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يف غياب عمليات ال�شيانة

مل مت�ّشها م�شاريع التهيئة منذ اإجنازها

ت�شتهدف املوا�شي واملنازل واأغطية البالوعات

اأعمدة الإنارة تتحول 
اإىل جمرد ديكور ب�سوارع 

يف حملة 03

جتمعات �سكنية بطرقات 
ترابية منذ اإن�سائها يف 
مدينة تاخلمت بباتنة!

ع�سابات ال�سرقة تثري 
الرعب يف بلديات بباتنة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

حماولــة انتحار �ساب جامعــي باإ�سرام النار يف ج�ســده بخن�سلة مت حتويله اإىل م�شت�شفى باتنة 
اجلامعي خلطورة و�شعه

�ص 16

فيما  جدد الثقة يف عبد العزيز جراد

رئي�ص اجلمهورية ما�ص يف جت�سيد القرارات التي وعد بها

وزارة الدفاع الوطني ت�سع حدا لل�سائعات

املخزن وال�سهاينة
 وراء الإ�سـاعة

فندت وزارة الدفاع الوطني االأخبار التي حتدثت عن اإر�سال قوات 
للم�ساركة يف عمليات ع�سكرية خارج احلدود الوطنية موؤكدة اأنها 

�ص 03اأخبار مغلوطة وذات نوايا خبيثة... 

وزارة الدفاع تكذب اإر�ضال قوات للم�ضاركة
 يف عمليات ع�ضكرية باخلارج

بعد قرابة 72 �ساعة من توجهه بخطاب للأمة والذي حتدث فيه عن اأهم القرارات التي �سيتخذها �سمن امل�ساعي احلثيثة التي 
يحر�ص على جت�سيدها لإعادة ثقة املواطن يف الدولة وع�سية الذكرى الثانية للحراك ال�سعبي املبارك الأ�سيل وا�ستجابة لنداءات 
املواطنني بخ�سو�ص و�سع حد لبع�ص التعرثات التي طبعت عمل بع�ص الوزراء، وقع رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون م�ساء اأم�ص 

�ص 03مر�سوما رئا�سيا ت�سمن تعديل حكوميا... 

خن�سلة

اأم البواقي

الهزمية اأمام 
ال�ساوية تدخل 
البوبية النفق 

املظــلم
�ص 08

مولودية باتنة

ا
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نوارة بوبري

�سنتان بعد احلراك..
 هل حتقق املطلوب 

 حتيي اجلزائر اليوم الذكرى الثانية لليوم 
الوطني لالأخوة والتالحم بني ال�سعب وجي�سه 

من اأجل الدميقراطية، وهي الذكرى التي 
ت�سادف نه�سة الدميقراطية التي جنحت على 

يد �سعب ا�ستحدث حراكا �سعبيا مّثل ر�سالة 
�سلمية �سامية للعامل "الدامي"، �سرب خاللها 
واحت�سب وحا�سب ولكنه مل يتهور ومل يخرت 

العنف للو�سل اإىل اأهدافه فحرك الق�ساء 
وغري دواليب ال�سيا�سة ور�سم منظومة ال�سعب 
اجلديدة وهو يوؤكد انه ال جمال للعب وللتهور 
والتالعب مب�سري املواطن وا�ستغالل املواطنة 
لتمرير امل�سالح، فرفع �سعارات وو�سع مطالب 

وخيارات وقال كلمته عرب كافة الو�سائل وهو 
يخيط كل الطرقات وي�سقط بع�ص القرارات 

حتى و�سل اإىل �سندوق االنتخابات.
ورغم االتهامات وال�سكوك التي اكتنفت 

التغيريات ال�سيا�سية اجلديدة وم�ست بع�ص 
القطاعات، والو�ساو�ص التي تغلغلت اإىل قلب 

احلراك واملطالب املحققة وغري املحققة فقد 
ظلت راية الدميقراطية مرفوعة �ساخمة 

ت�سقط كل �سعارات ونوايا العنف وتقطع 
الطريق اأمام الفنت التي تهدف اإىل اإ�سقاط 
بالد املليون ون�سف املليون �سهيد، من خالل 

الت�سلل بني الرغبات عزفا على االحتياجات 
واأحلان املعاناة وتركيزا على الفئة اله�سة 
حتى يدفن ما حتقق على يد ما مل يتحقق 

بعد، وهي الذراع التي تريد جهات كثرية اأن 
تلويها.

فاحلراك الذي حتول اإىل ر�سالة اأ�سمى من 
اأن يتم تندي�سها وتلبي�سها، �سار اليوم عيدا 

يحتفل به كثورة خالدة يف الذاكرة �ستخلدها 
اأكرث النتائج املحققة، لتظل هذه االأخرية  

نقطة خالف وجدل واختالف اعتربها البع�ص 
مر�سية يف انتظار املزيد بعد االنفراج الذي 

بلغته االأو�ساع العامة، يف حني ينظر لها 
اآخرون على اأنها غري كافية تتخللها م�ستبهات 

ال تتعدى �سيناريوهات قدمية تتكرر ب�سورة 
جديدة تزينها كلمات واحلان م�سابهة لتلك 

التي �ساحبت فرتة اال�ستقالل، مت�سائلني عن 
حقيقة املطالب وان كان قد حتقق املطلوب.
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يبــدو اأن واليــة باتنــة كانــت لتح�سل على لقــب عا�سمة 
الدودانــات لو نظمــت م�سابقة اأكرث واليــة تتميز باملمهالت، 
فواليــة باتنــة قــد باتــت تعــج مبمهــالت و�سعــت بطريقــة 
الطــرق  م�ستــوى خمتلــف  ع�سوائيــة وغــري قانونيــة علــى 
الوطنيــة والوالئية بــل وحتى يف املدينة، اأيــن باتت تعاين 
العديــد مــن االأحياء مــن قيام ال�سكــان بو�سع ممهــالت اأمام 
�سكناتهــم دون ترخي�ص، هذا وال�سلطــات وامل�سالح املعنية ال 
زالت يف �سبات ومل حترك �ساكنا بخ�سو�ص هذا الو�سع الذي 
مل يعد يطاق خا�سة واأن بع�ص املمهالت باتت ت�سبب اأ�سرارا 
بليغة للمركبات فمتى �ست�ســن امل�سالح املعنية حملة للق�ساء 

على هذه الظاهرة ال�سلبية؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: نورالدين مليك�شي
 )بروفي�شور جزائري ي�شتغل يف وكالة نا�شا(

..."اأرغب يف تطوير بع�ض امل�شاريع يف 
اجلزائر م�شتقبال".

قلنا: يا راجل... نتمنى ذلك، لكن ال تتحم�س 
كثريا.

اإح�ساء  اجلامعية،  املوؤ�س�سات  م�سوؤويل  اإىل  مرا�سلة  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  طلبت 
احتياجات االأ�ساتذة اجلامعيني يف جمال ال�سكن، وكذا قوائم امل�سجلني يف �سيغ البيع باالإيجار عدل 
والرتقوي العمومي مل�ساعدتهم يف احل�سول على �سكناتهم يف اأقرب االآجال، اأين دعتهم مبوافاتها بالعدد 
االإجمايل لالأ�ساتذة طالبي ال�سكن قبل تاريخ اخلمي�ص املقبل على اعتبار اأن املعلومة االإح�سائية اأداة 

هامة يف تقييم و توجيه �سيا�سة القطاع يف جمال ال�سكن ولي�ص منح ال�سكن.

خالل  بق�سنطينة  املدنية  احلالة  م�سالح  �سجلت 
جديدا  مــولــودا   26224 جمموع   2020 �سنة 
مقابل  ذكرا  و13295  اأنثى   12756 بينهم  من 
واأرجــع   ،2019 �سنة  خــالل  مــولــودا   28416
الناجمة  ال�سدمة  اإىل  الرتاجع  هذا  املخت�سون 
يف  راأيــهــم  ح�سب  ت�سببت  التي  كوفيد19-  عن 
 2200 تراجع عدد الوالدات اجلديدة بحوايل 
النمو  على  اأثرها  تاركة   ،2019 بعام  مقارنة 

الدميغرايف ناهيك عن انخفا�ص اأرقام الزيجات، 
و�سعية  املدينة  نف�ص  يف  اأي�سا  الح�ست  كما 
مماثلة فيما يخ�ص عقود الزواج ال�سادرة خالل 
�سنة 2020 والتي بلغت 2991 عقد زواج مقابل 
نتيجة  �سبقتها،  التي  ال�سنة  خالل  عقد   3970
ــزواج  ال عقود  اإ�ــســدار  لعملية  املــوؤقــت  التعليق 
والتجمعات  واالأعرا�ص  الزفاف  حفالت  واإقامة 

العائلية.

اكت�ساف  عن  �سحفية،  ندوة  خالل  التون�سية،  ال�سحة  بــوزارة  العمومية  ال�سحة  عام  مدير  ك�سف  
�ساللة جديدة من فريو�ص كورونا، وقال امل�سوؤول التون�سي اإن املتغريات اجلينية لفريو�ص كورونا التي 
مت اكت�سافها يف تون�ص منذ االأ�سبوع الثاين من فيفري اجلاري يف اأغلبها ال انعكا�سات لها على �سرعة 
انت�سار الفريو�ص، م�سيفا "هي �ساللة خا�سة بتون�ص لكنها حتمل بع�ص اجلزيئات التي مت اكت�سافها يف 

ال�ساللة املحورة يف بريطانيا وجنوب افريقيا".

15 منتوجا قابال للت�سدير،  اأكرث من   اإح�ساء  ك�سف الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية عن 
الزيتون  زيت  بينها  من  ال�سادرات،  حجم  رفع  اأجل  من  االقت�ساديني  املتعاملني  مرافقة  على  مراهنا 
واال�سمنت، واعرتف الوزير املنتدب بت�سجيل م�ساكل تتعلق باملعلومة االقت�سادية وباأنظمة اجلودة 
والرزم والتعليب وكذلك م�ساكل تتعلق بالنقل، كما ك�سف عن اتخاذ عدة اإجراءات لدعم الت�سدير 
باملوازاة مع قطاعات اأخرى معنية بعملية الت�سدير على غرار امل�سالح الدبلوما�سية وجمال�ص االأعمال 

امل�سرتكة.

هو عــدد الوحدات ال�سكنية من �سيغة "عدل" التي �سيتم خالل 
العام اجلاري 2021 تزويدها بالكهرباء والغاز، ح�سب املدير العام 
للوكالــة، الذي اأكد بان وكالة "عــدل" تعمل بالتن�سيق مع ال�سركة 
الوطنيــة لتوزيــع الكهربــاء والغاز بطريقــة "ا�ستباقيــة" لتزويد 

ال�سكنات مب�سادر الطاقة قبل ت�سليمها.
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مل تلق ثورة �سعبية �سلمية يف الع�سر احلديث من 
االهتمام واملباركة واالنبهار بقدر احلراك ال�سعبي 

اجلزائري الذي اأثبت للعامل اأننا �سعب ميكنه اأن ي�سنع 
احلدث واأن يغري نظاما باأكمله بالتحام �سهد له العامل ومن 
بعده التاريخ اأن الدم اجلزائري غال وال ميكن ا�سرتخا�سه 
يف مواجهات ال رابح فيها �سوى االأعداء يف الداخل واخلارج 

واملرتب�سني باأمن البالد وا�ستقراره..
ورغم تتابع اجلمعات واخلرجات واملظاهرات اإال اأن روح 

احلراك واالإميان بقوة التغيري ال�سلمي مل تتزعزع ومل 
ي�ستطع "املخرتقون" واملند�سون اأن ينعطفوا باملتظاهرين 

نحو هاوية املواجهات والعنف واإفراغ احلراك ال�سعبي من 
اأهدافه وتطلعاته واأحالم املاليني التي توحدت من اأجل 

جزائر م�ستقرة بنظام حاكم �سيادي غري قابل للم�ساومة 
على الوطن واأبنائه..

واليوم ونحن نحيي الذكرى الثانية من احلراك 
املبارك ال يجب علينا اأن نن�ساق اأو نتاأثر باالأزمات التي 

باتت جدارا من اإ�سمنت م�سلح تقف قبالته طموحات 
ال�سعب وم�ساعي التغيري واالنبعاث من عمق املاآ�سي التي 

ع�سناها وما تزال اآثارها جاثمة على االأرواح والنفو�ص، 
ال يجب اأن مننح فر�سة للم�سككني باأن ي�سرقوا منا االأمل 

الذي احت�سنته �سوارع اجلزائر يوما بعد اآخر وجمعة 
بعد اأخرى الأن االإخال�ص والتفاين واالإ�سرار والتكاتف 

)خاوة خاوة( بروح وحدوية وحدهم من يحققون النقلة 
النوعية املن�سودة من جزائر املرهونة بتالعبات الع�سابة 

وجزائر ما بعد �سقوطهم والتحرر من اأيديهم اإىل اأيدي 
نظيفة نح�سبها ال تعرف الوالء �سوى للوطن وللم�سلحة 

العامة..
اليوم ونحن نحيي الذكرى الثانية من حراكنا ال�سعبي 

يجب اأن ن�سع ن�سب اأعيننا "روحه" التي جعلت منه االأكرث 
حتظرا ومتيزا وقّلدت ال�سعب اجلزائري و�سام "الفخامة" 

يف �سربه درو�سا للعامل ت�سدرت االأخبار وا�ستديوهات 
التحليل والنقا�ص واأن نحييها مبادئ ثابتة ومتجذرة 

والتي بداأت تتال�سى وتفقد رونقها و�سط اأو�ساع مزرية 
ت�سر على مالحقة املواطن اجلزائري وتزيد من تاأزمي 

اأحواله وت�سرق منه ثورته لتمنح للع�سابة وكل من يقف 
وراءها اأمل العودة من جديد..

وقلناها وما نزال على ذات املوقف اأن التغيري ال�سامل 
ال ميكن اأن يحدث بني ع�سية اأو �سحاها واأن االأيام كفيلة 
بوجود رجال �سادقني باأن نتخل�ص من التبعات والو�ساية 

والنهو�ص الفعلي املنبعث من الرماد الذي خلفته اأيادي 
الف�ساد واأذرع املف�سدين املمتدة اإىل جزائر جديدة 

للجزائريني ودون �سراكة اأجنبية؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

اآفريكا" في�ستفل  فيلم  "موبايل  جني�س" يف  "ما 
فيلم  "موبايل  الفرن�سي  للمهرجان  االأوىل  الطبعة  يف  جني�ص"  "ما  الق�سري  الفيلم  حاليا  يناف�ص 
في�ستفل اآفريكا" التي تقام على االأنرتنت وت�ستمر فعالياتها اإىل غاية 17 مار�ص املقبل، وفقا للموقع 
حول  ثواين،  و10  دقيقة  مدته  الذي  الروائي  العمل  هذا  اأحــداث  وتدور  للمهرجان،  االإلكرتوين 
مو�سوع "احلرقة"، وميكن م�ساهدته على املن�سة الر�سمية للمهرجان و�سفحاته على مواقع التوا�سل 

االجتماعي.

ال�سورة من 
امام املدر�سة 
االبتدائية 

بلقايد خلمي�سي 
حي 1460 

م�سكن بب�سكرة، 
وهي تو�سح 

انت�سار القمامة 
بطريقة توحي 

وكان االأمر 
يتعلق مبفرغة 

نفايات ال حميطا 
عمرانيا.
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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.

. .

نوارة بوبري

�سنتان بعد احلراك..
 هل حتقق املطلوب 

 حتيي اجلزائر اليوم الذكرى الثانية لليوم 
الوطني لالأخوة والتالحم بني ال�سعب وجي�سه 

من اأجل الدميقراطية، وهي الذكرى التي 
ت�سادف نه�سة الدميقراطية التي جنحت على 

يد �سعب ا�ستحدث حراكا �سعبيا مّثل ر�سالة 
، �سرب خاللها  الدامي �سلمية �سامية للعامل 
واحت�سب وحا�سب ولكنه مل يتهور ومل يخرت 

العنف للو�سل اإىل اأهدافه فحرك الق�ساء 
وغري دواليب ال�سيا�سة ور�سم منظومة ال�سعب 
اجلديدة وهو يوؤكد انه ال جمال للعب وللتهور 
والتالعب مب�سري املواطن وا�ستغالل املواطنة 
لتمرير امل�سالح، فرفع �سعارات وو�سع مطالب 

وخيارات وقال كلمته عرب كافة الو�سائل وهو 
يخيط كل الطرقات وي�سقط بع�ص القرارات 

حتى و�سل اإىل �سندوق االنتخابات.
ورغم االتهامات وال�سكوك التي اكتنفت 

التغيريات ال�سيا�سية اجلديدة وم�ست بع�ص 
القطاعات، والو�ساو�ص التي تغلغلت اإىل قلب 

احلراك واملطالب املحققة وغري املحققة فقد 
ظلت راية الدميقراطية مرفوعة �ساخمة 

ت�سقط كل �سعارات ونوايا العنف وتقطع 
الطريق اأمام الفنت التي تهدف اإىل اإ�سقاط 
بالد املليون ون�سف املليون �سهيد، من خالل 

الت�سلل بني الرغبات عزفا على االحتياجات 
واأحلان املعاناة وتركيزا على الفئة اله�سة 
حتى يدفن ما حتقق على يد ما مل يتحقق 

بعد، وهي الذراع التي تريد جهات كثرية اأن 
تلويها.

فاحلراك الذي حتول اإىل ر�سالة اأ�سمى من 
اأن يتم تندي�سها وتلبي�سها، �سار اليوم عيدا 

يحتفل به كثورة خالدة يف الذاكرة �ستخلدها 
اأكرث النتائج املحققة، لتظل هذه االأخرية  

نقطة خالف وجدل واختالف اعتربها البع�ص 
مر�سية يف انتظار املزيد بعد االنفراج الذي 

بلغته االأو�ساع العامة، يف حني ينظر لها 
اآخرون على اأنها غري كافية تتخللها م�ستبهات 

ال تتعدى �سيناريوهات قدمية تتكرر ب�سورة 
جديدة تزينها كلمات واحلان م�سابهة لتلك 

التي �ساحبت فرتة اال�ستقالل، مت�سائلني عن 
حقيقة املطالب وان كان قد حتقق املطلوب.

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

يبــدو اأن واليــة باتنــة كانــت لتح�سل على لقــب عا�سمة 
الدودانــات لو نظمــت م�سابقة اأكرث واليــة تتميز باملمهالت، 
فواليــة باتنــة قــد باتــت تعــج مبمهــالت و�سعــت بطريقــة 
الطــرق  م�ستــوى خمتلــف  ع�سوائيــة وغــري قانونيــة علــى 
الوطنيــة والوالئية بــل وحتى يف املدينة، اأيــن باتت تعاين 
العديــد مــن االأحياء مــن قيام ال�سكــان بو�سع ممهــالت اأمام 
�سكناتهــم دون ترخي�ص، هذا وال�سلطــات وامل�سالح املعنية ال 
زالت يف �سبات ومل حترك �ساكنا بخ�سو�ص هذا الو�سع الذي 
مل يعد يطاق خا�سة واأن بع�ص املمهالت باتت ت�سبب اأ�سرارا 
بليغة للمركبات فمتى �ست�ســن امل�سالح املعنية حملة للق�ساء 

على هذه الظاهرة ال�سلبية؟

بطاقة حمـــــــــراء

قال: نورالدين مليك�شي
 )بروفي�شور جزائري ي�شتغل يف وكالة نا�شا(

اأرغب يف تطوير بع�ض امل�شاريع يف  ...
. اجلزائر م�شتقبال

قلنا: يا راجل... نتمنى ذلك، لكن ال تتحم�س 
كثريا.

اإح�ساء  اجلامعية،  املوؤ�س�سات  م�سوؤويل  اإىل  مرا�سلة  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  طلبت 
احتياجات االأ�ساتذة اجلامعيني يف جمال ال�سكن، وكذا قوائم امل�سجلني يف �سيغ البيع باالإيجار عدل 
والرتقوي العمومي مل�ساعدتهم يف احل�سول على �سكناتهم يف اأقرب االآجال، اأين دعتهم مبوافاتها بالعدد 
االإجمايل لالأ�ساتذة طالبي ال�سكن قبل تاريخ اخلمي�ص املقبل على اعتبار اأن املعلومة االإح�سائية اأداة 

هامة يف تقييم و توجيه �سيا�سة القطاع يف جمال ال�سكن ولي�ص منح ال�سكن.

خالل  بق�سنطينة  املدنية  احلالة  م�سالح  �سجلت 
جديدا  مــولــودا  جمموع   �سنة  
مقابل  ذكرا  و  اأنثى  بينهم   من 
واأرجــع   ، �سنة  خــالل  مــولــودا   
الناجمة  ال�سدمة  اإىل  الرتاجع  هذا  املخت�سون 
يف  راأيــهــم  ح�سب  ت�سببت  التي   - كوفيد عن 
تراجع عدد الوالدات اجلديدة بحوايل  
النمو  على  اأثرها  تاركة   ، بعام  مقارنة 

الدميغرايف ناهيك عن انخفا�ص اأرقام الزيجات، 
و�سعية  املدينة  نف�ص  يف  اأي�سا  الح�ست  كما 
مماثلة فيما يخ�ص عقود الزواج ال�سادرة خالل 
�سنة  والتي بلغت  عقد زواج مقابل 
نتيجة  �سبقتها،  التي  ال�سنة  خالل  عقد   
ــزواج  ال عقود  اإ�ــســدار  لعملية  املــوؤقــت  التعليق 
والتجمعات  واالأعرا�ص  الزفاف  حفالت  واإقامة 

العائلية.

اكت�ساف  عن  �سحفية،  ندوة  خالل  التون�سية،  ال�سحة  بــوزارة  العمومية  ال�سحة  عام  مدير  ك�سف  
�ساللة جديدة من فريو�ص كورونا، وقال امل�سوؤول التون�سي اإن املتغريات اجلينية لفريو�ص كورونا التي 
مت اكت�سافها يف تون�ص منذ االأ�سبوع الثاين من فيفري اجلاري يف اأغلبها ال انعكا�سات لها على �سرعة 
هي �ساللة خا�سة بتون�ص لكنها حتمل بع�ص اجلزيئات التي مت اكت�سافها يف  انت�سار الفريو�ص، م�سيفا 

. ال�ساللة املحورة يف بريطانيا وجنوب افريقيا

اأكرث من   منتوجا قابال للت�سدير،  اإح�ساء  ك�سف الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية عن 
الزيتون  زيت  بينها  من  ال�سادرات،  حجم  رفع  اأجل  من  االقت�ساديني  املتعاملني  مرافقة  على  مراهنا 
واال�سمنت، واعرتف الوزير املنتدب بت�سجيل م�ساكل تتعلق باملعلومة االقت�سادية وباأنظمة اجلودة 
والرزم والتعليب وكذلك م�ساكل تتعلق بالنقل، كما ك�سف عن اتخاذ عدة اإجراءات لدعم الت�سدير 
باملوازاة مع قطاعات اأخرى معنية بعملية الت�سدير على غرار امل�سالح الدبلوما�سية وجمال�ص االأعمال 

امل�سرتكة.

التي �سيتم خالل  عدل هو عــدد الوحدات ال�سكنية من �سيغة 
العام اجلاري  تزويدها بالكهرباء والغاز، ح�سب املدير العام 
تعمل بالتن�سيق مع ال�سركة  عــدل للوكالــة، الذي اأكد بان وكالة 
لتزويد  ا�ستباقيــة الوطنيــة لتوزيــع الكهربــاء والغاز بطريقــة 

ال�سكنات مب�سادر الطاقة قبل ت�سليمها.

األف  

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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

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

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

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

مل تلق ثورة �سعبية �سلمية يف الع�سر احلديث من 
االهتمام واملباركة واالنبهار بقدر احلراك ال�سعبي 

اجلزائري الذي اأثبت للعامل اأننا �سعب ميكنه اأن ي�سنع 
احلدث واأن يغري نظاما باأكمله بالتحام �سهد له العامل ومن 
بعده التاريخ اأن الدم اجلزائري غال وال ميكن ا�سرتخا�سه 
يف مواجهات ال رابح فيها �سوى االأعداء يف الداخل واخلارج 

واملرتب�سني باأمن البالد وا�ستقراره..
ورغم تتابع اجلمعات واخلرجات واملظاهرات اإال اأن روح 

احلراك واالإميان بقوة التغيري ال�سلمي مل تتزعزع ومل 
واملند�سون اأن ينعطفوا باملتظاهرين  املخرتقون ي�ستطع 

نحو هاوية املواجهات والعنف واإفراغ احلراك ال�سعبي من 
اأهدافه وتطلعاته واأحالم املاليني التي توحدت من اأجل 

جزائر م�ستقرة بنظام حاكم �سيادي غري قابل للم�ساومة 
على الوطن واأبنائه..

واليوم ونحن نحيي الذكرى الثانية من احلراك 
املبارك ال يجب علينا اأن نن�ساق اأو نتاأثر باالأزمات التي 

باتت جدارا من اإ�سمنت م�سلح تقف قبالته طموحات 
ال�سعب وم�ساعي التغيري واالنبعاث من عمق املاآ�سي التي 

ع�سناها وما تزال اآثارها جاثمة على االأرواح والنفو�ص، 
ال يجب اأن مننح فر�سة للم�سككني باأن ي�سرقوا منا االأمل 

الذي احت�سنته �سوارع اجلزائر يوما بعد اآخر وجمعة 
بعد اأخرى الأن االإخال�ص والتفاين واالإ�سرار والتكاتف 

)خاوة خاوة( بروح وحدوية وحدهم من يحققون النقلة 
النوعية املن�سودة من جزائر املرهونة بتالعبات الع�سابة 

وجزائر ما بعد �سقوطهم والتحرر من اأيديهم اإىل اأيدي 
نظيفة نح�سبها ال تعرف الوالء �سوى للوطن وللم�سلحة 

العامة..
اليوم ونحن نحيي الذكرى الثانية من حراكنا ال�سعبي 

التي جعلت منه االأكرث  روحه يجب اأن ن�سع ن�سب اأعيننا 
الفخامة حتظرا ومتيزا وقّلدت ال�سعب اجلزائري و�سام 

يف �سربه درو�سا للعامل ت�سدرت االأخبار وا�ستديوهات 
التحليل والنقا�ص واأن نحييها مبادئ ثابتة ومتجذرة 

والتي بداأت تتال�سى وتفقد رونقها و�سط اأو�ساع مزرية 
ت�سر على مالحقة املواطن اجلزائري وتزيد من تاأزمي 

اأحواله وت�سرق منه ثورته لتمنح للع�سابة وكل من يقف 
وراءها اأمل العودة من جديد..

وقلناها وما نزال على ذات املوقف اأن التغيري ال�سامل 
ال ميكن اأن يحدث بني ع�سية اأو �سحاها واأن االأيام كفيلة 
بوجود رجال �سادقني باأن نتخل�ص من التبعات والو�ساية 

والنهو�ص الفعلي املنبعث من الرماد الذي خلفته اأيادي 
الف�ساد واأذرع املف�سدين املمتدة اإىل جزائر جديدة 

للجزائريني ودون �سراكة اأجنبية؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

اآفريكا في�ستفل  فيلم  موبايل  يف  جني�س ما 
فيلم  موبايل  الفرن�سي  للمهرجان  االأوىل  الطبعة  يف  جني�ص ما  الق�سري  الفيلم  حاليا  يناف�ص 
التي تقام على االأنرتنت وت�ستمر فعالياتها اإىل غاية  مار�ص املقبل، وفقا للموقع  في�ستفل اآفريكا
حول  ثواين،  و  دقيقة  مدته  الذي  الروائي  العمل  هذا  اأحــداث  وتدور  للمهرجان،  االإلكرتوين 
، وميكن م�ساهدته على املن�سة الر�سمية للمهرجان و�سفحاته على مواقع التوا�سل  احلرقة مو�سوع 

االجتماعي.

ال�سورة من 
امام املدر�سة 
االبتدائية 

بلقايد خلمي�سي 
حي  

م�سكن بب�سكرة، 
وهي تو�سح 

انت�سار القمامة 
بطريقة توحي 

وكان االأمر 
يتعلق مبفرغة 

نفايات ال حميطا 
عمرانيا.

