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مطالب بغلقها قبل وقوع الكارثة

جمهولون يبعرثون رفات ال�شهداء
 يف مقربة عني عبا�شة

قرى ت�ستفيد 
من م�ساريع فك العزلة 

يف عني الطويلة

موؤ�س�سات تربوية 
"مهرتئة" مهددة 

باالنهيـــار

 مقابر عر�سة للتخريب 
ودون حماية ب�سطيف

�ص 05

�ص 05

�ص 05

اأ�ساتذة يف االبتدائي يرف�سون التدري�س بال�سبت يف باتنة
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ان�شغاالتهم حول  تو�شيحات  تقدمي  "املري" رف�ض 

يف وقت ي�شهد احلي انفجارا دميوغرافيا

قالوا اأن ت�شحياتهم ُقوبلت باجلحود

احتجوا وطالبوا بن�شيبهم من امل�شاريع

�سكان بثنية العابد 
يتهمون ال�سلطات 
بالتمييز يف التنمية

خدمات الهاتف النقال 
يف احل�سي�ض بحملة 3

قدماء حماربي ال�سرق 
االأو�سط ينا�سدون 

الرئي�ض تبون اإن�سافهم

مواطنون ي�ستكون 
امل�سوؤولني  "زيف" وعود 

باإينوغي�سن

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

بباتن�����ة �أربعين��ي  بحي��اة  ي��ودي  �ش��احنة  عجل��ة  �نفج��ار  كان ب�شدد نفخها بحي ك�شيدة

�ص 16

نقابة "�إنباف" طالبت بالإبقاء عليه كيوم عطلة

اإ�سرار على االإبقاء على يوم "ال�سبت" كيوم عطلة من طرف معلمني بباتنة

البواقي باأم  التوزيع  تنتظر  �سكنية  وحدة   2200

تذمر لدى طالبي 
ال�سكن االجتماعي

 يف اأم البواقي
ينتظر �سكان بلديات والية اأم البواقي الك�سف عن قوائم امل�ستفيدين من احل�س�ص 

ال�سكنية ب�سيغة العمومي االيجاري، والتي جتاوز عددها 2200 وحدة، اأغلبها 
�ص 05منتهية االأ�سغال ومت ربطها بجميع ال�سبكات احليويـــة...

تاأخر �لإعالن عن قو�ئم �مل�ضتفيدين من 2200 �ضكن

طالب املكتب الولئي لالحتاد الوطني لعمال الرتبية لولية باتنة بالإبقاء على يـوم ال�سبت كيوم عطلة لنهاية الأ�سبــــوع 
بالن�سبة لأ�ساتذة املدار�ص البتدائية وذلك كغريهم من زمالئهم يف املتو�سطات والثانويات وموظفي القطاعات الأخرى ح�سب 

�ص 04القوانني �سارية املفعول واملعمول بها يف خمتلف املوؤ�س�سات العموميــة... 

خن�سلة

اأم البواقي

بالزاد العودة  عن  "الكاب" يعجز 
�ص 08 كامال من تاجنانت 

�شباب باتنة  1  -  1 دفاع تاجنانت 

ا



فيما  ــري  ــزائ اجل ال�سعب  ــداءات  ــن ل كا�ستجابة 
قرر  الربملان"،  ـــواب  ن "نوعية  حت�سني  يخ�ص 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  حل  اجلمهورية  رئي�ص 
نهاية  ـــة  الأم اإىل  بــه  تــوجــه  الـــذي  اخلــطــاب  يف 
ذات  يف  جــاء  ما  ح�سب  وقــرر  املن�سرم،  الأ�سبوع 
وهذا  م�سبقة،  برملانية  انتخابات  تنظيم  اخلطاب 
ما يثبت �سدق نية الرئي�ص يف تخلي�ص ال�سعب من 
ما يثبت  "ال�سعب" وهو  "جمل�ص" مل يح�سن متثيل 
اأغلبية  راأيه يف  ال�سعب  ي�سارك  الرئي�ص  باأن  اأي�سا 
اأنف�سهم  "خدمة  �سوى  يح�سنوا  مل  الذين  النواب 

وم�ساحلهم ال�سيقة".
اأنهيت  اأن النواب الذين  األ نغفل عنه هو  ما يجب 
عهدتهم بقرار من الرئي�ص �سوف لن يفقدوا الأمل 
يف ا�ستحداث عهدة جديدة، اإذ اأن الكثري من النواب 
حت�سبا  م�سبقة  انتخابية  حملة  يف  انطلقوا  قد 
بانتخابات  الأمــر  تعلق  �سواء  انتخابهم  ــادة  لإع
برملانية عادية اأو م�سبقة، وبالتايل فهوؤلء النواب 
"الرت�سح"  من  ميلوا  لن  و�سوف  ي�ست�سلموا  لن  �سوف 
من  زبر  الذي  العام  وتدارك  العهدة  جتديد  بغية 
الذين  النواب  نف�ص  اأن  واملعنى  احلالية،  عهدتهم 
ب�سببهم  ــان  ــربمل ال حــل  اجلــمــهــوريــة  رئي�ص  قــرر 
ولطلب  الود  لطلب  الناخب  ح�سن  اإىل  �سيعودون 

جديدة". "فر�سة 
نف�سها،  تبقى  النية  اأن  اإل  الأ�ساليب،  تختلف  قد 
يف  مقعده  على  للح�سول  اعتمد  ــذي  ال فالنائب 
"التبلعيط"  وعلى  "املال"  على  ال�سابقة  العهدة 
الناخب،  لإقناع  اأخرى  و�سيلة  املرة  هذه  يجد  قد 
غري اأن ما ي�سب يف �سالح الناخبني هذه املرة اإذا مت 
الناخب  اأن  اعتماد قانون النتخابات املطروح هو 
اإىل املجل�ص  اإي�ساله  باإمكانه حتديد من يرغب يف 
يف  باتت  اليوم  فالكرة  وبالتايل  الوطني،  ال�سعبي 
الفر�سة  ا�ستغالل  اأح�سن  هو  اإن  الناخب،  ملعب 
ف�سيكون م�ساهما يف بناء جمل�ص "ذا نوعية" جيدة 
وجمل�ص نواب حقيقي، واإذا ما �سمح با�ستغبائه مرة 
"ال�سابقة"  الوجوه  نف�ص  اإي�سال  و�ساهم يف  اأخرى 
اللوم  كل  يكون  فحينها  اجلديد"  "الربملان  اإىل 
عليه ولن يكون له حجة اإذا ما كان الربملان القادم 

ن�سخة عن �سابقيه.
الطريق  الناخبون  يقطع  اأن  هو  اليوم  نرجوه  ما 
ل  الذين  "اأولئك  واأمــام  البائ�سة"  "الوجوه  اأمــام 
باأنهم  يظنون  الذين  واأولئك  املال"  �سوى  ميلكون 
اأو�سياء على ال�سيا�سة، خا�سة فيما تعلق مبنطقة 
الأورا�ص، فنحن نالحظ كيف اأن الكثري من ال�سياب 
مريح"  "تقاعد  ل�سمان  الــربملــان  ا�ستخدموا  قد 
اأكرث من ا�ستخدامه لإي�سال �سوت ال�سعب وخدمة 
ويجب  نتعظ  اأن  فيجب  وبالتايل  تنمويا،  املنطقة 
ال�سابقة  والعهدات  ال�سابقة  النتخابات  تكون  اأن 

عربة لنا وحافزا للت�سبيب ل "للتلميع".
�سمري بوخنوفة

ب�صراحة
الكرة يف ملعب الناخب
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مــا تعلــق ب�ســكان  1 خا�ســة  �ســكان حــي حملــة  يعــاين 
العمــارات املحاذيــة للــوادي مــن روائــح كريهة وتلــوث بات 
يهــدد ال�سحــة العمومية وينــذر باأمرا�ص على غــرار مر�ص 
احل�سا�سيــة والربو وهذا ب�سبب الال مباالة من طرف امل�سالح 
املعنيــة املكلفــة بالنظافة والتي جتاهلت مــا يعج به الوادي 
مــن قــاذورات خا�ســة مع عــدم توفــري احلاويــات وا�سطرار 
البع�ــص لرمــي القمامة علــى الطريق تارة ويف الــوادي تارة 
اأخــرى وب�سبب الالم�سوؤولية اأي�سا والتــي يبديها البع�ص من 
املواطنــني الذين ال يحرتمون �ســروط التخل�ص من القمامة 
فهل �ستتحــرك امل�سالح املعنية لتوفــري حاويات لتفادي رمي 

القمامة بالوادي وعلى االر�سفة؟

بطاقة حمـــــــــراء
التلوث يخنق حملة 1

auresbook
قالت: زبيدة ع�سول

 )حمامية ونا�سطة �سيا�سية(
..."اآن للحراك اأن يتطهر من الإ�سالميني 
حقيقيا  خطرا  ي�سكلون  اأ�سبحوا  لأنهم 

عليه وعلى البالد ب�سفة عامة".
قلينا: يا امرا... بل ت�صريحات كت�صريحك 

من باتت ت�صكل خطرا على البالد.

الت�سريعيات يف جوان

رئي�س الربملان ي�سكر رئي�س اجلمهورية بحل املجل�س 

اأول مهاجر جزائري اإىل اأمريكا

قوانني فئة ذوي االإحتياجات حتتاج اإىل التحيني

قلنا "كليمة �سبحنا يف ظليمة"

بعد اإعالن رئي�ص اجلمهورية يف خطابه عن قرار حل املجل�ص ال�سعبي الوطني ر�سميا، طفت اإىل ال�سطح 
القانون  �سدور  عدم  ظل  يف  خا�سة  واآلياتها  املقبلة  الت�سريعية  االنتخابات  برجمة  موعد  عن  ت�ساوؤالت 
ال  اأجل  يف  الت�سريعيات  لتنظيم  الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء  مبر�سوم  �سيتبع  ما  وهو  لالنتخابات،  الع�سوي 
يتعدى 3 اأ�سهر؛ وُيتوقع تنظيم االنتخابات الت�سريعية امل�سبقة يوم اخلمي�ص 10 جوان اأو اخلمي�ص الذي 
يليه 17 جوان، يف حالة امل�سادقة على م�سروع القانون الع�سوي يف جمل�ص الوزراء واإ�سدار االأمر الرئا�سي 
هذا االأ�سبوع، ليف�سح املجال لن�سره يف اجلريدة الر�سمية يف االأ�سبوع االأول ل�سهر مار�ص ثم اإ�ستدعاء الهيئة 

الناخبة قبل 10 مار�ص املقبل.

�سكر �سليمان �سنني رئي�ص املجل�ص ال�سعبي الوطني املُحّل رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون، بعد اعالنه 
يف  �سنني  عرب  حيث  الد�ستور،  عليه  ين�ّص  ما  ح�سب  مبكرة  ت�سريعية  انتخابات  وتنظيم  املجل�ص  حل  عن 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  لل�سيد  واالمتنان  التقدير  عبارات  بخال�ص  "اأتقدم  تويرت:  على  تغريدة 
تبون ملا مل�سته منه من توجيه ودعم خالل فرتة رئا�ستي للمجل�ص ال�سعبي الوطني واأدعو اهلل اأن يوفقه يف 

موا�سلة م�سار االإ�سالح والتغيري".

على   ،1892 �سنة  اأمريكا  اإىل  ذهب  جزائري  مهاجر  الأول  �سورة  بوقدوم،  �سربي  اخلارجية،  وزير  ن�سر 
ح�سابه عرب تويرت، وجاء يف تغريدة وزير اخلارجية "ترتبط الهجرة بجميع اأبعادها واأنواعها ارتباطا 
وثيقا بتاريخ الب�سرية، وان كانت اإدارتها من حني الآخر تطرح ان�سغاالت بني الدول، فاالأكيد اأن احللول 
التعاون واالحرتام  اإطار  من موقعه يف  فيها اجلميع كل  ي�ساهم  �ساملة  مقاربة  اعتماد  اإال عرب  تتاأتى  لن 

املتبادل".

اأكد و�سيط اجلمهورية على اأن فئة ذوي االإحتياجات اخلا�سة "هي يف �سلب اهتمامات رئي�ص اجلمهورية 
واأن الدولة التزمت بتقدمي كل الدعم لها"، كا�سفا باأن القوانني موجودة للتكفل بها ولتح�سني ظروفها لكن 
فقط يجب حتيينها"، مربزا باأن االأ�سخا�ص من ذوي االحتياجات "تتمتع بكامل حقوقها مبوجب القانون 
ال�سكن وغريها وكذا يف االحرتام والتقدير"، لكن ينق�سنا نوع من االهتمام لتجنيبهم  اأو  العمل  �سواء يف 

ال�سعور بالتهمي�ص اأو االإق�ساء.

اعتربت �سحيفة "لوموند" الفرن�سية، ان �سمت الرئي�ص الفرن�سي امانويل ماكرون بخ�سو�ص تقرير ملف 
الذاكرة يوؤجج ال�سكوك حوله، خا�سة بعد ردود الفعل ال�سلبية يف اجلزائر حوله؛ ونقلت ال�سحيفة عن 
املوؤرخ الفرن�سي "بنجامني �ستورا" اأنه قرر "الرتاجع واالنتظار" حتى تتخذ ال�سلطة ال�سيا�سية يف فرن�سا 
تلقي  يف  اال�ستمرار  ميكنه  "ال  اإنه  قائاًل  االإليزيه"،  ملعب  يف  االآن  "الكرة  اأن  م�سيفا  مبادرات،  واجلزائر 

ربات مبفرده على املواجهة". ال�سّ
مــا  ح�ســب  اجلزائــر،  يف  االنرتنــت  م�ستخدمــي  عــدد  هــو 
ك�ســف عليــه اآخــر تقريــر للموقــع االلكــرتوين "داتاريبورتــال" 
)DATAREPORTAL( املخت�ــص يف االح�سائيــات املتعلقة 
باأنرتنــت الهاتــف الثابــت والنقــال يف العــامل، حيــث ارتفــع عــدد 
م�ستخدمــي االأنرتنت يف اجلزائر بـ3.6 مليون يف ظرف �سنة منتقال 
بذلــك اإىل 26.35 مليــون م�ستخدمــا؛ يف حــني بلغــت ن�سبــة ولوج 
االنرتنــت يف اجلزائر 59.6 باملئة خالل جانفي 2021 من جمموع 

�سكان يبلغ 44،23 مليون.

مليون  26.35
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لكل مقام مقال
احلراك.. قبيل ذكراه؟!

يبقى متجيد احلراك ال�سعبي امل�سهود وامل�سبوق والذي 
ارتقى باجلزائر اإىل اأعلى مراتب الثورات ال�سلمية 

واحل�سارية اأمرا ن�سبيا بالن�سبة لكثري ممن فقدوا الثقة 
يف وجود تغيري جذري فعلي �سامل باعتبار اأن جميع 

مطالب احلراك ال تزال مل تتج�سد كلها يف الواقع، واأنها 
ما تزال موؤجلة حتت م�سميات واأعذار مل ي�ستطع ال�سعب 

ا�ستيعابها خا�سة واأن تراكم االأزمات "املفتعلة" من حوله 
وا�ستمراريتها عالقة دون حلول مر�سية قد متت�ص بع�سا 

من غ�سبه اأو حتول بينه وبني خيار اللجوء اإىل خرجة 
تاريخية ثانية للتنديد باحلقرة والتهمي�ص وامل�ساريع 
الوهمية واحللول الرتقيعية وااللتفاف على احلراك 

وحماوالت ا�ستغباء املاليني وال�سحك على ذقونهم 
ب�سل�سلة ت�سريحات وتعليمات ووعود بقيت تراوح االأوراق 

التي �ُسّطرت عليها على اإثر تركة ثقيلة من املوؤ�س�سات 
والقطاعات التي �سهدت ق�سايا ف�ساد كربى وجتاوزات 

وانتهاكات وا�ستغالل �سخ�سي اأحال ال�سالح العام اإىل ذيل 
االهتمام الر�سمي يف الفرتة التي ُو�سفت بعهد الع�سابة 

والتي اأفرزت طبقة من االأثرياء على ح�ساب عامة ال�سعب 
وخرية اأبنائهم..

هناك ر�سائل عديدة يحاول املواطنون متريرها قبيل 
الذكرى الثانية للحراك لل�سعبي من خالل مواقع التوا�سل 

االجتماعي التي باتت منابر جلميع ان�سغاالتهم ومراآة 
تعك�ص واقعهم دون تزييف اأو رقابة ذاتية اأو خارجية 

باأن ال�سعب غري را�ص واأن م�سرية التغيري املن�سودة مل توؤت 
ثمارها بعد واأن البدايات ال�سحيحة توؤول اإىل خواتيمها 
املُر�سية، واإذا كان هذا هو احلال فال �سيء ُيرجى وال اأمل 
ميكن اأن ُتعلق عليه تطلعات ومطالب ال�سعب اجلزائري..

ولي�ص ال�سعب وحده من يقف موقف ال�سخط من االأداء 
احلكومي املتعرث فقد كان للرئي�ص ذات املوقف ما جعله 

ي�سرح ب�سرورة تغيري على م�ستوى احلكومة �ست�سهده 
قليل االأيام املقبلة ورمبا هذا املنفذ الوحيد الذي قد 

ي�سمح بخيار عدم ا�ستعجال النتائج وامل�سي نحو اجلزائر 
اجلديدة التي يجب اأن تتخل�ص من تبعات النظام املطاح 

به وجت�سيد اأحالم املاليني من اأبناء ال�سعب االأوفياء 
واملخل�سني والذين ال ير�سون ببدائل جاهزة على اأعتاب 

العدو التاريخي هذا االأخري الذي يقف وراء كل حماوالت 
التقدم والتحرر من القيود والو�ساية ب�سدها واإحاكة 

املوؤامرات والنيل من خيارات ال�سعب املعادية له والأذياله 
والعمالء؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

عامليا الـ31  املركز  "اخل�سر" يف 
اأ�سبال جمال بلما�سي على املركز الـ31 يف الت�سنيف اجلديد لالحتاد الدويل لكرة القدم خالل  حافظ 
"اخل�سر" يف املركز الثالث اإفريقيا خلف ال�سينغال وتون�ص، اأما على امل�ستوى  �سهر فيفري اجلاري، وجاء 
العربي، ح�سد املنتخب الوطني املرتبة الثانية بعد اأ�سبال منذر الكبري )املنتخب التون�سي( وجتدر االإ�سارة 

اأن املنتخب الوطني �سيخو�ص مباريات ت�سفوية لـ "كان الكامريون" �سهر مار�ص املقبل.

هذه ال�سورة من 
اأحد االأحياء 

مبدينة باتنة، 
وهي تو�سح كيف 

اأن حاوية القمامة 
قد مت حرقها 

ومتت اإذابتها رغم 
معرفة الفاعل 

باأنها م�سنوعة من 
البال�ستيك؛ فهل 
يحق ملن قام بهذا 
الفعل اأن يخرج 

ويندد بف�ساد 
امل�سوؤولني؟



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 حمامني وخمت�سني يف الق�ساء قد اأكدوا اأن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وحتوير وتدوير وخلق بلبلة ال طائل منها 

                                                              غيضض من فيضض 

تلقى رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�ص 
الفرن�سي  الرئي�ص  من  هاتفية  مكاملة  ال�سبت، 

اإميانويل ماكرون.
الرئي�سان  اأن  اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  واأ�سار 
تطوير  اآفــــاق  املــكــاملــة  خــاللــه  مــن  ا�ستعر�سا 

العالقات الثنائية.
هذا  خالل  ماكرون  مع  تبون  الرئي�ص  واتفقا 
الإت�سال الهاتفي على موا�سلة التن�سيق بينهما 
عديد  يف  البلدين  بــني  الــتــعــاون  وتـــرية  لــدفــع 
بع�ص  حــول  النظر  وجهات  وتقريب  املجالت 

امللفات.

تاأجيل  مت  اأنــه  ال�سبت،  اإعالمية،  م�سادر  ك�سفت 
اجتماع جمل�ص الوزراء الذي كان مربجما اأن يرتاأ�سه 
تبون.  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  الأحــد  اليوم 
واكدت ذات امل�سادر، اأن تاأجيل الإجتماع جاء تزامنا 
الــذي  احلكومي  التعديل  عــن  الإفــــراج  تــرقــب  مــع 
اخلمي�ص  لالأمة  خطابه  يف  تبون  الرئي�ص  عنه  اأعلن 

املا�سي.
وكانت م�سادر مطلعة، ك�سفت باأن التعديل الوزاري، 
الذي �سيجريه الرئي�ص تبون على احلكومة ي�سمل 10 
التعليم  واملوا�سالت،  ''الربيد  وهي:  وزارية  حقائب 
التجارة،  ال�سينماتوغرافية،  ال�سناعة  الــعــايل، 

ال�سكن والعمران،  املائية،  الرتبية، ال�سناعة، املوارد 
ال�سباب والريا�سة، املجاهدين و الثقافة''.

الـــوزراء  جمل�ص  اجتماع  ي�سهد  اأن  املرتقب  ومــن 

احلكومة  يف  اجلدد  الأع�ساء  �سيح�سره  الذي  املقبل 
لالإنتخابات  الع�سوي  القانون  م�سروع  على  امل�سادقة 
الهيئة  اإ�ستدعاء  ثم  رئا�سي  باأمر  لإ�سداره  متهيدا 
الناخبة لت�سريعيات م�سبقة يتوقع اأن جترى يف �سهر 

جوان املقبل.
قد  تــبــون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  وكــان 
اإجراء  على  عزمه  اخلمي�ص،  لالأمة،  خطاب  يف  اأعلن 
ي�سمل  املقبلة،  ال�ساعات  خالل  حكومته  على  تعديل 
''كان  اأنه  مو�سحًا  ف�ساًل''،  اأثبتت  التي  ''القطاعات 
التي  امل�سكالت  ب�ساأن  املواطنني''  لنتقادات  ين�ست 

يعانون منها يوميًا.

اجلديد  لالنتخابات  الع�سوي  القانون  اإ�سدار  ي�سكل 
الت�سريعية  النتخابات  تنظيم  ي�سبق  اإجــراء  اأهــم 
اجلمهورية  رئي�ص  قرار  بعد  اأ�سهر   3 خالل  امل�سبقة 

عبد املجيد تبون بحل املجل�ص ال�سعبي الوطني.
اإ�سدار  اأن  ويرى اخلبري الد�ستوري بوجمعة �سويلح 
القانون الع�سوي لالنتخبات �سيكون باأمر رئا�سي، على 
القوائم  لتطهري  الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء  يتم  اإثره 
للعملية النتخابية  النتخابية وبالتايل ال�ستعداد 
من  بقرار  حله  مت  الــذي  الوطني  ال�سعبي  للمجل�ص 

الرئي�ص م�ساء اخلمي�ص املما�سي.
م�سعود  الد�ستوري  اخلبري  تطرق  ذاته  ال�سياق  ويف 
لالنتخابات  اجلديد  الد�ستور  اأحكام  اإىل  �سيهوب، 
اأ�سهر   3 اأق�ساها  ــال  اآج حــددت  التي  الت�سريعية، 
تلك  يف  العملية  �سري  تعذر  واإذا  النتخابات  لإجراء 
املهلة، يتم اخطار املحكمة الد�ستورية وبعدها يجوز 

متديد الآجال اإىل 3 اأ�سهر اأخرى كحد اأق�سى.
اأعلن اخلمي�ص  وكان  الرئي�ص عبد املجيد تبون قد 
الوطني  الــيــوم  مبنا�سبة  لــالأمــة  مــوجــه  خــطــاب  يف 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  بحل  ــراره  ق عن  لل�سهيد، 
من  خالية  "تكون  انتخابات  اإىل  مبا�سرة  واملـــرور 

اإىل  دعاه  لل�سباب" الذي  املجال  وتفتح  الفا�سد  املال 
بت�سجيع  ال�سيا�سية" و�سيتم ذلك  املوؤ�س�سات  "اقتحام 
"التكفل بجزء كبري من متويل  الدولة من خالل  من 

احلملة النتخابية".
ال�سيا�سية  احلياة  يف  ال�سباب  اإ�ــســراك  اأن  واعترب 
الدولة"  ــزة  ــه اأج يف  جــديــد  دم  "�سخ  مــن  �سيمكن 
و�سيجعل الربملان"عني ول�سان ال�سعب، بحيث لن تكون 
حتت  "�سينتخب  اأنــه  اعتبار  على  �سكوك"،  اأي  فيه 
مراقبة ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات والتي 
رئي�ص  ذلــك  يف  مبا  �سالحياتها،  يف  اأحــد  يتدخل  ل 

اجلمهورية".

والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  رد 
حل  قبل  م�ساءلة  على  بلجود  كمال  العمرانية 
املف�سولني  املوظفني  بو�سعية  واملتعلقة  الربملان، 
التاأديب  جلنة  على  املرور  دون  ال�سرطة  جهاز  من 
حكم  على  منهم  املتح�سلني  اإدمــاج  اإعــادة  وعــدم 

الرباءة من العدالة.
اجلزائية  التهم  من  ــرباءة  ال ''اأن  الوزير  واأكــد 
لتعني بال�سرورة تربئة املوظف من اخلطاأ املهني 
اجل�سيم، وهذا جت�سيدا ملبداأ ا�ستقاللية امل�سوؤولية 
املهنية والإدارية عن امل�سوؤولية اجلزائية''ح�سب 
اأحكام  على  احلائزين  املوظفني  اأمــا  الــوزيــر،  رد 
واإلغاء  الإدمــاج  باإعادة  منطوقها  ين�ص  ق�سائية 
اتبعوا  الذين  املعنيني  جميع  فاإن  الت�سريح،  قرار 
اإعـــادة  مت  ــد  ق الــقــانــونــيــة  التبليغ  اإجــــــراءات 

اإدماجهم. 
للنتائج  اعــتــبــارا  ''انـــه  الــوزيــر  رد  يف  جــاء  كما 
والآثار امل�سريية التي قد ترتتب على الإجراءات 
م�سالح  فــان  موظف  اأي  �سد  املتخذة  التاأديبية 

التدابري  كافة  احــرتام  على  حري�سة  الداخلية 
قانونا  عليها  املن�سو�ص  التاديبية  والجـــراءات 
على  املوظفني  متثيل  بحق   يتعلق  فيما  ل�سميا 
على  بالطالع  لهم  وال�سماح  الهيئات  هذه  م�ستوى 

كافة الوثائق امل�سكلة للملف التاديبي.
التاأديبي  املجل�ص  قرار  يكون  ''انه  الوزير  وا�سار 
مع  احلا�سرين  لالأع�ساء  �سري  لت�سويت  نتيجة 
�سرورة اتخاذ القرار باأغلبية الأ�سوات املعرب عنها 

لالع�ساء احلا�سرين وان يكون مربرا ومعلال.
لالأمن  العامة  املــديــريــة  م�سالح  ''ان  وتطمان 
كل  بتمعن  ــة  ــس درا� على  دائــمــا  تعكف  الــوطــنــي 
الأمــر  اقت�سى  اإن  حتقيقات  فتح  مــع  احلـــالت 
املخت�سة  التاديبية  اللجنة  على  وعر�سه  ذلــك 
للبث  بها  املعمول  القانونية  الإجـــــراءات  ــق  وف
النهائي  الق�سائي  احلكم  منطوق  �سوء  على  فيها 
ومدى  املعني  قبل  من  املرتكبة  الأفعال  وطبيعة 
الدارة  و�سمعة  الوظيفة  على  وتاثريها  عالقتها 

امل�ستخدمة''.

اإك�سبورت''  اأوبــــورون  ''رو�ــــص  �سركة  ــري  جت
اأحــدث  بيع  ب�ساأن  حمــددة  دول  مــع  مــ�ــســاورات 
اإي''،   57 ـ  ''�سو  اخلام�ص  اجليل  من  مقاتالتها 
رو�سيا  �ــســركــاء  عــلــى  لعر�سها  ــزة  ــاه ج وهـــي 

ال�سرتاتيجيني من بينهم اجلزائر.
الأمريكية،  وات�ص''  ''مليتريي  جملة  جهتها  من 
اأن تعزيز اجلزائر لأ�سطولها  اإىل  اأ�سارت  اأ�سارت 
اأثار خماوف وقلق عدد من دول  احلربي اجلوي 

اجلوار املتو�سطي، من بينهم فرن�سا واملغرب.
قــررت  اأن  بعد  اجلـــوار  دول  خمـــاوف  ــي  ــاأت وت
القادمة  القليلة  الأيــــام  يف  تعزيز  اجلــزائــر 
اأ�سطولها احلربي اجلوي لتقوية قواتها اجلوية، 
من  ثقيلة  مقاتلة  طائرة   16 من  �سرب  باإ�ستالم 
الرو�سية   )30MKA Flanker-Su( نوع 

ال�سنع.

الع�سكرية  ال�سوؤون  يف  املخت�سة  املجلة  واأ�سارت 
قد  اجلــزائــر  اأن  اإىل  احلربية  والتكنولوجيا 
عام  يف  مو�سكو  مع  �سفقة  �سابق  وقت  يف  عقدت 
من  دولر،  مليار   1،8 بـ  قيمتها  ُتقدر   2019
من  جديدة،  رو�سية  مقاتلة  ثالثني  اإقتناء  اأجل 
 30MKA-Su( طــائــرات  جانب  اإىل  بينها، 
-MiG( طائرة  ع�سرة  اأربعة   ،)Flanker
بــاأحــدث  جمــهــزة  ــــوزن  ال متو�سطة   )29M

التكنولوجيا الع�سكرية الإلكرتونية الرو�سية. 
يف  اجلزائرية  امل�سلحة  الــقــوات  �سرعت  وقــد 
احلربية  الطائرات  من  النوعان  هــذان  ت�سلم 
جوية/ قوية  قتالية  قدرات  فيهما  تتوفر  التي 
جوية/بحرية  وحتى  وجوية/اأر�سية،  جوية، 
عدة  اإ�ــســتــخــدام  على  وقــــادرة  لل�سفن  مــ�ــســادة 
امل�سادة  ال�سواريخ  بينها  من  الذخائر،  من  اأنواع 

ع�سكريون  خلرباء  حتليل  املجلة  ونقلت  لل�سفن. 
اأجانب حول التحولت اجليو�سيا�سية الإقليمية 
ت�سّرع  اجلزائر  بــاأن  يفيد  العميقة،  والدولية 
اإمكانياتها  وتعزيز  الع�سكرية  قدراتها  حتديث 
على  الليبي  ال�سيناريو  يتكرر  ل  حتى  الردعية 
الأطل�سي  حلف  طائرات  كانت  حينما  اأرا�سيها، 
الليبية حينها  القوات  ليبيا، فيما بقيت  تق�سف 
الفعال  الــرد  قــدرة  على  توفرها  لعدم  عاجزة 

ب�سبب �سعف الإمكانيات الدفاعية اجلوية.
اجلزائر  حماية  يزعجها  التي  الدول  بني  ومن 
والقتالية  الع�سكرية  حلدودها وتقوية قدراتها 
واأي�سا  فرن�سا  يف  ممثلة  التاريخي  الــعــدو  هــي 
يف  التو�سعية  الأطماع  �ساحبة  الغربية  اجلارة 
املنطقة املغرب، وهي التي تدرك حلقيقة القوة 

الع�سكرية للجزائر يف املنطقة.

ويف �سياق مت�سل قال بلعيد، اإنه �سيتم تعيني 
اجلديدة  احلكومة  واأن  انتقالية،  حكومة 
�ستكون حكومة موؤقتة لب�سعة اأ�سهر وبعدها 
موؤكدا  حقيقية.  لنتخابات  الذهاب  �سيتم 
لبناء  الرئي�ص  مع  للعمل  م�ستعد  حزبه  اأن 
املتحدث،  ذات  واأ�ساف  اجلديدة.  اجلزائر 
التي مت�ص  اأنه يجب البتعاد عن اخلطابات 
ال�سياق  هذا  يف  واأ�سار  ــراد.  والأف املوؤ�س�سات 
رئي�ص  مــع  مــرة  اأول  تكلمنا  عندما  ''نــحــن 
بناء  ــل  اأج مــن  دعمنا  عر�سنا  اجلمهورية 

اجلزائر اجلديدة''.
حول  اجلمهورية  رئي�ص  قــرار  وبخ�سو�ص 
قال  املوقوفني،  من  عدد  عن  الرئا�سي  العفو 
بلعيد اإنه دليل على نية الرئي�ص يف امل�ساحلة. 
اأما فيما يتعلق بقرار حّل الربملان هو بداية 
واإرادة  توافق  حلكومة  والتح�سري  ت�سحيح 
اجلديدة.  اجلــزائــر  بناء  اأجــل  من  �سعبية 
هو  اجلزائري  ال�سعب  وعي  اإن  بلعيد،  وقال 
الو�سع  من  اجلزائر  خلروج  الوحيد  ال�سبيل 

الذي هي فيه اليوم.

