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�سطيف

بال�ش��رب بخن�ش��لة �أم��ن خم��زن  "م��ر" باب��ار يعت��دي عل��ى  رف�ص منح الرئي�ص بع�ص الأغرا�ص
 من احلظرية مطالبا اإياه بالإم�شاء

�ص 16

باتت حال لل�ضغط على امل�ضوؤولني و�ضائقون ي�ضتنكرون

و�سيلة �سغط قوم عند قوم م�سكلة

م�سكلة ال�سيولة تعاود الظهور بخن�سلة

م�شكل ال�شيولة املالية 
يخنق مواطني والية 

خن�شلة من جديد
ي�ستكى مواطنو عديد البلديات بوالية خن�سلة من م�سكل غياب ال�سيولة 

ب�سكل �سبه كلي مبكاتب الربيد منذ اأكرث من اأ�سبوع، لتتجدد االأزمة بعد 
انفراجها منذ �سهرين، وتعيد لهم �سيناريو املعاناة مع رحلة البحث عن 

�ص 05الرواتب... 

متقاعدون وموظفون مل يتمكنوا من �ضحب رواتبهم منذ اأكرث من اأ�ضبوع

حتّولت ظاهرة قطع �لطرق �أمام حركة �ملرور �إىل �أبرز �مل�ضاهد �لتي �أ�ضحت تطبع يوميات بع�ص بلديات والية باتنة للفت 
�نتباه �ل�ضلطات �لعمومية نحو مطالب �ملو�طنني �لتنموية، وذكر مو�طنون �أنهم �قتنعو� باأن �ل�ضبيل �لوحيد لتحقيق �ملطالب 
هو �الحتجاج باأق�ضى �لدرجات �ملمكنة يف ظل عدم جناعـة �أ�ضلوب �حلو�ر وتاأكدهم مع مرور �لوقت من "زيف" �لوعود �لتي 

�ص 04تقدم لهم من �مل�ضوؤولني �ملحليني... 

خن�سلة

اأم البواقي

قاملة

البوبية ت�شتقبل اأبناء �شيدي ارغي�س 
�ص 08يف قمة االأورا�س 

احتاد ال�شاوية مولودية باتنة

ا



ب�صراحة
م�شروع تلقيح احلكومة

كثرية  �أحــيــان  يف  تفيد  �لل�ضان  زالت  بع�ص  �أن  يبدو 
معرفة طريقة تفكري �أو باالأحرى عقلية �ل�ضخ�ص، وما 
باتت  قد  �أي�ضا  �لوزر�ء  بع�ص  ل�ضان  فزالت  مالحظ  هو 
وجودة  نوعية  �أو  �حلكومة"  "عقلية  معرفة  يف  تفيد 
�أح�ضينا �لت�ضريحات �ل�ضخيفة �لتي  �حلكومة، و�إذ� ما 
و�إذ�  �لعديد من وزر�ء �حلكومة على �الإدالء بها  عكف 
ميكن  فاإنه  �حلكومة  ذ�ت  وزر�ء  ل�ضان  زالت  �أح�ضينا  ما 
"فيها"،  مما  "عليها" �أكرث  �حلالية  �حلكومة  باأن  �لقول 
وبالتايل فيمكن �لقول باأن �حلكومة باتت حتوي �أغلبية 
من وزر�ء ال يرقى م�ضتو�هم الأن يت�ضلمو� حقائب وز�رية 
و�لتي  �جلــز�ئــر  تاريخ  من  �ملف�ضلية  �ملرحلة  هــذه  يف 
و�ل�ضر�مة  باجلدية  تت�ضم  مرحلة  تكون  �أن  يفرت�ص 

و�حلكمة.
وزير  تفاجاأ  �أم�ص،  �أول  �الأمــة  جمل�ص  �إىل  نزوله  لدى 
�ل�ضيناتور  ب�ضوؤ�ل  بوزيد"  بن  �لرحمن  "عبد  �ل�ضحة 
�لوزير  تلقيح  موعد  بخ�ضو�ص  زعيم  بن  �لوهاب  عبد 
�ضخ�ضيا، وكان �ل�ضيناتور قد �أ�ضار �إىل �أنه من غري �لالئق 
للتلقيح وال يكون لهم  �ل�ضحة �ملو�طنني  �أن يدعو وزير 
قدوة، وي�ضجعهم على �لتلقيح فعال ال قوال، وما كان من 
وزير �ل�ضحة �إال �أن ميار�ص عادة �ملناورة ويختبئ خلف 
قوله باأنه ينتظر �لفر�ضة �ل�ضانحة للتلقيح، وقال �أي�ضا 
باأنه �قرتح على �لوزر�ء �الآخرين �أن ياأخذو� �للقاح يف 
ينتمي  �لتي  �ملنطقة  �أو  "ب�ضيطة" كل يف �حلي  عياد�ت 
�أن  هو  �ل�ضحة  وزير  كالم  يف  لوحظ  �لذي  لكن،  �إليها، 
وزر�ء �حلكومة قد طلبو� منه حتديد مكان وزمان يتم 
�أن  هو  �أي�ضا  فهم  وما  جماعة"،  "�حلكومة  تلقيح  فيهما 
جميعهم  نقول  ال  كي  �حلكومة  يف  ــوزر�ء  �ل من  �لعديد 
�لظروف  بتوفري  يتكفل  �أن  �ل�ضحة  وزير  من  طلبو�  قد 
و�لبيئة �ملنا�ضبني و�لالئقني "بتلقيح" وزر�ء مبا يخالف 
"�لتلقيح �لعادي للمو�طنني" وما فهم �أي�ضا هو �أن تلقيح 
توفري  يجب  م�ضروعا  بات  قد  جر�د  حكومة  "وزر�ء" 
�أن نغفل عنه  �ملو�تية لتج�ضيده، وما ال يجب  �لظروف 
�أن  هو  �ل�ضيناتور  �ضوؤ�ل  على  كرد  بوزيد  بن  قاله  فيما 
�لوزير مل يحدد �ملوعد ومل يجب بطريقة و��ضحة بل 
�إنه �كتفى بالقول "مز�ل �ضوية" وكاأن �لوزير يرغب يف 
�لت�ضريح باأن وزر�ء �حلكومة �ضوف لن يتلقو� �للقاح يف 
�لوقت �حلايل �إال بعد �الطمئنان باأن �للقاح ال يت�ضبب 
�أو بو�ضوح �أكرب، فكاأن  يف �أية �أعر��ص جانبية خطرية، 
حتى  لقاحا  يتلقو�  لن  �لــوزر�ء  باأن  �لقول  �أر�د  �لوزير 
يتم جتريبه على �ملو�طنني، نقول هذ� ول�ضنا نوؤول كالم 
�إننا نعرب عما ميكن �أن يفهمه �أغلب من تابع  �لوزير بل 

ت�ضريح �لوزير �أو جو�به على �ضوؤ�ل �ل�ضيناتور.
على  وكاف  �ضاف  جو�ب  على  �ضيناتور  يح�ضل  ال  عندما 
�ضوؤ�ل ب�ضيط جد� يتعلق مبوعد تلقيح "وزير �ل�ضحة"، 
بات  قد  �لوزر�ء"  "تلقيح  م�ضاألة  بــاأن  يت�ضح  وعندما 
م�ضروعا ال بد له من "خمطط" �أو "برنامج" �أو ترتيبات 
"مل  �لتي  �حلكومة  هذه  باأن  نقول  الأن  يدفعنا  ما  فهذ� 
ت�ضتطع �تخاذ قر�ر و��ضح" ب�ضاأن "�إجر�ء" كان يفرت�ص 
�أوىل  �الأجندة �خلا�ضة باحلكومة يف  ر�أ�ص  �أن يكون يف 
ال  حكومة  هي  للمو�طنني  كت�ضجيع  �للقاح  و�ضول  �أيام 
ت�ضتطيع �تخاذ قر�ر�ت "هامة" و��ضرت�تيجية من �ضاأنها 

�أن تطمئن �ملو�طن على م�ضتقبل �لبالد.
�سمري بوخنوفة
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عــرب العديــد مــن الفالحــن مبنطقــة وادي عبــدي بوالية 
باتنة عن ا�ســتيائهم وامتعا�ســهم من التهمي�ص الذي يتعر�سون 
له من قبل خمتلف ال�ســلطات ومن المباالة امل�ســوؤولن مبختلف 
رتبهــم، حيــث اأكدوا بــاأن التلــوث قد طال املــوارد املائيــة التي 
ت�سقى منها ب�ساتينهم ب�سبب اختالط مياه الوادي واالآبار مبياه 
ال�ســرف ال�ســحي التي وجهت اإىل وادي عبــدي الذي ميتد على 
طول عــدة بلديــات، وبالتايل فقــد عانت منطقــة وادي عبدي 
من تلف جل املحا�ســيل الزراعية خالل �ســنوات ورغم ال�سكاوى 
وتطرق عديد و�ســائل االإعالم لالأمر اإال اأن ال�سلطات مل حترك 
�ســاكنا فهــل بــن امل�ســوؤولن رجــل ر�ســيد يعــي ويفهم مــا تعنيه 
م�ســكلة تلوث "مياه ال�ســقي" اأم اأن الكل يف الهوى �سواء؟ ونق�سد 

هوى وع�سق "التجاهل والتمل�ص من امل�سوؤولية"؟

بطاقة حمـــــــــراء
الال مباالة تق�ضي

 على الفالحة بوادي عبدي

auresbook
قالت: نعيمة �صاحلي

 )نائب بالربملان(
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ���ص��اورين  ..."لو 

لن�صحته بعدم حل الربملان".
قلينا: يا امرا... باالك ما عاد�ش يعرفك.

احلراك ال�ضعبي لي�س �ضجل جتاري 

�ضيكاغو الفن" يف  من"ديوانية  جزائريني   6

اللقاح اجلماعي من اأجل الو�ضول اإىل مناعة القطيع

 ال�ضحافة العربية ت�ضع حمرز وبوجناح يف املركز الثاين

بطاقة ال�ضفاء بــ 400 دينار

قال وزير االت�سال الناطق الر�سمي للحكومة، اإن هناك من يجعل من احلراك ال�سعبي �سجال جتاريا وورقة 
وقامت  الدولة،  باركته  الذي  احلراك  واأن  الفتنة،  اإثارة  خالل  من  البالد  ا�ستقرار  �سرب  ملحاولة  �سغط 
22 فيفري اجلاري  يوم  اآجال قيا�سية، م�سيفا، و�سيكون احتفال  امل�سروعة يف  بد�سرتته وتلبية مطالبه 

اليوم الوطني لالأخوة والتالحم بن ال�سعب وجي�سه من اأجل الدميقراطية.

ملعر�ص  االفرتا�سية  الدورة  خالل  وهذا  واأجانب  جزائرين  فنانن  �ستة  اأعمال  الفن"  "ديوانية  �ستمثل 
الفنون "انرت�ساكت 21" ب�سيكاغو )الواليات املتحدة االأمريكية(، وتاأ�س�ست "ديوانية الفن" �سهر �سبتمرب 
2020 من طرف الفنان الت�سكيلي اجلزائري حمزة بونوة حيث يعمل على متثيل الفن اجلزائري والفنانن 

االأجانب يف خمتلف التظاهرات الفنية.

اللقاح  هو  كورونا  وباء  على  للق�ساء  الوحيد  احلل  اأن  كورونا  فريو�ص  ومتابعة  ر�سد  جلنة  ع�سو  اأو�سح 
اجلماعي من اأجل الو�سول اإىل املناعة اجلماعية اأو مبا ي�سمى مناعة القطيع، واأ�سار يف �سياق م�سابه، اأنه 
بعد الق�ساء على فريو�ص كورنا باجلزائر �ستبا�سر ال�سلطات عملية اإ�سالحات عميقة يف املنظومة ال�سحية 

وقال اأن حوايل 15 األف طبيب جزائري ي�ستغلون يف امل�ست�سفيات الفرن�سية.

 احتل اجلزائريان ريا�ص حمرز وبغداد بوجناح املركز الثاين يف اال�ستفتاء ال�سنوي ال�ساد�ص الذي نظمه 
االحتاد العربي لل�سحافة الريا�سية الختيار جنوم الكرة واالندية العربية لعام 2020 مب�ساركة 177 من 
االعالمين الريا�سين العرب ميثلون 18 بلدا عربيا، يف حن احتل الالعب اجلزائري ال�ساعد ا�سماعيل 

بن النا�سر املركز اخلام�ص.

ك�سف ال�سندوق الوطني للتاأمينات االإجتماعية للعمال االأجراء "كنا�ص"عن اآليات احل�سول على بطاقة 
�سفاء جديدة يف حاالت ال�سياع اأو االإتالف، مو�سحا يف بيان له اأنه يجب االإخطار الفوري ملركز االإنت�ساب 
الذي ي�سع حتت ت�سرف املواطنن ا�ستمارة الت�سريح بال�سياع اأو االإتالف، وذلك بتقدمي طلب احل�سول على 
اإعادة االإنتاج عرب  400 دينار الذي ميثل م�ساريف  ن�سخة ثانية من بطاقة ال�سفاء مقابل ت�سديد مبلغ 

احل�ساب الربيدي اخلا�ص بوكالة االنت�ساب.

هو عدد القناطري من املخدرات التي ك�سفت احل�سيلة العملياتية 
للجي�ــص الوطنــي ال�ســعبي خــالل الفــرتة املمتــدة مــن 10 اإىل 16 
فيفــري اجلاري، اأين مت توقيــف 50 تاجر خمدرات وحجز كميات 
مــن الكيف املعالج قدرت بـ359 كيلوغرام باالإ�ســافة اإىل 27379 
قر�ــص مهلو�ــص، خــالل عمليــات متفرقــة عــرب خمتلــف النواحــي 

الع�سكرية.
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لكل مقام مقال
قطع الطريق؟!

يعترب البع�ص قطع الطريق من االحتجاجات "ال�سلمية" 
التي تلفت انتباه امل�سوؤولن للو�سول اإىل ا�ستجابة �سريعة 

للمطالب املرفوعة، ويف غياب الوعي تنت�سر املفاهيم 
املغلوطة واالأ�ساليب اخلاطئة لتح�سيل احلقوق، وهذا ما 
يوؤدي يف النهاية اإىل حوادث مل ُيح�سب لها ح�سابا و�سط 

وكثريا  امل�سالح  وتعطيل  باالإ�سرار  "معمعة" االحتجاجات 
ما ن�سمع عن حامل و�سعت حملها يف ظروف قا�سية على 

جانب الطريق املقطوع اأو مري�ص تاأزمت حالته ب�سبب 
منعه من الو�سول اإىل امل�ست�سفى وقد ميوت يف اأثناء تغيري 

الوجهة ب�سبب احتجاجات تطالب بتح�سن الظروف 
املعي�سية اأو توفري مرافق اأو رف�ص قرار اأو تنحية م�سوؤول 

حملي اأو ف�سح الف�ساد الذي اأنهك املنطقة و�ساهم يف تردي 
اأو�ساع �سكانها ومعاناتهم اليومية اأو لل�سغط على احلكومة 

وغري ذلك مما ُيخرج املواطنن اإىل الطرق الرئي�سية..
وفيما هم ينددون بالظلم القائم يف حقهم فاإنهم 

ميار�سون ما ي�سبه جرائم بحق م�ستعملي الطريق خا�سة 
يف حاالت ت�ستوجب �سرورة املرور من خاللها بينما 

يواجهون اإ�سرارا على عرقلة ذلك بالعجالت املطاطية 
واإثارة حرائق ور�سف ال�سخور واالأحجار واالأغ�سان وكل 
ما من �ساأنه اأن يحول بن ت�سهيل �سري املركبات وقد يدخل 
املواطنن يف م�سادات عنيفة ت�سل اإىل حد تبادل ال�سرب 

كل طرف يعتقد اأنه االأحق بالطريق بينما القوانن 
مرنة بهذا ال�ساأن وعادة ما يتم التغا�سي عنها جتاوزا 

لتاأزمي االأو�ساع وا�ستفزاز املحتجن وهو ما قد يزيد من 
تو�سع دائرة الغ�سب ال�سعبي للتحول من "جمرد" قطع 

عابر للطريق اإىل احتجاجات ومظاهرات تربك اجلهات 
الر�سمية لت�سمل مناطق عديدة حتمل ذات امل�ساكل 

واملطالب والتطلعات..
وقد ا�ستفحلت ظاهرة قطع الطرق الرئي�سية والوطنية 

رغم معار�سة غالبية ال�سعب لهذا االأ�سلوب الذي ي�سلب 
املحتجن كثريا من التعاطف وامل�ساندة ال�سعبية نتيجة 

ال�سرر العام الذي ُي�سجل عند نقاط االحتجاج يف كل 
مرة، وهذا ما ُيح�سب ل�سالح امل�سوؤولن وامل�سوؤولن املحلين 

الذين ي�ستثمرون يف اخلالف القائم بن موؤيدي قطع 
الطريق وهم قلة وجتاهل مطالبهم اأو تاأجيل النظر 

فيها وطرحها على طاولة النقا�ص وحماوالت التو�سل 
اإىل ت�سوية ُمر�سية وبن غالبية من املعار�سن الذين 

يطرحون بدائل تتعلق با�ستهداف االحتجاج للم�سوؤولن 
واإليهم دون االإ�سرار باملواطنن، اإذ اأن هناك و�سائل كثرية 
متاحة لل�سغط واإي�سال �سوت املحتجن وحتريك الطاقم 
احلكومي والرئا�سي اإن لزم االأمر ودون اأن مُت�ص �سعرة من 

اأي مواطن؟!.

زووووووم الأورا�س....

�ضماح خميلي

املوؤ�ض�ضات الدينية لبنة يف بناء اجلزائر اجلديدة
 اأكد م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية املكلف باجلمعيات الدينية، اأن اجلزائر بحاجة اإىل اال�ستثمار يف املرياث 
الروحي واالجتماعي والرتبوي للموؤ�س�سات الدينية ب�سفتها م�سدر قوة، مذكرا يف ذات املنحى باأن رئي�ص 
اجلمهورية ال�سيد عبد املجيد تبون يرى اأن املوؤ�س�سات الدينية مثل امل�سجد والزوايا واملدار�ص القراآنية 

هي "رافد مهم وركن اأ�سا�سي يف بناء اجلزائر اجلديدة".

هذه واحدة من 
اأجمل اللوحات 

التي قام بر�سمها 
الفنان عز الدين 
معرييف،  الفنان 
الت�سكيلي وابن 

منطقة االأورا�ص 
الذي ما كنا لنطلع 

على اأعماله 
الراقية والرائعة 
لوال  الذي طاله 

من تعاليق  �سلبية 
ب�سبب خو�سه 
جتربة نحت 

متثال اأ�سد بو�سط 
مدينة ال�سمرة.



nawara.boubire@gmail.com

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 حمامن وخمت�سن يف الق�ساء قد اأكدوا اأن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وحتوير وتدوير وخلق بلبلة ال طائل منها 

                                                              غي�ض من في�ض 

تراأ�س الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اأم�س الأربعاء، اجتماعا للحكومة، عن طريق التحا�سر عن بعد، مت خالله درا�سة  ثالثة م�ساريع مرا�سيم تتعلق بقطاعات الطاقة 
والنقل، ح�سب ما افاد به بيان مل�سالح  الوزير الأول. 

ق. و

من  عر�ص  �إىل  �ال�ضتماع  مت  ذلــك،  على  عــالوة 
�ل�ضيدية  و�ملنتجات  �لبحري  �ل�ضيد  وزيــر  قبل 
�مل�ضرتك  ــــوز�ري  �ل �لعمل  فــوج  من�ّضق  ب�ضفته 
�الإنعا�ص  �أجــل  من  �الإد�ريـــة  بالت�ضهيالت  �ملتعلق 

�القت�ضادي.
وقد ��ضتمعت �حلكومة، يف م�ضتهل �الجتماع، �إىل 
عر�ص قّدمه وزير �لـطاقة حول م�ضروعي )02( 
مر�ضومني تنفيذيني يحدد�ن كيفيات ح�ضاب مبالغ 
�لت�ضديد�ت �ل�ضهرية �ملوؤقتة �لتي تعترب ت�ضبيقات 
كيفيات  �ملــحــروقــات،  دخــل  على  �ل�ضريبة  على 
مكافاأة  على  لل�ضريبة  �ملوؤقتة  �لت�ضبيقات  ح�ضاب 
�ل�ضريك  ويعترب  �الأجــنــبــي.  �ملتعاقد  �ل�ضريك 
على  بال�ضريبة  مديًنا  بالفعل  �الأجنبي  �ملتعاقد 
�ملكافاأة عندما يكون طرًفا يف عقد تقا�ضم �الإنتاج 

�أو عقد �خلدمات ذ�ت �ملخاطر.
قّدمه  �إىل عر�ص  ��ضتمعت �حلكومة  ذلك  وعقب 
بالنيابة،  �لنقل  وزير  �لعمومية،  �الأ�ضغال  وزير 
حول م�ضروع مر�ضوم تنفيذي يت�ضمن و�ضع من�ضة  
�ملجتمع �ملينائي لتبادل �لبيانات �لرقمية. ويهدف 
�ملجتمع  من�ضة  �إن�ضاء  �إىل  �لـمر�ضوم  هذ�  م�ضروع 
ت�ضمح  و�لتي  �لرقمية،  �لبيانات  لتبادل  �ملينائي 
ت�ضهيل  �إطــار  يف  �اللــتــز�مــات  ملختلف  باالمتثال 

�لتجارة �لدولية.

و�أخري� ��ضتمعت �حلكومة �إىل عر�ص قّدمه وزير 
�ل�ضيد �لبحري و�ملنتجات �ل�ضيدية ب�ضفته من�ّضق 
بالت�ضهيالت  �ملتعلق  �مل�ضرتك  �لــوز�ري  �لعمل  فوج 
�أجل  من  �القت�ضادي.  �الإنعا�ص  �أجل  من  �الإد�رية 
�ضمان حتول جذري وم�ضتد�م لالقت�ضاد �لوطني، 
من خالل �لقيام باالأخ�ص بع�ضرنة و�إز�لة �لطابع 
�إح�ضاء  مت  �الإد�ري،  حميطه  عن  �لبريوقر�طي 
جميع �الأن�ضطة �القت�ضادية و�لتجارية �خلا�ضعة 
لرت�خي�ص م�ضبقة من قبل خمتلف �الإد�ر�ت،على 

�إيــد�ع  طريقة  يف  تتمثل  معايري،  �أربــعــة  �أ�ضا�ص 
�لرقمية(،  �ملن�ضة  �أو  )�ل�ضباك  �لوثائق  وت�ضليم 
معاجلة  �آجـــال  للملف،  �ملــكــونــة  �لــوثــائــق  عــدد 
وت�ضليم �لوثائق و�لت�ضيري �ملركزي �أو غري �ملمركز 

للطلبات.
�لوزر�ء  �الأول  �لوزير  كّلف  �لعر�ص،  هذ�  وعقب 
�لتب�ضيط �لذي �ُضرع  �ـمعنيني بالتعجيل يف م�ضار  
كل  م�ضتوى  على  �ت�ضال  نقطة  �إن�ضاء  وكذ�  فيه، 

د�ئرة  وز�رية.

للحكومة،  �لر�ضمي  �لناطق  �الت�ضال  وزير  دعا 
عمار بلحيمر، �إىل �لتحلي باأق�ضى درجات �لوعي 
�الإيجابية  �ملــو�طــنــة  ومب�ضاعر  و�النــ�ــضــبــاط  
للم�ضاهمة يف �لق�ضاء على جائحة كورونا وتقدير 
خطورة �مل�ضاركة يف �لظروف �لر�هنة باأي ن�ضاط 

قد تكون �أهد�ف �أ�ضحابه غري بريئة.
وحذر بلحيمر يف حو�ر مع �جلريدة �الإلكرتونية 
�حلر�ك  ��ضتغالل  حماوالت  من  �الآن''  ''�جلز�ئر 
ملحاولة  �ضغط  وورقـــة  جتــاريــا  ''�ضجال  وجعله 
م�ضيفا  �لفنت''،  و�إثــارة  �جلز�ئر  ��ضتقر�ر  �ضرب 
ــدرك �أن �لــدولــة بــاركــت  وحمت  ــاأن �ملــو�طــن ي ب
وبتلبية  بد�ضرتته  قامت  كما  �ل�ضعبي  �حلــر�ك 
باآن  وقال  قيا�ضية.  �آجــال  يف  �مل�ضروعة  مطالبه 
�جلز�ئر �لتي تتطلع �إىل م�ضتقبل �أف�ضل �ضتحتفل 
�لوطني  ــوم  ــي ـــ''�ل ب �ملــقــبــل  فــيــفــري  �لـ22  يـــوم 
�أجل  من  وجي�ضه  �ل�ضعب  بني  و�لتالحم  لالأخوة 

�لدميقر�طية''.
�الإجــر�ء�ت  �حــرت�م  عدم  �أن  �لوزير  �عترب  كما 
�لقو�نني  وخرق  �ل�ضحية  و�لتعليمات  �لوقائية 
مرتبة  �إىل  ــقــاده  �عــت يف  يــرقــى  �لــ�ــضــلــة  ذ�ت 

جمابهتها  يجب  �لتي  �الإن�ضانية''  �ضد  ''�جلرمية 
ب�ضر�مة حفاظا على حياة �ملو�طنني.

�ل�ضعب  لــلــحــكــومــة،  �لــر�ــضــمــي  �لــنــاطــق  ودعــــا 
من  و�حلـــذر  و�ليقظة  �لــوعــي  �إىل  �جلــز�ئــري 
�لتي  �ملغر�ضة  و�الإ�ــضــاعــات  �ملغلوطة  �الأخــبــار 
�ضمن  �الجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع  عرب  تن�ضر 
م�ضيفا  بالدنا.  ت�ضتهدف  قذرة  �إلكرتونية  حرب 
منذ  بها  مت  �لتي  و�ل�ضفافية  �ل�ضدق  طريقة  بان 
لرئي�ص  �ل�ضحية  �لو�ضعية  مع  �لتعاطي  �لبد�ية 
�جلمهورية عرت �لنو�يا �خلبيثة الأعد�ء �جلز�ئر 
وعمالئها �لذين تفننو� يف تهويل �الأمور وحماولة 
�لذي و�ضل  باالفرت�ء  وتغليطه  �ملو�طن  حتري�ص 
ووجود  �لرئي�ص  �ل�ضيد  بوفاة  �الدعــاء  حد  �إىل 
كما  �ل�ضلطة  �أويف  �ل�ضلطة  على  وهمية  �ضر�عات 

�دعى بع�ص �ملغامرين.
�ضمن  �جلــز�ئــر  على  �لتكالب  �أن  �لــوزيــر  و�أكــد 
ــة تــ�ــضــتــهــدف ��ــضــتــقــر�رهــا  ــي ــد�ئ خمــطــطــات ع
و�نــطــالقــتــهــا �القــتــ�ــضــاديــة �لـــو�عـــدة وعـــودة 
ووعي  ن�ضج  مــدى  �أظهر  �لفاعلة  دبلوما�ضياتها 
وعدم  �لد�خلية  �جلبهة  ر�ــص  يف  �جلــز�ئــريــني 

�النقياد ملخططات �حلاقدين و�ملرتب�ضني بوطننا 
كان  �لتي  �الإلــكــرتونــيــة  �لهجمات  عــرب  ال�ضيما 

و�ضيظل �ل�ضرفاء لها باملر�ضاد �ليوم وغد�.
ــاأن �الحــتــجــاجــات �لــتــي عــرفــتــهــا بع�ص  ــض ــ� وب
�لواليات �جلنوبية ب�ضبب �لبطالة، قال بلحيمر، 
�جلديدة  �جلز�ئر  لبناء  �ملنتهجة  �ل�ضيا�ضة  �إن 
تقوم على رفع �لغنب عن كافة �جلز�ئريني و�إز�لة 

�لفو�رق بني خمتلف مناطق �لوطن. 
قال  �حلــكــومــي،  �لــطــاقــم  بــــاأد�ء  يتعلق  وفيما 
جت�ضيد  على  يعمل  �لتنفيذي  �جلهاز  �أن  بلحيمر، 
حملته  خــالل  �لرئي�ص  قدمها  �لتي  �لتعهد�ت 
�الإنعا�ص  برنامج  خالل  من  خا�ضة  �النتخابية، 
من  مت  و�لــــذي   2024-2020 ــادي  ــ�ــض �القــت
حتديد  بتنفيذه  �ملتعلقة  �لطريق  خارطة  خالل 
بلحيمر  و�عترب  �القت�ضادي،  �الإنعا�ص  حمركات 
�لوقت  بع�ص  يحتاج  �لطموح  �لربنامج  هذ�  بــاأن 
لظهور نتائجه �ملرجوة خا�ضة بالنظر �إىل �لو�قع 
و�لذي  �ل�ضابق  �لنظام  عن  �ملــوروث  �القت�ضادي 
كورونا  جائحة  و�نعكا�ضات  بـــ''�ملــرتدي''  و�ضفه 

على �حلياة يف كافة جو�نبها.

�جلمهورية،  و�ضيط  �لدولة  وزيــر  و�عترب 
كـــرمي يــونــ�ــص، خـــالل �جــتــمــاع عــقــده مع 
�جلمهورية  لو�ضيط  �ملحليني  �ملــنــدوبــني 
بلعبا�ص  �ضيدي  والية  مبقر  �لغربية  للجهة 
كل  ق�ضية  �لــبــريوقــر�طــيــة  مكافحة  بـــاأن 
بغ�ص  �لطيبة  �لنو�يا  ذوي  من  �الأ�ضخا�ص 
ميكنهم  �لذي  �ل�ضيا�ضي  �النتماء  عن  �لنظر 
�الحــرت�م  �إطــار  يف  �آر�ئــهــم  عن  �لتعبري  من 

�ملتبادل لت�ضييد جز�ئر دميقر�طية فعلية.
�لنو�يا  ذوي  �لبريوقر�طيني  بــاأن  و�أ�ضاف 
حتى  ملعاقبتهم  عنهم  ُيبّلغ  �أن  يجب  �ل�ضيئة 
�ل�ضيئة  لل�ضورة  تــرويــج  هــنــاك  يــكــون  ال 
لالإد�رة �جلز�ئرية �لتي رغم كل ذلك تزخر 
ال  باأنه  معرتفا  وخمل�ضني،  نزهاء  باأ�ضخا�ص 
جدوى من حماولة �إخفاء �حلقيقة بل يجب 
�لنز�عات  لهذه  بقوة  و�لت�ضدي  حماربتها 

�ل�ضلبية .
�أن  �أنه يجب  و�أكد كرمي يون�ص يف كلمة له 
كل  �إن�ضغال  �لبريوقر�طية  مكافحة  تكون 
�مل�ضوؤولني على جميع �مل�ضتويات حتى و�ضائل 
�الإعالم عليها �أن ت�ضاهم يف ذلك باالإبالغ عن 

كل ما يعيق ��ضتعادة �أي حق كان.
بع�ص  يــونــ�ــص  �تــهــم  حــديــثــه،  �ــضــيــاق  ويف 
نظام  جتــديــد  مــ�ــضــار  بلعرقلة  �الأطـــــر�ف 

�جلمهورية،  رئي�ص  طرف  من  �مل�ضطر  �حلكم 
ــر�ف  �أط ــاول  حت بينما  تــبــون،  �ملجيد  عبد 
ــن  ــو�ط �أخـــــرى �ال�ــضــتــثــمــار يف ��ــضــتــيــاء �مل
�الإد�رة  �أنــهــكــت  �لــتــي  �لــبــريوقــر�طــيــة  مــن 
للم�ضا�ص  كفر�ضة  وت�ضتغلها  �جلــز�ئــريــة، 

مبوؤ�ض�ضات �لدولة.
على  �لقطاعات  من  �لعديد  �إن  يون�ص  وقــال 
��ضتعد�دها  عن  عربت  م�ضوؤوليها،  كبار  م�ضتوى 
�لتكفل  لهدف  �لو�ضاطة،  هيئة  مــع  للتعاون 
زمنية معقولة،  �ملو�طنني يف فرت�ت  بان�ضغاالت 
و�أن  �لوزير،  يقول  عاما  لي�ص  �لتوجه  هذ�  لكن 
�لتكفل  يف  مقبول  غري  ُبــطء�  �أثبتت  �ملعاينات 
بامللفات �الإد�رية، حتى بعد تدخلهم كو�ضاطة، 
"ما جعلنا ن�ضك يف وجود رغبة متعمدة لعرقلة 
قبل  من  �مل�ضطر  �حلكم  نظام  جتديد  خطوة 

رئي�ص �جلمهورية".
دور  �أن  كلمته  ختام  يف  يون�ص  كرمي  و�أو�ضح 
�ملو�طنني  �ضكاوي  ��ضتقبال  يف  يتمثل  �لو�ضيط 
و�لدفاع عن حقوقهم وال ميكنه �أن مييل لالإد�رة 
�الإجر�ء�ت  ي�ضهل  �أن  منه  والبد  للمو�طن  وال 
�ل�ضغط  لتخفيف  �الإمـــكـــان  قـــدر  �الإد�ريـــــة 
�ملجتمع  �هتمامات  و�أخـــذ   للمو�طن  �لنف�ضي 
بعني �العتبار وتوفري �لدعم �لنوعي و�ل�ضريح 

�خلايل من �النتهازية و�لنفاق.
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بلحيمر يحذر من ا�شتغالل احلراك الإثارة الفنت

اإجتماع احلكومة يدر�س م�شاريع مرا�شيم تنفيذية
 تخ�س قطاعات الطاقة والنقل

الوطني
اأطراف تتعمد عرقلة جتديد نظام احلكم 

امل�شطر من قبل رئي�س اجلمهورية

�أعلن جمل�ص منظمة �ملحامني لناحية �لبليدة 
�لعزيز  عبد  جمدوبة  �لنقيب  تــاله  بيان  يف 
يف  �ليوم  من  �بتد�ء  �لق�ضائي  �لعمل  مقاطعة 

جميع �جلهات �لق�ضائية �لتابعة للمنظمة.
''�الإنـــزالق  و�ضفوه  مبا  �ملنظمة  بيان  ونــدد 
�ملحامي  ملف  معاجلة  عرفه  �لــذي  �خلطري'' 
يوفر  كونه  �ملوؤقت،  �حلب�ص  يف  �ملــودع  �ص''  ''�أ 
لق�ضية  �لعد�لة  �أمــام  للمثول  �ل�ضمانات  كل 
و�ضف  حد  على  باإيد�عه  ــر�  �أم ت�ضتدعي  ال 

�لبيان.