تراأ�ص رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�ص 
للأمن.  الأعلى  للمجل�ص  دوري��ا  اجتماعا  الأح��د، 
�ص الجتماع  وح�سب بيان رئا�سة اجلمهورية، ُخ�سّ
لتقييم الو�سع العام للبلد على امل�ستويات الأمنية 
ا�ستمع  اأن  وب��ع��د  والق��ت�����س��ادي��ة.  وال�سيا�سية 
حول  ل��لأم��ن  الأع��ل��ى  املجل�ص  اأع�ساء  مل��داخ��لت 
امل�سائل املدرجة يف جدول الأعمال، اأ�سدى الرئي�ص 
اخت�سا�سه.  جمال  يف  كّل  للم�سوؤولني،  تعليماته 
من  املبذولة  املجهودات  اجلمهورية،  رئي�ص  وحّيا 
كما  بالبلد.  العام  ال�ستقرار  على  احلفاظ  اأجل 
مبجابهة  املتعلقة  املجهودات  تبون،  الرئي�ص  حيا 
لعملية  امل��وف��ق��ة  ك��ورون��ا، والن��ط��لق��ة  ف��رو���ص 

التلقيح �سد هذه اجلائحة.

التي  الأخ��ب��ار  الوطني  ال��دف��اع  وزارة  ف��ن��دت 
عمليات  يف  للم�ساركة  قوات  اإر�سال  عن  حتدثت 
اأنها  موؤكدة  الوطنية  احل��دود  خ��ارج  ع�سكرية 

اأخبار مغلوطة وذات نوايا خبيثة.
واأو�سحت الوزارة، يف بيان ن�سرته على �سفحتها 
واأبواق  الأط��راف  بع�ص  تداولت  بالفي�سبوك:" 
التحري�سية  اللكرتونية  �سفحاتها  عرب  الفتنة 
املوؤ�س�سة  اأن  مفادها  ال�سحة  من  عارية  اأخبارا 
وعملياتها  ن�ساطاتها  يف  ت�ستند  الع�سكرية 
واأوام���ر  اأج��ن��دات  اإىل  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية 
ت�سدر عن جهات اأجنبية، وباأن اجلي�ص الوطني 
ال�سعبي ب�سدد اإر�سال قوات للم�ساركة يف عمليات 
مظلة  حتت  الوطنية  احل��دود  خ��ارج  ع�سكرية 
ال�ساحل  دول  جمموعة  اإط��ار  يف  اأجنبية  قوات 
وارد  غر  اأمر  وهو   ،)Sahel  5-G( اخلم�ص 
اأن ت�سدر  اأنها دعاية ل ميكن  وغر مقبول. كما 
نظام  م�سالح  من  ب��اأوام��ر  يعملون  جهلة  من  اإل 

املخزن املغربي وال�سهيونية".
وزارة  ف��اإن  ال�سدد،  ه��ذا  يف  البيان:"  واأ���س��اف 
كل  قطعية  وب�سفة  ُت��ك��ذب  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع 
اخلبيثة،  النوايا  ذات  املغلوطة  التاأويلت  هذه 

وزعزعة  الفو�سى  اإثارة  مروجوها  يتوهم  التي 
الوطني  العام  ال��راأي  وُتطمئن  البلد،  ا�ستقرار 
جي�ص  �سليل  ال�سعبي،  ال��وط��ن��ي  اجلي�ص  ب���اأن 
ن�ساطاته  يف  يخ�سع  ول��ن  مل  الوطني  التحرير 
اإل ل�سلطة ال�سيد رئي�ص اجلمهورية،  وحتركاته 
الدفاع  وزي��ر  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
الوا�سحة  الد�ستورية  مهامه  ووف��ق  الوطني 
وقوانني اجلمهورية، دفاعا عن ال�سيادة الوطنية 

ووحدة واأمن البلد.
كما توؤكد وزارة الدفاع الوطني على اأن م�ساركة 

البلد  ح��دود  خ��ارج  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص 
ما ين�ص عليه د�ستور  ال�سعب وفق  اإرادة  تقررها 

اجلمهورية".
الراأي  واإدراك  بوعي  ننوه  واإذ  البيان:"  واأمت 
ال��ع��ام ال��وط��ن��ي مب��ا ي��ح��اك ���س��د اجل��زائ��ر من 
موؤامرات ود�سائ�ص اأ�سحت معروفة لدى اجلميع، 
ومراعاة للم�سلحة العليا للوطن، فاإننا ندعوه اإىل 
املعلومات  بخ�سو�ص  واليقظة  احليطة  م�ساعفة 
يائ�سة  ت�سعى  التي  املتداولة  املغلوطة  والأخبار 

اإىل �سرب ا�ستقرار البلد".

�سالح  بالنيابة  الأم���ة  جمل�ص  رئي�ص  ت��راأ���ّص 
املجل�ص،  ملكتب  اجتماعًا  الأح��د  اأم�ص  قوجيل، 
واملراقب  الربملانية  املجموعات  لروؤ�ساء  مو�سعًا 

الربملاين، ح�سبما اأفاد به بيان للمجل�ص.
الجتماع،  خ��لل  ت��ق��ّرر  فقد  امل�����س��در،  وح�سب 
�ص  ُتخ�سّ الأربعاء  يوم  عامة،  علنية  جل�سة  عقد 
رئي�سًا  قوجيل،  �سالح  تر�سيم  اأجل  من  للنتخاب 
الرغبات  على  ب��ن��اًء  ه��ذا  وج��اء  الأم���ة.  ملجل�ص 
املعرّب عنها من طرف املجموعات الربملانية املمثلة 

باملجل�ص.

التحرير  جبهة  ح��زب  م��ن  بكل  الأم���ر  ويتعلق 
الوطني  والتجمع  ال��رئ��ا���س��ي،  الثلث  ال��وط��ن��ي، 

الدميقراطي.
لتدار�ص دور جمل�ص  اي�سا  �ص الجتماع  ُخ�سّ كما 
الأمة بهذه املرحلة الدقيقة، يف عهد اجلمهورية 
تبون،  املجيد  عبد  معاملها  ُير�سي  التي  اجلديدة 

رئي�ص اجلمهورية.
املوؤ�س�ساتي  العمل  تكامل  تفعيل  �ساأنه  من  مبا 
للدولة، ومبا يتواءم مع توجيهات رئي�ص اجلمهورية 

يف احلفاظ على ال�ستقرار املوؤ�س�ساتي.

وال�����س��م��ان  وال��ت�����س��غ��ي��ل  ال��ع��م��ل  وزارة  ت��ع��م��ل 
''ي�سمح  قانون جديد  ا�ستحداث  الإجتماعي على 
ا�ستثنائية  عطلة  وم��ن��ح��ه  امل��وظ��ف  بتحرير 
ملن�سبه  ال��ع��ودة  اإمكانية  م��ع  موؤ�س�سة  لتاأ�سي�ص 
واإن�ساء  املقاولتية  دعم  خمطط  اإط��ار  يف  وذلك 
املوؤ�س�سات والبحث عن �سيغ واليات جديدة لتوفر 
القانون  على  تنقيحات  واإدراج  ال�سغل،  منا�سب 
املحدد لعلقات العمل تتما�سى مع التغرات التي 
دعم  اإىل  ال��رام��ي  الإقت�سادي  املخطط  حملها 

املوؤ�س�سات النا�سئة.
من   17 يف  للحكومة  العامة  الأم��ان��ة  وعر�ست 
يتمم  لقانون  التمهيدي  امل�سروع  املنق�سي  جانفي 
�سنة  اأفريل   21 يف  امل��وؤرخ   11-90 رقم  القانون 
1990 املتعلق بعلقات العمل على اأع�ساء اجلهاز 
التنفيذي بعد ان اأحاله وزير القطاع على م�ساحلها 
ا�ستثنائية  عطلة  منح  اجلديد  امل�سروع  ويقرتح 

مدة �سنة للعامل الراغب يف اإن�ساء موؤ�س�سة وتعليق 
املرحلة  يف  امل�سروع  يوجد  حيث  العمل،  علقة 

النهائية وينتظر مقرتحات الوزراء.
ويت�سمن امل�سروع تعديلت ومواد مكملة لأحكام 
 21 املوؤرخ يف   11-90 رقم  القانون  39 من  املادة 
مكرر   39 املادة  تن�ص  بحيث   1990 �سنة  اأفريل 
ملدة  ا�ستثنائية  عطلة  عامل  لكل  يحق  انه  على 
اأجل  من  امل�ستخدم  مينحها  املهني  م�ساره  يف  �سنة 
اإن�ساء موؤ�س�سة، ويف حالة عدم متكنه من حتقيق 

م�سروعه يتم اإعادة اإدماجه يف من�سبه الأ�سلي.
اللتزام  جت�سيد  اإىل  املقرتح  التعديل  ويرمي 
تكري�ص  اىل  ال��ه��ادف  اجلمهورية  رئي�ص  لل�سيد 
يتيح  ال��ذي  الأج��راء  العمال  ل�سالح  جديد  حق 
اإن�ساء  لهم الإ�ستفادة من عطلة ا�ستثنائية لأجل 
اىل  العودة  العمال  لهوؤلء  ي�سمن  كما  موؤ�س�سة 
جت�سيد  اإمكانية  ع��دم  حالة  يف  عملهم  منا�سب 

امل�سروع  ه��ذا  وي��اأت��ي  املوؤ�س�سة.  اإن�ساء  م�سروع 
الدولة  من  املبذولة  اجلهود  اإط��ار  يف  التمهيدي 
واإن�ساء  ال�ستثمار  وترقية  دع��م  اإىل  الرامية 
املوؤ�س�سات والتي �ستوؤدي اإىل خلق الثورة واإحداث 

منا�سب �سغل جديدة.
الأ�سباب  امل�سروع ح�سب عر�ص  �سي�سمح هذا  كما 
للعامل من الولوج اإىل عامل املقاولتية وامل�ساهمة 
اأداة خللق  العامل  يف دفع الإقت�ساد، بحيث يكون 
ل�سناديق  الإ���س��رتاك��ات  قاعدة  وتو�سيع  ال�سغل 
البطالة  ن�سبة  من  والتقليل  الإجتماعي  ال�سمان 

وامت�سا�سها.
وعليه ولتج�سيد هذا احلق ميكن للعامل الراغب 
من  الإ�ستفادة  طلب  تقدمي  موؤ�س�سة  اإن�ساء  يف 
يف  واح���دة  م��رة  �سنة  مدتها  ا�ستثنائية  عطلة 
خللها  يتم  الأج��ر  مدفوعة  غر  املهني  م�ساره 

تعليق علقة العمل.

� ال�سيد عبد العزيز جّراد: وزيرا اأول
لل�سوؤون  وزي��را  ب��وق��دوم:  �سربي  ال�سيد   �

اخلارجية
للداخلية  وزي���را  بلجود:  كمال  ال�سيد   �

واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية
للعدل،  وزي��را  زغماتي:  بلقا�سم  ال�سيد   �

حافظا للأختام
وزي��را  الرحمان:  عبد  بن  اأمي��ن  ال�سيد   �

للمالية
للطاقة  وزي���را  ع��رق��اب:  حممد  ال�سيد   �

واملناجم
� ال�سيد �سم�ص الدين �سيتور: وزيرا للإنتقال 

الطاقوي والطاقات املتجددة
� ال�سيد الطيب زيتوين: وزيرا للمجاهدين 

وذوي احلقوق
لل�سوؤون  وزي��را  بلمهدي:  يو�سف  ال�سيد   �

الدينية والأوقاف
للرتبية  وزي��را  اأوج���اوت:  حممد  ال�سيد   �

الوطنية
� ال�سيد عبد الباقي بن زيان: وزيرا للتعليم 

العايل والبحث العلمي
� ال�سيدة هيام بن فريحة: وزيرة للتكوين 

والتعليم املهنيني
للثقافة  وزيرة  دودة:  بن  مليكة  ال�سيدة   �

والفنون
لل�سباب  وزيرا  خالدي:  علي  �سيد  ال�سيد   �

والريا�سة
للرقمنة  وزيرا  �سرحبيل:  ح�سني  ال�سيد   �

والإح�سائيات
للربيد  وزي��را  ب��وم��زار:  اإبراهيم  ال�سيد   �

واملوا�سلت ال�سلكية والل�سلكية
للت�سامن  وزي��رة  كريكو:  كوثر  ال�سيدة   �

الوطني والأ�سرة وق�سايا املراأة
� ال�سيد حممد با�سا: وزيرا لل�سناعة

وزي��را  ح��م��داين:  احلميد  عبد  ال�سيد   �
للفلحة والتنمية الريفية

لل�سكن  وزي���را  بلعريبي:  ط���ارق  ال�سيد   �
والعمران واملدينة

� ال�سيد كمال رزيق: وزيرا للتجارة
للإت�سال،  وزي��را  بلحيمر:  عمار  ال�سيد   �

ناطقا ر�سميا للحكومة
للأ�سغال  وزي���را  نا�سري:  كمال  ال�سيد   �

العمومية والنقل
وزي��را  ميهوبي:  كمال  م�سطفى  ال�سيد   �

للموارد املائية
� ال�����س��ي��د حم��م��د ع��ل��ي ب���وغ���ازي: وزي���را 
والعمل  التقليدية  وال�سناعة  لل�سياحة 

العائلي
وزيرا  بوزيد:  بن  الرحمان  عبد  ال�سيد   �

لل�سحة وال�سكان واإ�سلح امل�ست�سفيات
للعمل  وزي��را  جعبوب:  الها�سمي  ال�سيد   �

والت�سغيل وال�سمان الجتماعي
� ال�سيدة ب�سمة عزوار: وزيرة للعلقات مع 

الربملان
� ال�سيدة دليلة بوجمعة: وزيرة للبيئة

اأحمد فروخي: وزيرا لل�سيد  � ال�سيد �سيد 
البحري واملنتجات ال�سيدية

بن  جمال  لطفي  الرحمان  عبد  ال�سيد   �
باحمد: وزيرا لل�سناعة ال�سيدلنية

لدى  منتدبا  وزيرا  ديافات:  ن�سيم  ال�سيد   �
الوزير الأول مكلفا باملوؤ�س�سات ال�سغرة

منتدبا  وزيرا  وليد:  املهدي  يا�سني  ال�سيد   �
املعرفة  باقت�ساد  مكلفا  الأول،  الوزير  لدى 

واملوؤ�س�سات النا�سئة
� ال�سيد اإ�سماعيل م�سباح: كاتبا للدولة لدى 
وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سلح امل�ست�سفيات، 

مكلفا باإ�سلح امل�ست�سفيات
للدولة  كاتبة  �سواكري:  �سليمة  ال�سيدة   �
لدى وزير ال�سباب والريا�سة مكلفة بريا�سة 

النخبة
عاما  اأم��ي��ن��ا  ب���وخ���اري:  يحيى  ال�����س��ي��د   �

للحكومة.

الأحد،  اأم�ص  اجلزائر،  ق�ساء  جمل�ص  اأي��د 
ال�����س��ادرة يف حق  الأح���ك���ام الب��ت��دائ��ي��ة 
اأويحيى  اأحمد  ال�سابقان  الأولن  الوزيران 
وعبد املالك �سلل والوزير ال�سابق عبد الغني 
فارما''  بي  ''ج��ي  ق�سية  يف  املتابعني  زع��لن 
اأفريل  لرئا�سيات  للحملة  اخلفي  والتمويل 

امللغاة.  2019
ب�سيدي  الب��ت��دائ��ي��ة  املحكمة  واأ����س���درت 
بخم�ص  اأحكاما  الفارط  نوفمرب  يف  اأحممد 
و�سلل  اأويحيى  حق  يف  نافذا  �سجنا  �سنوات 

بينما ا�ستفاد الوزير ال�سابق للنقل والأ�سغال 
العمومية ومدير حملة الرئي�ص ال�سابق عبد 

الغني زعلن من الرباءة.
الق�سية  ه��ذه  يف  و���س��لل  اأوي��ح��ي��ى  وت��وب��ع 
بتهم منح امتيازات غر مربرة ملجمع كوندور 
وفروعه منها ت�سهيلت لإجناز م�سنع للأدوية 
''جي بي فارما'' ومنحه ت�سهيلت اعتربت غر 
قانونية اإ�سافة اإىل ا�ستغلل النفوذ يف اإبرام 
العمومي  النقال  الهاتف  متعامل  مع  �سفقات 

''موبيلي�ص''.
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املخزن وال�سهاينة وراء الإ�ساعة

قانون يرخ�س للموظفني اإن�ساء �سركة خا�سة
 بعد الإ�ستفادة من عطلة ا�ستثنائية

الوطنيالرئي�س تبون يرتاأ�س اجتماعا دوريا للمجل�س الأعلى لالأمن
الرئي�س تبون يجري تعديال يف احلكومة

ك�سفت وزارة الرتبية الوطنية عن النطلق 
يف عملية مراجعة املعلومات ق�سد التاأكد من 
ال�سخ�سية  املعلومات  �سحة  ومن  الت�سجيل 
الوطنية  املدر�سية  للمتحانات  للمرت�سحني 
اإىل  م��ار���ص   01 م��ن  اب��ت��داء   ،2021 دورة 
غاية 15 مار�ص 2021  للأطوار التعليمية 
https:// امل���واق���ع:   ع��رب  ال��ث��لث��ة، 
https://bem. و   bac.onec.dz
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من  امل��ت��م��در���س��ني  للمرت�سحني  بالن�سبة 
وعن  التعليمية،  املوؤ�س�سات  مديري  ط��رف 
للمتحانات  الوطني  الديوان  مواقع  طريق 
وامل�سابقات من طرف املرت�سحني اأو اأوليائهم 

ال�سري  والرقم  امل�ستخدم  ا�سم  با�ستخدام 
ملف  ا�ستلم  و�سل  يف  املدونان  مرت�سح،  لكل 
املرت�سحني  على  يتوجب  بحيث  الت�سجيل، 
حالة  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  مدراء  تبيلغ 
عرب  املراجعة  تكون  كما  م��ا.  خطاأ  وج��ود 
ال��ف�����س��اء اخل��ا���ص ب���اأولي���اء ال��ت��لم��ي��ذ يف 

الأر�سية الرقمية.
اأم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��رت���س��ح��ني الأح�����رار، 
الوطني  الديوان  موقعي  طريق  عن  فيكون 
مبتحاين  اخلا�سني  وامل�سابقات  للمتحانات 
املتو�سط،  التعليم  و���س��ه��ادة  ال��ب��ك��ال��وري��ا 
الرتبية  مديريات  تبليغ  املرت�سحني  وعلى 
بالت�سحيحات اللزمة كتابيا قبل 18 مار�ص 

املقبل.

وزارة الرتبية تعلن عن تاريخ بداية 
عملية مراجعة املعلومات للمرت�سحني 

جل�سة علنية لرت�سيم �سالح قوجيل 
رئي�سا ملجل�س الأمة

جمل�س ق�ساء العا�سمة يوؤيد اأحكام 
البتدائية �سد اأويحيى و�سالل 

التي �سيتخذها  القرارات  اأهم  للأمة والذي حتدث فيه عن  72 �ساعة من توجهه بخطاب  قرابة  بعد 
�سمن امل�ساعي احلثيثة التي يحر�ص على جت�سيدها لإعادة ثقة املواطن يف الدولة وع�سية الذكرى الثانية 
للحراك ال�سعبي املبارك الأ�سيل وا�ستجابة لنداءات املواطنني بخ�سو�ص و�سع حد لبع�ص التعرثات التي 
طبعت عمل بع�ص الوزراء، وقع رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون م�ساء اأم�ص مر�سوما رئا�سيا ت�سمن 

تعديل حكوميا، ومبقت�سى هذا املر�سوم عني رئي�ص اجلمهورية ال�سيدات وال�سادة الآتية اأ�سماوؤهم

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

اأم�ص  وال�����س��ك��ان،  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
جديدة  ا�سابة   153 ت�سجيل  عن  الأح��د، 
خلل  وف��اة  ح��الت  و03  كورونا  بفرو�ص 
با�سم  الناطق  وح�سب  املا�سية.  �ساعة   24
انت�سار  ومتابعة  لر�سد  العلمية  اللجنة 
ارتفع  فقد  ف���ورار،  جمال  ك��ورون��ا  فرو�ص 
اإ�سابة،   11917 اإىل  الإ�سابات  اجمايل 
 2961 اإىل  الوفيات  اجمايل  ارتفع  بينما 

حالة وفاة.
حالة   136 ت�سجيل  فورار  اأكد  املقابل،  يف 
حالة   77076 اإىل  املجموع  لرتفع  �سفاء 
حتت  ح��ال��ة   15 ت��ت��واج��د  بينما  ���س��ف��اء، 
العناية املركزة. و�سجلت 17 ولية اأقل من 
9 حالت و25 ولية مل ت�سجل اأية حالة، 

و 6 ولية �سجلت اأكرث 10 حالت.

اإ�سابة   153
جديدة، 136 حالة 

�سفاء و 3 وفيات

ق. و

ق. و

ق. و
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اإميان. ج

متكن اأفراد ف�سيلة االأمن والتدخل 
للدرك الوطني بعني ياقوت، من حجز 

اأربعة  وتوقيف  مهلو�ص  قر�ص   180
 24 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�ص   4

و38 �سنة.
حيثيات الق�سية تعود لنهاية االأ�سبوع 

املا�سي، حيث اأوقف عنا�سر الدرك 
�سيارة على م�ستوى الطريق الوطني 

رقم 03 باإقليم بلدية وادي ال�سعبة، 
على متنها �سابني وامراأتني، ينحدرون 

من اأماكن خمتلفة وهي والية ورقلة 
ووالية وهران، وبعد تفتي�ص ال�سيارة 

عرث على 180 قر�ص مهلو�ص وعلى اإثر 
ذلك مت اقتياد املعنيني اإىل الفرقة 

االإقليمية للدرك الوطني بوادي 
ال�سعبة ملوا�سلة التحقيق.

توقيف �سابني 
وفتاتني حجز 

مهلو�سات

تعر�ست  املناطق  عديد  اأن  اأكــدوا،  ال�سكان 
االأ�سرار،  جماعة  قبل  من  وال�سطو  لل�سرقة 
خا�سة م�ستة ذراع التكـــار التي تعترب منطقة 
معزولة، مما يجعلها �سهلة ال�سرقة ح�سب ما 
اأكده �سكان امل�ستــة، ناهيك عن �سرقة اأغطية 
قنوات ال�سرف ال�سحي واأقفال مركز تزويد 
ما  وهو  وتخريبها،  وك�سرها  باملياه  ال�سكان 
ا�ستنكره القاطنون بذات امل�ستة، حيث اأكدوا 
باأن هكذا اأفعال تعود عليهم بال�سلب، خا�سة 
بعد تلف هذه املرافق التي تعد من �سروريات 
احلياة وح�سلوا عليها ب�سق االأنف�ص بعد طول 

انتظار.
املوا�سي  اأ�سحاب  يعي�ص  ال�سياق،  ذات  ويف 
بعد  والهلع،  اخلــوف  وقع  على  امل�ستة  بــذات 
املواطنني  اأحد  موا�سي  على  ال�سطو  حادثة 
تكبد  مما  الوحيد  رزقــه  م�سدر  تعد  والتي 
حيث  عائلته،  قوت  على  اأتت  كبرية  خ�سارة 
كامل  قطيع  على  االأ�ــســرار  ع�سابة  ا�ستولت 
جمهولة  وجهة  اإىل  واأخــذهــا  املا�سية،  مــن 
التفطن ل�سرقة  اأخرى مت  بعيدة، يف حادثة 
يف  اأ�سحابها  قبل  من  املوا�سي  من  جمموعة 

م�ستة ذراع التكار.

�سرقة  حادثة  الق�سبات،  بلدية  �سهدت  كما 
وامراأة  رجل  �سخ�سان  بها  قام  حيث  غريبة 
قبل  امل�ساكن،  اأحد  باقتحام  النهار  و�سح  يف 
اأن يتفطن لهما اأهل املنزل واجلريان، وخالل 
مــرور  حلـــادث  تعر�سا  ــرار،  ــف ال حماولتهما 

وادي،  يف  �سيارتهما  �سقوط  يف  متثل  ــروع،  م
بالقب�ص  الوطني  الدرك  م�سالح  قامت  حيث 
م�ستة  �سهدت  كما  معهما،  والتحقيق  عليهما 
يعود  املا�سية  من  قطيع  �سرقة  الطران�سي، 

الأحد الفالحني.

حتولت اأعمدة االإنارة يف العديد من �سوارع 
القطب العمراين حملة 3 يف وادي ال�سعبة، 
وظيفتها  تـــوؤدي  ال  ديــكــورات  جمــرد  اإىل 
احلي  �سكان  من  الكثري  به  اأدىل  ما  ح�سب 
الدام�ص  الظالم  من  ذرعــا  �ساقوا  الذين 
يف  العمومية  االإنــارة  م�سكل  حل  وانتظار 
واجلرائم  ال�سرقات  بانت�سار  معروف  حي 

فيه ب�سكل مثري للخوف.
عرّبوا   ،3 حملة  العمراين  القطب  �سكان 
العمومية  االإنارة  تعميم  اإىل  حاجتهم  عن 
للحي،  التابعة  واالأحــيــاء  ال�سوارع  كل  يف 
يف  التجوال  باأن  ذاته  ال�سياق  يف  م�سيفني 
هذه االأحياء ليال اأ�سبح اأمرا �سعبا للغاية، 

على  االعــتــداء  ظاهرة  ا�ستفحال  ظل  يف 
والل�سو�ص،  املجرمني  طرف  من  املواطنني 
مرتعا  اأ�ــســبــح  احلــي  اأن  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
قيد  املــبــاين  ي�ستغلون  الــذيــن  للع�سابات 

الرذيلة  ملمار�سة  كاأوكار  واملحالت  البناء 
ال�سرقة  بعمليات  للقيام  والتخطيط 
وال�سطو على امل�ساكن يف ظل تردي االأو�ساع 

االأمنية يف احلي.
ويف ذات ال�سياق اأكد ال�سكان باأنهم توجهوا 
من  الو�سية  للم�سالح  ال�سكاوى  من  بكثري 
اأجل تدارك الو�سع بت�سليح اأعمدة االإنارة 
التجمع  اأحــيــاء  يف  تنت�سر  التي  املعطلة 
ال�سكاين دون فائدة، غري اأن مطالبهم بقيت 
االأ�سطر  هذه  كتابة  حتى  االأدراج  حبي�سة 
وتخوفهم  ال�سكان  غ�سب  اأثار  الذي  االأمر 
من التعر�ص لالعتداءات خا�سة يف الفرتة 

الليلية.

حملة  العمراين  بالقطب  موؤخرا  ا�ستفحلت 
التي  ال�سرقة  ظاهرة  باتنة،  بلدية  يف   1
النهار،  و�سح  يف  املواطنني  ممتلكات  تطال 
االعتداءات  جراء  خوفهم  عن  �سكان  وعرب 
تعر�ص  اآخرها  ممتلكاتهم،  ت�ستهدف  التي 

�سقة اإىل ال�سرقة، من قبل جمهولني.
املياه  عدادات  �سرقة  اأن  مواطنون،  واأ�ساف 
ما  ال�سكنية،  االأحياء  و�سط  بقوة  ا�ستفحلت 
تفاقم  من  نفو�سهم  يف  واخلــوف  الرعب  زرع 
القطب  ــذا  ه واأن  ال�سيما  الــظــاهــرة،  ــذه  ه
العمراين �سهد خالل فرتات �سابقة مثل هذا 
النوع من ال�سرقات اإىل جانب �سرقة الكوابل 

الهاتف  �سبكة  قطع  يف  وت�سبب  الهاتفية، 
واالنرتنت.

وعرب املعنيون عن قلقهم من تزايد تعر�سهم 
�ساأنه  من  ما  املنحرفني،  طــرف  من  لل�سرقة 
خماوفهم  جانب  اإىل  خ�سائر  لهم  يخلف  اأن 
بانت�سار  نـــددوا  ــن  اأي الو�سع،  ا�ستمرار  مــن 
التي  ال�سجارات  عن  ناهيك  الظواهر،  هذه 
ت�سهدها بني الفينة واالأخرى هذه التجمعات 
بح�سب  ــك  ذل اأمـــر  ي�ستدعي  مــا  ال�سكنية، 

املعنيني التكثيف من الدوريات االأمنية.
باالإعالم  املكلف  اأو�ــســح  ال�سياق  ذات  ويف 
لـ"االأورا�ص  للمياه  اجلــزائــريــة  بــوحــدة 

الفردية  الــ�ــســكــنــات  ــحــاب  اأ�ــس اأن  نيوز"، 
ملزمون بحماية عدادات املياه، يف حني يقع 
العداد  تغيري  مهمة  اجلهة  ذات  عاتق  على 
اجلميع،  متناول  يف  رمــزي  بثمن  واقتنائه 
مودعة  �سكوى  االأخــرية  هذه  ت�سليم  �سرط 
لدى امل�سالح االأمنية من طرف الزبون الذي 

تعر�ص لل�سرقة.
الظاهرة،  هذه  تكرار  اإىل  املتحدث  واأ�سار 
يتم  التي  املياه  عــدادات  م�سكل  جانب  اإىل 
غري  مقاولني،  طرف  من  بال�سكنات  اإي�سالها 
املياه  وحــدة  يجعل  ما  للمقايي�ص،  مطابقة 

عر�سة لل�سراعات مع الزبائن.