جوية  ن�سرية  ال�سبت،  اأمــ�ــص  يــوم  اأعلنت 
خا�سة، �سادرة عن الديوان الوطني لالأر�ساد 
يف  مت�سببة  قوية،  ريــاح  هبوب  عن  اجلوية، 
تقلي�ص الروؤية، بعدد من الوليات الداخلية 

للوطن، اليوم الأحد.
ال�ساعة  من  متتد  التي  الن�سرية  واأ�ــســارت 
اأن  اإىل  م�ساء،   20 ال�ساعة  اىل  �سباحا   6
وب�سار  وتندوف  اأدرار  هي  املعنية  الوليات 

وغرداية والنعامة والبي�ص و�سيدي بلعبا�ص 
ومع�سكر و�سعيدة وتيارت والأغواط واجللفة 

وامل�سيلة.
�سكل  على  اأحــيــانــا  ــريــاح  ال ــذه  ه و�ستكون 
اإىل  جنوبية  و�ــســتــكــون  رمــلــيــة،  عــوا�ــســف 
 60 بني  تــرتاوح  ب�سرعة  غربية،  جنوبية 
و70 كلم/�سا، وقد ت�سل اأحيانا اىل 80 كلم/

�سا اأو تتجاوزها، ح�سب الن�سرية.
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تاأجيل اإجتماع جمل�ض الوزراء

قانون االإنتخابات اجلديد �سي�سدر باأمر رئا�سي 

رو�سيا م�ستعدة لبيع مقاتلة ''�سو57- اإي'' للجزائر

الرئي�ض تبون يتلقى ات�ساال هاتفيا من ماكرون
الوطني

الرئي�ض يعني حكومة انتقالية ثم الذهاب 
نحو انتخابات حقيقية

الداخلية تطوى ملف املوظفني املف�سولني 
من جهاز ال�سرطة

العزيز  عبد  ال�سابق  والوزير  الدبلوما�سي  اعترب 
ـــادرة  ''ب ـــراك  احل معتقلي  عــن  الإفــــراج  رحــابــي، 
ويف  اجلمهورية.  رئي�ص  قبل  من  تهدئة''منتظرة 
تدوينة على �سفحته مبوقع ''فاي�سبوك'' حول قرار 
رئي�ص اجلمهورية الإفراج عن معتقلي احلراك، اأكد  
''متنح  اخلطوة  اأن  ال�سابق،  والوزير  الدبلوما�سي 

الأمل يف حتقق انفتاح �سيا�سي اأو�سع''.

''لغتنام  العمومية  ال�سلطات  رحــابــي   ودعـــا 
يتكرر  ل  حتى  القانونية  ال�سروط  لو�سع  الفر�سة 
كما  احلرية''.  من  احلرمان  بالدنا  يف  اأخــرى  مرة 
والحـــرتام  والت�ساور  احلـــوار  ''وحـــده  ان  اأ�ــســاف 
الظروف  كــل  يف  الثقة  ير�سخ  اأن  ميكن  املــتــبــادل 
عدًل  اأكرث  جزائر  ظهور  ويعزز  ال�ستقرار  وي�سمن 

وقوًة''.

اليوم  اجتماعا  ــة  الأم جمل�ص  مكتب  يعقد 
رئي�ص  اإنتخاب  تاريخ  جل�سة  لتحديد  الأحد 
قوجيل  �سالح  ي�سغله  ــذي  ال لــالأمــة  جمل�ص 
م�سدر  وتوقع   .2019 اأفريل  منذ  بالنيابة 
من جمل�ص الأمة اأن يحدد تاريخ اجلل�سة يوم 
جل�سات  برجمة  ظل  يف  اخلمي�ص  اأو  الأربعاء 
الجتماع،  و�سيكون  الثالثاء.  يــوم  اجتماع 

مو�سعا لي�سمل جميع  الكتل الربملانية، املمثلة 
يف جمل�ص الأمة.

بني  اإجــمــاع''  ''�سبه  هناك  اأن  امل�سدر  ــد  واأك
تزكية  على  العليا  الت�سريعية  الغرفة  اأع�ساء 
�سالح قوجيل باعتباره املر�سح الوحيد للمن�سب 
والأرنــدي  الأفــالن  كتلتي  بدعم  يحظى  حيث 

بالإ�سافة اإىل الثلث الرئا�سي.

 االإفراج عن معتقلي احلراك 
تهدئة" "بادرة 

مكتب جمل�ض االأمة يجتمع لتحديد 
تاريخ انتخاب الرئي�ض

رياح قوية �ستقل�ض الروؤية بالواليات 
الداخلية بداية من هذا االأحد

ا�شتعر�شا اآفاق تطوير العالقات الثنائية

حت�شبا للت�شريعيات املقبلة..

تعزيز اجلزائر الأ�شطولها اجلوي احلربي

ق. و

قال رئي�س حزب جبهة �مل�ستقبل عبد �لعزيز بلعيد، �إّن رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون يعقد �أماله 
على �ل�سعب �جلز�ئري و�حلر�ك �ملبارك. و�أ�ساف بلعيد خالل ندوة �سحفية مبقر حزبه، �أن �لرئي�س 
تبون لديه نية يف �لتغيري، مو�سحا �أن �حلقرة و�جلهوية و�لر�سوة و�الأ�ساليب �لقدمية ال تز�ل موجودة، ما 
يتطلب وقتا لتغيريها. وعليه يجب حماربة �لر�سوة و�جلهوية ومن ثم �لعمل مع �لكفاء�ت يف �خلارج 

للو�سول �إىل �ال�ستقر�ر  �ل�سيا�سي وهذه هي خطة �لرئي�س''.

ق. و

ق. و

قال اإن وعي ال�شعب اجلزائري هو ال�شبيل الوحيد للخروج من الو�شع احلايل، بلعيد

قال اإن اخلطوة متنح  االأمل يف حتقق انفتاح �شيا�شي اأو�شع، رحابي

بعد 20 �شهرا من ''ال�شغور''

ق. و

كوفيدـ19

�سجلت وزارة ال�سحة 164 اإ�سابة جديدة 
بفريو�ص كورونا )كوفيد-19( و4 وفيات  يف 
اجلزائر خالل الـ24 �ساعة الأخرية. فيما 
متاثل 143 مري�سا لل�سفاء، ح�سب ما ك�سف 
للجنة  الر�سمي  الناطق  ال�سبت  اأم�ص  عنه 
الدكتور  ــا،  كــورون فــريو�ــص  ومتابعة  ر�سد 
جــمــال فــــورار. وخـــالل الــلــقــاء الإعــالمــي 
الو�سعية  تطور  لعر�ص  املخ�س�ص  اليومي 
اأن  فورار  اأو�سح  كورونا،  لفريو�ص  الوبائية 
 111764 بلغ  املــوؤكــدة  ــالت  احل اإجــمــايل 

�سخ�ص من بينها 164 حالة جديدة.
بينما بلغ العدد الإجمايل للم�سابني الذين 
والعدد  �سخ�ص   76940 لل�سفاء  متاثلوا 
الإجمايل للوفيات 2958 حالة. ويتواجد 
حاليا 16  مري�سا يف العناية املركزة، ح�سب 

فورار.

ت�سجيل 164 اإ�سابة 
جديدة 143 متاثلت 

لل�سفاء و04 فيات 

ق. و
ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



اإميان. ج

�سفيقة. �ص

حفيظة. ب

قامت مديرية الرتبية لوالية باتنة، 
بتنظيم حفل والئي، احتفاًء بذكرى 

اليوم الوطني لل�سهيد الذي ي�سادف 
تاريخ ال 18 فيفري من كل �سنة، 

وتخلل هذا احلفل عدة فعاليات على 
غرار مداخلة تاريخية بعنوان "ر�سالة 

ال�سهيد" باالإ�سافة اإىل و�سالت تربوية 
و�سعرية فنية وكذا م�سرحية قام عدد 

من التالميذ باإعدادها.
وت�سمنت التظاهرة تكرمي التالميذ 

املبدعني يف خمتلف املجاالت وكذا  
التالميذ املتاأهلني للدور الوطني 

من امل�سابقة الوطنية العلمية ملادة 
الريا�سيات التي كانت ذات املديرية 

قد نظمتها خالل االأيام املا�سية، 
اأين مت اختيار التالميذ املتفوقني يف 

مادة الريا�سيات بغر�ص م�ساركتهم 
يف امل�سابقة الوطنية العلمية التي 

تنظمها وزارة الرتبية الوطنية يف اإطار 
االحتفال باليوم العاملي للريا�سيات 

الذي ي�سادف تاريخ 14 مار�ص من 
كل �سنة والتي جاءت حتت �سعار 

اأف�سل"،  عامل  اأجل  من  "الريا�سيات 
حيث اختري 05 تالميذ من كل طور 
ليقوموا بتمثيل والية باتنة خالل 

الدور الوطني.

مديرية الرتبية 
بباتنة ُتكرم 

التالميذ املبدعني

�حتفاء بيوم �ل�ضهيد

�سفيقة. �ص

مرا�سلة  وجهت  اأنها  باتنة"  "انباف  وقالت 
من  الهائل  الكم  بعد  الو�سية،  اجلهات  اإىل 
ال�سكاوى والتظلمات التي تلقتها والواردة من 
اأ�ساتذة ومديري خمتلف املدار�ص االبتدائية 
الــواليــة، حيث طالب  ــراب  املــوزعــة عــرب ت
هوؤالء بالتدخل من اأجل االإبقاء على العمل 
�ساري  كــان  الــذي  والربنامج  املخطط  وفــق 
املفعول منذ تاريخ 05 دي�سمرب2020 بهدف 
واحلر�ص  االأ�ــســاتــذة  على  العبء  تخفيف 
على حتقيق مردود اأف�سل للعملية الرتبوية 

ب�سكل  التلميذ  وحت�سيل  والبيداغوجية 
اأف�سل ل�سمان اأح�سن النتائج الدرا�سية.

الوطني  لالحتاد  الوالئي  املكتب  واأ�ساف   
يطالب  اأنــه  باتنة،  لوالية  الرتبية  لعمال 
عطلة  كــيــوم  ال�سبت  يــوم  على  بــاالإبــقــاء 
اأ�سبوعية ح�سب ما تن�ص عليه القوانني، كما 
طالب مدير الرتبية لوالية باتنة ب�سرورة 
و  الدرا�سة  خمطط  وفق  بالعمل  اال�ستمرار 
منذ  املفعول  �ساري  الزمن  ا�ستعمال  جــدول 
والذي  املا�سي   2020 دي�سمرب   05 تاريخ 

ومديري  االأ�ساتذة  ل�سكاوى  ا�ستجابة  جاء 
املدار�ص االبتدائية من خالل مرا�سلة وزارة 
الرتبية رقم 212 بتاريخ 29 نوفمرب2020 
الرتبوي  املــردود  على  حفاظا  وهذا  املا�سي 
والبيداغوجي لالأ�ساتذة وجتنيبهم لالإرهاق 
اأدائهم  على  �سلبا  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من  الــذي 
مدى  على  ذلــك  ليوؤثر  الدرا�سي  الق�سم  يف 
يف  الحقا  التاأثري  ليظهر  التلميذ  ا�ستيعاب 

النتائج الدرا�سية للفرو�ص واالختبارات.

طالب املكتب الوالئي لالحتاد الوطني لعمال الرتبية لوالية باتنة، باالإبقاء على يـوم ال�سبت كيوم عطلة لنهاية االأ�سبــــوع، بالن�سبة الأ�ساتذة املدار�س االبتدائية وذلك 
كغريهم من زمالئهم يف املتو�سطات والثانويات وموظفي القطاعات االأخرى، ح�سب القوانني �سارية املفعول واملعمول بها يف خمتلف املوؤ�س�سات العموميــة.

تلقت  ــكــوى  �ــس يف  املــ�ــســتــكــون  واأو�ـــســـح 
قدموا  اأنهم  منها،  نيوز" ن�سخة  "االأورا�ص 
�سد  العربية  احلرب  يف  والنفي�ص  النف�ص 
 1967 �سنتي  خــالل  ال�سهيوين  الكيان 
و1973، لكن ت�سحياتهم قوبلت باجلحود 
كل  يف  تقابلها  واملعروف،  اجلميل  ونكران 
جت�سيد  دومنــا  ــرى  االأخ تلو  الوعود  مرة 

على اأر�ص الواقع.
االنتظار  �سنوات  اأن  املعنيون،  وي�سيف 
الع�سرات  لــوفــاة  كفيلة  كانت  الطويلة 
منهم بعد اأن بلغ منهم الكرب عتيا وا�ستعل 
فهم  ذلــك  من  الرغم  وعلى  �سيبا  الــراأ�ــص 

الوطن جمددا  للذود عن حمى  م�ستعدون 
هذا  وعلى  ذلــك،  ال�سرورة  ا�ستدعت  اإن 
الرجل  تدخل  هـــوؤالء  ينا�سد  االأ�ــســا�ــص 
وتلبية مطالبهم  الإن�سافهم  بالبالد  االأول 
بهم  االعـــــرتاف  اأ�ــســا�ــســا يف  املــتــمــحــورة 
�سندوق  �سمن  واإدمــاجــهــم  كمجاهدين 
ال�سنة  واحــتــ�ــســاب  الع�سكري  التقاعد 
الـــواحـــدة بــثــالث �ــســنــوات، ومــنــح �سفة 
بجروح  اأ�ــســيــب  مــن  لكل  ــرب  ح معطوب 
وتوثيق  تدوين  لهم،  عالوات  وتخ�سي�ص 
الكيان  مــع  العربية  احلـــروب  جمــريــات 

ال�سهيوين.

ي�ستكي �سكان قرية مازر حيدو�ص ببلدية 
التهمي�ص  من  باتنة،  العابد يف والية  ثنية 
من  التي  التنموية  امل�ساريع  من  واالإق�ساء 
�ساأنها دفع وترية التنمية باملنطقة وحت�سني 

م�ستواهم املعي�سي.
ونددت جمعية جلنة قرية مازر حيدو�ص 
من خالل مرا�سالتها الر�سمية اإىل ال�سلطات 
الوالئية، واجلهات املعنية، تلقت "االأورا�ص 
التي  املزرية  باحلالة  منها،  ن�سخة  نيـوز" 
عناء،  من  يتكبدونه  ومــا  ال�سكان  يعي�سها 
يف  تــاأتــي  ونقائ�ص  م�ساكل  جملة  جـــراء 
وهي  الريفية،  امل�سالك  اإهـــرتاء  مقدمتها 
الو�سعية ال�سعبة التي دفعت بهم املطالبة 
اإليهم،  جــادة  التفاتة  املنا�سبات  عديد  يف 
ذات  واأ�سارت  ال�ستاء،  ف�سل  يف  يعانونه  ملا 
اجلهة اإىل اإجراء درا�سات موؤخرا وم�ساريع 
حني  يف  املنطقة  منها  اأق�سيت  عــديــدة، 
البلدية  من  العلوية  اجلهة  منها  ا�ستفادت 
ال�سفلية،  اجلهة  يف  لها  الــتــام  الغياب  مــع 
رغم اعتبارها من االأولويات، وما زاد الطني 
بلة ما خلفته العمليات املنجزة من تو�سيل 
ل�سبكة املاء على الطريق املوؤدي اإىل القرية 

م�سافة اأكرث من 2 كلم.
من جانبه �سكل الغياب التام للنقل املدر�سي 
حمل �سكوى تالميذ املنطقة واأوليائهم على 
مبقاعد  االلتحاق  عليهم  �سعب  ما  �سواء، 
هاج�سا  امل�سكل  ــذا  ه �سكل  اإذ  الــدرا�ــســة، 

حقيقا للمعنيني،حيث ي�سطرون امل�سي على 
االأٌقدام م�سافة 2 كم رغم خطورة الطريق  
يعانون  جعلهم  ما  عبدي،  بــواد  وحماذاته 
و�سائل  امل�سافة وغياب  بعد  ب�سبب  االأمرين 
على  ذلك  اأمر  يوؤثر  قد  ما  املدر�سي،  النقل 
التوقيت  مع  ال�سيما  الدرا�سي،  مــردودهــم 
وخـــروج  الــرتبــويــة  للموؤ�س�سات  ـــايل  احل
الذي  مــتــاأخــرة،االأمــر  اأوقـــات  يف  التالميذ 
حل  اإيــجــاد  يتطلب  االأولــيــاء  بح�سب  بــات 
م�ستعجل الأبنائهم املتمدر�سني، خوفا عليهم 

من التعر�ص اإىل خمتلف احلوادث.
ــاءل اأ�ــســحــاب  ــس ــ� ــــر ت ــى �ــســعــيــد اآخ ــل وع
االأحجار  من  ربوة  حتت  املتواجدة  امل�ساكن 
اإيفاد جلان  املت�ساقطة عن  و�سعيتهم، بعد 
دي�سمرب  �سهر  اآخــرهــا  لو�سعيتهم  معاينة 
املنكوبني  �سمن  اعتبارهم  على   ،2019
كما   ،1986 مار�ص  �سهر  في�سانات  خــالل 
تطرق امل�ستكون للجفاف الذي ي�سرب باأكرث 
من 03 كم من امل�ستثمرات الفالحية، ب�سبب 
االإقــدام على حفر بئر ارتــوازي يف جمرى 
ال�سكان  كان  الذي  بالقرية  الوحيد  املنبع  
ينتظر  بحيث  ال�سرب،  يف  عليه  يعتمدون  
هذا  لو�سعية  امل�سوؤولني  حتــرك  املعنيون 

االأخري.
قنوات  قدم  م�سكل  طرحوا  القرية  �سكان 
اأن�سئت  حيث  احلــديــديــة،  املــيــاه  تو�سيل 
من  02كم  حــوايل  بعد  على   2006 �سنة 
املادة  بهذه  القرية  لتزويد  الــدائــرة  مقر 
غري  اأ�سبحت  الوقت  مــرور  ومــع  احليوية، 
ــرب  اأع اآخـــر  �سياق  ويف  لل�سرب،  �ساحلة 
الوعود  من  تذمرهم  عن  املنطقة  �ساكنة 
املقدمة لل�سلطات املحلية بخ�سو�ص ت�سييد 
للقرية،  منح  الذي  اجلواري  امللعب  م�سروع 
عليه  واملوافقة  االأر�سية  معاينة  متت  اأين 
2019، يف حني مل يبعث هذا  اأواخــر �سنة 

االأخري على اأر�ص الواقع حلد ال�ساعة.
نيوز" برئي�ص  "االأورا�ص  ات�سلت  وقد  هذا 
ثنية  لبلدية  الــبــلــدي  ال�سعبي  املجل�ص 
اإال  املواطنني،  ان�سغاالت  على  للرد  العابد، 
اأنه امتنع عن تقدمي اأي تو�سيح عن طريق 

الهاتف.

الع�سـرات  املُن�سـرم،  االأ�سبوع  نهايـة  جتمع 
اينوغي�سن  بلدية  مبنى  اأمــام  املواطنني  من 
ال�سلطات  بتماطل  تنديدا  باتنة،  والية  يف 
وامل�سالح الو�سية يف تزويد كل من منطقتي 
من  اال�ستفادة  "تافرنت" و"�سيــر" مب�ساريع 
اإعادة  وم�ساريع  جهة  من  الريفية  الكهرباء 
الطرق  وتعبيد  الرئي�سية  الطريق  تهيئة 

البلدية من جهة اأخرى.
ال�سديد  ا�ستيائهم  عــن  املــواطــنــون  وعــرب 
املــزريــة ذاتــهــا يف كال  مــن بقاء االأو�ــســــــــاع 
رفعهم  من  الرغم  على  املذكورتني  املنطقتني 
املحلية  لل�سلطات  عديدة  ومطالب  �سكاوى 
املتعاقبة  ال�سعبية  املجال�ص  راأ�سها  وعلى 
حيث  امل�سروعة،  ال�سكان  مطالب  يف  للنظر 
ال�سلطات  وقوف  من  ا�ستغرابهم  عن  عــرّبوا 
مكتوفة اليدين وهي ترى حجم املعاناة التي 
يتكبدها �سكان �سري وتارفرنت اللتان ت�سكالن 
اأكرب حميط فالحي يف بلدية اينوغي�سن التي 
طاملا كانت واحدة من اأهم املناطق الفالحية 
يف والية باتنة نظرا ملا تدره اأرا�سيها �سنويا 
وذات جودة  متنوعة  منتوجات فالحية  من 
عالية خا�سة يف �سعبة االأ�سجار املثمرة، غري 
االهتمام  بع�ص  لتلقى  لها  ي�سفع  مل  ذلك  اأن 
يف  �ساكنا  يحركوا  مل  الذين  امل�سوؤولني  من 
التنموية  بامل�ساريع  املنطقة  دعــم  �سبيل 
اليها  احلاجة  باأم�ص  هم  التي  تلك  خا�سة 
على غرار الكهرباء الفالحية لت�سغيل االآبار 

و�سقي االأرا�سي ال�سا�سعة.
مل  و"�سري"  "تافرنت"  من  كل  يف  امل�ساكل 
ال�سكان  ــد  اأك حيث  احلــد  هــذا  عند  تنتهي 
االعتبار  باإعادة  ال�سلطات  اهتمام  عدم  باأن 
ل�سبكة الطرقات يف البلدية اأدى اإىل عرقلة 
للفالحني  بالن�سبة  خا�سة  التنقل  عملية 
باأريحية  التنقل  عن  عجزهم  اأكدوا  الذين 
من  الفالحية  منتوجاتهم  نقل  اأجـــل  مــن 
الذي  االأمــر  ت�سويقها،  نقاط  اإىل  احلقول 
ا�سطرهم يف كثري من املرات اإىل جمع مبالغ 
الطرق  ل�سق  اخلا�سة  اأمــوالــهــم  مــن  مالية 
التنقل  وتهيئتها ولو قليال حتى يت�سنى لهم 

ما  غالبا  التي  االأعــطــاب  عن  النظر  بغ�ص 
املتكرر  ال�ستعمالهم  نظرا  �سياراتهم  يف  تقع 

لطرقات غري معبدة.
كانت  لهم  زيارة  اآخر  باأن  ذكروا  املحتجون 
باالإ�سافة  ا�سمول،  دائرة  رئي�سة  طرف  من 
عن  وممثل  واملــنــاجــم،  الطاقة  مدير  اإىل 
موؤ�س�سة �سونلغاز بهدف اال�ستماع الن�سغاالت 
املحتجني التي ك�سفوا عن املماطلة والوعود 
مل  والتي  �سابقا  لهم  منحت  التي  الكاذبة 
م�سروع  اأهمها  الــواقــع،  اأر�ـــص  على  جت�سد 
الكهرباء الريفية، التي وعدت به ال�سلطات 
على  حرب  جمرد  اليوم  حتى  وبقي  املحليــة 
ورق يف حني ال يزال �سكان بلدية اينوغي�سن 
يعانون اأو�ساعا مزرية ب�سبب غياب الكهربــاء 
يف ظل ظروف طبيعية قا�سية نظرا للطبيعة 

اجلبلية الوعرة التي متيز املنطقة.

نقابة "�إنباف" طالبت بالإبقاء عليه كيوم عطلة

قالو� �أن تضضحياتهم ُقوبلت باجلحود

�ن�ضغالتهم على  تو�ضيحات  تقدمي  "�ملري" رفضض 
�حتجو� وطالبو� بن�ضيبهم من �مل�ضاريع

اأ�ساتذة يف االبتدائي يرف�سون التدري�س بال�سبت يف باتنة
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قدماء حماربي ال�سرق االأو�سط 
ينا�سدون الرئي�س تبون اإن�سافهم

�سكان بثنية العابد يتهمون ال�سلطات 
بالتمييز يف التنمية

�سميحة. ع

اخلا�سة  التغطية  �سعف  م�سكل  خــّلــف 
ب�سبكات الهاتف النقال يف القطب العمراين 
حملة 3 يف والية باتنة، حالة من اال�ستياء 
ــوا يــعــانــون من  ــات و�ــســط الــ�ــســكــان الـــذي ب
ا�ستعمال  اأو  هاتفية  مكاملة  اإجـــراء  ــل  اأج

االنرتنيت.
وذكر �سكان احلي، اأن الو�سع بات ال يحتمل 
ب�سبب الظروف املزرية التي يعي�سونها يف ظل 
�سعف التغطية التي اأدت اإىل تقدمي �سكاوي 

الهوائيات  لو�سع  املعنية  للجهات  عديدة 
بقيت  االأو�ــســاع  اأن  اإال   ،4G خدمة   وتغري 
اأعذارا  قدمت  اجلهات  تلك  كون  حالها  على 
اآخرها نق�ص االأوعية العقارية  واهية، كان 
حلول  اأن  م�سيفني  الــهــوائــيــات،  لتن�سيب 
واأن  �سيما  الــوعــود  رغــم  تــاأخــرت  الو�ساية 
التعداد ال�سكاين بهذا احلي يف تزايد م�ستمر، 
ال�سكن  لطالبي  الوجهة  مبثابة  بــات  ــن  اأي
يقدم  اإداري  حي  على  احتوائه  على  ناهيك 

خدماته ل�سكان من خمتلف بلديات االإقليم 
االأمر الذي �سيحول القطب العمراين حملة  

الوالية. ثانية  عا�سمة  اإىل    3
الو�ساية  مــن   3 حملة  قاطنو  ويــطــالــب 
خدمات  لتح�سني  االآجــال  اأقرب  يف  التدخل 
الرابع  الــنــقــال وخــدمــات اجلــيــل  الــهــاتــف 
ح�سبهم،  يحتمل  ال  بات  الو�سع  كون  باحلي 
خمتلف  من  املقدمة  اخلدمات  تردي  ظل  يف 

متعاملي �سبكات املحمول.

يف وقت ي�ضهد �حلي �نفجار� دميوغر�فيا

خدمات الهاتف النقال يف احل�سي�س بحملة 3

مواطنون ي�ستكون "زيف" وعود 
امل�سوؤولني باإينوغي�سن

ينا�سد قدماء حماربي ال�سرق االأو�سط يف والية باتنة، التدخل العاجل لرئي�س اجلمهورية القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة، وااللتفات لنداءاتهم املرفوعة منذ اأزيد من ع�سرين �سنة.

ن.م



ال�سكنية ب�سيغة  الك�سف عن قوائم امل�ستفيدين من احل�س�س  البواقي،  اأم  بلديات والية  ينتظر �سكان 
بجميع  ربطها  ومت  االأ�سغال  منتهية  اأغلبها  وحدة،   2200 عددها  جتاوز  والتي  االيجاري،  العمومي 

ال�سبكات احليويـــة.

اأم البواقي

خن�شلة

�شطيف

جمهولون يبعرثون رفات �ل�ضهد�ء يف مقربة عني عبا�ضة

على خلفية �لتقارير �ملرفوعة من طرف �جلهات �لأمنية

ت�ضجيل حالة �إ�ضابة باملالريا

فيما يتو��ضل غلق �ضوق عني �لبيضضاء

بعد و�ضع حيز �خلدمة مل�ضروع �لطريق �لبلدي رقم 88

تاأخر �لإعالن عن قو�ئم �مل�ضتفيدين من 2200 �ضكن

عني  بلدية  مواطني  من  عدد  ا�ستكى 
والية  من  الغربية  اجلهة  يف  عبا�سة 
طالت  الــتــي  الت�سرفات  مــن  �سطيف، 
اإقدام  بعد  بالبلدية  ال�سهداء  مقربة 
ال�سهداء  قــبــور  فــتــح  عــلــى  جمــهــولــني 
رفاتهم  بعرثة  مع  املقربة  يف  املدفونني 
الذي  االأمـــر  وهــو  ال�سواهد  وحتطيم 
طال عددا من القبور يف رو�سة ال�سهداء 

يف هذه املقربة.
فاإن  البلدية  �سكان  من  عدد  وح�سب 
اإليها  و�سلت  التي  الكارثية  الو�سعية 
املقربة جعلت االأطفال ال�سغار يقومون 
بها  واللعب  ال�سهداء  جماجم  باإخراج 
يف م�ساهد �سادمة، وت�سم املقربة رفات 
60 �سهيد من اأبطال الثورة التحريرية، 

غري اأن االأمر الذي اأثار ح�سرة ال�سكان 
بهذه  اخلا�سة  ال�سواهد  حتطيم  هــو 
باأ�سماء  قائمة  وجود  عدم  مع  القبور 
ال�سهداء املدفونني يف هذه املقربة التي 

تبقى تعاين من اإهمال كبري.
باليوم  االحــتــفــاالت  مــع  ــا  ــن ــزام وت
ال�سكان  طــالــب  فــق  لل�سهيد  الــوطــنــي 
كمال  الوالية  عن  االأول  امل�سوؤول  من 
و�سع  اأجــل  من  العاجل  التدخل  عبلة 
اأمــام  خ�سو�سا  الو�سعية  لــهــذه  حــد 
التدخل  عن  املعنية  ال�سلطات  �سكوت 
من  حمايتها  اأو  القبور  تهيئة  واإعــادة 
العبث، حيث يبقى من ال�سروري اإعادة 
التي ترتبع على  املقربة  لهذه  االعتبار 

م�ساحة وا�سعة.

الف�ساد  ملف  �سطيف،  حمكمة  فتحت 
الوالية  مطاحن  من  عدد  يف  احلا�سل 
املرفوعة  التقارير  خلفية  على  وهذا 
بخ�سو�ص  االأمنية  اجلهات  طرف  من 
اأ�سحاب  ــرف  ط مــن  جتـــاوزات  وجـــود 
املطاحن يف ا�ستغالل الدعم املقدم من 
وحتويله  الدقيق  ملادة  الدولة  طرف 
ومت  اأخـــرى،  حتويلية  �سناعات  اإىل 
فتح حتقيقات معمقة من طرف اجلهات 
االأمنية خالل الفرتة التي عرفت ندرة 
االأ�سهر  خالل  ال�سميد  مادة  يف  حادة 

الفارطة يف فرتة احلجر ال�سحي.
عدد  فاإن  املتوفرة  املعلومات  وح�سب 
من موظفي مديرية التجارة بالوالية 
للقطاع  الــ�ــســابــق  ــر  ــدي امل ــن  ع ف�سال 
معنيون باملثول اأمام اجلهات الق�سائية 
رفقة عدد من اأ�سحاب املطاحن خا�سة 
 22 طــالــت  ــة  ــي االأول التحقيقات  اأن 
مطحنة عرب خمتلف بلديات الوالية، 

ومت ح�سب بع�ص امل�سادر الوقوف على 
من  كمية  بتحويل  تتعلق  ـــاوزات  جت
حتويلية  �سناعة  اإىل  املدعم  القمح 
بكلفة تقدر بنحو 7 ماليري �سنتيم من 
طرف مطحنة واحدة ودفعة واحدة، 
مع اختال�ص اأكرث من 2000 قنطار من 

القمح املدعم من مطحنة واحدة.
واملتابعات  التحقيقات  وتــتــزامــن 
الق�سائية مع االرتفاع الكبري يف اأ�سعار 
"النخالة"  االأعالف خا�سة منها مادة 
املوالني  خماوف  يثري  الذي  االأمر  وهو 
اإمكانية  مــن  اخلــ�ــســو�ــص  وجـــه  عــلــى 
هذه  اأ�سعار  يف  جديد  ارتفاع  ح�سول 
اأ�سحاب  املادة خ�سو�سا مع عدم تقيد 
ببيع  املتعلقة  بالتعليمات  املطاحن 
دج   1500 ب�سعر  "النخالة"  مـــادة 
للقنطار، حيث بلغت االأ�سعار يف ال�سوق 
ال�سوداء م�ستويات قيا�سية بلغت اأكرث 

من 3600 دج.

اال�ست�سفائية  املــوؤ�ــســ�ــســات  ــت  ــازال م
وقع  عــلــى  تعي�ص  �سطيف،  ــة  ــوالي ب
طرف  مــن  املتوا�سلة  االحــتــجــاجــات 
متعلقة  الأ�سباب  ال�سحية  الطواقم 
الطواقم  العمل، حيث نظمت  بظروف 
ال�سعيد  م�ست�سفى  العاملة يف  ال�سحية 
عوامري ببوقاعة يف اجلهة ال�سمالية 
احتجاجية  وقفة  �سطيف  واليــة  من 
احل�سول  قبل  ممر�ص  وفاة  اأعقاب  يف 
على ترخي�ص بنقله مل�سلحة االإنعا�ص 
عبد  �سعادنة  اجلامعي  بامل�ست�سفى 
املحتجون  وطــالــب  ب�سطيف،  الــنــور 
اأطباء  بتوظيف  الوقفة  هــذه  خــالل 
التنقل  لتفادي  بامل�ست�سفى  اإنعا�ص 
اجلامعي  امل�ست�سفى  اإىل  مــرة  كــل  يف 
احلرجة،  للحاالت  بالن�سبة  ال�سيما 
علما اأن امل�ست�سفى كان قد ا�ستفاد عن 
طريق هبة ت�سامنية من قاعة اإنعا�ص 
جمهزة بكل الو�سائل لكنها بقت مغلقة 
ح�سب املحتجني ب�سبب غياب االأطباء 

املخت�سني.
يف  جتمعوا  الــذيــن  املحتجون  ورفـــع 

تطالب  رايــات  عدة  امل�ست�سفى  �ساحة 
من  ال�سحة  مديرية  تدخل  ب�سرورة 
رفع  حيث  مبطالبهم،  التكفل  اأجـــل 
دون  بلدية   17" �سعارات  املحتجون 
اأن  علما  متى؟"،  اإىل  اإنعا�ص  طبيب 
ال�سحية  التغطية  ي�سمن  امل�ست�سفى 
ال�سمالية  ــات  ــدي ــل ــب ال مـــن  لــلــكــثــري 

للوالية.
امل�سالح  �سجلت  منف�سل  �سياق  ويف 
ال�سحية يف م�ست�سفى حممد بو�سياف 
ببلدية عني وملان يف اجلهة اجلنوبية 
حالة  ت�سجيل  �سطيف  واليــــة  ــن  م
اإ�سابة بداء املالريا مع نهاية االأ�سبوع، 
احلالة  فــاإن  حملية  م�سادر  وح�سب 
مقيم  )م/ح(  ثالثيني  ب�ساب  تتعلق 
ال�سحي  وو�سعه  وملــان  عــني  ببلدية 
م�سالح  وتكفلت  االأن،  حلــد  م�ستقر 
اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  ال�سحة 
مع  امل�سجلة  باحلالة  بو�سياف  حممد 
فتح حتقيق وبائي مع امل�سالح ذات �سلة 

باملو�سوع لتفادي انتقال العدوى.

