيــف �شينعك�ــص ذلك على 
�ملالمح �ملركزية لل�شيا�شة �خلارجية 
�الأمريكية يف �ل�شرق �الأو�شط خالل 

�ل�شنو�ت �الأربع �لقادمة.

اأع�ضاء الفريق اجلديد:
 Joe باي��دن  ج��و  الرئي���ض   .1

:Biden
علميــة  در��شــة  �عتمــدت 
بايــدن  ل�شخ�شيــة  متخ�ش�شــة 
منــوذج  هــو  حتليلــي  منــوذج  علــى 
“قائمــة ميلــون ملعايــري �لت�شخي�ص 
 Millon Inventory of
 ”Diagnostic Criteria
موؤ�شــرً�   170 علــى  ي�شتمــل  �لــذي 
متفرعًا مــن 12 مقيا�شًا لل�شخ�شية، 
رئي�شيــة  �أبعــاد  خم�شــة  تغطــي 

لل�شخ�شية هي:
�أ. �ل�شلــوك �للفظــي �أو �لتعبــريي 

)لغة �خلطاب ولغة �جل�شد(.
)�ملمار�شــة  �لفعلــي  �ل�شلــوك  ب. 
�ملعــريف  �لنمــوذج  ج.  �لعمليــة(. 

)�الأفكار ومنهج �لتفكري(.
د. �ملز�جيــة )درجــة �ال�شتقــر�ر 

�لعاطفي و�لوجد�ين(.
)م�شتــوى  �لذ�تيــة  �ل�شــورة  هـــ. 

�لرنج�شية لديه(.
وقــد خل�شــت هــذه �لدر��شــة �إىل 
�أبرز مو��شفات �جلانب �ل�شيكولوجي 

لديه وهي:
�أ. مرن ولديه �لقدرة على �لتكيف 

مع �لتغري�ت: %81.8.
ب. �النفتــاح �الجتماعي و�لقدرة 
�الآخريــن:  مــع  �لتو��شــل  علــى 

.%68.4
ج. �لثقــة بالنف�ــص و�لقــدرة على 

�ل�شيطرة: %62.5.
د. �لنزعة �ل�شادية لل�شيطرة على 

�الآخرين: %50.
�ل�شحــة  معــدل  ح�شــاب  وعنــد 
�لنف�شية لبايدن ��شتنادً� للموؤ�شر�ت 
�لرئي�شيــة و�لفرعيــة يف �لنمــوذج، 
ي�شــاوي  معــداًل  حقــق  �أنــه  تبــني 

62.3%، وهــو معــدل جيــد طبقــًا 
لت�شنيفات �ملقيا�ص �ملعتمد.

ويف در��شة �أخرى ل�شخ�شية بايدن 
تبــني  �ل�شيكولوجــي،  �جلانــب  مــن 
مــن �لتحليــل �أن بايــدن يف �شيا�شته 
�خلارجية �شيكــون “منفتحًا ي�شتمع 
للم�شت�شاريــن و�مل�شئولني، وهو زعيم 
لديــه  ولي�ــص  وتو�فقــي  ت�شاحلــي 
م�شروع كبري لت�شكيل �لنظام �لدويل 
بكيفية معينة، وي�شتجيب للتغري�ت، 
و�الت�شــاق  لــالإر�دة  يفتقــر  لكنــه 

�ملعريف لتحقيق �أهد�ف �شيا�شته”.
وميكــن �أن ن�شيــف ملــا �شبــق بعــدً� 
�آخــر يف �شخ�شية بايدن، فقد و�جه 
علــى  “�إن�شانيــة”  �شدمــات  بايــدن 
�أنهــا تركــت  �شعيــد �الأ�شــرة يبــدو 
قليلــة  �أ�شابيــع  فبعــد  �أثــرً� عليــه، 
مــن �نتخابــه ملجل�ــص �ل�شيــوخ �شنة 
1972 وكان عمره حينها 29 عامًا، 
ُقتلت زوجته �الأوىل و�بنتهما بينما 
�أ�شيــب �بنيهمــا بجــر�ح خطــرية يف 
حــادث �شري. ويف �شنــة 2015 تويف 
�بنــه بال�شرطــان، ممــا دفــع بايدن 
لعدم �لرت�شح لالنتخابات �لرئا�شية 
�شنة 2016، علمًا �ن �بنه هذ�، بيو 
Beau، كان متزوجــًا مــن يهودية 
علــى غــر�ر �أختــه )�بنــة بايــدن( 
وهــي �آ�شلــي Ashley، �لتي كانت 
متزوجــة من يهــودي �أي�شــًا، وهو ما 
�شــكل ج�شــرً� لعالقــات بايــدن مــع 

�ملجتمع �ليهودي.
�أمــا �جلانــب �الخــري يف �شخ�شيــة 
�ل�شيا�شيــة  �خلــربة  فهــو  بايــدن 
�لطويلــة، فقــد �أم�شــى 36 عامــًا يف 
جمل�ــص �ل�شيــوخ، وتقلــد �لعديد من 
�الأدو�ر �لرئي�شية هناك، مبا يف ذلك 
رئي�ص جلنة �ل�شوؤون �خلارجية، وهو 
مــا يوؤهلــه الإحياء عنا�شــر �لثقافة 
�ل�شيا�شيــة �لقدميــة، �لتــي �شقطت 
بنظــام  و��شتبدلــت  �لهام�ــص  علــى 
�شيا�شي �أكرث ت�شادمية و��شتقطابًا.

�ل�شيا�شــي  للتاأويــل  �نتقلنــا  فــاإذ� 
لنتائج هذه �لدر��شات، من �ل�شروري 
�ملوؤ�ش�شــة  �أن  �إىل  م�شبقــًا  �لتنبيــه 
�ل�شيا�شيــة تبقى كابحــًا ن�شبيًا لدور 
�ل�شمــات �ل�شيكولوجيــة للرئي�ص �أو 
�حلاكــم خ�شو�شــًا �إذ� متــادى، لكــن 
للزعيــم  �ل�شخ�شــي  �لبعــد  �إغفــال 
ولعــل  م�شللــة،  لنتائــج  يقــود  قــد 
�لدر��شــة �لتــي �شبــق �أن و�شعها 35 
عاملــًا من علماء �لنف�ــص �الأمريكيني 
ل�شخ�شية تر�مب بعد توليه للحكم 
باأيــام قليلــة، وقمنــا مبناق�شتهــا يف 
در��شــة �شابقة، دلت فيمــا بعد على 
�شلوكــه  دقــة عاليــة يف ت�شخي�ــص 

�ل�شيا�شي.
�ل�شابقــة  �لنتائــج  علــى  وبنــاء 
لتحليــل �شخ�شية بايدن يف �لنموذج 
�مل�شــار له �أعاله، ميكــن توقع �شلوكه 
�ل�شيا�شــي ب�شــكل عــام علــى �لنحــو 

�لتايل:
�أ. �شيكون �أكرث ت�شاحلًا وتو�فقًا مع 
�لبيئتني �لد�خلية )مع �جلمهوريني 

وفئــات �ملتطرفــني مــن �لعن�شريــني 
و�لبيئــة  �لدينيــني(،  و�ملتطرفــني 
ودوليــًا(،  )�إقليميــًا  �خلارجيــة 
و�شتكــون �إد�رتــه �أكرث ��شتقــر�رً� يف 
كــو�در �لعاملــني فيهــا، �أي �أن ميلــه 
�إد�رتــه  �شيجعــل  �لفريــق  لعمــل 
)خالفــًا  العبيهــا  يف  تغيــريً�  �أقــل 
متامــًا لرت�مــب(، و�شيكــون �أقل مياًل 
للنزعــة �لع�شكرتاريــة مــع �لبيئــة 
�لدوليــة ومــع �حللفــاء و�خل�شــوم، 
وهــو ما يعنــي �أنه �شيعمــل تدريجيًا 
علــى تخفيــف �لتوتر�ت مــع �ل�شني 
و�إير�ن وفنزويال وكوريا �ل�شمالية، 
و�شيكون �أكرث تفهمًا ملطالب حلفائه 
يف قــو�ت حلــف �الأطل�شــي )�لناتو( 
 North Atlantic
 Treaty Organization
جمــال  يف  �شّيمــا  ال   ،))Nato
عودتــه  ولعــل  �لدفاعــي،  �الإنفــاق 
 World ملنظمة �ل�شحة �لعاملية
 Health Organization
�لهيئــات  مــن  وغريهــا   ))WHO
�لدوليــة، و�تفاقيــة �ملنــاخ، و�مليــل 
 3 لتمديــد عمــل �تفاقيــة �شتــارت 
�جلــد�ر  بنــاء  ووقــف  رو�شيــا،  مــع 
مــع �ملك�شيــك، و�إلغــاء قيــود �ل�شفر 
لــدول معينــة، موؤ�شــر�ت علــى هــذ� 
�لنزعــة  هــذه  لكــن  �لتوجــه… 
�لت�شاحليــة �شتكــون متنا�شبــة مــع 
قدرة خ�شومه على ��شتغالل نزعته 
�لتكيفيــة؛ فعلــى �مل�شتــوى �لد�خلي 
فاإن �شخ�شيته �شتجعله �أكرث قابلية 
مثــل  �لد�خليــة  �للوبيــات  لتاأثــري 
�للوبي �ليهودي �أو جماعات �مل�شالح 
�الأخــرى، خ�شو�شــًا �إذ� تعاملت معه 
بــذكاء وخربة، وهو مــا ينطبق على 
�لــدول �الأخــرى عنــد �لتعامــل مــع 

�إد�رته.
وبناء عليــه، على �لطرف �لعربي، 
�أن  �ملقــاوم،  �لفل�شطينــي  حتديــدً� 
“بــل  متا�شــكًا  �أكــرث  �شــورة  يقــدم 
وثباتًا عقالنيــًا” ملو�جهة تد�عيات 
�لت�شويــة �لتــي بنيت علــى “�شفقة 
�لقــرن”، و�أن يوجــد �نطباعــًا باأنه 
يف  �لتوتــر  “ت�شعيــد”  علــى  قــادر 
�ملنطقــة من خالل توثيــق عالقاته 
و�شوريــة،  )�إيــر�ن،  �حللفــاء  مــع 
و�إر�شــال  و�ليمــن(،  �هلل،  وحــزب 
مفاو�شــني وديبلوما�شيــني لــكل مــن 
�ل�شــني ورو�شيــا، بل و�لقيــام ببع�ص 
�لد�خــل  يف  �لع�شكريــة  �لعمليــات 
�لغربيــة  �ل�شفــة  �أو  �لفل�شطينــي 
“ب�شكل مدرو�ص ومتنا�شب مع �شلوك 