تعي�ش م�ؤخرا بلديات يف والية باتنة، على وقع ا�شتفحال ظاهرة ال�شرقة يف عديد امل�شاتي، على غرار  بلدية القيقبة والق�شبات، حيث �شهدت م�شتة ذراع التكار 
�شرقت اأغطية البال�عات وقن�ات ال�شرف ال�شحي، وكذا �شرقة جمم�عة من امل�ا�شي بذات امل�شتة.

وذكــــر مــ�ــســتــكــون يــقــطــنــون حــي 248 
تقدموا  اأنــهــم  البلدية،  بو�سط  م�سكن 
ب�سكاوى عديدة ومتكررة، نا�سدوا خاللها 
من  حيهم  وانت�سال  بالتدخل  امل�سوؤولني 
منذ  عليه  يتواجد  الــذي  املــزري  الو�سع 
اإن�ساءه، م�سيفني يف ذات ال�ساأن اأن العدد 
احلي  تقطن  التي  العائالت  مــن  املعترب 
الوالئية  ال�سلطات  اأمـــام  لها  ي�سفع  مل 
االأر�سفة  اإجنــاز  ي�سمل  م�سروع  لربجمة 
والتي  الرتابية  احلــي  طرقات  وتعبيد 
اإجناز  منذ  تهيئة  عملية  اأي  ت�سمها  مل 
املطروح  امل�سكل  ذات  وهو  ال�سكنات،  هذه 
بـ"احلي  حمليا  املعروف  م�سكن   40 بحي 
يف  طرقاته  تتواجد  حيث  الق�سديري" 
مزرية،  اأنها  عنها  يقال  ما  اأقــل  و�سعية 

ال�سكان  ليبقى  التهيئة،  عمليات  لغياب 
احلي  تهيئة  "حلم"  حتقق  ينتظرون 
وتخلي�سهم من "�سبح" الطرقات الكارثية 

واالأر�سفة الغائبة.
ويف ذات ال�سياق اأو�سح رئي�ص البلدية، اأن 
م�ساحله قامت باإعداد بطاقية للم�سروع يف 
اأكرث من مرة، فيما را�سل �سخ�سيا ال�سلطات 
الوالئية يف مرات عدة من اأجل تخ�سي�ص 
واأحياء  لتهيئة طرقات احلي  غالف مايل 
ا�ستجابة  اأي  يتلقى  مل  ــه  اأن اإال  اأخـــرى، 
الدائرة  رئي�ص  اأن  م�سيفا  الــيــوم،  لغاية 
للحي  املزرية  الو�سعية  على  بنف�سه  وقف 
الــوايل  تدخل  يف  االآن  واأمــلــه  اأيـــام  قبل 
ومنح البلدية م�سروعا لتهيئة �سوارع هذا 

التجمع ال�سكانــي.

الواقعة  "املرمالة"  م�ستة  فالحو  يعاين 
ببلدية اأوالد عمار بوالية باتنة، من عدة 
على  املنطقة  توفر  عــدم  اأبــرزهــا  م�ساكل 
دفعهم  مما  الفالحية  الكهرباء  م�ساريع 
بدال  املــــازوت  مـــادة  على  االعــتــمــاد  اإىل 
وكلفهم  كاهلهم  اأرهـــق  ممــا  الكهرباء  مــن 
�سرف اأموال �سخمة ب�سكل دوري من اأجل 
اتالف  وتفادي  الزراعية  اأرا�سيهم  �سقي 

املحا�سيل ب�سبب اجلفاف.
قيمته  ما  املازوت  ا�ستعمال  تكلفة  وبلغت 
وا�ستنكر  �سهر  كل  يف  �سنتيم  مليون   25
امل�سوؤولني  تنفيذ  عـــدم  بــ�ــســدة  هــــوؤالء 
تقدميها  على  ــادوا  ــت اع والــتــي  وعــودهــم 
للفالحني يف كل مرة، ويطالب فالحو م�ستة 
من  بتمكينهم  الو�سية  اجلهات  "املرمالة" 
الكهرباء  م�سروع  من  اال�ستفادة  يف  حقهم 
يف  بــه  وعـــدوا  والـــذي  املجمد  الفالحية 
اأنه مل ينجز، يف الوقت  اإال  منا�سبات عدة 
ــل  ــن اأج ـــذي يــكــافــح فــيــه الــفــالحــون م ال
مثمرة  اأ�سجار  من  تبقى  ما  على  احلفاظ 
ا�ستمرار  اأن  خا�سة  ـــرى  اأخ وحما�سيل 
يف  اال�ستعجال  ــدم  وع ماهو  على  الو�سع 
وعدم  الفالحية  الكهرباء  م�سروع  تنفيذ 

تلف  يف  حمالة  ال  �سيت�سبب  املــيــاه  توفر 
�سجرة  و300  عنب  �سجرة   300 من  اأكرث 
لوز واأكرث من 2000 �سجرة زيتون، ويوؤكد 
الفالحون اأن امل�سخات املائية امل�ستعملة يف 
�سقي االأرا�سي الزراعية والب�ساتني حتتاج 
اإىل طاقة كهربائية معتربة يف ت�سغيلها و 
متكني الفالح من توفري الكمية الالزمة من 

املياه املوجهة لل�سقي.
الكهرباء  ــروع  ــس مــ� اأن  ــالــذكــر  ب ــر  ــدي ج
اإجنـــازه  املــزمــع  مــن  كــان  الـــذي  الفالحية 
ل�سالح �سكان "م�ستة املرمالة" اإال اأن امل�سروع 
امليزانية،  �سعف  ب�سبب  وذلك  النور  ير  مل 
باال�سافة اإىل ارتفاع عدد الفالحني الذين 
من  امل�سروع  ذات  من  ا�ستفادتهم  املنتظر  من 
االأ�سباب  اأهم  اأحد  التكلفة وهذا  رفع  �ساأنه 
اأر�ص  امل�سروع على  التي حالت دون جت�سيد 
االنتاج  على  �سلبا  �سيوؤثر  ما  وهذا  الواقع، 
الفالحي للمنطقة التي لطاملا ا�ستهرت باإنتاج 
باالإ�سافة  والفلفل  الزيتون  اأنـــواع  ــود  اأج
تراجع  اإنتاجها  اأن  اإال  امل�سم�ص،  فاكهة  اإىل 
االخــرية  ال�سنوات  خــالل  ملحوظ  ب�سكل 
ب�سبب امل�ساكل التي يتخبط فيها القطاع يف 

املنطقة.

اأم�ص،  اأول  اإحتج 
جامعة  خــريــجــو 
املتوا�سل  التكوين 
تنديدا  بــبــاتــنــة، 
من  بــاإقــ�ــســائــهــم 
الدرا�سة  موا�سلة 
الـــــطـــــوريـــــن  يف 
واملا�سرت،  لي�سان�ص 
الــقــرارا  معتربين 

جمحفا يف حقهم.
واأكد املحتجون، اأن لهم كامل احلق يف اإمتام 
الدرا�سة يف الطورين ال�سالفي الذكر واأنه ال 
يوجد اأي فرق بني اأي �سهادة جامعة واأخرى، 
لهم  توؤكد  كانت  املعنية  اجلهات  اأن  م�سيفني 
املتوا�سل  التكوين  �سهادة  اأن  منا�سبة  كل  يف 
االأمر  العادية  ال�سهادات اجلامعية  تعادل  ال 

الـــــــذي اإعــــتــــربه 
باملجحف  الطلبة 
ويف  ـــم،  ـــه ـــق ح يف 
نف�سه  الـــ�ـــســـيـــاق 
ذات  اأ�ــــــــســــــــاف 
على  اأن  املحتجون 
املعنية  ـــات  اجلـــه
وت�سوية  التدخل 
خريجي  و�سعية 
جامعة التكوين املتوا�سل وامل�ساواة بني حاملي 

ال�سهادات اجلامعية مبختلف اأطوارها.
التكوين  بجامعة  م�سادر  اكــدت  جهتها  من 
اأن  نيوز،  بــاالأورا�ــص  لها  اإت�سال  يف  املتوا�سل 
حتديد  يف  املخولة  وحدها  الو�سية  الــوزارة 

م�سري الطلبة، ووحدها من ت�سع القوانني.

ت�ضتهدف املوا�ضي واملنازل واأغطية البالوعات

يف غياب عمليات ال�ضيانة

زرعت الرعب بني املواطنني

مل مت�ّضها م�ضاريع التهيئة منذ اإجنازها

اأزيد من 2600 �ضجرة مثمرة مهددة بالتلف

طالبوا بال�ضماح لهم ملوا�ضلة الدرا�ضة يف اللي�ضان�ض واملا�ضرت 

ع�سابات ال�سرقة تثري الرعب يف بلديات بباتنة

اأعمدة االإنارة تتحول اإىل جمرد ديكور ب�سوارع يف حملة 03

ع�سابات ت�ستهدف عدادات املياه بباتنة
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جتمعات �سكنية بطرقات ترابية منذ 
اإن�ساءها يف مدينة تاخلمت بباتنة!

فالحون يطالبون بتوفري الكهرباء 
الفالحية مب�ستة "املرمالة" باأوالد عمار خريجو جامعة التكوين املتوا�سل

 بباتنة يحتجون 

نا�شد ُم�اطن�ن يقطن�ن حي 248 و40 م�شكن ببلدية تاخلمت يف والية باتنة، ال�شلطات ال�الئية 
بالتدخل العاجل ق�شد متكينهم من م�شاريع التهيئة احل�شرية، واإخراجهم من دائرة املعاناة التي 

يتخبط�ن فيها منذ �شن�ات ط�يلــة ب�شبب و�شعية الطرقات املهرتئة.

�سفيقة. �ص

نا�سر. م



معاوية. �ص

اأم البواقي

خن�شلة

بعد اإمضضاء اتفاقية مع الديوان الوطني لرتبية الأنعام

بلديات  مبختلف  املــوالــون  رفــع 
ان�سغالهم  الــبــواقــي،  اأم  واليـــة 
الفالحية،  املــ�ــســالــح  ملــديــريــة 
كمية  يف  امل�سجل  العجز  ب�سبب 
للموالني،  املــمــنــوحــة  االأعــــالف 
الكافية  بغري  اعــتــربوهــا  والــتــي 
من  االأبقار  الحتياجات  بالنظر 

غذاء.
واأكد املوالون اأن كمية 4 كلغ من 
غري  الــواحــدة  للبقرة  االأعـــالف 
كافية، باالإ�سافة لنق�ص االأمطار 
املرتبطة  الــ�ــســحــيــة  واالأزمــــــة 
اأما  "كورونا"،  فــريو�ــص  بانت�سار 
الفالحية  ــالــح  املــ�ــس ــة  ــري ــدي م
وحدة  مع  اتفاقية  اأبرمت  فقد 
االأنعام  لتغذية  الوطني  الديوان 
اأوالد  ببلدية  الدواجن  وتربية 
مــنــتــوج جديد  لــتــقــدمي  حــمــلــة، 

بلديات  مبختلف  املوالني  لتمويل 
والية اأم البواقي بالعلف البديل، 
لن  والــذي  مدرو�ص  ب�سعر  وبيعه  
للقنطار  دج   2840 مبلغ  يتجاوز 

الواحد.
املــ�ــســالــح الــفــالحــيــة اأكــــدت اأن 
جميع  �سيخ�ص  الــبــديــل  العلف 
والية  بلديات  مبختلف  املوالني 
اأم البواقي، وت�سمل مربي االأبقار 
واالأغنام و املاعز واالإبل، ويحتوي 
العلف البديل على الذرة وال�سعري 
ــد الــرتخــيــ�ــص  ــع والـــنـــخـــالـــة، ب
االأنعام  لتغذية  الوطني  للديوان 
با�سرتجاع 30 باملائة من النخالة 
العمومية  املطاحن  يف  املنتجة 
�سنع  عملية  الإجنــاح  واخلا�سة، 
�سوق  وتنظيم  الــبــديــل  الــعــلــف 

تغذية املوا�سي.

اعتماد العلف البديل لرتبية
 االأبقار يف اأم البواقي

بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص بن �ستول.�ص

لبلدية  البلدي  ال�شعبي  املجل�ش  من  3 جلان  ت�شكيل  ب�شرورة  ب�زيدي،  ،علي  والية خن�شلة  وايل  اأمر 
ملف  اإىل  اإ�شافة  احل�شري،  املحيط  ونظافة  النفايات  رفع  غرار  على  امللفات  مبختلف  للتكفل  خن�شلة 

االإدارة العم�مية وكذا البناء الف��ش�ي.

�شطيف

اأغلقوا طريقا وطنيا

يف ظل نق�ض التاأطري واحلرا�ضة

وعود بتعويضض التجار املتضضررين

بلدية الر�ضفة

يف غياب ال�ضتثمارات

بعد اجتماع تن�ضيقي خ�ض لدرا�ضة خمتلف امللفات

اأقدم الع�سرات من الفالحني النا�سطني 
البلديات  يف  التبغ  زراعـــة  ــال  جم يف 
الواقعة يف اجلهة اجلنوبية من والية 
�سطيف على تنظيم وقفة احتجاجية 
متبوعة بغلق الطريق الوطني رقم 28 
مبدخل  وامل�سيلة  �سطيف  بني  الرابط 
احلجارة  بوا�سطة  بــاي  �سالح  بلدية 
على  احتجاجا  وهـــذا  �ــســاعــات  لــعــدة 
ك�ساد  نتيجة  طالتهم  التي  اخل�سائر 
منتوجاتهم ب�سبب رف�ص امل�سالح املعنية 
ا�ستقبال  الفالحة  مديرية  يف  ممثلة 

منتوجاتهم املو�سمية.
مناطق  يف  التبغ  مادة  منتجو  وحتدث 
لبلدية  التابعة  واحلــمــار  الغرنوقة 
التي  الكبرية  ال�سعوبات  عن  وملان  عني 
وهي  حما�سيلهم،  لت�سويق  يواجهونها 
اأن  دون  مرة  كل  يف  تتكرر  التي  املعاناة 
الفالحني  جعل  مما  فعلية  حلوال  جتد 

خ�سائر  يتكبدون  ت�سريحاتهم  ح�سب 
اأن  علما  املالية،  الناحية  من  معتربة 
بــلــديــات جــنــوب �سطيف  الــعــديــد مــن 
معروفة بن�ساط زراعة التبغ على غرار 
وق�سر  الر�سفة  باي،  �سالح  وملان،  عني 
اإنتاج كميات كبرية  يتم  االأبطال حيث 

من هذه املادة.
وتزامنا مع ال�سروع يف جني املحا�سيل 
ـــدوا  ــفــالحــني وج فــــاإن الــكــثــري مـــن ال
ظل  يف  املــنــتــوج  ت�سويق  يف  �سعوبات 
رف�ص الفرع التابع للتعاونية الفالحية 
حيث  االآن  حلد  منتوجاتهم  ا�ستقبال 
من  امل�سوؤولني  تدخل  ب�سرورة  طالبوا 
اأجل ال�سروع يف دفع املحا�سيل وتفادي 
ومن  كبرية  الكميات  اأن  خا�سة  تلفها 
غري املمكن ت�سويقها بطريقة اأخرى يف 
ظل عدم وجود �سركات خا�سة القتناء 

هذا املنتوج.

تواجه املن�ساآت الريا�سية التابعة 
لقطاع ال�سباب والريا�سة بوالية اأم 
البواقي التخريب واالإهمال ب�سبب 
باحلرا�سة  املكلفني  االأعــوان  نق�ص 
الليل،  فرتات  خالل  خا�سة  واالأمن 
ما جعلها عر�سة لل�سرقة والتخريب 

والتلف.
القطاع،  على  القائمون  وطــالــب 
ب�سرورة فتح منا�سب مالية جديدة 
ــة  ــب ــراق يف جمــــال احلـــرا�ـــســـة وامل
الريا�سية  املركبات  على  للحفاظ 
مركب   12 عــددهــا  يــبــلــغ  والــتــي 
بلديات  مبختلف  جـــواري  ريا�سي 
الوالية، اأغلبها تتواجد يف و�سعية 
باملن�ساآت  يتعلق  وفــيــمــا  مــزريــة، 
املغلقة، فقد مت ا�ستدعاء اجلمعيات 
النا�سطة مبختلف بلديات والية اأم 
البواقي لت�سيريها، حيث مت موؤخرا 
دار  بت�سيري  حملية  جمعية  تكليف 

�سمن  اأرغي�ص"  "ب�سيدي  ال�سباب 
ال�سنة  خــالل  اإبــرامــهــا  مت  �سراكة 
اجلمعوية  احلــركــات  بني  املا�سية 
ال�سباب  ومديرية  بالت�سيري  املوؤهلة 

والريا�سة.
اأوملبي  الن�سف  امل�سبح  م�سروع  اأما 
�سجل  والــذي  مليلة،  عني  مبدينة 
االنطالق  لكن   ،2012 �سنة  خالل 
�سنة  نهاية  كــان  لالأ�سغال  الفعلي 
التي  الــعــراقــيــل  ب�سبب   ،2017
الوعاء  النــعــدام  امل�سروع،  واجهها 
ما  امل�سبح،  الإجناز  املنا�سب  العقاري 
اأر�سية بو�سط مدينة  اأدى الختيار 
االأخطاء  تـــدارك  مــع  مليلة،  عــني 
االأوىل  الــدرا�ــســة  احتوتها  الــتــي 
للم�سروع، اأين جتري االأ�سغال حاليا 
موعد  حتديد  انتظار  يف  بامل�سروع 
املقاولة  قبل  مــن  قريبا  ا�ستالمه 

املكلفة باالإجناز.

العام  لــالإحتــاد  الــعــام  االأمـــني  ك�سف 
�سهرة  بن  حــزاب  واحلرفيني  للتجار 
عن ال�سروع يف اإعادة االعتبار للمركز 
التجاري اأحمد مهناوي ببلدية العلمة 
تعر�ص  والـــذي  �سطيف  ــة  والي �سرق 
حتى  وهذا  االآن  من  اأيام  قبل  حلريق 
حلول  قــبــل  للن�ساط  جــاهــزا  يــكــون 
ــني  االأم وقـــام  ــارك،  ــب امل رم�سان  �سهر 
العام بزيارة اإىل املركز من اأجل تفقد 
اأتى  الذي  احلريق  بعد  التجار  اأو�ساع 

على قرابة 30 حمل جتاري.
يف  ال�سروع  عن  العام  االأمــني  وك�سف 
من  املقرتحة  احلــلــول  بع�ص  درا�ــســة 
من  املت�سررين  التجار  م�ساعدة  اأجــل 
احلــريــق بــعــد اإتــــالف كــمــيــات كبرية 
طرف  مــن  اأخـــرى  و�سرقة  ال�سلع  مــن 
اأنه  �سهرة  بن  وقــال  املواطنني،  بع�ص 

مع  التــفــاق  التو�سل  الــ�ــســروري  مــن 
املركز  لهذا  االعتبار  الإعــادة  التجار 
للتجار  العام  لالإحتاد  التابع  التجاري 
من  املــئــات  ي�سم  ـــذي  وال واحلــرفــيــني 

املحالت التجارية.
من  العديد  يف  الن�ساط  عــودة  ورغــم 
اإال  املركز  هــذا  يف  التجاري  املحالت 
اأن العديد من التجار طالبوا ب�سرورة 
اخل�سائر  عن  تعوي�سهم  يف  االإ�ــســراع 
اأتى  الــذي  احلريق  بعد  طالتهم  التي 
يف  خا�سة  جتارية  حمالت  عدة  على 
هذه  لكراء  املرتفعة  التكاليف  ظل 
اأي�سا  الــتــجــار  طــالــب  كــمــا  ــالت،  ــح امل
ب�سرورة حت�سني ظروف العمل يف هذا 
الكثرية  النقائ�ص  ومعاجلة  املــركــز 
تعر�ص  الذي  االإهمال  عن  والناجمة 

له املركز طيلة ال�سنوات الفارطة.

اأوالد  قــريــة  �سكان  معاناة  مــازالــت 
يف  الر�سفة  لبلدية  التابعة  بو�سالمة 
�سطيف  ــة  والي مــن  اجلنوبية  اجلهة 
باملياه  التزود  عدم  اأزمة  مع  متوا�سة 
منازلهم  ال�سروب ف�سال عن عدم ربط 
تعد  حيث  الطبيعي،  الــغــاز  ب�سبكة 
م�ستوى  على  الــوحــيــدة  هــي  القرية 
البلدية والتي يتم ربطها بهذه ال�سبكة 
من  املتكررة  النداءات  رغم  احليوية 
جتد  مل  التي  والوعود  ال�سكان  طرف 

طريقها اإىل التنفيذ حلد االآن.
ال�سعب  الت�ساري�سي  الطابع  ورغــم 
 270 اأن معاناة نحو  اإال  املنطقة  لهذه 
غاز  قــــارورات  مــع  متوا�سلة  عائلة 
من  املــــازوت  �سهاريج  وكـــذا  الــبــوتــان 
مالية  مببالغ  والطهي  التدفئة  اأجــل 
ال  االأمـــر  اأن  ال�سكان  واأكـــد  مرتفعة 
بل  املازوت  �سهاريج  على  فقط  يقت�سر 

التذبذب  ظل  يف  املياه  �سهاريج  اأي�سا 
حيث  املــادة  بهذه  التزود  يف  احلا�سل 
اإىل  ت�سل  املياه  اأن  ال�سكان  بع�ص  اأكد 
اأننا  رغم  اأيام   10 كل  مرة  حنفياتهم 

يف ف�سل ال�ستاء.
اأي�سا  بو�سالمة  اأوالد  �سكان  وياأمل 
القرية  اإىل  املوؤدي  الطريق  تهيئة  يف 
الــعــزلــة التي  لــلــقــ�ــســاء عــلــى  وهــــذا 
فرتة  يف  خ�سو�سا  املنطقة  منها  تعاين 
التقلبات اجلوية، وياأمل ال�سكان اأي�سا 
وهذا  االبتدائية  املدر�سة  تو�سعة  يف 
الذي تعاين  الكبري  يف ظل االكتظاظ 
منه هذه املدر�سة، وتبقى اأمال ال�سكان 
املجل�ص  التفاتة من طرف  معلقة على 
البلدي اأو ال�سلطات الوالئية من اأجل 
برجمة م�سروع الربط بالغاز الطبيعي 
القاطنة  للعائالت  اأولية  يبقى  والذي 

يف هذه املنطقة.

ا�ستفادت منطقة الن�ساطات بوالية 
معترب  مــايل  غــالف  من  البواقي،  اأم 
اأجل  من  �سنتيم،  مليار   121 بـ  يقدر 
االنطالق يف التهيئة والربط مبختلف 
اأ�سغال  لت�سهيل  ال�سرورية،  ال�سبكات 
وجذب  ال�سناعية،  الوحدات  اإجناز 
من  امل�ستثمرين  من  ممكن  عدد  اأكرب 
اقت�سادية  مب�ساريع  االنطالق  اأجل 

تتما�سى مع احتياجات املنطقة.
التهيئة  ــعــدام  ان هــو  امل�سجل  لكن 
اخلـــا�ـــســـة بـــالـــطـــرقـــات املـــوؤديـــة 
و�سعية  يف  واملــتــواجــدة  للمنطقة، 
املركبات  مبـــرور  ت�سمح  ال  مــزريــة 
عـــربهـــا، مـــا جــعــلــهــا تــتــحــول ملكب 
القمامات  وكـــذا  ــح،  ــذاب امل لف�سالت 
ــار  اأث مــا  ــو  وه املنزلية،  والــنــفــايــات 

ال�سكنية  التجمعات  قاطني  ا�ستياء 
بعد  املنطقة،  من  بالقرب  املتواجدة 
انت�سار الروائح الكريهة املنبعثة من 

ف�سالت الدواجن.
طالبوا  البواقي،  اأم  مدينة  �سباب 

الوالئية  امل�سالح  تدخل  ب�سرورة 
من  اال�ستثمار  قطاع  على  والقائمني 
القطاع  تــدهــور  �سبب  درا�ــســة  ــل  اأج
البواقي،  اأم  مبدينة  االقت�سادي 
اإن�ساء  االأعــمــال عن  رجــال  وعــزوف 

خلق  يف  ت�ساهم  جتارية  موؤ�س�سات 
توفر  رغــم  جــديــدة،  �سغل  منا�سب 
مب�ساحات  الــ�ــســنــاعــيــة  ـــة  االأوعـــي

�سا�سعة.
الهيئات  حــالــيــا  ــوم  ــق ت بــاملــقــابــل 
املخت�سة مبديرية ال�سناعة واملناجم 
الوكالة  مــديــريــة   مــع  بالتن�سيق 
العقاري  والتنظيم  للت�سيري  الوالئية 
لالأوعية  وا�ــســعــة  تطهري  بعملية 
رخ�ص  �سحب  مت  اأيـــن  الــعــقــاريــة، 
املوجهة  االأرا�ــســي  مــن  اال�ــســتــفــادة 
امل�ساريع  اأ�ــســحــاب  مــن  لال�ستثمار 
املتقاع�سني  امل�ستثمرين  و  الوهمية 
مع  بالتن�سيق  باالأ�سغال  االنطالق  يف 
وكالة الت�سيري والتنظيم العقاري باأم 

البواقي.

�سجلت اللجنة املكلفة 
مبراقبة نوعية وجودة 
االأ�سغال، عدة حتفظات 

على م�سروع 300 �سكن 
ترقوي مدعم ببلدية قاي�ص 

بوالية خن�سلة، خا�سة ما 
تعلق بنوعية االأ�سغال وكذا 

نوعية مواد البناء امل�ستعملة، 
اإ�سافة اإىل عدم احرتام 

مدة االأ�سغال، كما �سجلت 
عدم توفر االإنارة الداخلية 

واخلارجية بالن�سبة 
للعمارات التي انتهت بها 

االأ�سغال، وبخ�سو�ص مطالب 
�سكان احلي التي مت رفعها 

لل�سلطات املحلية والوالئية 
يف وقت �سابق على راأ�سها 

املطالبة بالتهيئة اخلارجية 
للحي وكذا الربط مبختلف 

ال�سبكات فقد مت ت�سجيلها 
هي االأخرى ليتم التكفل بها 

خالل االأيام املقبلة.

اجتماع  خلفية  على  جــاء  الــقــرار 
ــرة  دائ رئي�ص  الــوالئــيــة  ال�سلطات 
خن�سلة  بــلــديــة  ورئــيــ�ــص  خن�سلة 
اأجل  مــن  البلدي  املجل�ص  واأعــ�ــســاء 
االجتماعية  الــو�ــســعــيــة  درا�ـــســـة 
وهذا  خن�سلة،  لبلدية  واالقت�سادية 
مبرافقة القطاعات املعنية على غرار 

البيئة والتعمري، االأ�سغال العمومية، 
اجلهود  تكثيف  �سرورة  الوايل  واأكد 
جميع  واإ�ــســراك  الــدائــم  والتن�سيق 
الت�سيري  يف  البلدي  املجل�ص  اأع�ساء 
اأمثل  تكفل  ـــل  اأج ــن  م واملــ�ــســاهــمــة 
وعــمــلــي، وفـــق خمــطــط عــمــل مــدرج 
املقرتحة  الــعــمــلــيــات  كــل  يت�سمن 

عملية،  لكل  حمــدد  زمني  وبرنامج 
كما اأ�سار اإىل اإ�سرافه ال�سخ�سي على 
مت  مــا  واإجنـــاز  تنفيذ  مــدى  متابعة 
االتفاق عليه خالل اجلل�سات املقبلة 
والتي  الــلــجــان  مــع  �ستجمعه  الــتــي 
يوم   15 كل  خالل  اأو  دورية  �ستكون 

عند ال�سرورة.