�جلهات  �لق�ضائي  �لعمل   مقاطعة  وي�ضمل 
ق�ضاء  مبجل�ص  للمنظمة  �لتابعة  �لق�ضائية 
�لبليدة وتيبازة و�ل�ضلف وعني �لدفلى وكذلك 
لها و�ملحكمة  �لتابعة  �الإد�رية  �ملحاكم  جميع 
�بتد�ء  ــدودة  حم غري  ملــدة  وهــذ�  �لع�ضكرية 

�ليوم �خلمي�ص من 18 فيفري.
يتم  لــن  بــاأنــه  �لبليدة  حمامي  نقيب  و�ــضــدد 
�إال مبوجب مد�ولة  �لعمل الق�ضائي  �إ�ضتنئاف 
�ملنظمة  جمل�ص  بــقــاء  مــع  �ملنظمة  ملجل�ص 

منعقد� ب�ضفة م�ضتمرة.

�حل�ضيلة  عن  �لوطني،  �لــدفــاع  وز�رة  ك�ضفت 
�الأ�ضبوع  �ل�ضعبي  �لوطني  للجي�ص  �لعملياتية 
تاجر   50 توقيف  مــن  متكنت  حيث  �ملــا�ــضــي، 
خمدر�ت وحجزت كميات من �لكيف �ملعالج ُتقدر 
بـ )359( كيلوغر�م باالإ�ضافة �إىل )27379( 

قر�ص مهلو�ص.
وقالت �لوز�رة يف بيان بها، �نه يف �ضياق �جلهود 
�إىل تعزيز �الأمن و�ل�ضكينة يف خمتلف  �لهادفة 
للجي�ص  ومفارز  ــد�ت  وح نفذت  �لوطن،  �أنحاء 
من  �ملــمــتــدة  �لــفــرتة  خــالل  �ل�ضعبي،  �لــوطــنــي 
�لعمليات  عديد   ،2021 فيفري   16 �إىل   10

�لعالية  �الحرت�فية  على  نتائجها  توؤكد  �لتي 
و�ال�ضتعد�د �لد�ئم لقو�تنا �مل�ضلحة على حماية 
بالدنا من كل �أ�ضكال �لتهديد�ت �الأمنية و�الآفات 

ذ�ت �ل�ضلة.
من  �ل�ضو�حل  حــر��ــص  متكن  �آخـــر،  �ضياق  ويف 
 )53( لـ  �ضرعية  غري  هجرة  حماوالت  �إحباط 
منت  على  كانو�  مغاربة   )10( بينهم  من  �ضخ�ضا 
قو�رب تقليدية �ل�ضنع بكل من وهر�ن وم�ضتغامن 
وعني متو�ضنت، فيما مت توقيف )108( مهاجر� 
غري �ضرعي من جن�ضيات خمتلفة بكل من تلم�ضان 

و�لنعامة وورقلة وغرد�ية و�أدر�ر.

�أكد ع�ضو �للجنة �لعلمية 
فريو�ص  ومــتــابــعــة  لــر�ــضــد 
كـــورونـــا �ملــ�ــضــتــجــد، �أمــ�ــص 
بركاين،  بقاط  �الأربــعــاء، 
ــاء على  ــقــ�ــض �ل ــعــد  ب �أنـــــه 
�لفريو�ص باجلز�ئر �ضتبا�ضر 
�إ�ضالحات  �ل�ضلطات عملية 
�ملــنــظــومــة  يف  عــمــيــقــة 

بركاين  وك�ضف  �ل�ضحية، 
لدى نزوله �ضيفا على قناة ''�ل�ضروق نيوز'' عن 
وجود حو�يل 15 �ألف طبيب جز�ئري ي�ضتغلون 

يف �مل�ضت�ضفيات �لفرن�ضية
�لوبائية  �لو�ضعية  �أن  �ملتحدث  نف�ص  و�أفــاد 
على  بناء  وتــر�جــع  ��ضتقر�ر  حالة  يف  حاليا 
عن  معربا  يوميا  �مل�ضجلة  و�حلـــاالت  ـــام  �الأرق
تفاوؤله باحلالة �لوبائية �لتي ال تتجاوز عتبة 

يف  جــديــدة  حــالــة   200
�ليوم.

�للجنة  ــو  عــ�ــض ـــدد  ـــض و�
�حلــل  �أن  عــلــى  �لــعــلــمــيــة 
وباء  على  للق�ضاء  �لوحيد 
كورونا هو �للقاح �جلماعي 
�لــو�ــضــول �إىل  ــــل  �أج مـــن 
مبا  �أو  �جلماعية  �ملناعة 
ي�ضمى مناعة �لقطيع، حيث 
�أخذت �ل�ضلطات على عاتقها تلقيح كل جز�ئري 

يريد �لتلقيح دون �إجبارية.
كما تطرق بركاين �إىل �الإجر�ء�ت �لتي �أقرتها 
لبع�ص  �لفتح  �إعادة  �ل�ضلطات موؤخر� بخ�ضو�ص 
هذه  �أن  مــربز�  بال�ضروري،  وو�ضفه  �الأن�ضطة 
عدد  فيرت�جع  كبري  ب�ضكل  �ضاهمت  �الإجــر�ء�ت 

�الإ�ضابات على �مل�ضتوى �لوطني.

�الحتجاجية  �لــوقــفــات  �الأربـــعـــاء،  �نطلقت، 
�لوطن،  مد�ر�ص  عرب  �البتد�ئي  �لتعليم  الأ�ضاتدة 
بيان  يف  �لوطنية  �لتن�ضيقية  �إ�ليها  دعت  و�لتي 
لها �الإثنني �ملا�ضي. وتد�ولت �ضفحات �لتن�ضيقية 
�ضور� مل�ضاركة �الأ�ضاتذة يف �لوقفات �الحتجاجية 
عرب خمتلف واليات �لوطن، ر�فعني الفتات حملت 

مطالبهم لوز�رة �لرتبية �لوطنية.

�لتعليم  الأ�ضاتذة  �لوطنية  �لتن�ضيقية  وكانت 
�البتد�ئي، قد قررت �الإثنني �ملا�ضي يف بيان لها، 
تنظيم وقفات �حتجاجية على م�ضتوى �ملدر��ص، 
حلث وز�رة �لرتبية على تنفيذ ما و�ضفته وعود� 

�لتزمت بها منذ �ضنة كاملة.
�ضوء  ''على  �أنه  لها،  بيان  يف  �لتن�ضيقية  وقالت 
�أكرث من عام على �الجتماع �لذي عقد بني  مرور 

فيه  تعهدت  و�لــذي  �لرتبية،  ووز�رة  �لتن�ضيقية 
تنفيذ  باآجال  �ملرتبطة  �اللتز�مات  من  بجملة 
�إخالل  وبعد  و��ضحة،  و�أر�ضية  طريق  خارطة 
كاملة''.  �مل�ضوؤولية  نحملها  بالتز�متها  �لــوز�رة 
و�أ�ضاف �لبيان �أن ''�لتن�ضيقية �لتزمت يف �لظرف 
�حل�ضا�ص �لذي مرت به �لبالد مع جائحة كورونا 

ب�ضبط �لنف�ص''.

حمامون يقاطعون العمل الق�شائي

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 
يف اجلزائر

ق. و

�إ�ضابة   178 �أم�ص �الأربعاء، ت�ضجيل  مت يوم 
�ضاعة  �لـ24  خالل  كورونا  بفريو�ص  جديدة 
�إىل  ــابــات  �الإ�ــض �إجــمــايل  لريتفع  �الأخــــرية، 
واليــة،   48 عــرب  مــوزعــة  حالة   111247
تف�ضي  ومتابعة  ر�ضد  ع�ضو  ك�ضفه  ح�ضبما 
جمال  �لدكتور  �جلــز�ئــر  يف  كــورونــا  فريو�ص 
�ضفاء  حالة   159 ت�ضجيل  مت  كما  ـــور�ر.  ف
من  �ملتعافني  عــدد  �إجمايل  لريتفع  جديدة، 
فريو�ص كورونا �إىل 76489 حالة. يف �ملقابل، 
مت ت�ضجيل 02 وفيات جديدة بفريو�ص كورونا 
 2947 �إىل  �لوفيات  عــدد  �إجــمــايل  لريتفع 

حالة.

جديدة  اإ�شابة   178
وحالتا وفاة ومتاثل 

لل�شفاء توقيف 50 تاجر خمدرات واإنقاذ 159 
حراقة مغاربة

اإ�شالحات عميقة يف املنظومة ال�شحية 
بعد انتهاء اأزمة كورونا

الوقفات االحتجاجية تعود للمدار�س االبتدائية

هناك من جعل منه �شجال جتاريا و ورقة �شغط..

جرى بتقنية التحا�شر عن بعد..

�شدد على اأن احلل الوحيد للق�شاء على الوباء هو اللقاح، بركاين

ق. و

الت�سل�سل  عليا يف  م�ستويات  ''يف  اأطرافا يف  اأن  يون�س،  كرمي  اجلمهورية،  و�سيط  الدولة  وزير  قال 
قواعد  لإر�ساء  الرئي�س  باإرادة  امل�سا�س  حتاول  تزال  ما  متع�سبة  متجمدة  ''ذهنيات  متلك  الهرمي''، 
جمهورية مطابقة ملعاير اجلمهورية املعا�سرة''، موؤكدا اأن بطء معاجلة بع�س امللفات ''جعلنا ن�سك يف 

وجود رغبة متعمدة لعرقلة خطوة جتديد نظام احلكم''.

و�شيط اجلمهورية يف�شح م�شوؤولني كبار..

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



�ضفيقة. �ص

حفيظة. ب

�ضميحة. ع

�ساعة   48 خــالل  باتنة،  واليــة  �سهدت 
اأغلقت  احتجاجيتن،  حركتن  االأخرية، 
من  بــكــل  وطــنــيــة  طـــرق  ثـــالث  خاللهما 
وقام  ال�سعبة،  ووادي  ياقوت  عن  بلدية 
ال�سنوبر  ثنية  قرية  من  مواطنون  اأم�ص 
من  كــل  بغلق  ال�سعبة،  وادي  ببلدية 
اجتاه  يف   03 رقــم  الوطنين  الطريقن 
والطريق  التوتة  وعن  الوالية  عا�سمة 
ــة،  ــروان م 77 يف اجتـــاه  رقـــم  الــوطــنــي 
اجلهات  متــاطــل  عــلــى  منهم  احــتــجــاجــا 
�سكناتهم  ربط  اأ�سغال  اإطالق  يف  الو�سية 
هــذا  اأن  املــعــنــيــون  وذكــــر  بــالــكــهــربــاء، 
�سبق  لي�ص االأول من نوعه بل  االحتجاج 
عدة  قبل  احتجاجية  وقفة  نظموا  واأن 
يوؤخذ  اأن  دون  لكن  ال�سبب  لنف�ص  اأ�سابيع 

مطلبهم بعن االعتبـار.
ال�سعبة  وادي  بلدية  رئي�ص  جهته  من 
اأن  اأو�سح  نيوز"،  بـ"االأورا�ص  ات�سال  ويف 
التاأخر مرتبط باملقاولة املعنية باالأ�سغال 
امل�سروع  جت�سيد  يف  تتماطل  بقيت  والتي 
االإجـــــراءات  جميع  مــن  االنــتــهــاء  رغـــم 
 57 مي�ص  امل�سروع  اأن  م�سيفا  ـــة،  االإداري
عائلة واملقاول املعني به �سينطلق ابتداء 

من اليوم "اأم�ص" يف عملية الربــط تفاديا 
فيما  اأمــا  ال�سكان،  قبل  من  ت�سعيد  الأي 
واملتعلق  للمحتجن  الثاين  باملطلب  يتعلق 
ذات  فذكر  ال�سكن،  قائمة  عن  باالإفراج 
 3 قبل  اإعدادها  مت  القائمة  اأن  امل�سوؤول 
ال�سابق  الدائرة  رئي�ص  عهد  ويف  �سنوات 
الواليــة،  م�سالح  م�ستوى  على  االآن  وهي 
ــاب مل  ــب ــس لــكــن دون االإفـــــراج عــنــهــا الأ�
يذكرها وقال اأن الوايل �سيف�سل يف م�سري 
خالل  م�ستفيد   222 من  املكونة  القائمة 
بح�سور  بــه  �سيجمعه  الـــذي  االجــتــمــاع 

بع�ص املواطنن.
ويف �سياق اآخر وا�سل اأم�ص حمتجون من 
قرية بئر عمار ببلدية عن ياقوت، غلق 
الطريق الوطني رقم 03 يف �سقه الرابط 
امليلة  ــوت وعـــن  ــاق ي ــن  بــلــديــة ع ــن  ب
احتجاجا  البواقي،  اأم  لوالية  التابعة 
ومعاناة  ال�سروب  املــاء  غياب  على  منهم 
حوايل 200 عائلة من العط�ص، رغم رفع 
واحتجاجهم  وتــكــرارا  ــرارا  م نداءاتهم 
دون  لكن  ال�سبب  لنف�ص  �سابقة  مرات  يف 
جــــدوى، وتــ�ــســاءل املــعــنــيــون عــن م�سري 
امل�سروع الذي ا�ستفادت منه البلدية لربط 

حيث  �سنة،  حوايل  قبل  باملياه  �سكناتهم 
كان من املفرت�ص االنطالق يف االأ�سغال مع 
يحدث  مل  ذلك  لكن  احلايل  العام  بداية 
الأ�سباب يجهلونها، فيما مل تقدم ال�سلطات 
املحلية اأي تربيرات حول ت�سبب التماطل 

احلا�سل يف جت�سيد امل�سروع.
ــي ذلـــك يف وقـــت كـــان لــلــعــديــد من  ــاأت ي
راأي  باتنة،  الطرقات يف والية  م�ستعملي 
اآخر حول ظاهرة قطع الطرقات من قبل 
املحتجن، وا�ستنكر املعنيون هذه الطريقة 
على  لل�سغط  "تقليد"  اإىل  حتولت  التي 
امل�سوؤولن ونيل احلقوق مبختلف اأنواعها، 
على  �سلبية  تداعيات  من  لها  ملا  خا�سة 
م�ساحلهم، حيث يجد املئات من ال�سائقن 
اأنف�سهم عالقن يف الطرقات ال �سيء �سوى 
للمطالبة  الطريق  اأغلقوا  مواطنون  اأن 
وطالب  التنموية،  ان�سغاالتهم  بتلبية 
حل  واإيجاد  بالتدخل  ال�سلطات  املعنيون 
حدتها  ت�ساعدت  التي  الظاهرة  لهذه 
فتح  خــالل  من  ــرية  االأخ ال�سنوات  خــالل 
الــ�ــســكــان لتجنب  اأمــــام  اأبــــواب احلــــوار 
التنموية  بامل�ساريع  املطالبة  يف  الت�سعيد 

وغريها من املطالب.

ُتواجــه املنطقة اجلنوبية لوالية باتنــة، 
خطر الت�سحر منذ فتــرة طويلــة، ال�سيــما 
�ُسحا  عرفت  التي  االأخرية  ال�سنوات  خالل 
عنه  نتج  ما  االأمطــار،  ت�ساقـط  يف  كبريا 
جفــاف ع�سرات الهكتارات من االأرا�سي اإىل 
حيث  املثمرة،  االأ�سجار  اآالف  تلف  جانب 
خا�سة  ورطة  يف  اأنف�سهم  الفالحون  وجد 
كلي  �سبه  ب�سكل  يعتمدون  الذين  اأولــئــك 
من  اأرا�سيهم  تدره  ما  على  قوتهم  ك�سب  يف 

خ�سر وفواكه وحبوب.
موجة  ا�ستمرار  مــن  املخت�سون  ويــحــذر 
واالأرا�سي  الب�ساتن  حولت  التي  اجلفاف 

دون  اأطــــالل  اإىل  ــراء  اخلــ�ــس الــفــالحــيــة 
اأ�سارت  حيث  م�ستعجلة،  اإجــراءات  اتخاذ 
تفوق  اأرا�ـــــصٍ  اأن  �ــســابــقــة،  اإحــ�ــســائــيــات 
اأنها  عــلــى  �سنفت  هــكــتــار   80 م�ساحتها 
مناطق ح�سا�سة للت�سحر، كما اأن ما يقارب 
االأرا�سي  من  هكتار  األــف   170 م�ساحته 
باالإ�سافة  بالت�سحر  مهددة  باتنة  بوالية 
اأرا�سي  اإىل  هكتار   19،770 ت�سنيف  اإىل 

ح�سا�سة للت�سحر ب�سدة، بينما
على  منها  هــكــتــار   7.850 ت�سنيف  مت 
من  اأزيـــد  و�سنفت  فعليا،  مت�سحرة  اأنــهــا 
اأن  على  املتبقية  االأرا�سي  من  هكتار   61

وت�ستدعي  متو�سطة،  للت�سحر  قابليتها 
هذه االإح�سائيات التدخل العاجل للجهات 
هذه  ووقف  اإنقاذه  ميكن  ما  الإنقاذ  املعنية 
عديد  على  �سلبا  ـــرت  اأث الــتــي  الــظــاهــرة 
التي  املنطقة  قاطني  حياة  يف  اجلــوانــب 
لتدابري  تام  غياب  يف  "�سحراء"  اأ�سبحت 
االأخ�سر  الــغــطــاء  لتعزيز  ــــــراءات  واإج
باملنطقة خا�سة يف بلديات اجلزار بريكة 

بيطــام امدوكال كيمل و�سقانة.
عدد  بغر�ص  املناطق  هــذه  تدعيم  ويعد 
البلديات  اإقليم  يف  االأ�ــســجــار  مــن  معترب 
املذكورة اآنفا ال�سبيل االأجنع الإيقاف زحف 
اإىل  ــي  ــس االأرا� مــن  تبقى  مــا  نحو  الــرمــال 
جانب اإنقاذ امل�ساحات املت�سررة واملندرجة 
كانت  الــذي  االأخ�سر  ال�سد  م�سروع  �سمن 
خالل  نقاو�ص  بلدية  من  االأوىل  انطالقته 
منذ  اأهمل  والذي  املا�سي  القرن  �سبعينيات 
زحف  يف  كبري  �سكل  يف  �ساهم  مما  �سنوات 
خالل  خا�سة  املناطق  هــذه  نحو  الــرمــال 
ال�سنوات االأخرية اأين اأتلفت اآالف االأ�سجار 
جرداء  اأرا�سي  اإىل  املناطق  تلك  وحتولت 
يف انتظار اتخــاذ م�سوؤولــي قطاع الفالحة 
للت�سحر  حد  لو�سع  الالزمة  لــالإجــراءات 
الذي غري معامل املنطقة لتتحول من اأرا�سي 

خ�سراء اإىل جمرد اأطالل.

حتّولت ظاهرة قطع الطرق اأمام حركة املرور، اأبرز امل�ساهد التي اأ�سحت تطبع يوميات بع�ض بلديات والية باتنة، للفت انتباه ال�سلطات العمومية نحو مطالبهم 
التنموية، وذكر مواطنون اأنهم اقتنعوا اأن ال�سبيل الوحيد لتحقيق املطالب هو االحتجاج باأق�سى الدرجات املمكنة يف ظل عدم جناعـة اأ�سلوب احلوار وتاأكدهم مع 

مرور الوقت من "زيف" الوعود التي تقدم لهم من امل�سوؤولني املحليني.

بهذه  حرمانهم  عن  املعنيون  وت�ساءل 
اأ�سغال  انتهاء  رغم  الطاقوية،  املــادة 
هذا الربنامج التنموي املوجه للمنطقة 
منذ قرابة العامن، ما اأحلق بح�سبهم 
مادية،  خ�سائر  يف  االأخــري  هذا  غياب 
من �ساأنها اأن ت�ساهم يف النزوح الريفي، 
لغياب الدعم ومرافقة امل�ستثمرين يف 

املجال الفالحي،
كلف  مكانه   يـــراوح  الـــذي  املــ�ــســروع 
اأ�سار  ما  ح�سب  ماليري  اأربعة  ــازه  اإجن
بعثه  هــوؤالء  ينتظر  الفالحون،  اإليه 
من  اعتباره  على  العاجل،  القريب  يف 
اأن  بعد  الفالحي،  الن�ساط  اأ�سا�سيات 
اأثقل كاهلهم اقتناء مادة املازوت الأجل 
ممار�سة هذا االأخري، ال�سيما وتواجد 
اآبار ارتوازية انتهت بها االأ�سغال، تعد 
من  حقيقيا  مك�سبا  الفالحن  بح�سب 
رفع  الفالحية  بالكهرباء  ربطها  �ساأن 
مبا  ن�ساطهم  وحت�سن  عنهم،   الغنب 

هذه  من  احتياجاتهم  تلبية  ذلك  يف 
الربامج التنموية. 

هذا واأكد الفالحون اأن اإعطاء اإ�سارة 
الفالحية،  الكهرباء  برنامج  انطالق 
التي  ــعــوبــات  الــ�ــس تــذلــيــل  بــو�ــســعــه 
من  يتكبدونه  ملا  الفئة،  هذه  تواجه 
خ�سائر وعناء التنقل القتناء املازوت 
مطلبهم  توفري  حلن  البديل  باعتباره 
املطروح، واأ�سافوا اأن انعدام الكهرباء 
يوؤرق  الــذي  بالهاج�ص  بــات  الريفية 
هذه  غــيــاب  اعتبار  على  الــفــالحــن، 
اأو  لن�ساطهم  يعيق ممار�ستهم  االأخرية 
يدفعهم اإىل التفكري يف التخلي عنه يف 

حال مت جتاهلهم.
الفالحون اأحلوا على �سرورة ت�سوية 
عرب  املعنية  اجلــهــات  مــن   و�سعيتهم 
لتاأثر  الكهربائية،  بالطاقة  اإي�سالهم 
املــورد  هــذا  ــدام  ــع ان جـــراء  ن�ساطهم 

الطاقوي االأ�سا�سي.

مناطق  يــقــطــنــون  ــون  ــن ــواط م يــنــتــظــر 
ن�سيبهم  باتنة،  والية  ببلديات  يف  الظل 
اأطلقتها  الــتــي  التنموية  املــ�ــســاريــع  مــن 
تنفيذا  لفائدتهم،  العمومية  ال�سلطات 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  لتعليمات 
اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص  �سكان  وذكر  تبون، 
العديد  غياب  يف  لها  ُطعم  ال  يومياتهم 
تعلق  ما  خا�سة  احلــيــاة،  �سروريات  من 

بالكهرباء والغاز واملاء ال�سروب.
اأنهم  بلديات،  عدة  من  م�ستكون  واأ�ساف 
بها  تغنى  طاملا  التي  الوعود  من  �سئموا 
التج�سيد  ين�سدون  اليوم  وهم  امل�سوؤولون 
على  ولي�ص  الواقع  يف  للم�ساريع  الفعلي 
اأن كرث احلديث  الورق فقط، خا�سة بعد 
النهو�ص  عــن  االأخــــرية  االأ�ــســهــر  خـــالل 
من  �سنوات  بعد  الظل،  مبناطق  بالتنمية 

ثمن  خاللها  دفعوا  واالإق�ساء  التهمي�ص 
باأرا�سيهم يف اجلبال والقرى  ا�ستقرارهم 
�سرورة  على  املعنيون  واأكـــد  واملــدا�ــســر، 
االأوىل  بالدرجة  متعلقة  م�ساريع  بعث 
ال�سروب  واملـــاء  الطبيعي  الــغــاز  بتوفري 
وكذا الكهرباء الفالحية من اأجل خدمة 

اأرا�سيهم.
الربملان،  يف  النائب  اأن  بالذكر  جدير 
وزير  اإىل  كتابيا  �سوؤال  وجه  بري،  حكيم 
الطاقة، ت�ساءل فيه عن موعد دعم �سكان 
جديد  بربنامج  باتنة  بوالية  االأريـــاف 
منازلهم،  اإىل  الريفية  الكهرباء  الإي�سال 
اإ�سافة اإىل دعم فالحي الوالية بربنامج 
الفالحية وكذا  الكهرباء  جديد الإي�سال 
اإي�سال الغاز الطبيعي اإىل القرى واملدا�سر 

يف البلديات الـ 61.

باتت حال لل�ضغط على امل�ضوؤولني و�ضائقون ي�ضتنكرون

قرابة 170 األف هكتار من الأرا�ضي يف خطر

ب�ضبب تاأخر ربطها بالكهربائية

يعي�ضون على هام�ض التنمية منذ �ضنوات

ظاهرة غلق الطرقــات تتفاقم يف باتنـة!

الت�ضحر يزحف على بلديات جنوب باتنــة
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م�ضتثمرات فالحيـــة مهددة 
بالزوال يف باتنة

مواطنون يطالبون بالتج�ضيد الفعلي 
مل�ضاريع مناطق الظل

رفع فالحو م�ستة ال�سحراوية ثنية اللبة ببلدية اجلزار يف والية باتنة، مطلبهم لل�سلطات املحلية 
واجلهات املعنية، واملتمثل يف ربط �سكناتهم بالكهرباء الريفية، الإنقاذ م�ستثمراتهم الفالحية من 

التلف بعد اأن م�ض 30 األف �سجرة مثمرة.

نا�ضر. م
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اأم البواقي

قاملة

خن�شلة

م�ضاتي املدفون باأم البواقي

م�ساتي  �سكان  معاناة  تتوا�سل 
البواقي،  اأم  بــواليــة  ــون  ــدف امل
للم�ستة  املزرية  الو�سعية  جراء 
اليومية،  حياتهم  نغ�ست  والتي 
�سائقة  يف  يتخبطون  وجعلتهم 
حياتهم  اأرقــــــت  اجــتــمــاعــيــة 

ل�سنوات طويلة.
خطر  امل�ستة  تالميذ  ويــواجــه 
للموؤ�س�سات  ــيــومــي  ال الــتــنــقــل 
الرتبوية القريبة من امل�ستة، ما 
وعرة  م�سالك  يقطعون  يجعلهم 
حياتهم  يهدد  ما  كليا،  ومتاآكلة 
النقل  ــاب  ــي غ ظـــل  يف  خــا�ــســة 

املدر�سي.
البواقي،  بــاأم  البلدي  املجل�ص 
املالية  املنا�سب  انعدام  اأن  اأ�سار 
ــة بــ�ــســائــقــي احلــافــالت  اخلــا�ــس
املدر�سية، حال دون توفري النقل 
الأغلب  منتظم  ب�سكل  املدر�سي 
حافالت  تــوفــر  رغـــم  املــ�ــســاتــي، 
م�ستوى  عــلــى  ــي  املــدر�ــس الــنــقــل 

حظرية البلدية.

اأولياء التالميذ مب�ستة "املدفون" 
طالبوا ب�سرورة تدخل ال�سلطات 
حلل  البلدي  واملجل�ص  الوالئية 
زاد  الذي  املدر�سي  النقل  م�سكل 
من معاناة اأطفال امل�ساتي خا�سة 
اأدى  ــا  م الــ�ــســتــاء،  ف�سل  خـــالل 
مقاعد  لرتك  االأطفال  بع�سرات 
االبتدائي،  الطور  يف  الدرا�سة 
القا�سية  الظروف  حتملهم  لعدم 
التي فر�ست عليهم، و�سط جتاهل 

امل�سوؤولن ملعاناتهم اليومية.
ال�سلطات  ك�سفت  بــاملــقــابــل، 
ا�ستفادت  عن  اأم�ص،  الوالئية، 
"مرزوق  االبــتــدائــيــة  املــدر�ــســة 
ال�سريف" من عملية اجناز ثالث 
املطعم  وترميم  اإ�سافية،  اأق�سام 
ودورة املياه باملوؤ�س�سة الرتبوية، 
وكذا ت�سجيل عملية اجناز ملعب 
ا�سطناعيا  مع�سو�سب  جـــواري 
تالميذ  لفائدة  املدر�سة  مبحيط 

املدر�سة وال�ساكنة بامل�ستة.

م�ضالك وعرة تزيد من معاناة 
التالميذ يف التمدر�س

�شطيف
بعد �ضراعات مع نقابات ال�ضحة

مع غياب املرافق الرتبوية والأمنية

ت�ضربات يومية ب�ضبب اهرتاء ال�ضبكة

ميزانية �ضئيلة لتعداد �ضكاين �ضخم

موقع �ضكناتها ملك لأحد اخلوا�ض

املنطلق بـ 30 كيلو فولط

مهام  ال�سحة،  وزارة  اأمــ�ــص،  اأنــهــت 
مدير م�ست�سفى �سروب اخلثري ببلدية 
العلمة �سرق والية �سطيف وهذا على 
طرف  من  املرفوعة  ال�سكاوي  خلفية 
طريقة  بخ�سو�ص  ال�سحة  نقابات 
خالل  ال�سحية  املوؤ�س�سة  هذه  ت�سيري 
وزارة  ف�سلت  حيث  الفارطة،  االأ�سهر 
اإنهاء مهام املدير بعد حت�سن  ال�سحة 
الو�سعية الوبائية املرتبطة بفريو�ص 

كورونا.
ـــدة وقــفــات  وعــــرف املــ�ــســتــ�ــســفــى ع
�سبه  نقابة  ــرف  ط مــن  احتجاجية 
مع  �سراعات  يف  دخلت  التي  الطبي 
املنتهية مهامه ب�سبب االأو�ساع  املدير 
الذي  امل�ست�سفى  هذا  اإليها  و�سل  التي 
ي�سمن التغطية ال�سحية لعدة بلديات 
ويف  الوالية،  من  ال�سرقية  اجلهة  يف 
هذا ال�سدد فقد اأكد ممثلو التنظيمات 
تدهورا  عرف  امل�ست�سفى  اأن  النقابية 
ال�سابقة  االأ�ـــســـهـــر  خــــالل  كـــبـــريا 

خ�سو�سا اأثناء اإنت�سار فريو�ص كورونا 
واحل�سيلة املرتفعة من الوفيات التي 

مت ت�سجيلها. 
يف  العاملة  ال�سحية  االأطقم  وتاأمل 
تتح�سن  اأن  اخلثري  �سروب  م�ست�سفى 
االأو�ــســاع مــع املــديــر اجلــديــد الــذي 
ت�سيري  على  لالإ�سراف  تن�سيبه  �سيتم 
وهذا  الوالية  م�ست�سفيات  اأكرب  ثاين 
الكثرية  النقائ�ص  معاجلة  اأجــل  من 
املرفق  هــذا  م�ستوى  على  املــوجــودة 
الالزمة  ال�سحية  اخلدمات  وتقدمي 
امل�ست�سفى،  يق�سدون  الذين  للمر�سى 
املــوؤ�ــســ�ــســات  مـــن  ــد  ــدي ــع ال اأن  عــلــمــا 
االإ�ست�سفائية بالوالية عرفت موجة 
الفارطة  الفرتة  طيلة  اإحتجاجات 
الطبية  اخلـــدمـــات  نــوعــيــة  ب�سبب 
هو  كما  العمل  ظـــروف  اأو  املــقــدمــة 
اجلوارية  ال�سحة  موؤ�س�سة  يف  احلال 
من  ال�سمالية  اجلــهــة  يف  ببوقاعة 

الوالية.

يعترب حي بوخبلة ببلدية العلمة 
ــة  ــن والي يف اجلــهــة الــ�ــســرقــيــة م
على  االأحــيــاء  اأكـــرب  مــن  �سطيف 
�سكاين  بتعداد  الــواليــة  م�ستوى 
احلي  وهــو  ن�سمة،  األــف   45 ناهز 
ظرف  يف  التو�سع  يف  اأخـــذ  الـــذي 
قاطني  اأن  اإال  ذلك  ورغــم  قيا�سي 
من  جملة  مــن  يعانون  احلــي  هــذا 
طريقها  تعرف  مل  التي  النقائ�ص 

اإىل احلي.
حي  كــان  فارطة  �سنوات  وخــالل 
الفو�سوية  االأحــيــاء  من  بوخبلة 
الوالية  م�ستوى  على  املــعــروفــة 
اأن يتم التكفل بقاطني احلي  قبل 
ورغم  املحلية،  ال�سلطات  طرف  من 
�سكنات هدا  الكثري من  اأن  اإال  ذلك 
وتنتظر  فــو�ــســويــة  تبقى  احلـــي 
ال�سكان  تعبري  حد  على  الت�سوية 
الذين ياأملون يف ت�سوية اأو�ساعهم 
منذ  ي�سغلونها  التي  ال�سكنات  يف 

عدة �سنوات.
ــقــائــ�ــص الـــتـــي يــعــاين  ــن ومــــن ال

املرافق  غــيــاب  هــو  ال�سكان  منها 
تالميذ  ي�سطر  حيث  الــرتبــويــة 
احلي املتمدر�سن يف الطور الثانوي 
املجاورة  املوؤ�س�سات  اإىل  لالإنتقال 
فقط  واحــدة  متو�سطة  وجــود  مع 
ال�سكان  ح�سب  كاف  غري  اأمــر  وهو 
الوعود  جت�سيد  يف  ياأملون  الذين 
تربوية  مرافق  باإجناز  املمنوحة 
املدر�سي  ــول  ــدخ ال قبل  جــديــدة 

القادم.
ومن جانب اآخر ا�ستكى ال�سكان يف 
هذا احلي من غياب مركز لل�سرطة 
والذي يبقى �سروريا لتوفري االأمن 
باالإ�سافة  للربيد  مركز  عن  ف�سال 
لل�سباب  اأخــرى  مرافق  توفري  اإىل 
ــب اجلـــواريـــة،  ــالع عــلــى غــــرار امل
اأمثل  تكفل  يف  ال�سكان  ياأمل  حيث 
العلمة  بلدية  م�سالح  طــرف  مــن 
التي  الكبرية  امليزانية  مع  خا�سة 
تخ�س�سها البلدية �سنويا للم�ساريع 

التنموية يف خمتلف االأحياء.