�إد�رة بايدن”.
�لبنتاغــون  �شلطــة  �أن  يبــدو  ب. 
�إنتــاج  و�شــركات   Pentagon
�الأ�شلحة �شتكــون �أكرث عدو�نية من 
الأن  �جلديد”،  �لرئي�ص  “ت�شاحلية 
�لتوتــر يف �ملنطقــة يعــزز ��شتمــر�ر 

م�شرتيات �ل�شالح.
مــن  �الأوىل  �لفــرتة  �شتكــون  ج. 
ب�شــكل  متجهــة  بايــدن  رئا�شــة 
و��شــح للو�شــع �لد�خلــي، خ�شو�شــًا 

متابعــة  هــي:  �أربعــة  قطاعــات  يف 
تد�عيات جائحة �لكورونا )كوفيد-
19 �أو COVID-19(، ثم �لعمل 
�لعن�شــري  �لتوتــر  تخفيــف  علــى 
�ل�شاحــة  يف  �الإعالمــي  و�لتجــاذب 
علــى  �لعمــل  و�أخــريً�  �الأمريكيــة، 
�إعــادة دورة �الإنعا�ــص �القت�شادي، 
ومعاجلة تد�عيات حماكمة تر�مب 

يف جمل�ص �ل�شيوخ �الأمريكي.
د. �شيميل الإعادة �لدور �الأمريكي 
يف �ملنظمات �لدوليــة، و�شيكون �أقل 
عد�ئية جتاه �الأمم �ملتحدة، وجلان 
وتقارير حقوق �الإن�شان، و�ملنظمات 
مبقــد�ر  �لدوليــة،  و�التفاقيــات 

�شغوط �لطرف �الآخر عليه.
هـ. �إن وزن �حلــزب �لدميوقر�طي 
 Congress �لكونغر�ــص  يف 
نزعتــه  جانــب  �إىل  �الأمريكــي، 
�لت�شاحلية مع قطاع من �جلمهوريني، 
قد يدعم ن�شبيــًا قدرته على �تخاذ 
�لقــر�ر�ت �ال�شرت�تيجية �لد�خلية 

و�خلارجية.
�لعامــة  للنتيجــة  ن�شــل  وعليــه، 

وهي:
قد مييل بايــدن لال�شتجابة بقدر 
لــكل  ذلــك،  يف  مبالغــة  دون  معــني، 
دولــة �أو جهة توِجــد لديه �نطباعًا 
باأنهــا “�شتوِجــد لــه قــدرً� �أكــرب من 

�ال�شطر�ب”.
�أمــا حــدود موقفــه مــن �ملو�شــوع 
خــالل  مــن  فتتمثــل  �لفل�شطينــي، 
ت�شريحاته و�لتحليل �لنف�شي له يف 

�جلو�نب �لتالية:
�أ. نقــد �مل�شتوطنــات: لقــد �أعلــن 
بايــدن يف منا�شبــات عديــدة عــدم 
يف  �مل�شتوطنــات  لبنــاء  تاأييــده 
�الأر��شــي �لفل�شطينية �ملحتلة �شنة 
�أمــر يختلف فيه عن  1967، وهــو 
تر�مــب �لــذي مل يكــن مهتمــًا بهــذ� 
ل�شرعنتــه.  �أقــرب  وكان  �ملو�شــوع، 
وهنــا ال بــّد مــن �لتذكــري بو�قعــة 
�شابقة ت�شادم بايدن فيها مع رئي�ص 
�لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �الأ�شبق مناحيم 
 ،Menachem Begin بيغــن 
عندما �أبلغه بايــدن باأن �مل�شاعد�ت 
�الأمريكيــة لـ”�إ�شر�ئيــل” قد تتاأثر 
�ال�شتيطــان،  �شيا�شــة  ��شتمــرت  �إذ� 
تهددنــا  “ال  بيغــن  عليــه  فــرد 
بايــدن  بــاأن  مب�شاعد�تكــم”، علمــًا 
�أبــدى تعاطفــه مــع “�إ�شر�ئيــل” يف 
منا�شبات عديــدة، بل وو�شف نف�شه 

باأنه “�شهيوين”.
ب. �شيكــون �أكــرث تــرددً� الإعــادة 
�ل�شفــارة �الأمريكيــة �إىل تل �أبيب: 
�ل�شفــارة  �إعــادة  �أن  بايــدن  يــدرك 
�الأمريكيــة �إىل تل �بيب �شتوِجد رد 
فعــل قوي مــن “�إ�شر�ئيــل” و�للوبي 
مــن  و��شعــة  و�شريحــة  �ليهــودي 
�الإجنيليني و�لعن�شريني يف �ملجتمع 
�الأمريكي، ومع غياب �ل�شغط �لعربي 
يف هــذ� �جلانب، فاإن بايدن لن يكون 
قلقًا من تد�عيــات غ�ص �لطرف عن 
بقاء �شفارة بالده يف �لقد�ص، مقابل 

�أن يعيــد مثــاًل فتــح مكتــب �لبعثــة 
و�لــذي  و��شنطــن  يف  �لفل�شطينيــة 

�شبق �أن �أغلقه تر�مب.
ج. �التفــاق �لنــووي مــع �إيــر�ن: 
و�لتوجهــات  للت�شريحــات  طبقــًا 
�لعامة، فــاإن �الآفاق مفتوحة لعودة 
تفاو�ص مب�شتوى معني بني و��شنطن 
وطهــر�ن يف مو�شوع �لعودة لالتفاق 
�لنــووي، ال �شّيمــا �أن �أن�شــار بــار�ك 
 Barack Obama �أوبامــا 
�لدميوقر�طــي  �حلــزب  د�خــل 
�شيعملــون على ذلك، لكــن �خلطورة 
يف هذه �ملفاو�شــات �ملحتملة �أن يتم 
ربــط �لعــودة �الأمريكيــة لالتفــاق 
وتقــدمي تنــازالت الإيــر�ن ال �شّيما 
ببع�ــص  �لعقوبــات  رفــع  نطــاق  يف 
�ل�شيا�شــات �الإير�نيــة يف �ملنطقــة، 
ومن �شمنها حتجيم �لدور �الإير�ين 

يف �ملو�شوع �لفل�شطيني.
�لتطبيــع:  تعزيــز  �شيو��شــل  د. 
ت�شري ت�شريحــات بايدن وعدد غري 
قليــل مــن فريقــه �ل�شيا�شــي )كمــا 
�شنبــني( �أنــه يعــد �لتطبيــع عامــاًل 
��شتقــر�ر  �إيجــاد  علــى  م�شاعــدً� 
�شيا�شــي يف �ملنطقة، وجعل �ملفاو�ص 
�لفل�شطينــي يف و�شــع �أكــرث قابلية 

للم�شاومة مع �لطرف �الإ�شر�ئيلي.
هـ. لــن يو��شل �لتاأييــد �الأمريكي 
ل موقف تر�مب  ل�شم �جلــوالن: �شكَّ
لـ”�إ�شر�ئيــل”  �جلــوالن  �شــّم  مــن 
�ل�شيا�شــات  لــكل  خمالفــًا  موقفــًا 
�الأمريكيــة �ملعلنة يف هــذ� �جلانب، 
يجــاري  لــن  بايــدن  �أن  و�الأرجــح 
�حلالــة �ل�شــاذة )موقــف تر�مــب( 
يف  �ل�شائــد  �الجتــاه  ح�شــاب  علــى 
�لتقليديــة  �الأمريكيــة  �ل�شيا�شــة 
خ�شو�شــًا يف حزبــه �لدميوقر�طي، 
لكنــه لــن يغفــل �إمكانيــة حماولــة 
�لربــط بــني تقــدمي �لتنــازالت يف 
�جلوالن على ح�شاب “مقاي�شة” ما 
مع �شورية يف بع�ص جو�نب �ملو�شوع 

�لفل�شطيني.
و. �إذ� �عتمدنا على خطابات بايدن 
يف حتديد موقفه من دول �خلليج يف 
جماالت حقوق �الإن�شان و�حلرب يف 
�ليمــن، فــاإن دول �خلليج قــد تتجه 
ملزيــد مــن �لتطبيــع و�لتقــارب مــع 
“�إ�شر�ئيل”، �أماًل يف م�شاندة �للوبي 
و�الإعــالم  �لكونغر�ــص  يف  �ليهــودي 
�الأمريكي باجتــاه غ�ص �لطرف عن 
هــذه �النتقــاد�ت �الأمريكيــة، وهو 
مــا يزيــد �الأمــر تعقيــدً� يف �جلانب 
يف  بايــدن  و�شــف  �إن  �لفل�شطينــي. 
�أحد خطاباتــه �ل�شعودية بالدولة 
“�ملنبوذة” هو �أمر مقلق للمملكة قد 
يدفعهــا ل�شيا�شــة �ال�شرت�شــاء �أكرث 
 Appeasement Policy

باجتاه “�إ�شر�ئيل”.
�إىل  �لتنبــه  �ل�شــروري  مــن  ز. 
بايــدن  فريــق  �أع�شــاء  بع�ــص  �أن 
�ملهمــني، كمــا �شــرنى، يحثونــه على 
�إيــالء عنايــة �أقل لل�شــرق �الأو�شط 
وهــو  �آ�شيــا،  �شــرق  علــى  و�لرتكيــز 
�أمــر عاجلــه �لكثــري مــن �لباحثــني 
�الأمريكيــني ال �شّيمــا بعــد �لرت�جع 
�حلــاد يف �العتمــاد �الأمريكــي على 
�ملناف�شــة  وتز�يــد  �خلليــج  نفــط 
منطقــة  يف  �ل�شينيــة  �الأمريكيــة 
�الأعبــاء  �إىل جانــب  �لبا�شيفيكــي، 
�ملتحــدة،  للواليــات  �لدفاعيــة 
و�لتمــدد �لز�ئــد يف �الإمرب�طورية 
�الأمريكيــة كما و�شفه بول كينيدي 
�أمــر  وهــو   ،Paul Kennedy
ينطــوي علــى �إيجابيات مــن ناحية 
و�شلبيات من ناحية �أخرى للمو�شوع 

�لفل�شطيني.