منتجو التبغ يطالبون بتكفل التعاونيات 
الفالحية مبنتوجاتهم من�ساآت ريا�سية عر�سة للتخريب

 يف اأم البواقي

اإعادة االعتبار للمركز التجاري 
املحروق بالعلمة قبل �سهر رم�سان

معاناة متوا�سلة مع �سهاريج
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حتفظات باجلملة ت�سكيل جلان للتكفل بان�سغاالت �سكان خن�سلة
على م�سروع 300 

�سكن ترقوي 
بقاي�س
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املنتدى اجلزائري-الفواري:

مت  ال��ت��ي  الأوىل  ال�سحنة  انطلقت 
ت�����س��دي��ره��ا م��ن ولي����ة ال�����وادي اىل 
 4 تتوا�سل  اأن  على  طن،  ب�26  ا�سبانيا 
اىل  اأ�سبوع  كل  اأخ��رى  �سحنات   6 اىل 
هذه  وتعد  م��ار���ص.  �سهر  نهاية  غاية 
ال�سحنات يف اإطار الطلبيات الأوروبية 
اإىل  اإ���س��اف��ة  اجل��زائ��ري��ة،  للبطاطا 
وجلب  الإنتاج  من  الفائ�ص  اإمت�سا�ص 

العملة ال�سعبة.
املتو�سطية  عليها  ا���س��رف��ت  وال��ت��ي 
قدمت  وال��ت��ي  وال��ت��ربي��د،  للتو�سيب 
ال�سحنة  وتعليب  توظيب  يف  ت�سهيلت 
ا�سبانيا  ل��دول��ة  البطاطا  م��ن  الأوىل 
ت�ستمر  اأن  ع��ل��ى  امل�����س��دري��ن  ل�����س��ال��ح 

عمليات الت�سدير اأ�سبوعيا.
مو�سم  بداية  ال��وادي  ولي��ة  وتعرف 
يفوق  وال���ذي  البطاطا،  منتوج  جني 
اإمت�سا�ص  اجل  ومن  قنطار  مليون   11
اأول  اإن��ط��ل��ق��ت  الن���ت���اج،  يف  ال��ف��ائ�����ص 
دولة  نحو  الوادي  من  للت�سدير  �سحنة 

اإ�سبانيا.

ك�����س��ف وزي����ر ال���ربي���د وامل��وا���س��لت 
ال�سلكية والل�سلكية، ابراهيم بومزار، 
الرابعة  املرتبة  احتلت  اجل��زائ��ر  اأن 
افريقيا يف جمال التجارة الإلكرتونية. 
واأكد بومزار يف تغريدة له، اأن اجلزائر 
لآخر  وفقا  عامليا  مرتبة  ب�29  تقدمت 
املتحدة  الأمم  موؤمتر  عن  �سادر  تقرير 
وال��ت��ن��م��ي��ة، حم��ت��ل��ة بذلك  ل��ل��ت��ج��ارة 

املرتبة الرابعة اإفريقيا. 
املرتبة  م��ن  بذلك  اجل��زائ��ر  لتنتقل 
بذلك  وحمتلة  عامليا،   80 اإىل   109
املرتبة الرابعة اإفريقيا. هذا التح�سن 
يرجع اإىل جهود الدولة يف جمال تعميم 
ا�ستعمال الأنرتنت والإدماج املايل وكذا 
حت�سن ترتيب الربيد اجلزائري ح�سب 

الإحتاد الربيدي العاملي.

حتتل املرتبة الرابعة افريقيا..اأهمية ا�ضتحداث "بنك للبذور"..

من  كل  مع  التفاقيات  توقيع  مت  وقد 
التطوعي" و  للعمل  الوطنية  "اجلمعية 
للبيئة واملواطنة"  "املنظمة اجلزائرية 
والتنمية  للبيئة  المتياز  و"موؤ�س�سة 
اخلرية  اميدول  امل�ستدامة" و"موؤ�س�سة 
لغرداية" و"جمعية ال�سباب لتنمية روح 
و"اجلمعية  الأعمال"  وري��ادة  امل��ب��ادرة 
خماطر  م��ن  البيئة  حلماية  الولئية 
التكنولوجيا لولية البليدة" و"جمعية 
الرم�سي  البيئة ملدينة  اأ�سدقاء  ال�سباب 

بولية تلم�سان".
كما مت التوقيع كذلك مع كل من "جمعية 
بلعبا�ص"  �سيدي  لولية  متطوع  �سباب 
اخل�سراء  امل��وج��ة  ا���س��دق��اء  وجمعية 
بريق  و"جمعية  ال�سلف"  ولي��ة  مكتب 
21 لرتقية الطاقات املتجددة والتنمية 
و"جمعية  �سكيكدة"  لولية  امل�ستدامة 
ال�سباب  اأو�ساط  يف  والت�سال  الإع��لم 
لولية قاملة" و"جمعية ب�سمتك للبيئة 
امل�ستدامة  والتنمية  الواحات  وتثمني 
�سالح" و"جمعية  عني  املنتدبة  للولية 
ترقية البيئة لولية النعامة" و"جمعية 
الأرز للبيئة والتنمية امل�ستدامة لولية 

خن�سلة".
الوطنية  للوكالة  العام  املدير  وق��ال 
للنفايات، كرمي ومان، يف كلمة له مبنا�سبة 
التفاقيات،  هذه  على  التوقيع  مرا�سيم 
اأن هذه املبادرة تعد "اخلطوة الأوىل من 
الفعلي  الت�ساركي  العمل  لتكري�ص  نوعها 
جمال  يف  امل��دين  واملجتمع  الوكالة  بني 
ت�سير النفايات وذلك من اأجل الو�سول 
الت�سير العقلين  اأ�سمى  وهو  اإىل هدف 

للنفايات على امل�ستوى الوطني".
من  تلتزم  الوكالة  ان  امل�سوؤول  واأ�ساف 
"مرافقة  على  التفاقيات  ه��ذه  خ��لل 
واإ�سراك املجتمع املدين يف جمال ترقية 
ثقافة  تر�سيخ  بهدف  النفايات  ت�سير 
ت�سير  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  �سليمة  بيئية 

النفايات يف اجلزائر".
�سيتوج  الت�ساركي  العمل  هذا  ان  واأك��د 
اأر���ص  على  م�ساريع  و  ن�ساطات  ب��ع��دة 
كذلك"اإن�ساء  �سيتم  اأنه  م�سيفا  الواقع 
يف  اجل��م��ع��ي��ات  دور  ح���ول  عملي  دل��ي��ل 
من�سة  ا�ستحداث  مع  النفايات  ت�سير 
يف  النا�سطة  للجمعيات  وطنية  رقمية 

جمال ت�سير النفايات".
اختيار  وقع  فقد  وم��ان  ال�سيد  وح�سب 
الوكالة على 14 جمعية وطنية  حملية 
نا�سطة يف املجال البيئي وت�سير النفايات 
والتي حققت ميدانيا م�ساريع كبرة بلغ 
�سيتها امل�ستوى العاملي على غرار "جمعية 
بلعبا�ص"  �سيدي  لولية  متطوع  �سباب 
التي فازت بجائزة  اأح�سن ثلث م�ساريع 
على امل�ستوى الفريقي يف اإطار تظاهرة 
التي  املناخية  التغرات  حول   23 كوب 

جرت باأملانيا �سنة 2017.
اجلمعيات  ب���ني  م���ن  ك��ذل��ك  وي���وج���د 
لغرداية"  اخلرية  اميدول  "موؤ�س�سة 
باأكمله  حي  ت�سيد  اأن  ا�ستطاعت  التي 
)نحو6.000  م�سكن   1.050 ي�سم 
مبقت�سى  �ساكن  كل  يتعهد  حيث   ) �ساكن 
نظافة  على  يحافظ  ان  مكتوب  عقد 
ناهيك  النفايات  بفرز  ويلتزم  حميطه 
عن التزامه بغر�ص نخلة و�سجرة مثمرة 
الأخ�سر  املحيط  يف  للتزيني  �سجرة  و 
العمومي الذي يحيط بعمارة التي يقطن 

فيها.
حلماية  ال��ولئ��ي��ة  اجلمعية  واأك����دت 
لولية  التكنولوجيا  خماطر  من  البيئة 
اأنها  اجلمعيات  باقي  وك��ذا  البليدة"  
حول  التح�سي�ص  عمليات  يف  ت��رت��ك��ز 
فئة  على  للنفايات  العقلين  الت�سير 
يعدون  ال��ذي��ن  امل��ت��م��در���س��ني  الأط���ف���ال 
ال�سلوكيات  لتلقني  املثاليني"  "ال�سفراء 
الو�سول  اأج��ل  من  تبنيها  من  لبد  التي 
الت�سير  خ��لل  م��ن  نظيفة  بيئة  اإىل 

العقلين للنفايات.
ولغر�ص روح املواطنة البيئية يف نفو�ص 
الأطفال وال�سباب، تقوم هذه اجلمعيات 
متعلقة  خمتلفة  م�سابقات  ب���اإج���راء 
اأو  حي"  "اأنظف  غ���رار  على  بالبيئة 
مدينة" مع  "اأنظف  مدر�سة" اأو  "اأنظف 

منح جوائز حتفيزية للفائزين.
الإطار  هذا  اجلمعيات يف  هذه  واأب��رزت 
ال�سباب  مرافقة  على  حاليا  تعمل  اأنها 
من  اخل�سراء  املقاولتية  غمار  خلو�ص 
اإطار  يف  النفايات  ور�سلكة  تثمني  اأج��ل 
�ساأنه  من  وال��ذي  التدويري  القت�ساد 
النهو�ص  يف  فعالة  ب�سفة  ي�سارك  اأن 

بالقت�ساد الوطني.

العام  املدير  الرئي�ص  حكار  توفيق  وق��ف 
م�ساريع  تفقد  على  ���س��ون��اط��راك،  ملجمع 
ال�سناعية  املنطقة  م�ستوى  على  القطاع 
م�سروع  ل�سيما  رم��ل،  بحا�سي  امل��ت��واج��دة 
على  والعمل  الغاز،  �سغط  تعزيز  حمطات 
واملطالب  ان�سغالت  خمتلف  على  الط��لع 

املرفوعة جت�سيدا للت�سال اجلواري.
الرئي�ص  اأّن  اإىل  �سوناطراك  بيان  واأ�سار 
املدير العام للمجمع الذي كان رفقة الأمني 
البرتول،  لعمال  الوطنية  للحتادية  العام 
للنقابة  ال��ع��ام  والأم���ني  والكيمياء،  ال��غ��از 
ال��وط��ن��ي��ة ل�����س��ون��اط��راك، وك���ذا ج��م��ع من 
ال�سناعية  املنطقة  زار  ال�سامية،  الإطارات 
معاجلة  وح��دة  بينها  من  تيميمون،  ملجمع 

الغاز الطبيعي.
املنطقة  امل��وايل،  اليوم  يف  الوجهة  وكانت 
الوفد  زار  حيث  تيميمون  ملجمع  ال�سناعية 
يبلغ  التي  الطبيعي  الغاز  معاجلة  وح��دة 
النتاج بها حاليا 3 مليني مرت مكعب يوميا 
يف  يوميا  مكعب  مرت  مليني   5 اىل  و�سي�سل 
امل�ستقبل القريب. كما �سمحت هذه الزيارة 
بتد�سني قاعدة حياة جديدة جمهزة بكامل 

للريا�سة،  قاعة  من  الجتماعية  الهياكل 
عيادة  ال��ري��ا���س��ات،  متعدد  ملعب  م�سبح، 
عمال  ل�سالح  والرتفيه  للراحة  وف�ساءات 

املجمع.
الإنتاج  منطقة  بزيارة  الوفد  بعدها  قام 
قاعدة  وتد�سني  اأدرار  بولية  اإلتو  حا�سي 
احلياة اجلديدة، املنجزة من طرف ال�سركة 
لأكرث  ت�سع  والتي   ،ENGCB الوطنية 
200 عامل وحتتوي على جميع املرافق  من 
ال�سحية، الريا�سية والرتفيهية التي ت�سمح 

للعامل باأداء عمله يف ظروف جيدة.
يف اليوم الخر من هذه الزيارة قام الوفد 
�سبع  البرتول مبنطقة  بتفقد مركب تكرير 
لإخماد  التطبيقية  ال��ت��م��اري��ن  ومتابعة 
تعبئة  اث��ن��اء  تن�سب  ق��د  ال��ت��ي  احل��رائ��ق 
�سهاريج الوقود، كما اأعطيت اإ�سارة البدء يف 
ا�ستغلل احوا�ص معاجلة املياه بهذا املركب 
من اجل املحافظة على البيئة خا�سة املياه 

اجلوفية.
الوفد على تكرمي  اأ�سرف  الزيارة  يف ختام 
املحروقات  تاأميم  ذك��رى  مبنا�سبة  العمال 

وهذا بتوزيع ميداليات الوفاء.

اإقت�صاداالثنني  12  فورار 2971/ 22  فيفري 2021 املوافق لـ 10 رجب  061442
وخلل تد�سينه ملقر الغرفة اجلزائرية 
بعد  بالعا�سمة  وال�سناعة  للتجارة 
اأح�ست  ال��وزارة  اإن  بكاي،  قال  ترميمه، 
من  للت�سدير  قابل  منتوج   15 من  اكرث 
مذكرا  والإ�سمنت،  الزيتون  زيت  بينها 
للمنتجني  اأ�سغت  قد  ال��وزارة  م�سالح  اأن 
م�ساكلهم  ط��رح��وا  �سعب  ع��دة  وممثلي 

وان�سغالتهم من اأجل حلها.
املنتدب  الوزير  ال�سياق،اأ�سار  هذا  ويف 
اإىل م�ساكل تتعلق باملعلومة القت�سادية، 
باأنظمة اجلودة والرزم والتعليب وكذلك 
ذات  ك�سف  كما  بالنقل.  تتعلق  م�ساكل 
امل��ت��ح��دث، ع��ن ات��خ��اذ ع��دة اج���راءات 
لدعم  ال��وزاري��ة  دائ��رت��ه  م�ستوى  على 

اأخرى  قطاعات  مع  ب��امل��وازاة  الت�سدير 
غ��رار  على  الت�سدير،  بعملية  معنية 

الأعمال  وجمال�ص  الدبلوما�سية  امل�سالح 
امل�سرتكة.

اأعلن املدير العام للمركز العربي-الفريقي 
لل�ستثمار والتنمية اأمني بوطالبي، اأن قطاعي 
من  يعتربان  والفلحة  الغذائية  ال�سناعات 
بني اأهم القطاعات املحددة لتعزيز التبادلت 

التجارية بني اجلزائر وكوت ديفوار.
امل��ن��ت��دى اجل��زائ��ري- ل��ه يف  ويف م��داخ��ل��ة 

الفواري عرب تقنية التحا�سر املرئي عن بعد، 
اىل  تهدف  اجلزائر  اأن  بوطالبي  ال�سيد  اأكد 
ديفوار  كوت  مع  التجارية  العلقات  تدعيم 
قطاعي  يف  خ�سو�سا  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
اللذين  وال��ف��لح��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سناعات 
يف  للبلدين''.  بالن�سبة  قوة  نقاط  يعتربان 
كوت  اأن  امل�سوؤول  ذات  �سرح  اخل�سو�ص،  هذا 
ديفوار متثل بالن�سبة للجزائر بوابة افريقيا 
الغربية ونقطة عبورجتارية باملنطقة نظرا 

لقربها من 14 بلدا من القارة.
وبخ�سو�ص املنتدى، اأو�سح املتدخل اأنه جمع 
300 رجل اأعمال من البلدين ا�سافة  قرابة 
من�سة  يف  م�سجل  متعامل   700 ح��وايل  اىل 
 120 من  اأك��رث  بربجمة  �سمح  مما  اللقاءات 
لقاء بني املتعاملني القت�ساديني اجلزائريني 

والإفواريني.
من جهة اأخرى، اأ�سار ال�سيد بوطالبي اىل اأن 
هذا املنتدى �سي�سمح باإقامة علقات مبا�سرة 

اجلزائريني  الق��ت�����س��ادي��ني  الفاعلني  ب��ني 
"التكاليف  ت��ف��ادي  ثمة  وم��ن  والإف���واري���ني 

الباهظة التي يجنيها الو�سطاء''.
ا�ستغلل  فر�سة  على  امل��ت��دخ��ل  اأك���د  كما 
التي  الم��ت��ي��ازات اجل��م��رك��ي��ة واجل��ب��ائ��ي��ة 
متنحها اتفاقات منطقة التبادل احلر للقارة 
منذ  املفعول  �سارية  اأ�سبحت  التي  الفريقية 

يناير املا�سي.
ومن جهته، ذكر املدير العام ل�سركة ترا�ست 
للتاأمينات عبد احلكيم حجو ب�سفته و�سيطا 
 53 1،2 مليار ن�سمة التي متثلها  ب�سوق ت�سم 
منطقة  اتفاقات  على  �سادق  افريقيا  بلدا 

التبادل احلر للقارة الفريقية.
التجارية  التبادلت  حجم  ب�سعف  ندد  واإذ 
 15 �سوى  ميثل  ل  حيث  افريقيا  مع  للجزائر 
اأو�سح  فقد  اخلارجية،  تبادلتها  من  باملئة 
 2030 بحلول  املن�سود  الهدف  اأن  املتدخل 
خمتلف  ع���رب  ب��امل��ئ��ة   51 ب��ل��وغ  يف  ي��ت��م��ث��ل 
القطاعات مثل الفلحة وال�سناعة وال�سحة 

واخلدمات.
ممثلني  م�ساركة  �سهد  املنتدى  هذا  اأن  يذكر 
اجلمارك  وكذا  واملالية  التجارة  وزارتي  عن 

وخمتلف املجمعات ال�سناعية اجلزائرية.

اأو�����س����ى ال���دك���ت���ور 
الرزاق  عبد  �سبوطي 
امل��ع��ه��د  يف  اخل����ب����ر 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ب��ح��وث 
ال��زراع��ي��ة يف ح��وار 
م���ع وك���ال���ة الأن���ب���اء 
اإىل  اجل����زائ����ري����ة 
"اتخاذ  ������س�����رورة 
عاجلة  اج�������راءات 

حلماية ال�سناف املحلية والتنوع  اجليني من 
اآثار التغرات املناخية ". لأن التغر املناخي 
للبلد مما قد  النباتية  يهدد الرثوة اجلينية 

يزيد من تبعيته ل�ستراد البذور.
للبلد  الغذائي  "الأمن  اأن  التاأكيد على  وبعد 
اجليني  تراثها  حماية  عرب  حمالة  ل  مير 
النباتي" اأو�سح ال�سيد �سبوطي اأن حيازة تنوع 
جيني مرتفع عندما يكون حمفوظ بطريقة 
ال�ستجابة  من  التمكني  �ساأنه  من  ناجعة، 

ب�سرعة لزيادة حاجيات القطاع الزراعي.
من  انطلقا  "ميكننا  ال�سدد،  هذا  يف  وق��ال 
بذورنا املحلية تطوير ا�سنافا ذات مردودية 
ومقاومة  مرتفعة  غذائية  وقيمة  كبرة 
ال�ستغناء  ع��ن  لنا  ي�سمح  مم��ا  امل��ي��اه  ل��ن��درة 

ا�ستراد البذور".
ومن جهة اأخرى، حذر هذا املخت�ص يف جمال 
الزراعة من ا�ستعمال ال�سناف املح�سنة التي 
اجلينية  امل��وارد  ح�ساب  على  ا�سترادها  يتم 

زيادة  بهدف  املحلية 
امل����ردودي����ة. واأب����رز 
اأن  ال�����س��ي��اق  ذات  يف 
ه�����ذا احل�����ل ال����ذي 
الفلحون  يعتمده 
مل����واج����ه����ة ال��ط��ل��ب 
املتزايد لل�سكان لي�ص 
بحيث  خ��ط��ر  دون 
ال��ت��غ��رات  ه���ذه  اأن 
الفلحية  املمار�سات  يف  اأحيانا  الراديكالية 
التدريجي  "الزوال  نتيجتها  تكون  للأهايل 
الأف�سل  تكيفها  من  بالرغم  بذورنا  لأ�سناف 

مع الظروف املناخية املحلية".
ويرى هذا اخلبر اأن احلفاظ على ال�سناف 
ت�سكل  ال�سرتاتيجية  ل��ل��زراع��ات  املحلية 
م�سدد  للبلد  امل�ستدام  الغذائي  للأمن  �سمانا 
للأ�سناف  املحافظة  يف  الأولوية  اإعطاء  على 
غرار  على  ال�سرتاتيجية  للزراعات  املحلية 
م�سيفا  والعلف  والبقوليات  احلبوب  ب��ذور 
مكانتها  ت��ربره  ال��زراع��ات  ه��ذه  "اختيار  اأن 

ال�سرتاتيجية يف القت�ساد الوطني".
وذكر يف نف�ص ال�سدد اأن فرع احلبوب يعرف 
مليون   6 من  باأكرث  للواردات  متزايدة  تبعية 
ثمة  وم��ن  �سنويا  احل��ب��وب  منتجات  م��ن  ط��ن 
املحلية  القمح  بذور  على  املحافظة،  �سرورة 
يف  اأف�����س��ل  م���ردودي���ة  لتحقيق  وت��ط��وي��ره��ا 

الهكتار الواحد.

ك�سف الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية عي�سى بكاي، يوم ال�سبت باجلزائر، اأن الوزارة اأح�ست اأكرث من 15 منتوجا قابل للت�سدير، 
مربزا اأن عدة اجراءات مت اتخذها ملرافقة املتعاملني القت�ساديني من اأجل رفع حجم ال�سادرات.

اأبرمت الوكالة الوطنية للنفايات، يوم ال�سبت باجلزائر العا�سمة، اتفاقيات �سراكة مع 14 جمعية 
وطنية وحملية نا�سطة يف جمال البيئة وت�سيري النفايات وذلك بهدف مرافقة اجلمعيات يف 

خمتلف م�ساريعها البيئية التي ت�سبو ا�سا�سا اإىل ت�سيري عقلين للنفايات.

جمعيات لها باع كبري يف املجال البيئي..



اأم�ص  ال�سومالية،  احلكومة  اتهمت 
�سوؤونها  يف  بالتدخل  الإم���ارات  الأح��د، 
الداخلية، واأنها تريد اأن ي�سبح ال�سومال 
يوم  بعد  هذا  وياأتي  وليبيا.  اليمن  مثل 
الإماراتية،  للخارجية  بيان  من  فقط 
اخللفات  حل��ّل  احل���وار  اإىل  فيه  دع��ت 
ال�سومالية  احلكومة  ب��ني  ال�سيا�سية 
واملعار�سة ال�سيا�سية، لكن البيان ت�سّمن 
املوقتة"،  الفيدرالية  "احلكومة  كلمة 
احلكومة  غ�����س��ب  اأث�����ار  ال����ذي  الأم�����ر 

ال�سومالية.
ال�سومايل،  الإع�����لم  وزي���ر  واأع�����رب 
�سباح  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف  دب��ي،  عثمان 
بيان  جت��اه  العميق  حزنه  عن  الأح���د، 
وزارة اخلارجية الإماراتية، م�سرًا اإىل 
اأبوظبي  اع��رتاف  ع��دم  عن  يك�سف  اأن��ه 

باحلكومة ال�سومالية.
يقظ  ال�سومايل  املجتمع  اأن  واأو���س��ح 
لإيقاعه  الكيدية  املوؤامرات  هذه  جتاه 
اليمن  مثل  جم���ددًا،  الفو�سى  مربع  يف 
الف�سل  ح��ال��ة  ج����ّرب  واأن�����ه  ول��ي��ب��ي��ا، 
ال�سيا�سي والأمني منذ عقود. واأ�سار اإىل 
اأن قيادات الإمارات كانت وراء الأزمات 
فيها  عا�ست  التي  والأمنية  ال�سيا�سية 
�سببًا  كانت  تدخلتها  واأن  ال�سومال، 
واأن  ال�سومال،  بناء  جهود  عرقلة  يف 
ال���دويل،  للقانون  خمالفة  م��وؤام��رت��ه��ا 
يف  ذلك  تثبت  التي  الوثائق  و�سنعر�ص 

وقتها املنا�سب، وفق قوله.
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت  ب����دوره����ا، 
الرغم  على  اإن��ه  بيان،  يف  ال�سومالية، 

الأقاليم  وروؤ�ساء  ا�ستعداد احلكومة  من 
اخللفية،  امل�سائل  ملعاجلة  الفيدرالية 
اأمام  عقبة  خارجية  قوى  تاأثر  "ظّل 
الطريق  متّهد  قد  التي  الأزمة"  انتهاء 

لإجراء النتخابات.
وب��ح�����س��ب ال���ب���ي���ان، ف�����اإن احل��ك��وم��ة 
ال�سومالية توافق على �سرورة النتهاء 
احل��وار.  ع��رب  اخل��لف��ي��ة،  الق�سايا  م��ن 
ال�سومالية  احلكومة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
كانت ت�سعى اإىل تطبيق منوذج انتخابي 
من  واح����د(  ل�سخ�ص  واح����د  )���س��وت 
يف  الت�سويت  م��ن  ال�سعب  متكني  اأج���ل 
النتخابات الرئا�سية والربملانية، اإل اأن 
هذا النموذج مل يتحقق نتيجة اعرتا�ص 
بع�ص روؤ�ساء الأقاليم الفيدرالية عليه. 
�سامل،  اتفاق  اإىل  الو�سول  اأج��ل  وم��ن 
بديل  اق���رتاح  على  احل��ك��وم��ة  واف��ق��ت 
)غر  انتخابات  من��وذج  تطبيق  ب�ساأن 

مبا�سرة(.
وتعليقًا على ت�سعيد املواجهات امل�سّلحة 
ملحاولة  اأ�سفه  البيان عن  الأخرة، عرّب 
كتلة املر�سحني يف �سباق الرئا�سة تنظيم 
تظاهرات "غر م�سروعة" ع�سية اإجراء 
املفاو�سات بني احلكومة وروؤ�ساء الأقاليم 

الفيدرالية يف العا�سمة مقدي�سو.
الحتقان  من  حالة  ال�سومال  وت�سود 
ال�سيا�سي، نتيجة خلفات بني احلكومة 
واملعار�سة  الأقاليم  وروؤ�ساء  جهة،  من 
التفا�سيل  بع�ص  حول  اأخ��رى،  جهة  من 
النتخابات  اإج����راء  ب��اآل��ي��ة  املتعلقة 

الربملانية والرئا�سية.
تاأجيل  اإىل  اخل���لف���ات  ت��ل��ك  واأدت 
الن��ت��خ��اب��ات اأك���رث م��ن م���رة، م��ن دون 
حتديد موعد وا�سح لها، على الرغم من 
اآخرها  كان  حوارية،  جولت  عدة  عقد 

اأوائل ال�سهر اجلاري.

ال�سومال يتهم االإمارات بالتدخل يف �سوؤونه الداخلية

مدير وكالة الطاقة الدولية يف طهران

الإيطاليون  ال�����س��واح��ل  خ��ف��ر  وا���س��ل 
مركب  غرق  بعد  البحث  عمليات  ال�سبت 
�سواحل  قبالة  املهاجرين  ع�سرات  يقل 

جزيرة لمبيدوزا، ليل اجلمعة ال�سبت.
م�ساء  بيان،  يف  ال�سواحل،  خفر  وق��ال 
 45 اأن��ق��ذ  "يف ه���ذه امل��رح��ل��ة،  ال�����س��ب��ت 
يف  رجال،  جميعهم  الإجمال،  يف  مهاجرًا 
"البحث  اأّن  البيان  واأ�ساف  لمبيدوزا". 
حمتملني  مفقودين  على  للعثور  متوا�سل 
ال�سواحل  خلفر  �سفينتني  با�ستعمال 
وبدعم جوي من مروحية". وثمة خم�سة 

مفقودين بح�سب اإفادات بع�ص الناجني.
ال�سواحل قد قالوا، يف وقت  وكان خفر 
�سابق، اإّن املركب انقلب خلل الليل بينما 
منت  على  املهاجرين  نقل  يتوّلون  كانوا 
بني  الواقعة  لمبيدوزا  قبالة  قواربهم 
خفر  يحدد  ومل  وليبيا.  وتون�ص  �سقلية 
الذين  املهاجرين  جن�سيات  ال�سواحل 

اأنقذوا.
بيانهم  يف  ال�����س��واح��ل،  خ��ف��ر  واأ����س���اف 
من  يوم  "بعد  جاءت  العملية  اأّن  ال�سابق، 
عدد  عن  الإب��لغ  ب�سبب  املكثف  الن�ساط 

كبر من املراكب التي تنقل مهاجرين".