�سهدت اأم�ص االأول، مدينة عني مليلة 
لل�سيارات  �سوق  فتح  البواقي،  ــاأم  ب
ا�ستقطب املئات من اأ�سحاب املركبات 
من  حمكم  تنظيم  و�سط  امل�ستعملة، 
قبل الع�سرات من �سباب املدينة، رغم 

اأن هذا ال�سوق غري مرخ�ص.
وطالب ممثلو املجتمع املدين مبدينة 
امل�سالح  تدخل  ب�سرورة  مليلة،  عني 
املجل�ص  ــع  م بالتن�سيق  الــوالئــيــة 
االإجــــراءات  يف  واالإ�ــســراع  البلدي 
اإن�ساء  يف  للرتخي�ص  الــقــانــونــيــة، 
مايل  غالف  تخ�سي�ص  وكذا  ال�سوق 
لتهيئته واإن�ساء اأك�ساك ي�ستفيد منها 
ال�سوق  واأن  خا�سة  املدينة،  �سباب 
مداخيل  ــن  م ــع  ــرف ال يف  �سي�ساهم 
التجاري  الن�ساط  وتنظيم  البلدية 
داخل ال�ساحة املتواجدة بالقرب من 

قرية ال�سواحلية.
ال�سيارات  �سوق  ياأتي ذلك بعد غلق 

عني  مبدينة  ونا�ص"  "بئر  مبنطقة 
ـــراءات  االإج اإمتــام  حلني  البي�ساء، 
ال�سوق،  بكراء  اخلا�سة  القانونية 
اخلا�سة  املزايدة  اإجراء  مت  اأن  بعد 
خالل  االأ�سبوعي  ال�سوق  با�ستئجار 
�ــســهــر نــوفــمــرب املـــا�ـــســـي، حــيــث مل 
�سنتيم،  مليار   7.5 ال�سعر  يتجاوز 
االفتتاحي  ال�سعر  حتديد  مت  فيما 

باأمر  �سنتيم  مليار   9 لل�سوق  اجلديد 
اأكد  من ال�سلطات الوالئية ح�سب ما 
"املري" ال�سابق لبلدية عني البي�ساء، 
باملرتفع  امل�ستثمرين  اعتربه  ما  وهو 
االأ�سبوعية  املداخيل  مع  باملقارنة 

لل�سوق االأ�سبوعي.
القائمة  النزاعات  اأثــارت  وقت،  يف 
مبدينة  ال�سيارات  ال�سوق  فتح  حول 

املواطنني  ا�ستياء  البي�ساء،  عــني 
"بئر ونا�ص"،  املقيمني داخل منطقة 
من  املــئــات  رزق  م�سدر  يعد  والـــذي 
اللذين  ونــا�ــص،  بئر  منطقة  �سكان 
امل�سالح  تــدخــل  بــ�ــســرورة  طــالــبــوا 
القائمة  النزاعات  لفك  الوالئية 
بال�سوق  احلــيــاة  بعث  اإعـــادة  حــول 
الغلق  قرار  واأن  خا�سة  االأ�سبوعي، 

قد جتاوز 13 �سهرا.
ـــت عــمــلــيــة االإعـــــــالن عن  ـــرف وع
املناق�سة اجلديدة ال�ستئجار ال�سوق 
انتهت  اإداريــة،  �سراعات  االأ�سبوعي 
الق�سية،  حــول  اأمني  حتقيق  بفتح 
واإ�سدار قرار بتوقيف "املري ال�سابق" 
عليه  الق�سائية  الرقابة  فر�ص  بعد 
توقيف  ليتم  اآخــر،  انتخاب  واإعــادة 
قبل  من  متلب�سا  اأي�سا  ــري  االأخ هــذا 
ق�سية  يف  لتورطه  ال�سرطة  م�سالح 

ر�سوة.

علي  خن�سلة  ــة  والي وايل  اأ�ــســرف   
االحتفاالت  هام�ص  على  بــوزيــدي، 
املخلدة ليوم ال�سهيد 18 فيفري على 
امل�ساريع  لعديد  اخلدمة  حيز  و�سع 
انطالق  اإ�ــســارة  واإعــطــاء  التنموية 
الطويلة  عني  ببلدية  وذلــك  اأخــرى 
بفك  خا�سة  م�ساريع  يف  واملتمثلة 

الظل  مناطق  �سكان  لفائدة  العزلة 
ببلدية عني الطويلة.

مل�سروع  اخلــدمــة  حــيــز  و�ــســع  ومت 
الطريق البلدي رقم 89 الرابط بني 
قرية عني حجر وبئر علي اأوعمارة، 
الطريق  اجناز  اأ�سغال  معاينة  وكذا 
قرية  بني  الرابط   86 رقم  البلدي 

مت  كما   ، القمح  وكــديــة  عمار  عــني 
مب�ستة  الــتــذكــاري  الن�سب  تد�سني 
معركة  لــ�ــســهــداء  املــخــلــد  تـــوزالـــت 

توزالت.
امل�ساريع  هذه  اأن  اأكد  الوالية  وايل 
املعي�سي  االإطـــار  حت�سني  �ساأنها  مــن 
لقاطني خمتلف هذه املناطق النائية 

عملية  ت�سهيل  على  �ستعمل  والتي 
املناطق  هذه  اأن  على  واحــد  التنقل 
�ست�ستفيد  ظل  مناطق  تعترب  التي 
ح�سب  وذلــك  تنموية  م�ساريع  مــن 
الظل  مناطق  من  كغريها  االأولــويــة 

عرب كامل بلديات والية خن�سلة.

نا�سد اأولياء التالميذ 
املتمدر�سني مبختلف املوؤ�س�سات 
الرتبوية القدمية واملتواجدة 

على م�ستوى بلديات الهن�سري 
تومغني و�سيقو�ص واأوالد حملة 

والزرق والعامرية، ب�سرورة 
تدخل ال�سلطات الوالئية، 

واإ�سدار قرارات ا�ستعجاليه 
تق�سي بغلق املوؤ�س�سات الرتبوية 

القدمية والتي �سجل انهيار 
اأجزاء من االأ�سقف وت�سقق 

جدران االأق�سام، لتفادي �سقوطها 
فوق روؤو�ص اأبنائهم التالميذ.

ياأتي ذلك بعد اأن قامت موؤخرا 
ال�سلطات الوالئية، بغلق املدر�سة 

االبتدائية "بوطارفة �سالح" 
مب�ستة "اأوالد حماو�ص" ببلدية 

العامرية، ب�سبب ت�سقق جدرانها 
وت�سكيلها خطرا على التالميذ 

املتمدر�سني بها، وحتويل تالميذ 
االبتدائية للمتو�سطة اجلديدة 

املحاذية للمدر�سة االبتدائية، 
هذا وقد ا�ستفادت موؤخرا عدد 

من املوؤ�س�سات الرتبوية مبختلف 
بلديات والية اأم البواقي، من 

عمليات ترميم وا�سعة باأغلفة 
مالية معتربة، لكن قدم البنية 

العمراين لعدد من املوؤ�س�سات 
الرتبوية حال دون جناح عمليات 

الرتميم، ما يتطلب هدمها كليا 
واإعادة بناءها جمددا، ح�سب ما 

اأكدته تقارير اللجان التقنية 
املخت�سة.

وكانت ال�سلطات الوالئية، قد اأكدت 
االإجمايل  العدد  اأن  �سابق،  وقت  يف 
واملرتقب  ال�سيغ  مبختلف  لل�سكنات 
توزيعها قبل نهاية العام املا�سي، قد 
بلغت 4116 وحدة �سكنية، من بينها 
االيجاري،  العمومي  ب�سيغة   2664
االأ�سغال،  منتهية  وحـــدة   1459
ربطها  ينتظر  اأخرى  وحدة  و1025 
مل  فيما  والــغــاز،  الكهرباء  ب�سبكتي 
380 وحدة �سكنية  يتم توزيع �سوى 
ــالل  ــة مــ�ــســكــيــانــة خ ــن ــدي ــط مب ــق ف
 ،2020 �سنة  مــن  االأخـــري  الثالثي 
تنتظر  �سكنية  وحدة   2364 لتبقى 
بال�سكن  يتعلق  فيما  اأمــا  الــتــوزيــع، 
بلغ  فقد  الت�ساهمي،  االجــتــمــاعــي 

الـ  توزيعها  املنتظر  ال�سكنات  عــدد 
بلديات،   4 عرب  موزعة  وحدة   175
�سكنية  وحـــدة   500 لـــ  بــاالإ�ــســافــة 
اأم  "البيع باالإيجار" مبدينة  ب�سيغة 

البواقي.
اإعانة  مقرر   607 توزيع  وينتظر 
من  الــعــلــيــا  الــهــ�ــســاب  ــج  ــرام ب �سمن 
التح�سي�سات االجتماعية، وكذا 80 
الريفي  بال�سكن  خا�ص  تاأهيل  مقرر 
مالية،  اإعانة   1000 �سي�سمل  والذي 
فقد  البي�ساء،  عني  مدينة  �سكان  اأما 
جراء  ال�سديد  �سخطهم  عن  عــربوا 
كاهلهم،  اأثقلت  التي  الكراء  اأعباء 
والتماطل امل�سجل من قبل امل�سوؤولني 
بدائرة عني البي�ساء، يف االإعالن عن 

 1200 قائمة امل�ستفيدين من ح�سة 
العمومي  ب�سيغة  �سكنية  ـــدة  وح
االإيجاري، رغم تلقيهم وعود ر�سمية 
باالإعالن  البلدي  املجل�ص  قبل  من 
ملن مل   ،2019 �سنة  نهاية  عنها قبل 
تعلن قوائم امل�ستفيدين بعد الأ�سباب 

جمهولة.
القطع  عــدد  ــاوز  جت فقد  باملقابل، 
مبختلف  ت�سجيلها  مت  التي  االأر�سية 
البواقي،  اأم  ببلدية  التح�سي�سات 
1700 قطعة اأر�سية موجهة للبناء، 
ببلديات اأم البواقي وم�سكيانة وعني 
مليلة، ينتظر االإعالن عنها والف�سل 

يف قائمة امل�ستفيدين منها قريبا.

 مقابر عر�سة للتخريب 
ودون حماية ب�سطيف

العدالة تفتح ملف الف�ساد يف املطاحن

الطواقم ال�سحية حتتج يف م�ست�سفى 
بوقاعـــة

مطالب بالرتخي�س الإقامة �سوق لل�سيارات يف عني امليلة

قرى ت�ستفيد من م�ساريع فك العزلة يف عني الطويلة

تذمر لدى طالبي ال�سكن االجتماعي يف اأم البواقي
موؤ�س�سات تربوية 
"مهرتئة" مهددة 

باالنهيـــار
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يف مدة ل تتعدى 30 يوما

م�ضت 6.5 مليون مو�طن

حت�ضبا لفتح �ملعابر �حلدودية باجلنوب 

ب�ضبب تاأخر وترية �لأ�ضغال

للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  اأ�سدرت 
مبنا�سبة  ''اليون�سكو''  والثقافة  والعلوم 
اليوم العاملي للن�ساء والفتيات يف العامل، 
من  الزمن  مع  ''ال�سباق  بعنوان  تقريرا 
اأن  اإىل  فيه  اأ�سارت  ــى''  اأذك تنمية  اأجــل 
الن�ساء  من  ن�سبة  اأكرب  حت�سي  اجلزائر 
 48.5 بن�سبة  ــامل،  ــع ال يف  املهند�سات 
الأممي  التقرير  اأرقــام  واأ�سارت  باملائة. 
املن�سور حديثًا اإىل اأن اأكرب ن�سبة للن�ساء 
الــدول  يف  توجد  الــعــامل  يف  املهند�سات 
راأ�ص  على  اجلزائر  جــاءت  اإذ  العربية، 
باملائة   48.5 بن�سبة  العاملية  القائمة 
 45.5 ومــ�ــســر  بــاملــائــة   44.2 وتــونــ�ــص 
و�سوريا  باملائة   43.2 وعــمــان  باملائة 

باملائة.  42.2 واملغرب  باملائة   43.9
ال�ساد�ص  ال�سنوي  الحــتــفــال  واأقــيــم 
ميدان  يف  والفتاة  للمراأة  الدويل  باليوم 
العلوم يف 11 فيفري اجلاري، مبقر الأمم 

اأرقــام  وتفيد  ــت.  ــرتن الأن عــرب  املتحدة 
املهند�سات  الن�ساء  عدد  باأن  ''اليون�سكو'' 
35 بــاملــائــة يف  ــر مــن  ــزائ ارتــفــع يف اجل
اأما   ،2017 47.1 باملائة يف  2005 اإىل 
اإىل  باملائة   36 من  ارتفع  فقد  م�سر  يف 

الفرتة. نف�ص  خالل  باملائة   45.6
الأقل  الن�سبة  ت�سجيل  جرى  املقابل  يف 
الن�ساء  �سفوف  يف  العاملي  املتو�سط  من 
غرار  على  املتقدمة  بالدول  املهند�سات 
وفرن�سا  باملائة   20.4 املتحدة  الوليات 
باملائة   14 ــيــابــان  وال بــاملــائــة   26.1

و�سوي�سرا 16.1 باملائة.
انخفا�ص  ''اليون�سكو''  تقرير  وانتقد 
الهند�سة يف  ن�سبة اخلريجات من معاهد 
العامل، غري اأنه ك�سف النقاب عن حقائق 
يف  الن�ساء  اأن  النمطية  ال�سورة  تك�سر 
يف  ن�سبة  اأكرب  ي�سغلن  ال�سمالية  ال�سفة 

هذا املجال مقارنة بن�ساء اجلنوب.

منخف�سة  ال�سبوع  النفط  اأ�سعار  انهت 
اأمــام  الـــدولر  انخفا�ص  من  الرغم  على 
اخلام  ليتخلى  الرئي�سية،  العمالت  اأغلب 
�سهرًا،   13 نحو  يف  م�ستوياته  اأعلى  عن 
الباردة  الطق�ص  موجة  انح�سار  اثر  على 
من  ملزيد  اأدت  والتي  املتحدة  الوليات  يف 
ال�سحب من املخزونات وارتفاع الأ�سعار يف 

اجل�سات القليلة املا�سية.
العقود  التداولت، تراجعت  ناحية  ومن 

اأفريل  ت�سليم  ''بـــرنـــت''  ــام  خل ــة  الآجــل
دولر   63.1 اإىل  املائة  يف   1.2 بن�سبة 
 63.9 عند  �سعر  اأعلى  و�سجل  للربميل، 
62.09 دولر، كما  دولر واأقل �سعر عند 
انخف�ست العقود الآجلة خلام ''ناميك�ص'' 
يف   1.7 بن�سبة  مار�ص  ت�سليم  الأمريكي 
و�سجل  للربميل،  دولر   59.4 اإىل  املائة 
واأقل  دولر   60.2 عند  �سعر  اأعلى  اخلام 

�سعر عند 58.5 دولر.

بتوجيه  ال�سيارة  للطرق  اجلزائرية  قامت 
باإجناز  املكلفة  املوؤ�س�سات  ملجمع  اعــذارات 
الــ�ــســيــار جــن جن  الــطــريــق  مــ�ــســروع منفذ 
تاأخر  ب�سبب  )�سطيف(  -العلمة  )جيجل( 
يوم  به  ــاد  اف ح�سبما  بــه،  ال�سغال  وتــرية 
فاروق  العمومية،  ال�سغال  وزيــر  اخلمي�ص 

�سيعلي.
الأمة  مبجل�ص  نائب  ان�سغال  عن  رده  ويف 
لالأ�سئلة  خ�س�ست  علنية  جل�سة  خــالل 
انطلقت  الذي  امل�سروع  هذا  حول  ال�سفوية 
به الأ�سغال منذ 2014 اأجاب ال�سيد �سيعلي 
ي�سلم  ومل  تاأخرا  امل�سروع  عرف  "فعال  انه 
يف  عليها  املتفق  الآجال  بكثري  متجاوزا  بعد 
وترية  تاأخر  اأمام  وانه  72�سهرا(،   ( العقد 
للطرقات،  اجلــزائــريــة  قــامــت  ــغــال،  الأ�ــس
اعذارات  بتقدمي  امل�سروع،  رئي�سة  ب�سفتها 

ملجمع ال�سركات املكلفة باإجنازه".
تعهدت  ال�سركات  هذه  اأن  الوزير  وا�ساف 
وتوفري  امل�سجل  التاأخر  بتدارك  ذلك   اثر 
لتنفيذ  الزمة  والب�سرية  املادية  الو�سائل 
وعد  ال�سركات  جممع  اأن  م�سريا  م�سروع، 
الور�سة  لتدعيم  عملي  خمــطــط  بــو�ــســع 
ــة  الزم والب�سرية  املــاديــة  بــالإمــكــانــيــات 

تتما�سى و حجم امل�سروع.
اخلا�سة  ال�سغال  تقدم  ن�سبة  ان  واأفـــاد 
جن  جــن  ال�سيار  الــطــريــق  منفذ  مبــ�ــســروع 

ب�سفة  بلغت  )�سطيف(  -العلمة  )جيجل( 
ن�سبة  ان  م�سريا  باملائة،  5ر42  اجمالية 
تقدم احلفر للنفق الذي يبلغ طوله 3.695 

مرت قد تقدمت بن�سبة 64 باملائة.
تعطل  فاقمت  الــتــي  اأ�ــســبــاب  جملة  ــن  وم
�سعوبة  اىل  �سيعلي  ال�سيد  اأ�سار  امل�سروع، 
للرتبة  انهيار  وحــدوث  املنطقة  ت�ساري�ص 
مكلفة(،  وحــلــول  درا�ــســات  تتطلب  التي   (
�سد  حتويل  قناة  مع  الطريق  م�سار  تقاطع 
جانب  اىل  نقاط  عدة  يف  )جيجل(  تبلوط 
الزمة ال�سحية العاملية التي عرقلت وترية 

ال�سغال.
القت�سادية  بالأهمية  �سيعلي  ال�سيد  ونوه 
والجتماعية لهذا امل�سروع الذي يبلغ طوله 
وليات  ثالثة  يخ�ص  والذي  110كيلومرت 
45 كيلومرت، ميلة  وهي جيجل على امتداد 
على  و�سطيف  كيلومرت   15 امــتــداد  على 

امتداد 50 كيلومرت.
يدخل  الذي  امل�سروع،   هذا  ا�سند  للتذكري 
يف اطار املخطط التوجيهي للطرق والطرق 
ال�سركة  اىل    ،2025-  2005 ال�سيارة 
كما  �سابتا،  واجلزائرية  ريزاين  الإيطالية 
مت التعاقد مع �سركة تركية مناولة ومكتب 
مهمة  له  اأ�سندت  فرن�سي  جزائري  درا�سات 
للمقايي�ص  ومطابقتها  اأ�سغال  تقدم  مراقبة 

العاملية.

اجلزائر على راأ�ض القائمة الأكرب ن�سبة 
من املهند�سات عامليا

اأ�سعار املحروقات تنهي االأ�سبوع مرتاجعة

املوؤ�س�سات املكلفة باجناز منفذ جن جن - 
العلمة تتلقى اعذارات

اإقت�صادالأحد  11  فورار 2971/ 21  فيفري 2021 املوافق لـ 09 رجب  061442
اللكرتوين،  موقعها  على  ن�سرت  مذكرة  ويف 
العامون  املــدراء  روؤ�ــســاء  املالية  وزارة  وجهت 
ملفات  معاجلة  على  بال�سهر  العمومية  للبنوك 
كاأق�سى  "30 يوما  اأجل ل يتعدى  القرو�ص يف 
اإيداع الطلب و"�سمان  حد" انطالقا من تاريخ 
اأجل  من  الزبون  مع  والت�سال  الإعــالم  جودة 

فهم جيد لالإجراءات".
اإىل  الوزارة  دعت  املعاجلة،  اآجال  وبخ�سو�ص 
التحقيق يف ملف القر�ص من خالل تاأكد �سامل 
لآجال  مربر  غري  متديد  "لتفادي  الإيداع  لدى 
املعاجلة الذي يعود غالبا لنق�ص وثائق املكونة 

للملف".
اآجال  تقلي�ص  �سرورة  على  الـــوزارة  واأكــدت 
معاجلة ملفات القرو�ص التي ل يجب اأن تتعدى 
30 يوما بدء من تاريخ ايداع طلب القر�ص اإىل 
ملحة  للبنك"،  النهائي  بالقرار  الإخطار  غاية 

على �سرورة اإبالغ الزبون بهذه الآجال.
الوزارة  اأمرت  والإعالم،  التوجيه  وبخ�سو�ص 
اأجل  من  �سروري  اإجراء  كل  بـ"اتخاذ  البنوك 
يتعلق  فيما  ل�سيما  للعملية،  فــعــال  حت�سني 
و�سعها  يجب  التي  واملعلومة  الت�سال  بجودة 
الوكالت  م�ستوى  على  الــزبــون  ت�سرف  حتت 

ومواقع النرتنت والبنوك العمومية".
و�سددت الوزارة على اأن املعلومة يجب اأن تكون 
متوفرة ب�سكل دائم واأن تكون كاملة ومب�سطة 
لهذا  وحتقيقا  لــالإجــراءات  جيد  فهم  ل�سمان 

اإىل  العمومية  البنوك  ــوزارة  ال دعت  الهدف، 
ت�سمن  التي  الإعالم  وم�سارات  اإجراءات  و�سع 
مللفات  املطلوبة  الآجــال  ويف  "املثلى"  املعاجلة 

القرو�ص.
الهياكل  "اإدراج  �سرورة  على  التعليمة  وتلح 
وامل�ستخدمني املكلفني بالزبائن وبدرا�سة ملفات 
والإنتاجية  النجاعة  منطق  �سمن  القرو�ص 
التح�سينات  التمويل  وظيفة  ت�سجل  حتى 
التي ت�سمح مبطابقة هذه  ال�سرورية  النوعية 
هذا  يف  الدولية  املمار�سات  باأح�سن  الوظيفة 

املجال".
البنوك  مــكــانــة  اإىل  وبــالــنــظــر  عـــام  ب�سكل 
وامل�سوؤوليات  ال�سوق  م�ستوى  على  العمومية 

عمومي  بنك  كل  على  يتعني  عنها،  الناجمة 
تنظيم وتدوين عمليات اتخاذ القرار يف جمال 
احرتامها،  و�سمان  القرو�ص  ملفات  معاجلة 

ح�سب وزارة املالية.
هذه  "احرتام  ان  على  التعليمة  تــوؤكــد  كما 
امل�سارات وهذه الآجال يعد احد اأهم املقايي�ص 
اإىل جودة اخلدمات  الزبون  التي حتدد نظرة 

واأداء البنوك العمومية".
وبخ�سو�ص ظروف ا�ستقبال وتوجيه الزبون، 
اأحلت الوزارة على �سرورة اإعطاء كل الأهمية 
لهذه  للخدمات  الــيــومــي  الت�سيري  عملية  يف 
�سمعة  على  حفاظا  ال�سرتاتيجية  اجلوانب 

البنوك. 

ك�سف رئي�ص اجلمهورية، ال�سيد عبد املجيد 
اإعفاء  عملية  اأن  اخلمي�ص،  يوم  م�ساء  تبون، 
ال�سريبة  من  األف دج   30 من  الأقل  الأجــور 
مليون  5ر6  يــقــارب  مــا  م�ست  الــدخــل  على 

مواطن.
لالأمة  خــطــاب  يف  تــبــون  ال�سيد  واأو�ـــســـح 
حملتي  يف  بــه  الــتــزمــت  الـــذي  "القرار  اأن 
الجور  اإعفاء  بعملية  واملتعلق  النتخابية 
على  ال�سريبة  مــن  دج  الــف   30 مــن  القــل 

يقارب  ما  وم�ص  امليدان  يف  طبق  قد  الدخل 
مواطن". مليون  5ر6 

الإجـــراء  هــذا  ان  تبون  الرئي�ص  واأ�ــســاف 
التي مت  الور�سات  من  العديد  اإطار  املتخذ يف 
"جاء  الرئا�سية  عهدته  بداية  منذ  فتحها 
لفائدة الطبقات الجتماعية الب�سيطة ومت 
وتراجع  املالية  ال�سعوبات  رغــم  تطبيقه 

ا�سعار النفط والزمة ال�سحية العاملية".
من  النابع  بــقــراره  تبون  ال�سيد  ذكــر  كما 

ال�سعيف  الدخل  ذويي  بـ"معاناة"  اإح�سا�سه 
الأح�سن  الجــتــمــاعــي  الــتــكــفــل  و�ـــســـرورة 
لعدة  حمرومني  كانوا  الذين  "باجلزائريني 
الوطني  الأجـــر  رفــع  يف  واملتمثل  �سنوات" 

القاعدي امل�سمون من 18 الف اإىل 20 الف.
الدولة  ان  على  ال�سياق  نف�ص  يف  و�ــســدد 
ومبحاربة  اجلزائر  باأبناء  التكفل  �ستوا�سل 
خالل  من  ي�ستنزف  كان  الــذي  الفا�سد  املــال 

ت�سخيم الفواتري وال�ستثمار يف اخلارج.

تواجه 7 �سركات عمومية و25 فرعا �سناعيا 
�سبح الإفال�ص وت�سريح اأزيد من 50 األف عامل 
ب�سبب امل�ساكل املالية وال�سعوبات التي تالحق 
تلك ال�سركات العاجزة عن الإنتاج ما اأدى اإىل 

جتميد الأجور وامل�ساريع منذ 5 اأ�سهر.
واملعادن  امليكانيك  نقابة عمال قطاع  ودعت 
للعمال  الـــعـــام  بـــالحتـــاد  والإلـــكـــرتونـــيـــك 
لعقد  التدخل  ال�سناعة  وزارة  اجلزائريني 
 7 تواجه  التي  الأزمـــة  حلل  طــارئ  اجتماع 
قالت  �سناعيا،  فرعا  و25  عمومية  �سركات 

اإنها ''تختنق''.
وح�سب م�سادر نقابية، فان ال�سركات املعنية 
امل�ساريع  وتوقف  ــور  الأج جتميد  من  تعاين 
هذه  اأداء  بلغ  حيث  اأ�سهر،   5 منذ  والإنــتــاج 

فيفري  �سهر  متدنية  م�ستويات  ال�سركات 
اجلاري.

اأن هذه الفروع باتت مهّددة  وتوؤكد النقابة 
عامل،  األف   50 من  اأزيد  وت�سريح  بالإفال�ص 
بنقابة عمال  العامة  بالعالقات  املكلف  وقال 
عمليات  اأن  والإلكرتونيك،  واملعادن  امليكانيك 
التقييم التي خ�سعت لها تلك ال�سركات ك�سفت 

عن اأو�ساع �سعبة.
�سركات   7 اأن  نقابية  مــ�ــســادر  واأو�ــســحــت 
اأ�سهر،   5 منذ  �سفقات  باأي  حتظ  مل  عمومية 
وهو  للن�ساط،  الأولية  املادة  على  تتوفر  ول 
العمال،  اأجور  ت�سديد  عن  عاجزة  يجعلها  ما 
على غرار �سركة ''اأو اأن �سي �سي'' اأو ال�سركة 
اأن  يفرت�ص  التي  املعدنية،  للهياكل  الوطنية 

ونفطال  �سونلغاز  مبجمعات  �سراكات  تربطها 
عقد  اأي  من  ت�ستفد  مل  لكنها  و�سوناطراك، 

خالل الأ�سهر املا�سية.
بقاملة  ''�سيغما''  �سركة  اأن  املتحدث  واأ�سار 
الأ�سبوع  بداية  ال�سناعة  وزيــر  زارهــا  التي 
مل تدفع اأجور عمالها منذ 4 اأ�سهر، وجريمان 
اجلــرارات  و�سركة  اأ�سهر   5 منذ  بق�سنطينة 
منذ 3 اأ�سهر، ف�سال عن باتيميتال و''اأو اأن �سي 

�سي'' التي جتابه ظروفا قاهرة.
ودعا النقابي، ال�سلطات اإىل احلوار للتو�سل 
اإىل حلول لهذه املوؤ�س�سات، و�سدد على �سرورة 
احلفاظ على منا�سب العمل، و�سمان ا�ستقرار 
عرب  العمومية  ال�سناعية  والفروع  املوؤ�س�سات 

الإنعا�ص القت�سادي.

ملراقبة  املتنقلة  املخابر  فتح  اإعـــادة  �سيتم 
وليات  بثالث  حدودية  معابر  عرب  ــودة  اجل
م�سوؤويل  لــدى  علم  ما  ح�سب  البالد،  بجنوب 

مديرية التجارة بورقلة.
ويجري حاليا اإعادة هيكلة تلك املخابر التي 
ت�سمن مراقبة جودة املنتجات وال�سلع الواردة 
احلدودية  املعابر  م�ستوى  على  اخلـــارج  مــن 
الطالب العربي )الوادي( والدبداب )اإيليزي( 
وعني قزام )مترنا�ست(، ح�سب ما اأو�سح مدير 
ملتقى  هام�ص  على  عمروين،  عيا�سي  التجارة، 
املوؤطرة  التنظيمية  املنظومة  حــول  وطني 
عن  عقد  الـــذي  امل�ستهلك  وحماية  للجودة 

طريق تقنية التحا�سر عن بعد.
املوجهة  الــ�ــســلــع  جــــودة  مــراقــبــة  وتــ�ــســمــل 
ومواد  باأنواعها  الغذائية  املــواد  لال�ستهالك 
املنتجات  وكذا  اجل�سمية  والنظافة  التجميل 
للمراقبة  اإخ�ساعها  يتم  حيث  ال�سناعية، 
مطابقتها  مــدى  يف  حتقق  الــتــي  التحليلية 
�سرح  كما  التنظيمية،  اأو  القانونية  للمعايري 

ال�سيد عمروين .
تلك  بعث  اإعادة  من  الأ�سا�سي  الهدف  ويتمثل 
عرب  اجلودة  ملراقبة  املتنقلة  التقنية  املخابر 
املعابر احلدودية الثالثة، يف حماية امل�ستهلك 
ومراقبة جودة املنتجات وفق املعايري الدولية 
التي حتمي امل�ستهلك بالدرجة الأوىل و�سمان 

ب�سائع نظيفة واآمنة، ي�سيف ذات امل�سوؤول.

معرب  فــتــح  اجلــزائــريــة  ال�سلطات  وقــــررت 
الرتخي�ص  مع  ليبيا  مع  احلـــدودي  الــدبــداب 
وركزت  ليبيا.  اإىل  امل�سدرة  الب�سائع  بعبور 
حت�سي�ص  �سرورة  على  اجلزائرية  ال�سلطات 
على  الرقابة  تاأطري  ب�سرورة  الليبي  الطرف 
الب�سائع  نقل  وتاأمني  احلدودي  املركز  م�ستوى 

امل�سدرة.