ا�ستفادت بلدية عن مليلة يف والية 
باأم البواقــي، من غالف مايل يتجاوز 
مل�ساريع  مــوجــه  �سنتيم  مليار   70
على  للق�ساء  املائية،  املـــوارد  قطاع 
اأغلب  منها  يعاين  التي  العط�ص  اأزمة 
اأحياء مدينة عن مليلة منذ �سنوات 

طويلة.
ال�سنة  ــالل  خ املــديــنــة  وا�ــســتــفــادت 
باملياه  التزويد  عمليات  من  املا�سية 
والذي  اأوركي�ص"،  "�سد  من  انطالقا 
من  التخفيف  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم 
مليلة،  عن  مبدينة  القاطنن  عط�ص 
حال  الــتــوزيــع  قــنــوات  ـــرتاء  اه لكن 
باملياه  لالأحياء  املنظم  التزود  دون 

ال�ساحلة لل�سرب.
اأنه  ــد  اأك مليلة،  عن  دائــرة  رئي�ص 
عملية  يف  ــالق  ــط االن قــريــبــا  �سيتم 
باأغلب  املياه  توزيع  قنوات  جتديد 
مليلة،  عن  مبدينة  الكربى  االأحياء 

املتكررة  الت�سربات  مــن  واملت�سررة 
يتطلب  ما  لل�سرب،  ال�ساحلة  للمياه 
ــدث  اأح با�ستعمال  كليا،  جتديدها 
لتفادي  بالقنوات،  اخلا�سة  املعدات 
ال�سريع واحلفاظ على خمزون  تلفها 

املياه باملدينة.
ب�سعة  مائي  خزان  اجناز  �سيتم  كما 
يف  �سي�ساهم  والــذي  ل3،   10.000
مبدينة  العط�ص  اأزمــة  على  الق�ساء 
عن مليلة، خا�سة واأن املدينة تعاين 
اخلا�سة  الكبرية  اخلزانات  نق�ص  من 
بالتخزين يف ظل توفر الرثوة املائية 

انطالقا من "�سد اأوركي�ص".
اأمــ�ــص،  اأول  قــامــت  فــقــد  ــارة،  ــس ــالإ� ل
ـــوارد  امل ملــديــريــة  التقنية  الــفــرقــة 
بالتدخل  مليلة،  عن  مبدينة  املائية 
حي  م�ستوى  على  ت�سربات   4 الإ�سالح 
بخة،  مبــرجــة   435 وحــي  نوفمرب 

يف وحي الدوك وكذا حي 5 جويليـــة. بــرج  بي�ساء  بلدية  تعترب 
اجلــهــة اجلــنــوبــيــة مـــن واليـــة 
البلديات  اأ�سعف  بن  من  �سطيف 
ناحية  من  الوالية  م�ستوى  على 
حيث  الطبيعي،  بالغاز  التغطية 
مازالت الكثري من امل�ساتي والقرى 
احليوية  ــادة  امل بهذه  ربــط  دون 
ال�سئيلة  امليزانية  ب�سبب  وهــذا 
قادرة  غري  تبقى  والتي  للبلدية 

على التكفل بان�سغاالت ال�سكان.
ــادر حمــلــيــة فــاإن  وحــ�ــســب مــ�ــس
التغطية بالغاز الطبيعي مل تتعد 
تبقى  حيث  فقط،  باملائة   20
اأوالد  اأحــمــد،  بن  �سالح  م�ساتي 
البي�ساء،  عن  ثامن،  اأوالد  زيد، 
الربط  تنتظر  وغريها  احل�سبن 
اأن بع�ص هذه امل�ساتي  بالغاز كما 
وهو  الريفية  للكهرباء  يفتقد 
معاناة  من  �ساعف  الــذي  االأمــر 
تدخل  يف  ياأملون  الذين  ال�سكان 

ـــل  ـــن اأج مـــديـــريـــة الـــطـــاقـــة م
القريب  يف  االإ�سكال  هذا  ت�سوية 

العاجل.
التي  االأخـــرى  امل�ساكل  بــن  ومــن 
امل�ساتي  مواطني  من  عدد  طرحها 
والقرى هو اأزمة العط�ص املتوا�سلة 
املياه  م�سكل  يبقى  حيث  مدة  منذ 
البلدية  وكانت  بحدة،  مطروحا 
قد ا�ستفادت من م�سروع الإجناز 03 
اأنقاب غري اأن هذه امل�ساريع مل تنجز 
ال�سكان،  ــرية  ح و�ــســط  االآن  حلــد 
قدمين  نقبن  هناك  اأن  حــن  يف 
ال�سكان  جــعــل  مــا  وهـــو  مــغــلــقــن، 
يطالبون باإعادة النظر يف و�سعية 
ال�سكان  يــاأمــل  كما  ــقــاب  االأن هــذه 
م�سروع  مــن  اال�ــســتــفــادة  يف  اأيــ�ــســا 
ال�سعبة احلمراء مع �سرورة اإعادة 
جتديد ال�سبكة للح�سول على املياه 

ال�سروب يف اأقرب وقت ممكن.

من  الع�سرات  االأول،  اأم�ص  احتج، 
"حريدي  ال�سكني  املــجــمــع  �ــســكــان 
جراح  بن  ببلدية  الكائن   " ال�سعيد 
الطريق  بغلق  قــامــوا  حيث  بقاملة، 
البلدي الرابط بن بلديتي قاملة وبن 
االأبواب  جميع  �سدت  اأن  بعد  جراح، 
يف وجوههم لت�سوية و�سعية �سققهم 
اإخالئها  على  جمربين  بــاتــوا  التي 
التي  االأر�سية  القطعة  اأن  بحجة 

اأجنزت فوقها ملك الأحد اخلوا�ص.
بهذا  يقيمون  اأنــهــم  ال�سكان  ــال  وق

طويلة،  �سنوات  منذ  ال�سكني  املجمع 
ومنها  فو�سويا  �سقته  اأجنــز  فمنهم 
البناء  اإطــــار  يف  اأجنــــزت  �ــســكــنــات 
الذاتي ومنها ما هو تابع للم�ستثمرة 
"ال�سعيد  الــفــالحــيــة  الــفــالحــيــة 
كــانــوا  اأنــهــم  م�سيفن  حريدي"، 
ليتفاجوؤوا  عــاديــة  حياة  يعي�سون 
بح�سور املعني وتهديدهم باأن املجمع 
ال�سكني اأ�سبح ملكا له بعد اأن تنازلت 
بلدية بن جراح عنه له ب�سبب قيامه 
الكائنة  االأر�سية  القطعة  ب�سراء 

هذا  اأن  العلم  مــع  الــقــريــة،  بــجــوار 
املجمع يقول املحتجن هو عبارة عن 
قرية تدخل �سمن املخطط العمراين 
تابعة  كانت  عندما  قاملة  لبلدية 
منحت  اأيــن  االأخـــرية،  لهذه  اإداريـــا 
البناء  اإطـــار  يف  م�سكنا   12 وقتها 
االإداري  التق�سيم  ــالل  وخ الريفي 
بن  لبلدية  تابعة  القرية  اأ�سبحت 
 03 جراح والتي منحت هي االأخرى 
�سكنات، موؤكدين اأن هذه القرية كان 
الثورة  خالل  املعمرين  اأحد  ي�ستغلها 

امل�سرية  املــزرعــة  ت�ستغلها  اأن  قبل 
اآنذاك  الكائنة   " دغمان  "ال�سهيد 
الثورة  وخــالل  عمار،  جماز  ببلدية 
"حريدي  تعاونية  اأن�ساأت  الزراعية 
عليها  تقام  مــازالــت  التي  ال�سعيد" 
اإىل غاية اليوم وخمطط املجموعات 
الفالحية موجودة مبديرية امل�سالح 
االأرا�سي،  م�سح  وم�سالح  الفالحية 
بالتدخل  املعنية  ال�سلطات  داعــن 

العاجل الإيجاد حل مل�سكلتهم.

ا�ستكى مواطنو عديد البلديات 
بوالية خن�سلة من م�سكل غياب 

ال�سيولة ب�سكل �سبه كلي مبكاتب 
الربيد  منذ اأكرث من اأ�سبوع 

لتتجدد االأزمة بعد انفراجها 
منذ �سهرين، وتعيد لهم �سينالريو 

املعاناة مع رحلة البحث عن 
الرواتب. بعد اأن ت�سببت يف 

حرمان موظفن ومتقاعدين 
من �سحب مرتباتهم التي ظلت 

معلقه على م�ستوى هذه املراكز 
بعد اأن �سارت تفتح اأبوابها 

ملهام ووظائف اأخرى غري متكن 
الزبائن من اأموالهم.

مواطنون اأكدوا لالأورا�ص نيوز 
اأن االأزمة دفعت بهم للتنقل 

اإىل الواليات املجاورة من اجل 
الظفر باأموالهم التي حجز 

عليها الأ�سباب غري معروفة على 
غرار اأم البواقي، بعد اأن طال 

عمر االأزمة التي تعود كل مرة 
لتثبت وجود خلل يف نظام ت�سيري 

ال�سيولة املالية التي باتت تثري 
قلق وا�ستياء املواطن، الذي مل 

يعد يثق يف نظام الدفع عرب 
ح�سابات الربيد.

الكهربائية  ال�سبكة  تدعمت 
اجلنوبية  باملنطقة  الــهــوائــيــة 
جديد  مبنطلق  خن�سلة،  لوالية 
مراح،  مبحيط  فولط  كيلو   30
موجه لتدعيم ال�سبكة الكهربائية 
 30 مبنطلق  القائمة  الهوائية 
للمحيطات  واملــمــونــة  �سيار  كــف 

الــفــالحــيــة عــلــى غــــرار كـــل من 
حميط حليفاية، الغوار، كو�سيدار 
م�سالح  واأكــــــدت  ــة،  ـــ ــفــالحــي ال
مكنت  العملية  هذه  اأن  �سونلغاز، 
من حت�سن اخلدمة العمومية من 
واال�ستمرارية،  النوعية  حيث 
وو�سع  جت�سيد  عــن  ك�سفت  كما 

الرئي�سي  املــركــز  اخلــدمــة  حيز 
ميغاواط   80 كـــف/   30/60
حيث  املقبلة،  االأيام  خالل  امليتة 
التكفل  يف  اال�ستثمار  هذه  تدخل 
االأمثل بزبائن املنطقة اجلنوبية 

ملا تتميز به من طابع فالحي.

اإنهاء مهام مدير م�ضت�ضفى �ضروب 
اخلثري بالعلمة

�ضكنات فو�ضوية تنتظر الت�ضوية
 يف حي بوخبلة بالعلمة

م�ضاريع للق�ضاء على اأزمة العط�س 
بعني امليلة يف اأم البواقي

الغاز والعط�س يوؤرقان �ضكان 
م�ضاتي بي�ضاء برج

عائالت مهددة باملبيت يف العراء بقاملة

تدعيم املحيطات الفالحية بالكهرباء الهوائية يف خن�ضلة
م�ضكل ال�ضيولة 

املالية يخنق 
مواطني والية 

خن�ضلة من جديد
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متقاعدون وموظفون مل يتمكنوا من 

�ضحب رواتبهم منذ اأكرث من اأ�ضبوع

عبد �لهادي. ب 

عبد �لهادي. ب 

عبد �لهادي. ب 

بن �ضتول.�ص
بن �ضتول.�ص

نو�رة. ب



للحبوب  �ملهني  �لوطني  �لديو�ن  �أطلق 
قمح  من  طن  �ألف   50 ل�ضر�ء  مناق�ضة 
�لطحني. ونقلت وكالة رويرتز �أن موعد 
�ال�ضتالم حدد منت�ضف مار�ص �ملقبل، مع 
�اللتز�م بت�ضليمها �إىل مينائي م�ضتغامن 

وتن�ص.
 21 �لت�ضليم بني  �لديو�ن فرتة  وحدد 
ومن  �أوروبــــي،  مــورد  الأي  مــار�ــص  و31 
للموردين  مار�ص   15 �إىل  فيفري   21
مع  �أ�ضرت�ليا،  �أو  �جلنوبية  �أمريكا  من 
مينائي  يف  �لــقــمــح  بتفريغ  �ملــطــالــبــة 

م�ضتغامن وتن�ص، غرب �لبالد.

اإطالق مناق�شة 
ل�شراء 50 األف طن 

من القمح

معدات جمددة ومناولة واأجهزة اليكرتونية و كهرومنزلية

�ضيتم تنظيم ملف مناخ ال�ضتثمار مبا يخدم خمتلف املتعاملني القت�ضاديني

لقطع الطريق عن امل�ضاربني..

وك�ضف حكار باأن �د�رة  �ملجمع: "  جتري 
م�ضاريع  حــول  �ضركائنا  مــع  ــات  ــادث حم
باإنتاج  متعلقة  �أخـــرى  بيرتوكيميائية ّ
موؤكد�  و�لفو�ضفات،  و�مليثانول  �لبال�ضتيك 
�ن هذه �مل�ضاريع �ضيكون لها �أثر� مهم على 

�الإقت�ضاد �لوطني".
"ليبارتي" يف  يومية  به  خ�ص  حو�ر  ويف 
عددها �ل�ضادر يوم �لثالثاء، �أو�ضح �ل�ضيد 
حكار �أن �نخفا�ص �الإنتاج �الويل لل�ضركة 
�لوطنية قد �ضاهم يف �إطار �تفاق �أوبيب+ 
م�ضتوياتها  لبلوغ  �خلام  �أ�ضعار  حت�ضني  يف 

قبل �الزمة.
�نتجت  �لوطنية،  �ل�ضوق  م�ضتوى  وعلى 
�ملوؤ�ض�ضة 60 مليون طن مكافئ برتول وهو 
يف   ،2019 �ضنة  يف  �ملحقق  �لرقم  نف�ص 
81 مليون  حني بلغت �ضادر�ت �ملحروقات 
�أعمال قدر  طن مكافئ برتول مقابل رقم 

بـ 20،2 مليار دوالر.
و�أ�ضار �لرئي�ص �ملدير �لعام �إىل �أنه "على 
متكنت  لل�ضوق  �ل�ضعب  �لو�ضع  من  �لرغم 
�ل�ضركة الأول مرة خالل �لع�ضرية �ملا�ضية 
من توفري كميات من زيت �لوقود )�ملازوت( 
�لدولية،  �ل�ضوق  م�ضتوى  على  و�لبنزين 
عند  توقف  �ال�ضتثمار  م�ضتوى  �ن  موؤكد� 
5،6 مليار دوالر 90 باملئة منها �أجريت يف 

قطاع ��ضتك�ضاف-�نتاج.
�لــذي  �حلــجــم  ميثل  ذلـــك،  على  عـــالوة 
يف  �ملنجزة   18 ـــ  �ل �الكت�ضافات  تــوفــره 
2020 �ضعفني ون�ضف من �حلجم �ملحقق 
�إىل  ��ضتثمار مق�ضم  م�ضتوى  مع   2019 يف 

�ثنني.
�ضوناطر�ك  �ضركة  تطور  على  رده  ويف 
قال  �ملحروقات،  تاأميم  من  �ضنة   50 بعد 
بناء  من  متكنت  �ل�ضركة  �أن  حكار  �ل�ضيد 
�لقبلية  �لن�ضاطات  تغطي  قوية  �ضناعة 
ــاز  ــغ ـــايل �لــنــفــط و�ل ــبــعــديــة يف جم و�ل
للمحروقات  م�ضتغل  حقل   177 بوجود 

�إ�ضافة  �لتطوير  �آخرين يف مرحلة   77 و 
6 م�ضانع  و  �النابيب  نقل عرب  �ضبكة  �إىل 
كذ�  و  �لــغــاز  وتكثيف  �لــبــرتول  لتكرير 

�أ�ضطول للنقل �لبحري.
و��ضلت  فــقــد  حــكــار،  �لــ�ــضــيــد  وحــ�ــضــب 
ظل  يف  �ملا�ضية  �ل�ضنة  خالل  �ضوناطر�ك 
خمتلف  يف  عملياتها  كورونا  وباء  تف�ضي 
خالل  مــن  و�جلــنــوب  �ل�ضمال  يف  �ملــو�قــع 
ومــو�رد  �لد�خلية  مــو�ردهــا  �إىل  �للجوء 
مبو�جهة  "�ضمح  مما  �ملحلية  �ملوؤ�ض�ضات 
تر�جع �ملتعاقدين �الأجانب �لعاملني على 

م�ضاريعها ومن�ضاآتها".
كما متكنت �ل�ضركة بفعل جائحة كورونا 
�ال�ضتثمار  جمال  يف  نفقاتها  تخفي�ص  من 
باأكرث   2020 �ضنة  خــالل  و�ال�ضتغالل 
 ،2019 ب�ضنة  مقارنة  دوالر  مليار   6 من 
بحيث  �ل�ضعبة  بالعملة  �لنفقات  خا�ضة 
تر�جعت من 9 مليار دوالر يف 2019 �إىل 

�لفارطة. �ل�ضنة  خالل  دوالر  مليار   5
ــمــا يــخــ�ــص �لــ�ــضــر�كــة، ��ــضــرتكــت  وفــي
�لــ�ــضــركــة �لــوطــنــيــة لــلــمــحــروقــات مع 
الإجنــاز  "طوطال"  �لفرن�ضية  �ل�ضركة 
�لربوبان  مــن  �لهيدروجني  لنزع  ــدة  وح
�لبويل  من  �ضنويا  طن   550.000 و�نتاج 
م�ضروع  �إىل  �إ�ــضــافــة  ــو،  ــاأرزي ب بروبيلني 
بال�ضر�كة  برتكيا  ــازه  �إجن �ضيتم  م�ضابه 
بقدرة  �لرتكية  "رونز�ن�ص"  �ضركة  مــع 
�ضنويا  450.000 طن  بــــ  �نتاجية تقدر 

من �لبويل بروبيلني.
�ل�ضوق  �ملناف�ضة على م�ضتوى  وبخ�ضو�ص 
�ملدير  �لرئي�ص  �أكد  ــي،  �الأوروب �لطاقوي 
تعد  �لتي  �لعمومية  �ل�ضركة  �أن  �لــعــام 
�نخرطت  قد  �ل�ضوق  لهذه  تقليديا  مزود� 
يف ��ضرت�تيجية على �ملدى �لطويل تهدف 
من جهة �إىل تعزيز ح�ض�ضها يف �ال�ضو�ق 
�لتقليدية ومن جهة �أخرى رفع عائد�تها 

مع تلبية �لطلب �لوطني �ملتز�يد".

�ــضــعــدت �أ�ــضــعــار 
�لنفط من جديد، 
�أمــ�ــص �الأربــعــاء، 
بتعطل  مدعومة 
لــالإمــد�د�ت  كبري 
ــــــوب  ــــــن ج يف 
�ملتحدة  �لواليات 
ـــبـــوع  هـــــذ� �الأ�ـــض
عا�ضفة  ب�ضبب 

ثلجية عاتية يف تك�ضا�ص. و�رتفعت �لعقود 
�لو�ضيط''  تك�ضا�ص  ''غـــرب  خلــام  �الآجــلــة 
�الأمريكي بن�ضبة 0.68 باملائة، �إىل 60.46 
�لعقود �الآجلة  دوالر للربميل، فيما �ضعدت 
�إىل  باملائة،   0.69 بن�ضبة  ''بــرنــت''  خلام 

للربميل. دوالر   63.79
�رتفعت  �لنفط  �أ�ضعار  �إن  حمللون  وقــال 

بـــــقـــــوة خــــالل 
�الأخرية،  �ل�ضهور 
تعطيالت  و�أدت 
�لناجمة  �الإنتاج 
يف  �لعا�ضفة  عن 
تــكــ�ــضــا�ــص، �أكــرب 
منتجة  ـــــة  والي
�لبالد،  للنفط يف 
على  �الإبقاء  �إىل 

دعم �الأ�ضعار.
زد''  �إن  ـــه  ''�إي بنك  لــدى  حمللون  وتــوقــع 
�إنتاج  تر�جع  غــروب''  ''�ضيتي  وجمموعة 
برميل  مليوين  �الأمريكي  �ل�ضخري  �لنفط 
وتــوقــعــت جمموعة  �الأقـــــل.  عــلــى  يــومــيــا 
''�ضيتي'' خ�ضارة تر�كمية لالإنتاج بنحو 16 

مليون برميل حتى �أو�ئل مار�ص �ملقبل.

للتجار  �لوطنية  �جلمعية  رئي�ص  ك�ضف 
وز�رة  �أن  بولنو�ر،  �لطاهر  و�حلرفيني، 
�لتجارة �ضتعتمد عملية �لبيع بالتخفي�ص 
غالء  ملو�جهة  مــرة  الأول  رم�ضان  خــالل 
خالل  يكون  ما  عــادة  �لــذي  على  �الأ�ضعار 

هذ� �ل�ضهر �لف�ضيل.
ــنــو�ر عــلــى �أمـــــو�ج �الإذ�عــــة  وقـــال بــول
الأول  بالتخفي�ص  �لبيع  �أن  �لوطنية، 
�الأ�ضا�ضية  �ملــو�د  ويخ�ص  رم�ضان  يف  مرة 
تطبيق  �إطـــار  يف  �الإ�ــضــتــهــالك،  �لو��ضعة 
و�ضعتها  �لتي  �الإجر�ء�ت  �ضل�ضلة  وتفعيل 
بيع  نقاط  ��ضتحد�ث  بينها  من  �لـــوز�رة 

و��ضعة  �ملــــو�د  تــوفــري  ل�ضمان  ــدة  ــدي ج
�الإ�ضتهالك.

 200 من  �أزيــد  �أن  �إىل  �ملتحدث  و�أ�ــضــار 
نقطة بيع �ضيتم ��ضتحد�ثها على �مل�ضتوى 
�ضيتم  كما  �لف�ضيل،  �ل�ضهر  قبيل  �لوطني 
�لتجارية  �مل�ضاحات  با�ضتغالل  �ل�ضماح 
�ملغلقة وتنظيم معار�ص حملية للمو�د ذ�ت 
�الإ�ضتهالك �لو��ضع، م�ضري� �إىل �أّن �لوز�رة 
و�لرتتيبات  �الإجــــر�ء�ت  كافة  �إتــخــذت 
حت�ضبا لرم�ضان وتفادي �لندرة و��ضتقر�ر 
�لعالقة  ذ�ت  �ملمار�ضات  وجتاوز  �الأ�ضعار، 

بامل�ضاربة وغريها خالل رم�ضان.

 جنري حمادثات مع �شركائنا حول م�شاريع 
لها اأثرا مهم على االإقت�شاد الوطني

عا�شفة ثلجية ترفع اأ�شعار النفط

تنظيم عملية البيع بالتخفي�س خالل
 �شهر رم�شان
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علي  �آيت  فرحات  �ل�ضناعة،  وزير  �أ�ضرف 
تقنية  جلــان  ثــالث  تن�ضيب  على  بــر�هــم، 
�ضال�ضل  جمركة  �ملناولة،  بن�ضاطات  مكلفة 
وجتهيز�ت �الإنتاج �ملجددة، وكذ� �ل�ضناعات 
�فاد  ح�ضبما  و�لكهرومنزلية،  �الإلكرتونية 

به بيان للوز�رة.
طلبات  بــدر��ــضــة  �الأوىل  �للجنة  وتــقــوم 
�الإعفاء من �حلقوق �جلمركية و�لر�ضم على 
�لقيمة �مل�ضافة على �ملكونات و�ملو�د �الأولية 
من  حمليا  �قتناوؤها  مت  �لتي  �أو  �مل�ضتوردة 
وفقا  ن�ضاطاتهم  �إطـــار  يف  �ملناولني  طــرف 
�ملوؤطر   311-20 رقم  �لتنفيذي  للمر�ضوم 
لهذ� �لنظام و�لذي يحدد �ضروط وكيفيات 

��ضتحقاق مز�يا �الإعفاء.
�جلديد   �لتنظيمي  �الإطـــار  هــذ�  ويــهــدف 
�ملكونات  �إنتاج  ن�ضاط  وتطوير  "ترقية  �إىل 
للمناولة  �ملــوجــهــة  و�الأجــــــز�ء  و�لــقــطــع 
حيث  �ال�ضتعماالت،  وجلميع  �ل�ضناعية 
و�ضبه  �جلــبــائــيــة  �ملــز�يــا  تطبيق  ي�ضمح 
�ملر�ضوم  هذ�  يف  عليها  �ملن�ضو�ص  �جلبائية 
�ل�ضغرية  �ملــوؤ�ــضــ�ــضــات  بــتــطــور  �لتنفيذي 
و�ملتو�ضطة و�ل�ضناعات �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة 
وبو�ضع قاعدة تتمتع بن�ضبة �دماج مقبولة، 
تو�ضع  مــع  مــــو�ز�ة  ف�ضيئا  �ضيئا  �ضتتطور 
�ملناولة، وهو ما من �ضاأنه خلق ن�ضيج �ضناعي 

حقيقي".
�أما �للجنة �لثانية، فتتعلق بدر��ضة طلبات 

منح رخ�ص جمركة خطوط ومعد�ت �الإنتاج 
�ملجددة وفقا الأحكام �ملر�ضوم �لتنفيذي رقم 
منح  وكيفيات  ل�ضروط  �ملحدد   312-20
�الإنتاج  ومعد�ت  خطوط  جمركة  رخ�ضة 
�ل�ضلع  ن�ضاطات  �إطار  يف  جتديدها  مت  �لتي 

و�خلدمات.
الإتاحة  �لتنظيمي  �الإطـــار  هــذ�  ويــهــدف 
معد�ت  �أو  كاملة  خطوط  ��ضتري�د  فر�ص 
جيدة  عمل  حالة  يف  م�ضتعملة  �أو  جمــددة 
�ملتعاملني  متناول  يف  وتكون  �أقل  بتكاليف 
�لوطنيني وذلك �ضمن م�ضعى �إعادة بعث �آلة 

�الإنتاج �لوطنية.

تقوم  فاإنها  �لثالثة،  �للجنة  وبخ�ضو�ص 
�لتقني  �لتقييم  مقرر�ت  يف  �لــر�أي  باإبد�ء 
�ملمار�ضني  �ملتعاملني  طـــرف  مــن  �ملــقــدمــة 
ـــد�ت  ـــع ــات و�مل ــج ــت ــن ــة �إنــــتــــاج �مل ــط ــض ــ� الأن
�لكهرومنزلية  و�الأجـــهـــزة  �الإلــكــرتونــيــة 
�لتف�ضيلي  �جلبائي  �لنظام  من  لال�ضتفادة 
�ملوؤطر   313-20 �لتنفيذي  للمر�ضوم  وفقا 
�لقبول  �ضروط  يحدد  �لــذي  �لنظام  لهذ� 
ــر�ء�ت  و�إج �لتف�ضيلي  �جلبائي  �لنظام  يف 
خالل  �لوزير،  �أ�ضرف  كما  منه.  �ال�ضتفادة 
�خلا�ضة  �لطعون  جلان  تن�ضيب  على  �للقاء 

باالأنظمة �لثالثة �ل�ضابق ذكرها.

�القت�ضادي  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  ك�ضف 
ـــري، عن  ــا ت ــض ــي و�لــبــيــئــي ر� ــاع ــم ــت و�الج
وتنظيمه  �ال�ضتثمار  مناخ  ملف  ��ضرتجاع 
�القت�ضاديني  �ملتعاملني  خمتلف  يخدم  مبا 
بهذ�  �ملعنيني  �ملتدخلني  جميع  وباإ�ضر�ك 
مر�ضوم  م�ضروع  �قـــرت�ح  خــالل  مــن  �ملــلــف، 

تنفيذي، �ضيعر�ص قريبا على �حلكومة.
على  �ضيفا  نــزولــه  لــدى  تــري،  ر�ضا  و�أكـــد 
�الأربعاء  �أم�ص  �ل�ضباح"  "�ضيف  برنامج 
للقناة �الأوىل، �أن "ملف مناخ �ال�ضتثمارعاد 
�أنه  م�ضيفا  �الأخرية"  �الآونــة  خالل  بقوة 
"ملف جماعي ويجب �لعمل عليه مب�ضاركة 
و�ملنظمات  �القت�ضاديني  �ملتدخلني  جميع 
ــة  ــادي ــض ــ� ــت ــنــيــة و�لـــتـــجـــاريـــة و�الق ــه �مل

و�خلدماتية وكذلك بتدخل �خلرب�ء".
و�أو�ضح تري �أن "�لكنا�ص �ضيلعب دور� كبري� 

يف هذ� �مللف، و�أنه ��ضتغل عليه وقدم عدة 
�إقرتحات للحكومة تو�فق �أغلبها مع �أهد�ف 

رئي�ص �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون".
كما ك�ضف �أن "�لعملية ال تز�ل جارية من 
خالل �لتقييمات �لتي تقوم بها �حلكومة". 
عدة  ت�ضجيل  "مت  �أنه  �إىل  �أ�ضار  ذلك  رغم 
�لفالحي  �لقطاع  نوعية خا�ضة يف  قفز�ت 
�لذي حقق مردودية كبرية، وجتاوز قطاع 
متوين  يف  كبري�  دور�  ولعب  �ملــحــروقــات، 
�ل�ضحية  �ملرحلة  خالل  �لوطنية  �ل�ضوق 
ب�ضبب  �جلــز�ئــر  بها  مــرت  �لتي  �ل�ضعبة 

جائحة كوفيد 19".
على  �ملر�هنة  "�ضتتم  ــه  �أن �أي�ضا  مــوؤكــد� 
�لثقافة  و�قت�ضاد  و�ل�ضياحة  �ل�ضناعة 
�تخذت،  �لتي  �الإجـــر�ء�ت  �إطــار  وهــذ� يف 
�أن  �إىل  م�ضري�  فيها"  �النــطــالق  مت  و�لتي 

"�لنتائج �ضتظهر الحقا، و�ضتلعب دور� مهما  
يف تغري هيكلة �القت�ضاد �لوطني".

عازمة  �حلكومة  "�أن  تري  ر�ضا  �أ�ضاف  كما 
لتح�ضني  �لبريوقر�طية  على  �لق�ضاء  على 
�لدينامكية  و�إعـــادة  �القت�ضادي،  �ملناخ 
�ل�ضباك  و�إن�ضاء  �ملحلي،  �لتمويل  ل�ضوق 
�الإجـــــر�ء�ت  مــن  �ضي�ضهل  ـــذي  �ل �ملــوحــد 

�الإد�رية".
رئــيــ�ــص �ملجل�ص  ــار  ــض �أ� �أخــــر،  مــن جــانــب 
و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�ضادي  �لوطني 
�إىل �أن "�جلز�ئر ت�ضري يف �لطريق �ل�ضحيح 
�الأطــر�ف،  جميع  وم�ضاركة  تدخل  بف�ضل 
�الآلة  ــالق  �إط �إعـــادة  يف  �ضي�ضاهم  ما  وهــو 
�ملو�طنني  ــا  دع �ملقابل  يف  �الإنتاجية". 
"دون  �ضينجز  �لذي  �لعمل  يف  �لثقة  لو�ضع 

��ضتعجال �لنتائج".

�لدويل  �ل�ضالون  من  �لـ14  �لطبعة  �ضتنظم 
مار�ص   6 �إىل   4 مــن  و�لــنــظــار�ت  للب�ضريات 
�لقادم باملدر�ضة �لعليا للفندقة و�الطعام بعني 
�ل�ضدد،  هذ�  ويف  �لعا�ضمة.  باجلز�ئر  �لبنيان 
�أكدت موؤ�ض�ضة �أر �أ�ص �نرتنا�ضنل كومينيكاي�ضن 
منظمة �ل�ضالون �ن هذ� �الأخري �ضيقام برعاية 

�مل�ضت�ضفيات  و�إ�ضالح  و�ل�ضكان  �ل�ضحة  وزيــر 
بجائحة  متعلقة  الأ�ــضــبــاب  ــام  ع غــيــاب  بعد 

كوفيد-19.
و�أ�ضارت �ملوؤ�ض�ضة �ملنظمة �أن �ل�ضالون �ضيكون 
"ف�ضاء مفتوحا �ضي�ضمح ملهنيي �لفرع ومنتجي 
و�لدوليني  �لوطنيني  �لب�ضريات  فــرع  ــو�د  م

�ملاركات  خمتلف  وممثلي  و�ملوزعني  و�ملمونني 
�الأجنبية و�لتجهيز�ت و�أخ�ضائيي طب �لعيون 
وبائعي �لنظار�ت �لطبية و�لنظار�ت �ل�ضم�ضية 
ــز�ت حمالت  ــي ــه ــات �لــال�ــضــقــة وجت ــعــد�ــض و�ل
و��ضحاب  �لــنــظــار�ت  وملحقات  �لب�ضريات 

�مل�ضاريع �ال�ضتثمارية �ضي�ضمح لهم بالتو��ضل.

تن�شيب ثالث جلان تقنية مكلفة بدرا�شة امللفات

ر�شا تري..مردودية قطاع الفالحة جتاوزت قطاع املحروقات 

تنظيم ال�شالون الدويل الـ14 للب�شريات والنظارات 
باجلزائر من 4 اإىل 6 مار�س القادم

دعا وزير ال�سناعة فرحات اآيت علي براهم يوم الثالثاء باجلزائر العا�سمة اأع�ساء اللجان التقنية املكلفة بدار�سة امللفات املتعلقة بالتجهيزات 
متعلقة باإنتاج البال�ضتيك وامليثانول والفو�ضفات، حكاراملجددة واملناولة وال�سناعات الإلكرتونية والكهرومنزلية اإىل "البدء يف عملهم يف اأقرب وقت ممكن وب�سرعة".

اأكد الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك، توفيق حكار، اأن الإنتاج الأويل من املحروقات لل�سركة 
الوطنية �سوناطراك انخف�س خالل �سنة 2020 اإىل 176 مليون طن معادل برتول عقب 

تطبيق اتفاق خف�س انتاج النفط بني منظمة اأوبيب وحلفائها.