خفر ال�سواحل 
االإيطاليون يبحثون 
عن ناجني بعد غرق 

مركب مهاجرين

مقتل 7 مدنيني يف هجوم م�سّلح 
على �سوق يف باك�ستان

غياب تكافوؤ الفر�س يف حمالت التطعيم 
بني الدول الغنية والفقرية يف العامل

14 اآخرون  ُقتل �سبعة اأ�سخا�ص واأ�سيب 
�سوق  على  م�سّلح  هجوم  ج���ّراء  ب��ج��روح 
باإقليم  خان  غازي  ديره  مدينة  يف  مدين 
م�سادر  وقالت  باك�ستان.  و�سط  البنجاب 
الن�ساء  زي  يلب�ص  م�سّلحًا  اإن  اأم��ن��ي��ة 
الر�سا�سة  اأ�سلحته  ن��ران  فتح  التقليدي 
مدين  �سوق  يف  املتواجدين  املدنيني  على 
ما  املدينة،  الدين  �سدر  �ساه  منطقة  يف 
بح�سب  مدنيني،  �سبعة  مقتل  عن  اأ�سفر 
اآخرين،   14 واإ�سابة  الأول��ي��ة،  الأن��ب��اء 

بينهم ن�ساء.
كما ُقتل املهاجم بنران اأحد املتواجدين 
الر�سمية  امل�سادر  ال�سوق، ومل تتحدث  يف 
هوية  ع��ن  ول  ال��ه��ج��وم  ع��ن  الآن  حتى 
املهاجم، وما اإذا كان الهجوم اإرهابيًا اأم له 

طابع جنائي.

اأغلقت ال�سرطة الباك�ستانية  من جهتها، 
بينما  ال�سوق،  اإىل  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق  ك��ّل 
الرئي�سي  الطريق  املنطقة  �سكان  اأغلق 
يف وجه احلركة، احتجاجًا على احلادث 
وقتل املدنيني، مطالبني ال�سلطات الأمنية 

بتوفر الأمن لهم.
هذه  يف  الباك�ستانية  ال�ساحة  وت�سهد 
ُقتل  حيث  الت�سعيد،  من  موجة  الأي���ام 
اأكرث من 20 من عنا�سر الأمن يف هجمات 
اجلنوب  اإىل  بلو�س�ستان  باإقليم  خمتلفة 
الغربي واملناطق القبلية املحاذية للحدود 
الأفغانية يف �سمال غرب باك�ستان، خلل 

الأ�سبوع املا�سي.
حركة  نفذتها  الهجمات  تلك  ومعظم 
"طالبان" باك�ستان اأو احلركات البلو�سية 

النف�سالية.

حملتيهما  ونيوزيلندا،  اأ�سرتاليا  ب���داأت 
كورونا  ف��رو���ص  �سد  مواطنيهما  لتطعيم 
يف  الغنية  ال���دول  م��ن  العديد  غ���رار  على 
عن  اللقاحات  ه��ذه  تغيب  حني  يف  العامل، 
يف  ومناطق  دول   107 وكانت  فقرة،  دول 
من   اأك��رث  نحو  ل�سكانها  اأع��ط��ت  ق��د  ال��ع��امل 
امل�سادة  اللقاحات  من  جرعة  مليون   21
اأعدتها  ح�سيلة  ح�سب  ك��ورون��ا،  لفرو�ص 
م�سادر  اإىل  بر�ص" ا�ستنادا  "فران�ص  وكالة 

ر�سمية.
عمليات  من   %45 اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
ال��دول  جمموعة  ب��ل��دان  يف  مت��ت  التطعيم 
ال�سناعية ال�سبع الكربى الغنية )الوليات 
املتحدة واأملانيا وفرن�سا وبريطانيا واإيطاليا 
واليابان وكندا(، التي ت�سم 10% من �سكان 

بتقا�سم  ال��دول  هذه  تعهدت  حيث  العامل، 
اجلرعات ب�سكل اأكرث اإن�سافا مع اأكرث الدول 
بريطاين  ق��رار  م�سروع  يدعوها  اإذ  فقرا، 
تقدمي  اإىل  ال��دويل،  الأم��ن  جمل�ص  يف  وزع 
لقاحات �سد هذا الفرو�ص، اإىل الدول ذات 

الدخل املنخف�ص.
و����س���دد م�����س��روع ال���ق���رار ال����ذي وزع��ت��ه 
ال�سبع،  ال�سناعية  ال��دول  على  بريطانيا 
يف  الأع�ساء  الأخ��رى  ال�14  ال��دول  وعلى 
"احلاجة  على  �سدد  الدويل،  الأمن  جمل�ص 
داعيا  والكفاءة"،  والإن�ساف  الت�سامن  اإىل 
"التربع بجرعات من  اإىل  املتقدمة  البلدان 
للبلدان  كورونا،  لفرو�ص  امل�سادة  اللقاحات 
وال���دول  ال��دخ��ل،  واملتو�سطة  املنخف�سة 

الأخرى املحتاجة".

بداأ املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غرو�سي، اجتماعات مع م�سوؤولني يف طهران، قبيل انتهاء مهلة حّددتها اإيران لتقلي�ص 
عمل املفت�سني الدوليني يف حال عدم رفع العقوبات الأمريكية، فيما اأعلن وزير اخلارجية الإيراين، حممد جواد ظريف، اأن قرار طهران ل يعني التخلي عن التفاق 

النووي املربم عام 2015.
الدولية  للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ب��داأ 
غرو�سي،  راف��اي��ل  ال���ذري���ة،  للطاقة 
طهران،  يف  م�سوؤولني  م��ع  اجتماعات 
اإي���ران  ح��ّددت��ه��ا  مهلة  ان��ت��ه��اء  قبيل 
يف  الدوليني  املفت�سني  عمل  لتقلي�ص 
الأمركية،  العقوبات  رف��ع  ع��دم  ح��ال 
الإيراين،  اخلارجية  وزير  اأعلن  فيما 
حممد جواد ظريف، اأن قرار طهران ل 
يعني التخلي عن التفاق النووي املربم 

عام 2015.
وقال ظريف، يف مقابلة مع التلفزيون 
الإيراين، الأحد، اإن قرار طهران اإنهاء 
عمليات التفتي�ص املفاجئ التي جتريها 
ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
اعتبارًا من 23 فرباير/ �سباط ل يعني 
التخلي عن التفاق النووي املربم عام 
رفع  وا�سنطن  على  يتعني  لكن   ،2015

العقوبات عن طهران لإنقاذ التفاق.
وانتقد ظريف اإدارة الرئي�ص الأمركي 
ج��و ب��اي��دن، ق��ائ��ًل: "يف واق��ع الأم��ر، 
ال�سغوط  �سيا�سة  ذات  يتبعون  ه��م 
دونالد  �سلفه  انتهجها  التي  الق�سوى" 
عن  العدول  "ميكن  واأ���س��اف:  ترامب. 

جميع اخلطوات التي اتخذناها )خارج 
نطاق التفاق النووي(.

وج�����ّدد ظ���ري���ف، م��وق��ف ب����لده من 
اأنها  م��وؤك��دًا  ال��ن��ووي،  الت��ف��اق  تنفيذ 
املقبل  ال��ث��لث��اء  م��ن  ب����دءًا  �ستوقف 
الذي  الإ���س��ايف  بالربوتوكول  العمل 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مينح 
�سلطة الرقابة ال�سارمة على الربنامج 
التفاق  اأن  واأو�سح  الإي��راين،  النووي 
العلقات  تطبيع  على  ين�ص  ال��ن��ووي 

مقابل  العامل،  مع  الإيرانية  التجارية 
"لكن  النووية  بتعهداتها  طهران  قيام 
الظروف احلالية تظهر اأنه مل يح�سل 
ذلك  على  بناًء  ونحن  ذل��ك،  يف  تغير 

خف�سنا تعهداتنا".
اخلارجية  وزير  قال  اأخ��رى  جهة  من 
تو�سعة  ب�سدد  اإ�سرائيل  اإن  الإي��راين، 
موقع دميونة للأبحاث النووية الواقع 
يف  ظ��ري��ف  وك��ت��ب  ال��ن��ق��ب.  ب�سحراء 
تو�سعة  ب�سدد  "اإ�سرائيل  اأن  تغريدة 

النووية  ال��ق��ن��اب��ل  م�سنع  دمي���ون���ة، 
الوحيد يف املنطقة". واأر�سل ظريف يف 
الرئي�ص  حل�سابات  اإ�سعارات  تغريدته 
الوزراء  ورئي�ص  بايدن،  جو  الأمريكي 
الربيطاين بوري�ص جون�سون، والرئي�ص 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون، وامل�ست�سارة 
منهم  وطلب  مركل،  اأنغيل  الأملانية 

التعليق على املو�سوع.
واأكدت �سور ف�سائية اأن اإ�سرائيل تنفذ 
مركز  يف  ملمو�سة  جديدة  بناء  اأعمال 
ال��دويل  الفريق  ن�سر  حيث  دمي��ون��ة، 
 ،)IPFM( الن�سطارية  باملواد  املعني 
وهو هيئة ت�سم خرباء نوويني من 17 
دولة، يوم اخلمي�ص �سورا التقطها قمر 
املا�سي،  يناير  من  الرابع  يف  �سناعي 
على  تعمل  اإ�سرائيل  اأن  ت��وؤك��د  وه��ي 

تو�سيع موقع دميونة ب�سكل ملحوظ.
دميونة  مفاعل  دور  عن  الك�سف  ومت 
ال�سري  ال��ن��ووي  اإ�سرائيل  برنامج  يف 
اخلبر  قبل  من   1986 عام  مرة  لأول 
فعنونو،  مردخاي  الإ�سرائيلي،  النووي 
املوقع  هذا  يف  �سابقا  موظفا  كان  الذي 

وغادر اإ�سرائيل اإىل بريطانيا.
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قال اجلي�ص العراقي، يوم ال�سبت، اإن 4 �سواريخ اأ�سابت قاعدة 
بلد اجلوية �سمال العا�سمة بغداد. واأكدت م�سادر اأمنية لوكالة 
فران�ص بر�ص اإ�سابة مقاول ل�سركة �ساليبورت االأمريكية، املكلفة 
جماعة  اأي  تعلن  ومل  العراقية.   16  - اإف  طائرات  ب�سيانة 
حملي  ع�سكري  م�سدر  وقال  الفور.  على  الهجوم  عن  م�سوؤوليتها 
من  القاعدة  على  اأطلقت  التي  �سواريخ  اإن  بر�ص  فران�ص  لوكالة 

طراز كاتيو�سا.

مليونني  اإىل  كورونا  وباء  تف�سي  جراء  الوفيات  ح�سيلة  ارتفعت 
و460 األف وفاة حول العامل، فيما جتاوز عدد امل�سابني 111 مليونا 
الدول  قائمة  املتحدة  الواليات  وتت�سدر  الوباء.  تف�سي  بدء  منذ 
االأكرث ت�سررا جراء تف�سي الوباء، حيث ح�سد فيها فريو�ص كورونا 
اإ�سابة  28 مليون  اأكرث من  اأرواح نحو ن�سف مليون �سخ�ص، و�سجلت 

منذ بدء تف�سي الوباء.
العامل من حيث عدد  الثانية يف  التي حتتل املرتتبة  ويف الربازيل 
مليون   10.1 من  واأكرث  وفاة  حالة  األف   246 ت�سجيل  مت  الوفيات 
نحو  اأرواح  كورونا  فريو�ص  فيها  ح�سد  حيث  املك�سيك  تليها  اإ�سابة، 

اإ�سابة. مليون   2 من  اأكرث  ت�سجيل  مت  فيما  �سخ�ص،  األف   180
و�سجلت الهند اأكرث من 156 األف حالة وفاة ونحو 11 مليون اإ�سابة 
منذ بدء تف�سي الوباء، تليها بريطانيا التي حتتل املرتبة اخلام�سة 
من حيث عدد الوفيات، حيث بلغت ح�سيلة الوفيات فيها نحو 121 

األفا، فيما جتاوز اإجمايل االإ�سابات 4.1 مليون اإ�سابة حتى االآن.

لبناء  اإ�سرائيل  خمططات  التطرف  ملكافحة  االأزهر  مر�سد  دان 
الكني�سة  تخ�ص  اأرا�ص  على  ا�ستيطانية  وحدة  اآالف   3 نحو 
اأن  على  االأحد،  اأم�ص  له،  بيان  يف  املر�سد  و�سدد  االأرثوذك�سية. 
العهدة  على  �سارخا  تعديا  متثل  اال�ستيطانية  املخططات  هذه 
الفل�سطينية،  االأرا�سي  على  احلفاظ  على  ن�ست  التي  العمرية، 
اإ�سرائيل  اأن  على  واأكد  امل�سيحية.  الكنائ�ص  على  واحلر�ص 
ت�ستهدف كل ما هو فل�سطيني بغر�ص تغيري الواقع الدميوغرايف 

يف القد�ص ل�سالح امل�ستوطنني.
ورف�ص مر�سد االأزهر "�سيا�سة اإ�سرائيل، التي ت�ستبيح املقد�سات 
وطالب  �سواء"،  حد  على  وامل�سيحية  االإ�سالمية  الفل�سطينية، 
املجتمع الدويل بالت�سدي لل�سيا�سات اال�ستيطانية التي تتعار�ص 

مع القوانني الدولية، وبتوفري احلماية للمقد�سات الفل�سطينية.

ُقتل ثالثة اأ�سخا�ص، اأحدهم م�ستبه به، واأ�سيب اثنان على االأقل، 
بعد  االأمريكية،  لويزيانا  بوالية  اأ�سلحة  متجر  يف  نار  اإطالق  بعد 
باإطالق  �سرع  به  امل�ستبه  اأن  حملية  م�سادر  وذكرت  ال�سبت.  ظهر 
املوجودين  من  عدد  يتمكن  اأن  قبل  ال�سحايا،  من  عددًا  واأوقع  النار 
من "التعامل معه"، ومت نقل م�سابني على االأقل اإىل م�ست�سفى جامعي 

قريب.
واأحد  به  امل�ستبه  بني  اندلع  �سجارًا  فاإن  عيان،  ل�سهود  ووفقًا 
الإطالق  مهياأ  وهو  امل�سد�ص  حمل  عدم  منه  طلبوا  الذين  املوجودين 
النار خارج املنطقة املخ�س�سة. يف حني ذكرت م�سادر اأخرى ملحطة 

تلفزيونية حملية اأن اثنني على االأقل قاما باإطالق النار.

االأحد  غوتريي�ص  اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  ندد 
بـ"ا�ستخدام القوة املميتة" يف بورما، يف اأعقاب اإطالق ال�سرطة النار 
على متظاهرين يف مدينة مانداالي و�سط البالد، ما اأدى ملقتل اثنني 
"اأنا  تويرت  على  غوتريي�ص  وكتب  اآخرين.  ثالثني  نحو  وجرح  منهم 
"ا�ستخدام  اأن  على  م�سددا  بورما"،  يف  املميت  العنف  ا�ستخدام  اأدين 
مقبول''.  غري  اأمر  �سلميني  متظاهرين  �سد  والرتهيب  املميتة  القوة 
واأ�ساف اأن "لكل فرد احلق يف التجمع ال�سلمي. اأدعو جميع االأطراف 

اإىل احرتام نتائج االنتخابات والعودة اإىل حكومة مدنية''. 
املطالبة  احلركة  على  ال�سغط  االنقالب  منذ  الع�سكريون  وي�سدد 
بالدميقراطية. وعلى الرغم من ذلك، نزل اآالف املحتّجني، اإىل �سوارع 
املعتقلني،  عن  واالإفراج  املدنية  احلكومة  باإعادة  مطالبني  رانغون، 

واإبطال الد�ستور الذي ُيعترب مواتيًا جدًا للع�سكريني.

اأكرث الدول ت�سررا من وباء 
كورونا

االأزهر يدين اعتداء اإ�سرائيل على "العهدة 
العمرية" واأرا�س للكني�سة االأرثوذك�سية 

قتلى وجرحى بعد اإطالق نار يف متجر 
اأ�سلحة يف لويزيانا االأمريكية

اإدانات دولية للعنف يف بورما بعد مقتل 
متظاهرين بر�سا�س ال�سرطة

�سواريخ ت�ستهدف قاعدة بلد اجلوية 
قرب العا�سمة العراقية بغداد
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فيما مت االتفاق مع اليامني بوغرارة لال�سراف على العار�سة الفنية

مباراة  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  برجمت 
اجلولة الـ 15 من املحرتف االأول بني وفاق �سطيف 
ملعب  اأر�سية  على  اجلمعة  هذا  ال�سلف  وجمعية 
املتاأخرة  باملباراة  يتعلق  وفيما   ،1945 ماي   08
ال�ساورة  و�سبيبة  الوفاق  بني  ال13  اجلولة  عن 
هذه  برجمة  يف  تفكر  الرابطة  اأن  علمنا  فقد 
موعد  يبقى  بينما  القادم،  مار�ص   02 يوم  املباراة 
الوفاق وجمعية عني  الثانية بني  املوؤجلة  املباراة 
اإدارة  تتمكن  ومل  االأن،  حلد  معروف  غري  مليلة 
ت�سديد  من  االأم�ص  نهار  غاية  اإىل  �سطيف  وفــاق 
اجلديد  الالعب  حتويل  قيمة  من  االأول  ال�سطر 
املهلة  وتنتهي  لوموتي،  دانيال  الفريق  �سفوف  يف 
املمنوحة لت�سوية ال�سطر االأول من قيمة حتويل 
الوفاق  اإدارة  تبقى  حيث  الــيــوم  نــهــار  الــالعــب 
مطالبة ب�سخ مبلغ 50 األف دوالر يف ح�ساب نادي 

"وافا" الغاين.
و�سرعت اإدارة وفاق �سطيف يف البحث عن بديل 
الوفاق  بتمويل  املعنية  بال�سركة  يتعلق  فيما 
باالألب�سة الريا�سية بعد ف�سل �سفقة التعاقد مع 
عبد  الوفاق  رئي�ص  اأن  علمنا  "كابا" حيث  �سركة 
العا�سمة  اإىل  الثالثاء  هذا  �سيتنقل  �سرار  احلكم 
"بيما" لتمويل الوفاق  للتفاو�ص مع ممثلي �سركة 

توقيع  اإمكانية  اأن  وعلمنا  اجلاري،  املو�سم  خالل 
ممكنة  "بيما"  و�سركة  الوفاق  اإدارة  بني  العقد 
بني  العقد  �ــســروط  بخ�سو�ص  االإتــفــاق  حــال  يف 
الطرفني، وتبقى اإدارة الوفاق ال�سطايفي مطالبة 
باإر�سال منوذج لقمي�ص الفريق قبل انطالق دوري 
تن�ص  كما  الكاف  كاأ�ص  مناف�سة  من  املجموعات 

عليه القوانني.
فقد  الوفاق  يعي�سها  التي  املالية  االأزمة  ظل  ويف 
علمنا اأن رئي�ص جمل�ص االإدارة عبد احلكيم �سرار 
قد عر�ص على امل�سري ال�سابق يف الفريق اإبراهيم 
يف  النادي  اإدارة  جمل�ص  ع�سوية  فكرة  العرباوي 
العرباوي  يكون  اأن  املنتظر  ومن  املقبلة،  الفرتة 
حال  يف  وهذا  �سرار  االإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  نائبا 

املقدم  الــعــر�ــص  على  موافقته 
الوفاق،  اإدارة  طــرف  مــن  لــه 

فاإن عودة  اأخر  ومن جانب 
الت�سيري  اإىل  العرباوي 
اأي�سا  يف الوفاق �ستكون 
من اأجل التكفل بتنظيم 

داخل  الفريق  �سفريات 
بالنظر  الــوطــن  وخـــارج 

التي  ــرية  ــب ــك ال لــلــخــربة 
وتعهد  العرباوي،  ميتلكها 

املــديــر الــعــام لــلــوفــاق فهد 
مليار  مبلغ  بو�سع  حلفاية 

الفريق  خزينة  يف  �سنتيم 
قبل تاريخ  فيفري اجلاري 

الوعد  جت�سيد  اأجل  من  وهذا 
من  �سابق  وقت  يف  قدمه  الــذي 

االأزمة  من  الوفاق  اإخــراج  اأجل 
قد  �سطيف  وايل  وكــان  املالية، 

�سنتيم  ملياري  مبلغ  الفريق  منح 
لتدريبات  ــه  ــارت زي هــامــ�ــص  عــلــى 

الفريق قبل مباراة اأ�سانتي كوتوكو 
الغاين.

تلقت ت�سكيلة مولودية العلمة ثاين هزمية على 
اأ�سبال  اإنهزم  البطولة حيث  مباريات  التوايل يف 
املدرب عزيز عبا�ص اأمام امل�سيف نادي التالغمة 
فجرت  التي  الهزمية  وهي  مقابل  دون  بثنائية 
املدرب  تلقي  الفريق خا�سة مع  بيت  االأو�ساع يف 
اأم�ص  اأول  لقاء  يف  االإنتقادات  من  ل�سيل  عبا�ص 
االإنتقادات  عن  ف�سال  الفنية  خياراته  ب�سبب 
املوجهة للم�سريين ب�سبب اأزمة امل�ستحقات املالية 
وهو االأمر الذي جعل الفريق على فوهة بركان 
تنقل  تعرف  والتي  الثالثة  اجلولة  لقاء  قبل 
خرجة  ثــاين  يف  باتنة  �سباب  ملواجهة  الفريق 
املولودية مردودا  ت�سكيلة  التوايل، وقدمت  على 
الت�سكيلة  كانت  حيث  التالغمة  لقاء  يف  خميبا 

امل�ستوى  عــن  بعيدة 
املــطــلــوب وجنـــت من 
هـــزميـــة ثــقــيــلــة يف 
ظل الفر�ص العديدة 
الفريق  �سيعها  التي 

املناف�ص. 
وعــــــــاد الـــ�ـــســـراع 
بيت  يف  االإداري 
العلمة  مـــولـــوديـــة 

الفارطة  ال�ساعات  خالل  جمــددا  الواجهة  اإىل 
التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  مطالبة  ظل  يف 
لت�سيري  املوؤقتة  الهيئة  عمل  جتميد  ب�سرورة 
ال�سركة التجارية واملنبثقة عن اجلمعية العامة 

وهـــذا  للم�ساهمني 
ف�سل  غـــايـــة  اإىل 
ال�سكوى  يف  العدالة 
التي  االإ�ستعجالية 
رفعها جمل�ص االإدارة 
�سالح  يــقــوده  الـــذي 
الفرع  لدى  كراو�سي 
مبحكمة  الــتــجــاري 
كل  وي�سر  �سطيف، 
املو�سم  خالل  الفريق  ت�سيري  يف  حقه  على  طرف 

اجلاري.
ال�سروع  قرب  عن  العلمة  بلدية  م�سالح  وك�سفت 
يف اأ�سغال �سيانة اأر�سية ملعب م�سعود زوغار خالل 

االأ�سابيع املقبلة وهذا بعد االإنتهاء من االإجراءات 
االإدارية اخلا�سة بتعيني املقاولة املكلفة باأ�سغال 
التي عرفت تدهورا  باالأر�سية  ال�سيانة اخلا�سة 
�ساحلة  تعد  ومل  الفارطة  الفرتة  خــالل  كبريا 
الإحت�سان لقاءات وتدريبات الفريق، ومن جانب 
املبلغ  عن  الك�سف  املولودية  اإدارة  تنتظر  اأخــر 
للفريق  الوالئية  ال�سلطات  و�ستخ�س�سه  الــذي 
عبلة  كمال  �سطيف  وايل  ت�سريحات  �سوء  على 
بخ�سو�ص دعم فرق الوالية مببالغ مالية خالل 
الفرتة احلالية وكما ح�سل مع وفاق �سطيف الذي 
اإدارة  وتراهن  �سنتيم،  ملياري  مبلغ  من  اإ�ستفاد 
اأجل  من  الوالية  اإعــانــات  على  كثريا  املولودية 

ت�سوية م�ستحقات الالعبني.

ب

جنحت ت�سكيلة اإحتاد عنابة يف رفع التحدي والعودة بنقطة التعادل 

من ملعب حامة بوزيان اأمام مولودية ق�سنطينة يف لقاء اجلولة الثانية 

ثاين  وهو  ال�سلبي  التعادل  نتيجة  على  املباراة  اإنتهت  حيث  البطولة  من 

العنا�سر  اأن  اإال  االأكابر  العبي  غياب  ورغم  �سوية،  بن  املدرب  الأ�سبال  تعادل 

ال�سابة التي �ساركت يف هذه املباراة متكنت من ال�سمود يف وجه املناف�ص والعودة 

بنقطة ثمينة، واأثنى املدرب بن �سوية على املردود املقدم من طرف الالعبني موؤكدا 

على اأن العودة بتعادل من ق�سنطينة وبتعداد منقو�ص يعترب اإجناز وهذا يف اإنتظار 

يت�سنى  حتى  وهذا  اجلاري  االأ�سبوع  خالل  اجلدد  الالعبني  اإجازات  م�سكل  حل 

القادمة  املباريات  على  جيد  ب�سكل  الرتكيز  �سوية  بن  ح�سب  الفني  للطاقم 

بغية حتقيق الطموح الرئي�سي للفريق هذا املو�سم وهو لعب ورقة ال�سعود 

اإىل الرابطة املحرتفة االأوىل.

و�سرع رئي�ص االإحتاد عبد البا�سط زعيم يف حتركات مكثفة خالل 

ال�ساعات الفارطة من اأجل اإيجاد حل لق�سية اإجازات الالعبني 

�سيغة  عن  للبحث  العا�سمة  اإىل  التوجه  خــالل  من  اجلــدد 

الفريق  خزينة  اأن  خا�سة  الرابطة  م�سوؤويل  مع  تفاهم 

املالية  االإعانات  ببع�ص  الفارطة  االأيام  خالل  اإنتع�ست 

املمنوحة من طرف ال�سلطات املحلية وهو االأمر الذي 

�سيمكن امل�سريين من ت�سوية القيمة املطلوبة لدى 

جلنة املنازعات بعد اأن مت االإتفاق مع الالعبني 

الدائنني. 

�سبان الإحتاد يرفعون التحدي 

وبن �سوية يطالب بحل م�سكل 

اإجازات الالعبني اجلدد

�إحتاد عنابة

عبد الهادي. ب

�شباب باتنة

وفاق �شطيف 

مولودية �لعلمة 

مولودية باتنة 

�إحتاد عني �لبي�شاء

بدري. ع

بدري. ع

بدري. ع

اأ.ج

يواجه  فريق اإحتاد عني البي�ساء نهاية 
وبالتحديد ع�سية اخلمي�ص  االأ�سبوع  هذا 
جاره �سباب عني فكرون مبلعب "عالق عبد 
الفريقني  اإ�ستعدادات  اإطار  يف  الرحمان" 
املدرب  �سيحاول  حيث  اجلديد،  للمو�سم 
املواجهة  مــن  االإ�ستفادة  حــرنــان  حكيم 
الوقوف  له  يت�سنى  حتى  امل�ستطاع  قــدر 
على مدى حت�سن اللياقة البدنية لالعبني 
املذكور  اللقاء  فــاإن  اأخـــرى  ناحية  ومــن 
الزي  الأ�سحاب  مفيدا  اإمتحانا  �سيكون 
تخل�سهم  مدى  ملعرفة  واالأبي�ص  االأ�سود 
الودية  املباراة  يف  امل�سجلة  النقائ�ص  من 
زيــادة  تــازوقــاغــت،  جنــم  اأمـــام  ال�سابقة 
فكرون  عني  �سباب  املناف�ص  فاإن  ذلك  على 
يــعــد مــن الــفــرق اجلــيــدة والــتــي متلك 

اأهمية  مدى  جيدا  ويدرك  ثرية  ت�سكيلة 
املباريات الودية خالل فرتة التح�سريات، 
على  يعمل  حرنان  املــدرب  اأن  اعتبار  على 
�سيدخل  التي  املنا�سبة  الت�سكيلة  اإيجاد 
املباراة  فاإن  وعليه  الر�سمية  املناف�سة  بها 
الالعبني  جلميع  فر�سة  �ستكون  املرتقبة 
من اأجل ك�سب ثقة املدرب قبل اأيام قليلة 
جهة  من  الر�سمية،  املناف�سة  اإنطالق  عن 
الفني  باجلهاز  االأول  الرجل  فاإن  اأخــرى، 
للفريق �سيمنح الفر�سة جلميع الالعبني.