تعليمة وزارية للبنوك العمومية لتح�سني معاجلة ملفات القرو�ض 

ال�سريبة على الدخل.. اإعفاء االأجور االأقل من 30 األف دج 

�سركات عمومية مهددة باالإفال�ض و�سبح الت�سريح يالحق 50 اآلف عامل

اإعادة فتح املخابر املتنقلة ملراقبة اجلودة 

�أعطت وز�رة �ملالية تعليمة للبنوك �لعمومية تتعلق بتقلي�س �آجال معاجلة ملفات �لقرو�س �لتي يجب �أن ال تتعدى 30 يوما 
ق�سد حت�سني ��ستقبال وتوجيه �لزبون.
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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يبداأ زيارة لطهران

مدير  قال  طهران،  اإىل  و�سوله  ع�سية 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل 
للقاء  اأ�سافر اىل طهران  "غدا  غرو�سي 
اأجل  مــن  بــارزيــن  اإيــرانــيــني  م�سوؤولني 
الطرفني،  من  مقبول  حل  اىل  التو�سل 
لتتمكن  الإيــراين،  القانون  مع  متالئم 
من  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
الأ�سا�سية  التحقق  ن�ساطات  موا�سلة 
اىل  قدما  "اأتطلع  واأ�ساف  اإيران".  يف 
م�سلحة  يف  ذلــك  ي�سب  جنــاح،  حتقيق 

اجلميع".
وقال املتحدث با�سم املنظمة الإيرانية 
كمالوندي  ــروز  ــه ب الـــذريـــة  لــلــطــاقــة 
على  �سرتكز  املباحثات  اإن  ــاء  ــع الأرب
والإجـــــــراءات  الــفــنــيــة  "الق�سايا 
وفق  الرقابة  عمليات  بوقف  املتعلقة 
الربوتوكول الإ�سايف الطوعي"، وبحث 
اجلانبني"،  بني  التعاون  موا�سلة  "�سبل 
الر�سمية  الأنباء  وكالة  نقلت  ما  وفق 
لن  اأنها  التاأكيد  لإيران  و�سبق  "اإرنا". 
لالأمم  التابعة  الوكالة  مفت�سي  تطرد 

املتحدة اأو توقف التعاون معهم.
من  اأعوام  بعد  النووي  التفاق  واأبرم 
اىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  وهــدف  املفاو�سات، 
املفرو�سة  العقوبات  من  العديد  رفــع 
اأن�سطتها  خف�ص  مقابل  اإيــــران،  على 
لتطوير  �سعيها  عدم  و�سمان  النووية 
بايدن  اإدارة  واأبــــدت  نــــووي.  �ــســالح 
يف  للم�ساركة  ا�ــســتــعــدادهــا  اخلمي�ص 
الأوروبــي  ــاد  الحت برعاية  مباحثات 
للبحث  التفاق،  اأطــراف  كل  وم�ساركة 

يف ال�سبل املمكنة لإحيائه.
ميونيخ  موؤمتر  بايدن  اأبلغ  واجلمعة، 
مع  كثب  عن  �ستتعاون  بــالده  اأن  لالأمن 
الدبلوما�سي  التعامل  �سبل  يف  حلفائها 
ترامب  �سلفه  اعتمد  بعدما  اإيــران،  مع 
قامت  طهران  حيال  عدائية  �سيا�سة 
ب�سكل اأ�سا�سي على "ال�سغوط الق�سوى". 
وقال بايدن اإّن "تهديد النت�سار النووي 
وتعاونًا  دبلوما�سّيًة  يتطّلب  يــزال  ل 

دقيَقني يف ما بيننا".
ــنــا  اإّن ُقــلــنــا  الــ�ــســبــب  "لهذا  ـــاف  واأ�ـــس
ـــراط يف  ـــخ ــتــعــّدون لإعـــــادة الن مــ�ــس
ب�ساأن   1+5 جمموعة  مــع  مفاو�سات 
اإىل  اإ�سارة  يف  النووي"،  اإيــران  برنامج 
جمل�ص  يف  الدائمني  اخلم�سة  الأع�ساء 

الأمن واأملانيا.
و�سبق لالإدارة اجلديدة اأن اأبدت رغبة 
يف تو�سيع التفاق لي�سمل ملفات اأبرزها 
والنفوذ  البال�ستية  ال�سواريخ  برنامج 
م�سوؤولني  اأن  ال  لطهران.  الإقليمي 
اإيرانيني بينهم الرئي�ص ح�سن روحاين، 
بنوده.  يف  تعديل  اأي  رف�سهم  اأعلنوا 
وجددت اإيران اجلمعة على ل�سان وزير 
تاأكيد  ظريف،  جواد  حممد  اخلارجية 
عليها،  املفرو�سة  العقوبات  رفع  مطلبها 
يف اأعقاب الطرح الأمريكي للمباحثات.

املقبلة  الإيــرانــيــة  اخلطوة  و�ستكون 
التي  اخلطوات  �سل�سلة  �سمن  الأحــدث 
 ،2019 مايو  منذ  تدريجيا  اتــخــذت 
تخ�سيب  ن�سبة  زيــادة  يناير،  يف  ومنها 
بينما  بــاملــئــة،   20 اىل  ــوم  ــي ــوران ــي ال

يحددها التفاق بـ3،67.
الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  ان�سحبت 
من  اأحــاديــا  تــرامــب  ــد  ــال دون ال�سابق 
واأعادت   ،2018 عام  النووي  التفاق 
على  قا�سية  اقت�سادية  عقوبات  فر�ص 
طهران. وبعد عام من ذلك، بداأت اإيران 
من  الــعــديــد  عــن  تدريجيا  بــالــرتاجــع 
اللتزامات الأ�سا�سية يف التفاق املربم 
2015 بينها وبني كل من  يف فيينا عام 
وبريطانيا  وفرن�سا  املتحدة  الوليات 

ورو�سيا وال�سني واأملانيا.
ا�ستعدادها  ــدن  ــاي ب اإدارة  واأبـــــدت 
ا�سرتطت  لكنها  التــفــاق،  اىل  للعودة 
التزاماتها.  اىل  اإيـــران  عــودة  بداية 
اأولوية  على  طهران  ت�سدد  املقابل،  يف 
اىل  �ستعود  اأنها  موؤكدة  العقوبات،  رفع 
الــوليــات  قــامــت  ــال  ح يف  التزاماتها 

املتحدة بذلك.

تظاهرة يف اخلرطوم تطالب باإ�سقاط 
احلكومة ب�سقيها الع�سكري واملدين

ال�سبت،  اأمــ�ــص  الــ�ــســودانــيــون،  ــرج  خ
باملئات يف العا�سمة اخلرطوم للمطالبة 
ب�سقيها  النتقالية  احلكومة  باإ�سقاط 

الع�سكري واملدين، 
وخرج املتظاهرون تلبية لبيان عاجل 
الثورية،  الــلــجــان  مــن  عــدد  اأ�ــســدره 
التوا�سل  مواقع  على  اليوم  وانت�سر 
ال�سعب  ــه  ــي ف دعــــت  الجـــتـــمـــاعـــي، 
 20" مليونية  يف  للم�ساركة  ال�سوداين 
ب�سقيها  احلكومة  لإ�سقاط  فرباير" 
اللجان  وحــددت  والع�سكري،  ــدين  امل
مكانًا  اخلــرطــوم  يف  الرئا�سي  الق�سر 

لوجهتها النهائية.
خروج  الــ�ــســوداين  اجلي�ص  وا�ستبق 
الطرق  كــافــة  ــالق  ــاإغ ب املــتــظــاهــريــن 
ما  الــعــامــة،  قيادته  ملحيط  ــة  ــوؤدي امل
و�سط  يف  مـــروريـــًا  ازدحـــامـــًا  اأحــــدث 
ــور الــرابــطــة بني  اخلــرطــوم واجلــ�ــس

مناطق العا�سمة.
تناه�ص  �سعارات  املتظاهرون  وحمل 
اأ�سعار ال�سلع  احلكومة، وتندد بارتفاع 
وندرة بع�سها وتردي اخلدمات، وهتفوا 
قــوات  وتــدخــلــت  احلــكــومــة.  برحيل 
للدموع  امل�سيل  الغاز  واأطلقت  ال�سرطة 
اإىل  دارت،  حيث  املتظاهرين،  لتفريق 
يف  ــاردات  ــط م ال�سبت،  م�ساء  حـــدود 

�سوارع منطقة و�سط اخلرطوم.

و�سهدت مدن �سودانية، مثل الق�سارف 
والأبي�ص والفا�سر ونيال وبورت�سودان 
والــفــولــة، الأ�ــســبــوع قــبــل املــا�ــســي، 
انتهت  لكنها  ممــاثــلــة،  احــتــجــاجــات 
و�سلب  نهب  وعمليات  اأمنية  بفو�سى 
وتخريب للممتلكات العامة واخلا�سة.
عنا�سر  املحلية  ال�سلطات  واتهمت 
الب�سري  عمر  بزعامة  ال�سابق  النظام 
الــتــحــريــ�ــص عــلــى تلك  بــالــتــورط يف 
توقيف  حملة  يف  و�سرعت  الأعــمــال، 
ومعهم  املنحل،  النظام  لرموز  وا�سعة 
معار�سة،  ــزاب  اأح من  اأخــرى  قيادات 
وجهت  ــاب  وكــت ل�سحافيني  ــافــة  اإ�ــس
و"تقوي�ص  النعرات"  "اإثارة  تهم  لهم 
يطلق  اأن  قبل  الد�ستوري"،  النظام 

�سراح بع�سهم.  
اأدت  قد  اجلــديــدة  احلكومة  وكانت 
جمل�ص  رئي�ص  اأمام  الد�ستورية  اليمني 
الــ�ــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الـــربهـــان يف 
وتعهدت  اجلــاري،  ال�سهر  من  العا�سر 
ــوؤول فيها  ــن مــ�ــس ـــرث م عــلــى لــ�ــســان اأك
ال�سائقة  تــخــفــيــف  ــى  عــل بــالــعــمــل 
املعي�سية، وحتقيق العدالة النتقالية، 
عملية  واإكمال  لل�سهداء،  والق�سا�ص 
حت�سني  يف  وال�ـــســـتـــمـــرار  الـــ�ـــســـالم، 
وكذلك  اخلارجية،  ال�سودان  عالقات 

مع موؤ�س�سات التمويل الدولية.
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طرح رئي�س حركة �لنه�سة �لتون�سية، رئي�س �لربملان ر��سد �لغنو�سي، �ل�سبت، مبادرة حلل �الأزمة �ل�سيا�سية بالبالد، بح�سب �لناطق با�سم �حلركة. ياأتي ذلك فيما 
تتو��سل بتون�س �أزمة �لتعديل �حلكومي بني رئي�سي �حلكومة ه�سام �مل�سي�سي ورئي�س �جلمهورية قي�س �سعيد، منذ نحو �سهر.

فتحي  النه�سة،  با�سم  الناطق  اأو�سح 
�سباح  "وجه  الغنو�سي  اأن  الــعــيــادي 
اجلمهورية  رئي�ص  اإىل  ر�سالة  ال�سبت 
التف�سل  اإىل  فيها  يدعوه  �سعيد  قي�ص 
بعقد لقاء ثالثي )بني الرئا�سات الثالث 
الربملان واجلمهورية واحلكومة( ي�سرف 
الأزمــة  حل  بهدف  )�سعيد(  هو  عليه 

ال�سيا�سية التي متر بها البالد".
الغنو�سي  "مبادرة  اأن  العيادي  واأ�ساف 
تعي�ص  البالد  ــاأن  ب منه  تقديرا  تاأتي 
الجتماعي  امل�ستوى  على  كثرية  اأزمــات 
بحاجة  ولكنها  وال�سحي  والقت�سادي 
روح  وتنمية  التهدئة  وهــو  اأهــم  هو  ملا 

الت�سامن الوطني''.
رئي�ص  مــن  "تاأمل  املــبــادرة  اأن  وتــابــع 

الدولة وباعتباره رمز وحدتها اأن ي�سعى 
اإىل تاأليف وجمع كلمة التون�سيني وبث 

الروح الوطنية يف هذه اللحظة الع�سرية 
من تاريخ التجربة التون�سية".

للبحث  تــاأتــي  املــبــادرة  "هذه  وزاد: 
عــن تــوافــقــات �ــســروريــة حلــل الأزمـــة 
اأي  ــام  اأم عائقا  متثل  التي  ال�سيا�سية 
القت�سادية  الأزمــــــات  لبقية  حــل 
البالد."  بها  متر  التي  والجتماعية 
ــبــادرة دعوة  امل "يف هــذه  اأنــه  ــاف  واأ�ــس
�سري  ووقــف  واحلكمة  والتعقل  للر�سد 

البالد نحو الهاوية''.
�ستكون  املـــبـــادرة  اإن  قـــال  الغنو�سي 
و�سيتم  الــثــالث  الــرئــا�ــســات  بــاإ�ــســراف 
"الأهم  اأن  مبينا  م�سرتك،  حل  اإطــالق 
بنتيجة  ــاق عــن حــل واخلــــروج  ــف الت
تون�ص  اأن  ــوؤكــد  ت وبــر�ــســائــل  مب�سرة 
جيدة  �سورتها  �ستظل  الختالف  ورغم 

وحتافظ على م�سارها الدميقراطي".

بايدن،  لإدارة  جــديــدة  خــطــوة  يف 
اأّنها  اجلمعة  املتحدة  الوليات  اأعلنت 
امل�ساعدات  حتجب  الآن  بعد  تعد  مل 
اإثيوبيا، مرتاجعًة بذلك  اإىل  املقّدمة 
الأمريكّية  الإدارة  اّتخذته  عن قرار 
الوقت  يف  اأعربت  اأّنها  غري  ال�سابقة، 
نف�سه عن اأملها يف حّل دبلوما�سي ب�ساأن 

�سّد النه�سة ي�سمل م�سر وال�سودان.
الرئي�ص  اإدارة  اأعلنت  �سبتمرب،  ويف 
ال�سابق دونالد ترامب تعليق م�ساعدات 
�سة  خم�سّ دولر  مليون   272 بقيمة 
لإثيوبيا التي اُتهمت بالتعّنت يف وقٍت 
ف�سلت املحادثات التي رعتها وا�سنطن 

ب�ساأن �سّد النه�سة. 
جو  الرئي�ص  اإدارة  ُتعيد  جهتها،  من 
م�سروع  من  موقفها  يف  النظر  بايدن 
وال�سودان  م�سر  تعتربه  الــذي  ال�سّد 
اأّنها اأ�سارت  تهديدًا وجوديًا لهما، غري 
امل�سروع  بني  تربط  َتعد  مل  اأّنها  اإىل 

وبني امل�ساعدات العاّمة التي ُتقّدمها.
ـــال املــتــحــّدث بــا�ــســم اخلــارجــّيــة  وق
املتحدة  "الوليات  اإّن  الأمــريــكــّيــة 
التعليق  ربــط  عن  تتوّقف  اأن  ــّررت  ق
لإثيوبيا  ــّددة  حم مل�ساعدات  املــوّقــت 
باملوقف الأمريكي ب�ساأن �سّد النه�سة". 
واأ�ساف "ُنوا�سل دعم اجلهود امل�سرتكة 

وال�سودان  وم�سر  لإثيوبيا  والبّناءة 
اًل اإىل اّتفاق ب�ساأن" ال�سّد. تو�سّ

اأوائل  اخلرطوم  حّذرت  جهتها،  ومن 
فــربايــر بــــاأّن خــّطــة اإثــيــوبــيــا لبدء 
�سّدها  الثانية من خّطة ملء  املرحلة 
مبا�سرًا"  "تهديدًا  ي�سّكل  النيل  على 
لأمــنــهــا الــقــومــي. ومــنــذ نــحــو عقد، 
واإثيوبيا  وم�سر  ال�سودان  تتفاو�ص 
النه�سة  �سّد  خزان  وملء  اإدارة  حول 
النيل  على  اأبابا  اأدي�ص  تبنيه  الــذي 
اإىل  ل  التو�سّ دون  مــن  لكن  الأزرق، 

اّتفاق.
عام  اأطــِلــق  ــذي  ال امل�سروع  و�سيكون 

يف  كهرمائية  من�ساأة  اأكــرب   2011
وتخ�سى  اكتماله.  حــال  يف  اإفريقيا 
دولتا امل�سّب، ال�سودان وم�سر، اأن ُيهّدد 
ال�سودان  ويقرتح  من�ساآتهما.  ال�سّد 
والحّتــــاد  املــتــحــدة  الأمم  و�ــســاطــة 
الإفريقي والوليات املتحدة حلّل هذه 
الق�سية. وكانت اآخر جولة تفاو�سّية 

بني اأطراف النزاع قد اأخفقت.
اخلارجّية  با�سم  املــتــحــّدث  ــار  ــس واأ�
امل�ساعدات  ا�ستئناف  اأّن  الأمريكّية 
غري  اأخــرى  بعوامل  م�سروطًا  �سيكون 
الإن�سانّية  امل�ساعدات  ولكّن  حمــّددة، 

�ستكون م�ستثناة من ذلك.
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عينت ال�سلطات يف لبنان اجلمعة قا�سيا جديدا ليقود التحقيق يف 
الرابع  يف  يف  بريوت  مرفاأ  يف  وقع  الذي  املروع،  املرفاأ  انفجار  ق�سية 
العديل  املحقق  �سلفه  عزل  غداة  وذلك  املا�سي،  اأغ�سط�ص  اأغ�سط�ص 
االأعلى  الق�ساء  جمل�ص  "وافق  امل�سدر  وقال  �سوان.  فادي  القا�سي 
العدل ماري كلود  �سهيل عبود، على اقرتاح وزيرة  القا�سي  برئا�سة 
جنم، بتعيني القا�سي طارق البيطار حمققا عدليا يف ق�سية انفجار 
القا�سي  االأعلى  الق�ساء  جمل�ص  "ا�ستدعى  واأ�ساف  بريوت".  مرفاأ 

البيطار واأبلغه بقرار تعيينه فوافق االأخري على ذلك".
من  هائلة  كميات  انفجار  يف  ينظر  قا�ص  ثاين  بيطار  و�سي�سبح 
نيرتات االأمونيوم كانت خمزنة ل�سنوات يف اأحد عنابر املرفاأ من دون 
200 �سخ�ص واإ�سابة  اأكرث من  اأ�سفر عن مقتل  اإجراءات وقاية، ما 

االآالف، وتدمري م�ساحات �سا�سعة من العا�سمة.

وتقو�سها  العامل  دول  اأفقر  من  واحدة  تعد  التي  النيجر  تختار 
هجمات اإرهابية اأحد مر�سحني يعدان من اأعمدة احلياة ال�سيا�سية، 
�سابقة  يف  الرئا�سة  ليتوىل  عثمان  وماهاماين  بازوم  حممد 
الثانية لالنتخابات  24 �ساعة من هذه الدورة  دميوقراطية، وقبل 
ومل  ال�سبت.  اجلمعة  ليل  منت�سف  بهدوء  احلملة  انتهت  الرئا�سية، 
ال�سلطة  على  يتعاقبان  منتخبني  رئي�سني  تاريخها  يف  النيجر  ت�سهد 

منذ ا�ستقاللها يف 1960.
وقال الرئي�ص املنتهية واليته حممدو اإي�سوفو الذي لقي ان�سحابه 
ترحيبا على ال�ساحة الدولية مع مت�سك العديد من القادة االأفارقة 
بال�سلطة، اإن "ت�سليم ال�سلطة يف 2021 ل�سخ�سية منتخبة بطريقة 

دميوقراطية )...( �سيكون اأعظم اإجنازاتي".

قالت االأمم املتحدة اإن االحتياجات االإن�سانية يف �سوريا تزداد 
بعد مرور 10 �سنوات على احلرب، واأرجعت ذلك اإىل عدة عوامل 
وذكر  كورونا.  وجائحة  االقت�ساد  وتدهور  امل�سلح  ال�سراع  منها 
مكتب االأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية اأن خدمات املياه 
منعدمة  اأو  فقرية  ال�سحي،  لل�سرف  االأ�سا�سية  والبنية  وال�سحة 

يف معظم اأنحاء �سوريا.
من  عدد  و�سل  املا�سي  يناير  �سهر  فمنذ  التقرير  وبح�سب 
مليون   13.4 اإىل  واحلماية  االإن�سانية  للم�ساعدة  يحتاجون 
ملكتب  وفقا  ال�سابق،  العام  عن  مليونني  مبقدار  يزيد  مبا  �سخ�ص، 
اأن ما ال يقل  ال�سوؤون االإن�سانية. ويقدر برنامج االأغذية العاملي 
عن 13.4 مليون �سخ�ص، اأي 60% من ال�سكان، يعانون من انعدام 
بـ4.5 مليون �سخ�ص  االأمن الغذائي واجلوع، وقد زاد هذا العدد 

خالل عام واحد.

توا�سلت االحتجاجات يف اإ�سبانيا، لليوم الرابع على التوايل، منددة 
باعتقال ال�سرطة لفنان الراب، بابلو ها�سل، اإثر اإدانته بتهم "اإهانة 
عدة  يف  جديدة  احتجاجات  واندلعت  املالكة".  والعائلة  الدولة 
مدن اإ�سبانية يف وقت متاأخر من م�ساء اجلمعة تخللتها بع�ص اأعمال 
ال�سغب، اإذ اأ�سرم بع�ص املتظاهرين، وقطعت الطرق، واأحلقت اأ�سرار 
باملتاجر وامل�سارف واملركبات على طرق ال�سري، كما هاجم املتظاهرون 

ال�سرطة من خالل اإلقاء احلجارة والزجاجات على اأفرادها.
ومن املتوقع اأن ت�ستمر املظاهرات التي تقف ورائها جماعات ي�سارية، 
ب�سكل مكثف نهاية االأ�سبوع، بعد اأن �سهدت االأيام االأربعة املا�سية، 

اعتقال ع�سرات االأ�سخا�ص واإ�سابة ما يقرب من 100 اآخرين.

ال�سحة،  وزير  االأرجنتني،  يف  اللقاحات  توزيع  ف�سيحة  اأجربت 
من�سبه.  من  ا�ستقالته  تقدمي  على  غار�سيا،  غونزالي�ص  غيني�ص 
وجاءت اال�ستقالة بعد اأن اأعلن �سحفي م�سهور اأنه ح�سل على تطعيم 
بلقاح كورونا من خالل و�ساطة وزير ال�سحة، ودون اأن ينتظر دوًرا. 
واأو�سح م�سدران يف رئا�سة اجلمهورية لوكالة ''رويرتز''اأنه ''يف وقت 
�سابق من يوم اجلمعة، طلب الرئي�ص فرنانديز ا�ستقالة وزير ال�سحة، 
بعد اأن ترددت مزاعم يف و�سائل االإعالم عن تلقي 10 اأ�سخا�ص على 
املنا�سبة  اتباع االإجراءات  االأقل لقاحات �سد فريو�ص كورونا، دون 

التي تفر�سها الدولة''.

دورة ثانية من االنتخابات 
الرئا�سية يف النيجر

االأمم املتحدة: %60 من �سكان �سوريا 
يعانون من انعدام االأمن الغذائي 

اإ�سبانيا.. توا�سل االحتجاجات العنيفة 
لليوم الرابع على التوايل 

ف�سيحة توزيع اللقاحات تطيح بوزير 
ال�سحة االأرجنتيني

لبنان: تعيني قا�س جديد للتحقيق 
يف انفجار مرفاأ بريوت

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل الغنو�سي يطرح مبادرة حلل االأزمة ال�سيا�سية بتون�س 

الواليات املتحدة توقف العمل بقرار اإدارة ترامب تعليق 
امل�ساعدات الإثيوبيا على خلفية �سد النه�سة
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ي�ستقبل وفاق �سطيف اأم�سية اليوم ال�سيف 
ملعب  اأر�سية  على  الغاين  كوتوكو  اأ�سانتي 
08 ماي 1945 ب�سطيف بداية من ال�ساعة 
الدور  من  العودة  لقاء  يف  م�ساءا  ال�ساد�سة 
حيث  الــكــاف،  كــاأ�ــص  ملناف�سة  مكرر  الـ16 
التاأهل  تر�سيم  عن  الوفاق  ت�سكيلة  تبحث 
النتيجة  بعد  خا�سة  املجموعات  دوري  اإىل 
مباراة  يف  الفريق  حققها  التي  االإيجابية 
هدف  مقابل  بثنائية  الــفــوز  بعد  الــذهــاب 
واحد، علما اأن املباراة مربجمة دون ح�سور 

اجلمهور بقيادة احلكم ه�سام قرياط.
اليوم  لــقــاء  الــوفــاق  ت�سكيلة  وتــخــو�ــص 
منقو�سة من خدمات املدافع بكاك�سي ب�سبب 
االإ�سابة فيما تبقى م�ساركة العائد جحنيط 
وت�سري  م�ستبعدة،  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  مع 
االأمور نحو جتديد الثقة يف نف�ص الت�سكيلة 
التي �ساركت يف لقاء الذهاب باأكرا، واإعرتف 
املدرب نبيل الكوكي اأن االأمور لن تكون �سهلة 
قطع  يف  الوفاق  جناح  رغم  اليوم  مقابلة  يف 
الذهاب،  مباراة  بعد  للتاأهل  كبرية  خطوة 
ومن جانب اأخر تاأخر و�سول الفريق الغاين 
االأم�ص  نهار  غاية  اإىل  �سطيف  مدينة  اإىل 
يف  االأم�سية  اإىل  اأ�سانتي  وفــد  و�سل  حيث 
الوفد  يغادر  اأن  على  غانا  من  خا�سة  رحلة 

مبا�سرة بعد نهاية املباراة.
اأزمـــة  ــواء  ــت ــاإح ب الــوفــاق  اإدارة  ــت  ــام وق
املنح  ت�سوية  خالل  من  الالعبني  م�ستحقات 
العالقة بقيمة 30 مليون �سنتيم لكل العب 
العالقة  االأجــور  بت�سوية  وعــود  تقدمي  مع 
خالل االأ�سبوع االأول من �سهر مار�ص، وك�سف 
املدير العام لل�سركة التجارية فهد حلفاية 
لقاء  بعد  االإدارة  ملجل�ص  اإجتماع  عقد  على 

لالأزمة  حلول  عــن  البحث  ــل  اأج مــن  الــيــوم 
جمل�ص  يف  ع�سو  كــل  يبقى  حــيــث  املــالــيــة 
مليار  بقيمة  قر�ص  بتقدمي  مطالب  االإدارة 
ع�سوية  من  االإ�ستقالة  اأو  للفريق  �سنتيم 
احل�سول  اإنتظار  يف  وهــذا  االإدارة  جمل�ص 
العمومية  ال�سركات  بع�ص  من  متويل  على 

واخلا�سة.
من  املجموعات  دوري  قرعة  �سحب  ويتم 
اأم�سية الغد بداية من  مناف�سة كاأ�ص الكاف 
امل�سرية  العا�سمة  يف  زواال  الثانية  ال�ساعة 
مباريات  "الكاف" رزنامة  القاهرة، وحددت 
 10 يــوم  تنطلق  التي  املجموعات  مرحلة 
مار�ص القادم وتتوا�سل اإىل غاية 28 اأفريل، 
مع برجمة ذهاب الدور ربع النهائي من هذه 
املناف�سة يوم 16 ماي والعودة يوم 23 ماي، 
 20 يوم  مربمج  النهائي  ن�سف  ذهــاب  فيما 
جوان والعودة بعد اأ�سبوع، يف حني اأن املباراة 

النهائية مربجمة يوم 10 جويلية.

م�سكل  حــل  اإىل  ــاق  ــوف ال اإدارة  وت�سعى 
اأجل  من  املنازعات  جلنة  ديــون  م�ستحقات 
برجمة  مت  حيث  ــدد  اجل الالعبني  تاأهيل 
الالعبني  مــن  ــدد  ع مــع  مــفــاو�ــســات  جل�سة 
اأجل  من  دراوي  رحبة،  غرار  على  القدامى 
مل�ستحقاتهم  تلقيهم  طريقة  حول  االإتفاق 
املالية حيث تبحث اإدارة الوفاق عن ت�سوية 
ظل  يف  اأ�سطر  وعلى  تدريجيا  امل�ستحقات 
ومن  املالية،  الناحية  من  الفريق  معاناة 
عدم  الكوكي  نبيل  املدرب  ف�سل  اأخر  جانب 
االألعاب  �سانع  عــودة  ق�سية  عن  احلديث 
اأن  مــوؤكــدا  الــوفــاق  اإىل  جابو  املــوؤمــن  عبد 
الراهن  الوقت  يف  مطروحة  غري  الق�سية 
اإن�سغال  ظل  يف  الوفاق  اإدارة  م�ستوى  على 
بامل�ستوى  اإعرتافه  رغم  باملناف�سة  اجلميع 
�سبق  اأن  بعد  جــابــو  الــالعــب  ميلكه  الـــذي 
للكوكي تدريب الالعب مع النادي االإفريقي 

التون�سي.

الهواة  بطولة  من  الثانية  اجلولة  مباراة  اإنتهت 
التالغمة  نــادي  بني  ال�سرقية  املجموعة  الثاين 
بثنائية  املحلي  النادي  بتفوق  العلمة  ومولودية 
ال�سهيد  مبلعب  جرت  التي  املباراة  يف  مقابل  دون 
ال�سوط االأول من  خبازة ب�سري بالتالغمة، وعرف 
الدقيقة  ففي  اجلانبني  من  مفتوح  لعب  املقابلة 
مع  بيطام  التالغمة  العــب  يتعامل  مل  التا�سعة 
و�سيع  العمليات  منطقة  يف  �ساقطة  �سهلة  كــرة 
فر�سة الت�سجيل بعد تدخل الدفاع يف اأخر حلظة، 
ت�سطدم  العمري  من  ت�سديدة   19 الدقيقة  ويف 
ويف  اليمنى،  اجلهة  على  منظم  عمل  بعد  بالدفاع 
املحلي  للفريق  االأول  الهدف  جــاء   28 الدقيقة 
بوا�سطة الالعب العمري بعد هجمة منظمة، ورد 
خطري  بتوغل   31 الدقيقة  يف  جهدو  الهدف  على 
وجدت   36 الدقيقة  يف  ثابت  بن  من  خمالفة  ثم 

احلار�ص خلفة يف املكان املنا�سب.
بــــورزام من  الــالعــب  الــثــاين متكن  الــ�ــســوط  ويف 
اإ�سافة الهدف الثاين للفريق املحلي حيث اإ�ستقبل 

جيد  ب�سكل  ورو�سها  العمليات  منطقة  داخل  كرة 
قبل اأن ي�سدد بقوة م�سكنا الكرة يف �سباك �سويعد، 
الدقيقة  الثالث يف  الهدف  ي�سيف  اأن  دريدح  وكاد 
�سويعد  احلار�ص  مع  لوجه  وجها  خروجه  بعد   61

بفوز  املباراة  لتنتهي  مرماه،  اإنقاذ  من  متكن  الذي 
اأول لت�سكيلة التالغمة هذا املو�سم مع ثاين هزمية 

على التوايل للت�سكيلة العلمية.
تغيريات  ثالثة  التالغمة  نادي  ت�سكيلة  وعرفت 

ال�سابق  باللقاء  مقارنة  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على 
الثالثي  اإقحام  خالل  من  العيد  �سلغوم  هالل  اأمام 
كنون، العمري وغزايل يف مكان كل من ونا�ص، هادف 
املدرب  طرف  من  التغيريات  هذه  وجاءت  ول�سهب، 
لت�سكيلة  اأخر  نف�ص  اإعطاء  اأجل  زمامطة من  رابح 
العلمة  مولودية  مــدرب  ــدث  واأح املحلي،  الفريق 
الت�سكيلة  على  باجلملة  تغيريات  عبا�ص  عزيز 
باملباراة  مــقــارنــة  العلمة  ملــولــوديــة  االأ�سا�سية 
من  كل  �سارك  حيث  تاجنانت،  دفاع  اأمام  ال�سابقة 
الت�سكيلة  مع  وقر�سو�ص  هارون  بن  �سارف،  جغمة، 
االأ�سا�سية يف مكان كل من بوطبة، نياطي، خربا�ص 
وهذا خليارات فنية حم�سة، وحقق رديف مولودية 
خالل  من  االإفتتاحي  اللقاء  يف  كبريا  فوزا  العلمة 
ح�ساب  على  ــد  واح هــدف  مقابل  بثالثية  الفوز 
كل  املقابلة  اأهداف  و�سجل  التالغمة،  نادي  رديف 
ي�سيف  اأن  قبل  ثنائية  وقع  الذي  موهوب  بن  من 
الالعب  النتيجة  وقل�ص  الثالث،  الهدف  مليزي 

بدري. عبربا�ص قبل نهاية املباراة بدقائق قليلة.

مولودية باتنة 0-1 احتاد ال�شاوية 

وفاق �شطيف - اأ�شانتي كوتوكو 

دفاع تاجنانت 1-1 �شباب باتنة

نادي التالغمة 2-0 مولودية العلمة 

التي  الكرة  يبعد  والدفاع  ي�سدد  االأخري  هذا 
اجلميع  كان  وبينما  لل�سباك  متوجهة  كانت 
الكاب  بتفوق  االول  ال�سوط  نهاية  ينتظر 
الدقيقة  يف  النتيجة  يعدل  تاجنانت  دفــاع 
42 عن طريق الالعب �سعبان وليد وعلى هذه 

النتيجة ينهي احلكم حن�سال اأطوار ال�سوط 
االأول.

ال�سوط الثاين �سار على منوال �سابقه، حيث 
خالل  مــن  هجوماتهم  ن�سق  مــن  الـــزوار  رفــع 
 62 د  ويف  املرحلة  هــذه  يف  القوى  دخولهم 
حراز يتوغل على اجلهة الي�سرى ومينح الكرة 
خلالدي هذا االأخري ي�سدد كرة دائرية كادت 
تخادع حار�ص الدفاع د 70خمالفة على خط 
18 بعد تدخل على حراز بيطام عبد املالك 
ينفذ وكرة ت�سطدم باجلدار وتخرج للركنية 
كما �سيع حاجي من جانب الكاب هدف حمقق 
بعد ت�سديدة قوية اإ�سطدمت باملدافع وتخرج 
للركنية د74 زعباط من جانب الدفاع ي�سيع 
فر�سة حقيقية للت�سجيل بعد ت�سديدة قوية 
الالعب زعباط  بقليل ويف د87  القائم  علت 
بول�سنام  اأخــرجــهــا  قــويــة  خمــالــفــة  ينفذ 
عرفت  االأخــرية  الدقائق  للركنية  ب�سعوبة 
املبادرة  تاركني  الـــوراء  اإىل  الكاب  تراجع 
الهجومية للمحليني، غري اأن ذلك مل يغري يف 

النتيجة اإىل غاية نهاية املباراة بالتعادل.