بايدن �صيكون اأكرث 
ت�صاحلاً وتوافقاً مع 
البيئتني الداخلية 
)مع اجلمهوريني 
وفئات املتطرفني 

من العن�صريني 
واملتطرفني 

الدينيني(، والبيئة 
اخلارجية )اإقليمياً 
ودولياً(، و�صتكون 

اإدارته اأكرث 
ا�صتقراراً يف كوادر 

العاملني فيها

بقلم: اأ. د. وليد عبد احلي
 باحث يف العلوم ال�سيا�سية متخ�س�ص يف امل�ستقبليات

احللقة 1

املقاالت املن�سورة يف ال�سفحة ال تعرب اإال عن اآراء اأ�سحابها

الق�صية الفل�صطينية وفريق ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكي اجلديد

بايدن وعدد غري 
قليل من فريقه 

ال�ضيا�ضي يرون اأن 
التطبيع يعد عامالً 

م�ضاعداً على اإيجاد 
ا�ضتقرار �ضيا�ضي 

يف املنطقة، وجعل 
املفاو�ض الفل�ضطيني 
يف و�ضع اأكرث قابلية 
للم�ضاومة مع الطرف 

الإ�ضرائيلي.
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حفيظة. ب

�سفيقة. �ص

ح�سام الدين.ق

رحمة. م

اأثار، االإبقاء على منع فتح قاعات املنا�صبات والت�صديد على منع اإقامة حفالت اخلتان والزفاف، 
امتعا�ص املواطنني الذين كانوا ينتظرون اإعادة افتتاحها ال �صيما بعد الرتاجع امللفت لعدد 

االإ�صابات بفريو�ص كورونا وانح�صاره يف اأغلب واليات الوطن. 

وقد �سملت اإجراءات احلجر ال�سحي 
قاعات  غلق  احلكومة،  اتخذتها  التي 
ــالت ومــنــع اإقـــامـــة االأعـــرا�ـــص  ــف احل
لي�سطر  كورونا  جائحة  بداية  منذ 
كثريون ممن كانوا قد حددوا مواعيد 
احلفالت واالأعرا�ص وحفالت اخلتان 
ـــرى،  وغــريهــا مــن االحــتــفــاالت االأخ
واإقامة  املدعوين  قائمة  تقلي�ص  اإىل 
املنازل، بينما ف�سل  املنا�سبات يف  هذه 
اآخرون تاأجيل االأمر اإىل غاية انفراج 

اأزمة كوفيد 19.
قاعات  اأ�سحاب  عــرب  جهتهم،  ومــن 
الو�سع  مــن  ا�ستيائهم  عــن  احلــفــالت 
الذي فر�سته علينا جائحة كورونا، اذ 
ت�سبب ذلك يف خ�سائر مادية فادحة 
على  �سلبا  اأثـــر  م�سبوق  غــري  وركـــود 
املالكني والعمال الذين كانوا يك�سبون 
قوتهم من خالل هذه االأماكن خا�سة 
خالل العطل وف�سل ال�سيف اأين يبلغ 

الن�ساط ذروته.

وعلى الرغم من االجراءات ال�سارمة 
اأقرتها  الــتــي  الــردعــيــة  والــتــدابــري 
وا�سعة  �سريحة  اأن  اإال  احلــكــومــة، 
االأفراح  يقيمون  كانوا  املواطنني  من 
التي  القاعات  بع�ص  ويف  منازلهم  يف 
حتدت الكوفيد مما �ساهم ب�سكل كبري 
يف انت�سار الوباء خا�سة يف الفرتة التي 
غياب  يف  االجتماعي  الدخول  �سبقت 
االإجتماعي  التباعد  الحـــرتام  تــام 

والتدابري الوقائية. 
احلفالت  قاعات  اأ�سحاب  ويطالب 
باإعادة  �سواء،  حد  على  واملواطنون 
كغريها  الف�ساءات  هــذه  اإىل  احلياة 
فتحها  اإعـــادة  متت  التي  املــرافــق  من 
باأ�سحابها  حلــق  ــذي  ال لل�سرر  نظرا 
الكثريين  متكن  عــدم  اإىل  باالإ�سافة 
منازلهم  يف  املنا�سبات  هذه  اإحياء  من 
رغبة  ــدم  وع امل�ساحة  �سيق  ب�سبب 
يف  املنا�سبات  هذه  اقامة  يف  االأغلبية 

البيوت. 

قامت، اأم�ص االأول، 
الوطنية  اجلمعية 
باملري�ص  للعناية 
االإحتياجات  وذوي 
ــــة بــعــني  ــــس ــــا� اخل
مب�ساركة  جــا�ــســر، 
ــة مــنــتــدى  ــي ــع ــم ج
للت�سامن  االأورا�ـــص 
مبروانة،  والتنمية 

م�ساعدات  بــتــوزيــع 
ب�سعبة  املعوزة  العائالت  لفائدة  اإن�سانية 

عمار ببلدية اأوالد �سالم. 
العملية الت�سامنية، جاءت بالتن�سيق مع 
ال�سلطات املحلية واحلماية املدنية والدرك 
الوطني، ومب�ساعدة متطوعني من املنطقة، 
وتدخل �سمن الربنامج اخلريي الت�سامني 
وذلك  للمبادرة،  املنظمة  للجهات  امل�سطر 
وتربعات  املــدين  املجتمع  جهود  بت�سافر 
املح�سنني بغر�ص رفع الغنب عن املحتاجني 
مبناطق الظل عرب تراب والية باتنة وهو 

الهدف املن�سود من هذه العملية. 
م�ساهل  طاهر  ال�سدد  هــذا  يف  ــح  واأو�ــس
للعناية  الوطنية  للجمعية  البلدي  االأمني 
باملري�ص وذوي االحتياجات اخلا�سة بعني 
امل�ساعدات  باأنه مت توزيع خمتلف  جا�سر، 

ـــواد  عــلــى غــــرار امل
االألب�سة  الغذائية، 
م�سيفا  ال�ستوية، 
ــــــارة هــذه  ـــــاأن زي ب
املـــنـــطـــقـــة كـــانـــت 
ــوقــوف  ــل فــر�ــســة ل
عــلــى حـــاالت ذوي 
ــــات  ــــاج ــــي ــــت االإح
اخلا�سة والو�سعية 
ال�سعبة  املعي�سية 
بجميع  والــتــكــفــل  املــحــتــاجــة،  لــلــعــائــالت 

احتياجاتهم.
رئي�سة  عــجــاد  هند  اأكـــدت  جانبها،  مــن 
للت�سامن  ـــــــص  االأورا� مــنــتــدى  جــمــعــيــة 
على  مــروانــة،  البلدي  املكتب  والتنمية 
من  مل�ستحقيها  امل�ساعدات  تقدمي  اأهمية 
ال�سيما  الظل،  مبناطق  القاطنني  املعوزين 
دون  املو�سم  هذا  لق�ساء  ال�ستاء  ف�سل  مع 
�ساأنها  مــن  التي  املــبــادرة  وهــي  �سعوبات، 
يف  الفرحة  اإدخــال  املتحدثة-  -بح�سب 
نفو�ص العديد من العائالت امل�ستفيدة، وهو 
الو�سع الذي يقت�سي بح�سبها احلاجة اإىل 
دعماملحتاجني  اأجل  من  اجتماعي  تكافل 
املو�سم  هــذا  ق�ساء  مــن  ومتكنيهم  منهم، 

البارد يف اأف�سل الظروف. 

تعايل املطالب باإعادة فتح 
قاعات احلفالت 

توزيع م�ساعدات اإن�سانية لفائدة املحتاجني 
مبناطق الظل ببلدية اأوالد �سالم 

اأدخل، تاأجيل اإجراء م�صابقة الدكتوراه على م�صتوى خمتلف املوؤ�ص�صات اجلامعية عرب ربوع الوطن، املرت�صحني الإجراء االإمتحان يف دوامة من االإرتباك 
والتوتر، خا�صة بعد اأن هم الكثريون يف الدخوللمرحلة التح�صري، بل اإن البع�ص بات يف املراحل االأخرية منها.

قام بها نا�سطون خرييون وحم�سنون 

بغية اإتخاذ الإجراءات الوقائية الالزمة..

يف وقت حت�سنت الو�سعية الوبائية يف البالد 

املبادرة عكفت على تنظميها جمعيات حملية 

التعليم  وزيــر  قبل  من  التاأجيل  قــرار  وجــاء 
له  بيان  يف  املن�سرم،  االأ�سبوع  نهاية  العايل 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  �سفحته  على 
م�سابقات  اإجــــراء  ميكن  "ال  اأنـــه  في�سبوك، 
يف   2021-2020 املو�سم  لهذا  الدكتوراه" 
االأمر  اأن  املرت�سحني  كافة  مطمئنا  موعدها، 
بغية  جاء  والذي  االإلغاء،  ال  بالتاأجيل  يتعلق 
ال�سحية  الربوتوكوالت  "اإعداد  على  العمل 
املتعلقة بتنظيم وت�سيري امل�سابقات"، كون "حياة 
للتاأكد من  واأرواح اجلزائريني ال تقدر بثمن"، 
يف  املتخذة  الوقائية  والتدابري  ـــراءات  االإج
على  التعرف  "مت  اأن  بعد  خا�سة  ال�سدد،  هذا 
العدد احلقيقي للم�ساركني"، على ح�سب قوله، 
والذي يقدر مبا يقارب 500 األف مرت�سح، وهو 
عدد كبري ومعترب مقارنة بال�سنوات املا�سية من 
جهة، ونظرا للظرف ال�سحي الراهنلهذا املو�سم 
األقى بتداعياته على خمتلف النواحي  والذي 

واجلوانب احلياتية من جهة اأخرى.   
العايل  التعليم  وزيــر  م�ست�سار  ــده  اأك ما  وهــو 

والبحث العلمي الناطق الر�سمي للوزارة مر�سلي 
"امل�سابقات  اأن  اأم�ص،  اأول  لعرج، يف ت�سريح له، 
�ستجرى يف تواريخ جديدة �سيتم االإعالن عنها 
ريثما يتم اإعتماد بروتوكوالت خا�سة من قبل 
كل موؤ�س�سة جامعية على حدى"، وبعد ا�ستيفاء 
من  كان  والتي  املقدمة،  الطعون  جميع  درا�سة 
تقدمي  وكــذا  نتائجها،  عن  االإعــالن  املفرو�ص 
الـ  يف  الجتيازها،  للمقبولني  النهائية  القوائم 
لتقدمي  يومني  مهلة  فتح  بعد  ال�سهر  من   10
عليها  الرد  يتم  مل  اأنه  اإال  واإر�سالها،  الطعون 
ما  وفق  بها  اجليد  للتمعن  وذلك  ال�ساعة،  حلد 