الفريق  رئي�ص  لنا  اأكــد  اأخــر  �سياق  ويف 
مقر  اإىل  �سيتنقل  اأنـــه  بــوجــعــادة  ب�سري 
ــل مــالقــاة الـــوايل، وهذا  الــواليــة مــن اأج
املايل  الو�سع  عن  خا�ص  ب�سكل  للحديث 
الفرتة  يف  الفريق  يعي�سه  الــذي  ال�سعب 

الراهنة، حيث مل تتمكن االإدارة اإىل حد 
االآن من ت�سديد كافة م�ستحقات الالعبني 
�سهرية  اأجــــرة  ــددت  ــس � حــيــث  الــعــالــقــة 
يف  �سابقا  دخولهم  بعد  لالعبني  ــدة  واح
اأجل  من  الفريق  رئي�ص  وي�سعى  اإ�سراب، 
باإيجاد  للمطالبة  ال�سلطات  على  ال�سغط 
يعي�سها  التي  الو�سعية  لهذه  �سريع  حل 
ب�سري  اجلديد  الرئي�ص  وي�سعى  الفريق 
من  الفريق  عن  احل�سار  لرفع  بوجعادة 
خالل توجيه نداء لل�سلطات املحلية بغية 
لالإدارة  الدعم  ومنح  الفريق  عجلة  دفع 
على  ي�سغط  اأن  منه  وينتظر  اجلــديــدة، 
املجل�ص ال�سعبي البلدي لت�سريح االإعانات 
املو�سم  ميزانية  خالل  لالإحتاد  املخ�س�سة 

اجلديد.

الرتتيب العام.
جماهد  بلعيد  الــبــدين  املح�سر  اإعـــرتف  كما 

النقاط  حل�سد  كبرية  فر�سة  فريقه  بت�سييع 
الثالث يف مباراة تاجنانت بالنظر اإىل الظروف 
هذا  يف  قــال  حيث  ــاراة؛  ــب امل فيها  جــرت  التي 
ُيعترب  ــذي  ال التعادل  حققنا  لقد  ال�سدد: 
منظما  فريقا  واجهنا  كما  اإيجابية  نتيجة 
بالنظر  الفوز  حتقيق  باإمكاننا  كــان  اأنــه  رغــم 
والفر�ص  امليدان،  الذي قدمناه يف  املردود  اإىل 
اأطوار  طيلة  خلقناها  التي  للتهديف  ال�سانحة 
اللقاء بدون اأن نتمكن من جت�سيدها اإىل اأهداف 
الأ�سباب خمتلفة وعلى العموم فنحن را�سون عما 
قدمه الالعبون فوق امليدان يف املباراة الثانية 
اأكرث  �ست�سجعنا  النتيجة  اأن  كما  البطولة  من 
القادمة،  اللقاءات  االأح�سن خالل  على تقدمي 

. وحتقيق نتائج اإيجابية م�ستقبال
ويف �سياق اأخر اتفقت ر�سميا اإدارة ال�سباب مع 
املدرب ال�سابق الحتاد بلعبا�ص اليامني بوغرارة 
ملراد  خلفا  للفريق  الفنية  العار�سة  ليقود 

رحموين.

عـــاد �ــســبــاب بــاتــنــة بــتــعــادل ثــمــني من 
خرجته لتاجنانت ملواجهة الدفاع املحلي 
االأورا�سية  الكتيبة  فيه  كانت  مقابلة  يف 
حيث  كامال  بــالــزاد  الــعــودة  على  ــادرة  ق
عريبي  �سليم  املوؤقت  املدرب  اأ�سبال  ف�سل 
احلفاظ على تقدمهم عندما تلقوا هدف 
التعادل يف الدقائق االأخرية من ال�سوط 
النتيجة  يف  متفوقني  كانوا  بعدما  االأول 
النتيجة  هــذه  وتبقى  خــالــدي  بــهــدف 
كانت  اأنها  طاملا  للكاب  بالن�سبة  اإيجابية 
ــداء  االأ�ــس ح�سب  اأن  اإال  الــديــار  خـــارج 
املر�سودة فرفقاء احلار�ص بول�سنام كانوا 
قادرين على قتل املباراة و العودة بالزاد 
اأحيان  احلظ  �سوء  و  الت�سرع  لوال  كامال 
بها  ظفر  التي  النقطة  اأن  املــوؤكــد  الكن 
الكاب لن يح�ص بقيمتها اإال يف حال الفوز 
�سي�ستقبل  التي  املقبلة  اجلولة  مبباراة 
خاللها املناف�ص اجلريح مولودية العلمة 

مبلعب �سفوحي، وهو اللقاء الذي �ست�سمح 
يف  اكرث  بالتقدم  االأورا�ص  الأبناء  نقاطه 

لفريق  االأخـــــرية  الــهــزميــة  انعك�ست 
ال�ساوية  ــاد  احت اأمــام  باتنة  مولودية 
الثانية  اجلولة  يف  االول  ام�ص  ع�سية 
الكتيبة  على  بال�سلب  البطولة  عمر  من 
النفق  وادخلتها  البي�ساء  االورا�ــســيــة 
ال�ساعات  عــرفــت  اذ  مــبــكــرا،  املــظــلــم 
معاقل  يف  غليان  حالة  املا�سية  القليلة 
الطاقم  على  االأن�سار  ب�سخط  الفريق 
زيــداين  يقوده  ــذي  ال للفريق  االداري 

عليه  ي�سرف  الذي  الفني  الطاقم  وكذا 
امني غيموز وطالب االن�سار بالتف�سريات 
بوجه  والــظــهــور  الــديــار  داخـــل  للتعرث 

�ساحب وتقدمي اداء كارثي.
ــح ملف  ــت هــــذا واعــــــادت الــهــزميــة ف
بحيث  وراءهــا  كــان  ومــن  اال�ستقدامات 
على  االتهامات  نار  البوبية  متتبعي  فتح 
م�سككني  اال�ستقدامات  وراء  كان  من  كل 
انتدابهم  مت  الذين  الالعبني  قدرات  يف 

حلمل األوان املولودية لهذا املو�سم.
تذمرهم  عن  املولودية  ان�سار  عرب  كما 
ان  مــعــتــربيــن  الـــالعـــبـــني  اداء  مــــن 
غالبية  واأن  امل�ستوى  يف  مل  التح�سريات 
ممكنة  ن�سبة  الأعلى  ي�سلوا  مل  الالعبني 
من اجلاهزية وبهذا يتاأزم الو�سع يف بيت 
املناف�سة  بداية  يف  الباتنية  املولودية 
الزي  الأ�سحاب  �سعب  مبو�سم  ينباأ  مــا 

االبي�ص واالأ�سود.

يف  الــبــقــاء  �سمان  يف  الـــربج  اأهــلــي  حــظــوظ  تقل�ست 
الرابطة املحرتفة االأوىل وهذا عقب الهزمية اجلديدة 
التي تلقاها الفريق خارج ملعبه اأمام فريق 
هدف  مقابل  بثالثية  تلم�سان  وداد 
من  ال  اجلولة  لقاء  يف  واحــد 
البطولة، وتكبد االأهلي هزميته 
مكتفيا  املــو�ــســم  ــذا  ه الــعــا�ــســرة 
بجمع  نقاط من اأربعة تعادالت دون 
حتقيق اأي فوز وهو ما يعني اأن ماأمورية 
البقاء باتت �سعبة  الفريق يف حتقيق 
عن  الفارق  اإت�ساع  مع  خا�سة  للغاية 
يف  الــفــريــق  ت�سبق  الــتــي  الــكــوكــبــة 
الرتتيب حيث يبلغ الفارق  نقاط 
عن �سبيبة �سكيكدة و نقاط عن 
يعترب  االأهلي  اأن  علما  مقرة،  جنم 
من بني اأ�سعف اخلطوط الدفاعية 
يف البطولة حلد االأن حيث تلقت 

�سباك الفريق  هدفا.
لالأهلي  ال�سلبي  امل�سوار  ورغــم 
خــالل اجلـــوالت الــفــارطــة اإال 
النور  عبد  املــوؤقــت  املــدرب  اأن 

يف  قائمة  تبقى  االأهــلــي  حظوظ  اأن  يــرى  بو�سبيعة 
حالة  يف  وهــذا  املقبلة  اجلــوالت  خــالل  بقوة  الــعــودة 
ال�سعيد  على  الفريق  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  معاجلة 
االإداري خا�سة، علما اأن ت�سكيلة االأهلي �ستكون معنية 
يف اجلولة القادمة مبواجهة فريق �سباب بلوزداد على 
تعود  اأن  املنتظر  ومن  بالربج،  اأوت  ملعب   اأر�سية 
اليوم  نهار  من  بداية  التدريبات  جو  اإىل  الت�سكيلة 

حت�سريا لهذه املباراة الهامة.
فاإن  البقاء  �سمان  يف  الفريق  حظوظ  تقل�ص  ظل  ويف 
لالعبني  الفر�سة  منح  ب�سرورة  طالبوا  االأهلي  اأن�سار 
من  القادمة  املباريات  خالل  الرديف  �سنف  من  ال�سبان 
اإنقاذ  مهمة  اأن  خا�سة  القادم  للمو�سم  حت�سريهم  اأجل 
توا�سل  ظل  يف  للغاية  �سعبة  باتت  ال�سقوط  من  الفريق 
امل�ساكل االإدارية التي يعاين منها الفريق حلد االأن يف ظل 
عدم تعيني رئي�ص جديد ملجل�ص االإدارة وكذا عدم تطبيق 
جدد  اأع�ساء  لدخول  الع�سوية  بفتح  املتعلقة  القرارات 
للنادي الهاوي وم�ساهمني اأخرين ملجل�ص االإدارة اخلا�ص 
بال�سركة التجارية، حيث ينتظر االأن�سار حتركا جادا من 
طرف ال�سلطات املحلية من اأجل و�سع الفريق على ال�سكة 
يعرفها  التي  الت�سيب  حالة  واإنهاء  ممكن  وقت  اأقرب  يف 

الفريق من الناحية االإدارية.

تعرث دفاع تاجنانت على اأر�سية ميدانه اأمام ال�سيف �سباب 
باتنة يف لقاء اجلولة الثانية من بطولة الق�سم الثاين للهواة 
املجموعة ال�سرقية بنتيجة هدف يف كل �سبكة، وهو التعرث 
الذي عجل برحيل املدرب كرمي زاوي من العار�سة الفنية 
للفريق حيث اأعلن املدرب عقب اللقاء عن قراره باالإ�ستقالة 
من تدريب الفريق ب�سبب امل�ساكل العديدة التي يعاين منها 
ب�سبب  اجلــدد  الالعبني  تاأهيل  عدم  مقدمتها  ويف  الفريق 
عدم  عن  ف�سال  املنازعات  جلنة  لدى  العالقة  الديون  اأزمة 
الدفاع  اإدارة  وحاولت  املالية،  مل�ستحقاتهم  الالعبني  تلقي 
بقيادة الرئي�ص الطاهر قرعي�ص اإقناع زاوي بالرتاجع عن 
قرار االإ�ستقالة مع تقدمي وعود بالبحث عن حلول لالأزمة 

احلالية يف اأقرب وقت ممكن.
للتدريبات  الفريق عن مقاطعتهم  اأعلن العبو  ومن جهتهم 
خالل االأ�سبوع اجلاري وهذا ب�سب عدم تلقيهم مل�ستحقاتهم 
من  الرغم  على  وهــذا  الفارط  املو�سم  منذ  العالقة  املالية 
الوعود التي تلقوها يف وقت �سابق ب�سب اأجورهم ال�سهرية 
مع بداية البطولة، وتعاين اإدارة الدفاع من م�ساكل كبرية يف 
الوقت الراهن خ�سو�سا بعد املرا�سلة التي و�سلت الفريق من 
بخ�سو�ص منع الفريق من التعاقدات لثالثة فرتات  الفيفا

املوريتاين  الالعب  م�ستحقات  ت�سوية  عدم  ب�سبب  متتالية 
من  اأكرث  اإىل  ت�سل  مالية  بقيمة  �سوداين  للفريق  ال�سابق 
اإىل  الفريق  باإدارة  دفع  الذي  االأمر  وهو  اأورو،  األف   

ال�سروع يف ف�سخ عقود عدد من الالعبني اجلدد. 

نتيجة تاجنانت تبعث على الرتياح

هزمية التالغمة تفجر الأو�ساع يف بيت البابية  

الرابطة تربمج مباراة ال�سلف هذا اجلمعة 
والعرباوي يف طريقه للعودة اإىل الوفاق

الهزمية اأمام ال�ساوية تدخل البوبية
 النفق املظلم مبكرا 

الإحتاد يواجه عني فكرون نهاية هذا 
الأ�سبوع وبوجعادة �سيلتقي وايل الولية

حظوظ حتقيق البقاء يف الرابطة الأوىل 
تتقل�س والأن�سار يطالبون برتقية ال�سبان

زاوي يرمي املن�سفة وقرعي�س ي�سر
 على اإقناعه بالرتاجع عن الإ�ستقالة 

ريا�صة ريا�صةاالثنني  12  فورار 2971/ 22  فيفري 2021 املوافق لـ 10 رجب  081442 /   فيفري  املوافق لـ  رجب   االثنني    فورار 

�أهلي �لربج

دفاع تاجنانت 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب



فيما مت االتفاق مع اليامني بوغرارة لال�سراف على العار�سة الفنية

مباراة  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  برجمت 
اجلولة الـ  من املحرتف االأول بني وفاق �سطيف 
ملعب  اأر�سية  على  اجلمعة  هذا  ال�سلف  وجمعية 
املتاأخرة  باملباراة  يتعلق  وفيما   ، ماي   
ال�ساورة  و�سبيبة  الوفاق  بني  ال  اجلولة  عن 
هذه  برجمة  يف  تفكر  الرابطة  اأن  علمنا  فقد 
موعد  يبقى  بينما  القادم،  مار�ص  يوم   املباراة 
الوفاق وجمعية عني  الثانية بني  املوؤجلة  املباراة 
اإدارة  تتمكن  ومل  االأن،  حلد  معروف  غري  مليلة 
ت�سديد  من  االأم�ص  نهار  غاية  اإىل  �سطيف  وفــاق 
اجلديد  الالعب  حتويل  قيمة  من  االأول  ال�سطر 
املهلة  وتنتهي  لوموتي،  دانيال  الفريق  �سفوف  يف 
املمنوحة لت�سوية ال�سطر االأول من قيمة حتويل 
الوفاق  اإدارة  تبقى  حيث  الــيــوم  نــهــار  الــالعــب 
مطالبة ب�سخ مبلغ  األف دوالر يف ح�ساب نادي 

الغاين. وافا
و�سرعت اإدارة وفاق �سطيف يف البحث عن بديل 
الوفاق  بتمويل  املعنية  بال�سركة  يتعلق  فيما 
باالألب�سة الريا�سية بعد ف�سل �سفقة التعاقد مع 
عبد  الوفاق  رئي�ص  اأن  علمنا  حيث  كابا �سركة 
العا�سمة  اإىل  الثالثاء  هذا  �سيتنقل  �سرار  احلكم 
لتمويل الوفاق  بيما للتفاو�ص مع ممثلي �سركة 

توقيع  اإمكانية  اأن  وعلمنا  اجلاري،  املو�سم  خالل 
ممكنة  بيما و�سركة  الوفاق  اإدارة  بني  العقد 
بني  العقد  �ــســروط  بخ�سو�ص  االإتــفــاق  حــال  يف 
الطرفني، وتبقى اإدارة الوفاق ال�سطايفي مطالبة 
باإر�سال منوذج لقمي�ص الفريق قبل انطالق دوري 
تن�ص  كما  الكاف  كاأ�ص  مناف�سة  من  املجموعات 

عليه القوانني.
فقد  الوفاق  يعي�سها  التي  املالية  االأزمة  ظل  ويف 
علمنا اأن رئي�ص جمل�ص االإدارة عبد احلكيم �سرار 
قد عر�ص على امل�سري ال�سابق يف الفريق اإبراهيم 
يف  النادي  اإدارة  جمل�ص  ع�سوية  فكرة  العرباوي 
العرباوي  يكون  اأن  املنتظر  ومن  املقبلة،  الفرتة 
حال  يف  وهذا  �سرار  االإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  نائبا 

املقدم  الــعــر�ــص  على  موافقته 
الوفاق،  اإدارة  طــرف  مــن  لــه 

فاإن عودة  اأخر  ومن جانب 
الت�سيري  اإىل  العرباوي 
اأي�سا  يف الوفاق �ستكون 
من اأجل التكفل بتنظيم 

داخل  الفريق  �سفريات 
بالنظر  الــوطــن  وخـــارج 

التي  ــرية  ــب ــك ال لــلــخــربة 
وتعهد  العرباوي،  ميتلكها 

املــديــر الــعــام لــلــوفــاق فهد 
مليار  مبلغ  بو�سع  حلفاية 

الفريق  خزينة  يف  �سنتيم 
قبل تاريخ 28 فيفري اجلاري 

الوعد  جت�سيد  اأجل  من  وهذا 
من  �سابق  وقت  يف  قدمه  الــذي 

االأزمة  من  الوفاق  اإخــراج  اأجل 
قد  �سطيف  وايل  وكــان  املالية، 

�سنتيم  ملياري  مبلغ  الفريق  منح 
لتدريبات  ــه  ــارت زي هــامــ�ــص  عــلــى 

الفريق قبل مباراة اأ�سانتي كوتوكو 
الغاين.

تلقت ت�سكيلة مولودية العلمة ثاين هزمية على 
اأ�سبال  اإنهزم  البطولة حيث  مباريات  التوايل يف 
املدرب عزيز عبا�ص اأمام امل�سيف نادي التالغمة 
فجرت  التي  الهزمية  وهي  مقابل  دون  بثنائية 
املدرب  تلقي  الفريق خا�سة مع  بيت  االأو�ساع يف 
اأم�ص  اأول  لقاء  يف  االإنتقادات  من  ل�سيل  عبا�ص 
االإنتقادات  عن  ف�سال  الفنية  خياراته  ب�سبب 
املوجهة للم�سريين ب�سبب اأزمة امل�ستحقات املالية 
وهو االأمر الذي جعل الفريق على فوهة بركان 
تنقل  تعرف  والتي  الثالثة  اجلولة  لقاء  قبل 
خرجة  ثــاين  يف  باتنة  �سباب  ملواجهة  الفريق 
املولودية مردودا  ت�سكيلة  التوايل، وقدمت  على 
الت�سكيلة  كانت  حيث  التالغمة  لقاء  يف  خميبا 

امل�ستوى  عــن  بعيدة 
املــطــلــوب وجنـــت من 
هـــزميـــة ثــقــيــلــة يف 
ظل الفر�ص العديدة 
الفريق  �سيعها  التي 

املناف�ص. 
وعــــــــاد الـــ�ـــســـراع 
بيت  يف  االإداري 
العلمة  مـــولـــوديـــة 

الفارطة  ال�ساعات  خالل  جمــددا  الواجهة  اإىل 
التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  مطالبة  ظل  يف 
لت�سيري  املوؤقتة  الهيئة  عمل  جتميد  ب�سرورة 
ال�سركة التجارية واملنبثقة عن اجلمعية العامة 

وهـــذا  للم�ساهمني 
ف�سل  غـــايـــة  اإىل 
ال�سكوى  يف  العدالة 
التي  االإ�ستعجالية 
رفعها جمل�ص االإدارة 
�سالح  يــقــوده  الـــذي 
الفرع  لدى  كراو�سي 
مبحكمة  الــتــجــاري 
كل  وي�سر  �سطيف، 
املو�سم  خالل  الفريق  ت�سيري  يف  حقه  على  طرف 

اجلاري.
ال�سروع  قرب  عن  العلمة  بلدية  م�سالح  وك�سفت 
يف اأ�سغال �سيانة اأر�سية ملعب م�سعود زوغار خالل 

االأ�سابيع املقبلة وهذا بعد االإنتهاء من االإجراءات 
االإدارية اخلا�سة بتعيني املقاولة املكلفة باأ�سغال 
التي عرفت تدهورا  باالأر�سية  ال�سيانة اخلا�سة 
�ساحلة  تعد  ومل  الفارطة  الفرتة  خــالل  كبريا 
الإحت�سان لقاءات وتدريبات الفريق، ومن جانب 
املبلغ  عن  الك�سف  املولودية  اإدارة  تنتظر  اأخــر 
للفريق  الوالئية  ال�سلطات  و�ستخ�س�سه  الــذي 
عبلة  كمال  �سطيف  وايل  ت�سريحات  �سوء  على 
بخ�سو�ص دعم فرق الوالية مببالغ مالية خالل 
الفرتة احلالية وكما ح�سل مع وفاق �سطيف الذي 
اإدارة  وتراهن  �سنتيم،  ملياري  مبلغ  من  اإ�ستفاد 
اأجل  من  الوالية  اإعــانــات  على  كثريا  املولودية 

ت�سوية م�ستحقات الالعبني.

ب

جنحت ت�سكيلة اإحتاد عنابة يف رفع التحدي والعودة بنقطة التعادل 

من ملعب حامة بوزيان اأمام مولودية ق�سنطينة يف لقاء اجلولة الثانية 

ثاين  وهو  ال�سلبي  التعادل  نتيجة  على  املباراة  اإنتهت  حيث  البطولة  من 

العنا�سر  اأن  اإال  االأكابر  العبي  غياب  ورغم  �سوية،  بن  املدرب  الأ�سبال  تعادل 

ال�سابة التي �ساركت يف هذه املباراة متكنت من ال�سمود يف وجه املناف�ص والعودة 

بنقطة ثمينة، واأثنى املدرب بن �سوية على املردود املقدم من طرف الالعبني موؤكدا 

على اأن العودة بتعادل من ق�سنطينة وبتعداد منقو�ص يعترب اإجناز وهذا يف اإنتظار 

يت�سنى  حتى  وهذا  اجلاري  االأ�سبوع  خالل  اجلدد  الالعبني  اإجازات  م�سكل  حل 

القادمة  املباريات  على  جيد  ب�سكل  الرتكيز  �سوية  بن  ح�سب  الفني  للطاقم 

بغية حتقيق الطموح الرئي�سي للفريق هذا املو�سم وهو لعب ورقة ال�سعود 

اإىل الرابطة املحرتفة االأوىل.

و�سرع رئي�ص االإحتاد عبد البا�سط زعيم يف حتركات مكثفة خالل 

ال�ساعات الفارطة من اأجل اإيجاد حل لق�سية اإجازات الالعبني 

�سيغة  عن  للبحث  العا�سمة  اإىل  التوجه  خــالل  من  اجلــدد 

الفريق  خزينة  اأن  خا�سة  الرابطة  م�سوؤويل  مع  تفاهم 

املالية  االإعانات  ببع�ص  الفارطة  االأيام  خالل  اإنتع�ست 

املمنوحة من طرف ال�سلطات املحلية وهو االأمر الذي 

�سيمكن امل�سريين من ت�سوية القيمة املطلوبة لدى 

جلنة املنازعات بعد اأن مت االإتفاق مع الالعبني 

الدائنني. 

�سبان الإحتاد يرفعون التحدي 

وبن �سوية يطالب بحل م�سكل 

اإجازات الالعبني اجلدد

�إحتاد عنابة
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�شباب باتنة

وفاق �شطيف 

مولودية �لعلمة 

مولودية باتنة 

�إحتاد عني �لبي�شاء
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يواجه  فريق اإحتاد عني البي�ساء نهاية 
وبالتحديد ع�سية اخلمي�ص  االأ�سبوع  هذا 
عالق عبد  جاره �سباب عني فكرون مبلعب 
الفريقني  اإ�ستعدادات  اإطار  يف  الرحمان
املدرب  �سيحاول  حيث  اجلديد،  للمو�سم 
املواجهة  مــن  االإ�ستفادة  حــرنــان  حكيم 
الوقوف  له  يت�سنى  حتى  امل�ستطاع  قــدر 
على مدى حت�سن اللياقة البدنية لالعبني 
املذكور  اللقاء  فــاإن  اأخـــرى  ناحية  ومــن 
الزي  الأ�سحاب  مفيدا  اإمتحانا  �سيكون 
تخل�سهم  مدى  ملعرفة  واالأبي�ص  االأ�سود 
الودية  املباراة  يف  امل�سجلة  النقائ�ص  من 
زيــادة  تــازوقــاغــت،  جنــم  اأمـــام  ال�سابقة 
فكرون  عني  �سباب  املناف�ص  فاإن  ذلك  على 
يــعــد مــن الــفــرق اجلــيــدة والــتــي متلك 

اأهمية  مدى  جيدا  ويدرك  ثرية  ت�سكيلة 
املباريات الودية خالل فرتة التح�سريات، 
على  يعمل  حرنان  املــدرب  اأن  اعتبار  على 
�سيدخل  التي  املنا�سبة  الت�سكيلة  اإيجاد 
املباراة  فاإن  وعليه  الر�سمية  املناف�سة  بها 
الالعبني  جلميع  فر�سة  �ستكون  املرتقبة 
من اأجل ك�سب ثقة املدرب قبل اأيام قليلة 
جهة  من  الر�سمية،  املناف�سة  اإنطالق  عن 
الفني  باجلهاز  االأول  الرجل  فاإن  اأخــرى، 
للفريق �سيمنح الفر�سة جلميع الالعبني.

الفريق  رئي�ص  لنا  اأكــد  اأخــر  �سياق  ويف 
مقر  اإىل  �سيتنقل  اأنـــه  بــوجــعــادة  ب�سري 
ــل مــالقــاة الـــوايل، وهذا  الــواليــة مــن اأج
املايل  الو�سع  عن  خا�ص  ب�سكل  للحديث 
الفرتة  يف  الفريق  يعي�سه  الــذي  ال�سعب 

الراهنة، حيث مل تتمكن االإدارة اإىل حد 
االآن من ت�سديد كافة م�ستحقات الالعبني 
�سهرية  اأجــــرة  ــددت  ــس � حــيــث  الــعــالــقــة 
يف  �سابقا  دخولهم  بعد  لالعبني  ــدة  واح
اأجل  من  الفريق  رئي�ص  وي�سعى  اإ�سراب، 
باإيجاد  للمطالبة  ال�سلطات  على  ال�سغط 
يعي�سها  التي  الو�سعية  لهذه  �سريع  حل 
ب�سري  اجلديد  الرئي�ص  وي�سعى  الفريق 
من  الفريق  عن  احل�سار  لرفع  بوجعادة 
خالل توجيه نداء لل�سلطات املحلية بغية 
لالإدارة  الدعم  ومنح  الفريق  عجلة  دفع 
على  ي�سغط  اأن  منه  وينتظر  اجلــديــدة، 
املجل�ص ال�سعبي البلدي لت�سريح االإعانات 
املو�سم  ميزانية  خالل  لالإحتاد  املخ�س�سة 

اجلديد.

الرتتيب العام.
جماهد  بلعيد  الــبــدين  املح�سر  اإعـــرتف  كما 

النقاط  حل�سد  كبرية  فر�سة  فريقه  بت�سييع 
الثالث يف مباراة تاجنانت بالنظر اإىل الظروف 
هذا  يف  قــال  حيث  ــاراة؛  ــب امل فيها  جــرت  التي 
ُيعترب  ــذي  ال التعادل  حققنا  “لقد  ال�سدد: 
منظما  فريقا  واجهنا  كما  اإيجابية  نتيجة 
بالنظر  الفوز  حتقيق  باإمكاننا  كــان  اأنــه  رغــم 
والفر�ص  امليدان،  الذي قدمناه يف  املردود  اإىل 
اأطوار  طيلة  خلقناها  التي  للتهديف  ال�سانحة 
اللقاء بدون اأن نتمكن من جت�سيدها اإىل اأهداف 
الأ�سباب خمتلفة وعلى العموم فنحن را�سون عما 
قدمه الالعبون فوق امليدان يف املباراة الثانية 
اأكرث  �ست�سجعنا  النتيجة  اأن  كما  البطولة  من 
القادمة،  اللقاءات  االأح�سن خالل  على تقدمي 

وحتقيق نتائج اإيجابية م�ستقبال".
ويف �سياق اأخر اتفقت ر�سميا اإدارة ال�سباب مع 
املدرب ال�سابق الحتاد بلعبا�ص اليامني بوغرارة 
ملراد  خلفا  للفريق  الفنية  العار�سة  ليقود 

رحموين.