اإكــتــفــى فــريــق �ــســبــاب بــاتــنــة خالل 
تاجنانت  ــــاع  دف ــة  ــه ــواج مل خــرجــتــه 
�سبكة  االإيجابي هدف يف كل  بالتعادل 
حتقيق  على  اإ�سرارا  اأكرث  الكاب  وكان 
بتدارك  له  ت�سمح  اإيجابية،  نتيجة 
االأوىل  اجلــولــة  يف  امل�سجل  الــتــعــادل 
داخل الديار اأمام خن�سلة وكانت بداية 
اللقاء حذرة من اجلانبني، حيث ارتكز 
دون  امليدان،  و�سط  م�ستوى  على  اللعب 
اأول  وكــانــت  حقيقية  فر�ص  ت�سجيل 
تهديد  اأول  يف  حاجي  د6  يف  فر�سة 
يف  مدور  احلار�ص  اأخطاأ  حيث  لل�سباب 
مترير الكرة ويخرج عن منطقته العب 
ي�سرتجع  جمال  حاجي  باتنة  �سباب 
الكرة وي�سدد من خارج منطقة 18 لكن 
كرته متر فوق العار�سة د16 ت�سديدة 
بول�سنام  اأح�سان  بني  تنتهي  يطو  بن 
اجلهة  عــلــى  لــلــدفــاع  منظمة  هجمة 
اليمنى قادها ف�سيل يوزع راأ�سية حاجي 
يردها الدفاع الكرة جتد بن يطو على 
م�سارف منطقة العمليات يراقب الكرة 

ويف  املنا�سب  املكان  يف  وبول�سنام  ي�سدد 
د 25 خالدي ي�ستغل كرة يف العمق من 
بيطام عبد املالك يرو�ص الكرة وي�سدد 
د  مــدور  احلار�ص  �سباك  ت�سكن  وكرته 
حاجي  ناحية  يوزع  يتوغل  حراز   40

اأم�ص  ع�سية  باتنة  مولودية  فريق  مني 
بهزمية قا�سية مبلعبه اأمام احتاد ال�ساوية 
عمر  من  الثانية  اجلولة  حل�ساب  لقاء  يف 
بطولة الق�سم الثاين،  وانتهى اللقاء القمة 
للمولودية  رد  دون  لالحتاد  هدف  بنتيجة 
الباتنية التي ظهرت بوجه �ساحب وعجزت 

عن حتقيق اول انت�سار لها هذا املو�سم.
عرفت  اللقاء  عمر  مــن  االوىل  املرحلة 
با�سر  اذ  الفريقني،  كال  من  قوية  بداية 
الدقيقة  يف  الهجومية  حمالتهم  الـــزوار 
الالعب  انهاها  من�سقة  بهجمة  الثانية 
بقليل،  العار�سة  فوق  علت  براأ�سية  عزوزة 
بهجمة  للبوبية  االمامية  القاطرة  لــرتد 
قادها حاج عي�سى وانهاها رفيق بولعين�سر 
مرماه،  ينقذ  فياليل  واحلــار�ــص  بت�سديدة 
بعدها بدقائق قليلة بولعين�سر ومن خمالفة 
ال�ساوية  حــار�ــص  يباغت  ان  كــاد  مبا�سرة 
اللعب  ويتمركز  قليال  اللقاء  ريتم  ليرتاجع 
على  الفريقني  اعتماد  مع  امليدان  و�سط  يف 
الهجمات ال�سريعة ، ومن ابرزها هجمة حاج 
يفتتح  ان  كاد  االخــري  هذا  وجفايل  عي�سى 
االحتاد  دفع  ا�ستماتة  لوال  الت�سجيل  باب 
التعادل  بنتيجة  االول  ال�سوط  لينتهي 
للزوار  طفيفة  اف�سلية  ت�سجيل  من  ال�سلبي 

من جانب االداء.
�سغطهم  ــزوار  ال وا�سل  الثاين  ال�سوط  يف 
لينجوا للو�سول ل�سباك من�سوري من �سربة 
 55 الدقيقة  يف  لهدف  ي�سعد  ترمها  جزاء 
غيموز  ابناء  اخرج  ما  وهو  اللقاء  عمر  من 

كانت  هجماتهم  كــل  ان  اال  قوقعتهم  مــن 
اىل  الــزوار  لرياجع  الفعالية  من  منقو�سة 
�سباكهم  عن  الدفاع  يف  وي�ستميتون  اخللف 
من  الع�سوائي  اللعب  �ساد  الــذي  الوقت  يف 
جانب املولودية اىل غاية نهاية اللقاء بفوز 

م�ستحق لل�سيف احتاد ال�ساوية. 

ابراهيم �سعيداين خرج متاأثرا باالإ�سابة وبن 
�سامل عو�سه

ابراهيم  الــبــوبــيــة  ـــاع  دف حمـــور  تــعــر�ــص 
بعد  الفخذ  م�ستوى  على  ال�سابة  �سعيداين 
جعل  مما  االأوىل،  املرحلة  من  �ساعة  ن�سف 
تغيري  اجـــراء  على  يــقــدم  الفني  الطاقم 
ــن �ــســامل يف  ــراري ويــقــحــم يــونــ�ــص ب ــط ــس ا�

مكانه.

ت�سجعي  تيفو  نريا" �سنعت  "البونتريا 
للفريق رغم غيابها عن املدرجات

اأن�سار الفريق والرتا�ص بونتريا  من جهتهم 
اال  باملدرجات  تواجدهم  عــدم  ورغــم  نــريا 
انهم �سنعوا "تيفو" من على مدرجات خاوية 
وهــذا  اجلنا  مــن  انت�سروا  ر�ــســالــة  يحمل 

لتدعيم رفقاء القائد لزهر حاج عي�سى.

مناو�سات بني م�سريي الفريقني 
يف نهاية اللقاء 

املناو�سات  بع�ص  اللقاء  نهاية  وعرفت  هذا 
احلابل  اختلط  اذ  الفريقني  م�سريي  بــني 
ــق احـــد العــبــي احتــاد  بــالــنــابــل بــعــد ر�ــس
ماء  بــقــارورة  البوبية  مل�سريي  الــ�ــســاويــة 
عنا�سر  بتدخل  انتهت  املناو�سات  لتندلع 

االمن الوطني.

�سيغة  يف  اجلــهــات  بــني  مــا  رابــطــة  الــيــوم  نهار  تف�سل 
خالل  للهواة  الثالث  الق�سم  ببطولة  اخلا�سة  املناف�سة 
املو�سم اجلاري وهذا بعد نهاية املهلة املمنوحة الإ�ست�سارة 
اأندية البطولة فيما يتعلق بال�سيغة املنا�سبة التي �سيتم 
اإ�ست�سارة  �سابق  وقت  يف  الرابطة  وطرحت  اإعتمادها، 
لعب  االأول  االإختيار  يت�سمن  حيث  اإختيارين،  ت�سمنت 
من  جمموعة  كل  وتتكون  جمموعات  ب06  البطولة 
فقط  الذهاب  مرحلة  مباريات  تلعب  اأن  على  فريق   16
هو  القرعة  يف  اأوال  ي�سحب  الذي  والفريق  العودة  دون 
اللقاء مع  الذي ي�ستقبل وعلى عاتقه م�سوؤولية تنظيم 

اإجبارية ح�سور الطبيب و�سيارة االإ�سعاف واالأمن.
اأما املقرتح الثاين يف االإ�ست�سارة فيتمثل يف لعب بطولة 

مع  نــوادي   08 ت�سم  جمموعة  وكل  جمموعات   10 من 
والنعامة  البي�ص  نوادي  ت�سم  التي  املجموعة  اإ�ستثناء 
والتي �ستكون مكونة من 09 اأندية، يف حني اأن املجموعة 
فرق   07 ت�سم  وب�سار  اأدرار  واليتي  اأندية  ت�سم  التي 
ذهابا  تلعب  ال�سيغة  هذه  يف  البطولة  اأن  علما  فقط، 
روؤ�ساء  ت�سريحات  وح�سب  اجلمهور،  ح�سور  دون  واإيابا 
للمناف�سة  الثانية  ال�سيغة  مع  الغالبية  فــاإن  االأندية 
)10 جمموعات( والتي من �ساأنها اأن تخفف من تكاليف 
التنقالت بالن�سبة لالأندية ف�سال عن لعب عدد حمدود 
تبقى  ال�سعود  �سيغة  اأن  كما  لقاء(،   14( املباريات  من 
املراتب  اأ�سحاب  بني  فا�سلة  لقاءات  خالل  من  منا�سبة 

االأوىل يف كل جمموعة. 

اأن قامت  بعد  �سارا،  �سباب عني فكرون خربا  اأ�سرة  تلقت 
للهواة،  الوطنية  للرابطة  التابعة  املالعب  تاأهيل  جلنة 
اأجل  مــن  ر�سميا  الرحمان"  عبد  "عالق  ملعب  بتاأهيل 
االإ�ستقبال به يف بطولة الهواة، وكانت جلنة تاأهيل املالعب 
خالل  ت�سجيلها  مت  التي  النقائ�ص  على  باالطالع  قامت 
االأ�سغال،واأ�سدرت  تقدم  مدى  ومعاينة  ال�سابقة،  الزيارة 
بعدها اللجنة قرارا بتاأهيل امللعب بعد رفع كل التحفظات، 
على  مناف�سيه  با�ستقبال  ال�سباب  لفريق  بذلك  لت�سمح 
اأر�سية ميدانه وتاأتي هذه اخلطوة، قبل اأيام قليلة تف�سلنا 

عن انطالق مباريات الثاين هواة يف مو�سمها اجلديد.
الرئي�ص  بقيادة  حاليا  االإدارة  تفكر  ال  اأخر  �سياق  ويف 
املراكز  اأحــد  يف  مغلق  ترب�ص  برجمة  يف  بكو�ص  ح�سان 
داخل  التح�سريات  اإكمال  يف  جديا  يفكر  بل  املتخ�س�سة، 
املالية  ال�سيولة  اأهمها غياب  اإعتبارات  لعدة  الديار وذلك 
يف الوقت احلايل من جهة، وتوفر جميع ظروف العمل يف 

املباريات  من  الكايف  العدد  برجمة  واإمكانية  فكرون  عني 
الودية مع فرق جماورة ومن املنتظر اأن تف�سل االإدارة يف 
اأنه  الرئي�ص  بني  كما  القادمة  االأيام  خالل  الق�سية  هذه 
ولكن  امل�سطرة،  االأهــداف  عن  احلديث  الأوانه  ال�سابق  من 
من حقنا اأن نتحدث عن ال�سعود وحتقيق مرتبة م�سرفة، 
الهدف  هــذا  حتقيق  اأجــل  من  ميكن  ما  كل  �سنعمل  حيث 
املو�سم  بطولة  يف  الثانوية  االأدوار  بلعب  نر�سى  لن  الأننا 

اجلديد.
اأنه تلقى على غرار جميع  من جانب اآخر ك�سف الرئي�ص 
اجلهات  بني  ما  رابطة  مقرتح  هــواة  الوطني  الق�سم  فرق 
،واأكــد  الــقــادم  املو�سم  للعب  املنا�سبة  ال�سيغة  الإختيار 
و  ذهاب  بلعب  الثاين  للخيار  الت�سويت  يجب  اأنه  للرئي�ص 
16  ملجموعتني من ثمانية فرق و  اإياب مع تق�سيم الفرق 
لعب مباراة فا�سلة لل�سعود للق�سم الثاين ويتوقع اأن ي�سوت 

عليه االأغلبية.

يف  عنابة  اإحتـــاد  اإدارة  م�ساعي  خــابــت 
احل�سول على اإجازات الالعبني اجلدد قبل 
والتي  البطولة  من  الثانية  اجلولة  مباراة 
مولودية  فريق  اأمـــام  االأمــ�ــص  نهار  جــرت 
تلقاها  التي  التطمينات  ورغم  ق�سنطينة، 
االإجازات  على  باحل�سول  االإحتــاد  م�سريو 
يوم اخلمي�ص اإال اأن االأمر مل يح�سل و�سط 
الــذي  ـــر  االأم ــو  وه الت�سريحات  تــ�ــســارب 
زعيم  البا�سط  عبد  الفريق  رئي�ص  جعل 
االأمور  لتو�سيح  �سحفية  ندوة  عقد  يقرر 
االإدارة  ف�سل  وراء  الكامنة  واالأ�ــســبــاب 
يف احلــ�ــســول عــلــى اإجـــــازات اجلـــدد رغم 
رابطة  ــرف  ط مــن  املمنوحة  الت�سهيالت 
بدفع  املدانة  االأندية  األزمت  والتي  الهواة 

50 يف املئة فقط من ديون جلنة املنازعات 
للح�سول على االإجازات.

االإحتاد  لديون  االإجمالية  القيمة  وتبلغ 
اأن  يعني  ما  وهــو  �سنتيم  ماليري   09 نحو 
ال  مالية  قيمة  دفــع  على  جمــرب  الفريق 
تقل عن 4.5 مليار �سنتيم لتاأهيل الالعبني 
وجعل  يح�سل  مل  الذي  االأمــر  وهو  اجلدد 
الو�سعية  مــن  الغ�سب  قمة  يف  االأنــ�ــســار 
االإعتماد  موا�سلة  اأن  خا�سة  احلــالــيــة 
يجعل  اأن  �ساأنه  من  الــرديــف  العبي  على 
ال�سعود  ورقــة  لعب  يف  الفريق  طموحات 
هذا املو�سم تتبخر مبكرا خا�سة اأن الفريق 
تعرث يف لقاء اجلولة االأوىل اأمام مولودية 

باتنة.

تاجنانت  من  كامال  بالزاد  العودة  عن  "الكاب" يعجز 

التالغمة حتقق اأول فوز والبابية توا�سل اإهدار النقاط 

البوبية ت�سقط يف معقلها وزيداين وغيموز 
حمل �سخط االأن�سار 

الوفاق لرت�سيم التاأهل اإىل دور املجموعات 

الف�سل نهار اليوم يف �سيغة املناف�سة 
خالل املو�سم اجلاري

تاأهيل ملعب عالق ر�سميا واالإدارة ت�سوت 
على اخليار الثاين ل�سيغة املناف�سة

االإدارة تف�سل يف تاأهل الالعبني 
وزعيم �سيعقد ندوة �سحفية 
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�شباب عني فكرون

اإحتاد عنابة 

رابطة ما بني اجلهات 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

البي�ساء  عني  اإحتــاد  فريق  خا�ص 
اأمام جنم  الودية  اأوىل مبارياته 
تازوقاغت، جرت مبلعب مزياين 
بفوز  ــت  ــه ــت اإن الــرحــمــان  عــبــد 

فيها  اأكد  لواحد،  بثنائية  االإحتــاد 
احلراكتة نيتهم الكبرية للو�سول اإىل 
اإ�ستعدادات كبرية يف املو�سم اجلديد، 
وعند نهاية املباراة منح املدرب حكيم 
حرنان راحة لالعبيه، قبل اأن يعودوا 

للتدريبات �سبيحة اليوم وعرف اللقاء 
وقف  حيث  الــالعــبــني،  معظم  م�ساركة 

الطاقم الفني على م�ستوى جاهزية كل العب 
التي  التح�سريات  مع  جتاوبهم  ومــدى  حدا  على 
التقني  دون  كما  املا�سية،  الفرتة  خالل  اأجريت 
متهيدا  امل�سجلة  واالإختالالت  املالحظات  حرنان 
املربجمة  التدريبية  احل�س�ص  خــالل  لتداركها 
واللقاءات  الــقــادم  التح�سريي  الرتب�ص  �سمن 

الودية املتبقية �سمن برنامج 
العمل امل�سطر.

الفريق  اإدارة  جتــد  كما 
�سمان  يف  كــبــرية  �سعوبة 
ــرتة  ــف ال وديـــــة يف  لــــقــــاءات 
االإدارة  تنتظر  حيث  املقبلة 
التي  الفرق  من  العديد  من  ردا 
را�سلتها وطلبت اإجراء مقابالت 
احلديث  �سياق  ويف  معها  ــة  ودي
املدرب  �سطره  الذي  الربنامج  عن 
علمنا  فقد  املقبلة،  للمرحلة  حرنان 
ميداين  لعمل  العبيه  اإخ�ساع  يريد  اأنــه 
مبقابالت  ــ�ــســجــام  االن خــلــق  ـــالل  خ مــن  ــري،  ــب ك
عدد  اأكرب  برجمة  املدرب  ينوي  حيث  حت�سريية 
العبيه  اإي�سال  اأجــل  من  الــوديــة  املباريات  من 
البطولة  انــطــالق  قبل  جاهزيتهم  اأق�سى  اإىل 

الوطنية.

تازوقاغت  على  وديا  "احلراكتة" يفوزون 
وحرنان يريد برجمة اأكرب عدد من الوديات

اإحتاد عني البي�شاء



عبد الهادي. بعبد الهادي. ب

اأ.ج

اأحمد اأمني. ب 

ي�ستقبل وفاق �سطيف اأم�سية اليوم ال�سيف 
ملعب  اأر�سية  على  الغاين  كوتوكو  اأ�سانتي 
08 ماي 1945 ب�سطيف بداية من ال�ساعة 
الدور  من  العودة  لقاء  يف  م�ساءا  ال�ساد�سة 
حيث  الــكــاف،  كــاأ�ــص  ملناف�سة  مكرر  الـ16 
التاأهل  تر�سيم  عن  الوفاق  ت�سكيلة  تبحث 
النتيجة  بعد  خا�سة  املجموعات  دوري  اإىل 
مباراة  يف  الفريق  حققها  التي  االإيجابية 
هدف  مقابل  بثنائية  الــفــوز  بعد  الــذهــاب 
واحد، علما اأن املباراة مربجمة دون ح�سور 

اجلمهور بقيادة احلكم ه�سام قرياط.
اليوم  لــقــاء  الــوفــاق  ت�سكيلة  وتــخــو�ــص 
منقو�سة من خدمات املدافع بكاك�سي ب�سبب 
االإ�سابة فيما تبقى م�ساركة العائد جحنيط 
وت�سري  م�ستبعدة،  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  مع 
االأمور نحو جتديد الثقة يف نف�ص الت�سكيلة 
التي �ساركت يف لقاء الذهاب باأكرا، واإعرتف 
املدرب نبيل الكوكي اأن االأمور لن تكون �سهلة 
قطع  يف  الوفاق  جناح  رغم  اليوم  مقابلة  يف 
الذهاب،  مباراة  بعد  للتاأهل  كبرية  خطوة 
ومن جانب اأخر تاأخر و�سول الفريق الغاين 
االأم�ص  نهار  غاية  اإىل  �سطيف  مدينة  اإىل 
يف  االأم�سية  اإىل  اأ�سانتي  وفــد  و�سل  حيث 
الوفد  يغادر  اأن  على  غانا  من  خا�سة  رحلة 

مبا�سرة بعد نهاية املباراة.
اأزمـــة  ــواء  ــت ــاإح ب الــوفــاق  اإدارة  ــت  ــام وق
املنح  ت�سوية  خالل  من  الالعبني  م�ستحقات 
العالقة بقيمة 30 مليون �سنتيم لكل العب 
العالقة  االأجــور  بت�سوية  وعــود  تقدمي  مع 
خالل االأ�سبوع االأول من �سهر مار�ص، وك�سف 
املدير العام لل�سركة التجارية فهد حلفاية 
لقاء  بعد  االإدارة  ملجل�ص  اإجتماع  عقد  على 

لالأزمة  حلول  عــن  البحث  ــل  اأج مــن  الــيــوم 
جمل�ص  يف  ع�سو  كــل  يبقى  حــيــث  املــالــيــة 
مليار  بقيمة  قر�ص  بتقدمي  مطالب  االإدارة 
ع�سوية  من  االإ�ستقالة  اأو  للفريق  �سنتيم 
احل�سول  اإنتظار  يف  وهــذا  االإدارة  جمل�ص 
العمومية  ال�سركات  بع�ص  من  متويل  على 

واخلا�سة.
من  املجموعات  دوري  قرعة  �سحب  ويتم 
اأم�سية الغد بداية من  مناف�سة كاأ�ص الكاف 
امل�سرية  العا�سمة  يف  زواال  الثانية  ال�ساعة 
مباريات  "الكاف" رزنامة  القاهرة، وحددت 
 10 يــوم  تنطلق  التي  املجموعات  مرحلة 
مار�ص القادم وتتوا�سل اإىل غاية 28 اأفريل، 
مع برجمة ذهاب الدور ربع النهائي من هذه 
املناف�سة يوم 16 ماي والعودة يوم 23 ماي، 
 20 يوم  مربمج  النهائي  ن�سف  ذهــاب  فيما 
جوان والعودة بعد اأ�سبوع، يف حني اأن املباراة 

النهائية مربجمة يوم 10 جويلية.

م�سكل  حــل  اإىل  ــاق  ــوف ال اإدارة  وت�سعى 
اأجل  من  املنازعات  جلنة  ديــون  م�ستحقات 
برجمة  مت  حيث  ــدد  اجل الالعبني  تاأهيل 
الالعبني  مــن  ــدد  ع مــع  مــفــاو�ــســات  جل�سة 
اأجل  من  دراوي  رحبة،  غرار  على  القدامى 
مل�ستحقاتهم  تلقيهم  طريقة  حول  االإتفاق 
املالية حيث تبحث اإدارة الوفاق عن ت�سوية 
ظل  يف  اأ�سطر  وعلى  تدريجيا  امل�ستحقات 
ومن  املالية،  الناحية  من  الفريق  معاناة 
عدم  الكوكي  نبيل  املدرب  ف�سل  اأخر  جانب 
االألعاب  �سانع  عــودة  ق�سية  عن  احلديث 
اأن  مــوؤكــدا  الــوفــاق  اإىل  جابو  املــوؤمــن  عبد 
الراهن  الوقت  يف  مطروحة  غري  الق�سية 
اإن�سغال  ظل  يف  الوفاق  اإدارة  م�ستوى  على 
بامل�ستوى  اإعرتافه  رغم  باملناف�سة  اجلميع 
�سبق  اأن  بعد  جــابــو  الــالعــب  ميلكه  الـــذي 
للكوكي تدريب الالعب مع النادي االإفريقي 

التون�سي.

الهواة  بطولة  من  الثانية  اجلولة  مباراة  اإنتهت 
التالغمة  نــادي  بني  ال�سرقية  املجموعة  الثاين 
بثنائية  املحلي  النادي  بتفوق  العلمة  ومولودية 
ال�سهيد  مبلعب  جرت  التي  املباراة  يف  مقابل  دون 
ال�سوط االأول من  خبازة ب�سري بالتالغمة، وعرف 
الدقيقة  ففي  اجلانبني  من  مفتوح  لعب  املقابلة 
مع  بيطام  التالغمة  العــب  يتعامل  مل  التا�سعة 
و�سيع  العمليات  منطقة  يف  �ساقطة  �سهلة  كــرة 
فر�سة الت�سجيل بعد تدخل الدفاع يف اأخر حلظة، 
ت�سطدم  العمري  من  ت�سديدة   19 الدقيقة  ويف 
ويف  اليمنى،  اجلهة  على  منظم  عمل  بعد  بالدفاع 
املحلي  للفريق  االأول  الهدف  جــاء   28 الدقيقة 
بوا�سطة الالعب العمري بعد هجمة منظمة، ورد 
خطري  بتوغل   31 الدقيقة  يف  جهدو  الهدف  على 
وجدت   36 الدقيقة  يف  ثابت  بن  من  خمالفة  ثم 

احلار�ص خلفة يف املكان املنا�سب.
بــــورزام من  الــالعــب  الــثــاين متكن  الــ�ــســوط  ويف 
اإ�سافة الهدف الثاين للفريق املحلي حيث اإ�ستقبل 

جيد  ب�سكل  ورو�سها  العمليات  منطقة  داخل  كرة 
قبل اأن ي�سدد بقوة م�سكنا الكرة يف �سباك �سويعد، 
الدقيقة  الثالث يف  الهدف  ي�سيف  اأن  دريدح  وكاد 
�سويعد  احلار�ص  مع  لوجه  وجها  خروجه  بعد   61

بفوز  املباراة  لتنتهي  مرماه،  اإنقاذ  من  متكن  الذي 
اأول لت�سكيلة التالغمة هذا املو�سم مع ثاين هزمية 

على التوايل للت�سكيلة العلمية.
تغيريات  ثالثة  التالغمة  نادي  ت�سكيلة  وعرفت 

ال�سابق  باللقاء  مقارنة  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على 
الثالثي  اإقحام  خالل  من  العيد  �سلغوم  هالل  اأمام 
كنون، العمري وغزايل يف مكان كل من ونا�ص، هادف 
املدرب  طرف  من  التغيريات  هذه  وجاءت  ول�سهب، 
لت�سكيلة  اأخر  نف�ص  اإعطاء  اأجل  زمامطة من  رابح 
العلمة  مولودية  مــدرب  ــدث  واأح املحلي،  الفريق 
الت�سكيلة  على  باجلملة  تغيريات  عبا�ص  عزيز 
باملباراة  مــقــارنــة  العلمة  ملــولــوديــة  االأ�سا�سية 
من  كل  �سارك  حيث  تاجنانت،  دفاع  اأمام  ال�سابقة 
الت�سكيلة  مع  وقر�سو�ص  هارون  بن  �سارف،  جغمة، 
االأ�سا�سية يف مكان كل من بوطبة، نياطي، خربا�ص 
وهذا خليارات فنية حم�سة، وحقق رديف مولودية 
خالل  من  االإفتتاحي  اللقاء  يف  كبريا  فوزا  العلمة 
ح�ساب  على  ــد  واح هــدف  مقابل  بثالثية  الفوز 
كل  املقابلة  اأهداف  و�سجل  التالغمة،  نادي  رديف 
ي�سيف  اأن  قبل  ثنائية  وقع  الذي  موهوب  بن  من 
الالعب  النتيجة  وقل�ص  الثالث،  الهدف  مليزي 

بدري. عبربا�ص قبل نهاية املباراة بدقائق قليلة.

مولودية باتنة 0-1 احتاد ال�شاوية 

وفاق �شطيف - اأ�شانتي كوتوكو 

دفاع تاجنانت 1-1 �شباب باتنة

نادي التالغمة 2-0 مولودية العلمة 

التي  الكرة  يبعد  والدفاع  ي�سدد  االأخري  هذا 
اجلميع  كان  وبينما  لل�سباك  متوجهة  كانت 
الكاب  بتفوق  االول  ال�سوط  نهاية  ينتظر 
الدقيقة  يف  النتيجة  يعدل  تاجنانت  دفــاع 
42 عن طريق الالعب �سعبان وليد وعلى هذه 

النتيجة ينهي احلكم حن�سال اأطوار ال�سوط 
االأول.

ال�سوط الثاين �سار على منوال �سابقه، حيث 
خالل  مــن  هجوماتهم  ن�سق  مــن  الـــزوار  رفــع 
 62 د  ويف  املرحلة  هــذه  يف  القوى  دخولهم 
حراز يتوغل على اجلهة الي�سرى ومينح الكرة 
خلالدي هذا االأخري ي�سدد كرة دائرية كادت 
تخادع حار�ص الدفاع د 70خمالفة على خط 
18 بعد تدخل على حراز بيطام عبد املالك 
ينفذ وكرة ت�سطدم باجلدار وتخرج للركنية 
كما �سيع حاجي من جانب الكاب هدف حمقق 
بعد ت�سديدة قوية اإ�سطدمت باملدافع وتخرج 
للركنية د74 زعباط من جانب الدفاع ي�سيع 
فر�سة حقيقية للت�سجيل بعد ت�سديدة قوية 
الالعب زعباط  بقليل ويف د87  القائم  علت 
بول�سنام  اأخــرجــهــا  قــويــة  خمــالــفــة  ينفذ 
عرفت  االأخــرية  الدقائق  للركنية  ب�سعوبة 
املبادرة  تاركني  الـــوراء  اإىل  الكاب  تراجع 
الهجومية للمحليني، غري اأن ذلك مل يغري يف 

النتيجة اإىل غاية نهاية املباراة بالتعادل.

اإكــتــفــى فــريــق �ــســبــاب بــاتــنــة خالل 
تاجنانت  ــــاع  دف ــة  ــه ــواج مل خــرجــتــه 
�سبكة  االإيجابي هدف يف كل  بالتعادل 
حتقيق  على  اإ�سرارا  اأكرث  الكاب  وكان 
بتدارك  له  ت�سمح  اإيجابية،  نتيجة 
االأوىل  اجلــولــة  يف  امل�سجل  الــتــعــادل 
داخل الديار اأمام خن�سلة وكانت بداية 
اللقاء حذرة من اجلانبني، حيث ارتكز 
دون  امليدان،  و�سط  م�ستوى  على  اللعب 
اأول  وكــانــت  حقيقية  فر�ص  ت�سجيل 
تهديد  اأول  يف  حاجي  د6  يف  فر�سة 
يف  مدور  احلار�ص  اأخطاأ  حيث  لل�سباب 
مترير الكرة ويخرج عن منطقته العب 
ي�سرتجع  جمال  حاجي  باتنة  �سباب 
الكرة وي�سدد من خارج منطقة 18 لكن 
كرته متر فوق العار�سة د16 ت�سديدة 
بول�سنام  اأح�سان  بني  تنتهي  يطو  بن 
اجلهة  عــلــى  لــلــدفــاع  منظمة  هجمة 
اليمنى قادها ف�سيل يوزع راأ�سية حاجي 
يردها الدفاع الكرة جتد بن يطو على 
م�سارف منطقة العمليات يراقب الكرة 

ويف  املنا�سب  املكان  يف  وبول�سنام  ي�سدد 
د 25 خالدي ي�ستغل كرة يف العمق من 
بيطام عبد املالك يرو�ص الكرة وي�سدد 
د  مــدور  احلار�ص  �سباك  ت�سكن  وكرته 
حاجي  ناحية  يوزع  يتوغل  حراز   40

اأم�ص  ع�سية  باتنة  مولودية  فريق  مني 
بهزمية قا�سية مبلعبه اأمام احتاد ال�ساوية 
عمر  من  الثانية  اجلولة  حل�ساب  لقاء  يف 
بطولة الق�سم الثاين،  وانتهى اللقاء القمة 
للمولودية  رد  دون  لالحتاد  هدف  بنتيجة 
الباتنية التي ظهرت بوجه �ساحب وعجزت 

عن حتقيق اول انت�سار لها هذا املو�سم.
عرفت  اللقاء  عمر  مــن  االوىل  املرحلة 
با�سر  اذ  الفريقني،  كال  من  قوية  بداية 
الدقيقة  يف  الهجومية  حمالتهم  الـــزوار 
الالعب  انهاها  من�سقة  بهجمة  الثانية 
بقليل،  العار�سة  فوق  علت  براأ�سية  عزوزة 
بهجمة  للبوبية  االمامية  القاطرة  لــرتد 
قادها حاج عي�سى وانهاها رفيق بولعين�سر 
مرماه،  ينقذ  فياليل  واحلــار�ــص  بت�سديدة 
بعدها بدقائق قليلة بولعين�سر ومن خمالفة 
ال�ساوية  حــار�ــص  يباغت  ان  كــاد  مبا�سرة 
اللعب  ويتمركز  قليال  اللقاء  ريتم  ليرتاجع 
على  الفريقني  اعتماد  مع  امليدان  و�سط  يف 
الهجمات ال�سريعة ، ومن ابرزها هجمة حاج 
يفتتح  ان  كاد  االخــري  هذا  وجفايل  عي�سى 
االحتاد  دفع  ا�ستماتة  لوال  الت�سجيل  باب 
التعادل  بنتيجة  االول  ال�سوط  لينتهي 
للزوار  طفيفة  اف�سلية  ت�سجيل  من  ال�سلبي 

من جانب االداء.
�سغطهم  ــزوار  ال وا�سل  الثاين  ال�سوط  يف 
لينجوا للو�سول ل�سباك من�سوري من �سربة 
 55 الدقيقة  يف  لهدف  ي�سعد  ترمها  جزاء 
غيموز  ابناء  اخرج  ما  وهو  اللقاء  عمر  من 

كانت  هجماتهم  كــل  ان  اال  قوقعتهم  مــن 
اىل  الــزوار  لرياجع  الفعالية  من  منقو�سة 
�سباكهم  عن  الدفاع  يف  وي�ستميتون  اخللف 
من  الع�سوائي  اللعب  �ساد  الــذي  الوقت  يف 
جانب املولودية اىل غاية نهاية اللقاء بفوز 

م�ستحق لل�سيف احتاد ال�ساوية. 

ابراهيم �سعيداين خرج متاأثرا باالإ�سابة وبن 
�سامل عو�سه

ابراهيم  الــبــوبــيــة  ـــاع  دف حمـــور  تــعــر�ــص 
بعد  الفخذ  م�ستوى  على  ال�سابة  �سعيداين 
جعل  مما  االأوىل،  املرحلة  من  �ساعة  ن�سف 
تغيري  اجـــراء  على  يــقــدم  الفني  الطاقم 
ــن �ــســامل يف  ــراري ويــقــحــم يــونــ�ــص ب ــط ــس ا�

مكانه.

ت�سجعي  تيفو  نريا" �سنعت  "البونتريا 
للفريق رغم غيابها عن املدرجات

اأن�سار الفريق والرتا�ص بونتريا  من جهتهم 
اال  باملدرجات  تواجدهم  عــدم  ورغــم  نــريا 
انهم �سنعوا "تيفو" من على مدرجات خاوية 
وهــذا  اجلنا  مــن  انت�سروا  ر�ــســالــة  يحمل 

لتدعيم رفقاء القائد لزهر حاج عي�سى.