ذكره، مر�سلي لعرج.
الطروحات  من  للعديد  املجال  فتح  ما  وهــو 
اإمكانية  غرار  على  املرت�سحني،  بع�ص  قبل  من 
لل�سنة  ــيــاط  االإحــت قــائــمــة  عــلــى  ــمــاد  االإعــت
املو�سم،  لهذا  نهائيا  امل�سابقة  اإلغاء  اأو  املا�سية، 
بغية  رم�سان،  �سهر  يف  اإجرائها  اإىل  اللجوء  اأو 
الكبري  املرت�سحني  عــدد  من  العمدي  التقليل 
لن  االأ�سخا�ص  من  العديد  كــون  ال�سنة،  هــذه 

باملوؤ�س�سات  واالإلــتــحــاق  ال�سفر  مــن  يتمكنوا 
عن  البعيدة  خا�سة  ال�سهر  هذا  يف  اجلامعية 
مقرات �سكناهم، ويف واليات بعيدة، فيما ذهب 
اإعادة  اإىل  اللجوء  فر�سية  فتح  اإىل  البع�ص 
االإعتماد على معيار الت�سنيف الذي مت اإلغاوؤه 
هذا املو�سم، واالأخذ باأ�سحاب الت�سنيف االأول، 
الكثريين  �سغلت  التي  الفر�سيات  من  وغريها 
واأبعدتهم عن م�سار التح�سري الواجب الرتكيز 
التي ختم بها وزير  الن�سيحة ذاتها  فيه، وهي 
االأمور،  هذه  عن  بعيدا  كالمة،  العايل  التعليم 
التي ت�سو�ص الذهن، وتبعد اجلميع عن م�ستوى 
التطلعات املن�سودة منهم كنخبة، وهي الفر�سة 
التي جاء بها القرار التي ت�سب يف �سالح من مل 
ال�ستغالل  يكمله،  مل  اأو  التح�سري  يف  بعد  يبداأ 
الفر�سة واالإنطالق للحاق بركب التجهيز رغم 
باالإجراءات  مقارنة  ال�سادر  القرار  غرابة 
املتعلقة بالفتح والتخلي عن الغلق والرتتيبات 
النواحي  خمتلف  الم�ست  والتي  قبال،  امل�سددة 

وامليادين احلياتية.

عرب  والت�سامن  االإغاثة  عمليات  تتوا�سل، 
يف  تقع  التي  خا�سة  باتنة  واليــة  بلديات 
الظل بعيدة عن اأعني امل�سوؤولني، حيث حتول 
الفقرية  للعائالت  امل�ساكن  بناء  اإىل  االأمــر 
التي كانت تقطن يف منازل من الع�سر القدمي 
يف  وهذا  التنب،  ومادة  الطني  من  امل�سنوعة 
واله�سة  الطينية  املنازل  على  الق�ساء  اإطار 

التي تنعدم بها اأدنى �سروط احلياة.
راأ�ــص  بــدائــرة  الرحبات  بلدية  وتــعــرف، 
ت�سامنية  خــرييــة  ــال  ــم اأع عــدة  الــعــيــون، 
لفائدة العائالت القاطنة يف البيوت اله�سة 
االآيلةلالإنهيار، حيث ا�ستفادت عدة عائالت 
االأ�سر  فعديد  لها،  جديدة  م�ساكن  بناء  من 
اأكواخ ه�سة تفتقر  بذات البلدية تعي�ص يف 
املعاناة  رحــم  ومــن  احلــيــاة،  �سروط  الأدنــى 
الإنت�سال  الهمة  واأ�سحاب  املح�سنون  يخرج 
اأفنوا  اأكرث بعدما  ال�سياع  العائالت من  هذه 
اأعمارهم يف جمابهة �سعاب احلياة وم�ساقها، 
على  للق�ساء  اليد  يف  اليد  �سعار  حاملني 
اجلهود  تظافر  خالل  من  اله�سة،  االأكــواخ 
خلدمة  واملتطوع  املح�سن  ال�سباب  وتكاتف 
هوؤالء املحتاجني وهو ما كان له االأثر الكبري 

يف تقدم �سريورة االأعمال.
م�سى  فيما  كانت  اخلريية،  االإلتفاتة  هذه 

عبارة عن اإعانة باملواد الغذائية واالأغطية 
يف  النا�سطة  املجموعة  قبل  من  واالأفر�سة 
عن  عجز  اأكرب  اأعمال  اإىل  لتتحول  امليدان 
القيام بها امل�سوؤولون يف البلدية، خا�سة بعد 
واحلرمان  والبوؤ�ص  املعاناة  حلجم  التطرق 
التي تعاين منها عديد العائالت التي تقطن 
بيوتا من الطني والتنب يف ع�سر التطور، ومن 
فرحهم  ــدوا  اأب املنازل  هــذه  قاطنو  جهتهم 
الكبري من هذه االإلتفاتة املميزة التي لطاملا 
انتظروا قدومها لكن االأمر طال كثريًا، حيث 

و�سفوا االأمر بالفرج بعد ال�سقاء.
بناء  اأ�ــســغــال  على  القائمون  جهتهم،  مــن 
من  نا�سطة  جمعية  اأنــهــم  اأكـــدوا  امل�ساكن، 
على  للق�ساء  اليد  يف  اليد  و�سعوا  ال�سباب 
�سروط  الأدنـــى  تفتقر  التي  اله�سة  املــنــازل 
الئقة  اأخـــرى  مب�ساكن  وتعوي�سها  احلــيــاة 
فئات  هكذا  مثل  م�ساعدة  وهدفهم  وجيدة، 
امل�سوؤولني،  اأعــني  عن  بعيدا  �سمت  يف  تعاين 
العائالت  من  الكثري  �ساعدوا  اأنهم  واأ�سافوا 

والزالت العملية متوا�سلة.

توا�سل عمليات بناء امل�ساكن للعائالت الفقرية 
ببلدية الرحبات

تاأجيل اإجراء م�سابقة الدكتوراه يربك املرت�سحني
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دعت  بوخاري خرية �ضاحبة م�ضروع "ق�ضم اإقراأ" الذي حمل �ضعار "اأمة اإقراأ تقراأ" ، اجلهات املخت�ضة يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية اإىل خلق ح�ضة يف 
الأ�ضبوع معنونة ب�" قراءة يف كتاب"، على اأن حتمل مراحل عدة، من �ضاأنها تعزيز قيمة القراءة لدى الطفل.

الوطني  ال�صالون  الظل" مو�صوع  "مناطق 
لل�صورة الفوتوغرافية يف طبعته الثالثة بتب�صة

اختتام ور�صات الرق�س وور�صة امل�صرح الغنائي بعنابة

املحافظة ال�صامية للغة االأمازيغية تكرم
 الباحث "ف�صيل �صريقان"

�ل�شبوكي  حممد  �لثقافة  د�ر  حـــددت 
الإر�شال  �جــل  كاآخر  فيفري   20 بتب�شة 
�مل�شاركة  �ملــر�د  �لفوتوغر�فية  �ل�شور 
لل�شورة  �لوطني  �ل�شالون  فعاليات  يف  بها 
�لثقافية  �لتظاهرة  وهي  �لفوتوغر�فية، 
�أمام  �شنة  كل  �أبو�بها  تفتح  �لتي  �لفنية 
هو�ة وحمرتيف فن �لت�شوير �لفوتوغر�يف 
�ل�شبوكي  حممد  �لثقافة  د�ر  من  بتنظيم 
�لثقافة  وز�رة  ــر�ف  ــش �إ� ــت  وحت بتب�شة 
على  مــرة  كــل  �ل�شوء  لت�شلط  و�لــفــنــون، 
مو�شوع جديد بهدف �لرقي بفن �لت�شوير 
�أمام  �ملجال  وفتح  جهة  من  �لفوتوغر�يف 
�لتعريف  �أجـــل  مــن  و�ملــحــرتفــني  ــهــو�ة  �ل

من  بينهم  �خلـــرب�ت  وتــبــادل  باأعمالهم 
جهة �أخرى.

�لظل"  "مناطق  مو�شوع  �ختيار  مت  وقد 
ح�شب  �لتظاهرة  مــن  �لثالثة  للطبعة 
بيان �لد�ر ملا له من �أهمية على �مل�شتويني 
�الأعمال  �شتعك�ص  حيث  و�لوطني،  �ملحلي 
�مل�شارك بها حياة وظروف �شكان وقاطني 
هذه �ملناطق �لتي ت�شعى �لدولة �ليوم �إىل 
�الهتمام بها وت�شليط �ل�شوء عليها، ليتم 
2و3و4  �أيــام  معر�ص  يف  �الأعمال  عر�ص 
مار�ص �ملقبل بقاعة �لعر�ص لد�ر �لثقافة 
كاأح�شن  �ختيارها  بعد  �ل�شبوكي،  حممد 

�شور.

ور�شتي  �ملا�شي  �ل�شبت  ع�شية  �ختتمت 
�ملنظمة  �أنو�عه  مبختلف  و�لرق�ص  �مل�شرح 
بو�شياف  حممد  �لثقافة  د�ر  ــرف  ط مــن 
بعنابة و�لتي �أ�شرفت عليها  �الأ�شتاذة ميزي 
جمعة وور�شة �لرق�ص �لكوليغر�يف لالأ�شتاذ 
كبار  �لع�شري  �لــرقــ�ــص  وفــرقــة  �أ�ــشــامــة 
�لغنائي  �مل�شرح  لور�شة  م�شرحي  وعر�ص 
�شفيقة،  منغور  خــرويف  �الأ�شتاذة  بقيادة 

حيث مت توزيع �ل�شهاد�ت على �مل�شاركني.
 كما �حت�شنت د�ر �لثقافة حممد بو�شياف 

�ملو�شيقى  ور�شات  �الأول  �الختتام  حفل  يف 
لد�ر  �لع�شرية  و�ملو�شيقى  "�لكور�ل"  كـ 
بور�شة  �لبد�ية  وكانت  عنابة،  �لثقافة 
�بر�هيم  �الأ�شتاذ  بقيادة  �ل�شنعة  مو�شيقى 
�ل�شعبية  �ملــو�ــشــيــقــى  وور�ـــشـــة  حـــمـــادي، 
بلغيتي  نا�شر  �الأ�شتاذ  بقيادة  و�الأندل�شية 
وور�شة �ملو�شيقى �لكال�شيكية حتت �إ�شر�ف 
�الأ�شتاذ �أيوب وور�شة �ملنوعات و�ملجموعات 

�ل�شوتية بقيادة �الأ�شتاذ �شالح غو�يل.