عـــاد �ــســبــاب بــاتــنــة بــتــعــادل ثــمــني من 
خرجته لتاجنانت ملواجهة الدفاع املحلي 
االأورا�سية  الكتيبة  فيه  كانت  مقابلة  يف 
حيث  كامال  بــالــزاد  الــعــودة  على  ــادرة  ق
عريبي  �سليم  املوؤقت  املدرب  اأ�سبال  ف�سل 
احلفاظ على تقدمهم عندما تلقوا هدف 
التعادل يف الدقائق االأخرية من ال�سوط 
النتيجة  يف  متفوقني  كانوا  بعدما  االأول 
النتيجة  هــذه  وتبقى  خــالــدي  بــهــدف 
كانت  اأنها  طاملا  للكاب  بالن�سبة  اإيجابية 
ــداء  االأ�ــس ح�سب  اأن  اإال  الــديــار  خـــارج 
املر�سودة فرفقاء احلار�ص بول�سنام كانوا 
قادرين على قتل املباراة و العودة بالزاد 
اأحيان  احلظ  �سوء  و  الت�سرع  لوال  كامال 
بها  ظفر  التي  النقطة  اأن  املــوؤكــد  الكن 
الكاب لن يح�ص بقيمتها اإال يف حال الفوز 
�سي�ستقبل  التي  املقبلة  اجلولة  مبباراة 
خاللها املناف�ص اجلريح مولودية العلمة 

مبلعب �سفوحي، وهو اللقاء الذي �ست�سمح 
يف  اكرث  بالتقدم  االأورا�ص  الأبناء  نقاطه 

لفريق  االأخـــــرية  الــهــزميــة  انعك�ست 
ال�ساوية  ــاد  احت اأمــام  باتنة  مولودية 
الثانية  اجلولة  يف  االول  ام�ص  ع�سية 
الكتيبة  على  بال�سلب  البطولة  عمر  من 
النفق  وادخلتها  البي�ساء  االورا�ــســيــة 
ال�ساعات  عــرفــت  اذ  مــبــكــرا،  املــظــلــم 
معاقل  يف  غليان  حالة  املا�سية  القليلة 
الطاقم  على  االأن�سار  ب�سخط  الفريق 
زيــداين  يقوده  ــذي  ال للفريق  االداري 

عليه  ي�سرف  الذي  الفني  الطاقم  وكذا 
امني غيموز وطالب االن�سار بالتف�سريات 
بوجه  والــظــهــور  الــديــار  داخـــل  للتعرث 

�ساحب وتقدمي اداء كارثي.
ــح ملف  ــت هــــذا واعــــــادت الــهــزميــة ف
بحيث  وراءهــا  كــان  ومــن  اال�ستقدامات 
على  االتهامات  نار  البوبية  متتبعي  فتح 
م�سككني  اال�ستقدامات  وراء  كان  من  كل 
انتدابهم  مت  الذين  الالعبني  قدرات  يف 

حلمل األوان املولودية لهذا املو�سم.
تذمرهم  عن  املولودية  ان�سار  عرب  كما 
ان  مــعــتــربيــن  الـــالعـــبـــني  اداء  مــــن 
غالبية  واأن  امل�ستوى  يف  مل  التح�سريات 
ممكنة  ن�سبة  الأعلى  ي�سلوا  مل  الالعبني 
من اجلاهزية وبهذا يتاأزم الو�سع يف بيت 
املناف�سة  بداية  يف  الباتنية  املولودية 
الزي  الأ�سحاب  �سعب  مبو�سم  ينباأ  مــا 

االبي�ص واالأ�سود.

يف  الــبــقــاء  �سمان  يف  الـــربج  اأهــلــي  حــظــوظ  تقل�ست 
الرابطة املحرتفة االأوىل وهذا عقب الهزمية اجلديدة 
التي تلقاها الفريق خارج ملعبه اأمام فريق 
هدف  مقابل  بثالثية  تلم�سان  وداد 
من  ال14  اجلولة  لقاء  يف  واحــد 
البطولة، وتكبد االأهلي هزميته 
مكتفيا  املــو�ــســم  ــذا  ه الــعــا�ــســرة 
بجمع 04 نقاط من اأربعة تعادالت دون 
حتقيق اأي فوز وهو ما يعني اأن ماأمورية 
البقاء باتت �سعبة  الفريق يف حتقيق 
عن  الفارق  اإت�ساع  مع  خا�سة  للغاية 
يف  الــفــريــق  ت�سبق  الــتــي  الــكــوكــبــة 
الرتتيب حيث يبلغ الفارق 04 نقاط 
عن �سبيبة �سكيكدة و06 نقاط عن 
يعترب  االأهلي  اأن  علما  مقرة،  جنم 
من بني اأ�سعف اخلطوط الدفاعية 
يف البطولة حلد االأن حيث تلقت 

�سباك الفريق 25 هدفا.
لالأهلي  ال�سلبي  امل�سوار  ورغــم 
خــالل اجلـــوالت الــفــارطــة اإال 
النور  عبد  املــوؤقــت  املــدرب  اأن 

يف  قائمة  تبقى  االأهــلــي  حظوظ  اأن  يــرى  بو�سبيعة 
حالة  يف  وهــذا  املقبلة  اجلــوالت  خــالل  بقوة  الــعــودة 
ال�سعيد  على  الفريق  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  معاجلة 
االإداري خا�سة، علما اأن ت�سكيلة االأهلي �ستكون معنية 
يف اجلولة القادمة مبواجهة فريق �سباب بلوزداد على 
تعود  اأن  املنتظر  ومن  بالربج،  اأوت   20 ملعب  اأر�سية 
اليوم  نهار  من  بداية  التدريبات  جو  اإىل  الت�سكيلة 

حت�سريا لهذه املباراة الهامة.
فاإن  البقاء  �سمان  يف  الفريق  حظوظ  تقل�ص  ظل  ويف 
لالعبني  الفر�سة  منح  ب�سرورة  طالبوا  االأهلي  اأن�سار 
من  القادمة  املباريات  خالل  الرديف  �سنف  من  ال�سبان 
اإنقاذ  مهمة  اأن  خا�سة  القادم  للمو�سم  حت�سريهم  اأجل 
توا�سل  ظل  يف  للغاية  �سعبة  باتت  ال�سقوط  من  الفريق 
امل�ساكل االإدارية التي يعاين منها الفريق حلد االأن يف ظل 
عدم تعيني رئي�ص جديد ملجل�ص االإدارة وكذا عدم تطبيق 
جدد  اأع�ساء  لدخول  الع�سوية  بفتح  املتعلقة  القرارات 
للنادي الهاوي وم�ساهمني اأخرين ملجل�ص االإدارة اخلا�ص 
بال�سركة التجارية، حيث ينتظر االأن�سار حتركا جادا من 
طرف ال�سلطات املحلية من اأجل و�سع الفريق على ال�سكة 
يعرفها  التي  الت�سيب  حالة  واإنهاء  ممكن  وقت  اأقرب  يف 

الفريق من الناحية االإدارية.

تعرث دفاع تاجنانت على اأر�سية ميدانه اأمام ال�سيف �سباب 
باتنة يف لقاء اجلولة الثانية من بطولة الق�سم الثاين للهواة 
املجموعة ال�سرقية بنتيجة هدف يف كل �سبكة، وهو التعرث 
الذي عجل برحيل املدرب كرمي زاوي من العار�سة الفنية 
للفريق حيث اأعلن املدرب عقب اللقاء عن قراره باالإ�ستقالة 
من تدريب الفريق ب�سبب امل�ساكل العديدة التي يعاين منها 
ب�سبب  اجلــدد  الالعبني  تاأهيل  عدم  مقدمتها  ويف  الفريق 
عدم  عن  ف�سال  املنازعات  جلنة  لدى  العالقة  الديون  اأزمة 
الدفاع  اإدارة  وحاولت  املالية،  مل�ستحقاتهم  الالعبني  تلقي 
بقيادة الرئي�ص الطاهر قرعي�ص اإقناع زاوي بالرتاجع عن 
قرار االإ�ستقالة مع تقدمي وعود بالبحث عن حلول لالأزمة 

احلالية يف اأقرب وقت ممكن.
للتدريبات  الفريق عن مقاطعتهم  اأعلن العبو  ومن جهتهم 
خالل االأ�سبوع اجلاري وهذا ب�سب عدم تلقيهم مل�ستحقاتهم 
من  الرغم  على  وهــذا  الفارط  املو�سم  منذ  العالقة  املالية 
الوعود التي تلقوها يف وقت �سابق ب�سب اأجورهم ال�سهرية 
مع بداية البطولة، وتعاين اإدارة الدفاع من م�ساكل كبرية يف 
الوقت الراهن خ�سو�سا بعد املرا�سلة التي و�سلت الفريق من 
"الفيفا" بخ�سو�ص منع الفريق من التعاقدات لثالثة فرتات 

املوريتاين  الالعب  م�ستحقات  ت�سوية  عدم  ب�سبب  متتالية 
من  اأكرث  اإىل  ت�سل  مالية  بقيمة  �سوداين  للفريق  ال�سابق 
اإىل  الفريق  باإدارة  دفع  الذي  االأمر  وهو  اأورو،  األف   300

ال�سروع يف ف�سخ عقود عدد من الالعبني اجلدد. 

نتيجة تاجنانت تبعث على الرتياح

هزمية التالغمة تفجر الأو�ساع يف بيت البابية  

الرابطة تربمج مباراة ال�سلف هذا اجلمعة 
والعرباوي يف طريقه للعودة اإىل الوفاق

الهزمية اأمام ال�ساوية تدخل البوبية
 النفق املظلم مبكرا 

الإحتاد يواجه عني فكرون نهاية هذا 
الأ�سبوع وبوجعادة �سيلتقي وايل الولية

حظوظ حتقيق البقاء يف الرابطة الأوىل 
تتقل�س والأن�سار يطالبون برتقية ال�سبان

زاوي يرمي املن�سفة وقرعي�س ي�سر
 على اإقناعه بالرتاجع عن الإ�ستقالة 
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�أهلي �لربج

دفاع تاجنانت 
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اأفال تتدبرون خلق اهلل

�سبحان اهلل واحلمد هلل
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء

املكتبة الإ�سالمية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب الكبائر 

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية



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

�سفيقة. �ص

نوارة.ب عبد الهادي.ب

يف انتظار تفعيل الهيكل البلدي حلفظ ال�شحة والنظافة �صطيف

نا�سدت �ل�سلطات منحها مقر� �أو�سع من �أجل �إطالق عدة م�ساريع خريية م�ستقبلية

فو�سى ت�سيري ملف النظافة بخن�سلة ت�سع فتح �سوق اأ�سبوعي جديد لل�سيارات يف العلمة 
ال�سحة العمومية على "املحك"

خن�صلة

اأعلن، مكتب "جمعية تنمية بال حدود"ل�الية باتنة، عن اإطالق امل��شم الثالث مل�شروع قفة رم�شانالذي يحمل هذه ال�شنة �شعار "قفة من خريك تدخل الب�شمة على غريك"، وتاأتي هذه املبادرة يف ظروف جد �شعبة نظرا للغالء الفاح�ش الذي ت�شهده 
خمتلف امل�اد الغذائية التي بات احل�ش�ل على بع�شها �شبه م�شتحيل لدى �شريحة وا�شعة من جمتمعنا مما يتطلب تظافر اجله�د لالإ�شهام يف ادخال الفرحة على العائالت املحرومة ال �شيما فئة اليتامى واالأرامل واالأ�شر والفئات املحتاجة منعدمة 

الدخل، لتتمكن من احل�ش�ل على االأغذية ال�شرورية خا�شة خالل �شهر رم�شان املبارك الذي تف�شلنا عنه اأ�شابيع معدودة.
اهلل  "عبد  ال�سيد  ت�سريح  ويف 
اجلمعية  اأع�ساء  اأحــد  بريك" 
اأن  لنا  اأكــد  نيوز"،  "االأورا�ص  لـ 
املبادرة  لهذه  التقنية  البطاقة 
اأخــرى  مــبــادرات  عــدة  تت�سمن 
على غرار التربع بقفة رم�سان، 
متكنت  اأن  للجمعية  �سبق  حيث 
�سهر  خالل  قفة   500 جمع  من 
رم�سان املا�سي وتهدف مل�ساعفة 
لي�سل  ال�سنة  هـــذه  يف  ــعــدد  ال
جانب  اإىل  قــفــة،   1000 اإىل 
تدخل  طفلك  "فرحة  مــبــادرة 
�ستنطلق  الــتــي  لغريك"  ــري  اخل
وجتري  املقبل  االأ�سبوع  خــالل 
وهي  باتنة  مبدينة  فعالياتها 
مبادرة ترفيهية يتم من خاللها 
باألوان  االأطــفــال  وجــوه  تلوين 
يتم  ــزي  رم مبلغ  مقابل  زاهية 
ـــواد  امل ــاء  ــن ا�ــســتــغــاللــه يف اقــت
قفة  مبادرة  اإطــار  يف  الغذائية 

رم�سان. 
باالإ�سافة اإىل دورة ريا�سية بني 
اأحياء مدينة باتنة يتم حتويل 
ــادرة  ــب امل ذات  اإىل  مداخيلها 
مبادرة  جــانــب  اإىل  ال�سابقة، 
�سيتم  الــتــي  الــغــذائــيــة  ال�سلة 
الغذائية  املحالت  يف  اعتمادها 
مدينة  يف  واملــعــروفــة  الــكــربى 

هذه  ــلء  م يتم  ان  على  باتنة 
التي  الغذائية  باملواد  ال�سالت 
ُرها يف كل قفة، وكذا  ينبغي َتوفُّ
رجال  طرف  من  العون  يد  طلب 
االأعمال "الباتنيني" للم�ساهمة 
�ساهم  حيث  امل�سروع،  اإجنــاح  يف 
هـــــوؤالء بــ�ــســكــل كــبــري يف دعــم 
الت�سامنية  اخلــرييــة  القوافل 
والتي  اجلمعية  نظمتها  التي 
الظل  مناطق  من  عــددا  جابت 
غذائية  اعانات  توزيع  مت  اأيــن 
اأخرىعلى  واألب�سةوم�ستلزمات 

العائالت املعوزة القاطنة بها.
مبادرة  تنطلق  اأن  واملزمع  ومن 
"قفة من خريك تدخل الب�سمة 
االأ�سبوع  خـــالل  غريك"  عــلــى 
املــقــبــل كــمــا �ــســيــقــوم اأعــ�ــســاء 
نــهــايــة املـــبـــادرة  اجلــمــعــيــة يف 
لكمية  واإح�ساء  جــرد  بعملية 
جمعها  مت  التي  الغذائية  املواد 
من  الناق�سة  املــــواد  وجتــمــيــع 
جتار  من  امل�ساعدة  طلب  خالل 
�سي�ساهمون  الــذيــن  اجلــمــلــة 

بدورهم يف امل�سروع.
مواقع  اأن  املــتــحــدث،  ــاف  واأ�ــس
�ساهمت  االجتماعي  التوا�سل 
االإعالنات  ن�سر  يف  كبري  ب�سكل 
اخلريية ال �سيما خالل جائحة 

تغطية  اإىل  باالإ�سافة  كورونا 
كرا�سي  من  املر�سى  احتياجات 
وحفاظات  وادويــــة  متحركة 
ــة وغـــريهـــا من  ــي ــال ومــبــالــغ م
كما  االأخــــــرى،  ــاجــات  ــي االحــت
ينتمون  املح�سنني  معظم  اأن 
دخلها  ب�سيطة  ــالت  ــائ ع اإىل 
اأنهم مل يرتددوا يف  متوا�سع اإال 
م�ساهمتهم يف م�ساعدة غريهم. 

ومن املنتظر اأن ت�سرع اجلمعية 
ــع خــرييــة  ــاري ــس ــ� م اإطــــــالق  يف 

الفئات  مــن  جتعل  اقت�سادية 
اأ�سخا�سا  واالأرامــــل  املحرومة 
منتجني فاعلني، من خالل تنظيم 
يف  وتدريبية  تكوينية  ور�سات 
عدة جمال على غرار اخلياطة 
من  وغريها  احللويات  و�سناعة 
�ساأنها  من  التي  اليدوية  احلرف 
تغيري حياة هذه الفئات جذريا 
لــيــتــحــّولــوا مــن حمــتــاجــني اإىل 
يف  بدورهم  ي�ساهمون  حم�سنني 
الدخل  وذوي  الفقراء  م�ساعدة 

ـــحـــدود مـــن خـــالل االأربـــــاح  امل
ينتجونه  ممــا  �سيدرونها  التي 

وي�سوقونه.
ال�سياق قال املتحدث،  ويف ذات 
اأن اجلمعية تهدف الإطالق عدد 
وامل�ساريع  املــبــادرات  مــن  كبري 
حال  ملقر  امتالكها  عدم  اأن  اإال 
مقرها  حيثيتكون  ذلـــك،  دون 
الرئي�سي من غرفتني واملتواجد 
ــة، رغــم  ــن ــات و�ــســط مــديــنــة ب
مرات  عــدة  اجلمعية  مطالبة 
م�ساريعها  لتحقيق  اأو�سع  مبقر 
تلك  �سيما  ال  الواقع  اأر�ص  على 
التكوينية  بالور�سات  املتعلقة 
ــا  اأ�ــســاتــذة  ــره ــوؤط ــي ــس الـــتـــي �
اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ــون،  خمــتــ�ــس
املقبلني  التالميذ  ل�سالح  مبادرة 
�سهادة  امــتــحــان  اجــتــيــاز  عــلــى 
ــن  ــذي وال  2021 ــبــكــالــوريــا  ال
�سيتفيدون من درو�ص خ�سو�سية 
املــذاكــرة  طريقة  يف  ودورات 
والتح�سري  واحلفظ  ال�سحيحة 
امل�سريي،  االمتحان  لهذا  اجليد 
ـــادرة  ـــب و�ــســتــخــ�ــســ�ــص هــــذه امل
واليتامى  املــعــوزيــن  للتالميذ 
اأنها  كما  املحدود  الدخل  وذوي 
رمزية  مالية  مببالغ  �ستكون 
للتلميذ  دج   100 تــتــجــاوز  ال 

الواحد، ناهيك عن مبادرة ُتعنى 
املدمنني  االأ�سخا�ص  مبعاجلة 
اأخ�سائيني  اإ�سراف  حتت  وذلك 
مبرافقة  يــقــومــون  نف�سانيني 
باالإ�سافة  ومتابعتهم  هـــوؤالء 
ريا�سية  قاعة  تخ�سي�ص  اإىل 
من  التخل�ص  على  مل�ساعدتهم 
امل�ساريع  هــذه  وكــل  االإدمـــــان، 
اأن  كــمــا  وا�ــســعــا  مــقــرا  تتطلب 
احل�سول  على  متوقف  اإطالقها 
ممكن  وقت  اأقــرب  يف  املقر  على 
وهذا ما و�سع اجلمعية يف حرية 
من اأمرها بني �سخامة االأهداف 
وامل�ساريع و�سيق مقرها احلايل.

تنمية  "جمعية  تــنــا�ــســد  و 
املحلية  ال�سلطات  حدود"  بــال 
والــوالئــيــة لــواليــة بــاتــنــة، يف 
توفري مقر ي�سع اأع�ساءها الذين 
وي�سع  م�ستمر  ــد  ــزاي ت يف  ــم  ه
تنتظر  والتي  امل�سطرة  اأهدافها 
يف  الواقع  اأر�ــص  على  التحقيق 
تنا�سد  كما  ممكن،  وقــت  اأقــرب 
التربع  واملح�سنني  اخلــري  اأهــل 
مالية  ومببالغ  الغذائية  باملواد 
الإدخال  ب�سيطة  كانت  لو  حتى 
واليتامى،  االأرامل  على  البهجة 
خا�سة يف ظل الظروف ال�سعبة 

التي نعي�سها حاليا.

ت�سهد، عديد بلديات والية خن�سلة 
ومنذ �سنوات، فو�سى يف ت�سيري ملف 
النظافة العمومية رغم االتفاقيات 
التقني  ـــردم  ال مــراكــز  مــع  املــربمــة 
اخلا�سة  املوؤ�س�سات  ن�ساط  وتفعيل 
يف ميدان النظافة، االأمر الذي فجر 
عمال  غ�سب  املنا�سبات  عديد  ويف 
النظافة من جهة وا�ستياء املواطنني 
ــن جهة  ــرب عــ�ــســرات االأحـــيـــاء م ع
االأحياء  هــذه  اأغلب  لتجد  اأخــرى، 
لـــوال تدخل  الــنــفــايــات  يف  غــارقــة 
التي  النظافة  وحــمــالت  مــبــادرات 
الفاعلة  اجلمعيات  بع�ص  تنظمها 
للتغيري  ي�سعى  �سباب  مع  املجتمع  يف 

الإنقاذ املوقف.
النظافة  عمال  اإ�ــســراب  متكن  اإذ 
والية  عا�سمة  غرب  قاي�ص  ببلدية 
من  املا�سي،  ال�سهر  نهاية  خن�سلة 
املدينة يف  واأحــيــاء  �ــســوارع  اإغـــراق 
فقط،  ــام  اأي اأربعة  خــالل  النفايات 
ـــدال حــول  ــع الــــذي اأثـــــار ج ــو�ــس ال
و�سعية ملف النظافة ومدى جناعة 
م�سالح  ــرف  ط مــن  ت�سيريه  عملية 
�سبب  اأن  تــبــني  اأن  بــعــد  الــبــلــديــة 
مقربة-  م�سادر  و-ح�سب  االإ�سراب 
متعلق بوجود خلل يف ت�سيري عملية 
االتفاقية  اإطار  يف  امل�ستحقات  منح 
الردم  ومركز  البلدية  بني  املربمة 
هوؤالء  اتهم  اأيــن  والعمال،  التقني 

منحهم  بعدم  التقني  ــردم  ال مركز 
تخ�سع  التي  الكاملة  م�ستحقاتهم 
وكمية  بحجم  يتعلق  معني  لنظام 

النفايات املجمعة.
عا�سمة  اأحياء  عديد  تعاين  كما 
من  اأخــرى  وبلديات  خن�سلة  واليــة 
م�سكل فو�سى رفع النفايات، ما جعل 
يف  غارقة  وال�سوارع  االأحياء  كربى 
اتهم  كما  النهار،  عز  يف  النفايات 
مواطنون م�سالح البلدية بالتقاع�ص 
يدفعون  اأنهم  رغــم  اجلانب  هــذا  يف 
�ــســريــبــة الـــتـــلـــوث، يف حـــني ربــط 
بتاأخر  امل�سكلة  وبياطرة  خمت�سون 
تفعيل الهيكل البلدي حلفظ ال�سحة 
املر�سوم  وفــق  العمومية  والنظافة 
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ال�سحة  حفظ  مكتب  تنظيم  اإعادة 
يف  الوالية  تاأخرت  والذي  البلدي، 
من  اأخــرى  بواليات  مقارنة  تفعيله 

الوطن.
تنظيم  �ساأنه  من  الذي  الهيكل  وهو 
باعتباره  اأخــرى  وملفات  امللف  هــذا 
"اإطارا  الر�سمية  اجلريدة  وح�سب 
يــ�ــســمــح بــالــتــعــاون املــ�ــســرتك بني 
القطاعات ل�سمان مهام احلفاظ على 
على  العمومية  والنظافة  ال�سحة 
البلديات"،  وبــني  البلدية  م�ستوى 
للقطاعات  التعاون  هذا  "ي�سمح  كما 
مواردها  بتعا�سد  والبلديات  املعنية 
لتعزيز  واملــاديــة  واملالية  الب�سرية 
تاأخر  زاد  الــذي  الهيكل"،  هذا  مهام 
بوالية  الو�سع  تفاقم  مــن  تفعيله 
خن�سلة االأمر الذي بات يهدد ال�سحة 

العمومية ل�ساكنتها.

العلمة  بلدية  م�سالح  متكنت، 
�سرق والية �سطيف، من جت�سيد 
ــوق االأ�ــســبــوعــي  ــس ــ� ــروع ال ــس ــ� م
لل�سيارات والذي كانت اإنطالقته 
حيث  االأول،  مناأم�ص  بــدايــة 
املحاذية  امل�ساحة  اإختيار  مت 
للمنطقة ال�سناعية بالعلمة من 
اأجل اإحت�سان هذا ال�سوق الذي 
كان من املفرو�ص اأن يتم جت�سيده 
مع بداية ال�سنة اجلارية غري اأن 
ن�ساط  ومنع  الوبائية  الو�سعية 
�سوق ال�سيارات ت�سبب يف تاأخري 

العملية.
ال�سوق  ـــذا  ه نــ�ــســاط  وعــــرف 
وميكن  كبريا  اإقــبــاال  اجلــديــد، 
القول اأنه مل يكن منتظرا متاما 
على  االإعـــالن  لتاأخر  بالنظر 
اإقــامــتــه، ومــع ذلــك فــاإن املئات 
ال�سيارات  اأ�ــســواق  مــرتــادي  من 
تنظيم  و�سط  املــوعــد  يف  كــانــوا 
اإنتظار  يف  مــا  حــد  اإىل  مقبول 
ــالل  حتــ�ــســن االأمــــــور اأكـــــرث خ
ــع املــقــبــلــة، واأعــــرب  ــي ــاب ــس االأ�
�سوق  يف  امل�ستغلني  مــن  الكثري 
لعودة  اإرتياحهم  عن  ال�سيارات 
توقفت  والتي  االأ�سواق  ن�ساط 
ب�سبب  كاملة  �سنة  قرابة  منذ 

الو�سعية الوبائية.
ــيــدا عـــن االإقــــبــــال فقد  ــع وب
الكثري  ـــد  ـــواف ت تــ�ــســجــيــل  مت 
�سيارتهم  لبيع  الــعــار�ــســني  مــن 

اخل�سو�ص  وجه  على  امل�ستعملة 
ــارات  ــي ــس ــ� ــة عـــر�ـــص ال ــل ـــع ق م
اأمــر  ــو  وه ــدة  ــدي واجل الفخمة 
كان متوقعا يف ظل قلة الرتويج، 
اأكد  فقد  االأ�سعار  وبخ�سو�ص 
اأنها  ال�سوق  مــرتــادي  مــن  عــدد 
كانت مرتفعة للغاية مع ت�سجيل 
للغاية  حمـــدودة  بيع  عمليات 
من  االأ�ــســعــار  ــاع  ــف الإرت بالنظر 
جهة وترقب الزبائن الإنخفا�ص 
املقبلة  االأ�سابيع  خالل  االأ�سعار 
رخ�ص  منح  عن  احلديث  ظل  يف 
معترب  لعدد  ال�سيارات  اإ�سترياد 

من املتعاملني.
ــد مت  ــق ومــــن جـــانـــب اآخـــــر، ف
كبرية  اأمــــل  خــيــبــة  تــ�ــســجــيــل 
ال�سوق  قا�سدي  من  املئات  لدى 
مبدينة  لل�سيارات  االأ�سبوعي 

ــرب  االأك يعترب  ـــذي  وال �سطيف 
ال�سرقية  اجلهة  م�ستوى  على 
من الوطن، حيث مت منع اإقامته 
ــزوار  ال مــن  الكثري  تــوافــد  رغــم 
اإىل  ــود  ــع ي ــع  ــن امل يف  والــ�ــســبــب 
اإتخاذها  مت  التي  ـــراءات  االإج
العليا  الــ�ــســلــطــات  طــــرف  مـــن 
مرة  ال�سوق  اإقــامــة  بخ�سو�ص 
يف االأ�سبوعني، وهو االأمر الذي 
يوؤكدون  عليه  القائمني  جعل 
من  بداية  الن�ساط  اإىل  عودته 
اإقامته على  مع  القادم  االأ�سبوع 
مدار ثالثة اأيام كاملة )االأربعاء 
م�ساء، اخلمي�ص واجلمعة( وهذا 
املنتظر  الكبري  لالإقبال  بالنظر 
يعتربه  الــذي  ال�سوق  هــذا  على 
الكثري من رواد االأ�سواق مرجعا 

لالأ�سعار. 