اجلديدة.. التنفيذية  ال�ضلطة  اأمام  رئي�ضة  مهام   3

�لليبي  �لــرئــا�ــضــي  �ملجل�ص  رئي�ص  و�ــضــع 
�جلديد حممد �ملنفي3 �أهد�ف �أمام �ل�ضلطة 
�لتنفيذية �ملوحدة �ملوؤقتة �لتي مت �نتخاب 
�ملنفي  ولفت  جنيف.  يف  مــوؤخــر�  �أقطابها 
على  حكر�  ولي�ص  جماعي  "�لعمل  �أن  �إىل 
"�جلميع  ودعــا  �حلكومة".  �أو  �لرئا�ضي 
�أجل �لو�ضول �إىل �لدولة  �إىل �لتكاتف من 
�لليبي  �ل�ضعب  �إىل  �الأمانة  ونعيد  �ملرجوة 
وبرملانه  حكومته  يف  عنه  ينوب  من  ليختار 

�لقادم".
و�أ�ضار �ملنفي �إىل �أن �أهم �الأهد�ف �ملتوخاة 
�لع�ضكرية"،  �ملوؤ�ض�ضة  يف"توحيد  تتمثل 
و"رفع �ملعاناة عن �ملو�طن بتوحيد �ملوؤ�ض�ضات 
يف  �لثالثة  ��ملهمة  وحـــدد  �لتنفيذية''، 
�لتي  "�الأر�ضية  �أن  �إىل  م�ضري�  �مل�ضاحلة، 
�لدولة  �إىل  ن�ضل  لكي  عليها  نقف  �ضوف 
هذ�  نهاية  باالنتخابات  �ملرجوة  �ملدنية 

�لعام، بتاريخ 24 دي�ضمرب".
ون�ضرت �ضحيفة ''نيويورك تاميز'' تقرير� 
�لليبية  �النتقالية  �حلكومة  عن  ملر��ضلتها 
�لتي وعدت بال�ضالم و�لوحدة و�النتخابات 
�لليبي  �ملــو�طــن  رد  وكيف  �لدميقر�طية 
�ل�ضاك بهذه �لوعود و�لتي �ضمعها من قبل. 

�رتفعت  �لتي  �لليبية  �الأعالم  �إىل  و�أ�ضارت 
لالحتفال  �لكهرباء  و�أعمدة  �ملباين  فوق 
مبعمر  �الإطاحة  على  �أعــو�م  ع�ضرة  مبرور 

�لقذ�يف.
وكــــان هــنــاك �ــضــبــب �آخــــر لــالحــتــفــال، 
وعدم  �لد�خلي  �القتتال  من  عقود  فبعد 
�ال�ضتقر�ر مت �التفاق على حكومة موؤقتة 
�نتخابات  وعــقــد  ــالد  ــب �ل بــتــوحــيــد  تــعــد 
�ملظاهر  لكن  �لعام.  نهاية  يف  دميقر�طية 
للنا�ص  �ضخرية  جمــرد  تبدو  �الحتفالية 
�ضاعات  �لــبــنــوك  ـــام  �أم ينتظرون  �لــذيــن 
ويف  رو�تــبــهــم  عــلــى  يح�ضلو�  كــي  طــويــلــة 
�لبرتول  فيها  يتوفر  �لتي  �لوقود  حمطات 

لفرت�ت متقطعة.
�أن  يــرون  و�ملحللني  �لدبلوما�ضيني  بع�ص 
�حلكومة �لتي �أعلنت برعاية �الأمم �ملتحدة 
من خالل حمادثات جنيف متثل تقدما مهما 
مع �أنها لي�ضت �ضمانا لل�ضالم و�ال�ضتقر�ر لكن 
�حلكومة  �أن  يرون  و�ملحللني  �لدبلوما�ضيني 
من  �ملتحدة  �الأمم  برعاية  �أعلنت  �لتي 
مهما  حدثا  متثل  جنيف  حمادثات  خــالل 
و�ال�ضتقر�ر.  لل�ضالم  �ضمانا  لي�ضت  �أنها  مع 
و�ضخ�ضية  �ضيا�ضيا   75 من  �ختيارها  ومت 

�حلكومة  هذه  من  ويق�ضد  ليبيا  يف  موؤثرة 
�النتقالية �لتقدم خطوة نحو توحيد �لبلد 

بعد وقف �إطالق �لنار يف �أكتوبر 2020.
ويف �حلملة �لتي ��ضتمرت 15 �ضهر� وقادها 
خليفة حفرت، �ضد �حلكومة �ملعرتف بها دوليا 
وم�ضر  ــار�ت  �الإم دعمته  فقد  طر�بل�ص،  يف 
�لتدخل  �ضوى  �حلرب  يوقف  ومل  ورو�ضيا. 
�لرتكي نيابة عن �حلكومة �النتقالية حيث 
�لعا�ضمة.   عن  �لرت�جع  على  حفرت  �أجــرب 
�ل�ضرق  معظم  يــز�ل  ال  �لــذي  حفرت  �أن  �إال 
�جلديدة،  باحلكومة  رحب  �ضيطرته  حتت 
�أنه  وهو ما فاجاأ �جلميع وقادهم لالعتقاد 
يو�جه  كان  �أنه  ومع  له.  فر�ضة  فيها  يرى 
ــرية  �الأخ هزميته  ب�ضبب  �لتهمي�ص  خطر 
�جلديدة  �حلكومة  على  مو�فقته  �أن  �إال 
عبور  �حلكومة  ��ضتطاعت  ولو  �ضرورية. 
توحيد  مهمة  ف�ضتو�جه  �لعر�قيل  هــذه 
�ملركزي  �مل�ضرف  مثل  وموؤ�ض�ضاتها  �لبالد 
�لذي �أدى �النق�ضام �إىل �ضل �لبالد وحرمان 
ــرثوة  �ل مـــو�رد  مــن  و�ملــوظــفــني  �قت�ضادها 
مثل  �أخرى  مهام  وهناك  �لهائلة.  �لنفطية 
�إعد�د قانون �نتخابي و�إطار لد�ضتور جديد 

و�نتخابات عامة يف دي�ضمرب �ملقيل.

�أفادت وكالة "�ضانا" �ل�ضورية عن عملية تتم 
وذياب  �ملقت  نهال  �ل�ضوريني  لتحرير  حاليا، 
�إطــالق  خاللها  يتم  تــبــادل  عملية  يف  قهموز 

�ضر�ح فتاة �إ�ضر�ئيلية.
�لدولة  حر�ص  �إطــار  "يف  �إنــه  "�ضانا"  وقالت 
معتقالت  من  مو�طنيها  حترير  على  �ل�ضورية 
و�الأثمان  �ل�ضبل  بكل  �الإ�ضر�ئيلي  �الحتالل 
مو�طنني  حترير  على  �لعمل  يجري  �ملمكنة 

من  �ملحتل  �ل�ضوري  �جلوالن  �أبناء  من  �ضوريني 
�ضجون �الحتالل �الإ�ضر�ئيلي''.

عملية  فــاإن  �مل�ضادر  "وبح�ضب  �أنــه  و�أ�ضافت 
�لتبادل تتم حاليا عرب و�ضاطة رو�ضية لتحرير 
�الأ�ضري  قهموز  وذيـــاب  �ملقت  نهال  �ل�ضوريني 
يف  �ملحتل  �ل�ضوري  �جلوالن  �أبناء  من  �ل�ضوري 
فتاة  �ضر�ح  �إطــالق  خاللها  يتم  تبادل  عملية 
�ل�ضورية-  �الأر��ــضــي  �إىل  دخلت  �إ�ضر�ئيلية 

منطقة �لقنيطرة بطريق �خلطاأ ومت �عتقالها 
من قبل �جلهات �ملخت�ضة �ل�ضورية".

وكان نادي �الأ�ضري �لفل�ضطيني �أفاد باأن "�إد�رة 
�م�ص،  �ضباح  قهموز  ��ضتدعت  �لنقب  �ضجن 
�ضفقة  �ضمن  عنه،  ـــر�ج  �الإف بــقــر�ر  الإبــالغــه 
�لعودة  على  و�أ�ضر  ذلــك،  رف�ص  لكنه  �لتبادل 
يف  يقبع  حيث  �إىل  جمــدد�  وعــاد  قريته،  �إىل 

�ضجن �لنقب �ل�ضحر�وي".

�أم�ص  �لــعــاملــيــة،  �لــ�ــضــحــة  منظمة  قــالــت 
ب�ضبب  �مل�ضجلة  �لوفيات  عدد  �إن  �الأربعاء، 
�نخف�ص  �مل�ضتجد،  كــورونــا  فــريو�ــص  ــدوى  ع
ب�ضكل كبري خالل �الأ�ضبوع �الأخري. و�أ�ضافت 
موقعها  على  ن�ضرته  تقرير  يف  �ملنظمة، 
�اللكرتوين: "يف �الأ�ضبوع �ملا�ضي، مت �الإبالغ 
�أقل  وهو  جديدة،  وفــاة  حالة  �ألــف   81 عن 

�لذي  �الأ�ضبوع  مع  باملقارنة   %10 بن�ضبة 
�ضبقه".

�لذين  عدد  �نخف�ص  ذلــك،  �إىل  باالإ�ضافة 
�الأ�ضبوع  يف  كوفيد-19  مبــر�ــص  �أ�ــضــيــبــو� 
مع  باملقارنة  �ملائة  يف   16 بن�ضبة  �ملا�ضي، 
 2.7 حــو�يل  �ضبقه-  �لــذي  �الأ�ضبوع  موؤ�ضر 

مليون �ضخ�ص.

�ملنظمة،  ملعطيات  وفقا  نف�ضه،  �لوقت  يف 
ي�ضتمر �نت�ضار �لطفر�ت �لربيطانية و�جلنوب 
�إفريقية و�لرب�زيلية، لهذ� �لفريو�ص وهو ما 
يثري قلقا كبري�. و�أ�ضارت �ملنظمة، �إىل �أنه مت 
حتى �الآن �لعثور على �لطفرة �لربيطانية يف 
دولة،   46 يف  �إفريقية  و�جلنوب  دولة،   94

و�لرب�زيلية يف 21 دولة.

تفاوؤل بقدرة احلكومة الليبية اجلديدة على حل 
م�ضاكل البالد وتوحيدها قبل االنتخابات

�ضوريا تعلن عن عملية تبادل اأ�ضرى مع اإ�ضرائيل

منظمة ال�ضحة العاملية تعلن انخفا�س"كبري"يف معدل 
وفيات كورونا خالل اأ�ضبوع
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ق.د

حذر ح�ضن ن�ضر �هلل �الأمني �لعام 
�للبنانية  �هلل  ـــزب  ح جلــمــاعــة 
�لقيام  من  �لثالثاء  يوم  �إ�ضر�ئيل 
بــعــمــلــيــات تــخــويــف، مــ�ــضــري� �إىل 
�الإ�ضر�ئيلية  �لقتالية  �لتدريبات 
هذ�  من  �ضابق  وقت  يف  جرت  �لتي 
هجوم  �أي  �أن  من  وحمــذر�  �ل�ضهر، 

�ضيقابل باملثل.
وقال ن�ضر �هلل يف كلمة تلفزيونية 
ولكن  مو�جهة  عن  نبحث  ال  "نحن 
�إن  ولكن  �ضهد�ئنا،  دمــاء  نــرتك  ال 
ح�ضلت مو�جهة �ضنو�جه. بت�ضربو� 
م�ضتعمر�ت  بــنــ�ــضــرب  عــنــا  ــا  مــدن

عندكم".
ـــــرى �جلــيــ�ــص �الإ�ــضــر�ئــيــلــي  و�أج
طول  على  �لنطاق  و��ضعة  مناور�ت 
يومي  لبنان  مع  �ل�ضمالية  �حلــدود 
�لتا�ضع و�لعا�ضر من فرب�ير �ضباط.

وقال يف ذلك �لوقت �إن �لتدريبات 
من  �مل�ضتفادة  ــص  ــدرو� �ل �ضتبحث 
على  جرت  �لتي  �لعمليات  �أن�ضطة 
ــــدود �لــلــبــنــانــيــة خالل  طـــول �حل
ملجموعة  �لقو�ت  وجتهز  �ل�ضيف 
يف  مبا  �ل�ضيناريوهات  من  متنوعة 

ذلك �ال�ضتعد�د "الأيام قتالية".
�أريد  �أي�ضا  "و�أنا  �هلل  ن�ضر  وقــال 
�لتي  �لتهديد�ت  هذه  �أن  �أحذر  �أن 
�أيــام  ـــرية،  �الأخ �الأيـــام  يف  ن�ضمعها 
قتالية وغريه، �أنا �أود �أن �أحذر �إنه 
حتى لعبة �الأيام �لقتالية هي لعبة 

خطر".
�أن  ي�ضتطيع  ـــد  �أح "ال  و�أ�ـــضـــاف 
لن  �لقتالية  �الأيام  لعبة  �أن  ي�ضمن 
حرب  و�إىل  �ضاملة  حرب  �إىل  جتر 

كبرية".
ــــــو�ت �جلــــويــــة  ــــــق ـــــت �ل ـــــال وق
�إنها  �الثــنــني  يـــوم  �الإ�ــضــر�ئــيــلــيــة 
بد�أت "تدريبات مفاجئة" لتح�ضني 
ــتــعــد�د �لــقــتــايل عــلــى طول  �ال�ــض
وت�ضتمر  للبالد  �ل�ضمالية  �حلــدود 

حتى يوم �الأربعاء.
ق.د

التواجد الفرن�ضي يف ال�ضاحل الأفريقي يف طريق م�ضدود..  

رف�ست احلكومة الأملانية م�ساركة اجلي�س الأملاين يف مهمة قتالية يف منطقة ال�ساحل الإفريقي، حيث اأ�سار وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س عقب م�ساورات مع 
روؤ�ساء دول من املنطقة وفرن�سا، اإىل اأن اجلي�س الأملاين ي�سارك يف مهمة تدريبية ويف مهمة تابعة لالأمم املتحدة لتحقيق ال�ستقرار يف مايل.

�أملانيا  �أّن  ما�ص  �أكــد  �ل�ضاأن،  هــذ�  ويف 
�جلهود  بتكثيف  خا�ص  ب�ضكل  مهتمة 
دول  يف  �ال�ــضــتــقــر�ر  لتحقيق  �ملــدنــيــة 
�مل�ضاركة  �أهمية  على  م�ضدد�  �ل�ضاحل، 
�أوروبــا،  يف  لالأمن  بالن�ضبة  �ملنطقة  يف 
موؤ�ضر�ت  حاليا  هناك  يكن  مل  لو  حتى 
ــة''، مثل  ــض ــمــو� ــل م ''تـــهـــديـــد�ت  عــلــى 
تهديد�ت جماعات �إرهابية من �ملنطقة 

على �أوروبا.
يف  �خلم�ص  �ل�ضاحل  دول  قــادة  �أعلن 
�ختتم  �لــذي  �ل�ضابع  موؤمترهم  ختام 
�لت�ضادية  �لــعــا�ــضــمــة  يف  �لــثــالثــاء، 
ــا'' يف  ــًن ــض ''حتــ� هــنــالــك  �إن  جنــامــيــنــا، 
ولكنهم  باملنطقة،  �الأمنية  ــاع  �الأو�ــض
حذرو� من �أن ''�جلماعات �الإرهابية ما 

تز�ل ت�ضكل تهديًد� د�ئًما''.
ومايل  موريتانيا  مــن  كــل  ــادة  ق ــال  وق
يف  فا�ضو،  وبوركينا  وت�ضاد  و�لنيجر 
''الحظو�  �إنهم  للقمة،  �خلتامي  �لبيان 
م�ضريين  �الأمنية''،  �الأو�ضاع  يف  حت�ضنا 
قو�ت  ت�ضميم  ''يعك�ص  حت�ضن  �أنه  �إىل 
�الأر�ص،  على  �ملوجودة  و�لدفاع  �الأمــن 
و�ل�ضمود �ملتنامي لدى �ل�ضكان �ملحليني 

يف وجه �لتهديد �الإرهابي''.
�أنه  �أكـــدو�  �ل�ضاحل  دول  قــادة  ولكن 
�أن  �إال  �ملحرز  �لتقدم  من  �لرغم  على 

د�ئما  ت�ضكل  �الإرهــابــيــة  ''�جلــمــاعــات 
منطقة  يف  لــلــ�ــضــكــان  د�ئــمــا  تــهــديــد� 
حيال  قلقهم  عــن  وعـــربو�  �ل�ضاحل''، 
''وجود مناطق ينعدم فيها �الأمن، فيما 
جنوب  من  مناطق  نحو  �لتهديد  ينت�ضر 
خليج  منطقة  �إىل  �إ�ضارة  يف  �ل�ضاحل''، 

غينيا وبع�ص مناطق غرب �أفريقيا.
�إحــر�ز  مت  ــه  �إن تقول  باري�ص  �أن  ومــع 
�أن  �إال  ــــرية،  �الأخ �لــ�ــضــنــو�ت  يف  تــقــدم 
عنه  حتدث  عما  بعيدً�  ز�ل  ما  �لو�ضع 
�إيف  جــان  �لفرن�ضي  �خلارجية  ــر  وزي
لودريان، �أمام �أع�ضاء جمل�ص �ل�ضيوخ يف 
9 فرب�ير �جلاري، من �أن هناك ''تقدما 

تاأ�ضي�ص  ــاإعــادة  ب يتعلق  فيما  حمـــرزً� 
�ضلطة �لدولة''، ال �ضيما يف و�ضط مايل. 
 30 من  �عتبار�  �ملتحدة،  لــالأمم  فوفقًا 
فقط  �ملئة  يف   9 كــان   ،2020 نوفمرب 
مايل  �ضمال  يف  �ملدنيني  ـــني  �الإد�ري من 
حا�ضرين  �لبالد  و�ضط  موبتي  ومنطقة 
''�أدنــى رقم  فعليا يف مركز عملهم، وهو 
من  و�عــتــبــار�   .''2015 �ضبتمرب  منذ 
نف�ص �لتاريخ، مت �إغالق 1261 مدر�ضة 
�نعد�م  ب�ضبب  �لبالد  وو�ضط  �ضمال  يف 

�الأمن.
�لقو�ت  �ضحب  عن  �حلديث  �ضياق  ويف 
ــيــة مـــن مــنــطــقــة �لــ�ــضــاحــل  �لــفــرنــ�ــض

�ل�ضحب  �إن  مــاكــرون  قــال  �الأفــريــقــي، 
�إن  وقــال  خطاأ،  �لــقــو�ت  لهذه  �لــفــوري 
''تطور�ت مهمة بدون �ضك �ضتدخل على 
�ل�ضاحل  منطقة  يف  �لع�ضكري  �نت�ضارنا 
لن  �الأمــر  هذ�  لكن  �ملنا�ضب،  �لوقت  يف 
فرن�ضا  وتن�ضر  ــور''.  ــف �ل على  يح�ضل 
�ل�ضاحل،  منطقة  يف  جندي   5100
�نتقاد�ت  ولكن   ،2013 عام  مطلع  منذ 
ب�ضبب  �لع�ضكري  �لتدخل  لهذ�  توجه 
ب�ضكل  �ملنطقة  يف  �لهجمات  ��ضتمر�ر 

�ضبه يومي.
�ال�ضتق�ضائي  بارت  ميديا  موقع  وقال 
يف  �لع�ضكري  �لــوجــود  �إن  �لفرن�ضي، 
لفرتة  ظــل  وبعدما  �ل�ضاحل،  منطقة 
طويلة حم�ضورً� يف د�ئرة �ضيقة، �تخذ 
بد�ية �لعام �جلاري بعد� جديد� متاما، 
بعد �أن ُقتل �أكرث من 50 جنديا فرن�ضيا 

قتلو� يف عملية ''برخان'' �لع�ضكرية.
ــني  ــي ــان ــربمل �ل �أن  �ملــــوقــــع   ــــح  ــــض و�أو�
هذ�  حول  متحفظني  كانو�  �لفرن�ضيني 
�ملو�ضوع، لكنهم بد�أو� يطرحونه ب�ضكل 
حيث  �الأخـــرية،  �الأ�ضابيع  يف  متز�يد 
�أعرب �لكثري من �ملنتخبني �ملنتمني �إىل 
�ليمني و�لي�ضار عن �ضكوكهم ب�ضاأن مز�يا 
��ضتمر�ر �لوجود �لع�ضكري �لفرن�ضي يف 

منطقة �ل�ضاحل �الإفريقية.

اخلمي�س  08  فورار 2971/ 18  فيفري 2021 املوافق لـ 06 رجب  071442

امل�ستمّر  الع�سكري  وجودها  اأّن  االأربعاء،  نيوزيلندا،  اأعلنت 
يف اأفغان�ستان منذ عقدين �سينتهي ر�سميًا يف مايو املقبل، حن 
رئي�سة  وقالت  البلد.  هذا  يف  الباقن  جنودها  اآخر  �سيغادر 
الدفاع  قوات  وجود  من  عامًا   20 "بعد  بيان:  يف  الوزراء، 

النيوزيلندية يف اأفغان�ستان، حان الوقت الإنهاء انت�سارنا".
بن  الدوحة  يف  حاليًا  اجلارية  ال�سالم  عملية  اأّن  واعتربت 
اإىل  ل  للتو�سّ املثلى  الفر�سة  هي  "طالبان"  وحركة  كابول 
2001 خدم حواىل  حّل �سيا�سي دائم للنزاع االأفغاين، ومنذ 
اخلا�سة  الوحدات  من  اأفغان�ستان،  يف  نيوزيلندي   3500

وطواقم الإعادة االإعمار.

جانب  اإىل  جو،  �سول  ري  ال�سمالية،  كوريا  زعيم  زوجة  ظهرت 
زوجها، كيم جونغ اأون خالل حفل مو�سيقي، بعد غياب دام عاما 
التابعة  الر�سمية  �سينمون''  ''رودونغ  �سحيفة  ون�سرت  باأكمله. 
حلزب العمال احلاكم �سوًرا لهما مبنا�سبة عيد ميالد والد كيم، 
والزعيم ال�سابق، كيم جونغ اإيل. وظهر الزوجان وهما يبت�سمان 
يانغ.    بيونغ  العا�سمة  يف  املو�سيقية  احلفلة  م�ساهدتهما  خالل 
�سخ�ص  اأي  يكن  مل  ال�سابقة،  االأحداث  من  العديد  عك�ص  وعلى 
اأو  الكمامات  يرتدي  �سينمون''  ''رودونغ  ن�سرتها  التي  ال�سور  يف 

يحافظ على تدابري التباعد االجتماعي.

يحظر  قانون  م�سروع  �ستعد  اإ�سرائيل  اأن  العربية   7 القناة  ذكرت 
من  ويعاقب  الهاي،  حمكمة  مع  التعاون  اأو  معلومات  اأي  تقدمي 
القانون  اأن  واأو�سحت  �سنوات.   5 اإىل  ت�سل  ملدة  بال�سجن  ينتهكه 
ومتويل  للمحكمة  اإ�سرائيلية  �سخ�سيات  ت�سليم  حظر  اأي�سا  �سي�سمل 
وفر�ص  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  اأمام  القانوين  الدفاع  نفقات 
وتندرج  ل�ساحلها.  يعملون  الذين  واأولئك  املحكمة  �سد  عقوبات 
اجلنائية  �سد  اإ�سرائيل  تتخذها  اإجراءات  �سل�سلة  يف  اخلطوة  هذه 
الدولية بعد اإعالنها فتح حتقيق �سد اإ�سرائيل يف جرائم حرب بحق 

الفل�سطينين.
باأي و�سيلة  اإىل ذلك، �ستت�سرف احلكومة االإ�سرائيلية   باالإ�سافة 
حتت ت�سرفها لالإفراج عن اأي �سخ�ص حمتجز ب�سبب اأن�سطة حمكمة 
الهاي، و�ستتحمل حتى تكاليف حماية مواطن اأو جندي اأو موظف 

عام اأو م�سوؤول منتخب من املحكمة.

نيجرييا  يف  اأمنية  م�سادر  عن  بر�ص"  "فران�ص  وكالة  نقلت 
ونقلت  م�سلحن.  اأيدي  على  التالميذ  مئات  اختطاف  تاأكيدها 
الوكالة عن م�سادر اأمنية اأن مئات االأطفال اختطفوا على اأيدي 
اختطاف  حادثة  عن  نيجرييا  يف  ال�سلطات  واأعلنت  املهاجمن. 
جماعي جديدة.    من جهتها نقلت وكالة "رويرتز"عن متحدثة 
اعتدوا على مدر�سة  املهاجمن  اأن  تاأكيدها  الوالية  با�سم حاكم 
اأو�سح  فيما  املخطوفن،  االأطفال  عدد  عن  الك�سف  دون  ثانوية 
يف  احلكومية  العلوم  كلية  ا�ستهدف  الهجوم  اأن  حمليون،  �سكان 
منطقة كاغارا، ومل ينجح حرا�ص املوؤ�س�سة التعليمية يف الت�سدي 

للمعتدين.
ومل تت�سح بعد من هي اجلهة امل�سوؤولية عن الهجوم، خا�سة واأن 
عدة جماعات مت�سددة تن�سط يف �سمال نيجرييا ت�ستخدم اأ�سلوب 

االختطاف، منها "بوكو حرام" والفرع املحلي لتنظيم "داع�ص".

من  كيلوغراما   1426 يقارب  ما  هندورا�ص  �سرطة  اأحرقت 
باملخدرات،  االجتار  ع�سابات  من  حجزته  الذي  الكوكاين، 
وذلك يف وقت يجري التحقيق يف الواليات املتحدة مع رئي�ص 
البالد خوان اأورلندو هرننديز وم�سوؤولن من القوات امل�سلحة، 

بتهمة االجتار باملخدرات.

اأول ظهور لزوجة الزعيم الكوري 
منذ �ضنة

اإ�ضرائيل تعد قانونا يحظر التعاون مع 
حتقيقات حمكمة الهاي

ن�ضر اهلل يحذر 
اإ�ضرائيل بعد 

تدريبات "االأيام 
القتالية"

م�ضلحون يختطفون مئات التالميذ يف 
نيجرييا

�ضرطة هندورا�س حترق 1.5 طن 
من الكوكايني امل�ضبوطة من ع�ضابات 

االجتار باملخدرات

نيوزيلندا ُتنهي ر�ضميًا وجودها 
الع�ضكري يف اأفغان�ضتان مبايو املقبل

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
اأملانيا ترف�س م�ضاركة فرن�ضا القتال يف مايل



بطولة  عمر  من  الثانية  اجلولة  ال�سبت  غد  بعد  زوال  تدرك 
اجلولة  وهذه  ال�سرقية،  جمموعتها  يف  الثاين  الوطني  الق�سم 
احتاد  لقاء  غــرار  على  ــدة  وواع مثرية  مباريات  علينا  تقرتح 
حمام  ال�سهيد  ملعب  يحت�سنه  الذي  اخلروب  وجمعية  خن�سلة 
اأ�سبال املدرب اجلنحاوي ح�سروا مبعنويات  عمار، ومن جهتهم 
عالية ناهيك بعد النتيجة امل�ستحقة يف جولة االفتتاح بعدما 
عاد اخلنا�سلة بتعادل ثمن من خارج الديار على ح�ساب �سباب 
�سامر  القائد  زمالء  معنويات  رفعت  التي  النتيجة  وهي  باتنة 
عبد احلكيم ، ومباراة هذا ال�سبت لها طابعها ونكهتها ودون �سك 
رفقاء دمان يدركون امل�سوؤولية التي تنتظرهم اأما خ�سم عنيد 
ولن يتنقل يف ثوب املنهزم بل �سريمي بكل ثقله من اأجل حتقيق 
نتيجة اإيجابية ليتدارك تعرثه يف اجلولة املا�سية اأمام اجلار 
" وهو ما يجعل املباراة تكون مفتوحة وهو ما �سي�سهل  " املوك 
الالعبن  اأن  �سيما  ال  لالحتاد  الهجومية  القاطرة  ماأمورية 
داخل  نقطة  اأي  ي�سيعوا  ــن  ول الــفــوز  حتقيق  على  م�سرون 
القواعد، وهو العمل الذي قام به الطاقم الفني خالل احل�س�ص 
اأكد املدرب امل�ساعد عبد  التدريبية التي ت�سبق اللقاء ،وهو ما 
احلق معا�سي الذي اأكد اأن فريقه �سيدخل ب�سعار الفوز وال غريه 
والظفر بالنقاط الثالث الأنه اأكد الالعبن عازمون على حتقيق 

نتيجة موفقة اأخرى للبقاء يف كوكبة املقدمة .
املن�سرم  للمو�سم  الفريق  هداف  جهته  من  اآخر  �سعيد  وعلى 

علي كريوي اندمج مع املجموعة بعدما متاثل 
اإىل ال�سفاء وقد يكون �سمن قائمة الـ 18 

العبا ويرتقب على االأقل يلعب كبديل 
لزمالء  �سندا  �سيكون  �سك  ودون 

وما  لوزنه  نظرا  �سامر  القائد 
من  اأي�سا  كذلك  يقدمه، 

امليدان  متو�سط  جهته 
بدوره  حــمــزاوي  �سامر 

مع  التدريبات  ا�ستاأنف 
بقية الالعبن وال ن�ستبعد 

لقاء  يف  حا�سرا  يــكــون  اأن 
الثنائي  يبقى  ،بينما  الي�سكا 

العالج  يتابعان  وحقا�ص  دمان 
حتت مراقبة طبيب الفريق .

الــرئــيــ�ــص  اإدارة  جــهــتــهــا  مـــن 
ورقة  على  تلعب  وليد  بــوكــرومــة 

ال�ساعات  خالل  وقامت  التحفيزات 
االأخري  التعادل  منحة  توزيع  املا�سية 

يف  ليكونوا  الالعبن  على  "الكاب"  اأمام 
يومهم يوم ال�سبت وحتقيق الفوز وتدعيم 

الر�سيد النقطي بثالث نقاط جديدة.

ت�سعى اإدارة وفاق �سطيف اإىل ح�سم �سفقة �سانع 
االألعاب عبد املوؤمن جابو خالل االأيام املقبلة من 
اأجل �سمه اإىل �سفوف الوفاق يف فرتة التحويالت 
ال�ستوية املقررة بعد نهاية مرحلة الذهاب بعد اأن 
مولودية  ال�سابق  فريقه  مع  عقده  الالعب  ف�سخ 
جابو  ل�سم  الوفاق  اإدارة  م�ساعي  وتاأتي  اجلزائر، 
انق�ساما  طنجة  حي  ــن  اإب ــودة  ع اأثـــارت  وقــت  يف 
وا�سحا بن االأن�سار يف ظل معار�سة �سريحة منهم 
الوفاق  بها  غادر  التي  للطريقة  بالنظر  لعودته 
من  العديد  جابو  وميلك  الفارطة،  الفرتة  خالل 
يف�سل  اأنه  غري  العربية  وحتى  املحلية  العرو�ص 
العودة اإىل الوفاق الذي مينحه االأولوية 
ــاق على  ــف االإت ــال  يف ح

اجلانب املايل.
لوفاق  التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  وعقد 
�سطيف اإجتماعا نهار االأم�ص بقيادة الرئي�ص عبد 
الق�سايا  من  العديد  درا�سة  ومت  �سرار،  احلكيم 
على  الــفــريــق  يف  الت�سيريية  ــور  ــاالأم ب اخلــا�ــســة 
امل�ستحقات  ق�سية  واأخذت  االإجتماع،  هذا  هام�ص 
املالية لالعبن ح�سة االأ�سد خالل هذا االإجتماع 
خالل  ومت  الو�سعية،  لــهــذه  حــلــول  عــن  للبحث 
مال  راأ�ــص  فتح  على  االإتفاق  اأي�سا  االإجتماع  هذا 
ال�سركة التجارية للوفاق من اأجل ال�سماح بدخول 
اأن يتم عقد جمعية  م�ساهمن جدد، ومن املنتظر 
اإ�ستثنائية لل�سركة التجارية خالل االأيام املقبلة 
ال�سركة،  مــال  راأ�ــص  فتح  قــرار  تر�سيم  اأجــل  من 
ويرف�ص العبو الوفاق اأي تاأجيل يف موعد ت�سوية 
امل�ستحقات واملقررة يوم 28 فيفري مثلما مت 
رئي�ص  مع  عليه  االإتفاق 

النادي الهاوي كمال اليف يف وقت �سابق، وتواجه 
اإدارة الوفاق م�ساكل مالية كبرية يف الوقت الراهن 
لت�سوية  الالزمة  املالية  ال�سيولة  غياب  ب�سبب 
االإجتماع  اإلغاء  مت  ال�سياق  ذات  ويف  امل�ستحقات، 
الذي كان مقررا بن اإدارة الوفاق والالعبن قبل 
ما  وهو  جمهولة  الأ�سباب  كوتوكو  اأ�سانتي  مباراة 

اأ�سفر عن دخول الالعبن يف اإ�سراب نهار االأم�ص.
و�سبط امل�سوؤول االأول عن العار�سة الفنية لوفاق 
ملباراة  التح�سريات  برنامج  الكوكي  نبيل  �سطيف 
اأ�سانتي كوتوكو املقررة يوم االأحد، وبرمج التقني 
التون�سي ح�ستن نهار االأم�ص مبلعب 08 ماي حيث 
مت  بينما  �سباحا  ال11  توقيت  يف  االأوىل  جرت 
برجمة احل�سة الثانية يف توقيت ال�ساد�سة م�ساء 
)نف�ص توقيت املباراة(، وتخو�ص ت�سكيلة الوفاق 
كوتوكو  اأ�سانتي  مباراة  قبل  تدريبية  ح�سة  اأخر 
من  �سباحا  العا�سرة  توقيت  يف  ال�سبت  �سبيحة 

اأجل ال�سماح للمناف�ص بالتدرب على اأر�سية امللعب 
يف توقيت اللقاء مثلما متليه القوانن.