للغة  �ل�شامية  �ملحافظة  �لــيــوم،  تنظم، 
�الأمازيغية بح�شور �أمينها �لعام �ل�شيد �شي 
�شرف  على  تكرميي  حفل  ع�شاد،  �لها�شمي 
بجاية،  والية  يف  �شريقان  ف�شيل  �لباحث 
حيث �شتكون �ملنا�شبة فر�شة للباحث، ليقدم 
موؤلفاته  �آخر  �حلا�شر،  و�جلمهور  للقر�ء 
�ل�شادرة عن �ملحافظة �ل�شامية لالأمازيغية 
ل�شنة 2021، و�ملتمثل يف قامو�ص  خم�ش�ص 
�جلز�ئر،  يف  �ملــاأهــولــة  �الأمــاكــن  باأ�شماء 
 Dictionnaire de عنو�ن:  حتت 
 toponymie algérienne des
جاء  ما  ح�شب   .))lieux habités

به �لبيان.
وترقية  تثمني  �طــار  يف  �لفعالية  وتاأتي 
و  ــي  ــادمي �الأك ببعدها  �الأمــازيــغــيــة  �للغة 

�لوطني.
بروفي�شور  �شريقان  فو�شيل  �لباحث  ويعد 
بجاية،  بجامعة  ثــم  �جلــز�ئــر  بجامعة 

�لدولة  دكــتــور�ه  �ــشــهــادة  على  متح�شل 
�شمال-  جامعة  من  �الإن�شانية  �لعلوم  يف 
�جلامعية،  �ملوؤلفات  من  �لعديد  له  باري�ص، 
�جلز�ئرية  �لطوبونيميا  �شمنها  من  �لتي 
 ،)1993 )�إببيقر�ف،  �ملاأهولة  لالأماكن 
�للغة  �الأخــريــن،  كلمات  �لبع�ص،  كلمات 
�للغة  و  �لعربية  �للغة  �لفرن�شية مبحاكاة 
�لرببرية )من�شور�ت د�ر �لق�شبة،2002(، 
ــاء بــالــلــغــات يف  ــم ــش ــات �إطــــالق �الأ� ــدي حت
 ،)2007 )�أرمـــتـــان،  �ملــعــا�ــشــرة  �جلــز�ئــر 
�الأعــالم   الأ�شماء  �ل�شيميائية  �ختبار�ت 
�جلامعية،  �ملطبوعات  ـــو�ن  )دي و�لن�ص 
�لعامة  �لهيدرونيميا  قامو�ص   ،)2008
ل�شمال �إفريقيا )�جلز�ئر، �ملغرب، تون�ص(، 
د�ر �لن�شر ع�شاب، 2012 و �شدر له موؤخرً� 
�الأماكن  �أ�شماء  قامو�ص   ،)2021 )جانفي 
�ملحافظة  �إ�شد�ر  من  �جلز�ئر  يف  �ملاأهولة 

�ل�شامية لالأمازيغية.

تنطلق فعالياته مار�ص املقبل

عنـابة

تب�صة

حفيظة. ب
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نوارة. ب

رقية. ل نور�سني. م

املطرب ال�صاوي 
بومعراف"  "ه�صام 

ي�صدر جديده الفني 

وجاء �الهتمام بهذ� �جلانب ، بعد جناح  
�أ�شرفت عليها منذ بد�يتها  �لتي  �ملبادرة  
ق�شم   تالميذ  �شملت  �ين  �ملا�شية  �ل�شنة 
�لثالثة متو�شطة �بن زيدون والية �شيدي 
�لقر�ءة  مهار�ت  تنمية  بهدف  بلعبا�ص، 
خالل  و�عتمدت  �ملتعلم،  لدى  و�لكتابة 
�الأور��ص  "يومية  لـ  �ملتحدثة  تقول  ذلك 
نيوز" "على �نخر�ط �ملتمدر�شني مبكتبة 
قباطي، حيث قمنا ب�شنع بطاقة �لقارئ 
�شر�ء  �أنف�شهم  �ملتعلمون  يكلف  ال  حتى 
��شت�شارتي  بعد  يطالعونها  وكانو�  �لكتب، 

حتى �أرى �إن كانت تنا�شب �شن �ملتعلم".
على  �لعزم  مت  باأنه  �ملتحدثة  و�أو�شحت   
قر�ءة خم�شني كتابا يف �ل�شنة، �أين كانت 
ملحوظ  حت�شن  مع  جد�  مبهرة  �لنتائج 
�لطريقة  و�أن  خا�شة  �لعربية،  �للغة  يف 
كانت ممنهجة، عن طريق �الإعتماد على 
�شكل  على  وق�شها  �مللونة  �ملقوى  �أور�ق 
للكتاب  �ملتعلم  قــر�ءة  وبعد  م�شتطيل، 
�لعنو�ن  جانب  �إىل  �لكاتب  ��شم  يكتب 
قــر�أهــا،  �لــتــي  �لكتب  بــعــدد  و�ملــلــخــ�ــص، 
عليها  فيكتب  �مللونة  �الأيـــادي  �شكل  �أمــا 
�الألفاظ  �جلديدة �لتي تعرف عليها من 
فيها  ي�شرح  وكذلك  ق�شة،  �أو  كتاب  كل 
�ملفرد�ت �ل�شعبة، فيما يعود  �شبب �ختيار 
�لهام  لــدورهــا  ملا  ـــو�ن  �الأل على  �مل�شرفة 
للمتعلم،  �لب�شرية  �لذ�كرة  تن�شيط  يف 

�ملتعلم  �لطفل  �شخ�شية  �كت�شاف  وكــذ� 
�لفاحتة،  ــو�ن  ــالأل ل �خــتــيــاره  ــالل  مــن خ
باأ�شاتذة  �الإ�شتعانة  يتم  �ل�شنة  �آخر  ويف 
يف  �جنليزية  �أو  فرن�شية  �أو  عربية  لغة 
�أين  �لكتب،  قـــر�ءة  يف  �ملتعلم  �متحان 
وي�شرح  �ل�شفوي،  ملخ�شه  �ملتعلم  يقدم 
مييز  ما  و�أهــم  �جلديدة،  �ملفرد�ت  �أي�شا 
باب  �الأجــو�ء  تقدمي تكرميات من  هذه 

�لتحفيز وت�شجيع كل �ملتعلمني.
م�شروع "ق�شم  �إقر�أ" تو��شل لهذه �ل�شنة، 
بعد �أن �أعطي �مل�شعل لق�شم �ل�شنة �الأوىل 
�ملــعــنــيــون يف حتدي  لــيــدخــل  مــتــو�ــشــط، 
جديد، وم�ّشت هذه �ملبادرة �أربعة �أق�شام 

مبعدل ثالثني تلميذ� يف �لق�شم.
نيوز"  "�الأور��ص  متحدثة  و�أ�شارت  هذ� 
خــالل  �لــتــجــربــة  هـــذه  ــتــمــر�ر  ��ــش �إىل 
�لتحا�شر  طريق  عــن  ــا،  كــورون جائحة 
�لتو��شل  و�شائل  على  و�العتماد  �ملرئي، 
على  �الأطــفــال  لت�شجيع  �الجــتــمــاعــي، 
قر�ءة �لكتب و�إحياء �الأن�شطة �الأدبية، 
ومن بني �لنماذج �لر�ئدة يف هذ� �ملجال، 
منوذج "ق�شم �قر�أ" مبتو�شطة �بن زيدون 
طريق  عــن  �أ�ــشــبــوعــيــا  يتحا�شر  ـــذي  �ل
�لزوم(،  )تطبيق  �لتكنولوجية  �لو�شائل 
قــر�ءة  على  �الأمـــر  يقت�شر  مل  حــني  يف 
�أن�شطته  لتقدمي  تعد�ه  بل  فقط  �لكتب 
�لوبائية  �حلالة  مع  خ�شو�شا  �الأدبــيــة 

�لتي م�شت �لعامل باأكمله.
"ق�شم  "م�شروع  على  �مل�شرفة  وتعتزم 
لالأطفال  كــتــاب  ـــد�ر  �إ�ـــش عــلــى  �إقر�أ" 
بالتف�شيل، على  �لقر�ءة  يتناول طريقة 
ما  "مرحلة  حملت  �لتجربة  هذه  �إعتبار 
�ملتعلم  كان  �أين  �ملرئي"،  �لتحا�شر  قبل 
يف  كتابا  يقر�أ  كوفيد19  جائحة  قبل 
هذه  ومــع  لــه،  �شا  ملخَّ ويــقــّدم  �الأ�ــشــبــوع 
ا  مرئيَّ �لّتحا�شر  �أ�شبح  �ل�شحية  �الأزمــة 
�أتاح للطفل  عرب تقنية تطبيق �لزوم ما 
مو��شلة قر�ءة �لكتب ومناق�شتها، �شرط 
�أ�شتاذه  �ختيار  من  كتابا  �ملتعّلم  قــر�ءة 
�إىل  �لفكري،  وم�شتو�ه  ل�شّنه  ومنا�شبته 
�ل�ّشكل  م�شتطيلة  بطاقات  تدوين  جانب 
�ملوؤلِّف  ��شم  حتمل  تيب  بالرتَّ نــة  ومــلــوَّ
مرحلة  تليها  ثــمَّ  �ص،  و�مللخَّ و�لــعــنــو�ن  
�الأيادي �مللونة، حيث يكتب عليها �لطفل 
عبة عليه و�لتي  �ملفرد�ت �جلديدة �أو �ل�شّ
ويقوم  �للُّغوي  للمعجم  خاللها  من  يعود 

ب�شرِحها، يف حني تعمل �الألو�ن
لدى  ة  �لب�شريَّ �كــرة  ــذَّ �ل تن�شيط  على 

فل. �لطِّ
ب"مرحلة  �لــتــجــربــة   هـــذه  مـــرت  كــمــا 
ــر �ملـــرئـــي " وتـــعـــد  �الأهـــــّم  ــش ــا� ــح ــتَّ �ل
بالو�شيلة  �ملتعلم  فل  �لطِّ تربط  كونها 
ي�شتطيع  خاللها  ــن  وم �لتكنولوجيَّة، 
وروؤيـــة  �لــــزوم،  �شا�شة  عــرب  �لتحا�شر 

حيث  �أكـــرث،  يحفزه  مّمــا  زمــالئــه  جميع 
�جلميع،  �أمام  كتابه  باإظهار  �لطفل  يبد�أ 
�لكتاب  وعنو�ن  �لكاتب  ��شم  يعر�ص  ثّم 
يظهر  ثّم  �مللّونة،  �لبطاقة  من  �ص  و�مللخَّ
�جلديدة  �ملــفــرد�ت  ويعر�ص  �ليد  �شكل 
�ملعجم،  مــن  ب�شرحها  قــام  و�لــتــي  عليه 
�أو  بالفائدة  �ل�شفوية  قر�ءته  ليختم 
مكن   مــا  �لــكــتــاب،  مــن  �ملكت�شبة  �لقيمة 
متو�شط  �لثالثة  �ل�شنة  �لطفل يف  و�شول 
2020 لقر�ءة ما بني ثالثني كتابا  لعام 