مناو�سات بني م�سريي الفريقني 
يف نهاية اللقاء 

املناو�سات  بع�ص  اللقاء  نهاية  وعرفت  هذا 
احلابل  اختلط  اذ  الفريقني  م�سريي  بــني 
ــق احـــد العــبــي احتــاد  بــالــنــابــل بــعــد ر�ــس
ماء  بــقــارورة  البوبية  مل�سريي  الــ�ــســاويــة 
عنا�سر  بتدخل  انتهت  املناو�سات  لتندلع 

االمن الوطني.

�سيغة  يف  اجلــهــات  بــني  مــا  رابــطــة  الــيــوم  نهار  تف�سل 
خالل  للهواة  الثالث  الق�سم  ببطولة  اخلا�سة  املناف�سة 
املو�سم اجلاري وهذا بعد نهاية املهلة املمنوحة الإ�ست�سارة 
اأندية البطولة فيما يتعلق بال�سيغة املنا�سبة التي �سيتم 
اإ�ست�سارة  �سابق  وقت  يف  الرابطة  وطرحت  اإعتمادها، 
لعب  االأول  االإختيار  يت�سمن  حيث  اإختيارين،  ت�سمنت 
من  جمموعة  كل  وتتكون  جمموعات  ب06  البطولة 
فقط  الذهاب  مرحلة  مباريات  تلعب  اأن  على  فريق   16
هو  القرعة  يف  اأوال  ي�سحب  الذي  والفريق  العودة  دون 
اللقاء مع  الذي ي�ستقبل وعلى عاتقه م�سوؤولية تنظيم 

اإجبارية ح�سور الطبيب و�سيارة االإ�سعاف واالأمن.
اأما املقرتح الثاين يف االإ�ست�سارة فيتمثل يف لعب بطولة 

مع  نــوادي   08 ت�سم  جمموعة  وكل  جمموعات   10 من 
والنعامة  البي�ص  نوادي  ت�سم  التي  املجموعة  اإ�ستثناء 
والتي �ستكون مكونة من 09 اأندية، يف حني اأن املجموعة 
فرق   07 ت�سم  وب�سار  اأدرار  واليتي  اأندية  ت�سم  التي 
ذهابا  تلعب  ال�سيغة  هذه  يف  البطولة  اأن  علما  فقط، 
روؤ�ساء  ت�سريحات  وح�سب  اجلمهور،  ح�سور  دون  واإيابا 
للمناف�سة  الثانية  ال�سيغة  مع  الغالبية  فــاإن  االأندية 
)10 جمموعات( والتي من �ساأنها اأن تخفف من تكاليف 
التنقالت بالن�سبة لالأندية ف�سال عن لعب عدد حمدود 
تبقى  ال�سعود  �سيغة  اأن  كما  لقاء(،   14( املباريات  من 
املراتب  اأ�سحاب  بني  فا�سلة  لقاءات  خالل  من  منا�سبة 

االأوىل يف كل جمموعة. 

اأن قامت  بعد  �سارا،  �سباب عني فكرون خربا  اأ�سرة  تلقت 
للهواة،  الوطنية  للرابطة  التابعة  املالعب  تاأهيل  جلنة 
اأجل  مــن  ر�سميا  الرحمان"  عبد  "عالق  ملعب  بتاأهيل 
االإ�ستقبال به يف بطولة الهواة، وكانت جلنة تاأهيل املالعب 
خالل  ت�سجيلها  مت  التي  النقائ�ص  على  باالطالع  قامت 
االأ�سغال،واأ�سدرت  تقدم  مدى  ومعاينة  ال�سابقة،  الزيارة 
بعدها اللجنة قرارا بتاأهيل امللعب بعد رفع كل التحفظات، 
على  مناف�سيه  با�ستقبال  ال�سباب  لفريق  بذلك  لت�سمح 
اأر�سية ميدانه وتاأتي هذه اخلطوة، قبل اأيام قليلة تف�سلنا 

عن انطالق مباريات الثاين هواة يف مو�سمها اجلديد.
الرئي�ص  بقيادة  حاليا  االإدارة  تفكر  ال  اأخر  �سياق  ويف 
املراكز  اأحــد  يف  مغلق  ترب�ص  برجمة  يف  بكو�ص  ح�سان 
داخل  التح�سريات  اإكمال  يف  جديا  يفكر  بل  املتخ�س�سة، 
املالية  ال�سيولة  اأهمها غياب  اإعتبارات  لعدة  الديار وذلك 
يف الوقت احلايل من جهة، وتوفر جميع ظروف العمل يف 

املباريات  من  الكايف  العدد  برجمة  واإمكانية  فكرون  عني 
الودية مع فرق جماورة ومن املنتظر اأن تف�سل االإدارة يف 
اأنه  الرئي�ص  بني  كما  القادمة  االأيام  خالل  الق�سية  هذه 
ولكن  امل�سطرة،  االأهــداف  عن  احلديث  الأوانه  ال�سابق  من 
من حقنا اأن نتحدث عن ال�سعود وحتقيق مرتبة م�سرفة، 
الهدف  هــذا  حتقيق  اأجــل  من  ميكن  ما  كل  �سنعمل  حيث 
املو�سم  بطولة  يف  الثانوية  االأدوار  بلعب  نر�سى  لن  الأننا 

اجلديد.
اأنه تلقى على غرار جميع  من جانب اآخر ك�سف الرئي�ص 
اجلهات  بني  ما  رابطة  مقرتح  هــواة  الوطني  الق�سم  فرق 
،واأكــد  الــقــادم  املو�سم  للعب  املنا�سبة  ال�سيغة  الإختيار 
و  ذهاب  بلعب  الثاين  للخيار  الت�سويت  يجب  اأنه  للرئي�ص 
16  ملجموعتني من ثمانية فرق و  اإياب مع تق�سيم الفرق 
لعب مباراة فا�سلة لل�سعود للق�سم الثاين ويتوقع اأن ي�سوت 

عليه االأغلبية.

يف  عنابة  اإحتـــاد  اإدارة  م�ساعي  خــابــت 
احل�سول على اإجازات الالعبني اجلدد قبل 
والتي  البطولة  من  الثانية  اجلولة  مباراة 
مولودية  فريق  اأمـــام  االأمــ�ــص  نهار  جــرت 
تلقاها  التي  التطمينات  ورغم  ق�سنطينة، 
االإجازات  على  باحل�سول  االإحتــاد  م�سريو 
يوم اخلمي�ص اإال اأن االأمر مل يح�سل و�سط 
الــذي  ـــر  االأم ــو  وه الت�سريحات  تــ�ــســارب 
زعيم  البا�سط  عبد  الفريق  رئي�ص  جعل 
االأمور  لتو�سيح  �سحفية  ندوة  عقد  يقرر 
االإدارة  ف�سل  وراء  الكامنة  واالأ�ــســبــاب 
يف احلــ�ــســول عــلــى اإجـــــازات اجلـــدد رغم 
رابطة  ــرف  ط مــن  املمنوحة  الت�سهيالت 
بدفع  املدانة  االأندية  األزمت  والتي  الهواة 

50 يف املئة فقط من ديون جلنة املنازعات 
للح�سول على االإجازات.

االإحتاد  لديون  االإجمالية  القيمة  وتبلغ 
اأن  يعني  ما  وهــو  �سنتيم  ماليري   09 نحو 
ال  مالية  قيمة  دفــع  على  جمــرب  الفريق 
تقل عن 4.5 مليار �سنتيم لتاأهيل الالعبني 
وجعل  يح�سل  مل  الذي  االأمــر  وهو  اجلدد 
الو�سعية  مــن  الغ�سب  قمة  يف  االأنــ�ــســار 
االإعتماد  موا�سلة  اأن  خا�سة  احلــالــيــة 
يجعل  اأن  �ساأنه  من  الــرديــف  العبي  على 
ال�سعود  ورقــة  لعب  يف  الفريق  طموحات 
هذا املو�سم تتبخر مبكرا خا�سة اأن الفريق 
تعرث يف لقاء اجلولة االأوىل اأمام مولودية 

باتنة.

تاجنانت  من  كامال  بالزاد  العودة  عن  "الكاب" يعجز 

التالغمة حتقق اأول فوز والبابية توا�سل اإهدار النقاط 

البوبية ت�سقط يف معقلها وزيداين وغيموز 
حمل �سخط االأن�سار 

الوفاق لرت�سيم التاأهل اإىل دور املجموعات 

الف�سل نهار اليوم يف �سيغة املناف�سة 
خالل املو�سم اجلاري

تاأهيل ملعب عالق ر�سميا واالإدارة ت�سوت 
على اخليار الثاين ل�سيغة املناف�سة

االإدارة تف�سل يف تاأهل الالعبني 
وزعيم �سيعقد ندوة �سحفية 
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�شباب عني فكرون

اإحتاد عنابة 

رابطة ما بني اجلهات 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

البي�ساء  عني  اإحتــاد  فريق  خا�ص 
اأمام جنم  الودية  اأوىل مبارياته 
تازوقاغت، جرت مبلعب مزياين 
بفوز  ــت  ــه ــت اإن الــرحــمــان  عــبــد 

فيها  اأكد  لواحد،  بثنائية  االإحتــاد 
احلراكتة نيتهم الكبرية للو�سول اإىل 
اإ�ستعدادات كبرية يف املو�سم اجلديد، 
وعند نهاية املباراة منح املدرب حكيم 
حرنان راحة لالعبيه، قبل اأن يعودوا 

للتدريبات �سبيحة اليوم وعرف اللقاء 
وقف  حيث  الــالعــبــني،  معظم  م�ساركة 

الطاقم الفني على م�ستوى جاهزية كل العب 
التي  التح�سريات  مع  جتاوبهم  ومــدى  حدا  على 
التقني  دون  كما  املا�سية،  الفرتة  خالل  اأجريت 
متهيدا  امل�سجلة  واالإختالالت  املالحظات  حرنان 
املربجمة  التدريبية  احل�س�ص  خــالل  لتداركها 
واللقاءات  الــقــادم  التح�سريي  الرتب�ص  �سمن 

الودية املتبقية �سمن برنامج 
العمل امل�سطر.

الفريق  اإدارة  جتــد  كما 
�سمان  يف  كــبــرية  �سعوبة 
ــرتة  ــف ال وديـــــة يف  لــــقــــاءات 
االإدارة  تنتظر  حيث  املقبلة 
التي  الفرق  من  العديد  من  ردا 
را�سلتها وطلبت اإجراء مقابالت 
احلديث  �سياق  ويف  معها  ــة  ودي
املدرب  �سطره  الذي  الربنامج  عن 
علمنا  فقد  املقبلة،  للمرحلة  حرنان 
ميداين  لعمل  العبيه  اإخ�ساع  يريد  اأنــه 
مبقابالت  ــ�ــســجــام  االن خــلــق  ـــالل  خ مــن  ــري،  ــب ك
عدد  اأكرب  برجمة  املدرب  ينوي  حيث  حت�سريية 
العبيه  اإي�سال  اأجــل  من  الــوديــة  املباريات  من 
البطولة  انــطــالق  قبل  جاهزيتهم  اأق�سى  اإىل 

الوطنية.

تازوقاغت  على  وديا  "احلراكتة" يفوزون 
وحرنان يريد برجمة اأكرب عدد من الوديات

اإحتاد عني البي�شاء



... يتبع

ي�سارك عدد من املوؤ�س�سات يف �سنع ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية، ويلعب االأفراد الذين يقودون هذه املوؤ�س�سات دوراً يف حتديد 
البدائل اال�سرتاتيجية لهذه ال�سيا�سة، �سواء يف رئا�سة الدولة، اأم يف وزارة اخلارجية، اأم يف جمل�س االأمن القومي، اأم يف جهاز 

املخابرات املركزية االأمريكية )�سي اآي اأي( CIA، اأم يف وزارة الدفاع، اأم يف جلان اخلارجية يف ال�سلطة الت�سريعية، ناهيك عن 
اجلهات غري الر�سمية مثل جماعات ال�سغط والراأي العام…الخ، ومعلوم اأن هذه ال�سيا�سة لها قواعدها التي ت�سبطها د�ستورياً اأو 

اإجرائياً، كما اأنها حم�سلة مل�ساومات بني هذه املوؤ�س�سات من ناحية وبني املوؤ�س�سات والبيئات املحلية والدولية من ناحية اأخرى.

هاري�س  كاميللال  �لرئي�س:  نائللب   .2
:Kamala Harris

ذات  هاري�ــص  �سخ�سيــة  تت�ســم 
ال�ســول الأفرو-اأ�سيوية باأن لديها 
“كاريزمــا” تتغــذى علــى طموحها 
وجاذبيتها، وهو مــا يعطيها القدرة 
الآخريــن  ودفــع  القيــادة  علــى 
لحرتامهــا، لكنهــا “ل ت�سيطر على 
لأن  ونظــرًا  اأحيانــًا”.  انفعالتهــا 
زوجهــا املحامــي دوغال�ــص اإمهــوف 
يهودي   Douglas Emhoff
الديانــة، فقــد يــرتك ذلــك بع�ــص 
الأثر علــى توجهاتها ال�سيا�سية، ل 
�سّيمــا اأن الإعــالم الأمريكــي اأ�ســار 

اإىل تاأييده القوي لـ”اإ�سرائيل”.
اأمــا مواقفهــا ال�سيا�سية املعروفة، 
فقد تبني من عــدد من الدرا�سات ما 

يلي:
املقربــني  مــن  هاري�ــص  تعــد  اأ. 
ال�سغــط  جماعــات  مــن  جــدًا 
اليهوديــة خ�سو�ســًا جلنــة ال�سوؤون 
الإ�سرائيليــة  الأمريكيــة  العامــة 
 The American )اأيبــاك( 
 Israel Public Affairs

.)Committee )AIPAC
الدعــم  ا�ستمــرار  توؤيــد  ب. 
الع�سكري وال�سيا�سي لـ”اإ�سرائيل”.

ج. كانت مــن �سمن اأع�ساء جمل�ص 
ال�سيــوخ الذين رف�سوا قــرار اأوباما 
الفيتــو  ا�ستخــدام  عــن  بالمتنــاع 
Veto �ســّد قرار �سدر يف جمل�ص 
 Security الــدويل  الأمــن 
Council يدين �سّم “اإ�سرائيل” 

ال�سفة الغربية.
د. تــرى �ســرورة ا�ستمرار احلملة 

�سد مناه�سي ال�سامية.
هـــ. ترف�ــص التجاوب مــع حركة 
ال�ستثمــارات  و�سحــب  املقاطعــة 
وفر�ــص العقوبــات )بــي دي اأ�ــص( 
 Boycott، Divestment
 and Sanctions )BDS(

.campaign
و. توؤيد حّل الدولتني �سريطة اأن 
يتــم ذلك مــن خــالل التفاو�ص بني 
الطرفني الفل�سطيني والإ�سرائيلي، 
ودون تدخــل مــن اأي جهــة لفر�ــص 

احلل على اأي من الطرفني.
ز. ت�سانــد العمل �ســّد التنظيمات 
بـ”اإ�سرائيــل”  تعــرتف  ل  التــي 

وبحقها يف الوجود والأمن.
ح. تطالــب “اإ�سرائيــل” باحرتام 

حقوق الإن�سان.
ط. ترف�ــص بنــاء امل�ستوطنات يف 

ال�سفة الغربية.
 

3. وزيللر �خلارجيللة �أنتوين بلينكني 
:Antony Blinken

عمل بلينكــني نائبًا مل�ست�سار الأمن 
القومي بني �سنتي 2013 و2015، 
كمــا عمــل نائبــًا لوزيــر اخلارجية 
و2017،   2015 بــني  الأمريكيــة 
وهــو ينتمــي للديانــة اليهودية من 

جانــب الأم والأب علــى حــّد �سواء، 
وقد عمل خالل احلملة النتخابية 
لبايــدن علــى فتح قنــوات التوا�سل 
بــني جماعــات ال�سغــط اليهوديــة 
وبــني احلملــة النتخابيــة لبايدن 
ولفريقــه ال�سيا�ســي، وتتمثــل اأبرز 

مواقفه يف الآتي:
املتحــدة  الأمم  اإىل  ينظــر  ل  اأ. 
الديبلوما�سيــني  مــن  كالكثــري 
الأمريكيــني نظــرة عدائية، بل هو 
من دعاة تفعيل دور الأمم املتحدة، 
وهو اأمر ل يجد �سدى اإيجابيًا لدى 
اأنه  مــن  الرغــم  “اإ�سرائيــل” علــى 
اأ�ســار اإىل اأهميــة م�ساندة الوليات 
الأمم  يف  لـ”اإ�سرائيــل”  املتحــدة 
املتحــدة، اأي اأنــه مــع تن�سيــط دور 
الأمم املتحــدة يف خمتلــف الق�سايا 

اإل يف ال�سرق الأو�سط.
ب. ميثل بلينكــني اأحد اأبرز دعاة 
عدم ربــط امل�ساعدات لـ”اإ�سرائيل” 
اأمــر  بــاأي �ســروط �سيا�سيــة، وهــو 
علــى  الأمريكيــة  القــدرة  ي�سعــف 
ال�سغــط علــى “اإ�سرائيــل” لنتهاج 
�سيا�ســات معينــة، بــل يحــرر �سانــع 

القرار الإ�سرائيلي من هذا القيد.
ال�سفــارة  بعــودة  يطالــب  ل  ج. 

الأمريكية اإىل تل اأبيب.
د. يعد اأحد املناه�سني لأي ن�ساط 

من ن�ساطات حركة بي دي اأ�ص.
نتنياهــو  �سيا�ســة  يعار�ــص  هـــ. 
بتو�سيع امل�ستوطنات لكنه ل يقرتح 
اأي �سيا�ســة ملواجهة هــذه ال�سيا�سة 

الإ�سرائيلية.
اخلالفــات  لإبقــاء  مييــل  و. 
الإ�سرائيليــة الأمريكية بعيدًا عن 
الأ�ســواء، وهو ما يعنــي اأن اجلانب 
ال�ســري ي�ســكل جــزءًا مــن اإدارتــه 

للتفاو�ص يف ال�سرق الأو�سط.
ز. يعــد مــن �سمــن اأفــراد الفريق 

الأكرث تاييدًا حلل الدولتني.
ح. يبدي تاأييدًا للعودة للتفاو�ص 
مع اإيران، كما اأنه مييل لعدم انتهاج 

�سيا�سات املواجهة الع�سكرية معها.
ط. يعــد مــن اأبــرز دعــاة ت�سليــح 
الأكراد يف �سورية، وقد انتقد �سحب 
ترامــب لبع�ــص القــوات الأمريكية 

من �سمال �سورية.

جاكوب  �لقومي  �الأمللن  م�ست�سار   .4
 Jacob Jeremiah سوليفان�

:Sullivan
يف  �سنــًا  الأ�سغــر  �سوليفــان  يعــد 
فريــق بايــدن لل�سيا�ســة اخلارجية 
والأمــن القومــي )44 عامــًا(، وقد 
عمــل يف وزارة اخلارجيــة وجمل�ص 
كل  مــع  الأمريكــي  القومــي  الأمــن 
 Hillary من هيــالري كلينتــون
اإىل  اأوباما،  وبــاراك   Clinton
لالأمــن  م�ست�ســارًا  كان  اأنــه  جانــب 
القومــي مع جــو بايــدن عندما كان 
نائبًا للرئي�ص، كما كان �سمن خرباء 
التفاق النووي مع اإيران، وهو اأقل 

ميــاًل لأدجلة ال�سيا�ســة اخلارجية، 
ويــرى اأن القوة الأمريكية اخل�سنة 

ل تنتج مكا�سب بال�سرورة.
وتتمثــل اأبــرز توجهاتــه يف نطاق 

ال�سيا�سة اخلارجية يف:
التحالفــات  ببنــاء  الهتمــام  اأ. 
الدوليــة وعــدم التفــرد الأمريكي 

باتخاذ القرارات الدولية.
ب. درجــة التطابــق بينــه وبــني 
وزيــر اخلارجية بلينكني عالية مما 
يجعل قدرتهما على احلركة اأكرب.

ال�ســري  التفاو�ــص  يف  �ســارك  ج. 
مــع الإيرانيني بخ�سو�ــص الربنامج 
�سلطنــة  يف   2012 �سنــة  النــووي 
ُعمــان، وعليــه �سيعمل علــى العودة 
للتفاو�ــص مع اإيــران بغر�ص جذبها 
بعيدًا عن امتــالك ال�سالح النووي. 
لكــن مطالبتــه الإدارة المريكيــة 
املعار�ســة  مب�سانــدة   2009 �سنــة 
اخل�ســر  )حركــة  الإيرانيــة 
املناه�ســة للرئي�ــص اأحمدي جناد( 
ت�ســري اإىل اأنه قد يعود للتوا�سل مع 
املعار�ســة الإيرانيــة كاأحــد اأدوات 

ال�سغط على اإيران.
د. لعب دورًا يف ترتيب وقف اإطالق 
الإ�سرائيليــة  املواجهــة  يف  النــار 
مــع املقاومــة يف غزة �سنــة 2012، 
وتبدي بع�ص الأو�ساط الإ�سرائيلية 
بع�ــص التوج�ــص من مواقفــه جتاه 
الفل�سطينيني اإذا ما قورن بغريه من 
ال�سيا�سيني الأمريكيني خ�سو�سًا يف 
روؤيتــه للم�سكلــة الفل�سطينية على 
اأنها �سبب عدم ال�ستقرار يف ال�سرق 

الأو�سط.
هـــ. اأكــرث اأع�ســاء فريــق بايــدن 
يف  وم�ســر  ال�سعوديــة  لنقــد  ميــاًل 
جمــال ممار�ســات حقــوق الإن�ســان 
والدميوقراطية فيهمــا، وقد يكون 
من �سمــن املوؤيدين لوقف بيع بع�ص 

اأنواع الأ�سلحة لل�سعودية.

�أو�سللن  لويللد  �لدفللاع  وزيللر   .  5
:Lloyd Austin

و�ســف بايــدن وزيــر دفاعــه بــاأن 
“القــدرة علــى الت�ســرف يف  لديــه 
املواقــف املتاأزمة”، وهــو اأول اأَ�ْسود 
يتــوىل وزارة الدفــاع، وعلى الرغم 
مــن طــول خربتــه الع�سكرية )41 
عامــًا( مل ي�سبــق لــه اأن تــوىل اأي 
من�سب �سيا�سي، لكن خربته ال�سرق 
اأو�سطيــة ع�سكريــًا مهمــة، فهو قاد 
قــوات الوليات املتحــدة يف احلرب 
على العــراق، وعمل قائــدًا للقيادة 
ال�ســرق  يف  الأمريكيــة  املركزيــة 

الأو�سط الكبري.
وميكــن التعرف على �سورة ال�سرق 
الأو�ســط يف ذهنــه من خــالل بع�ص 
النــدوات  بع�ــص  يف  م�ساركاتــه 
الأكادمييــة، فهو يعتقــد اأن ال�سرق 

الأو�سط:
واقعهــا  علــى  يغلــب  منطقــة  اأ. 

الفو�سى واملفاجاآت.

ب. اأن التفتــت املذهبــي وتنامــي 
دور الثقافــات الفرعيــة يغلب على 
ال�سمــة العامة ل�سراعــات املنطقة 

على ح�ساب الهويات القومية.
البنيــوي يف الأنظمــة  ج. اخللــل 
ال�سيا�سيــة العربية تت�سح مظاهره 
والبطالــة  والف�ســاد  التطــرف  يف 

وال�ستبداد.
د. يــرى اأن عبــور ال�سرق الأو�سط 
اإىل ال�ستقــرار يجــب ان يوكل اإىل 
التدخــالت  واأن  املنطقــة،  �ســكان 
الع�سكريــة الأمريكيــة يف املنطقــة 
واأن  املرجــوة،  النتائــج  تعــِط  مل 
للعمــل  تكــون  اأن  يجــب  الأولويــة 
اأن  اأو�ســن  ويــرى  الديبلوما�ســي. 
التدخل ال�سعــودي يف اليمن �سي�سل 
اإىل الف�ســل و�سيــرتك اآثــارًا �سلبية 
علــى املنطقة، و�سيجعــل ال�سعودية 
اأكرث اعتمادًا على اأجهزة املخابرات 

الأمريكية.
بعالقــات  اأو�ســن  يرتبــط  هـــ. 
�سداقــة وثيقــة مــع وزيــر الدفــاع 
 Benny الإ�سرائيلي بني جانت�ص
توليــه  اأثنــاء  ويف   ،Gantz
القيــادة املركزية للوليات املتحدة 
CENTCOM كانت “اإ�سرائيل” 
لكنــه  الأوروبيــة،  القيــادة  تتبــع 
مــع  التعــاون  يف  رغبتــه  عــن  عــربرَّ 
معني  اأنه  يوؤكــد  “اإ�سرائيــل” التي 
بقــدر كبــري مب�ساحلهــا. ومــع نقــل 
تبعية منطقــة “اإ�سرائيل” للقيادة 
املركزية يف الأيام الأخرية من عهد 
ترامــب، فــاإن املجــال �سيكــون اأكرث 
رحابة ليزيــد اأو�سن من تعاونه مع 
التطبيع  اأن  “اإ�سرائيــل”، خ�سو�سًا 
“اإ�سرائيــل” �سيجعــل  العربــي مــع 

ذلك اأكرث ي�سرًا.
و. اأبدى اأو�سن حتذيرات عديدة 
مــن عالقــات حما�ــص وحــزب اهلل 
حتديدًا مع اإيران، وهو يرى يف ذلك 

اأمرًا يهدد الأمن الإ�سرائيلي.

�ملركزية  �ملخابر�ت  جهللاز  مدير   .6
�الأمريكيللة )�سللي �آي �أي( وليللم برينللز 

:William Burns
عمــل وليم برينــز �سفــريًا يف عدد 
مــن الــدول مــن بينهــا دول عربية، 
بطالقــة،  العربيــة  يتحــدث  وهــو 
كمــا عمــل رئي�سًا ملوؤ�س�ســة كارنيجي 
 Carnegie الــدويل  لل�ســالم 
 Endowment for
 International Peace
جانــب  اإىل  الأمريكيــة،  البحثيــة 
اأنه عمل مــع خم�سة روؤ�ساء وع�سرة 

وزراء خارجية اأمريكيني.
ويعد برينز من املدافعني بقوة عن 
التفاق النووي مع اإيران، ويرى اأن 
“اإ�سرائيل” اأكرث اأمنًا بهذا التفاق 
خالفًا لروؤية نتنياهو. وميثل برينز 
اأحد اأبرز نّقاد ال�سيا�سة اخلارجية 
لرتامــب، وهــو ميــال لديبلوما�سية 
درا�ستــه  يف  يعر�سهــا  كمــا  الظــل 

احلديثة، وهو مــا ات�سح يف اإ�سهامه 
مع �سي اآي اأي يف ترتيب وقف اإطالق 
النــار يف غــزة، ويف اقنــاع الرئي�ص 
الليبــي ال�سابــق معمــر القــذايف يف 
التخلــي عن م�سروعــه النووي، ويف 
ترتيــب عقــد التفــاق النــووي مع 
اإيــران، وتعزيــز عالقــات بالده مع 
ترامــب  �سيا�ســات  وانتقــد  الهنــد، 
بقوة دون ذكــر ا�سمه اإل يف الف�سل 
الأخري مــن الدرا�سة، كما اأنه يوؤكد 
على اأن “الأحادية القطبية” التي 
متتعــت فيها الوليــات املتحدة بعد 
احلرب البــاردة هي مرحلة عابرة، 
واأن الوليــات املتحــدة �ساأنهــا �ساأن 
القــوى الدوليــة الأخــرى �ستعــرف 
تراجعــًا ل بــّد لهــا مــن و�سعــه يف 
العتبار، واأن عليها اأن ل تفرط يف 
العتماد على “قواها اخل�سنة” يف 

عالقاتها الدولية.
و�سانــد برينز النتقــادات ل�سحب 
ترامــب لبع�ــص قواته مــن �سورية، 
لالأكــراد”،  “خيانــة  ذلــك  وراأى 
تعــد  مل  املتحــدة  الوليــات  واأن 
املهيمــن الوحيد يف �سيا�سات ال�سرق 
الالعبــني  اأحــد  ولكنهــا  الأو�ســط 
املهمني. ويحدد من وجهة نظره، اأن 
علــى الوليات املتحــدة اأن تتوا�سع 
التحــولت  اإجنــاز  علــى  ثقتهــا  يف 
العميقــة يف ال�ســرق الأو�ســط، واأن 
تركز على الديبلوما�سية املدعومة 
ع�سكريًا ل علــى القدرة الع�سكرية 
التي تربرها الديبلوما�سية لحقًا.

ويرى برينــز اأن حلفــاء الوليات 
املتحدة يف ال�سرق الأو�سط يبالغون 
ت�سكيــل  علــى  اأمريــكا  قــدرة  يف 
الأو�ســاع يف هذه املنطقــة، ويحدد 
روؤيتــه للو�ســع يف ال�ســرق الأو�سط 

على النحو التايل:
اأ�سبــح  الأو�ســط  ال�ســرق  اأن  اأ. 
اأقــل اأهميــة لأمريــكا، واأن اأمريــكا 
تواجــه حتديــات جيو-�سيا�سية يف 
مناطق اأخرى ت�ستحــق النتباه لها 

خ�سو�سًا ال�سرق الآ�سيوي.
ب. اأن النقطــة ال�سابقــة ل تعني 
عدم وجود م�سالح للوليات املتحدة 
يف ال�ســرق الأو�ســط مثــل: حريــة 
املالحة، والو�ســول مل�سادر الطاقة 
يف اخلليــج، و�سمــان اأمــن اأ�سدقــاء 
الوليات املتحدة من تهديدات قوى 
خارجيــة اأو اإقليميــة، واحليلولــة 
دون ظهــور جماعــات اإرهابية ذات 
قدرة تتجاوز حدود املنطقة، ومنع 
انت�ســار اأ�سلحــة الدمــار ال�سامــل يف 

املنطقة.
ج. يجب اأن تقوم عالقة الوليات 
املتحدة مع دول اخلليج على اأ�سا�ص 
�سرورة اإجراء حتديثات اجتماعية 
اليمــن،  حــرب  ووقــف  و�سيا�سيــة، 
ليبيــا  يف  التدخــل  عــن  والتوقــف 
وال�ســودان والتوقف عن �سراعاتها 
الداخليــة، و�سرورة قبــول العودة 

لالتفاق النووي مع اإيران.
د. يت�ســاءل برينــز: كيــف ميكــن 
اإقامــة دولة واحــدة، “اإ�سرائيل”، 
بــني البحــر املتو�ســط والأردن فيها 
اأغلبيــة عربيــة، فهذا احلــل يهدد 
الأردن، لأن “اإ�سرائيــل” قــد تعمل 
اإىل  الفل�سطينيــني  ترحيــل  علــى 
اجلــوار الأردين، ممــا قــد يزعــزع 
احلــل  واأن  جديــد،  مــن  املنطقــة 

الأف�سل هو العودة حلل الدولتني.
وجهــة  اأخــذ  �ســرورة  يــرى  هـــ. 
م�ســكالت  يف  الأوروبيــة  النظــر 

املنطقة يف العتبار.

هاري�س تعد من 
املقربني جداً من 
جماعات ال�سغط 

اليهودية خ�سو�ساً 
جلنة ال�سوؤون 

العامة االأمريكية 
االإ�سرائيلية )اأيباك(

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

احللقة 2

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

الق�سية الفل�سطينية وفريق ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكي اجلديد

بلينكني �أحد 
�أبرز دعاة عدم 

ربط �مل�ساعد�ت 
لل"�إ�سر�ئيل" باأي 

�سروط �سيا�سية، وهو 
�أمر ي�سعف �لقدرة 

�الأمريكية على �ل�سغط 
على “�إ�سر�ئيل” 
النتهاج �سيا�سات 

معينة

�سوليفان �أكرث �أع�ساء 
فريق بايدن ميالً لنقد 

�ل�سعودية وم�سر 
يف جمال ممار�سات 

حقوق �الإن�سان 
و�لدميوقر�طية فيهما

�أو�سن و�سفه بايدن 
باأن لديه “�لقدرة على 

�لت�سرف يف �ملو�قف 
�ملتاأزمة”

برينز من �ملد�فعني 
بقوة عن �التفاق 

�لنووي مع �إير�ن، 
ويرى �أن “�إ�سر�ئيل” 
�أكرث �أمناً بهذ� �التفاق 

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

ح�سام الدين.ق

معاوية. �ص

فوج الرجاء بحملة 3 يحتفي بيوم ال�سهيد 
والية خن�سلة حتيي ذكرى يوم ال�سهيد 18 فيفري بخرجات ميدانية وحمالت حت�سي�سية 

بعديد االأن�سطة 

جمعية اأمل للوقاية من حوادث املرور بالعلمة تنظم حملة 
حت�سي�سية لالأطفال 

�صطيف

خن�صلة

 عبد الهادي.باميان. ج

تتوا�سل، فعاليات تكرمي املعلمني واملعلمات املتقاعدين عرب ربوع عديد البلديات بوالية باتنة، تقديراً ملجهوداتهم واأعمالهم يف �سبيل 
تكوين اأجيال من النخبة وزبدة املجتمع، حيثتزامنت املبادرة مع ذكرى يوم ال�سهيد وت�سميتها بالتظاهرة التاريخية والثقافية، التي 
حملت ا�سم "من�سينا�س خريك" موجهة للمعلمني املتقاعدين بعد م�سرية حافلة وطويلة يف ميدان التدري�س والتعليم االإبتدائي.