ترتيب  يف   12 املرتبة  �سطيف  وفـــاق  واإحــتــل 
االإحتاد  طرف  من  وال�سادر  االإفريقية  االأندية 
20 �سنة،  اأخر  االإفريقي لكرة القدم )الكاف( يف 
21 نقطة يف الرتتيب الذي يعتمد  الوفاق  وجمع 
وجاء  لالأندية،  القارية  امل�ساركات  نتائج  على 
على  واالأوىل  عربيا  التا�سعة  املرتبة  يف  الوفاق 
امل�ستوى املحلي فيما حل اإحتاد العا�سمة يف ال�سف 
الوفاق  اإدارة  القبائل، وتوا�سل  الثاين ثم �سبيبة 
االإ�ستثمار يف الالعبن ال�سبان حيث وقع الالعبان 
 ،2003 ــن مــوالــيــد  نــذيــر م الــعــيــفــة  ــان  ــي ــدول ال
مع  عقديهما   ،2002 مواليد  من  رفيق  وبوغيوط 
االأول  ين�سط  حيث  موا�سم،  ثالثة  ملــدة  الوفاق 
وهما  هجومي  ميدان  و�سط  والثاين  األعاب  �سانع 

القادمان من �سبيبة �سكيكدة.
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مولودية باتنة - احتاد ال�شاوية 

احتاد خن�شلة - جمعية اخلروب 

نادي تالغمة - مولودية العلمة 

مولودية ق�شنطينة - اإحتاد عنابة 

دفاع تاجنانت - �شباب باتنة

هذه  يف  املاأمورية  �سعوبة  من  وبالرغم  �سهلة 
اأنهم  اأكــدوا  "الكاب"  العبي  اأن  اإال  املواجهة 
بتحقيق  فريقهم  واإدارة  اأن�سارهم  يعدون 
بالنقاط  الــعــودة  ال  ــا  ومل اإيجابية  نتيجة 
اأمــام  املهمة  ب�سعوبة  يقينهم  رغــم  الــثــالث 

الفوز  بعد  مرتفعة  حاليا  معنوياته  فريق 
خارج  املا�سية  اجلولة  يف  جانبه  من  املحقق 

الديار.
اأن  جماهد  بلعيد  البدين  املح�سر  اأكــد  كما 
واأن  عــاديــة  ظـــروف  يف  ت�سري  التح�سريات 
الطاقم الفني قام بت�سحيح وتدارك االأخطاء 
منها  البدنية  املا�سية  اجلولة  يف  امل�سجلة 
والتكتيكية واأ�ساف:" نعمل على التح�سريات 
التي  الفرق  لكل  اهتماما  نويل  وقد  بانتظام 
نواجهها حيث ال نفرق بن فريق دون االآخر 
وال  امل�ستوى  يف  تت�ساوى  املنتمية  الفرق  كل   ،
هي  كالمي  على  والدليل  ا�ستثناءات  توجد 
عك�ص  جـــاءت  الــتــي  االأوىل  اجلــولــة  نتائج 
التوقعات ،فال يوجد فرق بن الفرق بل يجب 
اأخذ االأمور بكل جدية كما ركزنا على اأ�سياء 
حمرتما  فريقا  يعترب  الــذي  ملناف�سنا  اأخــرى 
وت�سكيلته جمموعة من ال�سبان ويجب علينا 
يف  الوقوع  لتفادي  كبري  بحزم  ــور  االأم اأخــد 
ت�سجيل  على  اأي�سا  و�سنعمل  الزائدة  الثقة 
نتيجة اإيجابية ت�سمح لنا العمل باأريحية يف 

اجلوالت املقبلة وبعيدا عن ال�سغط".

�ستكون اأنظار متتبعي الرابطة الثانية 
ع�سية  م�سوبة  ال�سرقية  املجموعة  يف 
اإ�سماعيل"  "لهوى  ملعب  اإىل  ال�سبت 
غاية  يف  مقابلة  �سيحت�سن  والــــذي 
دفــاع  امل�سيف  الــفــريــق  بــن  االأهــمــيــة 
وهي  باتنة  �سباب  وال�سيف  تاجنانت 
املحليون  عليها  يــعــول  الــتــي  املــبــاراة 
الثاين  الــفــوز  حتقيق  اأجــل  مــن  كثريا 
الديار،  داخل  واالأول  البطولة  يف  لهم 
املــاأمــوريــة  �سعوبة  ــن  م ــم  ــرغ ال عــلــى 
اجلولة  يف  تعرث  جريح  مناف�ص  اأمـــام 
خن�سلة  اإحتاد  اأمام  ملعبه  على  االأوىل 
بكامل  الـــكـــاب  ت�سكيلة  و�ــســتــدخــل 
�سيتيح  ما  وهــو  االأ�سا�سية  عنا�سرها 
جميع  عريبي  �سليم  املــوؤقــت  للمدرب 
اخلطة  و�سع  بغية  الرابحة،  االأوراق 
نتيجة  لتحقيق  املنا�سبة  التكتيكية 

اإيجابية يف هذه ال�سفرية.
باتنة  �سباب  اإدارة  و�سعت  جهتها  من 
بنتيجة  للعودة  املالئمة  الظروف  كل 
هذه  و�ستحمل  تاجنانت  من  اإيجابية 

يعرفان  الفريقن  باإعتبار  املواجهة 
ــبــعــ�ــص بـــ�ـــســـورة جــيــدة  بــعــ�ــســهــمــا ال
حتمل  ما  دائما  ال�سابقة  ومواجهاتهما 
طابع االإثارة والت�سويق، ومن دون �سك 
تكون  لن  االأورا�ــص  اأبناء  ماأمورية  فاإن 

فريق  ال�سبت  ــوم  ي اأم�سية  ي�ستقبل 
ال�ساوية  احتاد  �سيفه  باتنة  مولودية 
الثانية  ــة  ــول اجل حلــ�ــســاب  مـــبـــاراة  يف 
الــثــاين يف قمة  الــقــ�ــســم  بــطــولــة  مــن 
واحلما�ص،  االإثــــارة  مــن  بالكثري  تعد 
اأول  الــريــا�ــســي  ــب  ــرك امل �سيحت�سنها 
الفريقن  كال  وي�سعى  بباتنة،  نوفمرب 
لتحقيق نتيجة ايجابية يف هذه القمة 
القوية،  االنطالقة  لتاأكيد  الكروية 
ال�ستغالل  االأر�ــص  اأ�سحاب  ياأمل  حيث 
يف  لهم  فوز  اأول  وحتقيق  االأر�ــص  عامل 
غمار  يف  بقوة  بالدخول  ي�سمح  املو�سم 
يتنقل  لن  حن  يف  املو�سم،  هذا  مناف�سة 
اأ�سبال التقني الباتني ح�سن زكري اإىل 
ال�سحية وعينهم  باتنة يف ثوب  مدينة 
والعودة  املحلين  مباغتة  على  اأي�سا 
على  نقطة  واقتنا�ص  مر�سية  بنتيجة 

املقابلة غاية يف  اأقل تقدير مما يجعل 
االإثارة والندية والتناف�ص.

يذكر اأن حت�سريات اأ�سبال غيموز لهذه 
اأجواء جيدة وبتعداد  املقابلة جرت يف 

حممد  رفقاء  ح�سر  حيث  مكتمل  �سبه 
�سي حممد طيلة االأ�سبوع وفقا للربنامج 
الطاقم  مــن  اأمـــال  امل�سطر  التح�سريي 

الفني يف جتهيز العبيه لهذه املوقعة.

دخلت اإدارة اأهلي الربج يف مفاو�سات مع املدرب ال�سابق 
باالإ�سراف  اإقناعه  اأجل  من  زاوي  �سمري  ال�سلف  الأوملبي 
املو�سم  من  تبقى  فيما  للفريق  الفنية  العار�سة  على 
املفاو�سات  ف�سل  بزاوي يف ظل  االإت�سال  اجلاري، وجاء 
التي جرت يف وقت �سابق مع بوزيدي و�سليماين، وتاأتي 
املوؤقت  اإدارة االأهلي يف ظل عدم قدرة املدرب  حتركات 
عبد النور بو�سبيعة على موا�سلة العمل مبفرده يف ظل 
التي  امل�ساكل  ال�سلبية ف�سال عن  النتائج  �سل�سلة  توا�سل 
االأهلي  فيها  تعرث  التي  املباراة  بعد  التعداد  يف  ح�سلت 

اأمام فريق جنم مقرة.
واإنهزمت ت�سكيلة االأهلي يف املباراة الودية التي جرت 
فريق  اأمـــام  بــالــربج  اأوت   20 مبلعب  االأمــ�ــص  �سبيحة 
املباراة  وهي  مقابل  دون  هدف  بنتيجة  ورقلة  اإحتــاد 
لعدد  الفر�سة  فيها  مينح  اأن  الفني  الطاقم  ف�سل  التي 
كبري من الالعبن ال�سبان، وغاب عن ت�سكيلة االأهلي يف 
هذه املباراة كل من �سيدريك، قعقع، بو�سماحة، متحزم، 
زغدان، و�سان، مدور، دواجي، رحماين، را�سدي و�سبيعي، 

حيث ف�سل الطاقم الفني اإعفاء الركائز لتفادي تلقيهم 
وداد  اأمـــام  املنتظرة  املــبــاراة  قبل  جــديــدة  الإ�ــســابــات 

تلم�سان.
تنتظر  التي  املقابلة  عن  �سبيعي  املدافع  غياب  وتاأكد 
االأهلي هذا ال�سبت اأمام وداد تلم�سان ب�سبب تلقيه الإنذار 
عقوبة  ت�سليط  مت  حيث  ال�سابقة  املقابلة  يف  اإحتجاج 
جانب  ومن  الالعب،  حق  يف  واحدة  مباراة  يف  االإيقاف 
الفريق  اأجــراهــا  التي  اال�ستئناف  ح�سة  �سهدت  اأخــر 
اأجواء  اإىل  عثمان  بن  املهاجم  عودة  اأم�ص  اأول  اأم�سية 
املناف�سة حيث اندمج يف املجموعة بعد غياب طويل عن 
ركبته،  على  جراحية  لعملية  اإجرائه  ب�سبب  امليادين 
الطبي  الطاقم  له  �سمح  طبية  ملراقبة  اإجرائه  وبعد 
باالندماج يف املجموعة وهو االأمر الذي يوؤكد جاهزيته 
حت�سبا ملواجهة وداد تلم�سان يف اجلولة القادمة واملقررة 
يتوا�سل  فيما  الثالثة،  ال�ساعة  من  بداية  ال�سبت  يوم 
غياب املدافع حمو�ص واملهاجم زياين واحلار�ص �سيدريك 

بداعي االإ�سابة التي يعانون منها.

اإىل  ال�سبت  ــذا  ه العلمة  مــولــوديــة  ت�سكيلة  تتنقل 
ب�سري  خبازة  مبلعب  املحلي  النادي  ملواجهة  التالغمة 
زواال  والن�سف  الثانية  ال�ساعة  من  بداية  بالتالغمة 
حل�ساب اجلولة الثانية من بطولة الق�سم الثاين للهواة 
عن  العلمية  الت�سكيلة  وتبحث  ال�سرقية،  املجموعة 
لها  اإيجابية ملحو اخل�سارة التي تعر�ص  العودة بنتيجة 
وتخو�ص  البطولة،  من  االأوىل  اجلولة  لقاء  يف  الفريق 
خدمات  من  منقو�سة  املــبــاراة  هــذه  املولودية  ت�سكيلة 
الثنائي خريفي وكامل فيما �سيكون باقي التعداد حتت 
مهمة  اأن  اإعـــرتف  ــذي  ال عبا�ص  عزيز  املـــدرب  ت�سرف 
بالنظر  ال�سبت  هذا  مقابلة  يف  �سهلة  تكون  لن  الفريق 
للتاأخر الذي يعاين منه الفريق من ناحية التح�سريات 

يف الوقت الراهن.
العلمة  مــولــوديــة  ت�سكيلة  توا�سل  اأن  املنتظر  ومــن 
اجلــاري  املو�سم  نهاية  غاية  اإىل  مناف�سيها  اإ�ستقبال 
مبلعب ال�سهيد عمار حار�ص بو�سط املدينة وهذا يف ظل 
ملعب  اأر�سية  عليها  تتواجد  التي  الكارثية  الو�سعية 
م�سعود زوغار والتاأخر احلا�سل يف �سيانة االأر�سية اإىل 
مناق�سة  باإطالق  البلدية  م�سالح  قيام  رغم  االأن  غاية 

بع�ص  يتطلب  الذي  االأمر  وهو  االأر�سية  �سيانة  الإعادة 
راحتهم  املولودية  العبو  وجد  اأخر  جانب  ومن  الوقت، 
التي  لالأر�سية  النوعية اجليدة  ملعب حار�ص يف ظل  يف 
الت�سكيلة  اأن  الفارطة، علما  الفرتة  مت جتديدها خالل 
جعل  الــذي  االأمــر  وهو  امللعب  معامل  على  تتعود  بــداأت 
كان  اأنه  خا�سة  اجلانب  هذا  من  مرتاحا  عبا�ص  املدرب 
اأن  تاأقلم الالعبن مع االأر�سية بحكم  متخوفا من عدم 
البطولة  بداية  قبل  التح�سريات  اأغلب  خا�ص  الفريق 

خارج العلمة. 
املقبلة  اجلــوالت  رزنــامــة  عن  الــهــواة  رابطة  وك�سفت 
يومي  الثالثة  اجلولة  برجمة  مت  حيث  البطولة  من 
يومي  مربجمة  الرابعة  اجلولة  فيما  فيفري،  و27   26
يوم  فمربجمة  اخلام�سة  اجلولة  اأما  مار�ص،  و06   05
ال�ساد�سة  باجلولة  متبوعة  وتكون  مار�ص   11 اخلمي�ص 
يوم الثالثاء 16 مار�ص مع برجمة اجلولة ال�سابعة يوم 
20 مار�ص، اأما اجلولة الثامنة فمربجمة يوم 26 مار�ص 
مار�ص   30 الثالثاء  يوم  التا�سعة  اجلولة  بعدها  وتلعب 
من  االأخرية  واجلولة  اأفريل   03 يوم  العا�سرة  واجلولة 

مرحلة الذهاب يومي 09 و10 اأفريل القادم.

اإحتــــاد  اإدارة  متــكــنــت 
م�سكل  حــل  مــن  عنابة 
اإجازات الالعبن اجلدد 
بعد اأن مت ت�سوية جزء 
املنازعات  جلنة  ديون  من 
وهو االأمر الذي مت بعد اللقاء 
الذي ح�سل مع م�سوؤويل االإحتادية 
اإىل  ورابطة الهواة، حيث مت التو�سل 
م�ستحقات  ن�سف  لت�سوية  املثالية  ال�سيغة 
الدائنن فقط مع ت�سوية ال�سطر املتبقي قبل 
فرتة التحويالت القادمة، وحت�سل الالعبون 

الدائنون نهار االأم�ص على اأموالهم فيما �سيتم 
هذا  وعلى  اخلمي�ص،  هــذا  ـــازات  االإج �سحب 
االأ�سا�ص فاإن ت�سكيلة االإحتاد �ستكون مكتملة 
يف لقاء اجلولة الثانية من البطولة واملقررة 
يوم ال�سبت مبلعب احلامة اأمام فريق مولودية 

ق�سنطينة.
البا�سط  عبد  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقــال 
زعيم اأنه ي�سكر كثريا وايل عنابة على وقفته 
بها  قــام  التي  املــبــادرة  خــالل  من  الفريق  مع 
عن  تراجعه  عن  كا�سفا  االإعــانــات  لت�سريح 
�سابق  وقت  يف  اإتخذه  الذي  االإن�سحاب  قرار 

املدير  تــراجــع  كما  ــكــال،  االإ�ــس ــذا  ه ب�سبب 
بن  ــدرب  امل وكــذا  حمو�ص  للفريق  الريا�سي 
بعد  الت�سكيلة  مع  العمل  با�سر  الــذي  �سوية 
مدرب  واأكد  ال�سابقة،  احل�س�ص  عن  غاب  اأن 
�ساأنه  من  اجلدد  الالعبن  تاأهيل  اأن  االإحتاد 
ق�سنطينة  اإىل  يتنقل  الــفــريــق  يجعل  اأن 
بنتيجة  العودة  اأجل  من  مرتفعة  مبعنويات 
لقاء  يف  امل�سجل  التعرث  وتـــدارك  اإيجابية 
اجلولة االأوىل حيث اإكتفت ت�سكيلة االإحتاد 
اأمام  �سبكة  كل  يف  هدف  االإيجابي  بالتعادل 

مولودية باتنة.

تاجنانت اإىل  باملخاطر  حمفوفة  رحلة  "الكاب" يف 
 وعينه على التدارك وت�شحيح امل�شار 

الالعبون يقاطعون واالإدارة ت�شر على ا�شرتجاع 
جابو رغم معار�شة االأن�شار 

البوبية ت�شتقبل اأبناء �شيدي اأرغي�س
 يف قمة االأورا�س 

اأ�شبال اجلنحاوي م�شرون على الفوز وتاأكيد 
انطالقتهم القوية  

�شمري زاوي مر�شح لالإ�شراف على العار�شة 
الفنية وهزمية مفاجئة اأمام اإحتاد ورقلة وديا

البابية تبحث عن التدارك يف التالغمة 
والعودة بنتيجة اإيجابية 

االإدارة تتح�شل على اإجازات اجلدد 
ومباراة "املوك" باالأكابر
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وفاق �شطيف 

اأهلي الربج

اأحمد اأمن. ب 

اأعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم تاأجيل زيارة رئي�ص االحتاد

 الدويل لكرة القدم جياين اإنفانتينو اىل اجلزائر التي كانت مقررة يومي 21 

و 22 فيفري اإىل موعد الحق "الأ�سباب طارئة و خا�سة".

وجاء يف بيان للفاف على موقعها الر�سمي :"الأ�سباب طارئة و خا�سة مت تاأجيل زيارة رئي�ص االحتاد الدويل لكرة 

القدم )الفيفا( ال�سيد جياين اإنفانتينو اإىل موعد الحق".

وكانت الفاف قد اعلنت يوم االثنن عن قيام جياين اإنفانتينو بزيارة ر�سمية اىل اجلزائر يومي االأحد 

و االثنن القادمن.

واأو�سحت الفاف يف بيانها ان هذه الزيارة التي تدخل يف اطار "التقارب مع اجلمعيات الع�سوة" 

حول  اجلزائرية  القدم  كرة  يف  الر�سمين  مع  بالتباحث  الفيفا  لرئي�ص  �ست�سمح  كانت 

ترقية قيم و تطوير اللعبة االأكرث �سعبية".

2015 حينما  اإنفانتينو كان قد زار اجلزائر يف نوفمرب  للتذكري فاإن جياين 

كان يتوىل من�سب االأمن العام لالحتاد االوروبي لكرة لقدم )يويفا( يف 

اإطار حملته النتخابات رئا�سة الفيفا.

زيارة رئي�س الفيفا 

اإنفانتينو 

اإىل اجلزائر توؤجل

ق.ر



بطولة  عمر  من  الثانية  اجلولة  ال�سبت  غد  بعد  زوال  تدرك 
اجلولة  وهذه  ال�سرقية،  جمموعتها  يف  الثاين  الوطني  الق�سم 
احتاد  لقاء  غــرار  على  ــدة  وواع مثرية  مباريات  علينا  تقرتح 
حمام  ال�سهيد  ملعب  يحت�سنه  الذي  اخلروب  وجمعية  خن�سلة 
اأ�سبال املدرب اجلنحاوي ح�سروا مبعنويات  عمار، ومن جهتهم 
عالية ناهيك بعد النتيجة امل�ستحقة يف جولة االفتتاح بعدما 
عاد اخلنا�سلة بتعادل ثمن من خارج الديار على ح�ساب �سباب 
�سامر  القائد  زمالء  معنويات  رفعت  التي  النتيجة  وهي  باتنة 
عبد احلكيم ، ومباراة هذا ال�سبت لها طابعها ونكهتها ودون �سك 
رفقاء دمان يدركون امل�سوؤولية التي تنتظرهم اأما خ�سم عنيد 
ولن يتنقل يف ثوب املنهزم بل �سريمي بكل ثقله من اأجل حتقيق 
نتيجة اإيجابية ليتدارك تعرثه يف اجلولة املا�سية اأمام اجلار 
" وهو ما يجعل املباراة تكون مفتوحة وهو ما �سي�سهل  " املوك 
الالعبن  اأن  �سيما  ال  لالحتاد  الهجومية  القاطرة  ماأمورية 
داخل  نقطة  اأي  ي�سيعوا  ــن  ول الــفــوز  حتقيق  على  م�سرون 
القواعد، وهو العمل الذي قام به الطاقم الفني خالل احل�س�ص 
اأكد املدرب امل�ساعد عبد  التدريبية التي ت�سبق اللقاء ،وهو ما 
احلق معا�سي الذي اأكد اأن فريقه �سيدخل ب�سعار الفوز وال غريه 
والظفر بالنقاط الثالث الأنه اأكد الالعبن عازمون على حتقيق 

نتيجة موفقة اأخرى للبقاء يف كوكبة املقدمة .
املن�سرم  للمو�سم  الفريق  هداف  جهته  من  اآخر  �سعيد  وعلى 

علي كريوي اندمج مع املجموعة بعدما متاثل 
اإىل ال�سفاء وقد يكون �سمن قائمة الـ 18 

العبا ويرتقب على االأقل يلعب كبديل 
لزمالء  �سندا  �سيكون  �سك  ودون 

وما  لوزنه  نظرا  �سامر  القائد 
من  اأي�سا  كذلك  يقدمه، 

امليدان  متو�سط  جهته 
بدوره  حــمــزاوي  �سامر 

مع  التدريبات  ا�ستاأنف 
بقية الالعبن وال ن�ستبعد 

لقاء  يف  حا�سرا  يــكــون  اأن 
الثنائي  يبقى  ،بينما  الي�سكا 

العالج  يتابعان  وحقا�ص  دمان 
حتت مراقبة طبيب الفريق .

الــرئــيــ�ــص  اإدارة  جــهــتــهــا  مـــن 
ورقة  على  تلعب  وليد  بــوكــرومــة 

ال�ساعات  خالل  وقامت  التحفيزات 
االأخري  التعادل  منحة  توزيع  املا�سية 

يف  ليكونوا  الالعبن  على  "الكاب"  اأمام 
يومهم يوم ال�سبت وحتقيق الفوز وتدعيم 

الر�سيد النقطي بثالث نقاط جديدة.

ت�سعى اإدارة وفاق �سطيف اإىل ح�سم �سفقة �سانع 
االألعاب عبد املوؤمن جابو خالل االأيام املقبلة من 
اأجل �سمه اإىل �سفوف الوفاق يف فرتة التحويالت 
ال�ستوية املقررة بعد نهاية مرحلة الذهاب بعد اأن 
مولودية  ال�سابق  فريقه  مع  عقده  الالعب  ف�سخ 
جابو  ل�سم  الوفاق  اإدارة  م�ساعي  وتاأتي  اجلزائر، 
انق�ساما  طنجة  حي  ــن  اإب ــودة  ع اأثـــارت  وقــت  يف 
وا�سحا بن االأن�سار يف ظل معار�سة �سريحة منهم 
الوفاق  بها  غادر  التي  للطريقة  بالنظر  لعودته 
من  العديد  جابو  وميلك  الفارطة،  الفرتة  خالل 
يف�سل  اأنه  غري  العربية  وحتى  املحلية  العرو�ص 
العودة اإىل الوفاق الذي مينحه االأولوية 
ــاق على  ــف االإت ــال  يف ح

اجلانب املايل.
لوفاق  التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  وعقد 
�سطيف اإجتماعا نهار االأم�ص بقيادة الرئي�ص عبد 
الق�سايا  من  العديد  درا�سة  ومت  �سرار،  احلكيم 
على  الــفــريــق  يف  الت�سيريية  ــور  ــاالأم ب اخلــا�ــســة 
امل�ستحقات  ق�سية  واأخذت  االإجتماع،  هذا  هام�ص 
املالية لالعبن ح�سة االأ�سد خالل هذا االإجتماع 
خالل  ومت  الو�سعية،  لــهــذه  حــلــول  عــن  للبحث 
مال  راأ�ــص  فتح  على  االإتفاق  اأي�سا  االإجتماع  هذا 
ال�سركة التجارية للوفاق من اأجل ال�سماح بدخول 
اأن يتم عقد جمعية  م�ساهمن جدد، ومن املنتظر 
اإ�ستثنائية لل�سركة التجارية خالل االأيام املقبلة 
ال�سركة،  مــال  راأ�ــص  فتح  قــرار  تر�سيم  اأجــل  من 
ويرف�ص العبو الوفاق اأي تاأجيل يف موعد ت�سوية 
امل�ستحقات واملقررة يوم 28 فيفري مثلما مت 
رئي�ص  مع  عليه  االإتفاق 

النادي الهاوي كمال اليف يف وقت �سابق، وتواجه 
اإدارة الوفاق م�ساكل مالية كبرية يف الوقت الراهن 
لت�سوية  الالزمة  املالية  ال�سيولة  غياب  ب�سبب 
االإجتماع  اإلغاء  مت  ال�سياق  ذات  ويف  امل�ستحقات، 
الذي كان مقررا بن اإدارة الوفاق والالعبن قبل 
ما  وهو  جمهولة  الأ�سباب  كوتوكو  اأ�سانتي  مباراة 

اأ�سفر عن دخول الالعبن يف اإ�سراب نهار االأم�ص.
و�سبط امل�سوؤول االأول عن العار�سة الفنية لوفاق 
ملباراة  التح�سريات  برنامج  الكوكي  نبيل  �سطيف 
اأ�سانتي كوتوكو املقررة يوم االأحد، وبرمج التقني 
التون�سي ح�ستن نهار االأم�ص مبلعب 08 ماي حيث 
مت  بينما  �سباحا  ال11  توقيت  يف  االأوىل  جرت 
برجمة احل�سة الثانية يف توقيت ال�ساد�سة م�ساء 
)نف�ص توقيت املباراة(، وتخو�ص ت�سكيلة الوفاق 
كوتوكو  اأ�سانتي  مباراة  قبل  تدريبية  ح�سة  اأخر 
من  �سباحا  العا�سرة  توقيت  يف  ال�سبت  �سبيحة 

اأجل ال�سماح للمناف�ص بالتدرب على اأر�سية امللعب 
يف توقيت اللقاء مثلما متليه القوانن.

ترتيب  يف   12 املرتبة  �سطيف  وفـــاق  واإحــتــل 
االإحتاد  طرف  من  وال�سادر  االإفريقية  االأندية 
20 �سنة،  اأخر  االإفريقي لكرة القدم )الكاف( يف 
21 نقطة يف الرتتيب الذي يعتمد  الوفاق  وجمع 
وجاء  لالأندية،  القارية  امل�ساركات  نتائج  على 
على  واالأوىل  عربيا  التا�سعة  املرتبة  يف  الوفاق 
امل�ستوى املحلي فيما حل اإحتاد العا�سمة يف ال�سف 
الوفاق  اإدارة  القبائل، وتوا�سل  الثاين ثم �سبيبة 
االإ�ستثمار يف الالعبن ال�سبان حيث وقع الالعبان 
 ،2003 ــن مــوالــيــد  نــذيــر م الــعــيــفــة  ــان  ــي ــدول ال
مع  عقديهما   ،2002 مواليد  من  رفيق  وبوغيوط 
االأول  ين�سط  حيث  موا�سم،  ثالثة  ملــدة  الوفاق 
وهما  هجومي  ميدان  و�سط  والثاين  األعاب  �سانع 

القادمان من �سبيبة �سكيكدة.

بدري. عبدري. ع

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

العاي�ص. �ص 

اأمري رامز.ج

مولودية باتنة - احتاد ال�شاوية 

احتاد خن�شلة - جمعية اخلروب 

نادي تالغمة - مولودية العلمة 

مولودية ق�شنطينة - اإحتاد عنابة 

دفاع تاجنانت - �شباب باتنة

هذه  يف  املاأمورية  �سعوبة  من  وبالرغم  �سهلة 
اأنهم  اأكــدوا  "الكاب"  العبي  اأن  اإال  املواجهة 
بتحقيق  فريقهم  واإدارة  اأن�سارهم  يعدون 
بالنقاط  الــعــودة  ال  ــا  ومل اإيجابية  نتيجة 
اأمــام  املهمة  ب�سعوبة  يقينهم  رغــم  الــثــالث 

الفوز  بعد  مرتفعة  حاليا  معنوياته  فريق 
خارج  املا�سية  اجلولة  يف  جانبه  من  املحقق 

الديار.
اأن  جماهد  بلعيد  البدين  املح�سر  اأكــد  كما 
واأن  عــاديــة  ظـــروف  يف  ت�سري  التح�سريات 
الطاقم الفني قام بت�سحيح وتدارك االأخطاء 
منها  البدنية  املا�سية  اجلولة  يف  امل�سجلة 
والتكتيكية واأ�ساف:" نعمل على التح�سريات 
التي  الفرق  لكل  اهتماما  نويل  وقد  بانتظام 
نواجهها حيث ال نفرق بن فريق دون االآخر 
وال  امل�ستوى  يف  تت�ساوى  املنتمية  الفرق  كل   ،
هي  كالمي  على  والدليل  ا�ستثناءات  توجد 
عك�ص  جـــاءت  الــتــي  االأوىل  اجلــولــة  نتائج 
التوقعات ،فال يوجد فرق بن الفرق بل يجب 
اأخذ االأمور بكل جدية كما ركزنا على اأ�سياء 
حمرتما  فريقا  يعترب  الــذي  ملناف�سنا  اأخــرى 
وت�سكيلته جمموعة من ال�سبان ويجب علينا 
يف  الوقوع  لتفادي  كبري  بحزم  ــور  االأم اأخــد 
ت�سجيل  على  اأي�سا  و�سنعمل  الزائدة  الثقة 
نتيجة اإيجابية ت�سمح لنا العمل باأريحية يف 

اجلوالت املقبلة وبعيدا عن ال�سغط".

�ستكون اأنظار متتبعي الرابطة الثانية 
ع�سية  م�سوبة  ال�سرقية  املجموعة  يف 
اإ�سماعيل"  "لهوى  ملعب  اإىل  ال�سبت 
غاية  يف  مقابلة  �سيحت�سن  والــــذي 
دفــاع  امل�سيف  الــفــريــق  بــن  االأهــمــيــة 
وهي  باتنة  �سباب  وال�سيف  تاجنانت 
املحليون  عليها  يــعــول  الــتــي  املــبــاراة 
الثاين  الــفــوز  حتقيق  اأجــل  مــن  كثريا 
الديار،  داخل  واالأول  البطولة  يف  لهم 
املــاأمــوريــة  �سعوبة  ــن  م ــم  ــرغ ال عــلــى 
اجلولة  يف  تعرث  جريح  مناف�ص  اأمـــام 
خن�سلة  اإحتاد  اأمام  ملعبه  على  االأوىل 
بكامل  الـــكـــاب  ت�سكيلة  و�ــســتــدخــل 
�سيتيح  ما  وهــو  االأ�سا�سية  عنا�سرها 
جميع  عريبي  �سليم  املــوؤقــت  للمدرب 
اخلطة  و�سع  بغية  الرابحة،  االأوراق 
نتيجة  لتحقيق  املنا�سبة  التكتيكية 

اإيجابية يف هذه ال�سفرية.
باتنة  �سباب  اإدارة  و�سعت  جهتها  من 
بنتيجة  للعودة  املالئمة  الظروف  كل 
هذه  و�ستحمل  تاجنانت  من  اإيجابية 

يعرفان  الفريقن  باإعتبار  املواجهة 
ــبــعــ�ــص بـــ�ـــســـورة جــيــدة  بــعــ�ــســهــمــا ال
حتمل  ما  دائما  ال�سابقة  ومواجهاتهما 
طابع االإثارة والت�سويق، ومن دون �سك 
تكون  لن  االأورا�ــص  اأبناء  ماأمورية  فاإن 

فريق  ال�سبت  ــوم  ي اأم�سية  ي�ستقبل 
ال�ساوية  احتاد  �سيفه  باتنة  مولودية 
الثانية  ــة  ــول اجل حلــ�ــســاب  مـــبـــاراة  يف 
الــثــاين يف قمة  الــقــ�ــســم  بــطــولــة  مــن 
واحلما�ص،  االإثــــارة  مــن  بالكثري  تعد 
اأول  الــريــا�ــســي  ــب  ــرك امل �سيحت�سنها 
الفريقن  كال  وي�سعى  بباتنة،  نوفمرب 
لتحقيق نتيجة ايجابية يف هذه القمة 
القوية،  االنطالقة  لتاأكيد  الكروية 
ال�ستغالل  االأر�ــص  اأ�سحاب  ياأمل  حيث 
يف  لهم  فوز  اأول  وحتقيق  االأر�ــص  عامل 
غمار  يف  بقوة  بالدخول  ي�سمح  املو�سم 
يتنقل  لن  حن  يف  املو�سم،  هذا  مناف�سة 
اأ�سبال التقني الباتني ح�سن زكري اإىل 
ال�سحية وعينهم  باتنة يف ثوب  مدينة 
والعودة  املحلين  مباغتة  على  اأي�سا 
على  نقطة  واقتنا�ص  مر�سية  بنتيجة 

املقابلة غاية يف  اأقل تقدير مما يجعل 
االإثارة والندية والتناف�ص.

يذكر اأن حت�سريات اأ�سبال غيموز لهذه 
اأجواء جيدة وبتعداد  املقابلة جرت يف 

حممد  رفقاء  ح�سر  حيث  مكتمل  �سبه 
�سي حممد طيلة االأ�سبوع وفقا للربنامج 
الطاقم  مــن  اأمـــال  امل�سطر  التح�سريي 

الفني يف جتهيز العبيه لهذه املوقعة.

دخلت اإدارة اأهلي الربج يف مفاو�سات مع املدرب ال�سابق 
باالإ�سراف  اإقناعه  اأجل  من  زاوي  �سمري  ال�سلف  الأوملبي 
املو�سم  من  تبقى  فيما  للفريق  الفنية  العار�سة  على 
املفاو�سات  ف�سل  بزاوي يف ظل  االإت�سال  اجلاري، وجاء 
التي جرت يف وقت �سابق مع بوزيدي و�سليماين، وتاأتي 
املوؤقت  اإدارة االأهلي يف ظل عدم قدرة املدرب  حتركات 
عبد النور بو�سبيعة على موا�سلة العمل مبفرده يف ظل 
التي  امل�ساكل  ال�سلبية ف�سال عن  النتائج  �سل�سلة  توا�سل 
االأهلي  فيها  تعرث  التي  املباراة  بعد  التعداد  يف  ح�سلت 

اأمام فريق جنم مقرة.
واإنهزمت ت�سكيلة االأهلي يف املباراة الودية التي جرت 
فريق  اأمـــام  بــالــربج  اأوت   20 مبلعب  االأمــ�ــص  �سبيحة 
املباراة  وهي  مقابل  دون  هدف  بنتيجة  ورقلة  اإحتــاد 
لعدد  الفر�سة  فيها  مينح  اأن  الفني  الطاقم  ف�سل  التي 
كبري من الالعبن ال�سبان، وغاب عن ت�سكيلة االأهلي يف 
هذه املباراة كل من �سيدريك، قعقع، بو�سماحة، متحزم، 
زغدان، و�سان، مدور، دواجي، رحماين، را�سدي و�سبيعي، 

حيث ف�سل الطاقم الفني اإعفاء الركائز لتفادي تلقيهم 
وداد  اأمـــام  املنتظرة  املــبــاراة  قبل  جــديــدة  الإ�ــســابــات 

تلم�سان.
تنتظر  التي  املقابلة  عن  �سبيعي  املدافع  غياب  وتاأكد 
االأهلي هذا ال�سبت اأمام وداد تلم�سان ب�سبب تلقيه الإنذار 
عقوبة  ت�سليط  مت  حيث  ال�سابقة  املقابلة  يف  اإحتجاج 
جانب  ومن  الالعب،  حق  يف  واحدة  مباراة  يف  االإيقاف 
الفريق  اأجــراهــا  التي  اال�ستئناف  ح�سة  �سهدت  اأخــر 
اأجواء  اإىل  عثمان  بن  املهاجم  عودة  اأم�ص  اأول  اأم�سية 
املناف�سة حيث اندمج يف املجموعة بعد غياب طويل عن 
ركبته،  على  جراحية  لعملية  اإجرائه  ب�سبب  امليادين 
الطبي  الطاقم  له  �سمح  طبية  ملراقبة  اإجرائه  وبعد 
باالندماج يف املجموعة وهو االأمر الذي يوؤكد جاهزيته 
حت�سبا ملواجهة وداد تلم�سان يف اجلولة القادمة واملقررة 
يتوا�سل  فيما  الثالثة،  ال�ساعة  من  بداية  ال�سبت  يوم 
غياب املدافع حمو�ص واملهاجم زياين واحلار�ص �سيدريك 

بداعي االإ�سابة التي يعانون منها.