�إىل خم�شني كتابا.
�الهتمام  ــادرة  ــب �مل ــذه  ه ــت  بــدورهــا الق
ـــقـــّر�ء  ــل �الأطــــفــــال �ل ــب ــري مـــن ق ــب ــك �ل
من  نخبة  �إعجاب  نالت  كما  و�أوليائهم، 
�مل�شاركني  و�لطلبة  و�الأ�شاتذة  �لدكاترة 
�مللتقى  يف  �لعربي  �لــوطــن  خمتلف  مــن 
�لدويل �الفرت��شي �ملعنون: �أدب �الأطفال 
جامعة  �لع�شر  ورهـــانـــات  ــاالت  ــك ــش �الإ�
�ل�شاذيل بن جديد �لطارف بال�شر�كة مع 
�لذي  �لل�شانية  و�لدر��شات  �لرت�ث  خمرب 

متت فعالياته يف 30 يناير 2021.
�لتجربة  ــذه  ه عــن  حديثها  خــتــام  ويف 
�الأ�شتاذة  نيوز" �أكدت  "�الأور��ص  ليومية 

بوخاري خرية
مبتو�شطة �بن زيدون و�مل�شرفة على هذه 
يقر�أ،  جيل  لتكوين  جاءت  �أنها  �ملبادرة، 
الأن �لقر�ءة بح�شبها  تهب �الإن�شان �أكرث 

ــرية  �الأخ هــذه  �إعتبار  وعلى  حــيــاة،  مــن 
عامل لتجديد تفكري �الإن�شان منذ �ل�شغر، 
�لتحدث  م�شتوى  حت�شني  على  تهدف  كما 
�قر�أ  وق�شم  �لف�شحى،   �لعربية  باللغة 
�إال  يتحّدث  ال  ــدون  زي �بــن  متو�شطة  يف 
ما  ح�شب  �لف�شحى  �لــعــربــّيــة  بــالــّلــغــة 
م�شاركة  لهم  �شمح  ما  �ملتحدثة،  �أ�شارت 
�لعاملي  �ملــوؤمتــر  يف  �ملتو�شطة  مــبــادرة 
�أثناء  �الأول بجامعة �الإن�شانية مباليزيا 
تدري�ص  طر�ئق  بـ:  �ملو�شومة  حما�شرة 
هذ�  �ملتو�شط،  �لتعليم  يف  �لعربية  �للغة 
�لقر�ءة  �ملتحدثة فعل  ذ�ت  ويعد ح�شب 
ي�شمح   �أ�شا�شي  عامل  �ملتكرر  �لب�شرية 
ذ�كــرتــه  يف  �الألـــفـــاظ  بــر�ــشــم   للطفل 
وين�شخها فيكتبها كتابة �شحيحة، وهذ� 
ما يركز عليه و يهدف �إليه جلعل �لطفل 
�إّما  قــر�أه  ما  بناء  �إعــادة  يف  يبدع  �ملتعلم 
كتابة �أو حديثا ت�شيف �شاحبة �مل�شروع، 
على  �لقائمون  يعمل  ذلــك  �إىل  �إ�شافة 
هذ� �الأخري �إىل تعميم ��شتخد�م و�شائل 
�أو�شاط  ــل  د�خ �حلديثة  �لتكنولوجيا 
�لنمطية  وجتـــاوز  �لــرتبــويــة  �ملنظومة 
من  �الآخــر  هو  �ملن�شود  �لهدف  وهو  منها، 

خالل هذه �ملبادرة �ملتميزة. 

باملكتبة  �ملا�شي  �ل�شبت  يوم  �حت�شنت 
بركات  �شليمان  للمطالعة  �لرئي�شية 
بعنابة جل�شة "كاتب وكتاب" مع �الأديب 
ــر  ـــل تــقــدمي �آخ ــن �أج ـــروف م ـــادل خ ع
"حكايات  و�لتي حتمل عنو�ن  �إ�شد�رته 
تقطر  و"حروف  باردة"  لليال  د�فــئــة 

حبا" مع بيع بالتوقيع.
ق�ش�شية  جمموعة  �أول  �ــشــدرت  وقــد   
تقطر  "حروف  خــروف  عــادل  للكاتب 
ويف   ،2018 �شنة  �ملاهر  د�ر  عن  حبا" 
ثانية  �ملجموعة  �شدرت   2019 �شنة 
نف�ص  باردة" عن  لليال  د�فئة  "حكايات 
يف  �لكتابة  مع  بد�ياته  وكانت  �لـــد�ر، 
ق�شة  �أول  كتب  �أن  بعد   2013 نوفمرب 
ما  ح�شب  ــك  وذل �الجنليزية  �للغة  يف 
�شابقة،  �إعالمية  ت�شريحات  يف  ك�شفه 
حيث تعرف ع�شاق  �لق�ش�ص و�لرو�يات 
على �إ�شد�ر�ت �لكاتب عادل خروف �لتي 

القت جتاوبا م�شجعا.
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بوخاري" امراأة تربوية تعزز قيم القراءة  "خرية 

لدى الطفل يف م�سروع "ق�سم اإقراأ" 



فخ
و�هلل  للقا�شي:  قتل  جرمية  يف  �ملتهمة  

�أنا بريئة �شدقني.
�لقا�شي مازحا: لكن كل �ملو��شفات 

ر�شيقة  عــلــيــك:  تــنــطــبــق 
وجميلة وجذ�بة وحلوة؟

��شتحت �ملتهمة وقالت:ب�شح 
ما كان�ص ق�شدي نقتلو؟؟؟!.

رد بطيء
قالك �شلحفاة دخلت ملطعم ..

 .. �ل�شالحف  دخــول  ممنوع  قالولها 
و�شربوها بكوتبي ..

3 �شنني وقالت لهم : تبانلي  رجعت بعد 
يف  ــوب  ــل ــش �الأ� ي�شموها  حــاجــة  كــايــنــة 

�لتعامل؟!.

خالوطة
�أرنب  كاين و�حد عندو 

يبيع فيه
مزطول  ـــد  و�ح جـــاه   
وقال له �شحال �لقرد؟

هذ�  �أخي  يا   .. عليه  رد 
�أرنب ما هو�ص قرد

 قال �ملزطول يا �أخي ر�ين ن�شق�شي 
يف �الأرنب مار�ني�ص ن�شق�شي فيك؟!.

معلومات م�سلية

الطاحونة

اأمثال �سعبية

التعلم  يف  ب�سعوبات  امل�سابني  االأ�سخا�ص   •
اأ�سيبوا  اإذا  اإنــعــا�ــســهــم  يــتــم  لــن  بــربيــطــانــيــا 
ت�سلمتها  التي  التعليمات  ح�سب  كورونا  بفريو�ص 
امل�ست�سفيات و�سيرتكونهم ليواجهوا م�سري املوت، 
هذه  من  �سخ�ص   1220 االآن  حتى  تــويف  وقــد 

الفئة ب�سبب جائحة كورونا هناك.
قيا�ص  جات�سونيد�ص" اأراد  "مو�ص  • الهولندي 
تقي�سها  مراقبة  كامريا  فابتكر  �سيارته  �سرعة 
مراقبة  ــريات  ــام ك بــدايــة  ثــمــرة  تلك  وكــانــت 

ال�سرعة يف �سوارع العامل.
مبتابعة  قمت  لو  مبعنى  معدية،  ال�سعادة   •
اأ�سخا�ص �سعداء فاإن حالتك املزاجية �ستتح�سن 

و�ست�سعر بال�سعادة بعد القليل من الوقت.
"اللبان"  العلك  م�سغ  فاإن  ال�سائع  عك�ص  • على 

يحفز الدماغ ليعمل باأداء اأف�سل.
• اأبخل �سعوب العامل هم الفرن�سيون، وكل من 

هو بخيل يف اأوروبا عموما ينعت بالفرن�سي.
احلالة  تلك  بـ"دي�سانيا"  ت�سمى  حــالــة   •
اخلروج  يف  �سعوبة  يجدون  الذين  على  تطلق 
من  كبري  عدد  منها  ويعاين  �سباحا  ال�سرير  من 

الب�سر.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على الّلة حاّدة 

بنت ال�سح ال�سحيح 
مفر�سة فرا�ص مليح 

الغولة تزهر و 
احلليب يطيح

حدث يف مثل هذا اليوم
�ل�شابع ع�شر من �شهر فيفري
عمومية  ــارة  اإن اأول  ت�سغيل  بــداأ  ـ   1776
بالغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة مبدينة 

بالتيمور.
هاتفية  �سبكة  اأول  يف  العمل  بدء  ـ   1878
هاتف   18 مــن  مكونة  املتحدة  بــالــواليــات 

وذلك يف مدينة �سان فران�سي�سكو.
امللون  للتلفزيون  عر�ص  اأول  بداأ  ـ   1938
اخرتعه  ــــذي  وال لــنــدن  يف  اجلــمــهــور  عــلــى 

االإ�سكتلندي "ج. بريد" عام 1928.
رئي�سا  فايت�سمان  حاييم  انتخاب  ـ   1949
اإعالنها  بعد  اإ�سرائيل  امل�سمى  الكيان  لدولة 
اأول  ليكون  املغت�سبة  فل�سطني  اأر�ـــص  على 

رئي�ص لها.
لر�سد  �سناعي  قمر  اأول  اإطــالق  ـ   1959

الطق�ص والذي يحمل ا�سم "فانكارد 2". 
يوقعون  العربي  املغرب  دول  قادة  ـ   1989
املغرب  اإن�ساء احتاد  يف مراك�ص على معاهدة 

العربي.
ال�سطرجن  يف  الرو�سي  العامل  بطل  ـ   1996
"ديب  الكمبيوتر  يهزم  غا�سباروف  ــاري  غ

بلو" يف مباراة مثرية. 
اإن�ساء جلنة وطنية الإ�سالح قطاع  ـ   1999
العدالة يف اإطار اإ�سالحات رئي�ص اجلمهورية 
اأفرزت بعد 10 �سنوات من بدايتها ا�ستحداث 
ت�سجيل  و  ت�سريعيا  ن�سا   152 ومراجعة 
175 م�سروعا لهياكل ق�سائية جديدة لكنها 
الق�ساء  ا�ستقاللية  دعائم  اإر�ساء  يف  ف�سلت 
من  املواطن  وتقريب  القانون  دولة  و�سيادة 