نظمتها فعاليات املجتمع املدين مبدينة �شقانة

بلدية  يف  تنظيمها  املــبــادرة،مت 
معها  ــت  حــمــل حــيــث  �ــســقــانــة، 
العديد من الن�ساطات التاريخية 
ال�سهيد  يوم  مبنا�سبة  والثقافية 
اأجريت  فيفري،   18 لـ  امل�سادف 
فــيــهــا مــ�ــســابــقــات بــني املــدار�ــص 
طابع  الإ�ـــســـفـــاء  االإبـــتـــدائـــيـــة 
االإحتفال  ثقافة  وزرع  املناف�سة 
والثورية  الوطنية  باملنا�سبات 
واالأجــيــال  التالميذ  نف�سية  يف 
تقدمي  عـــن  فــ�ــســال  الـــقـــادمـــة، 
تاريخي  طابع  ذات  حما�سرات 
ق�س�ص  حتــكــي  ــــوري  ث بــطــويل 
اأحـــداث  عــن  حقيقية  وحقائق 
ــدة من  ــي ــج ـــورة امل ـــث ـــخ ال ـــاري وت
تقدمي  من  اأفولها،  اإىل  بزوغها 
حرزاهلل  النا�سر  عبد  االأ�ستاذ 

الثورة  خارطة  للح�سور  لري�سم 
االأبـــرار،  واأبطالها  التحريرية 
�سور  معر�ص  تنظيم  مت  اأيــ�ــســا 
واملناطق  املعارك  الأهم  تاريخية 
وال�سهداء،  واملجاهدين  الثورية 
كما مت تكرمي جماهدي البلدية 
والنفي�ص  بالنف�ص  دافعوا  الذين 
�سد  العذراء  واأر�سهم  بلدهم  عن 

م�ستدمر غا�سم.
بعديد  فعالياتها  متت  املــبــادرة 
ببلدية  االإبــتــدائــيــة  املـــدرا�ـــص 
�سقانة، نظمتها اأكادميية املجتمع 
�سقانة  مكتب  اجلــزائــري  املــدين 
ال�سهاب  فــــوج  مـــع  بــالــتــنــ�ــســيــق 
هدفها  ــالمــيــة،  ــس االإ� للك�سافة 
معرفة  مــن  التالميذ  يتمكن  اأن 
تــاريــخــهــم وتـــاريـــخ اأجـــدادهـــم 

يف  وزرعــه  وال�سهداء  املجاهدين 
اأنف�سهم لت�سبح الذكرى مغرو�سة 
لعديد  التطرق  مت  حيث  فيهم، 
واالإجتماعية  الثقافية  النقاط 
والتاريخية باإعتبارها عماد بناء 
والنخبة  الناجح  التلميذ  عقلية 

م�ستقباًل.
تكرمي  مت  اأخــــــرى،  جــهــة  مـــن 
طاقم مبادرة االإ�ست�سفاء املنزيل، 
وال�سباب  االأطباء  من  جمموعة 
تــداعــيــات فريو�ص  الـــذي جــابــه 
واإنت�ساره  قوته  اأوج  يف  كــورونــا 
قبعات  لهم  رفعت  حيث  ال�سريع، 
قدموه  ملــا  والتقدير  االإحــــرتام 
الع�سر  فـــريو�ـــص  مــواجــهــة  يف 
بالب�سرية  اأملــت  التي  واجلائحة 
املبادرة  على  القائمون  جمعاء، 

ملا  اأكدوا جناحها و�سطوع بريقها 
حملت يف طياتها من ر�سائل نبيلة 
مل  لفئات  االإعتبار  ردت  واأهداف 

قدمته  ما  نظري  حقها  لها  يوفى 
الكد  من  طويلة  �سنوات  مر  على 
�سبيل  يف  واملــثــابــرة  واالإجــتــهــاد 

واإطارات  النخبة  من  جيل  اإنتاج 
املجتمع واأخرى جابهت اجلائحة 

وجها لوجه.

اأحيت، ال�سلطات الوالئية لوالية 
لل�سهيد  الوطني  الــيــوم  خن�سلة 
18 فــيــفــري مــن كل  ـــ  ل املــ�ــســادف 
اجلزائر  )اأبناء  �سعار  حتت  �سنة، 
ال�سهداء(،  تن�سوا  اجلديدة…ال 
ــامــج ثــري  وذلــــك مــن خـــالل بــرن
العديد  باإقامة  للذكرى  تخليدا 
ــن الــنــ�ــســاطــات الــثــقــافــيــة على  م
الوالية  بلديات  جميع  م�ستوى 

وموؤ�س�ساتها.
اإىل  خن�سلة  واليــة  وايل  وتنقل 
االإبتدائيةن�سايبية  املــدر�ــســة 
التي  خن�سلة  مبــديــنــة  بلقا�سم 
ثقافيا  تاريخيا  ن�ساطا  نظمت 
املدر�سة،  تالميذ  قدمه  باملنا�سبة 
مقربة  نحو  التوجه  بعدها  ليتم 
الطويلة  عــني  لبلدية  ال�سهداء 
ـــن مت رفـــع الــعــلــم الــوطــنــي مع  اأي
الوطني وقراءة  للن�سيد  اال�ستماع 
فاحتة الكتاب والرتحم على اأرواح 
ال�سهداء الزكية، تلته كلمة لالأمني 
حول  املجاهدين  ملنظمة  الوالئي 
املنا�سبة، ليتنقل بعدها الوفد اإىل 
كل من قرية عني حجر اجلديدة 
باملنا�سبة  املقام  املعر�ص  لــزيــارة 
واملنظم من طرف جمعية دور�ساف 

الإحياء العادات والتقاليد والرتاث 
ال�ساوي االأمازيغي، وكذا متو�سطة 
بقرية  اأعــمــارة  عــاللــة  ال�سهيد 
متري�سو التي نظمت ن�ساطا ثقافيا 
اأبدع فيه التالميذ خالل  وتربويا 
وم�سرحيات  الأوبــــرات  تقدميهم 

واأنا�سيد وطنية.
ال�سباب  موؤ�س�سات  ديــوان  بــدوره 
نظم  خن�سلة،  الــواليــة  بعا�سمة 
عديد االأن�سطة  باإ�سراف من مدير 
ديوان  ومدير  والريا�سة  ال�سباب 
مع  وبالتن�سيق  ال�سباب  موؤ�س�سات 
ال�سبانية  واجلمعيات  الرابطات 
تخليدا  ـــــك  وذل والـــريـــا�ـــســـيـــة 

اأين   ــرار،  االأب ال�سهداء  لت�سحيات 
دو  الكراتي  رابطة  براعم  قــدم 
اال�ستعرا�سية  الــعــرو�ــص  بع�ص 
الفرقة  ــع  م الــوطــنــي  والــنــ�ــســيــد 
املعر�ص  تنظيم  وكــذا  النحا�سية 
ت�سحيات  يج�سد  الذي  التاريخي 
التاريخية  املعارك  واأهم  ال�سهداء 
والية  مناطق  بع�ص  �سهدتها  التي 
خن�سلة، وعرو�ص تاريخية اأخرى 
الطوابع  جلمع  اأرزي  ملجموعة 
النقدية  واالأوراق  التاريخية 
وجمموعة  اال�ستعمارية  للفرتة 
توؤرخ  التي  الفرن�سية  املجالت  من 
للثورة اجلزائرية من �سنة 1954 

اىل تاريخ االإعالن عن االإ�ستقالل، 
ال�سباب  ـــدار  ل اأخــــرى  ومــعــار�ــص 
ال�سباب  ودار  بخاخ�سة  حممد 
املطالعة  مكتبة  وتد�سني  الوجلة 
كما  بالديوان،  اإن�ساوؤها  مت  التي 
الذين  عائالتال�سهداء  تكرمي  مت 
على  ال�سبانية  املوؤ�س�سات  حملت 
اأ�سمائهم  خن�سلة  بلدية  م�ستوى 
مـــع تـــوزيـــع جـــوائـــز و�ــســهــادات 
م�ساركة على كل امل�ساركني يف هذه 
والثقافية  التاريخية  التظاهرة 
التي حتاول احلفاظ على الذاكرة 
ال�سهداء  اأ�سماء  وتخلد  الوطنية 

االأبطال.

من  للوقاية  اأمل  جمعية  نظمت، 
حوادث املرور بالعلمة �سرق والية 
باليوم  خا�سة  �سطيف،اإحتفالية 
مب�ساركة  وهــذا  لل�سهيد  الوطني 
من  االأمــنــيــة  االأ�ـــســـالك  خمتلف 
املدنية  احلماية  ــن،  االأم ــدرك،  ال
للريا�سات  الــريــا�ــســي  والــفــريــق 
الهالل  وكــذا  بالعلمة  املكانيكية 
والك�سافة  اجلــزائــري  ــر  ــم االأح
خمتلف  ــن  ع ف�سال  االإ�ــســالمــيــة 

وبع�ص  املـــدين  املجتمع  مكونات 
االإبتدائيات املجاورة.

املقابلة  احلديقة  اإختيار  ومت 
معر�ص  الإقامة  اجلهوي،  للم�سرح 
ملختلف  الفوتوغرافية  لل�سور 
بها اجلمعية  التي تقوم  االأن�سطة 
�سور  وكــذا  املنا�سبات  خمتلف  يف 
مــوؤملــة حلـــوادث مــروريــة خطرية 
ــة  ــروري نــاهــيــك عـــن اإ�ــــســــارات م
ق�سا�سات  ــع  ــوزي ت ــع  م خمتلفة 

املــرور  قــوانــني  الحـــرتام  مر�سدة 
ريا�سية  ا�ستعرا�سات  تقدمي  مع 
من قبل فرقة ريا�سية للدراجات 
التي  ــعــرو�ــص  ال وهـــي  ــة،  ــاري ــن ال
اإ�ــســتــقــطــبــت جــمــوع غــفــرية من 

املواطنني واالأطفال.
ن�ساطااآخر  اجلمعية  اأقامت  كما 
املقابلة  املــــروريــــة  بــاحلــظــرية 
ــذا  وه عوف"،  "حمو  ملتو�سطة 
لتعليم االأطفال �سياقة الدراجات 

املرور  اإ�سارات  واإحــرتام  الهوائية 
مكتب  رئي�ص  وح�سب  يومني،  ملدة 
احلميد  عبد  بالعلمة  اجلمعية 
خل�ساري، فاإن الهدف من هذا اليوم 
تعريف  هو  التوعوي  التح�سي�سي 
ال�سباب مبخاطر التهور يف ال�سياقة 
وعدم احرتام اإ�سارات املرور بغية 
وهذا  املرور  حوادث  من  االإنقا�ص 
"�سالمتك  اجلمعية  �سعار  لتج�سيد 

هدفنا". 

قام، اأم�ص، فوج الرجاء حملة 3 يف 
اإطار العمل الك�سفي، بعملية توزيع 
للكمامات و�سط مدينة باتنة وعلى 
اإىل  باالإ�سافة  املــدار�ــص،  م�ستوى 
للتالميذ لاللتزام  الن�سائح  تقدمي 
بتدابري الوقاية من فريو�ص كورونا، 
حيث جاء ذلك يف وقت �سهدت فيه 
اتخاد  يف  وا�سحا  انفالتا  الوالية 
واالحرتازية  الوقائية  التدابري 
�سرح  الذين  املواطنني  طــرف  من 
من  ذرعـــا  �ــســاقــوا  بــاأنــهــم  بع�سهم 
املعقمات  وا�ــســتــعــمــال  الــكــمــامــات 
الباهظة  تكلفتهما  عــن  نــاهــيــك 
اتخذها  التي  احلجج  من  وغريها 
امل�ستهرتين  املواطنني  من  البع�ص 
ذريعة الإهمال تدابري الوقاية من 
حتى  ي�سكل  يزال  ال  الذي  الوباء 
ال�سحة  على  كبريا  تهديدا  اليوم 

العمومية يف كافة اإقليم الوطن.
الرجاء  اأخرى، قام فوج  من جهة 
بحملة 3 بامل�ساركة يف اإحياء ذكرى 
اليوم الوطني لل�سهيد املوافق لـ 18 
فيفري، يف مقربة ال�سهداء بح�سور 

والع�سكرية  املحلية  ال�سلطات 
املجتمع  وجــمــعــيــات  واالأمـــنـــيـــة 
ـــارة  زي اإىل  ــة  ــاف ــس ــاالإ� ب املـــــدين، 
تازولت  ببلدية  ال�سهداء  مقربة 
والرتحم  التحية  واجـــب  الأداء 
الذين  االأبرار  ال�سهداء  اأرواح  على 
ليعي�ص  والنفي�ص  بالغايل  �سحوا 
بالدهم  يف  اأ�سيادا  اجلزائر  اأبناء 

االأبية.
يذكر اأن الك�سافة االإ�سالمية فوج 
الرجاء حملة 3 هو واحد من اأهم 
بدية  منذ  ن�سطوا  الذين  ــواج  االأف
بعديد  بالقيام  الفريو�ص  انت�سار 
وتــوزيــع  التح�سي�سية  احلــمــالت 
الكمامات والقيام بعمليات التعقيم 
على م�ستوى و�سط املدينة والقطب 
باالإ�سافة   ،3 حملة  الــعــمــراين 
اإعادة  بعد  امل�ساجد  تنظيف  اإىل 
املدر�سي  الدخول  وتنظيم  فتحها، 
واالجتماعي، باالإ�سافة اإىل قيامه 
الت�سجري  عمليات  يف  بامل�ساهمة 
 2000 ت�سجري  عملية  اآخرها  كان 

�سجرة ب�سد كدية املدور.

بباتنة املتقاعدين  املعلمني  لتكرمي  خريك" �سعار  "مان�سينا�س 
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ال�ساحة الفنية تودع الفنان الت�سكيلي "مراد �سنو�سي "

عر�ض ملحمة العقيد �سي احلوا�ض تخليدا 
ليوم ال�سهيد بدار الثقافة باتنة

�سانع  جــرادي  علي  �سيد  الت�سكيلي  الفنان  اأجنــز، 
الدمى والنماذج املج�سمة من ولية باتنة، فيديو 
توعوي حت�سي�سي ملواجهة فريو�ص كوورنا امل�ستجد، 
 stop  " بتقنية   املــقــدم  الفني  العمل  ويــهــدف 

الإر�سادات  واإتباع  التوعية  اإىل   "motion
ال�سحية.

وقال الفنان �سيد علي جرادي يف حديثه ليومية 
"الأورا�ص نيوز" اأن الفيديو موجه لالأطفال الأقل 
من 16�سنة وقد اعتمد من خالله على تقنية  فن 
الت�سوير املتعاقب وذلك من خالل حتريك الر�سوم 
تتحرك  وكاأنها  لتظهر  بها  والتالعب  املتحركة 

ذاتيا.
يف  لو�ساين  اأ�سمهان  م�ساركة  اإىل  املتحدث  واأ�ساف 
اجلمهور  يف  التاأثري  لأجــل  وذلــك  ال�سوت  دبلجة 
ر�سائل  تقدمي  خــالل  مــن  امل�ستهدف 
تــوعــويــة عــلــى غــرار 
اأعـــرا�ـــص 
�سابة  الإ

بفريو�ص كورونا وحمله دعوات ال�سفاء للم�سابني 
على  املحافظة  البليدة،  ــة  ولي يف  الــوبــاء  بهذا 
ملنع  وذلــك  با�ستمرار  ـــدي  الأي وغ�سل  النظافة 
التاأكيد  مع  الأطفال  اأو�ساط  بني  العدوى  انتقال 
الحرتازية  بــالإجــراءات  اللتزام  �سرورة  على 

للوقاية من تف�سي هذا الوباء. 
حديثه  خــالل  ــرادي  ج علي  �سيد  الفنان  واأ�ــســار 

لإبداعاتهم  العنان  الفنانني  اإطالق  �سرورة  على 
الراهنة  ال�سحية  لالأو�ساع  مواكبتهم  واأهمية 
يواكب  فــنــي  عــمــل   �سياغة  ت�ستوجب  ــي  ــت وال
احلمالت التح�سي�سية والتوعية على اأن ت�ستهدف 
ـــك بــهــدف الــتــفــاعــل مع  كــافــة اجلــمــاهــري وذل
يف  وامل�ساهمة  الفريو�ص  هذا  انت�سار  تداعيات 

الت�سدي له.
التي  املــتــحــدث  ذات  يــقــول  الــ�ــســعــوبــات  ورغــــم 
 stop" بتقنية  فنية  اأعمال  اإجنــاز  يف  تواجهه 
للعر�ص  اأ�ستوديو  غياب  غرار  على   "motion
ونق�ص املعدات والآلت لتقدمي هذا العمل اإل اأنه 
ح�سد  الذي  التوعوي  الفيديو  اإطــالق  على  اأ�سر 
مواقع  على  كبرية  م�ساهدات  وحقق  الإعــجــاب 

التوا�سل الجتماعي.
له  ــرادي  ج علي  �سيد  الفنان  اأن  بالذكر  جدير 
ينتظر  الــتــي  املــمــيــزة  الفنية  الأعــمــال  عــديــد 
القنوات  قبل  من  واللتفاتة  الإهتمام  �ساحبها 

التلفزيونية.

املــنــ�ــســرم وتــزامــنــا  نــهــايــة الأ�ــســبــوع  مت، 
واحتفالت يوم ال�سهيد التي اأحيتها ولية 
باتنة، تقدمي العر�ص الأول مللحمة العقيد 
عبد  بــن  اأحــمــد  "ال�سهيد  احلــوا�ــص  �سي 
الرزاق حمودة"، و�سط ح�سور جماهريي 
مميز، ا�ستح�سن مثل هذه الأعمال التي 
متجد اأبطال جزائريني �سنعوا التاريخ 

وغريوا جمراه.
لفيديوهات  تقدميا  عرف  العر�ص، 
اأفالم  من  مقتب�سة  ب�سرية  �سمعية 
ومــ�ــســلــ�ــســالت تــركــيــة مــتــنــوعــة، اإىل 
الثورية  الأفــالم  من  اللقطات  بع�ص  جانب 
اجلــزائــريــة رافــقــهــا احلــكــواتــي الـــذي ي�سرد 
العثمانية  الدولة  وجــود  منذ  اجلزائري  التاريخ 
املروحة  حادثة  ثم  اجلــزائــري  الأ�سطول  و�سقوط 
وبعدها دخول القوات الفرن�سية للجزائر عرب ميناء �سيدي 

فرج، وذلك من خالل لقطات خمتلفة من اأفالم متنوعة.
يرغبون  التالميذ  مــن  جمموعة  عــن  الــعــر�ــص،  يتحدث 

خلدهم  الذين  الأبطال  حول  مدر�سية  بحوث  اإجــراء  يف 
لزيارة  ويوجههم  م�سعود"  "العم  يتدخل  اأن  قبل  التاريخ، 
واأبــطــال  �ــســهــداء  على  يتعرفون  حيث  املــجــاهــد  متحف 
�سورة  انتباههم  فتلفت  التحرير،  ــورة  ث اإبـــان  اجلــزائــر 
اإىل  الولدة  منذ  ق�سته  تنطلق  وهنا  احلوا�ص  �سي  العقيد 
لتجنيد  خا�سة  مهمة  يف  الفرن�سية  لالأرا�سي  �سفره  غاية 
اجلزائريني هناك، ثم عودته وكفاحه يف جبال الأورا�ص 

اإىل غاية ا�ست�سهاده.
وعلى مدة زمنية قاربت ال�ساعة من الزمن، �سافر اجلمهور 
عرب اللقطات وامل�ساهد املقدمة يف تاريخ اجلزائر الذي ل 
تزال ت�سحيات ال�سهداء واملجاهدين �ساهدة عليها من اأجل 

نيل احلرية وال�ستقالل الذي تنعم به اأجيال اليوم.
بن  واأخــرجــه  حجرية  مل�سعود  يعود  العمل  ن�ص  اأن  يذكر 
�سعيد عز الدين مب�ساركة كوكبة من املمثلني ال�سباب الذين 
التي  املاأ�ساة  عمق  عن  تعرب  كوريغرافية  رق�سات  قدموا 
عا�سها ال�سعب اجلزائري اإبان ال�ستعمار الفرن�سي، العر�ص 
ال�سباب  جمعية  وتنظيم  والفنون  الثقافة  وزارة  برعاية 

فوزية.قللفن واملو�سيقى.

رقية. ل

�سميحة. ع

اجلزائرية  االأدبية  ال�ساحة  اإثراء  يف  ي�سهم  فذ  حراث" �ساعر  "حممد 
بدواوين �سعر حتلق يف �سماء االإبداع

مهرجان  يف  " ر�سميا   Nota "فيلم 
اإميدغا�سن ال�سينمائي بباتنة 

بعد اأن مت اختياره من بني 420 فيلما

حــوار

�ساعر مل ي�ستحق لقب �ل�ساعر �إال بعد عناء وطويل �طالع على �بد�عات فحول �ل�سعر�ء �لعرب يف كل �الأزمان و�الأم�سار، و�إبحار بني �أمو�ج �ل�سعر بني مد وجزر لتتفتق قريحته عن �أجمل �الأ�سعار 
و�أ�سمى �ملعاين، �إنه �ل�ساعر حممد حر�ث، �أ�ستاذ حما�سر يف جامعة ح�سيبة بن بوعلي بوالية �ل�سلف، وخبري وع�سو يف �للجنة �لعلمية الإجناز معجم �لثقافة �جلز�ئرية، و�إجناز �ملعجم �لتاريخي 

للغة �لعربية يحل علينا �سيفا مميز� يف جريدة �الأور��س نيوز

فعليات  يف   حا�سرا   Nota فيلم   �سيكون 
باتنة  بولية  ال�سينمائي  اميدغا�سن  مهرجان 
الفرتة  يف  انطالقه  واملزمع  الأوىل  طبعته  يف 
ــاري،  اجل مــار�ــص   4 اإىل  مــار�ــص   1 مــن  املمتدة 
اأ�سرة الفيلم الق�سري الدعوة ر�سميا  اأين تلقت 
نهاية الأ�سبوع املن�سرم من طرف القائمني على 
املهرجان �سيما واأن الفيلم مت اختياره من بني 

م�ساركا. فيلما   420
 Nota فيلم   وكاتب  خمرج  اأكد  جهته  ومن 
بيومية  لــه  ات�سال  يف  عمورة"  بــن  "عماد 
الفيلم  اختيار  "يتم  اأن:  نيوز"  "الأورا�ص 
يف  ال�سينمائية  التظاهرة  هذه  يف  للم�ساركة 
العمل  فــريــق  ولــكــل  يل  �ــســرف  الأوىل  بعتها 
اأن  ونتمنى  باتنة  ولية  يف  اأنه  �سرفا  والأكرث 
�سرفها  كما  ت�سريف  اأح�سن  الــوليــة  ن�سرف 
املهرجان"، م�سيفا باأن املهرجان يف نظره يعترب 
ناجح من الآن نظرا للظروف املحيطة و لكونه 

باتنة  وليــة  يف  �سينمائي  مهرجان  اأول 
اإىل جانب ما مت تداوله عرب ال�سفحة 

هناك  فيوجد  للمهرجان  الر�سمية 
قامات  وح�سور  خمتلفة  ور�ــســات 

كبرية جزائرية الأمر الذي �سيزيد 
من جناح هذا املهرجان.

 Nota فــيــلــم   اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
منها  وطنية  جــوائــز  ــدة  ع على  ــاز  ح

ــزة اأحــ�ــســن اإخـــــراج وتــ�ــســويــر يف  ــائ ج
الق�سري بباتنة،  للفيلم  الوطني  املهرجان 

الوطنية  �سطيف  اأيــام  يف  الثانية  املرتبة 
اأيــام  يف  الأوىل  املــرتــبــة  وكـــذا  لل�سينما 

العديد  له  كانت  كما  ال�سينمائية،  عنابة 
اأكرب املهرجانات الدولية يف  امل�ساركات يف  من 

م�سرفة  مراتب  نال  اأيــن  العامل  دول  خمتلف 
مدمن  حياة  تفا�سيل  يروي  الفيلم  واأن  �سيما 
كونه  جديدة  بطريقة  ولكن  املــخــدرات  على 
يعالج م�سكلة الإدمان من نظرة املدمن ويحاكي 
الفتى  ي�سادفها  التي  البداية  من  يعي�سه  ما 

تدريجيا  املخدرات  عامل  يلج  الذي  الت�سريعي 
يزيد  واأ�سبح  عليها  ليدمن  وحيدا  غرفته  يف 
اأن بداأت تراوده هالو�ص غريبة  اجلرعة اإىل 
لت�ستويل عليه يف نهاية الأمر وكادت اأن تنهي 

حياته.
املجال  يف  املخت�سني  من  الكثري  اأ�ساد  وقد  هذا 
ال�سينمائي على ما قدمه املمثل ال�ساب خن�سال 
بالل الذي ج�سد الدور باحرتافية كبرية رغم 

الإمكانيات الب�سيطة.

 يقال �إن م�سو�ر �الألف ميل يبد�أ بخطوة، متى وكيف 
كانت �أوىل خطو�تك يف جمال �ل�سعر؟

ال�سعر عندي كان نتيجة حلب املطالعة والقراءة 
يف  كانت  �سغريا،  كنت  منذ  عليها  تربيت  التي 
اأدبية ثرية بكتب دينية واأدبية،  البيت مكتبة 
كتب  وبع�ص  املدر�سية  كتبي  بني  اأجمع  وكنت 
الأدب من روايات ودواوين �سعرية، هذا ما جعلني 
العربية يف جميع مراحلي  اللغة  اإىل حب  اأميل 
مرحلة  يف  بداياتي  اأوىل  وكــانــت  الــدرا�ــســيــة، 
احلكم  بع�ص  اأنظم  كنت  اأنني  واأتذكر  الثانوية، 
الإ�سالمية،  العلوم  درو�ــص  وبع�ص  اأجمعها  التي 
رحمه  ال�سافعي  ــام  الإم يفعله  كــان  مبا  متاأثرا 
اهلل يف بع�ص اأبياته. وقد اخرتُت اأول الأمر من 
املوزون  الف�سيح  ال�سعر  الأدبية:  الأجنا�ص  بني 
اجلاهلية،  بالق�سيدة  وُمعَجًبا  متاأّثًرا  العمودي، 
وباملدر�سة اخلليلية يف العرو�ص. فبداأُت اأحاول 
التي  احلادثة  جاءت  اأْن  اإىل  لن�سو�سهم.  مقّلدا 
غرّيْت حياتي، ورّب منحٍة جاءت يف �سكل حمنة، 
تويف اأبي –رحمه اهلل- وكنت يف ال�ساد�سة ع�سر 
تفّتقت  املــوؤملــة،  احلادثة  هــذه  بعد  عمري.  من 
ن�سو�سي  اأّول  وكتبُت  ال�سعرية،  قريحتي  فعال 
على  �سينية  ق�سيدة  وكانت  املوزونة،  ال�ّسعرية 
منوال �سينية اخلن�ساء. ثّم توالت الق�سائد بعد 
ذلك. بعد اأْن متّر�سُت وتدّربُت على البحور. فكنت 
ال�سعري،  الإيقاع  وكذا  ال�سعرية،  البحور  اأدر�ص 

الداخلي واخلارجي، وكذا فنون الإلقاء.

 من هو �ل�ساعر �حلقيق بلقب ملك �ل�سعر�ء بالن�سبة 
لك �سو�ء يف �لع�سور �لقدمية �أو �لع�سر �حلديث؟

اعتماده  من  اأكرث  الذوق  على  يعتمد  الأمر  هذا 
اأنني  على الت�سنيف العلمي الدقيق، بالرغم من 
ولكل  �سعور،  فال�سعر  ال�سعراء،  بتفا�سل  اأوؤمن  ل 
�ساعر طريقة يف التعبري عن �سعوره، اإل اأن اأكرث 
ال�سعراء الذين تربعوا على مملكة قلبي هو نزار 

قباين.

�لعربي  �لعامل  يف  �ل�سعر  �أن  �أحللد  على  يخفى  ال 
ي�سهد  �خل�سو�س  وجه  على  �جلز�ئر  ويف  عموما 
تر�جعا ملحوظا، ماهي �الأ�سباب يف ر�أيك؟ وماهي 
متتع  �لتي  �لعربي  �ل�سعر  مكانة  ال�سرتجاع  �حللول 

بها عرب �لع�سور؟
يف  ال�سعر  اإليها  و�سل  التي  البائ�سة  احلال  هذه 
هذا الع�سر ل تخ�ص اجلزائر وحدها، بل تعني 
ي�سميه  كما  الع�سر  فهذا  كامال.  العربي  الوطن 
بع�سهم ع�سر ال�سرعة وع�سر التقنيات، اأ�سبحت 
الروحانيات وامل�ساعر فيه اأمورا هام�سية، وطغت 
على  اأثــر  ما  وهــذا  التفكري.  م�ساحة  على  املــادة 
عن  ال�سباب  فعزوف  واملطالعة.  املقروئية  ن�سبة 
للو�سع  نتيجة  جاء  الكتابة  عن  ف�سال  القراءة 
املعي�سي الذي تتخبط فيه الكثري من املجتمعات 
العربية، ول ميكن اعتبار النبهار بالغرب �سببا يف 
تردي امل�ستوى القرائي والإبداعي لدى ال�سباب 
وهي  تتنكب،  مل  الغربية  البيئة  لأن  خا�سة، 
ت�سل القمر، عن دورها الريادي يف املجال الأدبي 
والفكري والإبداعي. واحلل يبداأ من الأ�سرة ثم 
الأ�سرة وحتفيزها  الوعي يف  املدر�سة، يجب بث 
على  بالأبناء  فالهتمام  القراءة،  على  لالأبناء 
واإمنا  واللبا�ص،  الغذاء  م�ستوى  على  فقط  يتم 
العقول،  بتنمية  واأكرث  اأكرب  اهتمام  اإيالء  يجب 
وحتفيزهم على القراءة والكتابة. وحال ال�سعر 

من حال القراءة والكتابة.

كيف تقيم تاأثري و�سائل �لتو��سل �الجتماعي �ل�سريعة 
على �الأدب عامة و�ل�سعر خا�سة، وب�سيغة �أخرى هل 

عادت عليه بال�سلب �أم باالإيجاب؟
ففي  اجلانب،  هذا  يف  الكرث  راأي  �ساأخالف  رمبا 
واملدر�سة  ــرة  ــس الأ� فيه  تنكبت  الـــذي  الــوقــت 
القرائي  الفعل  وحتفيز  تنمية  يف  دورهــا  عن 
مواقع  فــاإن  وال�سباب،  الأبناء  لدى  والإبــداعــي 
الوا�سل الجتماعي، والفاي�سبوك خا�سة، ي�سهد 
نقال  اأو  اإبــداعــا  املن�سورة،  الأعــمــال  من  الكثري 
وح�سابات  كثرية  �سفحات  وم�ساركًة،  واقتبا�سا 
وتتناقل  م�سهورة،  �سعرية  ق�سائد  مع  تتفاعل 
لهم  الــذيــن ل عــالقــة  الــ�ــســعــراء، حتى  اأخــبــار 
تاأثروا  جميل  �سعري  ببيت  مــروا  اإذا  بال�سعر، 
بع�ص  من  الرغم  على  هذا  بينهم.  و�ساركوه  به 
اأي  منها  تخلو  ل  التي  اجلانبية  ال�سلبية  الآثار 

اأداة اليوم.

ماذ� عن �ل�ساحة �لنقدية لل�سعر يف �جلز�ئر؟
من  الرغم  على  اجلزائر،  يف  النقدية  ال�ساحة 
اإل  احرتامها،  يجب  كبرية  واأ�سماء  اأقالم  وجود 
اأن احل�سور النقدي يف العملية الإبداعية قليل 
اإن مل نقل �سئيل، اإذ �سار النقد ي�سكل �سراعا بني 
املبدع والناقد، وكرُث الكتاب املبتدئون الذين ل 
نقاد  اأعمالهم على  النقد، ول يعر�سون  يتقبلون 
التقييم  من  الن�سر  دور  وخلت  اأعمالهم،  يقيمون 
وانـــزوى  لــالأعــمــال،  الــدقــيــق  والعلمي  الفعلي 
اجلامعي  الأكادميي  املجال  يف  النقدي  احل�سور 

ل غري.

ــيــع  مـــا هـــي اأهـــــم املــوا�ــس
خالل  من  تعاجلها  التي 

وكتاباتك؟  اأ�ــســعــارك 
املــراأة  مكانة  ومــاهــي 

فيها؟
املراأة اأنثى كانت اأو 
هي  رمزا،  اأو  وطنا 
ــام  ــه الإل �سلطانة 

ميكنه  ل  �ساعر،  لكل 
ها  اإبداعي،  عمل  اأي  يف  جتاوزها 

ي�ستعطف  بالقتل،  مهدد  وهو  زهري،  بن  كعب  هو 
–�سلى اهلل عليه و�سلم- ب�سعاد، ومل  ر�سول اهلل 
تغب املراأة عن ال�سعر العربي يوما، بل اإنني قلُت 
يف اإحدى املنا�سبات ال�سعرية: ُخِلَق ال�سعر لُيكَتب 
يف املراأة. على اأنني عاجلت الكثري من املوا�سيع يف 
ق�سائدي، فهذه هي حال ال�ساعر، ينقل ما يعي�سه 

ويعاي�سه.