اإىل  ال�سبت  ــذا  ه العلمة  مــولــوديــة  ت�سكيلة  تتنقل 
ب�سري  خبازة  مبلعب  املحلي  النادي  ملواجهة  التالغمة 
زواال  والن�سف  الثانية  ال�ساعة  من  بداية  بالتالغمة 
حل�ساب اجلولة الثانية من بطولة الق�سم الثاين للهواة 
عن  العلمية  الت�سكيلة  وتبحث  ال�سرقية،  املجموعة 
لها  اإيجابية ملحو اخل�سارة التي تعر�ص  العودة بنتيجة 
وتخو�ص  البطولة،  من  االأوىل  اجلولة  لقاء  يف  الفريق 
خدمات  من  منقو�سة  املــبــاراة  هــذه  املولودية  ت�سكيلة 
الثنائي خريفي وكامل فيما �سيكون باقي التعداد حتت 
مهمة  اأن  اإعـــرتف  ــذي  ال عبا�ص  عزيز  املـــدرب  ت�سرف 
بالنظر  ال�سبت  هذا  مقابلة  يف  �سهلة  تكون  لن  الفريق 
للتاأخر الذي يعاين منه الفريق من ناحية التح�سريات 

يف الوقت الراهن.
العلمة  مــولــوديــة  ت�سكيلة  توا�سل  اأن  املنتظر  ومــن 
اجلــاري  املو�سم  نهاية  غاية  اإىل  مناف�سيها  اإ�ستقبال 
مبلعب ال�سهيد عمار حار�ص بو�سط املدينة وهذا يف ظل 
ملعب  اأر�سية  عليها  تتواجد  التي  الكارثية  الو�سعية 
م�سعود زوغار والتاأخر احلا�سل يف �سيانة االأر�سية اإىل 
مناق�سة  باإطالق  البلدية  م�سالح  قيام  رغم  االأن  غاية 

بع�ص  يتطلب  الذي  االأمر  وهو  االأر�سية  �سيانة  الإعادة 
راحتهم  املولودية  العبو  وجد  اأخر  جانب  ومن  الوقت، 
التي  لالأر�سية  النوعية اجليدة  ملعب حار�ص يف ظل  يف 
الت�سكيلة  اأن  الفارطة، علما  الفرتة  مت جتديدها خالل 
جعل  الــذي  االأمــر  وهو  امللعب  معامل  على  تتعود  بــداأت 
كان  اأنه  خا�سة  اجلانب  هذا  من  مرتاحا  عبا�ص  املدرب 
اأن  تاأقلم الالعبن مع االأر�سية بحكم  متخوفا من عدم 
البطولة  بداية  قبل  التح�سريات  اأغلب  خا�ص  الفريق 

خارج العلمة. 
املقبلة  اجلــوالت  رزنــامــة  عن  الــهــواة  رابطة  وك�سفت 
يومي  الثالثة  اجلولة  برجمة  مت  حيث  البطولة  من 
يومي  مربجمة  الرابعة  اجلولة  فيما  فيفري،  و27   26
يوم  فمربجمة  اخلام�سة  اجلولة  اأما  مار�ص،  و06   05
ال�ساد�سة  باجلولة  متبوعة  وتكون  مار�ص   11 اخلمي�ص 
يوم الثالثاء 16 مار�ص مع برجمة اجلولة ال�سابعة يوم 
20 مار�ص، اأما اجلولة الثامنة فمربجمة يوم 26 مار�ص 
مار�ص   30 الثالثاء  يوم  التا�سعة  اجلولة  بعدها  وتلعب 
من  االأخرية  واجلولة  اأفريل   03 يوم  العا�سرة  واجلولة 

مرحلة الذهاب يومي 09 و10 اأفريل القادم.

اإحتــــاد  اإدارة  متــكــنــت 
م�سكل  حــل  مــن  عنابة 
اإجازات الالعبن اجلدد 
بعد اأن مت ت�سوية جزء 
املنازعات  جلنة  ديون  من 
وهو االأمر الذي مت بعد اللقاء 
الذي ح�سل مع م�سوؤويل االإحتادية 
اإىل  ورابطة الهواة، حيث مت التو�سل 
م�ستحقات  ن�سف  لت�سوية  املثالية  ال�سيغة 
الدائنن فقط مع ت�سوية ال�سطر املتبقي قبل 
فرتة التحويالت القادمة، وحت�سل الالعبون 

الدائنون نهار االأم�ص على اأموالهم فيما �سيتم 
هذا  وعلى  اخلمي�ص،  هــذا  ـــازات  االإج �سحب 
االأ�سا�ص فاإن ت�سكيلة االإحتاد �ستكون مكتملة 
يف لقاء اجلولة الثانية من البطولة واملقررة 
يوم ال�سبت مبلعب احلامة اأمام فريق مولودية 

ق�سنطينة.
البا�سط  عبد  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقــال 
زعيم اأنه ي�سكر كثريا وايل عنابة على وقفته 
بها  قــام  التي  املــبــادرة  خــالل  من  الفريق  مع 
عن  تراجعه  عن  كا�سفا  االإعــانــات  لت�سريح 
�سابق  وقت  يف  اإتخذه  الذي  االإن�سحاب  قرار 

املدير  تــراجــع  كما  ــكــال،  االإ�ــس ــذا  ه ب�سبب 
بن  ــدرب  امل وكــذا  حمو�ص  للفريق  الريا�سي 
بعد  الت�سكيلة  مع  العمل  با�سر  الــذي  �سوية 
مدرب  واأكد  ال�سابقة،  احل�س�ص  عن  غاب  اأن 
�ساأنه  من  اجلدد  الالعبن  تاأهيل  اأن  االإحتاد 
ق�سنطينة  اإىل  يتنقل  الــفــريــق  يجعل  اأن 
بنتيجة  العودة  اأجل  من  مرتفعة  مبعنويات 
لقاء  يف  امل�سجل  التعرث  وتـــدارك  اإيجابية 
اجلولة االأوىل حيث اإكتفت ت�سكيلة االإحتاد 
اأمام  �سبكة  كل  يف  هدف  االإيجابي  بالتعادل 

مولودية باتنة.

تاجنانت اإىل  باملخاطر  حمفوفة  رحلة  "الكاب" يف 
 وعينه على التدارك وت�شحيح امل�شار 

الالعبون يقاطعون واالإدارة ت�شر على ا�شرتجاع 
جابو رغم معار�شة االأن�شار 

البوبية ت�شتقبل اأبناء �شيدي اأرغي�س
 يف قمة االأورا�س 

اأ�شبال اجلنحاوي م�شرون على الفوز وتاأكيد 
انطالقتهم القوية  

�شمري زاوي مر�شح لالإ�شراف على العار�شة 
الفنية وهزمية مفاجئة اأمام اإحتاد ورقلة وديا

البابية تبحث عن التدارك يف التالغمة 
والعودة بنتيجة اإيجابية 

االإدارة تتح�شل على اإجازات اجلدد 
ومباراة "املوك" باالأكابر
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وفاق �شطيف 

اأهلي الربج

اأحمد اأمن. ب 

اأعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم تاأجيل زيارة رئي�ص االحتاد

 الدويل لكرة القدم جياين اإنفانتينو اىل اجلزائر التي كانت مقررة يومي 21 

و 22 فيفري اإىل موعد الحق "الأ�سباب طارئة و خا�سة".

وجاء يف بيان للفاف على موقعها الر�سمي :"الأ�سباب طارئة و خا�سة مت تاأجيل زيارة رئي�ص االحتاد الدويل لكرة 

القدم )الفيفا( ال�سيد جياين اإنفانتينو اإىل موعد الحق".

وكانت الفاف قد اعلنت يوم االثنن عن قيام جياين اإنفانتينو بزيارة ر�سمية اىل اجلزائر يومي االأحد 

و االثنن القادمن.

واأو�سحت الفاف يف بيانها ان هذه الزيارة التي تدخل يف اطار "التقارب مع اجلمعيات الع�سوة" 

حول  اجلزائرية  القدم  كرة  يف  الر�سمين  مع  بالتباحث  الفيفا  لرئي�ص  �ست�سمح  كانت 

ترقية قيم و تطوير اللعبة االأكرث �سعبية".

2015 حينما  اإنفانتينو كان قد زار اجلزائر يف نوفمرب  للتذكري فاإن جياين 

كان يتوىل من�سب االأمن العام لالحتاد االوروبي لكرة لقدم )يويفا( يف 

اإطار حملته النتخابات رئا�سة الفيفا.

زيارة رئي�س الفيفا 

اإنفانتينو 

اإىل اجلزائر توؤجل

ق.ر



�لعباد،  على  �هلل  نعم  �أجــل  من 
نعمَة �الأمن و�الأمان، و�لطماأنينة 
)من  �حلديث:  ففي  و�ال�ضتقر�ر، 
�أ�ضبح منكم معافى يف ج�ضده، �آمنا 
يف �ضربه، عنده قوت يومه، فكاأمنا 
بحذ�فريها(.  �لدنيا  له  حيزت 

�بن ماجه.
�الأمن معنى �ضامل ينتظم كثري� 
�الإن�ضانية؛  �حلــيــاة  جــو�نــب  مــن 
و�ل�ضحية،  و�لنف�ضية  �لفكرية 

و�القت�ضادية و�الجتماعية.
َربِّ   } فقال:  ربه  �إبر�هيم  دعا 
�أَْهَلُه  َو�ْرُزْق  �آِمًنا  َبَلًد�  َهَذ�  �ْجَعْل 
 ]126 �لبقرة:  َمَر�ِت}  �لثَّ ِمَن 
فقدم �الأمن على �لرزق الأولويته، 

وم�ضي�ص �حلاجة �إليه.
بنعمة  مكة  �أهل  على  �هلل  �منت 
ــا  نَّ �أَ ـــَرْو�  َي �أََومَلْ   } فــقــال:  �الأمـــن 
ا�ُص  ُف �لنَّ َجَعْلَنا َحَرًما �آِمًنا َوُيَتَخطَّ
 ]67 �لعنكبوت:  َحْوِلِهْم}  ِمْن 
�حلياة،  ت�ضتقر  ــان  �الأم ظالل  يف 
وياأمن �لنا�ص على دينهم و�أنف�ضهم 
ــم و�أمـــو�لـــهـــم �الأمـــن  ــه ــض ــر�� و�أع
وتقدم  �حل�ضار�ت،  �زدهار  �أ�ضا�ص 
�الأمــن  �ملجتمعات،  ورقــي  �الأمم 
�الإن�ضانية،  �لــ�ــضــرور�ت  �أهــم  من 
و�أكرب �ملقا�ضد �ل�ضرعية، وعنو�ن 
يقول  و�الأمـــان،  �ل�ضالم  �الإ�ــضــالم 
 ِ �هللَّ ــَد  ــْن ِع ــَن  ي ــدِّ �ل {�إِنَّ  تــعــاىل: 
�اْلإِ�ْضاَلُم} ]�آل عمر�ن: 19[، 
�ل�ضالم،  بينهم  �مل�ضلمني  و�ضعار 
�ل�ضالم  )�أفــ�ــضــو�  �حلــديــث:  ففي 

بينكم(. م�ضلم.
من  �مل�ضلمون  �ضلم  من  )و�مل�ضلم   
�أمنه  مــن  ــوؤمــن  و�مل ويـــده،  ل�ضانه 
و�أمــو�لــهــم(  دينهم  على  �لنا�ص 

�لبخاري وم�ضلم.
وحر�م يف دين �الإ�ضالم �أن يروع 
كانت،  و�ضيلة  ــاأي  ب غــريه  �مل�ضلم 
�أو هزاًل، ففي �حلديث: )ال  جدً� 

�أبو  م�ضلما(  يــروع  �أن  مل�ضلم  يحل 
د�ود و�لرتمذي.

و�ضموه،  عظمته  يف  و�الإ�ــضــالم 
�لنا�ص،  جلميع  �الأمــــن  يحفظ 
يقول  م�ضلمني،  وغـــري  م�ضلمني 
ــِن  َع  ُ �هللَّ ــُم  ــاُك ــَه ــْن َي {اَل  تــعــاىل 
يِن َومَلْ  �لَِّذيَن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف �لدِّ
وُهْم  ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم �أَْن َترَبُّ
ُيِحبُّ   َ �هللَّ نَّ  �إِ �إَِلْيِهْم  َوُتْق�ِضُطو� 

�مْلُْق�ِضِطنَي} �ملمتحنة: 8[ .
ملا دخل �لنبي – �ضلى �هلل عليه 
و�ضلم – مكة عام �لفتح منح �أهلها 
)ومن  فقال:  خاطبهم  �إذ  �الأمان، 
دخل د�ر �أبي �ضفيان فهو �آمن، ومن 

�أغلق بابه فهو �آمن( م�ضلم.
حتى  �الأمــن  �الإ�ضالم  حفظ  بل 
�حلديث:  ففي  �لبهيم،  للحيو�ن 
ـــــر�أة �لـــنـــار يف هــرة  )دخـــلـــت �م
هي  ــال  ف ــت،  ــات م حــتــى  حب�ضتها 
تركتها  هي  وال  و�ضقتها،  �أطعمتها 
ـــــص(.  تـــاأكـــل مـــن خــ�ــضــا�ــص �الأر�

�لبخاري وم�ضلم.
حمامة  �أن  �ملــوؤرخــون  ويــذكــر 

بــا�ــضــت يف فــ�ــضــطــاط عــمــرو بن 
فلما  �آنــذ�ك،  م�ضر  و�يل  �لعا�ص، 
�أن  �أمر عماله  عزم على �لرحيل، 
يخلعو� �لف�ضطاط، فلفت �أنظارهم 
يفرخ  مل  بي�ص  فيه  حمامة  ع�ص 
�حلمامة،  يــزعــجــو�  فــلــم  بــعــد، 
وعر�ضو� �الأمر على عمرو فقال: 
" ال تزعجو� طائر� نزل بجو�رنا، 
وحل �آمنا يف رحالنا، �أّجلو� �لعمل 

حتى تفرخ وتطري(.
َغرْيَ  َيْبَتِغ  تعاىل:{َوَمْن  يقول 
َوُهَو  ِمْنُه  ُيْقَبَل  َفَلْن  ِديًنا  �اْلإِ�ْضاَلِم 
�آل  ا�ِضِريَن}  �خْلَ ِمــَن  �اْلآِخـــَرِة  يِف 

عمر�ن: 85[.
ولالأمن �أ�ضباب جتلبه، ومقومات 
ر�أ�ضها:  على  وحتفظه  حتققه 

ـــــاهلل وحتــقــيــق  �الإميـــــــــان ب
قال  تعاىل،  له  �لعبودية 
 ُ �هللَّ ــــــَد  {َوَع �ــضــبــحــانــه: 
َوَعِمُلو�  ِمْنُكْم  �آَمُنو�  �لَِّذيَن 
ُهْم  َلَي�ْضَتْخِلَفنَّ اِت  احِلَ �ل�ضَّ
��ْضَتْخَلَف  َكَما  �اْلأَْر�ـــصِ  يِف 
َنَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن 

َلُهْم  ــى  ـــِذي �ْرَتــ�ــضَ َلــُهــْم ِديــَنــُهــُم �لَّ
�أَْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  ُهْم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ
�َضْيًئا}  ِبي  ُي�ْضِرُكوَن  اَل  َيْعُبُدوَنِني 

]�لنور: 55[.
و�إيــتــاء  �ل�ضالة  �إقـــام  ومنها: 
و�لنهي  باملعروف  و�الأمــر  �لزكاة، 
عن �ملنكر، قال تعاىل: {�لَِّذيَن �إِْن 
اَلَة  اُهْم يِف �اْلأَْر�ِص �أََقاُمو� �ل�ضَّ نَّ َمكَّ
ِبامْلَْعُروِف  ـــُرو�  َو�أََم َكــاَة  �لــزَّ َو�آَتـــُو� 
ــِر }]�حلـــج:  ــَك ــْن َوَنـــَهـــْو� َعـــِن �مْلُ

.  ]41
نعمه،  على  �هلل  �ضكر  ومنها: 
َن  َتـــــاأَذَّ {َو�إِْذ  �ضبحانه:  يــقــول 
ــُكــْم}  اَلأَِزيــَدنَّ �َضَكْرمُتْ  َلِئْن  ــُكــْم  َربُّ
و�أخـــرب   .]7 ـــم:  ـــي ـــر�ه ]�إب
تعاىل بعاقبة كفر�ن نعمه فقال: 
َكاَنْت  َقــْرَيــًة  َمَثاًل   ُ �هللَّ ــَرَب  {َو�ــضَ
َرَغًد�  ِرْزُقَها  َياأِْتيَها  ًة  ُمْطَمِئنَّ �آِمَنًة 
 ِ �هللَّ ِباأَْنُعِم  َفَكَفَرْت  َمَكاٍن  ُكلِّ  ِمْن 
ْوِف  وِع َو�خْلَ ُ ِلَبا�َص �جْلُ َفاأََذ�َقَها �هللَّ
]�لنحل:  َنُعوَن}  َي�ضْ َكاُنو�  ا  مِبَ

.  ]112
ــزوم  ول �ل�ضف  وحـــدة  ومــنــهــا: 
�حلديث:  ففي  �مل�ضلمني،  جماعة 
ياأكل  فاإمنا  باجلماعة؛  )عليكم 
�لقا�ضية(.  �لــغــنــم  مــن  ــذئــب  �ل

�لن�ضائي.
وجماع هذه �الأ�ضباب يف �الإميان 
باهلل و�لعمل �ل�ضالح، قال تعاىل: 
�أُْنَثى  �أَْو  ا ِمْن َذَكٍر  احِلً {َمْن َعِمَل �ضَ
َبًة  َطيِّ َحَياًة  ُه  َفَلُنْحِيَينَّ ُموؤِْمٌن  َوُهَو 
ْح�َضِن  ِباأَ �أَْجــَرُهــْم  ُهْم  َوَلَنْجِزَينَّ
]�لنحل:  َيــْعــَمــُلــوَن}  َكــاُنــو�  َمــا 

.]97
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حتدث �ملتحدثون وكتب �لعلماء 
ــاة و�ملــفــكــرون كــثــري� عن  ــدع و�ل
�ضرعة  يف  �ل�ضاحلة  �لقدوة  �أثر 
و�ضرعة  لــلــخــري،  �ال�ــضــتــجــابــة 
و�أعظمهم  �ل�ضر،  عــن  �المــتــنــاع 
�هلل  �ضلى  حممد  نا  نبيُّ ريــب  بال 
عليه و�ضلم؛ كما قال �ضبحانه: ﴿ 
�أُ�ْضَوٌة   ِ َر�ُضوِل �هللَّ َلُكْم يِف  َكاَن  َلَقْد 
َح�َضَنٌة ﴿ ]�الأحز�ب: 21[.

وعندما تاأخر �ل�ضحابة ر�ضو�ن 
بتنفيذ  �حلديبية  يف  عليهم  �هلل 
و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  �أمر 
ع�ضياٍن،  عــن  ال  روؤو�ــضــهــم  بحلق 
�هلل  ر�ضول  ف�ضكا  �جتهاد،  ولكن 
الأم  ذلــك  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى 
�ضلمة ر�ضي �هلل عنها، فاقرتحت 
�أن يكون قدوة عملية بحلق ر�أ�ضه 
�أواًل، ففعل ذلك، فانُظر كيف كان 
كانت  وكيف  عليهم،  ذلــك  تاأثري 
�هلل  ر�ضو�ن  ��ضتجابتهم  �ضرعة 

عليهم، لقد بادرو� فور�.
�هلل  ر�ــضــو�ن  �ل�ضحابة  وطبق 
كل  يف  �القــتــد�ء  مقت�ضى  عليهم 
حتى  �الأعــمــال،  من  وكبري  �ضغري 
به  �القتد�ء  على  حَر�ضو�  �إنهم 

يف  حتى  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى 
يلتزمون  كما  فالتزموها  �ل�ضن، 
�لو�جبات وكما يرتكون �ملنهيات.

�ملفيدة  �لطريفة  �ملو�قف  ومن 
�لنا�ص  ��ــضــتــجــابــة  �ــضــرعــة  يف 
ــد  �أح �أن   - �لــ�ــضــاحلــة  لــلــقــدوة 
بفر�ص  �حلـــرم  يف  قــام  �الإخــــوة 
مو�ضع  لت�ضع  بالعر�ص؛  �ضجادته 
�ضجوده و�ضجود �ملجاور له، فلمح 
�ضجاجيدهم  فر�ضو�  ــن  َم بع�ص 
و�ضع  بتعديل  يقومون  بالطول 
لت�ضع  بــالــعــر�ــص؛  �ضجاجيدهم 
عدة  ذلك  ر  وتكرَّ بجو�رهم،  َمن 
فقط،  قواًل  حثَّهم  �أنه  فلو  مر�ت 
رغبًة  �لبع�ص  له  ي�ضتجيب  فقد 
حياًء  �الآخــر  و�لبع�ص  �خلــري  يف 

منه.
�حل�ضن  لــالإمــام  ق�ضة  وتــذكــر   
�أن  ــي  وه �هلل،  رحــمــه  �لب�ضري 
اء قالو� لبع�ضهم: لن يفككم  �الأِرقَّ
�حل�ضن  من  خطبة  �إال  �لــرق  من 
مــوؤثــرة،  قـــدوة  الأنـــه  �لب�ضري؛ 
فقالو� له: يا �إمام، �ضايقنا �لرق، 
لننَعم  �الإعتاق  ف�ضل  يف  فاخُطب 

باحلرية، فقال: �إن �ضاء �هلل.

�الأوىل  �جلــمــعــة  ويف 
للجمعة  �الأِرقـــــاء  �أتـــى 
م�ضتب�ضرين  مــبــكــريــن 
تعتق  ع�ضماء  بخطبة 

يخُطب  فــلــم  رقــابــهــم، 
وكذلك  �لرق،  عن  �لب�ضري 

فت�ضايق  بعدها،  �لتي  �جُلَمع  يف 
�ل�ضبب،  عن  وت�ضاَءلو�  ـــاء  �الأرقَّ
وبــعــد عـــدة ُجـــَمـــع خــَطــب عن 
�لنا�ص  �أعتق  �ل�ضالة  وبعد  �لرق 
�أِرقاَءهم ف�ضكره �الأرقاء وقالو�: 
كان  فــمــاذ�  علينا،  ــرت  تــاأخَّ لكن 
طلبتم  قــال:  �هلل  رحمه  جو�به 
عندي  ولي�ص  ــرق،  �ل عن  خطبة 
�أ�ضرتي  مــال  وال  ــقــه،  �أعــِت عبد 
جتمعت  فلما  فاأعِتقه،  عبد�  به 
عبد�  بها  ��ضرتيت  دريهمات  يل 

فاأعتقته، ثم خطبت.
 ومما �ضبق تتبني �أهمية �لقدوة 
��ضتجابة  �ضرعة  يف  �ل�ضاحلة 
�لنا�ص للخري، فاإذ� �أردَت �أن ي�ضارع 
وغرُيهم  �لعمل  وزمــالُء  �أوالُدك 
�أواًل  �أنت  فاأ�ضرع  طيب،  عمل  �إىل 

ك به، ثم �دُع له. له، ومت�ضَّ
�إىل  �ملــ�ــضــارعــة  �هلل  رزقـــكـــم 
بنينا  �القتد�ء  وح�ضن  �خلري�ت، 
و�ضلم، ثم  حممد �ضلى �هلل عليه 
بال�ضاحلني، و�ضل �للهم على نبينا 

حممد ومن و�اله.

االأمن يف االإ�ضالم �ضبيل اال�ضتقرار والطماأنينة واالزدهار

اأثر القدوة يف �سرعة اال�ستجابة

قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: " من 
اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�س منه، فهو رد " رواه 
البخاري وم�سلم، ويف رواية مل�سلم: " من عمل 

عمالاً لي�س عليه اأمرنا، فهو ردٌّ ".

رحمه   - �لع�ضقالين  حجر  �بــن  قــال 
�أ�ضول  �هلل -: هذ� �حلديث معدود من 
وقال:  قو�عده،  من  وقاعدة  �الإ�ضالم، 

ي�ضلح �أن ي�ضمى ن�ضف �أدلة �ل�ضرع.
�أوجد �ضيئا مل  �أي: من  "من �أحدث"؛ 
هو  �لــذي  �ضاأننا  �أي:  �أمرنا"؛  يكن"يف 

دين �الإ�ضالم.
له  لي�ص  مــا  �أي:  منه"؛  لي�ص  "ما 

م�ضتند من �لكتاب و�ل�ضنة.
به؛  يعتد  ال  مردود  �أي:  رد"؛  "فهو 

لبطالنه.
�إن كل  �ل�ضعدي - رحمه �هلل -:  قال 
عبادة فعلت على وجه منهي عنه فاإنها 
�ل�ضارع،  �أمر  عليها  لي�ص  الأنه  فا�ضدة؛ 
و�إن �لنهي يقت�ضي �لف�ضاد، وكل معاملة 
يعتد  ال  ُملغاٌة  فاإنها  عنها  �ل�ضارع  نهى 

بها.
ون�ضتفيد من �حلديث �أن كل عبادة ال 
وجه  يف  ترد  �ضرعي  دليل  �إىل  ت�ضتند 
�الهتمام  على  حــث  وفــيــه  �ضاحبها، 

بالدين و�البتعاد عن �البتد�ع.

كل م�ضتحدث مردود
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء
يف  �حلـق  كلمة  ون�ضاألك  و�ل�ضهادة  �لغـيب  يف  خ�ضيتك  ن�ضاألك  �إنا  �للهم 
�لغـ�ضب و�لر�ضى ون�ضاألك �لقـ�ضد يف �لفقر و�لغـنى ون�ضاألك نعـيما ال ينفـد 
لذة  ون�ضاألك  �لقـ�ضاء  بعـد  �لر�ضى  ون�ضاألك  تنقطع  ال  عني  قرة  ون�ضاألك 
وال  م�ضرة  �ضر�ء  غـري  يف  لقائك  �إىل  و�ل�ضوق  �لكرمي  وجهك  �إىل  �لنظر 

فـتنة م�ضلة �للهم زينا بزينة �الإميان..و�جعـلنا هد�ة مهتدين. �آمني 

تقليديا  ــرد�  ــض � لي�ص  �لــكــتــاب  هـــذ� 
ولكنه  �لزمني  �لرتتيب  ح�ضب  لل�ضرية 
�ل�ضرية  �إحياء  حماولة ب�ضيطة الإعادة 
�لنبوية و�الأخالق �لنبوية �ل�ضريفة يف 
�ل�ضو�رع �لعربية كي نبد�أ بروؤية �ضريته 
�ملباركة �ضلى �هلل عليه و�ضلم تخرج من 
و�لتطبيق  �لعمل  �إىل  و�لوعظ  �لكتب 

�لفعلي.
ميكن  كيف  �لكتاب  هــذ�  مع  �ضنتعلم   
�لــكــثــري من  �أن حتــل  �لــنــبــوة  الأخــــالق 
ــو�حــد  �ل �لــقــرن  يف  �لــيــوم  م�ضاكلنا 
�لر�ضول  على  �ضنتعرف  كما  و�لع�ضرين 
و�لر�ضول  �الإن�ضان،  و�لر�ضول  �لــزوج، 
�ل�ضباب  مع  يتعامل  كيف  يعرف  �لــذي 
ويعيد  و�خلدم….  و�لن�ضاء  و�ل�ضغار 
�إحياء معاين �القتد�ء �ل�ضحيح به �ضلى 
كيف  منه  و�ضنتعلم   ، و�ضلم  عليه  �هلل 

نعالج م�ضاكلنا وهموم جمتمعنا بعر�ضها 
�ضلى  حياته  من  �ضبيهة  مو�قف  على 
وزوجاته  �أ�ضحابه  مع  و�ضلم  عليه  �هلل 
وغريهم  �مل�ضلمون  حوله  �لنا�ص  وكــل 

�لكتاب من تاأليف �أحمد �ل�ضقريي.

املكتبة الإ�سالمية

د. حممد �أكجيم

من اأقوال 
ال�صاحلني

عمر  رحمة  من  بلغ  " لقد 
ر�ضي �هلل عنه �أنه كان ي�ضاأل 

عن �أطفال �مل�ضلمني؛ ماذ� �أكلو�، 
وماذ� �ضربو�، وكيف ينامون، 

�إنها �لرحمة �لتي علمها ر�ضول 
�هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم 

�أ�ضحابه، ومن ال يرحم �لنا�ص 
ال يرحمه �هلل، ومن ن�ضي حقوق 
�لنا�ص، و�آالم �لنا�ص، وم�ضكالت 

�لنا�ص، عر�ص نف�ضه للغ�ضب 
و�ملقت من �هلل - عز وجل" 

.�أحمد عماري

كتاب لو كان بيننا احلبيب

�ملوت  يدرككم  تكونو�  {�أينما  تعاىل:  قال 
ولو كنتم يف بروج م�ضيدة} �أي �أنتم �ضائرون 
�إىل �ملوت ال حمالة وال ينجو� منه �أحد منكم 
�الآية،  كما قال تعاىل: {كل من عليها فان} 
وقال تعاىل: {كل نف�ص ذ�ئقة �ملوت} ، وقال 
�خللد}  قبلك  من  لب�ضر  جعلنا  {وما  تعاىل: 

�ضائر  �أحـــد  ــل  ك �أن  و�ملــقــ�ــضــود 
وال  حمــالــة،  ال  �ملـــوت  �إىل 

�ضيء  ذلــك  مــن  ينجيه 
مل  �أو  جــاهــد  ــو�ء  �ــض

يجاهد فاإن له �أجال 
ومقاما  حمــتــومــا، 
قال  كما  مق�ضوما، 
�لوليد  بـــن  ــد  ــال خ

حني جاء �ملوت على 
�ضهدت  لقد  فــر��ــضــه: 

من  وما  موقفا،  وكذ�  كذ� 
وفيه  �إال  �أع�ضائي  مــن  ع�ضو 

�أموت  �أنــا  وها  رمية،  �أو  طعنه  من  جرح 
على فر��ضي، فال نامت �أعني �جلبناء. 

�أي  م�ضيدة}  بــروج  يف  كنتم  {ولــو  وقوله: 
يغني  ال  �أي  رفيعة،  عالية  منيعة  ح�ضينة 
حذر وحت�ضن من �ملوت ثم قيل: �ملُ�َضيَّدة هي 
بل  وقيل:  م�ضيد}  {وق�ضر  قال  كما  �ملُ�َضيَّدة 
هي  بالت�ضديد  �مل�ضّيدة  �أن  وهو  فرق  بينهما 
�ملطولة، وبالتخفيف هي �ملزينة بال�ضيد وهو 

�جل�ص.
�أي  ح�ضنة}  ت�ضبهم  {و�إن  تعاىل:  وقوله   
ونحو  و�أوالد  وزروع  ثمار  من  ورزق  خ�ضب 
و�أبــي  عبا�ص  �بــن  قــول  معنى  وهـــذ�  ذلـــك، 

�هلّل  عند  من  هذه  {يقولو�  و�ل�ضدي  �لعالية 
و�إن ت�ضبهم �ضيئة} �أي قحط وجدب ونق�ص 
يف �لثمار و�لزروع �أو موت �أوالد �أو نتاج �أو غري 
�أي من قبلك  ذلك {يقولو� هذه من عندك} 
�إذ�  وب�ضبب �تباعنا لك و�قتد�ئنا بدينك، و 
�أ�ضابهم �ضر �إمنا ي�ضندونه �إىل �أتباعهم للنبي 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم، وقال �ل�ضدي 
قال،  ح�ضنة}  ت�ضبهم  {و�إن 
و�حل�ضنة: �خل�ضب تنتج 
وخيولهم  مــو��ــضــيــهــم 
وتلد  حالهم  ويح�ضن 
�لغلمان،  نــ�ــضــاوؤهــم 
ــــذه من  ـــو�: {ه ـــال ق
عند �هلّل و�إن ت�ضبهم 
و�ل�ضيئة:  �ــضــيــئــة} 
ـــرر يف  ـــض ـــ� �جلــــــدب و�ل
مبحمد  ت�ضاءمو�  �أمو�لهم 
وقالو�:  و�ضلم  عليه  �هلّل  �ضلى 
ديننا  برتكنا  يقولون  عندك}  من  {هذه 
فاأنزل  �لبالء،  هذ�  �أ�ضابنا  حممد�  و�تباعنا 
، { قل كل من عند �هلّل} فقوله:  �هلل عز وجلَّ
�أي �جلميع بق�ضاء �هلل  قل كل من عند �هلل 
و�ملوؤمن  و�لفاجر  �لرب  يف  نافذ  وهو  وقــدره، 
عند  من  كل  {قل  عبا�ص:  �بن  قال  و�لكافر، 
�هلل} �أي �حل�ضنة و�ل�ضيئة وكذ� قال �حل�ضن 

�لب�ضري.
 ثم قال تعاىل منكر� على هوؤالء �لقائلني 
وقلة  وريــب،  �ضك  عن  �ل�ضادرة  �ملقالة  هذه 
لهوؤالء  {فما  وظلم  جهل  وكــرثة  وعلم  فهم 

�لقوم ال يكادون يفقهون حديثا}.