العدالة.
لرتقية  اجلــزائــريــة  الــوكــالــة  ـ   2008
ح�سيلة  عــن  تك�سف  اخلــارجــيــة  الــتــجــارة 
  2007 خالل  املحروقات   خــارج  ال�سادرات 

بقيمة  مل تتجاوز 1،31 مليار دوالر.
عن  ا�ستقالله  يعلن  كو�سوفو  اإقليم  ـ   2008

�سربيا .
قطاع  يف  متخ�س�ص  ملركز  تقرير  ـ   2009
 9 املرتبة  �سوناطراك  ي�سنف  والنفط  الغاز 
يف  �سناعية  �سركة  واأقـــوى  اأهــم  ترتيب  يف 

العامل االإ�سالمي ل�سنة 2008.
ــة  ــرك ــس ــ� ل الـــــعـــــام  املـــــديـــــر  ـ   2009
برامج  اأن  يك�سف  "ميكرو�سوفت"اجلزائر، 
فاقت  بن�سبة  للقر�سنة  تعر�ست  ال�سركة 

84% وطنيا.
املغاربية يف تقرير  امل�سارف  ـ احتاد   2009
ي�سنف   2007 �ــســنــة  ح�سيلة  ـــول  ح لــه 
البنوك  �سدارة  يف  اخلارجي  اجلزائر  بنك 
وامل�سارف االإقليمية من حيث ر�سيدها املايل 
املراتب  يف  اجلــزائــريــة  الــبــنــوك  وي�سنف 

االأخرية من حيث اخلدمات.
يف  حــا�ــســدة  مــظــاهــرات  بــدايــة  ـ   2011
الثورة  بــانــطــالق  اإيــذانــا  الليبية  بــنــغــازي 

الليبية �سد نظام معمر القذايف.
االأقــل  على  �سخ�سا   28 مقتل   -  2016
يف  انتحاري  تفجري  يف  اآخرين   61 واإ�سابة 

العا�سمة الرتكية اأنقرة.

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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نو�شيك يا و�كل حلم �لر��ص يف 
�لبري �أرمي عظامو؛ �شحك ولعب 
جلامو مّتنلو  وفمك  �لنا�ص  مع 

حكـــمة
وال����ر�����ض����ا حياة حل���ظ���ة  ال����ف����رح 

�سورة م�سحكة

بللي  عـــالوة  �شي  يــا  الحظت�ص  مــا  ـ 
ــني غري  ــوؤول ــش ــ� تــ�ــشــريــحــات بــعــ�ــص �مل

متو�فقة مع تطلعات �ملو�طنني؟
يزيد بلمبارك قاي�ص
نالحظ..هات  ومــاز�لــنــي  الحــظــت 
با�ص  ثاين  هوما  يالحظو�  �مل�شوؤولني 

�ملالحظات تلقالها ت�شريفة مالئمة؟!
ـ �شي عالوة كن جز�ئري �أو مت و�أنت 

حتاول؟
فاحت. م باتنة
موت وحدك �أنا جز�ئري �أبا عن جد 

وجد عن جد جد؟!
ـ �إرهاب �لطرقات يا �شي عالوة.. هل 

هو �شبب �أم نتيجة؟
و�شيلة.خ �ش�شار
هو عادة ميار�شها �ل�شعب باحرت�فية 
و�شبب وجيه لكل �لتجاوز�ت �ل�شناعية 
ما  ل�شعب  حتمية  ونتيجة  و�ملــروريــة 

�نت  ــاه..و�رو�حــي  ــعــ�ــش ب يحتارم�ص 
وحب�شيه؟؟!.

ما  كرماء..ب�شح  �ل�شاوية  يقولو�  ـ 
�لهدرة  عــالوة..قــا  �شي  يا  و�لــو  �شفنا 

�لفارقة؟
عبد�حلق �جلمعي �أوالد جالل
حم�شوب �لِعرب يل �لكرم هارب وهوما 
كرعيهم.. و  و�شنيهم  بيديهم  �شادينو 
مرعاه.. يف  و�لِقنم  بقطاه  �لبري  خلي 
روحك  �شوف  قري  ملعكي  يا  تعكي  ومــا 
رديتلك  كليمة  قلتلي  و�بــكــي..هــاك 
حتو�ص  و��ــص  تاعي  �لكرم  من  بع�شرة 

�كرث؟!!؟.
ـ ما هي �أ�شهل طريقة لتجاوز �الأزمات 

يا �شي عالوة؟
�شمري غ�شام �أم �لبو�قي
ق�شرية..�حلل  وهي  نطولوها  ما  بال 

و�الحتو�ء �لفوري!؟.

�الأد�ة �الأكرث 
�ختفاء يف �ملطبخ 

�جلز�ئري..
�لقينالكم �حلل؟!



فيما مت ا�ضرتجاع كل امل�ضروقات من طرف عنا�ضر الأمن

نور�سني. م

عنابة
نا�سر.م

نا�سر.م

باتنة

بدري. ع

اأوقــف عنا�ســر ال�سرطــة بواليــة 
باتنــــة، مراهقــان يبلغــان من العمر 
17 و18 �سنة، قاما باقتحام م�سكن 
عــدة  وا�ستوليــا  تازولــت  بطريــق 

اأغرا�ــص ممثلــة يف  25 خرطو�ســة 
خمتلــف  مــن  �سكاكــني   04 معبــاأة، 
االأحجــام، 06 هواتــف نقالة، جهاز 
تلفــاز،  ماكينــة خياطــة باالإ�سافة 

املنزليــة  االأغرا�ــص  بع�ــص  اإىل 
كل  ا�سرتجــاع  مت  حيــث  االأخــرى، 
امل�سروقــات مع تقــدمي امل�ستبه بهما 

اأمام النيابة املحلية.

متكن اأفــراد ف�سيلة االأبحاث للدرك 
الوطنــي بواليــة باتنــة، مــن اإحباط 
عملية نقل وترويج كمية من االأقرا�ص 
املهلو�سة، فيمــا مت توقيف 3 اأ�سخا�ص 

ينحدرون من والية اأم البواقي.
لالأ�سبــوع  تعــود  الق�سيــة  حيثيــات 
عنا�ســر  انتبــاه  لفــت  حيــث  املا�ســي، 
الــدرك �سيــارة متوقفــة وعلــى متنهــا 

مبجــرد  الفــرار  حــاوال  �سخ�ســني، 
اأن  اإال  الدوريــة  م�ساهدتهمــا الأفــراد 
ال�سائــق مل يتمكــن مــن ذلــك ب�سبــب 
الدوريــة،  اأفــراد  وجاهزيــة  �سرعــة 
مــن  التخل�ــص  مرافقــه  حــاول  اأيــن 
كي�ــص بال�ستيكــي عن طريــق رميه من 
نافــذة ال�سيارة، ليتــم توقيف املعنيان 
�سنــة،  28 و32  العمــر  مــن  البالغــني 

وبعــد تفتي�ــص الكي�ــص مت العثور على 
553 قر�ــص مهلو�ــص، كمــا مت العثور 
بحوزتــه علــى مبلغ مــايل يقــارب 10 
ماليني �سنتيــم، وموا�سلة للتحقيق ثم 
االإطاحة بامل�ستبه يف الثالث، حيث مت 
تقدمي املعنيني اأمام اجلهات الق�سائية 
املخت�ســة ومت على اإثــر ذلك اإيداعهم 

باملوؤ�س�سة.

عبد الهادي. ب

�صطيف

من  �شطيف،  واليــة  �أمــن  م�شالح  متكنت 
�أفر�د   03 �شل ن�شاط ع�شابة تتكون من 
و�ملوؤثر�ت  �ملــخــدر�ت  ترويج  يحرتفون 
و�شمحت  ب�شطيف،  مبدينة  �لعقلية 
من  ون�شف  كيلوغر�م  بحجز  �لعملية 
قر�ص   1000 من  و�أكــرث  �ملعالج  �لكيف 
�شيارة  م�شادرة  مع  �لعقلية  �ملوؤثر�ت  من 
عمليات  خالل  ت�شتعمل  كانت  �شياحية 

ترويج هذه �ل�شموم.
معلومات  ��شتغالل  �إثــر  �لعملية  ومتــت 
ـــج كــمــيــة من  ـــروي تــفــيــد مبـــحـــاولـــة ت
قبل  من  �ملهلو�شة  و�الأقر��ص  �ملخدر�ت 

�لتحري  �لفور  على  ليتم  �أ�شخا�ص،   03
مع حتديد هوياتهم وحتى �ملركبة �لتي 
كانو� يتنقلون على متنها لتمويه ن�شاطهم 
غري �مل�شروع، حيث وبف�شل جت�شيد خطة 
حمكمة متت بكل �إحرت�فية وفعالية مت 
�شطيف يف حالة  و�شط مدينة  توقيفهم 
تلب�ص بحيازة كمية من �ملخدر�ت قدرت 
�ملعالج،  �لكيف  مادة  من  كلغ   1.5 بنحو 
�ملوؤثر�ت  مــن  قر�ص   1000 مــن  و�أكـــرث 
يف  معمق  حتقيق  فتح  مت  حيث  �لعقلية، 
مالب�شات �لق�شية وم�شدر تلك �ل�شموم. 

متكن عنا�شر �الأمن بو�دي �لعثمانية يف 
والية ميلة، من توقيف �شخ�ص وحجز 
�لكحولية  �مل�شروبات  من  وحدة   600
وتعود  �لعثمانية،  و�دي  مدينة  و�شط 
عنا�شر  تلقي  �إىل  �لق�شية  تفا�شيل 
وجود  مفادها  ملعلومات  �حل�شري  �الأمن 
�لكحولية  �ملــ�ــشــروبــات  يـــروج  �شخ�ص 
�شاحنة  ذلــك  يف  م�شتغال  رخ�شة،  دون 
وبعد �لتاأكد من �ملعلومة مت و�شع خطة 
فيه  �مل�شتبه  بتوقيف  كللت  ميد�نية 
41 �شنة و�شط مدينة  �لبالغ من �لعمر 
�ل�شاحنة  وبتفتي�ص  �لعثمانية،  و�دي 

600 وحدة  عرث عنا�شر �ل�شرطة على 
من �مل�شروبات �لكحولية خمتلفة �الأنو�ع 
�الإجر�ء�ت  ��شتكمال  وبعد  و�الأحجام، 
�أمام  فيه  �مل�شتبه  تقدمي  مت  �لقانونية 

�لنيابة �ملخت�شة ب�شلغوم �لعيد.
�أمــن  عنا�شر  متكن  �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
توقيف  مــن  ــة  ــوق ق ـــر�رم  ـــق �ل د�ئــــرة 
 61 و   51 �لعمر  مــن  يبلغان  �شخ�شني 
176 وحدة خمور كانت  �شنة مع حجز 
�الإجر�ء�ت  ��شتكمال  وبعد  بحوزتهما، 
�لقانونية مت تقدمي �مل�شتبه فيهما �أمام 

�لنيابة �ملخت�شة مبيلة.