بعد  �هتمامك  على  ت�ستحوذ  �الأدبية  �الألللو�ن  �أي 
�ل�سعر، وملاذ�؟

وكذلك  كــثــريا،  الـــروايـــات  اأقــــراأ  ال�سعر  بــعــد 
فجميع  جميل،  هو  ما  وكل  واملقالت،  الن�سو�ص 
والكلمة  الإبـــداع  يجمعها  الأدبــيــة  الأجنا�ص 

اجلميلة، فالذائقة الأدبية متيل اإىل ذلك.

وهل  فيها،  �ساركت  �لتي  �مل�سابقات  �أهم  هي  ما 
�أثمرت جو�ئز؟

�ساركت يف اأم�سيات �سعرية كثرية، داخل الولية 
يف  فزت  كثرية،  م�سابقات  يف  و�ساركت  وخارجها، 
ولية  وايل  م�سابقة  منها  الأول،  باملركز  بع�سها 
ال�سلف لالأدب والفكر لعددين متتابعني: 2012 

م�سابقة  يف  كذلك  و�ساركت   .2013 و 
قناة  على   2016 �سنة  اجلزائر  �ساعر 
ال�سروق، و�ساركت �سنة 2019 مب�سابقة 
�ساعر الر�سول –�سلى اهلل عليه و�سلم- وو�سلت 

اإىل النهائي يف خام�ص رتبة.

"تر�تيل ير�ع"، و"غيابات  بطبع ديو�نني هما  قمت 
�حلب"، حدثنا �أكرث عن هذه �الأعمال، وما هي دور 

�لن�سر �لتي تعاملت معها يف �لن�سر؟
2018 بدار  طبعت اأول دواويني ال�سعرية �سنة 
ووطنية،  دينية  ق�سائد  ت�سم  ب�سطيف.  املاهر 
جمهور  على  ــوان  ــدي ال ــذا  ه ــالل  خ مــن  تعرفت 
املعار�ص  كبري مل يكن يعرفني، ودخلت به عامل 
درا�سات  الكتاب  هــذا  ــال  ون للكتاب.  الدولية 
جامعية اأكادميية كذلك )مذكرات ما�سرت(. ثم 
تبعه ديوان اآخر �سنة 2019 عن دار خيال بربج 
بوعريريج جمعت فيه ق�سائد عن احلب واملراأة. 
جامعية،  اأكــادميــيــة  ــات  ــس درا� ــال  ن كذلك  وهــو 
جديد.  من  واملعار�ص  املكتبات  عامل  به  ودخلت 
واأ�سكر دور الن�سر التي تعاملت معها، لأنها كانت 
يكن  ومل  معي.  وعودها  عند  وكانت  امل�ستوى  يف 
يهمني اأن اأطبع يف اأكرب دور الن�سر، اإمنا ا�ستغلت 
فالكلمة اجلميلة ت�سق  الكلمة اجلميلة،  بكتابة 

طريقها نحو النا�ص وحدها.
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وذلك  الثقافية  االأن�سطة  عديد  الوالية  بعا�سمة  �سوايعي  علي  الثقافة  دار  احت�سنت 

احتفاال باليوم الوطني لل�سهيد امل�سادف لـ 18 فيفري من كل �سنة وذلك من خالل برنامج ثري 

لالأطفال  فكرية  ثقافية  م�سابقة  تنظيم  االحتفاالت  من  االأول  اليوم  �سهد  اأين  يومني،  مدار  على 

اإ�سافة اىل احلكواتي وكذا اأنا�سيد وطنية �سمعية واأم�سية �سعرية.

وموا�سلة  االأطفال  للر�سم موجهة  م�سابقة  ال�سهيد  يوم  احتفاالت  برنامج  من  الثاين  اليوم  ت�سمن   يف حني 

اجلهوي  للم�سرح  )طيور(  بعنوان  الثورية  بامللحمة  خا�سة  م�سرحية  اىل  اإ�سافة  ال�سمعية  الوطنية  االأنا�سيد 

لوالية �سكيكدة، كما عرفت هذه املنا�سبة تقدمي معر�ص فني خا�ص بلوحات ال�سهداء املتحركة الأول مرة مع 

الفنان ال�ساب اأ�سامة قنطري والتي ت�ستمر اإىل غاية 22 من �سهر فيفري اجلاري.

املنا�سبات  جميع  احياء  على  ت�سهر  اأنها  نيوز  االأورا�ــص  ليومية  اأكدت  الثقافة  دار  ادارة  م�سالح 

الوطنية والثقافية والدينية والتاريخية وغريها من خالل تقدمي خمتلف االأن�سطة الثقافية 

الهادفة جلميع الفئات العمرية وذلك �سواء عرب �سفحتها عرب موقع التوا�سل االجتماعي 

فاي�سبوك اأو ح�سوريا مبختلف مرافق وف�ساءات دار الثقافة علي �سوايعي.

قنواتها  على  ح�سري  عر�ص  �سوايعي  علي  الثقافة  دار  قدمت  اآخر  �سياق  ويف 

الثقافية  نوميديا  جلمعية  جنني"  "اإنتحار  م�سرحية  االجتماعي  للتوا�سل 

لوالية برج بوعريريج وهذا بدعم من �سندوق تطوير الفنون واالآداب 

اأداء الفنان الهاين حمفوظ  وترقيتها لوزارة الثقاف والفنون، من 

لـفاروق داودي على  واإعداد واإخراج العمري كعوان عن فكرة 

�سفحتنا للفاي�سبوك.

معر�ض فني خا�ض بلوحات 

ال�سهداء املتحركة بخن�سلة

خن�صلة



عر�ص
هذا واحد مزوج بثالث ن�سا 

�سق�ساتو وحدة قاتلو عاله مزوج بثالثة؟
 قالها الوىل بنت عمي اديتها على وجه بابا

وجه  على  اديتها  خايل  بنت  والثانية   
ماما

 والثالثة نحبها اديتها عل وجهي
متكمل�ص  وقــاتــلــو  �ــســوي  �سكتت   
وجه  على  الرابعة  اأنــا  وتديني 

ربي؟!!. 

�سا�ص الدار
واحد �سق�سى الثاين قداه عندك اأولد

قالو اأربعة
الأول دار�ص هند�سة
الثاين دار�ص كيمياء

الثالث دار�ص اأدب

الرابع �سراق
قالو وعال�ص ما حتاوزو�ص عليك ال�سراق

كامل  ــي  ــاق ــب ال عــلــيــنــا  يــ�ــســرف  هـــو يل  جـــاوبـــو 
عاطلني؟!!.

ا�ستعجال
)مقلق(  بــزاف  نــارفو  واحــد  قالك 

يحكي مع مرتو
�سراتلي  حكاية  نحكيلك  قاللها: 

اليوم
عارفك  غريبة  ماهي  كـــرث  من  لكن 

ماكيـــ�ص راح ت�سّدقيني
اآنا  لكن  ــّذاب..  ك تقولويل  راح  عالبايل  و   

ماني�ص كذاب!
 انت الكذابة، انت و اهلك و اهل والديك

و الغلطة فّيا اآنا عامّلك قيمة و نحكي معاك
 تعرفــي كيفاه؟.. اأنت طالق!!.

معلومات م�سلية

النخيل

اأمثال �سعبية

• مفاعل "ت�سرنوبيل" يف اأوكرانيا الذي انفجر 
عرفها  نووية  كارثة  اكــرب  يعترب   ،1986 عــام 
منه  بالقرب  العي�ص  اأحد  ي�ستطيع  ولن  التاريخ 

اإال بعد 20 األف �سنة.
�ساركت  االآن  وحــتــى   1896 الــعــام  منذ   •
وا�سرتاليا  واليونان  وبريطانيا  و�سوي�سرا  كندا 
دون  مــن  االأوملــبــيــة  ــاب  ــع االأل دورات  جميع  يف 

ا�ستثناء.
  "7100" مــن   تتاألف  الفلبني  جمهورية   •

جزيرة.
الطاقة  م�سروبات  اأن  اأثبت  اأ�سرتايل  •  بحث 
 ، اأرق  ن�سفي،  �ــســداع  قلبية،  �سكتات  ت�سبب، 
التقيوؤ،  الــتــوتــر،  الــثــاين،  الــنــوع  مــن  ال�سكري 
ــة، ا�ــســطــراب الــهــ�ــســم، دوخــة،�ــســيــق يف  ــف رج

التنف�ص، ت�سو�ص، اإجها�ص.
مري�ص  �سخ�ص  �سوت  ت�سجيل  يتم  عندما   •
اإعادة ت�سغيله  يتم  ، ثم  ال�سخ�سية  بانف�سام يف 
على  التعرف  من  يتمكن  لن  فاإنه  الحق  وقت  يف 

�سوته.
 70 بني  ما  ت�ستخدم  فاإنك  تتكلم  عندما   •

و80 ع�سلة خمتلفة.
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حاجيتك
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ع�سيات اللجم، 
طلع وال خلي ثم

حدث يف مثل هذا اليوم
احلادي والع�سرون

 من �سهر فيفري
اأجنلز  وفريدريك  مارك�ص  كــارل  ـ    1848

ين�سران االإعالن ال�سيوعي.
بقيادة  اإيران  يف  ع�سكري  انقالب  ـ   1921

ر�سا بهلوي.
التي  املتحدة تنهي حمايتها  اململكة  ـ   1922

فر�ستها على م�سر عام 1914.
بلة  بــن  اأحــمــد  الرئي�ص  تعيني  ـ   1964
التحرير  جبهة  حلزب  العامة  لالأمانة  رئي�سا 

الوطني.
املميع  الطبيعي  الغاز  ت�سغيل مركب  ـ   1978

باأرزيو.
االأفريقي  االحتاد  رئي�ص  اغتيال  ـ   1965
االأمريكي  الزعيم  اإك�ص"  "مالكوم  االأمريكي 
املــ�ــســلــم واالأ�ـــســـود الــــذي دافــــع بــ�ــســدة عن 
ــات املــتــحــدة وذلــك  ــوالي حــقــوق الــ�ــســود يف ال
مدينة  يف  املــوؤمتــرات  قاعة  يف  وجــوده  اأثناء 

نيويورك.
1972 ـ  الرئي�ص االأمريكي ريت�سارد نيك�سون 

اأول رئي�ص اأمريكي يزور ال�سني ال�سعبية.
طائرة  ت�سقط  اإ�سرائيلية  مقاتالت  ـ   1973
 114 رقــم  رحلة  الليبية  اجلوية  اخلطوط 
 108 مقتل  اإىل  ــادث  احل واأدى  �سيناء،  فــوق 

من الركاب.
العاملي  باليوم  اليوم  هذا  اعتماد  ـ   2000
موؤمترها  اليون�سكو يف  اأعلنته  الذي  االأم  للغة 

العام يف �سهر نوفمرب من عام 1999.
توقف  اجلــزائــريــة  اجلـــمـــارك  ـ   2007
النفايات  بت�سدير  املتعلقة  العمليات  كــل 

احلديدية وغري احلديدية.
2008 ـ اجلزائر حت�سي اأكرث من 215 األف 
 %20 تقارب  بن�سبة  مهاجرة   علمية  كفاءة 
العربية  العلمية  الكفاءات  عدد  اإجمايل  من 
األفا  و90  مليون  اإىل  و�سل  الــذي  اخلــارج  فى 
العربية  الـــدول  جلامعة  درا�ــســة  ــالل  خ مــن 
والهجرة  ال�سكانية  ال�سيا�سات  اإدارة  اأجنزتها 

بالقطاع االجتماعي.
املنتدب  ال�سابق  الــوزيــر  اإدراج  ـ   2008
للخزينة علي بن نواري الذي ميلك اجلن�سية 
ق�سية  يف  املوؤقت  االإفــراج  رهن  ال�سوي�سرية 

تعامالت �سركة "اخلليفة للطريان".
عبارة  اإلغاء  تقرر  الداخلية  وزارة  ـ   2012
"خطر على االأمن العام" خالل معاجلة ملفات 
اإال  االنتخابات  خو�ص  يف  الراغبني  ووثائق 
لالنتخابات  حت�سبا  ق�سائية  اإدانــة  حالة  يف 
ماي   10 يف  تــاريــخــهــا  املــحــدد  الت�سريعية 

.2012
�سريح  ينقل  الــرتكــي  اجلــيــ�ــص   -  2015
�سليمان �ساه جد ال�ساللة العثمانية من �سمال 
حلب اإىل منطقة اأ�سمة ال�سورية على م�سافة 
كان  اأن  بعد  الرتكية،  احلدود  من  مرت   200

تنظيم داع�ص قد هدد بن�سفه.
اإع�سار  ــوى  اأق وين�ستون  اإع�سار   -  2016
فيجي  جزيرة  ي�سرب  ت�سجيله  مت  ا�ستوائي 

ويقتل 20 �سخ�سا على االأقل.

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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خـــــــــرفـــــــــان  كـــــــــــــال  يل 
ـــنـــا�ـــص يـــ�ـــســـّمـــن خـــرفـــانـــو ال

حكـــمة
فحذار  ل�����ش��خ�����ص  م��ع��روف��ا  اأ���ش��دي��ت  اإن 
اأ�شدى  واإن  امل��ع��روف،  بذلك  تذكره  اأن 
تن�شاه اأن  ف��ح��ذار  اإل��ي��ك جميال  اإن�����ش��ان 

�سورة م�سحكة

حراك  فيها  يكون  راح  قالك  ـ 
كبري..يا �سي عالوة؟

عاطف.ق خن�سلة
يف هاذ لبالد حترك ول اقعد..
طايحة غري على الزوايل وبع�ص 
وقت  للذبح  �سمنوها  يل  الكبا�ص 

احلاجة؟!.
ـ يف هذه الدنيا ل حرية ولهم 
�سي  يا  رايك  وا�ص  يحزنون..وّل 

عالوة؟
�سهام عزوق قاملة
ل حرية اأكيد ما كان�ص... ب�سح 
هم يحزنون راهم باملاليني وانتيا 

ل خرب.. وانتيا ل خرب؟!.
يف  نكاز  ر�سيد  �سراح  باإطالق  ـ 

رايك يعاودها؟
كمال.م باتنة
ــاف يف  ــس عــلــى حــ�ــســاب وا�ــــص �

احلب�ص؟!.
اأعر�ص  اأحدهم  لك  قــال  اإذا  ـ 
عــن الــدنــيــا تــاأتــيــك �ــســاغــرة..
احلــيــاة.. تاأتيك  ــوت  امل واطــلــب 

ماذا حت�ص؟
�سمري قادري ب�سكرة
مي�سي  الــــكــــون  اأن  اأحــــ�ــــص 

باملعكو�ص!؟.
ـ حب الوطن ل يقدر بثمن؟؟؟

يا�سمني.ي �سوق نعمان
يا�سمني..  يا  البع�ص  عند  لكن 

حب الثمن ل يعو�ص بوطن؟!.

نوفرولك
 �سيولة وّل 

نهبطولك اآلة 
التوزيع؟!



خالل 10 �يام
ميلة

مكونة من 10 �أ�ضخا�ض

بن �ستول.�ص

�صطيف

متكنت م�سالــح اأمن واليــة �سطيف، من 
تفكيك �سبكــة اإجرامية ت�سم ع�سرة 10 
اأفــراد ثبــت �سلوعهــم يف عمليــة �سرقــة 
ا�ستهدفــت ور�سة للبنــاء، ا�ستولوا خاللها 
علــى عدد هام مــن االآالت واملعــدات التي 
مت ا�سرتجاعهــا جميعــا، ومتــت العمليــة 
ور�ســة  �ساحــب  اأودعهــا  �سكــوى  عقــب 
تعر�ص لعمليــة �سرقة من قبل جمهولني، 
حيــث ا�ستولــوا خاللهــا علــى عتــاد �سمل 

مولــد كهربائــي، حمــركات رافعــة، اآالت 
ثقــب احلجارة، م�سخات مــاء ومبلغ مايل 
معتــرب، ليتم اإطالق اأبحــاث وحتريات مل 
تتوقــف اإال بتحديد جميــع امل�ستبه فيهم 
يف الق�سية، والبالغ عددهم 10 اأ�سخا�ص 
خطــط بع�سهــم لعملية ال�سرقــة و�سارك 
خاللها البع�ص، فيما تكفل البع�ص االآخر 

يف اإخفاء امل�سروقات.
يف  الق�سيــة  خيــوط  ك�ســف  ومت 

ظــرف زمنــي وجيز مــع ا�سرتجــاع جميع 
امل�سروقــات، وحجــز كمية مــن املخدرات 
كانت بحوزة اأحدهم، واأجنزت ال�سبطية 
الق�سائية ملفا جزائيا �سد املتورطني عن 
تهمــة تكويــن جمعيــة اأ�ســرار، ال�سرقات 
املتعــدد، اإخفــاء امل�سروقــات، مــع حيــازة 
حيــث  اال�ستهــالك،  لغر�ــص  املخــدرات 
قدمــوا مبوجبــه اأمام اجلهــات الق�سائية 

املخت�سة.

من  �سطيف  وليـــة  اأمـــن  م�سالح  جنحت 
اأفراد،   03 من  تتكون  ع�سابة  ن�ساط  �سل 
حترتف يف ترويج املوؤثرات العقلية بو�سط 
مدينة �سطيف، واأف�ست العملية اإىل حجز 
املــوؤثــرات  مــن  3200 قــر�ــســا  يــنــاهــز  مــا 
عن  الوطني  الرتاب  اأدخلت  التي  العقلية 
من  العملية  تاأطري  ومت  التهريب،  طريق 
قبل اأفراد فرقة البحث والتدخل التابعة 
على  بناء  وجــاءت  �سطيف،  ــة  ولي ــن  لأم
كمية  ترويج  حماولة  اإىل  ت�سري  معلومات 
م�ستوى  على  العقلية  املوؤثرات  من  معتربة 
الــدول  اإحـــدى  م�سدرها  �سطيف  مدينة 
وحتريات  اأبحاث  اأطلقت  حيث  الإفريقية 

امل�ستبه  هوية  حتديد  اإىل  اأف�ست  مو�سعة 
والرت�سد  للمتابعة  اأخ�سعوا  الذين  فيهم 
اإىل اأن مت توقيفهم جميعا يف حالة تلب�ص 
 200 وبحوزتهم  �سياحية  مركبة  مــن 

قر�ص من املوؤثرات العقلية.
وبالتن�سيق مع النيابة املحلية مت ا�ست�سدار 
فيهم  امل�ستبه  م�ساكن  بتفتي�ص  ي�سمح  اإذن 
و�سمحت  اإيجابية  نتائجها  كانت  والتي 
 3000 ناهزت  اإ�سافية  كمية  مب�سادرة 
اأدخلت  اأنها  التحريات  اأثبتت  قر�سا حيث 
لت�سبح  التهريب،  طريق  عن  الوطن  اأر�ص 
 3200 املــحــجــوزة  الإجــمــالــيــة  الكمية 

قر�سا.

متكن عنا�سر اأمن دائرة وادي النجاء باأمن 
يف  اأ�سخا�ص   03 توقيف  من  ميلة  وليــة 
عمليات متفرقة وحجز كمية من املخدرات 
واأ�سلحة بي�ساء وحمظورة وتعود تفا�سيل 
الق�سية الأوىل اإىل معلومات حت�سل عليها 
عنا�سر اأمن الدائرة مفادها ن�ساط م�سبوه 
ل�سخ�ص يقوم برتويج املخدرات واملوؤثرات 
العقلية و�سط مدينة وادي النجاء، وعلى 
من  مكنت  عــمــل  خــطــة  و�ــســع  مت  اإثــرهــا 
العمر26  من  البالغ  فيه  امل�ستبه  توقيف 
من  كمية  بحوزته  عــرث  بتفتي�سه  �سنة 

�سرتته،  جيب  يف  خمباأة  كانت  املــخــدرات 
ليتم اقتياده اإىل مقر اأمن الدائرة ملبا�سرة 
ال�سياق  ذات  ويف  القانونية،  الإجـــراءات 
توقيف  مــن  الــدائــرة  اأمــن  عنا�سر  متكن 
�سخ�سني اآخرين يبلغان من العمر23 و26 
�سنة وبحوزتهما خمدرات وموؤثرات عقلية 
حمظورة  بي�ساء  اأ�سلحة  اإىل  بالإ�سافة 
الدائرة،  اأمــن  مقر  اإىل  اقتيادهما  ليتم 
مت  القانونية  ــراءات  الإج ا�ستكمال  وبعد 
اأمام النيابة  تقدمي امل�ستبه فيهم الثالثة 

املخت�سة لدى حمكمة ميلة.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية لدائرة التالغمة من اأجل نقل جثة من جن�ص 
 41 )ز.ب(  بال�سحية  الأمر  ويتعلق  التالغمة،  ببلدية  اجتماعي  م�سكن   70 بحي  ذكر 
رقبته،  حول  ملفوف  بحبل  لل�سالمل  احلديدي  بالواقي  معلق  م�سنوق  وجد  والذي  �سنة 
مب�ست�سفى  ال�ستعجالت  م�سلحة  اإىل  املدنية  احلماية  م�سالح  طرف  من  حتويله  ومت 

التالغمة.

فكرون،  عني  اأمــن  عنا�سر  متكن 
العقد  يف  �سخ�سني  توقيف  مــن 
كمية  وحجز  العمر،  من  الثالث 
"كوكايني"  ال�سلبة  املخدرات  من 
وكــمــيــة مــن الأدويــــــة املــوؤثــرة 

عقليا.
موؤكدة  معلومات  بعد  ذلك  ياأتي 
با�ستغالل  اأ�سخا�ص  قيام  حــول 
لرتويج  التجارية  املحالت  اأحــد 
املخدرات واملوؤثرات العقلية، اأين 
اأ�سفرت العملية عن حجز 6.23 
ال�سلبة  ـــخـــدرات  امل مــن  غــــرام 
9 كميات  اإىل  "كوكايني" جمزاأة 
مهياأة  بال�ستيكي  بغالف  مغلفة 
اأدوية  من  قر�ص  و52  للرتويج، 
اإىل  اإ�سافة  خمتلفة،  مهلو�سة 
املتاجرة  كــعــائــدات  ــايل  م مبلغ 

بهذه املواد.
ملفا  �ــســدهــمــا  اأجنــــز  املــتــهــمــان 
و  احلــيــازة  جناية  عــن  جزائيا 
و�سع للبيع مواد خمدرة وموؤثرات 
عقلية يف اإطار جماعة اإجرامية 
اأمــام  مبوجبهما  قدما  منظمة، 

نيابة حمكمة عني فكرون.

�سي الأورا�سي..
فل�سفة جديدة على االأبواب... ما تفهم فيها 
�سكون ال�سادق وال �سكون الكذاب... كل واحد 
ح�ساب...  اعمل  ويقولك  �سربو  من  ي�سورها 
ــاب...  ــب ــس والــبــقــيــة تــتــفــرج وتــخــلــق يف االأ�
كرهونا يف البالد وفتحونا الباب... قالونا يل 
الداب... ويل  ماعجبو�ص احلال يركب ظهر 

قعد الزم يتقبل كل االآراء بال تقالب... 

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف ع�سابة �سرقة ور�سات البناء يف بني ورثيالن
وجب الكالم

االأورا�ص،  ال�سعبية يف منطقة  الق�س�ص  ق�سة م�سهورة �سمن 
حد  اإىل  مندفعا  �سخ�سا  كان  "بوحا"  يدعى  �سابا  اأن  قيل  اإذ 
التهور، فقد كان ال يفوت فر�سة اإال وا�ستغلها ليظهر متيزه عن 
غريه حتى عندما يتعلق االأمر مبباراة كرة قدم، فقد اختار يف 
اإحدى املرات اأن يلعب حايف القدمني ليظهر "�سجاعته" ومتيزه، 
"�سخ�سا" جمنونا يف نظر الكثري من رفاقه،  وهذا ما جعل منه 
فاندفاعه املبالغ فيه قد جعل منه حمل �سخرية وهذا ما تاأكد 
عندما بداأ رفاقه يدعونه ل�سرب الكرة بقوة والرك�ص بحما�ص 
كانوا  وهكذا  تخاف�ص"،  ما  بوحا  اآ  "ا�سرب  يقولون  وهم  اأكرب 
ا�سطدمت  حتى  االندفاع  يف  للمبالغة  به  ويدفعون  يحفزونه 
رجله بحجر كبري ت�سبب له يف ك�سر واإعاقة دائمة على م�ستوى 
القدم، والنتيجة كانت اأن اأكمل رفاقه حياتهم باأٌقدام �سليمة 
ودفع هو ثمن "حما�سه الزائد" وحماولة اإر�ساء "رفاقه واإثارة 

اإعجابهم" باندفاعه وتهوره.
من  فئة  فيها  ن�سادف  مــرة  كــل  يف  الق�سة  هــذه  ن�ستح�سر 
النا�ص وهي توجه اتهامات لل�سحفيني، فتارة يتهم ال�سحفيون 
اأخرى  ــارة  وت احلقائق  نقل  عن  باالمتناع  ــارة  وت باالنبطاح 
من  الفئة  وهــذه  ذلــك،  اإىل  ومــا  ف�ساد"  "ق�سايا  عن  بالت�سرت 
"املواطنة" وعلى احلرية  النا�ص قد ن�سبت نف�سها و�سية على 
قد  الفئة  هــذه  اأن  غري  البلد،  هــذا  يف  "املثاليات"  كل  وعلى 
تغا�ست عن كون ال�سحفي مراآة للمجتمع، اأي اأنه واإ�سافة اإىل 
الراأي  بتنوير  ومكلفا  االن�سغاالت"  نقل  مبهمة  "مكلفا  كونه 
فهو  الق�سايا  خمتلف  يف  واالآراء  واملعلومات  باالأخبار  العام 
ميوالتهم  ويعك�ص  املجتمع  يف  االأفــراد  �سلوكيات  يعك�ص  مــراآة 

واهتماماتهم.
التوا�سل  مــواقــع  عــرب  ال�سفحات  خمتلف  نت�سفح  عندما 
املوا�سيع  قائمة  راأ�ص  يف  ياأتي  ما  باأن  جند  فاإننا  االجتماعي، 
تاأتي  ثم  التافهة،  املوا�سيع  هي  وتداولها  م�ساركتها  تتم  التي 
الف�سائح ثم كل ما يتعلق "بال�سطيح والرديح" واأخبار "م�ساهري 
ال�سحفية  املقاالت  اأما  ذلك،  اإىل  والتيكتوك" وما  ال�سناب�سات 
تبقى  فاإنها  حتويه  ما  مهما  كان  ومهما  اأهميتها  كانت  فمهما 
وحتى  وامل�ساركة  "التداول"  يخ�ص  فيما  الرتتيب  ذيــل  يف 
�سفحة  اأن  هو  االأمر  يف  والغريب  هذا،  من  واالأكرث  االإعجاب، 
�سعف  متابعيها  عدد  فاق  قد  االأورا�ص  منطقة  "�سطاحة" يف 
"اأف�سل ال�سحفيني" يف املنطقة، هذا فيما يخ�ص  عدد متابعي 
ملختلف  بالن�سبة  حــرج  وال  فحدث  فقط،  ـــص  االأورا� منطقة 

واليات الوطن.
حول  متمحورة  القنوات  يف  املوا�سيع  جــل  ت�سبح  عندما 
"ال�سطيح والرديح" وحول "الف�سائح" و"�سوق الن�ساء" والكثري 
من التفاهات فذلك ما يعني اأن هذه القنوات قد �سارت على نهج 
اأن  "االأغلبية من اجلمهور" ل�سمان اأكرب عدد من املتابعني، اأي 
بناء  اإليها  "ي�سده"  ما  للجمهور  تقدم  باتت  قد  القنوات  هذه 
يتوقف  وعندما  املواقع،  وعرب  الواقع  يف  مالحظ  هو  ما  على 
باأن  موؤمنا  اقتنع وبات  ما فذلك الأنه  ن�سر حقائق  �سحفي عن 
"ما يقدمه" ال يتنا�سب وما تطلبه �سريحة وا�سعة من اجلمهور، 
ويتوقف  ال�سيا�سة  يف  احلديث  عن  ال�سحفي  يتوقف  وحــني 
فذلك  �سيا�سية  وق�سايا  موا�سيع  معاجلة  وحتى  التحليل  عن 
الذي  اجلمهور  اهتمام  يلقى  ال  يقدمه  ما  باأن  موؤمنا  بات  الأنه 
"التفاهات والف�سائح" وال يلقى اهتمام اجلمهور  ين�ساق خلف 
الذي تنطبق على �سريحة وا�سعة منه "تون�ص بيه وما تعول�ص 
م�سوؤولية  ال�سحفي  يحّمل  اأن  عدال  فلي�ص  وبالتايل  عليه"، 
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توقيف مروجي 
"الكوكايني" 
واملهلو�سات يف 

عني فكرون

حجز 3200 قر�س مهلو�س مهرب
 من البلدان االإفريقية

االإطاحة مبروجي املخدرات 
يف وادي النجاء

العثور على جثة كهل م�سنوق يف التالغمة

باتنـة

�ضطيــــف

انفجار عجلة �ساحنة يودي
 بحياة اأربعيني

م�سرع امراأة يف حادث
 مرور بعني وملان

م�سادرة 2.5 قنطار من الدجاج 
ب�سوق عبا�سة عمار

هالك امراأة يف حادث مرور

وفاة ر�سيع واإ�سابة 7 اأ�سخا�س
 يف انفجار مدوي للغاز مب�سكن

لقي �سباح اأم�ص، �سخ�ص يبلغ من  العمر 49 �سنة، حتفا 
متاأثرا باجلروح اخلطرية التي حلقت به اإثر انفجار عجلة 

�ساحنته التي كان ب�سدد نفخها بحي ك�سيدة.، وتدخلت 
م�سالح احلماية املدنية وقامت بنقل جثة املعني اإىل م�سلحة 
حفظ اجلثث بامل�ست�سفى اجلامعي بباتنة، فيما فتحت م�سالح 

االأمن حتقيقا يف احلادثة االأليمة.

تدخلت فرق احلماية املدنية بعني وملان جنوب والية �سطيف 
بعد حادث مرور مميت، خلف وفاة امراأة بالغة من العمر 46 �سنة 
يف عني املكان، حيث ده�ستها �سيارة اأثناء عبورها الطريق الوطني 

املزدوج رقم 28 بحي ذراع امليعاد باملخرج ال�سمايل لبلدية عني وملان، 
ومت نقل جثة ال�سحية اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى حممد 

بو�سياف بعني وملان بعد اإنهاء م�سالح الدرك الوطني حتقيقاتها 
امليدانية يف ظروف احلادث.

قامت م�سالح اأمن والية �سطيف بتوقيف �سخ�سني مع حجز كمية 
معتربة من اللحوم البي�ساء "دجاج" التي ناهز وزنها القنطارين 
ون�سف، والتي كانت حمملة منت مركبتني جتاريتني ال تتوفران 

على اأدنى ال�سروط املفرو�سة خالل نقل هذا النوع من املنتجات، 
ف�سال عن عدم حيازة �ساحبها ل�سهادة طبية بيطرية تثبت �سحتها 
لال�ستهالك الب�سري اأو حتى م�سدرها، وجاءت العملية عقب تاأطري 

دوريات رقابية متت على م�ستوى ال�سوق اليومي "عبا�سة عمار" 
الكائن و�سط املدينة، ومت حتويل الكمية املحجوزة للجهات املخت�سة 

مع فتح حتقيق يف مالب�سات الق�سية.

لقيت امراأة تبلغ من العمر 65 �سنة، حتفها فيما اأ�سيب 3 
اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 7 و39 �سنة بجروح متفاوتة 
اخلطورة اإثر انحراف �سيارة �سياحية، على م�ستوى الطريق 

الوطني رقم 75 الرابط بني واليتي باتنة و�سطيف، باإقليم 
بلدية �سريانة، وتدخلت م�سالح احلماية املدنية وقامت باإ�سعاف 

امل�سابني بعني املكان، قبل حتويلهم اإىل عيادة �سريانة، فيما 
حولت جثة ال�سحية االأوىل اإىل ذات امل�سحة.

اأدى انفجار عنيف للغاز مب�سكن يف  حي بوعقال 3 يف مدينة 
باتنة، اأول اأم�ص اجلمعة، اإىل وفاة ر�سيع مل يتجاوز �سنه 9 

اأ�سهر، فيما اأ�سيب 7 اأفراد من عائلة واحدة بجروح متفاوتة 
اخلطورة، وخلف االنفجار املدوي انهيار عدة جدران داخلية 

وخارجية من املنزل، فيما ت�سبب اأي�سا يف انهيار �سقف غرفتني 
وكذا ت�سقق جدران اأحد املنازل االأخرى، حيث مت اإ�سعاف 

اجلرحى على جناح ال�سرعة اإىل امل�ست�سفى، فيما قامت ال�سلطات 
املحلية، ممثلة وايل الوالية ورئي�ص البلدية بزيارة موقع 

احلادثة وتفقد امل�سابني بامل�ست�سفى.
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