قال اهلل تعاىل: 
}شأَْيَنَم َتُكوُنوا ُيْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِف ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة  َوإِْن ُتِصْبُهْم َحَسَنٌة َيُقوُلوا 

ِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه   ِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة َيُقوُلوا َهٰ َهٰ
ُؤَلِء اْلَقْوِم َل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا{                    سورة النساء اآلية 78 َفَمِل َهٰ

قال تعاىل: 
 ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبرَاِهيُم رَبِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َقاَل 
بني يدي �آيةَوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِلياًل ُثمَّ أَْضَطرُُّه إَِل َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس اْلَمِصرُيَ ﴾                        سورة البقرة اآلية 126



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

بعيون �مر�أة

وطن ي�ضكننا ون�ضكنه
الفا�سلة  ال�سيا�سات  �سريبة  اأن  يبدو 
باأن  منهم  وعــي  دون  اجلميع  يدفعها 
االأزمات املتالحقة التي تعترب �سربات 
االأعظم  الــ�ــســواد  راأ�ـــص  على  موجعة 
فئة  ميثلون  الــذيــن  اجلــزائــريــن  مــن 
مبثابة  املتدين" هي  املعي�سي  "امل�ستوى 
هو  مما  كثري  عن  تنبئ  ــذار  اإن اأجرا�ص 
واجلزر"  "املد  عــوامــل  ح�سب  متوقع 
على  باأعبائها  ُتلقي  التي  االجتماعي 
االإحباط  جره  الذي  "املواطن"  كاهل 
والياأ�ص وقلة ذات اليد اإىل "االنتحار" 
دول  نحو  اخلــال�ــص  "ق�ّسة"  بــركــوب 
اأي�سا  غــرقــت  الــتــي  االأخــــرى  ال�سفة 
من  ال�سعوب  انتفا�سات  "فو�سى"  يف 
بات  كله  فالعامل  الكرمي،  العي�ص  اأجل 
يتخبط يف امل�ساكل واإن تفاوتت حدتها 
بن دولة واأخرى وجمتمع واآخر واأ�سرة 
واأخرى ومن �سخ�ص اإىل اآخر..فاحلال 
"الوهم"  الر�سا" و  "انعدام  لكن  واحد 
قوارب  �سّور  من  هو  التالف"  و"الراي 
اآمنة"  "بواخر  اأنها  على  لل�سباب  املوت 
ميكنها اأن تعرب البحر مبعايري ال�سالمة 
الدولية واإن كانت يف حقيقتها ال تزيد 
عن كونها و�سيلة من و�سائل "القتل" ال 

وياأملونها.. يّدعونها  "النقل" التي 
"لبالد  اأن  مرة  كل  يف  نقول  اإذ  ونحن 
تغيري  حملة  اإىل  وبــحــاجــة  هملت" 
املواطنن  تطلعات  مع  تتما�سى  �ساملة 
رغم  "اله�سة"  االإ�سكان  م�ساريع  فــالأن 
حداثتها مل جتّر مقاولن و�سركات بناء 
رغم  واملحاكمة  للم�ساءلة  م�سوؤولن  و 
الف�ساد..بالقدر  على  املعلنة  احلــرب 
مالية  مبالغ  املــواطــنــن  كــّبــدت  الــذي 
�سخمة فوق طاقتهم الإ�سالح ما اأف�سده 
املزيد  بناء  يف  ي�ستمرون  الذين  هوؤالء 
لل�سقوط واالنهيار  "املقابر" االآيلة  من 

يف اأي حلظة دون رادع اأو حما�سب..
"لبالد هملت" فالأن  اأن  اإذ نقول  ونحن 
ازديــاد..  يف  والفقر  البطالة  معدالت 
وانهيار القدرة ال�سرائية يف ا�ستمرار..و 
واملزمنة  اخلــطــرية  ــص  ــرا� االأم ن�سبة 

والغريبة والنادرة يف ارتفاع..
"لبالد هملت" فالأن  اأن  اإذ نقول  ونحن 
بالد  يف  لهم  مكانا  وجدوا  "املخنثن" 
"الرجال" و"النخوة" واأ�سبح لهم �سوت 
اإعالمية متنحهم فر�سة  واأبواق  ُي�سمع 
منازلهم  اإىل  بدخولهم  ال�سعب  حتّدي 

بوقاحة..
هملت".. "لبالد  اأن  نقول  اإذ  ونحن 
فالأننا نريد بذلك االإ�سراع نحو احللول 
الرتقيعية  ال  ـــادة  اجل الت�سحيحية 
تتك�سف  ما  �سرعان  التي  املنا�سباتية 
"انعطاف"... واأول  "مطب"  اأول  عند 
"للح�سابات" التي ال حد  واأول ت�سفيٍة 

لها...
فاإنها  "َلْباَلْد"..  لنا  لكم..دعوا  اأقول 
هناك  مــادام  اال�ستقرار  طريق  تعرف 

رجال ي�سكنهم الوطن وي�سكنون اإليه.

�سماح خميلي

نوارة.ب

 عبد الهادي.ب

معاوية. �ص

خن�صلة

التقليدية  ال�سناعات  غرفة  اأطــلــقــت، 
موجهة  والئية  م�سابقة  اأمــ�ــص،  بباتنة، 
ـــال اخلــيــاطــة وذلــك  لــلــحــرفــيــات يف جم
حيث  املــراأة،  عيد  مار�ص  الثامن  مبنا�سبة 
لبا�ص  اأح�سن  مو�سوع  امل�سابقة  حملت 
التقليدية  باجلبة  يهتم  اأورا�سي  تقليدي 

وامللحفة ال�ساوية.
حرفيات  جلميع  فتحت  التي  امل�سابقة 
والية باتنة احلائزات على بطاقة حريف 
احلفاظ  اإىل  تهدف  اخلياطة،  جمــال  يف 
تعرف  الذي  التقليدي  املحلي  اللبا�ص  على 
التقليدية  اجلبة  غــرار  على  الوالية  به 
طفرة  �سهدت  الــتــي  الــ�ــســاويــة  وامللحفة 
نوعية يف ت�سميمها وخياطتها موؤخرا، من 
املنا�سبات  عديد  يف  اإحيائها  اإعــادة  خالل 
واالأحداث، وتدخل �سمن �سروط امل�سابقة 

ال�سنفن  كال  يف  واحــد  بلبا�ص  امل�ساركة 
احلرفية  ـــاز  اإجن مــن  العمل  يــكــون  حيث 
يف  بــه  املــ�ــســاركــة  ي�سبق  ومل  املــ�ــســاركــة 

م�سابقات اأخرى.
ــد اآخــــر اأجــــل الإيــــداع  ــدي ـــذا ومت حت ه
امل�ساركات يف مقر الغرفة، يوم الرابع مار�ص 
القادم يف حن ميكن للراغبات يف امل�ساركة 
بامل�سابقة  التقدم مللء اال�ستمارة اخلا�سة 
ك�سف  اجلاري–ح�سبما  فيفري   25 قبل 

عنه القائمون على امل�سابقة-.
حتكيم  جلنة  تعين  مت  فقد  ــارة،  ــس ــالإ� ل
خمت�سة تقوم بتقييم امل�ساركات وفق معايري 
قيمة، على اأن تعلن عن النتائج يوم الثامن 
مار�ص تزامنا واإقامة حفل لتكرمي الفائزات 
باملرتبة االأوىل والثانية واللواتي �سيتوجن 

بهدايا وجوائز قيمة.

لوالية  الــوالئــيــة  ال�سلطات  اأحــيــت، 
تيت�سلت  ملعركة   60 الذكرى  خن�سلة، 
والية  مل�سارة  2021/1961ببلدية 
املعارك  اأمــهــات  اإحـــدى  وهــي  خن�سلة، 
الربنامج  �سمن  تدخل  والتي  بالوالية 
مديرية  طرف  من  امل�سطر  االحتفايل 
املجاهدين، اأين تنقل وايل والية خن�سلة 
ال�سعبي  املجل�ص  ورئي�ص  بوزيدي  علي 
وال�سلطات  الثورية  واالأ�ــســرة  الوالئي 
املدير  وبح�سور  والع�سكرية  االأمنية 
العاملية  املنظمة  ممثل  للغابات  العام 

للزراعة والتغذية باجلزائر.
اأ�سول  قرية  احت�سنتها  االحتفاالت، 
اأهايل املنطقة  ببلدية مل�سارة مب�ساركة 
املخلد  ــاري  ــذك ــت ال الــنــ�ــســب  اأمــــام  ــن  م
املرا�سيم  احــتــ�ــســن  ــــذي  وال لــلــذكــرى 

الر�سمية املقامة باملنا�سبة من رفع للعلم 
مع االإ�ستماع اإىل الن�سيد الوطني وو�سع 
ال�سهداء  مربع  على  الزهور  من  اإكليل 
على  ترحما  الكتاب  فاحتة  ـــراءة  وق
االأمن  األقى  بعدها  الزكية،  اأرواحهم 
كلمة  املــجــاهــديــن  ملــنــظــمــة  الـــوالئـــي 
املعركة  تفا�سيل  ت�سمنت  باملنا�سبة 
�سنعوا  ــن  ــذي ال الـــرجـــال  وتــ�ــســحــيــات 
اأيناإ�ست�سهد يف هذه  �سورا رائعة للفداء 
مدير  كلمة  لتليه  �سهيدا،   35 امللحمة 
ملجاهدين  حية  و�سهادات  املجاهدين 
عاي�سوا املعركة، اإ�سافة اإىل عر�ص فيلم 
وثائقي بعنوان )معركة تيت�سلت ماأ�ساة 
االحتفاالت  لتختتم  ـــذاكـــرة(،  ال يف 
واملجاهدين  ال�سهداء  عائالت  بتكرمي 

الذين عاي�سوا املعركة.

م�ضابقة اأح�ضن لبا�س تقليدي اأورا�ضي 
قرية اأ�ضول بلم�ضارة حتيي الذكرى موجهة حلرفيات باتنة 

تيت�ضلت ملعركة   60

ت�سهد، عمليات بيع وتبادل احليوانات االأليفة وحيوانات الزينة وخا�سة الع�سافري خالل ال�سنوات االأخرية، ازدهارا ملحوظا حولها من اأداة للت�سلية والزينة اإىل جتارة مربحة ي�سهدها 
الواقع اخلارجي وكذا االفرتا�سي على حد �سواء، االأمر الذي �سجع على فتح اأ�سواق خا�سة بهذا النوع من الن�ساطات الذي كثريا ما يطلق عليه ت�سمية "عامل الطيو"، �سواء اأ�سواق 

حقيقية يجتمع فيها ع�ساق الطيور ومربوها للتبادل وبيع ع�سافريهم، اأو على م�ستوى �سفحات الف�ساء االأزرق.

و�شط اإقبال وا�شع على تربية اأنواع الطيور..

بهدف ترقية اللبا�ص التقليدي واحلفاظ عليه..

توا�شل اإحياء املنا�شبات التاريخية بخن�شلة

الطيور  اأنــواع  مبختلف  االهتمام  زاد  فقد 
ــوم نــظــرا لتوفر  ــي ال الــ�ــســبــاب  ــن طـــرف  م
املــعــلــومــات الــكــافــيــة لــالعــتــنــاء بــهــا على 
التوا�سل،  ومواقع  االنرتنت  �سبكة  م�ستوى 
هذا  تــطــويــر  عملية  �سهل  ـــذي  ال االأمــــر 
اأ�ساليب  حيث  مــن  الن�ساطات  مــن  الــنــوع 
ــام وكـــذا تــكــاثــر هذا  ــم ــت الــرتبــيــة وااله
التهجن،  حــد  اإىل  احلــيــوانــات  مــن  الــنــوع 
خالل  كبريا  ازدهارا  الطيور  جتارة  لت�سهد 
اإقباال  حمالتها  وعرفت  االأخرية  ال�سنوات 
ملحوظا من طرف املهتمن بها الذين حولوا 

اهتمامهم اإىل عمل مربح.
اأين اأكد ال�سيد �سمري.�ص من بلدية قاي�ص 
اأنــواع  خمتلف  مربي  خن�سلة،اأحد  واليــة 
الطيور مبنزله اخلا�ص، اأن هذا الن�ساط قد 
ال�سنتن  خالل  خا�سة  كبريا  حتوال  عرف 
االأخريتن، لي�سبح يف نظر الكثريين جتارة 
اقتناء  اإال  االأمــر  يتطلب  ال  حيث  مربحة 
وعن  اجلن�سن  من  الطيور  من  واحــد  نــوع 
االنرتنت  على  املقدمة  املعلومات  طريق 

على  تــوفــريهــا  يتم  الــتــي  والــفــيــديــوهــات 
النوع  هــذا  يف  اال�ستثمار  اليوتيوب،ميكن 

بعد تكاثر الطيور وزيادة عددها.  
فقد توجهت عديد املجالت اإىل هذا النوع 
من التجارة نظرا لالهتمام الكبري بالطيور 

احلــيــوانــات،  وحمــبــي  ال�سباب  طــرف  مــن 
االأمر الذي زاد من رواجها وازدهارها ليتم 
العناية  اأجــل  من  ــالأوالد  ل هدية  تقدميها 
بها  واالهــتــمــام  املــنــزل  يف  تربيتها  اأو  بها 
طائر  بن  نوعها  ح�سب  بها،  واال�ستمتاع 

وهو  وغريها،  والبلبل..  والكناري  احل�سون 
لها  املــوازيــة  التجارة  ــام  اأم املجال  فتح  ما 
الطيور  هــذه  مــاأكــوالت  بيع  حمــالت  وهــي 
واك�س�سواراتها واأقفا�سها وكل م�ستلزماتها.

كما اأكد ال�سيد ب.�سعيد،اأحد جتار الطيور 
الذي  الن�ساط  هذا  اأن  خن�سلة،  واليــة  يف 
عادي  اهتمام  جمــرد  مــن  انطلق  ميار�سه 
ومع  ليتحول  اأنــواعــه،  وخمتلف  بالطيور 
مرور الوقت اإىل جتارة مربحة حيث يقوم 
برتبية الطيور منزليا وتوفري كل الظروف 
لها حتى تتكاثر لتتم املتاجرة بها، كما اأن 
وقبل  –ح�سبه-  بالوالية  ال�سباب  بع�ص 
خا�سا  �سوقا  فتحوا  قــد  كــانــوا  اجلائحة 
الن�ساطات بنافورة عا�سمة  النوع من  بهذا 
الطيور  ـــواع  اأن وعــر�ــص  للتجمع  الــواليــة 
اأي�سا،  والتبادل  وال�سراء  البيع  اجل  من 
اجلائحة  بــدايــة  ومنذ  االأنــظــار  لتتحول 
اإىل مواقع التوا�سل االجتماعي واالأ�سواق 
االفرتا�سية التي تفتحها ال�سفحات املهتمة 

بهذا الن�ساط.

بادرت، اجلمعية الوالئية للعمل التطوعي 
وتزين  طــالء  يف  امل�ساهمة  اإىل  ب�سطيف 
االإبتدائيات عرب عدد من املدار�ص الواقعة 
وح�سب  �سطيف،  بوالية  الظل  مناطق  يف 
املنظمة  القافلة  ــاإن  ف اجلمعية  م�سوؤويل 
اإبتدائية  مدر�سة   30 وتزين  طالء  ت�سمل 
حتت  وهذا  عمومية  مرافق   05 عن  ف�سال 
�سعار "مدر�ستي هويتي"، علما اأن املبادرة تتم 
بالتن�سيق مع �سركة االإ�سمنت لعن الكبرية 
احلاجيات  خمتلف  بتوفري  قــامــت  والــتــي 

اخلا�سة بعمليات الطالء والتزين.
الثقافة  دار  �ساحة  من  القافلة  واإنطلقت 
اأن  على  �سطيف،  مبدينة  بومدين  هــواري 
ت�سمل املدار�ص الواقعة يف املناطق النائية 
حيث  امل�ستلزمات،  ـــى  اأدن مــن  واملــحــرومــة 
اإىل  حاجة  يف  التي  املوؤ�س�سات  اإح�ساء  مت 
لتح�سن منظرها حتى  طالء ودهن وتزين 
يت�سنى للتالميذ التمدر�ص يف ظروف اأف�سل، 

اجلمعية  بها  تقوم  التي  املبادرة  وت�ستمر 
ليكون  القادم  اأفريل   10 تاريخ  غاية  اإىل 
 16 يــوم  التظاهرة  لهذه  اخلتامي  احلفل 

اأفريل تزامنا مع يوم العلم.

ومبادرات ت�سامنية مع العائالت
 املعوزة يف الر�سفة 

ومن جانبها، نظمت جمعية االأيادي اخلرية 
للعمل اخلريي واالإن�ساين ببلدية �سالح باي 
�سطيف،  واليـــة  مــن  اجلنوبية  اجلــهــة  يف 
قافلة ت�سامنية لفائدة العائالت املحرومة 
الر�سفة  بلدية  ومدا�سر  بقرى  واملــعــوزة 
غيث  جمعية  مع  بالتن�سيق  وهذا  املجاورة، 
القافلة  هذه  من  واإ�ستفاد  اخلــريي،  للعمل 
نحو 500 مواطن مت اإح�ساءهم، ومت تقدمي 
طرف  من  الطبية  والعالجات  الفحو�سات 
االإخت�سا�سات  خمتلف  يف  االأطباء  من  فوج 
للمر�سى  بــاملــجــان  ـــــة  االأدوي تــقــدمي  ــع  م

املحتاجن واملعوزين يف هذه املناطق.
وعلى الهام�ص، مت تنظيم حملة حت�سي�سية 
من  بالغاز  االإختناق  حــوادث  من  للوقاية 
حيث  وملــان  بعن  التجارة  مفت�سية  طــرف 
مت توزيع مطويات على احلا�سرين لتقدمي 
الغاز،  حــوادث  لتفادي  واإر�ــســادات  ن�سائح 
عرو�ص  تنظيم  اأي�سا  القافلة  �سملت  كما 
فرقة  طرف  من  االأطفال  لفائدة  ترفيهية 

امل�سرح لذراع امليعاد.

واإحتفاالت مع االأطفال امل�سابني بال�سرطان 
تزامنا مع االإحتفال باليوم العاملي ل�سرطان 
االأطفال امل�سادف لتاريخ 15 فيفري، نظمت 
مع  بالتن�سيق  ب�سطيف  اخلري  نا�ص  جمعية 
للوالية، حفال  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
على �سرف االأطفال امل�سابن بداء ال�سرطان 
ومت  بالباز،  العلمي  الرتفيه  مبركز  وهــذا 
الرتفيهية  التظاهرات  من  العديد  تنظيم 

من  االأطفال  �سرف  على  الهادفة  والعلمية 
لالأطفال  الر�سم  يف  م�سابقة  تنظيم  خالل 
�سافيا  "ماما  رو�سة  اأطفال  رفقة  املر�سى 
والعباقرة ال�سغار" مع عر�ص خا�ص ومميز 
للروبوت التعليمي ملوؤ�س�سة املهند�ص ال�سغري، 
باالإ�سافة اإىل تنظيم حما�سرات علمية من 
اأولياء  �سرف  على  خمت�سن  اأطباء  تقدمي 
االأطفال، كما مت اأي�سا تنظيم ماأدبة غذاء 

على �سرف االأطفال.
ومن اأجل اإدخال الفرحة اأكرث على نفو�ص 
ومبالغ  هــدايــا  تقدمي  مت  فقد  ــال،  ــف االأط
اإقامة  مــع  املنظمن  طــرف  مــن  لهم  مالية 
ن�ساطات اأخرى ترفيهية بح�سور جمموعة 
يف  امل�ساركون  وخرج  املهرجن،  الفنانن  من 
هذه االإحتفالية بتو�سيات من اأجل الوقوف 
توا�سل  مع  الفئة  هذه  مع  واملعنوي  املــادي 

تنظيم مثل هذه املبادرات م�ستقبال. 

جتارة الطيور تنتع�س ومكا�ضب مادية معتربة خلفها 

قافلة لطالء وتزيني املدار�س الواقعة يف مناطق الظل ب�ضطيف 
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مكتبة اأم البواقي ت�شور ح�شة وثائقية تاريخية
 حول حياة املجاهد "لكبري تون�شي" 

م�شلحة الرتاث بباتنة تعاين موقع 
اكت�شافات �شخرية اأثرية جديدة ببوزينة

حول  علمي  دليل  ماروك" يوؤلف  الكرمي  "عبد 
اجلزائر" يف  ال�شباب  قطاع  لت�شيري  القانوين  "التنظيم 

احياء لليوم الوطني لل�شهيد

بعد اكت�شافات مماثلة بجبل بوغيول بتك�شالنت

اأم البواقي

رقية. لرقية. ل

رقية. ل

حــوار
"ترجمة الأعمال الأدبية هي نقل لالأحا�سي�ص وامل�ساعر عرب اللغات..."

باتنة

كثريا ما ن�سل اإىل خط النهاية وبيدنا م�سعل الفوز متفاخرين بالت�سفيقات والتهليالت من حولنا، متباهني بتلك الأ�سواء والأجواء حد الغرور... الأمر الذي قد 
ين�سينا من وقف اإىل جانبنا واليد التي دفعت بنا اإىل هذا النجاح اأو ما ميكن اأن نطلق عليها ا�سم �سحايا تفوقنا عند نقطة النهاية، التي مل تكن لتكون لول تراكم 
تلك الأ�سباب وامل�سببات فكما اأن لكل حكاية نهاية فلكل ق�سة جناح بداية من اخليانة التنكر لها، وعلينا اأن نتذكر وعند كل نقطة و�سول "نقطة بدايتنا". وهكذا 

كانت بداية الكاتبة واملرتجمة الأورا�سية اآية ق�ساوي..

با�سرت م�سالح الرتاث مبديرية الثقافة لولية باتنة مبعاينة موقع اأثري ببلدية بوزينة بعد وورد معلومات بوجود 
ر�سومات تعود للفن ال�سخري من طرف �سباب يقطنون بذات البلدية.

�ملعاينة  بعد  �لـــرت�ث  م�ضلحة  بيان  يف  ــاء  وج
�لع�ضر  لفرتة  تعود  �لر�ضومات  "�أن  �الأولــيــة 
�ملرحلة  يعتبـر  ــــذي  و�ل ــث  ــدي �حل ــري  ــج �حل
يت�ضف  و�لذي  �حلجرية،  �لع�ضور  من  �الأخيـرة 
�ملر�حل  عــن  متميـز  جتعله  خ�ضائ�ص  بــعــدة 
�حل�ضارة  مــن  �لــفــرتة  هــذه  فخالل  �ل�ضابقة، 
حياة  يف  جــذريــة  تــغــري�ت  حدثت  �الإن�ضانية 
�ملكت�ضف  �ملوقع  وهذ�  معي�ضته،  ومنط  �الإن�ضان 
ــثــورة  �ل ــن  ع ت�ضهد  ــتــي  �ل �ملـــو�قـــع  ــن  م يــعــتــرب 
�لنيوليتية يف �ضمال �فريقيا وهذ� لغناه باملادة 
�ضفتي  على  �ملالجئ  من  )جمموعة  �الأثــريــة 

�لو�د مبنطقة �ضقرول".
نفذت  �لر�ضومات  �أن  ــرت�ث  �ل م�ضلحة  و�أكـــدت 
�ضيد  م�ضاهد  ت�ضور  مــتــطــورة  جــد  بطريقة 
وحيو�نات  دينية،  طقو�ص  وممار�ضة  و�حتفال 
و�لفهد  كالغز�ل  حاليا  باملنطقة  لها  وجــود  ال 
باال�ضافة �إىل وجود �أدو�ت �ضناعية كالفوؤو�ص 
�ل�ضغرية �ضنعت بتقنيات حمددة قبل �لتق�ضيب 

.)  )débélage

تابع  علمي  بحث  فــريــق  �إيــفــاد  �ملرتقب  ومــن 
قبل  مــا  ع�ضور  يف  للبحوث  �لــوطــنــي  للمركز 
خربة  ،الإجر�ء  و�لتاريخ  �الإن�ضان  وعلم  �لتاريخ 
لهذه  بدقة  �لزمنية  �لفرتة  وحتديد  معمقة 

�لر�ضومات �ل�ضخرية.
�أيام فقط  منذ  �كت�ضاف  �أنه مت  بالذكر  �جلدير 
جبل  مبنطقة  �ل�ضخري  للفن  تعود  ر�ضومات 
باتنة  والية  تاك�ضالنت  بلدية  باإقليم  بوغيول 
جت�ضد فتـرة ح�ضارية مهمة من فرت�ت �ملنطقة 
متثلت  عامة،  ب�ضفة  و�جلز�ئر  خا�ضة  ب�ضفة 
ت�ضكل  �ضخور  على  خمتلفة  باألو�ن  ر�ضومات  يف 
باإحدى  �أدمــيــة،  و�أ�ضكال  م�ضتاأن�ضة  حيو�نات 
فرتة  �إن�ضان  ��ضتغلها  �لتي  �ل�ضخرية  �ملالجئ 
حيث  متطورة،  بطريقة  نفذت  �لتاريخ  قبل  ما 
على  �لثقافة  مبديرية  �لرت�ث  م�ضلحة  رجحت 
�حلديث  �حلــجــري  �لع�ضر  لفتـرة  تعود  �أنــهــا 
)Gravures Néolithiques(�لذي 
�ل�ضابقة  �لفرت�ت  بني  �لفا�ضل  �حلد  هو  يعترب 

وفرتة ظهور �لكتابة.

يــلــفــت �لــكــاتــب ورئــيــ�ــص 
�لبلدي  �ل�ضعبي  �ملجل�ص 
باتنة  لـــواليـــة  ــابــق  �لــ�ــض
�ل�ضابق عبد �لكرمي ماروك 
قطاع  نحو  �لــقــر�ء  �أنــظــار 
�لقانوين  �ضكله  يف  �ل�ضباب 
�جلديد  موؤلفه  خــالل  مــن 
�لــقــانــوين  ــنــظــيــم  ــت �ل  "
�ل�ضباب  قــطــاع  لــتــ�ــضــيــري 
)موؤ�ض�ضات  �جلز�ئر"  يف 
مر�كز ومهرجانات �ل�ضباب، 
وترفيه(  ت�ضلية  �أن�ضطة، 
�لن�ضر  د�ر  عــن  ــادر  ــض ــ� �ل
�ضمن  يقع  و�لــذي  �أيــو�ــص، 

145 �ضفحة من �حلجم �ملتو�ضط، ليكون بذلك 
�الأكادميية  للمكتبة  و�ثـــر�ء  مميزة  ��ضافة 

و�لقانونية.
وجاء يف ديباجة �لكتاب �أن �ملوؤلف ياأتي ليكون 
دليال علميا لل�ضباب �جلز�ئري ملعرفة ما يزخر 
به قطاع �ل�ضباب يف �جلز�ئر من من�ضاآت وهياكل 
ومر�كز ون�ضاطات خا�ضة بال�ضباب وكذ� قو�نني 
عرج  كما  للقطاع،  منظمة  ومر��ضيم  م�ضرية 
�ل�ضباب  قطاع  به  يزخر  ما  تبيان  �إىل  �لكتاب 
�زدهار  على  تعمل  وفاعلية  حيوية  طاقات  من 
�لتنمية  يف  م�ضاهمتها  خالل  من  ومنوها  �لبالد 
يف  و�لتكوين  �ملمار�ضة  طريق  عن  تتاأتى  �لتي 
كل �ملجاالت خا�ضة جمال قطاع �ل�ضباب �لذي 
وبعد  �لتحريرية  �لثورة  �بان  بارز  دور  له  كان 

�ال�ضتقالل.
�إىل  ـــاروك  م �لــكــرمي  عبد  ــوؤلــف  �مل ــار  ــض �أ� كما 
يف  �ل�ضباب  قطاع  بها  مــر  فارقتني  مرحلتني 

للبالد،  �ل�ضيا�ضي  �لنظام 
�الأحادية  )مرحلة  وهما 
�ال�ـــضـــرت�كـــيـــة ومــرحــلــة 

�لتعددية �للبري�لية(.
ــل �لـــكـــتـــاب عــديــد  ــم ــض و�
حمور  غــر�ر  على  �ملــحــاور 
موؤ�ض�ضات  بــديــو�ن  متعلق 
�ل�ضباب من خالل �لتطرق 
وبيوت  �ل�ضباب،  دور  �إىل 
�ل�ضباب، �لقاعات �ملتعددة 
خميمات  �ل�ضباب،  خلدمة 
ــة  ــي ــض ــا� ــري و�ملـــــر�كـــــز �ل
�لعطل  ومر�كز  �جلو�رية 
ـــة  ـــال ـــوك و�لــــرتفــــيــــه و�ل
�لوطنية و�ملجل�ص �الأعلى و�ملهرجانات �لوطنية 

لل�ضباب".
�لوطنية  �ملعاهد  �لثاين   �ملحور  تناول  حني  يف 
من  كل  يف  �ل�ضباب  الإطـــار�ت  �لعايل  للتكوين 
�إىل   ، وورقلة  ووهــر�ن  وق�ضنطينة  تق�ضرين 
جانب �عطاء �أمنوذج من خالل ديو�ن موؤ�ض�ضات 

�ل�ضباب لوالية باتنة.
�لنموذجي  �الأعباء  دفرت  �ملالحق  ت�ضمنت  كما 
لل�ضباب،  و�ترفيه  �لعطل  مر�كز  على  �ملطبق 
ودفرت �الأعباء �لتعلق بتبعات �خلدمة �لعمومية 

�لتي ت�ضمنها �لوكالة �لوطنية لل�ضباب.
ــار�ت  الإط ومــيــد�ين  عملي  دليل  �لكتاب  ويعد 
و�ملنظمة  �مل�ضرية  �لقو�نني  جل  ملعرفة  �ل�ضباب 
ومن   ،2021 �إىل   1962 من  �ل�ضباب  لقطاع 
�لقليلة  �الأيـــــام  خـــالل  يــ�ــضــدر  �أن  �ملــرتــقــب 
يف  �لريا�ضي  " �لت�ضريع  بعنو�ن  كتاب  �لقادمة 

�جلز�ئر".

�لعمومية  للمطالعة  �لرئي�ضية  �ملكتبة  تنظم 
�لبو�قي  �أم  لوالية  وملحقاتها  نبي  بن  مالك 
فيفري   20 �ىل   16 من  ميتد  ثريا  برناجما 
لليوم  �ملخلدة  و�الحتفاالت  تز�منا  �ملقبل،  

�لوطني لل�ضهيد 18 فيفري من كل �ضنة.
للمطالعة  �لرئي�ضية  �ملكتبة  مدير  و�أو�ــضــح 
ــار  ــودي �لــعــمــومــيــة �لــ�ــضــيــد عــبــد �ملــجــيــد ب
�أن  نيوز"،  "�الأور��ص  ليومية  حديثه  خــالل 
للكتاب  معار�ص  تقدمي  �ضت�ضهد  �الحتفالية 
�لرئي�ضية  �ملكتبة  م�ضتوى  على  �لتاريخي 
مكتبات  و�ضتكون  �ملـــدة،  طيلة  وملحقاتها 
�ملطالعة �لعمومية لبلديات �لرحية، �لباللة 
م�ضرتك  ن�ضاط  مــع  مــوعــد  على  وم�ضكيانة 
يتمثل يف جملة من �ملعار�ص للكتاب �لتاريخي، 
تعريفية  والفــتــات  �لطفل  لكتاب  ومعر�ص 
ح�ضبه،  �ملعار�ص  وهــذه  �ملــذكــورة  للمكتبات 

�ضتكون على م�ضتوى �ملكتبات �لثالث باالإ�ضافة 
وثانوية  �ملهني  للتكوين  �لوطني  �ملعهد  �ىل 

تر�يعية حممد.
�ضعار  حتــت  تاريخية  ــدوة  ن تنظيم  مت  كما 
متجددة"  ور�ضالة  حية  ذ�كرة  "�ل�ضهيد... 
�أطرها كل  من �لربوفي�ضور بدر �لدين زو�قة 

و�لدكتور جالمة عبد �لو�حد .
لبلدية  �لعمومية  �ملطالعة  مكتبة  جهتها  من 
وثائقية  ح�ضة  ت�ضوير  عرفت  نعمان  �ضوق 
�مل�ضماة  �لتون�ضي  لكبري  �ملجاهد  حياة  حول 
عليه �ملكتبة مب�ضاركة ممثلي �ملجتمع �ملدين، 
�ىل  باالإ�ضافة  وثقافية  �أدبــيــة  �ضخ�ضيات 
خاللها  مت  و�لع�ضكرية،  �ملدنية  �ل�ضلطات 
لكبري  �لبطل  �ملجاهد  و�ــضــرية  حياة  عر�ص 
طرف  مــن  و�ملنظمة  �هلل  رحــمــه  �لتون�ضي 
جمعية �ضم�ص �لثقافية �لعلمية - �ضوق نعمان 

- ممثلة يف �ضخ�ص رئي�ضها �ل�ضيد "جابر بحري 
�حل�ضة  ديكور  �أعد  �لذي  �ل�ضاب  وطاقمه   "
و�هتم باأمورها �لتقنية و�أطرها جمموعة من 
�الأ�ضاتذة و�الأئمة و�ل�ضعر�ء بتغطية متميزة 

من �لقنو�ت �لف�ضائية �جلز�ئرية.
م�ضابقة  �لرئي�ضية  �ملكتبة  نظمت  حني  يف 
�ضيدي  �ل�ضباب  د�ر  مع  بالتن�ضيق  تاريخية 
�ملتنقلة  باملكتبة  تاريخية  وقافلة  �رغي�ص 
متنوعة  ور�ضات  ت�ضم  �لنائية  �ملناطق  �ىل 
للمطالعة و�لر�ضم و�لتلوين، م�ضابقات فكرية 
توزيع  خاللها  مت  ترفيهية  فقرة  مع  و�ألغاز 

�جلو�ئز و�لهد�يا على �لفائزين.
حممد  تر�يعية  متو�ضطة  �ليوم،  �ضتكون  كما 
على موعد مع �مل�ضابقة للتاريخية حول �ليوم 
�ضيلقيها  قيمة  وحما�ضرة  لل�ضهيد  �لوطني 

�الأ�ضتاذ �ضامل بوجالل.