والية  �أمــن   م�شالح  خمتلف  قامت 
عــنــابــة، خــــالل �لـــفـــرتة �ملــمــتــدة 
غاية  �إىل   2021/02/01 ــن  م
عملية   742 بــ   2021/02/10
�ــشــرطــيــة هــــذه �الأخــــــرية �أفــ�ــشــت 
ب�شبب  �شخ�ص   143 توقيف  �إىل 
�لعقلية  و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت  حيازة 
حمل  كانو�  �شخ�ص   103 وتوقيف 
�لق�شائية  �جلهات  طــرف  من  بحث 
جر�ئم  يف  متورطني  �شخ�ص  و148 
خمتلفة، و53 �شخ�ص ب�شبب حيازة 
�أ�شلحة بي�شاء حمظورة، �إ�شافة �إىل 
�ملخدر�ت  من  غر�م   158.62 حجز 
من نوع �لقنب �لهندي، و509 قر�ص 
عائد�ت  من  مالية  ومبالغ  مهلو�ص، 

�لرتويج.
�لفرتة،  نف�ص  ويف  �أخــرى  جهة  من 
نارية  در�جة   164 فقد مت توقيف 
ب�شاأنها،  وجنح  خمالفات  حترير  مع 
�لــوثــائــق،  جميع  بــانــعــد�م  تتعلق 
�شهادة  �نعد�م  �خلوذة،  �رتد�ء  عدم 
�ل�شياقة  رخ�شة  �نــعــد�م  �لتاأمني، 

و�نعد�م �ل�شنف. 
كافة  �تـــخـــاذ  مت  �أنـــــه  ـــارة  لـــالإ�ـــش
يف  �لــالزمــة  �لقانونية  �الإجـــر�ء�ت 

حق �مل�شتبه فيهم.

�سي الأورا�سي..
يف  ومت�سي  فيهم  �ساكنة  مازالها  العرو�سية 
تعليم  ال  ثقافة  ال  عاقلني...  حل�سبناهم  مخ 
ما يتبدل الطبع يف كال احلالتني... ك�سك�سلو 
يرجع الأ�سلو ولو بعد �سنني... نرفعو �سعارات 
الوجوه  نف�ص  ننتخبو  ال�سح  ووقــت  التغيري 
فيهم  واالأ�سيل  املنتخبني...  نف�ص  ونطلعو 

يبقى غريب ولو بعد مرور عهدتني...

hamzalaribi005@gmail.com

مراهقـان يقتحمان م�سكنا وي�ستوليان على اأغرا�س منزلية

الدرك ُيحبط عملية لنقل وترويج الهلو�سات

وجب الكالم

عام  ب�سكل  احليوانات  من  الكثري  عك�ص  على 
طائرا  الــوقــواق  يعترب  خا�ص،  ب�سكل  والطيور 
لئيما، اأو كما يحبذ البع�ص ت�سميته طائرا ماكرا 
على  حياته  يف  يعتمد  طائر  الأنه  وهذا  وخبيثا، 
الن�سب واالحتيال، اأي اأنه يعي�ص باملكر واخلداع 
بفرتة  يتعلق  عندما  حتى  والرت�سد  وال�سرقة 
طائر  برت�سد  تقوم  الوقواق  اأنثى  فاإن  احل�سانة 
بي�سها  فت�سع  ع�سه  يغادر  اأن  اإىل  وتنتظره  اآخر 
ويح�سنها،  االآخــر  الطائر  ليعود  الع�ص  ذات  يف 
اأ�سرارها  العلماء  يكت�سف  مل  وبطريقة  وهكذا 
يعتمد طائر الوقواق على غريه يف تربية �سغاره 
اأن تكرب، واملغزى هو اأن طائر الوقواق يقوم  اإىل 
با�ستغالل اأنواع اأخرى من الطيور الإثراء واإغناء 

جمتمع "الوقواقيات".
يف مو�سوع ح�سا�ص بوالية باتنة، واأثناء بحثنا 
عن االأ�سباب التي اأدت اإىل عرقلة بع�ص امل�ساريع 
دخول  تاأخر  اإىل  اأدت  التي  واالأ�سباب  بالوالية 
ما  مبناطق  اخلدمة"  "حيز  املوؤ�س�سات  بع�ص 
اأ�سباب  عن  بحثنا  واأثــنــاء  بل  باتنة،  واليــة  يف 
باتنة  بــواليــة  مــا  مناطق  يف  التنمية  عرقلة 
هناك  بــاأن  تبني  وتهمي�سها،  تدهورها  واأ�سباب 
ي�ستغلون  و�سيا�سيني  م�سوؤولني  وحتى  اأ�سخا�سا 
�سيا�سة  نف�ص  عملهم  يف  وانتهجوا  منا�سبهم، 
"طائر الوقواق"، فكثري من هوؤالء من كان وال زال 
مناطق  منها  ت�ستفيد  اأن  يفرت�ص  م�ساريع  ي�سرق 
اإىل  وعالقاته  "مكانته"  م�ستغال  ويحولها  مــا 
منطقته، واأن منهم من كان وال زال �سببا يف عرقلة 
وعالقاته  مكانته  م�ستغال  ما  مبناطق  التنمية 
امل�سبوهة ليجعل من مناطق ما تابعة "اإىل االأبد" 
هذه  مــن  بع�سا  بــاأن  معلومات  وتفيد  ملنطقته، 
م�سوؤولني  توريط  يف  يد  لها  كان  قد  الوقواقيات 
و�سيا�سيني حم�سوبني على "مناطق معينة" لتخلو 
با�سمها  والتحدث  بتمثيلها  ولتنفرد  ال�ساحة  لها 

واحل�سول على "غنائم" ملناطقها با�سمها.
روؤو�ص  الع�سابة ومن  اأننا تخل�سنا من  كنا نظن 
الف�ساد يف البالد، لكن الكثري من االأمور واملوا�سيع 
تقودنا يف كثري من االأحيان اإىل نتيجة اأن هناك 
ع�سابات خفية جعلت من التاريخ مطية واتخذت 
الفنان  قال  كما  "با�ص"  اأو  ح�سنا  "الثورة"  من 
ال�سهري  فيلمه  يف  عــريــوات  عثمان  ــري  ــزائ اجل
هي  ع�سابة  فاأخطر  لهذا  د�سرة"،  يف  "كرنفال 
الوطن  مقد�سات  ت�ستغل  التي  اخلفية  الع�سابة 
مناطق  وحتيد  غريها  مب�سري  لتتالعب  وتاريخه 
امل�سلحة  اأجل  من  فقط  باأكملها  ودوائر  وبلديات 
معركة  فاإن  ولهذا  مناطقها،  وم�سالح  ال�سخ�سية 
احلرب  فلي�ست  تطول،  قد  وال�سرفاء  الوطنيني 
ع�سابة  �ــســد  ــرب  ــاحل ك ــرة  ــاه ظ ع�سابة  �ــســد 

"نبيلة". اأدوارا  "متخفية" ومتقم�سة 

وقواقيات باتنة

حمزه لعريبي
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حجز 164 دراجة 
نارية واأكرث من 

500 قر�س مهلو�س 

م�سادرة كيلوغرام ون�سف من الكيف 
املعالج واألف قر�س مهلو�س

توقيف اأربعيني ي�ستغل �ساحنته 
لرتويج اخلمور

اأم البواقي

قاملـــة 

�ضطيف
بعد �ضاعات من جمع مبلغ التكفل بعالجه 

حجز 3 كيلوغرام من الزئبق 
الف�سي 

وفاة االأ�ستاذ اجلامعي ميلود 
نعيجة يف تركيا 

 توقيف طالب يروج املهلو�سات 
باجلامعة

مرور  حوادث  يف  قتلى   3
بالو�سط العمراين 

متكنت فرقة البحث والتدخل باأمن والية قاملة، من 
حجز 3 كلغ و195 غرام من الزئبق االأبي�ص الف�سي، 
فيما مت توقيف �سخ�ص يبلغ من العمر 33 �سنة، كان 

على منت مركبة على م�ستوى الطريق ال�سيار �سرق 
غرب بال�سطر التا�سع ببلدية عني بن بي�ساء اإقليم 

والية قاملة، فيما بقي �سخ�ص اآخر يف حالة فرار، 
حيث مت فتح حتقيق يف الق�سية.

تويف االأ�ستاذ اجلامعي ميلود نعيجة نهار اأم�ص يف 
اأحد م�ست�سفيات تركيا نتيجة معاناته من م�ساعفات 
�سحية ناجمة عن اإ�سابته ب�سرطان العظام وتعر�سه 

جللطة دماغية، وتويف االأ�ستاذ باملدر�سة العليا 
لالأ�ساتذة م�سعود زوغار بالعلمة بعد �ساعات قليلة 
من جناح مبادرة ت�سامنية ملجموعة من النا�سطني 

للتكفل بعالج االأ�ستاذ وجمع مبلغ مايل معترب 
الإعادته اإىل اأر�ص الوطن غري اأن القدر �ساء اأن 

يفارق االأ�ستاذ احلياة وهو الذي كان معروفا بن�ساطه 
اخلريي خا�سة يف �سهر رم�سان.

مت �سباح اأم�ص، توقيف طالب جامعي يف العقد 
الثاين من العمر بحوزته كمية من االأقرا�ص املهلو�سة 

من خمتلف االأنواع، كان املعني ب�سدد ترويجها 
و�سط الطلبة، حيث فتحت امل�سالح االأمنية املخت�سة 

حتقيقا للك�سف عن م�سدر هذه املهلو�سات.

�سجلت م�سالح اأمن والية �سطيف، خالل �سهر 
جانفي الفارط، وقوع 41 حوادث مرورية ج�سمانية 
خلفت 52 جريحا مع ت�سجيل 03 قتلى، ومت ت�سجيل 

ارتفاع يف عدد حوادث ال�سري بفارق 23 حادثا 
مروريا مقارنة بح�سيلة �سهر جانفي من ال�سنة 

الفارطة وهو احلال اأي�سا بالن�سبة لعدد اجلرحى 
الذي ارتفع بـ 30 جريحا. 
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