هكذا ولدت باكورة اأعمايل "نقطة بداية"
 وما وراءها كان الأ�سا�س...

�لكاتبة و�ملرتجمة �آية ق�ضاوي �بنة بلدية 
لغة  معهد  �أنها خريجة  ورغم  بباتنة  كيمل 
�ضهادة  على  ومتح�ضلة  ��ضبانية   وح�ضارة 
ما�ضرت يف هذ� �لتخ�ض�ص �إ�ضافة �إىل �ضهادة 
�الأم  لغتها  ع�ضقت  قد  �الجنليزية  �للغة  يف 
�لبد�ية، تربع يف ترجمة  نقطة  و�ختارتها 
ــك قـــر�ءة �أعــمــال قــامــات �الأدب  وقــبــل ذل
�أنها  �إال  �أمريكي  �لالتينو  وخا�ضة  �لعاملي 
ومن  جز�ئرية،  بد�يتي  تكون  �أن  �ختارت 
�أن  حــاولــت  بد�ية"  "نقطة  رو�يـــة  خــالل 
:"منذ  تقول  وهي  �حلكاية  كل  لنا  تلخ�ص 
ملا  �للغات  تلقيني  على  و�لد�ي  �أ�ضر  �ضغري 
فيه  �أرى  �لــذي  �لتعلم  �ضغف  من  يف  وجــد�ه 
�الإن�ضان  يف  ميوت  ويوم  �الإن�ضان  عمر  خط 
حب �لتعلم و�ضغف �الطالع �ضتكون �لنهاية، 
�أنها  وبحكم  و�لــدتــي  كانت  طفولتي  فمنذ 
�أ�ضتاذة للغة �لعربية ت�ضجعني على �لقر�ءة 
وتنمي يف هذه �مليزة ويف �إخوتي �الأمر �لذي 
جعل مني �إ�ضفنجة قر�ءة �نطلقت من مكتبة 
�ملنزل على كلمات �ملنفلوطي وحروف �لعقاد 
وحممد ديب وطاهر وطار و�ملعلقات وغريها 
�إىل كل رو�ية جديدة �أو كتاب جديد... �أين 
كان حب �لقر�ءة ينمو بد�خلي �أكرث فاأكرث، 
ومل يخفت نب�ص دعم و�لدي يل يوما �إىل �أن 
بلغت ما بلغت من �للغة و�لثقافة �إ�ضافة �إىل 
�لتعليم  مرحلة  منذ  �الأ�ضاتذة  بع�ص  دعم 
�لكتابي  �لتعبري  يف  برعت  حيث  �البتد�ئي 
كل  �ملعلمة  يل  لتوجه  �أتر�بي  بني  ومتيزت 
�أمي رحلة  عبار�ت �ل�ضكر و�لفخر، وو��ضلت 
لتدفع  معي  و�لت�ضجيع  و�لتوجيه  �لت�ضحيح 
والز�لــت  ملل  �أو  كلل  دون  ـــام  �الأم �إىل  بــي 

مر�ضدتي �إىل يومنا هذ�".
�لكاتبة  تــقــول  لــلــرو�يــة  ــد�رهــا  �إ�ــض وعــن 
لها  �خرتت  �لتي  رو�يتي  تكن  :"مل  ق�ضاوي 
ما  لكن  بد�يتي  هــي  بــد�يــة  نقطة  عــنــو�ن 
فقد  و�لنهاية،  �لبد�ية  بد�ية  كان  ور�ءهــا 
�إىل   12 �ضن  منذ  كتابة �خلو�طر  برعت يف 
حيث  �لثانوي  �لتعليم  مرحلة  و�ضلت  حني 
ق�ضم  ويف  �لعربية  �للغة  �أ�ضتاذة  منا  طلبت 
�ل�ضنة �لثانية ثانوي بان نكتب ق�ضة ق�ضرية 
مرتبة  ونــالــت  كتبتها  وفــعــال  تر�جيدية 
�لق�ض�ص  مع  بد�يتي  لتكون  ق�ضية  �أح�ضن 

�لدر��ضية  رحلتي  �نطالق  ومــع  �لق�ضرية، 
�لكتب  على  �طلع  نف�ضي  وجدت  �جلامعة  يف 
�الأكادميية �أكرث فاأكرث الأنهل منها �لتقنيات 
�الأدبية وغ�ضت يف بحر هذه �ملعارف كثري�، 
حبي�ضة  ظلت  وخــو�طــري  ق�ض�ضي  �أن  �إال 
كثرية  ـــو�ب  �أب طــرق  جربت  وقــد  دفــاتــري 
وف�ضلت يف ذلك �إىل �أن متالكني �ضعور بالياأ�ص 
حب  لكن  طويلة  فــرتة  �لقلم  عن  وتخليت 
�لن�ضر  وفكرة  يوما  ميت  مل  د�خلي  �لكتابة 
مل تكن وليدة �للحظة، وكان �لف�ضل لكاتبة 
توجيهي  يف  �ضعدي  �ضارة  ��ضمها  جز�ئرية 
ــدي  و�ل مــن  وبت�ضجيع  �لن�ضر  دور  لبع�ص 
خيال  د�ر  ومنربي  حمطتي  كانت  ــي  وزوج
وي�ضبح  �حللم  ليتحقق  و�لن�ضر  للرتجمة 

�خليال و�قعا فعال وتولد نقطة بد�يتي".

حتى تكون كاتبا جيدا يجب اأول اأن تكون
 قارئا جيدا...

متت�ص  ��ضفنجة  باملطالعة  ولهها  منها  جعل 
ــقــر�ءة، �الأمــــر �لــذي  ــل كــل مــا هــو �ــضــالــح ل
منحها ملكة لغة قوية الحظناها من خالل 
�لقديرة :" ع�ضقي  لت�ضيف كاتبتنا  حو�رنا 
للمطالعة دفع بي �إىل �لتلهف نحو �لقر�ءة 
ب�ضكل كبري فمن مكتبة �ملنزل كما قلت �إىل 
كل رو�ية جديدة.. �إىل �الأدب �لعاملي ، فبعد 
كتاب  �أول  ومع  مبا�ضرة  �الأكادميي  ت�ضجيلي 
ع�ضقت  �أدبــيــا  ودر��ضته  حتليله  مني  طلب 
�أمريكي،  �لالتينو  وخ�ضو�ضا  �لعاملي  �الأدب 
و�لكثري  �أحالم م�ضتغامني  �لر�ئعة  يعني من 
جار�ضيا  نحوغابريال  �نطلقت  �مل�ضارقة  من 
نف�ضي  الأجد  وغريهم  كويلو  وباولو  ماركيز 
تائهة يف بحر من خمتلف �الأ�ضاليب �الأدبية 
�لعاملية �لتي رغبت ب�ضدة يف ترجمتها للغتي 

�الأم ".

الرتجمة هي اأن تنقل اأحا�سي�س وم�ساعر كاتب 
عرب خمتلف اللغات واحل�سارات..

كما  بالكتابة  �ضغفا  للقر�ءة  حبها  ــا  ز�ده
رغبة  �الأجنبية  �الأعمال  نف�ضها  يف  خلقت 
حتى  لغريها  ونقلها  ترجمتها  يف  جاحمة 
�لعربية  باللغة  نكهتها  تــذوق  من  يتمكنو� 
"من هنا بد�أت حب �لرتجمة   حيث تقول : 
وم�ضاعر  الأحا�ضي�ص  نقال  �عتربها  و�لتي 
من  تفا�ضليها  بكل  فنية  حالة  �أو  كاتب.. 
بالن�ضبة يل حب  لغتك فهي  �إىل  �الأم  �للغة 

من نوع �آخر ".

ما الذي �سورته اآية من خالل مولودها
 الأدبي "نقطة بداية"...

"نقطة بد�ية... �أردت بها �أن تكون بد�يتي 
به  نرجع  منعك�ضا  يكون  و�ن  �جلز�ئرية.. 
ما  �إذ�  فيها  جيد�  نتاأمل   .. بد�يتنا  لنقاط 
فرحتنا  �أن  �أم  �ضحيحة  �أ�ض�ص  على  كانت 
�بتد�أت  وكيف  �أيــن  �أن�ضتنا  قــد  بالنتائج 
�جلز�ئرية  علياء  ق�ضة  هي  �حلــكــايــة... 
كثرية  لق�ض�ص  م�ضابهة  �أنها  نقول  �أن  ميكن 
هذه  �خرتت  وقد  �ل�ضود�ء  �لع�ضرية  خالل 
يف  مف�ضال  ت�ضكل  الأنــهــا  ــذ�ت  ــال ب �حلقبة 
��ضماأزو�  ممن  �جلز�ئريني  من  �لكثري  حياة 
ومن  �لفقد�ن  من  وتعبو�  �لدماء  مناظر  من 
دفن �جلثث.. حاولت �أن ��ضف هذه �حلقبة 
�لكثريين..حاولت  بد�ية  نقطة  كانت  �لتي 
و�ن  للكثريين..  �ضمري  �ضوت  منها  �جعل  �أن 
�لنهاية  يف  نفوز  �أن  �ملهم  من  لي�ص  �نه  �أقول 
قائمة  بد�يتنا  تكون  �أن  مهم  هو  ما  بقدر 
�أمام  ننك�ضف  فحني  �ضحيحة،  �أ�ض�ص  على 
حني  باخلوف  �ضن�ضعر  ما  يوما  �ملا�ضي  مر�آة 
نرى حقيقة �أنف�ضنا �لتي فرحنا مبا حققته 
دون �أن نفكر يف طريقة حتققيها له... فقد 
�أو�ضل  �أن  �أخــرى  جهة  من  جاهدة  حاولت 
يف  بيته  باب  �أغلق  �لــذي  �جلز�ئري  �ضوت 
�ملجهول  من  خوفا  �ل�ضعبي  �حلــر�ك  فــرتة 
�لذي ر�آه وعا�ضه و�أقول نيابة عنه �نه لي�ص 
... وتدور  �نه تعب من �جلر�ح  جبانا فقط 
�أحد�ث �لرو�ية بني �لعا�ضمة و�لريف �لذي 
بلدية  جذوري  منطقة  يف  يكون  �أن  �خرتت 
يل  تعني  منطقة  وهي  علي  �ضيدي  �أو  كيمل 
ومع  �خلالبة  ومناظرها  باأ�ضالتها  �لكثري 

�الأ�ضف جد من�ضية".
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البداية  ال�ضمري" وجتعل من  "�ضوت  ق�ضاوي" ت�ضتنطق  "اآية 

ال�ضحيحة اأ�ضا�ضا لال�ضتمرار يف رواية "نقطة بداية"

ـــــــــو�رة بـــوبـــري حـــــــــو�ر: ن



مفهومية زايدة
الحظ �جلار بلّلي جارو حازن بز���ف...

 50000 ملبلغ  حمتاج  :�أنــا  له  قال  �ضق�ضاه  كي 
دينار يف �ل�ضباح �ضروري..

و �إال ننتحر..ما تقدر�ص �دير فيا مزيا 
وتعاوين؟ 

ــف كان  ــض قــالــو جــــارو: بــكــل �أ�
�لعام  بعته  و  "فو�ضي"  عندي 

�للى فات؟!.

حتميمة خال�سة
و�حد بوحلية ر�ح للدو�ص

�لدو�ص  ملول  و كي جا د�خل قال   
نا�ص كامل يل ر�هم هنا دو�ضهم خال�ص 

عليا 
على  خال�ضة  روح  يقولو  يخل�ص  يجي  يل  �أيــا 

بوحلية 

 �ملهم بوحلية دخل دو�ص و حفف �للحية و بدل 
ق�ضو وجا خارج يخل�ص مول �لدو�ص

 قالو روح برك ر�هي خال�ضة على بوحلية!؟.

ت�سابي
وحدة عجوزة مت�ضابية قالت 

لو�حد
قد�ه تعطيني يف عمري

ل�ضعرك  ي�ضوف  يل  قالها   
يعطيك 25 �ضنة

ويل ي�ضوف لعينيك يعطيك 
�ضنة  20

يعطيك  ليديك  ي�ضوف  ويل 
�ضنة  30

ويل ي�ضوف لطولك يعطيك 10 �ضنني
قالت لو من خّلر قد�ه يف عمري

قالها �جمعي و��ص قلتلك كامل؟!!.
معلومات م�سلية

الطبل

اأمثال �سعبية

العديدة  الــفــوائــد  مــن  الــرغــم  على   •
كوبن  من  اأكــرث  اأن  اإال  االأخ�سر  لل�ساي 
املراأة احلامل ويت�سبب يف  يوميا قد ي�سر 

اإجها�سها.
داخل  االإجنليزية  اللهجة  تختلف   •
الأخـــرى  منطقة  مــن  املــتــحــدة  املــمــلــكــة 
كيلومرتا   40 �سافرت  فكلما  كبري،  ب�سكل 

�ستالحظ اختالفا يف اللهجة.
بعد  هو  القهوة  ل�سرب  وقــت  اأف�سل   •
ن�سبة  الأن  اال�ــســتــيــقــاظ،  ــن  م �ساعتن 
الكورتيزول تكون عالية عند اال�ستيقاظ 
املوجود  الكافين  تاأثري  قــوة  من  وتقلل 

بالقهوة.
يف  للوفاة  عر�سة  اأقل  القامة  • ق�سريي 

حوادث ال�سيارات.
اأبرد  هي  رو�سيا  "اأوميياكون" يف  • بلدة 
درجــة   50 ال�سيف  يف  الــعــامل  يف  بــلــدة 
70 درجة حتت  حتت ال�سفر ، يف ال�ستاء 

ال�سفر.
القهوة كانوا  • اأول ما عرف االأوروبيون 

ي�سمونها النبيذ العربي.

15 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم
 على بقريتنا 

الهدارة ما فيها 
ال �سحمة و ال 

دوارة 

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثامن ع�ضر من �ضهر فيفري

االأيوبي  الدين  �سالح  جناح  ـ   1229
ايــدي  املــقــد�ــص مــن  ــرتداد بيت  ــس ا� يف 
ذكرى  وافــق  مبارك  يوم  يف  ال�سليبن 

االإ�سراء واملعراج.
. املارك�سية  احلركة  ظهور  ـ   1848

يف  االأهــلــيــة  احلـــرب  ــدء  ب ـ   1921
اإيرلندا ال�سمالية.

مدن  خم�ص  اكت�ساف  اإعالن  ـ   1926
يف  يوكاتان  منطقة  يف  املايا  حل�سارة 

املك�سيك.
بلوتو.   كوكب  اكت�ساف  ـ    1930

املتحدة  االأمم  منظمة  ـ    1957
 1012 ــم  رق الــالئــحــة  على  تــ�ــســادق 
الق�سية  ــول  ح الـ11  دورتــهــا  ــالل  خ
ال�سعب  بحق  فيه  تعرتف  اجلزائرية 

اجلزائري يف تقرير م�سريه.
ينظم  قــانــون  اأول  �ــســدور  ـ   1969

مهنة الق�ساة.
الثقافة  وزيــــر  اغــتــيــال  ـ   1978
يف  ال�سباعي  يو�سف  االأديــب  امل�سري 

قرب�ص.
1980 ـ افتتاح ال�سفارة االإ�سرائيلية 

يف القاهرة و�سفارة م�سريف تل اأبيب.
الوطني  اليوم  ا�ستحداث  ـ   1990
ملتقى  يف  بــه  واالحــتــفــال  لل�سهيد 

وطني الأول مرة.
ناجحة  علمية  اأول  تنظيم  ـ   2003

لزرع الكبد يف املغرب العربي.
االأوىل  هـــي  �ــســابــقــة  يف  ـ   2008
 2007 ل�سنة  املالية  قانون  توقعات 
اخلا�سة باملداخيل اجلبائية النفطية 
والتي راهنت على 973 مليار دج فقط 
 2.712 اإىل  لت�سل  اأ�سعاف   3 تخطت 
ب�سبب  دوالر(  مليار  دينار)45  مليار 

االرتفاع القيا�سي الأ�سعار النفط.
ملكافحة  الوطني  الديوان  ـ   2010
ناقو�ص  يــدق  املــخــدرات  االإدمـــان على 
اخلا�ص  تقريره  يف  ويك�سف  اخلطر 
ا�ستهالك  ن�سبة  اأن   2008 ب�سنة 
الثانويات  طالب  طرف  من  املخدرات 
م�ستوى  عــلــى  بــاملــائــة   45 بلغت  قــد 

الرتاب الوطني .
وتكنولوجيا  الربيد  وزيــر  ـ   2012
�سحب  عن  يك�سف  االت�سال  و  االإعــالم 
اأكرث من 2.400 مليار دينار من طرف 
اأ�سحاب احل�سابات الربيدية  بالن�سبة 

ل�سنة 2011.

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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ـــــة  ـــــل ـــــاك ـــــم �مل ـــــه ـــــال ـــــن قـــــل
ــــا ملــــغــــارف ــــون ــــدل مــــاحلــــة ب

حكـــمة
والتنفيذ  تنفيذ،  دون  التفكري  بيين 
الف�شل ييييييكيييييمييييين  تيييييفيييييكيييييري  دون 

�ضورة م�ضحكة

ـ �ضي عالوة..هل �ضادف و�أن ر�أيت 
جني؟

ن.�لعالية خن�ضلة
عاي�ص معاهم....و��ص خ�ضك؟!.

ـ كي كنت �ضغري كانو� يل كرب مني 
��ضغر  يل  والو  كربت  كي  يتزوجو، 
وقتا�ص  �فهمت�ص  يتزوجو..ما  مني 

جتي د�لتي؟
من�ضف.م م�ضكانة
�ضيادك.. كيما  عبد  تــويل  نهار 
كل  لعجوز  تقولهالك�ص  ما  يل  قل 

يوم!؟.
�أفكر يف م�ضري �جلز�ئر  ما  ـ عادة 

و�جلز�ئريني..فت�ضكنني �خليبة؟
رندة جبريي عني كر�ضة
عــلــيــك بـــر�قـــي قــــاري فــــاري ما 

�ضتخرج  و  �لـــذر�ري  هــف  يعرف�ص 
�خليبة �ضاغرة؟!!.

من  تهبل  �لــدزيــريــة  يقولو  كــي  ـ 
ر��ضك..�نا ما نفهم فيها و�لو..�عاله 

كاين نا�ص يهبلو من حاجة �خرى؟
عالء �ضدوقي �ضكيكدة
تهبل من ر��ضك كلمة تقال ويق�ضد 
بها �لدزيرية..تاأكيد �ملعنى للمتلقي 
خلاطر ي�ضوفو فيه مار�ه فاهم فيها 

و�لو؟!.
ـ ما �لهدف من وجود ركن تخريفي 

كهذ� يا �ضي عالوة؟
�ضيف �الإ�ضالم.خ باتنة
هدفنا هو زرع �البت�ضامة يف وجوه 
�لنا�ص، لكن بع�ص �لوجوه ال ت�ضلح 

�ضوى لزرع �لهندي؟!!.

�لفرق و��ضح كي تاكل بالعربية؟!



خالل 10 ايام

اأم البواقي

بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص

عبد الهادي. ب

�صطيف

ميلة

متكنت م�ســالح اأمن والية �سطيف، 
خالل �سهر جانفي الفارط، من حجز 
اأزيــد مــن 12 قنطــارا و42 كلــغ مــن 
اخل�سر والفواكه واملواد اال�ستهالكية 
التــي كانت تعر�ص للبيــع بطرق غري 
قنطاريــن  حجــز  مت  كمــا  �ســليمة، 
مــن اللحــوم البي�ســاء واأزيــد من 50 

كلــغ مــن اللحــوم احلمــراء �ســاحلة 
تعر�ــص  كانــت  لكنهــا  لال�ســتهالك 
للبيــع دون احرتام �ســروط ال�ســحة 
والنظافة الالزمة، ف�ســال عن 01.5 
قنطار من اللحوم البي�ســاء وحوايل 
01 قنطار من اللحم املفروم كلها غري 
�ســالح لال�ستهالك الب�سري، ويف اإطار 

م�ســاعيها للق�ســاء علــى الن�ســاطات 
امل�ســالح  ذات  حجــزت  الفو�ســوية 
اأكــرث مــن 1838 وحدة مــن خمتلف 
التــي  والعتــاد  التجهيــزات  اأنــواع 
كانــت تعر�ــص للبيــع على الر�ســيف 
اأو قارعــة الطريــق اأغلبها خردوات، 

األب�سة واأواين.

�ضيارة  بني  ��ضطد�م  حــادث  ت�ضبب 
�ضرق  �ل�ضيار  بالطريق  و�ضاحنة 
 127 �لكيلومرتية  بالنقطة  غرب 
ببلدية �ضلغوم �لعيد، يف �إ�ضابة 03 
مابني  �أعمارهم  ــرت�وح  ت �أ�ضخا�ص 
متفاوتة  باإ�ضابات  �ضنة  و51   31
�إ�ــضــعــافــهــم  �خلــــطــــورة، حــيــث مت 
م�ضالح  طــــرف  مـــن  وحتــويــلــهــم 
م�ضلحة  �إىل  ــيــة  ــدن �مل �حلــمــايــة 
وبالن�ضبة  تاجنانت،  �ال�ضتعجاالت 

ت�ضجيل  مت  فقد  �ملادية  للخ�ضائر 
نوع  من  �ل�ضيارة  ملقدمة  كلي  حتطم 
والية  ترقيم  حتمل  كونغو"  "رونو 
�ضبه  وحتطم  �لعا�ضمة  �جلــز�ئــر 
من  لل�ضاحنة  �ليمنى  للجهة  كلي 
نوع "هيوند�ي" حتمل ترقيم والية 
�أن �ل�ضاحنة كانت  ق�ضنطينة، علما 
ونفق  غنم  ر�أ�ــص   80 بنحو  معباأة 
مع  روؤو�ــص   03 نتيجة �حلادث  منها 

�إ�ضابة ر�أ�ص �آخر.

قام �ضباح �أم�ص، �ضاب يف �لعقد �لثالث 
من �لعمر، مبحاولة �النتحار من فوق 
�أن  بعد  �لــبــو�قــي،  �أم  د�ئـــرة  مبنى 
"ك�ضك"  قامت �مل�ضالح �لبلدية بهدم 
يومه،  قــوت  توفري  يف  ي�ضتغله  كــان 
بالتدخل،  �لوالئية  �مل�ضالح  مطالبا 

ب�ضكني،  ج�ضده  ب�ضلخ  �ملعني  وقــام 
�ملخت�ضة  �مل�ضالح  تدخل  على  م�ضر� 
ــافــه ومــنــحــه كــ�ــضــك جــديــد،  الإنــ�ــض
�ل�ضاب  مــن  مــقــربــون  �أكـــد  يف وقـــت  
ظروف  و�ــضــط  يعي�ص   �الأخـــرية  �أن 

معي�ضية مزرية.

�ل�ضرطة  عــنــا�ــضــر  �أمـــ�ـــص،  قــامــت 
بفرقة قمع �الإجر�م باأمن والية �أم 
وحجز  �ضخ�ضني  بتوقيف  �لبو�قي، 
260 غر�م كيف معالج، �إ�ضافة �إىل 

�ضالح �أبي�ص ودر�جة بدون وثائق.
موؤكدة  معلومات  بعد  ذلــك  يــاأتــي 
حول قيام جمموعة من �الأ�ضخا�ص 

وترويج  ببيع  فكرون  عني  مبدينة 
�ضخ�ضني  توقيف  ليتم  �ملــخــدر�ت، 
عني  مدينة  مــدخــل  م�ضتوى  على 
ــا كــمــيــة من  ــم ــه ــوزت ــح ـــرون ب ـــك ف
�أبي�ص عبارة عن  و�ضالح  �ملخدر�ت، 
بدون  نارية  در�جــة  وحجز  �ضكني 

وثائق.

�لبحث  فــرقــة  عنا�ضر  �أوقــــف 
�لوالئية  بامل�ضلحة  و�لــتــحــري 
والية  باأمن  �لق�ضائية  لل�ضرطة 
ميلة، �ضاب وفتاة مع حجز كمية 
و�دي  مبــديــنــة  ـــدر�ت  ـــخ �مل مـــن 
بعد  �لعملية  وجـــاءت  �لــنــجــاء، 
�لبحث  فرقة  عنا�ضر  ��ضتغالل 
ــومــات مــفــادهــا  ــعــل و�لـــتـــحـــري مل
برتويج  �الأ�ضخا�ص  �أحــد  قيام 
مدينة  م�ضتوى  على  �ملــخــدر�ت 
و�لتي  و�ضو�حيها  �لنجاء  و�دي 
جماورة  والية  من  بجلبها  يقوم 
باال�ضتعانة بفتاة، على �إثر ذلك 
مت و�ضع خطة ميد�نية مكنت من 
�لرئي�ضي  فيه  �مل�ضتبه  توقيف 
�لبالغ من �لعمر 33 �ضنة بعد �أن 
رجال  �ضد  عنيفة  مقاومة  �أبدى 

�ل�ضرطة.
�ملخت�ضة  �لنيابة  مع  وبالتن�ضيق 
�مل�ضتبه  م�ضكن  تفتي�ص  مت  مبيلة 
بد�خله  �لــعــثــور  مت  حيث  فيه 
قدر  �ملخدر�ت  من  �ضفيحة  على 
وزنها بنحو 72غ، كما مت توقيف 
�ضنة   24 �لعمر  مــن  تبلغ  فــتــاة 
م�ضكنه،  د�خــل  متو�جدة  كانت 
�ملخدر�ت  كمية  �إخفاء  وحاولت 
��ضتكمال  وبعد  �لتفتي�ص،  �أثناء 
�الإجر�ء�ت �لقانونية مت تقدمي 
�لنيابة  �أمــــام  فيهما  �مل�ضتبه 

�ملخت�ضة لدى حمكمة ميلة.

�سي الأورا�سي..
تلقيح  يف  بــديــنــا  املــر�ــص  نفهمو  مــا  قــبــل 
خدمتها  خدمت  القطيع  مناعة  الكوفيد... 
املوت  مانخافو�ص  حديد...  �سارت  وال�سحة 
حنا �سعب واقف و�سنديد... خافو من الدواء 
واملوفيد...  احلا�سول  بعيد...  من  جاينا  يل 
�سهيد...   ميــوت  فر�سة  �سلطان  ماعا�ص  يل 

تقدروا تبعثونا مر�ص جديد...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز قناطري من اللحوم واخل�ضر املعرو�ضة للبيع فو�ضويا
وجب الكالم

جائحة  من  بدءا  املح�سوبة،  غري  رمبا  املطبات  رغم 
كورونا التي اأملت بالعامل اأجمع عامة وباجلزائر خا�سة، 
اأ�سهر  لق�ساء  وا�سطراره  اجلمهورية  رئي�ص  مر�ص  اإىل 
خارج البالد من اأجل العالج كان خاللها بعيدا نوعا ما 
مببا�سرة  يتعلق  فيما  االأقــل  على  الداخلي  ال�ساأن  عن 
اأن م�ساعي رئي�ص اجلمهورية ال تزال نف�سها  اإال  املهام، 
عام  ــر  اأواخ االنتخابية  حملته  يف  عنها  حتدث  التي 
قانون  تعديل  الرئي�ص  قرر  اأن  اأبرزها  ولعل   ،2019
االنتخابات والذي بات م�سروعه يحمل عددا من املواد 
التي ا�ستح�سنها الكثري من اأبناء ال�سعب اجلزائري على 
االنتخابات  يف  اجلامعية"  "ال�سهادة  ا�سرتاط  غــرار 
من  الت�سويت  طريقة  غريت  التي  املواد  اإىل  الربملانية 
االنتخاب على قوائم ن�سبية اإىل القوائم املفتوحة اأو 
اال�سمية، ولرمبا كانت هذه االأخرية اأهم ما ميز م�سروع 
قانون االنتخابات الذي ننتظر اإ�سداره، لي�ص هذا فقط 
تفيد  املا�سية  القليلة  االأيــام  يف  اأقاويل  هناك  اإن  بل 
واإجراء  بغرفتيه  الربملان  بحل  �سيقوم  الرئي�ص  بــاأن 

انتخابات برملانية م�سبقة.
اإىل  باالأحرى  اأو  الرئي�ص  م�ساعي  يف  نفكر  عندما 
كقرارات  قــرارات  من  جت�سيده  اإىل  الرئي�ص  ي�سعى  ما 
البالد،  م�سلحة  يف  ت�سب  قــرارات  تبدو  فاإنها  جمردة 
اأغلبية  �سحتها  على  تتفق  قد  ــرارات  ق اأنها  �سك  وال 
اجلزائرين فنحن كنا وال زلنا نقول باأننا بتنا بحاجة 
بحاجة  ونحن  ال�سكارة،  انتخابات  على  للق�ساء  ما�سة 
اأقرب وقت من برملان رمبا مل يفد الدولة  للتخل�ص يف 
وال�سعب �سوى يف اإ�سفاء ال�سرعية على بع�ص القرارات 
بالتمرير وكنوع من الربي�ستيج لي�ص اإال، ونحن بحاجة 
كذلك لنتخل�ص من نظام انتخابات ي�سوت فيه الناخب 
املقعد،  على  اآخــر  ح�سول  يف  بذلك  في�سهم  فالن  على 
فقط  ال�سالح  ح�ساب  على  الطالح  فيه  ينجح  نظام  اأي 
املادية"  وغري  املادية  "املوؤهالت  ميلك  ال  االأخــري  الأن 
ت�سمح  والتي  القائمة  يف  االأوىل  املراتب  يحتل  الأن 
نراها  ما  ح�سابات  على  بناء  مقعد  على  باحل�سول  له 
خمتلف  اإىل  الو�سول  ي�ستحقون  من  حق  يف  جمحفة 
نت�ساءل  عندما  اأما  "املال"،  ميلكون  ال  لكنهم  املجال�ص 
عن اإمكانية جت�سيد هذه امل�ساعي وفق االإطار القانوين 
البالد من تغول وتغلغل  ت�سهده  ما  والد�ستور، ويف ظل 
املوازي  "الكيان  على  املح�سوبة  والقوى  "للفا�سدين" 
يف  كبريا  دورا  تلعب  زالت  وال  كانت  الدولة" والتي  يف 
اأن  من  حتما  نتخوف  فاإننا  الدولة  يف  القرار  �سناعة 
اإف�سال  يف  اأي�سا  املرة  هذه  هاما  دورا  القوى  هذه  تلعب 
�سد  ال�سيا�سية  االأحـــزاب  بتاأجيج  الرئي�ص  م�ساعي 
ال  مــا  اإىل  توجيهها  اأو  وحتريكها  الرئي�ص  قـــرارات 
بع�ص  واعتماد  الربملان  "حل  م�ساعي  جت�سيد  يخدم 
يف  الفا�سدة"  االأغلبية  �سالح  يف  ت�سب  ال  التي  املــواد 
فاإنه  وبالتايل  منظمة،  اأو  هيئة  اأو  �سيا�سي  حزب  كل 
الرئي�ص يف جت�سيد  �سيم�سي  نت�ساءل هل  اأن  بنا  يجدر 
م�ساعيه وفر�سها اأم اأننا �سن�سطدم برتاجع عن اعتماد 
باأنها  قيل  التي  القرارات  بع�ص  اتخاذ  اأو  املواد  بع�ص 
�ستتخذ ب�سبب ما قد ن�سهده يف قادم االأيام من "�سو�سرة 

�سيا�سية" ورمبا حتى نقابية واجتماعية؟

هل تنجح م�ضاعي االإ�ضالح
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توقيف �ضاب 
وفتاة بحوزتهما 

كمية من املخدرات

مرور حادث  يف  جرحى   3

حماولة انتحار �ضاب قامت 
البلدية بهدم ك�ضكـه

توقيف �ضخ�ضني وحجز 260 غرام 
من املخدرات

باتنـة

خن�ضلة

ق�ضنطينة

اأمني  على  يعتدي  "مري" بابار 
خمزن بال�ضرب

ت�ضمم غذائي لـ 5 اأ�ضخا�س 
من عائلة واحدة

توقيف م�ضبوق ق�ضائيا بحوزته 
مواد �ضيدالنية

تعر�ص اأم�ص، رئي�ص حظرية بلدية بابار يف 
والية خن�سلة، العتداء بال�سرب من طرف رئي�ص 
املجل�ص ال�سعبي البلدي، اأ�سيب على اإثره بكدمات 

على م�ستوى الوجه والرقبة والراأ�ص، وتعود وقائع 
احلادثة ح�سب م�سادر موثوقة اإىل جدال دار بن 

بع�ص  الرئي�ص  منح  رف�ص  الذي  "امليــر" والعامل 
االأغرا�ص من احلظرية مطالبا اإياه باالإم�ساء، 

االأمر الذي مل يتقبله "املري" ودفع به اإىل 
االعتداء على املعني مت�سببا له بعجز ملدة 5 اأيام.

تدخلت اأم�ص، م�سالح احلماية املدنية بوالية 
باتنـة، من اأجل اإ�سعاف عائلة من 5 اأفراد، اأ�سيبوا 

بت�سمم غذائي، وح�سب بيان خللية االإعـــالم 
مبديرية احلماية املدنية، اأن العائلة التي تقطن 

م�سكنا بحي �سوناتبيا مبدينة باتنـة، ظهر على 
خم�سة من اأفرادها اأعرا�ص االإ�سابة بت�سمم 

غذائــي، حيث مت اإ�سعاف املعنين نحو امل�ست�سفى 
اجلامعي بن فلي�ص التهامي.

متكن عنا�سر اأمن دائرة عن عبيد بوالية 
ق�سنطينة، من توقيف م�سبوق ق�سائيا يبلغ من 

العمر 25 �سنة، حليازته مواد �سيدالنية ت�ستعمل 
يف الطب ال�سرعي دون رخ�سة لغر�ص اال�ستهالك 

ال�سخ�سي وحمل �سالح اأبي�ص حمظور دون مربر 
�سرعي، حيث مت توقيف املعني على م�ستوى مفرتق 

الطرق فوق النفق االأر�سي بالطريق الوطني رقم 
لعنا�سر  م�ساهدته  مبجرد  املعني  قام  فيما   ،20

ال�سرطة برمي �سالح اأبي�ص حمظور، حماوال الفرار 
لكن حماولته باءت بالف�سل.
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