جمعية تنمية بال حدود تطلق مبادرة "قفة من خريك 
تدخل الب�سمة على غريك"
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بح�شور كوكب من الفنانني واملخرجني اجلزائريني

اأم البواقي
اميان. ز

اميان. ج رقية. ل

رقية. ل

�سرورة  ترقية اللغة والثقافة الأمازيغية 
�سبط موعد التظاهرة الثقافية "مهرجان اإىل بحوث ودرا�سات اأكادميية

اميدغا�سن ال�سينمائي" الفاحت مار�س املقبل

باتنة

جتاوز  على  �ساعدين  الت�سكيلي  "الفن 
املر�س.. واأحلم باأن اأ�سبح فنانا عامليا"

نحو  ثقافية  الإبداع" بوابة  "نادي 
ا�ستقطاب املواهب الفنية ال�سابة

اميدغا�سن  مهرجان  حم��اف��ظ  ك�سف 
"ع�سام  الأوىل  طبعتها  يف  ال�سينمائي 
التظاهرة  انطلق  موعد  تع�سيت" عن 
باتنة  يف  نوعها  من  الأوىل  الثقافية 
الفاحت من مار�ص املقبل، والتي �ست�ستمر 
خللها  �ست�سهد  ايام،  اأربعة  مدار  على 
�سينمائية  تظاهرة  اأ�سخم  ال��ولي��ة 
ال�سباب  م��ن  جمموعة  عليها  ي�سرف 

وباإمكانيات ب�سيطة.
املهرجان الذي ك�سف يف وقت �سابق عن 
ا�ستقبال 450 فيلما من خمتلف الدول 
خلله  مت  ال��وط��ن��ي،  امل�ستوى  وع��ل��ى 
14 فيلما دوليا لكل من رو�سيا،  انتقاء 
اأملانيا،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
ا�سبانيا،  ايطاليا،  كولومبيا،  ايطاليا، 
م�سر،  تون�ص،  املغرب،  فل�سطني،  الهند، 
اأفلم   09 جانب  اإىل  افريقيا،  جنوب 
اللقب من خمتلف  حملية تناف�ص على 

وليات الوطن.
نيوز"  "الأورا�ص  ليومية  حديثه  ويف 
دعوة  مت  اأن��ه  املهرجان  حمافظ  ق��ال 
كبار الفنانني واملخرجيني اجلزائريني 
لدة  ومميزة  خا�سة  مكانة  لهم  الذين 
املخرج  غرار  على  اجلزائري  اجلمهور 
اأحمد را�سدي، الفنان �سالح اوقرورت، 
يو�سف  را���س��دي،  بهية  بوعكار،  كمال 
مزاحم،  يحي  تقرتي،  فيزية  �سحري، 

خديجة مزيني ومفيدة عدا�ص.
اأن  ع��ل��ى  املنظمة  اجل��ه��ة  واأ���س��اف��ت  
�سياحية  خرجات  �سيتخلله  املهرجان 

يف  تتمثل  تكوين  ور���س��ات  جانب  اإىل 
ا�سراف  حتت  ال�سينمائي  النقد  ور�سة 
ور�سة  لكحل"،  "العجال  ال��دك��ت��ور 
الدكتور  ا���س��راف  حت��ت  ال�����س��ي��ن��اري��و 
ور�سة  ربيع"،  ب��ن  الأم����ني  "حممد 
"اكو  الدكتور  ا�سراف  حتت  الخ��راج 
وب��اأع��داد  جمانية  و�ستكون  �ساين" 

حمدودة كاإجراءات احرتازية وقائية 
من فرو�ص كورونا.

هذا و�سيتم عر�ص الأفلم بكل من امل�سرح 
اجلهوي باتنة ودار الثقافة حممد العيد 
اأن  ال�سينماتيك، على  اآل خليفة وقاعة 
جوائز  ع��ل��ى  الأف�����لم  ه���ذه  تتناف�ص 

املهرجان.

باأنه  اكت�سف  اأن  م��ن��ذ  ال��ف��ن  ع�سق 
وك��ان  ال��ر���س��م،  يف  مم��ي��زة  موهبة  ل��ه 
احتكاكه الأول بالر�سم يف �سن الثامنة 
ومن  بها  ليلعب  �سيارة  اقتنى  عندما 
فرط افتتانه بلعبته جرب اأن ير�سمها 
لل�سيارة  مطابقة  ر�سمة  ينجز  به  واإذ 
الفنان  علم  هنالك  الواقع،  يف  اللعبة 
ا�سلم  الهادي  حممد  ق�سمية  ال�ساعد 
اأنامله  يف  ب��اأن  ربيعا   27 ال���  �ساحب 
بها  حباه  وموهبة  �سحرا  ال�سغرة 
عاكف  وهو  الوقت  ذلك  ومنذ  اخلالق 

على �سقلها وتطويرها.
نحو  ي��خ��ط��وه��ا  خ��ط��وة  اأول  ف��ك��ان��ت 
من  واح��دا  ي�سبح  اأن  يف  الكبر  حلمه 
اجلزائر  يف  الت�سكيليني  الفنانني  اأملع 
ور�سة  يف  ان��خ��رط  اأن  كله  وال��ع��امل 
بوليته  الثقافة  بدار  الت�سكيلي  الفن 
الكبر  الفنان  اإ���س��راف  حت��ت  باتنة 
الفنانة  وابنته  ال�سريف"  "منوبي 
مل  ال��ذي��ن  رمية"  "منوبي  امل��ع��روف��ة 
يدخرا جهدا يف �سبيل تعليم الفنانني 
الر�سم،  واأ���س��ول  تقنيات  النا�سئني 
ال�سحيح  ال��ط��ري��ق  نحو  وتوجيههم 
يف  ومهاراتهم  قدراتهم  من  ليطوروا 
ليخطوا  املت�سعب،  الروحي  الفن  هذا 
اأخرى  الهادي بعد ذلك خطوة  حممد 
اإىل  بدخوله  وه��ي  الحرتافية  نحو 
اجلميلة  للفنون  اجلهوية  امل��در���س��ة 

بباتنة.
ب�سفة  الفن  بتعريف  يتعلق  وفيما 
ق�سمية  الفنان  نظر  وجهة  من  عامة 
حم��م��د ال���ه���ادي ا����س���لم ي��ق��ول ه��ذا 
ذلك  هو  الت�سكيلي  الفن  ب��اأن  الأخ��ر 
الفنان  يعرب  ال��ذي  الفنون  من  النوع 
من خلله عن اأفكاره وم�ساعره، حيث 
اإىل  الأولية  املواد  حتويل  اإىل  ي�سعى 
والت�سوير،  كالعمارة،  جميلة  اأ�سكال 
اإدراك  ويتم  والنحت،  وال��زخ��رف��ة، 
هذا النوع من الفنون من خلل حا�سة 

الب�سر، ولذلك ي�سمى بالفن الب�سري، 
اأو املرئي، وهو قريب جدا اإىل الواقع 
يعرب  لأن��ه  املبهمة  ح��الت��ه  يف  حتى 
الفنان وقلبة  يت�سارب يف خميلة  عما 
يف�سر  ما  وذلك  واأحا�سي�ص،  اأفكار  من 
اإىل  ت�سريحاته  ح�سب  املتحدث  ميل 

املدر�سة الواقعية.
بكثر  تعلقه  املتحدث  يخفي  مل  كما 
الفنان  اأم��ث��ال  العامليني  الفنانني  من 
فين�سينت  والفنان  دافن�سي،  ليوناردو 
والفنان  اجنيلو،  ومايكل  غ��وخ،  ف��ان 

ايتيان دينيه.
النقد فيما  الفنان مو�سوع  اأثار  كذلك 
اجلزائر  يف  الت�سكيلي  ال��ف��ن  يخ�ص 
على  اجل��ان��ب  ه���ذا  غ��ي��اب  م�ستغربا 
توجيه  يف  البالغة  اأهميته  من  الرغم 
منهم،  ال��ن��ا���س��ئ��ني  خ��ا���س��ة  ال��ف��ن��ان��ني 
بالفن  للنهو�ص  الن�سائح  ومنحهم 
اأرقى  الت�سكيلي يف اجلزائر وجعله يف 

�سوره.
 واأما فيما يتعلق مب�ساركاته يف املعار�ص 
م�ساركات  له  باأن  ال�ساعد  الفنان  اأكد 
و�سالونات  معار�ص  ع��دة  يف  ع��دي��دة 
اأهمها  خمتلفة  جمعيات  مع  واأخ���رى 
�سالون عائ�سة حداد بربج بوعريريج 

التظاهرة  وم��ع��ر���ص   ،2014 �سنة 
 ،2016 �سنة  بتلم�سان  ال��ط��لب��ي��ة 
بباتنة  الأل��وان  على  نافذة  ومعر�ص 
املهرجان  اإىل  2019، بالإ�سافة  �سنة 
الفنون  م���دار����ص  لل��ت��ق��اء  ال��وط��ن��ي 
كما   ،2014 �سنة  بباتنة  اجلميلة 
م�سابقة  يف  الأوىل  ب��امل��رت��ب��ة  ت���وج 
باجلزائر  ال�سباب  ملديرية  رم�سان 
البحري،  برج  يف  وحتديدا  العا�سمة 
كما �سارك يف عدة معار�ص الكرتونية 
عديد  وتلقى  ال�سحي.  احلجر  خلل 
الدعوات للم�ساركة يف معار�ص دولية.

جد  بحالة  م��روره  الفنان  يخفي  ومل 
التوقف  اإىل  ا�سطر  عندما  �سعبة 
اجلميلة  الفنون  درا���س��ة  ع��ن  موؤقتا 
ا�سطره  كلوي  بق�سور  اإ�سابته  بعد 
ومن  ال��ك��ل��وي  بالغ�سيل  ال��ق��ي��ام  اىل 
والده  له  بها  تربع  كلية  زراع��ة  ثمة 
بورتريه  بر�سم  تكرميه  اأراد  ال��ذي 
يف  �سيحمله  بجميل  ل��ه  ع��رف��ان��ا  ل��ه 
مر  �سحية  اأزم��ة  احل��ي��اة.  م��دى  قلبه 
ا�ستطاع  باأنه  اأك��د  ال��ذي  الفنان  بها 
والفن  ووالديه  اهلل  بف�سل  جتاوزها 
قدما  للم�سي  القوة  منحه  طاملا  الذي 

يف احلياة بحلوها ومرها.

 اأ�سارت منظمة "اليوني�سكو" يف ر�سالتها باملنا�سبة اإىل اأن التنوع اللغوي يتعر�ص ب�سكل متزايد للتهديد من اندثار اللغات، واأن 
40% من ال�سكان حول العامل ل يح�سلون على التعليم بلغة يتحدثونها اأو يفهمونها، كما اأو�سحت اأن هناك تقدم ملمو�ص يف 
اطار التعليم متعدد اللغات القائم على اللغة الأم، واأن هذه اللغات ت�سكل اأ�سا�ص وجود املجتمعات متعددة الأل�سن والثقافات، 

وهي الو�سيلة التي تتيح �سون ون�سر الثقافات واملعارف التقليدية على نحو م�ستدام.

املحلي  الثقايف  بال�ساأن  املهتمون  ويوؤكد 
كلغة  اعتمدت  الأمازيغية  اللغة  اأن 
امليلد  قبل  �سنة  األ��ف  منذ  للكتابة 
كانت  بل  فح�سب  �سفهية  لغة  تكن  ومل 
قواعدها  لها  وت��دري�����ص  كتابة  لغة 
دورا  لعبت  اأنها  كما  ومعانيها،  ونحوها 
الثقايف  امل��وروث  على  احلفاظ  يف  هاما 
الوظيفة  بذلك  لتتجاوز  الأم��ازي��غ��ي 
واحلوار  التوا�سل  يف  للغة  التقليدية 

اإىل لغة اإبداع.
الأم  للغة  العاملي  اليوم  منا�سبة  وتاأتي 
والع�سرين  ال��واح��د  لتاريخ  امل�سادف 
فيفري من كل �سنة، مرة اأخرى للتاأكيد 
اجلهود  من  املزيد  ب��ذل  ���س��رورة  على 
املحلي  الثقايف  امل�سهد  لتطوير وترقية 
مبختلف  ال�سعبي  الأدب  روائ��ع  ونقل 
طبوعه واأ�سكاله للإملام بجميع عنا�سر 
النظرة  لتجاوز  الأمازيغية،  الهوية 
التقليدية للغة الأم على اأنها لغة لنقل 
جمال  يف  وح�سرها  والتقاليد  العادات 
من  �سيزيد  العمل  هذا  لأن  جدا  �سيق 
ووظيفتها  الأمازيغية  اللغة  بني  الهوة 
�ساعرية  بكل  ال�ساعر  لغة  املتعددة يف 
ووحيه  وملكوته  وجدانه  عن  للتعبر 
ر�سائل  لنقل  املربي  ولغة  الإب��داع��ي، 
ت��رب��وي��ة ه��ادف��ة ل��لأج��ي��ال والأ���س��ر 
املفكر  لغة  اأي�سا  ومتثل  اجلزائرية، 
والفيل�سوف لفك رمزو الطبيعة و�سرح 
الأمازيغي  اأن  طاملا  بالإن�سان  علقتها 
ا�ستهر بقوة علقته مع الريف وجتلى 
التقومي  يف  ق����رون  م��ن��ذ  اأك����رث  ذل���ك 
الأمازيغي وعلقة �سهر يناير بالن�ساط 
اأن  على  ف�سل  وال���زراع���ي،  الفلحي 
اأي�سا  تكون  اأن  يجب  الأمازيغية  اللغة 

والإجتماع  الإقت�ساد  علماء  و�سيلة 
امل�سامني  حت��ل��ي��ل  يف  وال��ل�����س��ان��ي��ات 
امل��رت��ب��ط��ة ب��احل��ي��اة الإج��ت��م��اع��ي��ة 
لل�سعوب. لأن ترقية اللغة الأمازيغية 
الأورا����ص  �سكان  وع��ي  مب��دى  مرهونة 
الكبر واإدراكهم لأهمية هذه اللغة يف 
املعارف والعلوم خا�سة  اإحياء خمتلف 
البحث  ترقية  و  منها،  الجتماعية 
والبحوث  امل��ذك��رات  وتوجيه  العلمي 
وثقافتها  الأم��ازي��غ��ي��ة  للغة  خ��دم��ة 

مبنطقة الأورا�ص.  
البحوث  يف  التطور  اإح��داث  اأردن��ا  اإذا 
والدرا�سات اخلا�سة بالثقافة والهوية 
اجلدليات  ع��ن  ب��ع��ي��دا  الأم��ازي��غ��ي��ة 
يف  الأمازيغية  اللغة  وح�سر  ال�سيقة 
توا�سل  كو�سيلة  اأو  والتقاليد  العادات 
تتجاوز  الأمازيغية  اللغة  بل  عادية، 
ه���ذه ال��وظ��ي��ف��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف��ه��ي ل 
ول  الجتماعية  ب��ال��ف��وارق  ت��ع��رتف 
لغة  اأي�سا  هي  بل  اجلغرافية  احل��دود 
نقل  عملية  خ��لل  م��ن  وذل���ك  اإب����داع، 
الرتاث الثقايف واملادي من ن�سه الأ�سلي 
املكتوب بال�ساوية الأمازيغية اإىل لغات 

عاملية. 
فان  ال��ق��اع��دي   امل�ستوى  على  وح��ت��ى 
اجلزائر  يف  الأمازيغية  اللغة  تدري�ص 
وعدد  الربامج  حيث  من  جدا  �سعيفا 
درو�ص  تقدم  التي  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
يف الأم��ازي��غ��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف الأط�����وار 
ل  الأح���ي���ان  بع�ص  ويف  التعليمية، 
تعلم  الأمازيغية  اللغة  در���ص  يتجاوز 
حروف تيفيناغ طول ال�سنة، يف الوقت 
الذي كان مفرو�ص على  وزارة الرتبية 
املدر�سية  ال��ك��ت��ب  اإ����س���دار  ال��وط��ن��ي��ة 

اللغة  اأن  موؤكدين  الأمازيغية،  باللغة 
قائم  ع��ل��م  وث��ق��اف��ت��ه��ا  الم��ازي��غ��ي��ة 
ح�سب  واأبجديات  �سوابط  له  بذاته 
خ�سو�سية كل لغة ون�ص، وللأ�سف فاإن 
معظم  يف  غائب  اأو  غيب  امليدان  ه��ذا 
يف  نقراأ  ما  ف��ن��ادرا  الأورا�����ص،  مناطق 
جريدة  با�ستثناء  اليوميات  خمتلف 
التقومي  اعتمدت  التي  نيوز  الورا���ص 
المازيغي وافردت حيزا كبرا للرتاث 
الثقافة  المازيغي على غرار �سفحتي 
واورا�ص نغ، فاأ�سبحت املعلومة يف باقي 
العناوين العلمية الخرى يف ميادين 
وجمالت اأخرى ت�ستحوذ بن�سبة كبرة 
اأخبار املنطقة ب�سلبياتها كانت �سحيحة 
اأم بعيدة عن امل�سداقية، وهو ما يطرح 
خلفياته،  حول  الت�ساوؤلت  من  الكثر 
اإليه  ي�سعى  ما  هنا  الإ�ستثناء  ورمب��ا 
والن�سطاء  والباحثني  الأدب��اء  بع�ص 
عرب مواقع التوا�سل الإجتماعي وعلى 
و�سيلة  الأزرق  الف�ساء  جعل  يف  النات 
اأكرث جناعة يف تن�سيط امل�سهد الثقايف 
الأورا�����ص  ومنطقة  خن�سلة  ب��ولي��ة 
العديد  نقراأ  موؤخرا  و  عامة،  ب�سفة 
املنطقة  لأدب��اء  املتميزة  املوؤلفات  من 
بالرتجمة  خا�سة  جديدة  جتربة  يف 
اأن  بعد  الإل��ك��رتوين  الن�سر  واعتماد 
اأكرب  والتوزيع  الورقي  الن�سر  اأ�سبح 
الإبداعي  العمل  تعرقل  التي  امل�ساكل 
مبنطقة ال�ساوية، وهنا وقف املخت�سون 
للتنويه بالدور البارز ليومية "الأورا�ص 
اأنها  اإل  فتية  جريدة  اأنها  رغم  نيوز" 
لكل  �سفاحتها  تفتح  اأن  ا�ستطاعت 
بالثقافة  واملهتمني  واملثقفني  الأدب��اء 

املحلية الأورا�سية. 

يتحدث ال�سحفي واملهتم بال�ساأن الثقايف 
"نادي  م�����س��روع  ع��ن  عناب"  "عادل 
البداع" الذي هو ثمرة جهود ون�ساطات 
اىل  خللها  من  ي�سعى  �سابقة  ثقافية 
من  انطلقا  ال�سابة  املواهب  ا�ستقطاب 
بولية  نعمان  ب�سوق  املطالعة  مكتبة 
تعمد  التي  الأف��ك��ار  وه��ي  ال��ب��واق��ي،  اأم 
ال�سبابية  الفنية  الطاقات  على مرافقة 
بعديد  واحيائها  م�سارها  يف  ومرافقتها 
تنع�ص  اأن  �ساأنها  م��ن  التي  النا�سطات 

ال�ساحة الثقافية.
على  ي�سرف  ال���ذي  ع��ن��اب  ع���ادل  وق���ال 
مواهب  ل�ستقطاب  "ف�ساء  اأن��ه  النادي 
اأهل الثقافة والفن يف منطقة تعد  جزء 
خللها  من  اأردت  العميقة،  اجلزائر  من 
الثقافة  ما لدي من خربة يف عامل  �سب 
ب��الإع��لم  عملي  خ��لل  م��ن  املثقفني  و 
الن�ساطات  لعديد  وتغطيتي  الثقايف 

الثقافية عرب الوطن".

�سنة  قبل  ك��ان��ت  ح�سبه،  الن��ط��لق��ة، 
توقفت  والتي  الن�ساطات  من  عدد  عرب 
جميع  �سلت  التي  كورونا  جائحة  ب�سبب 
بعدها  ل��ي��ت��م  ال���ع���امل،  يف  ال��ن�����س��اط��ات 
ان�سمام  بعد  وهذا  اأي��ام  منذ  ا�ستئنافها 

عدد من ال�سباب اجلامعي للفكرة.
"حتدث  وي��ح��وي ال��ن��ادي ع��ل��ى ور���س��ة 
english" من تقدمي الأ�ستاذ حممد 
بني  م�سابقة  تقدمي  جانب  اإىل  جليد، 
البتدائيات لهذا املو�سم، كما مت تنظيم 
والتي  الفوتوغرايف  الت�سوير  يف  ور�سة 

تعد بادرة لأول مرة ب�سوق نعمان.
فكرة  تنظيم  احل��ايل  املو�سم  يف  مت  كما 
داخل  ج��داري��ات  وه��ي  العلوم  جدارية 
املوؤ�س�سات الرتبوية يقوم بر�سمها تلميذ 
املوؤ�س�سة  تكرمي  يتم  باأنف�سهم  املدار�ص 

الفائزة من قبل النادي
على  النادي  يعمد  لن�ساطات  بالإ�سافة 

التخطيط لها الأيام القليلة املقبلة.

ونوه الن�ساط الثقايف عادل عناب على اأن 
النادي حظي مب�ساعدة من طرف مدير 
البواقي  باأم  العمومية  املطالعة  مكتبة 
نعمان  ���س��وق  ملحقة  م�سر  خ���لل  م��ن 
جهودهما  وبف�سل  ب�سوع،  ح�سام  ال�سيد 
وجعله  النادي  تن�سيب  يف  احللم  حتقق 
يف  ال�سباب  واملبدعني  للمثقفني  قبلة 

خمتلف املجالت.
القائمون  في�سعى  النادي،  اأه��داف  وعن 
منطقة  يف  ثقايف  ف�ساء  خلق  على  عليه 
عنوان  اأي�سا  وخ��ل��ق  الن�سيان،  ت��ع��اين 
عامل  يف  ومتميز  مبدع  ك��ل  فيه  يلتقي 

الثقافة ب�سكل عام.
بقوله:  حديثه  عناب  ع��ادل  واختتم 
"بالن�سبة لل�سباب فهم طاقات تبحث عن 
فر�ستها لتقدمي ما لديهم من ايجابيات 
ملحيطهم، والنادي هو فر�سة لعل وع�سى 
من  انطلقته  تكون  لنجم  مولدا  تكون 

هذا الف�ساء ال�سغر".

ثقافةاالثنني  12  فورار 2971/ 22  فيفري 2021 املوافق لـ 10 رجب  131442
يف اليوم العاملي للغة الأم

الفنان الت�سكيلي "ق�سمية حممد الهادي ا�سلم" للأورا�ص نيوز:



مع ال�سبق
زوج حاب�سني كانوا يف الطوموبيل

�سربو واحد
ول  مات  �سوفو  اأهبط  ل�ساحبو  قال  ال�سواق 

مازال؟
اهبط وقعد يقولو اأرواح من اليمني 

�سوي �سوي روح للي�سار �سوي
ارجع اللور..زيد �سوي للقدام

راه  اخ���ل����ص  ح��ب�����ص..ح��ب�����ص 
مات؟!!.

عاك�ص بن معكو�ص
واحد الطفل دميا يروح حلانوت

 يقولو : عندك ملح؟ اعطيني �سكر 
عندك قازوز؟ اأعطيني ماء

  ي�سق�سيه على حاجة ويدي حاجة اأخرى

املهم واحد املرة كان فايت باباه 
عيطلو مول احلانوت قالو : ولدك راه مر�سني 

 ي�سق�سي على حاجة ويدي حاجة اأخرى 
 قالو باباه : عندك ع�سا؟

 قالو اإيه  قالو اأ�سربو بكف؟!!.

ال�سجن اأرحم
من  الفرار  ال�سجناء  اأحد  ا�ستطاع 

�سجنه بعد 12 �سنة
وعندما و�سل منزله منهكا متعبا

قالت له زوجته :
 8 منذ  ه��ارب  اأن��ك  التلفزيون  يف  اأعلنوا 

�ساعات
وين كنت تزوقل؟! مع من كنت ؟ ا�سكون هاذي يل 

خرجت معاها؟
معلومات م�سليةف�سلم نف�سه لل�سرطة فورا؟!.

العيد 
ال�سغري 
والعيد 
الكبري

اأمثال �سعبية

والذاكرة  املخ  قدرات  على  يوؤثر  الزائد  امللح   •
املاحلة  االأطعمة  اأن  حيث  درا�سة  يف  واالإدراك، 
تثبط اأك�سيد النرتيك بالتايل يقل تدفق الدم يف 
لالأوعية  الباطنية  اخلاليا  يف  خلال  ت�سبب  و  املخ 

الدموية يف الدماغ.
2013 وزارة العمل االأملانية اأ�سدرت قانونا  • يف 
املوظف  حلماية  االإ�سافية  العمل  �ساعات  يجرم 

من ال�سغط الع�سبي.
ال  الهندية  ميغااليا  والية  غابات  اأعماق  يف   •
كرث  ، الأ نف�سها  تلقاء  تنمو من  واإمنا  تبنى اجل�سور 
الطبيعية  اجل�سور  تلك  وجهت  �سنة   500 من 
ووجهتهم  نهار  االأ فوق  من  للعبور  املحليني  ال�سكان 

على الطرق وامل�سالك بداخل الغابة.
كرث  االأ مرا�ص  االأ من  باملائة   90 عن  يزيد  ما   •
�سبب  اأو  املبا�سر  �سببها  بها  ن�ساب  التي  �سيوعا 

م�ساعفاتها الرئي�سي هو ال�سغط النف�سي.
تعلم  ــالب  ــط ال ــل  ك عــلــى  يــجــب  اأرمــيــنــيــا  يف   •
الدرا�سية  املناهج  اإلزامية يف  ال�سطرجن، فهي مادة 

الأنها تعلم ال�سرب وتنمي الذكاء.
اأطول  مدة  طعام  بال  العي�ص  االإن�سان  باإمكان   •

من قدرته على العي�ص بال نوم.

15
modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على زوج خاوة 

فيهم اخلري، 
ال�سغري زايد 

قبل لكبري

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاين والع�سرون 

من �سهر فيفري
ب�سبب  باري�ص  اأ�سخا�ص يف   908 ـ وفاة   1919
هذا  وباء  تف�سي  اإىل  اأدى  مما  االإ�سباين  الزكام 
مليون   15 من  اأكــرث  ووفــاة  العامل  حول  املر�ص 

�سخ�ص يف العامل.
1955 ـ خم�سون ع�سكريا من اجلي�ص الفرن�سي 
جي�ص  ب�سفوف  يلتحقون  و  باأ�سلحتهم  يفرون 

التحرير الوطني.
1958 ـ االإعالن عن قيام اجلمهورية العربية 
بعد  وذلــك  وم�سر  �سوريا  بني  باحتاد  املتحدة 
عبد  جلمال  احلكم  عن  القوتلي  �سكري  تنازل 

النا�سر.
اجلبهة  من  ين�سحب  حوامتة  نايف  ـ   1969
اجلبهة  لين�سئ  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية 

الدميقراطية ال�سعبية لتحرير فل�سطني.
لل�سحفيني  احتـــاد  اأول  تاأ�سي�ص  ـ   1969

اجلزائريني .
ثاين  اآل  حمد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ـ   1972
قيامة  بعد  قطر  دولة  يف  احلكم  مقاليد  يتوىل 
بن  اأحمد  ال�سيخ  عمه  ابن  على  اأبي�ص  بانقالب 

علي اآل ثاين.
قطر. جامعة  تاأ�سي�ص  ـ   1973

ـ انعقاد موؤمتر القمة االإ�سالمي بالهور   1974
يف باك�ستان.

يف  اللرية  مكان  ال�سيكل  عملة  اعتماد  ـ   1980
الكيان االإ�سرائيلي .

ح�سني  �سدام  العراقي  الرئي�ص  قيام  ـ   1991
نفطية  بئر   150 مــن  اأكـــرث  يف  الــنــار  باإ�سعال 
فيما  للحلفاء  الــربي  الهجوم  بدء  بعد  كويتيه 

يعرف بحرب اخلليج االأوىل.
حلقوق  الوطني  املر�سد  تاأ�سي�ص  ـ   1992

االإن�سان حتت و�ساية رئا�سة اجلمهورية.
الدوالر  مقابل  الرتكية  اللرية  انهيار  ـ   2001
عن  الرتكية  احلكومة  تخلي  بعد  االأمــريــكــي 
االأ�سعار يف حماولة لوقف معدل  �سيا�سة تثبيت 

الت�سخم املزمن.
للرتقيم  اجلديد  املخطط  اعتماد  ـ   2008
من  املتكون  املحمول  الهاتف  ل�سبكة  الهاتفي 

اأرقام.  10
2009 ـ تد�سني اأول رحلة  طريان جتارية بني 

اجلزائر وبكني.
م�سادقة  بعد   الطوارئ  حالة  اإلغاء  ـ   2011
املر�سوم  يلغي  اأمر  م�سروع  على  ــوزراء  ال جمل�ص 
 1993 فيفري   6 بتاريخ  ال�سادر  الت�سريعي 

املت�سمن متديد حالة الطوارئ.
النجم  اأن  يعلنون  الفلك  علماء   -  2017
خـــارج  كـــواكـــب  �ــســبــعــة  يــ�ــســم  ترابي�ست-1 
نطاقه  يف  يــدور  بع�سها  ال�سم�سية،  املجموعة 

ال�سالح للحياة.
واليات  عديد  تعم  �سخمة  تظاهرات  ـ   2019
باحلراك  عليه  اأ�سطلح  �سلمي  خروج  يف  الوطن 

ال�سعبي لالإطاحة .
اإقرار الرئي�ص اجلزائري عبد املجيد  ـ   2020
فيفري  �سهر  من  والع�سرين  الثاين  يــوم  تبون 
ال�سعب  بــني  والــتــالحــم  ــوة  ــالأخ ل وطنيا  يــومــا 
ــاء  اإر�ــس اأجـــل  مــن  ال�سعبي  الــوطــنــي  واجلــيــ�ــص 

الدميقراطية.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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ال���ل���ي م���ا ج����اب ل ق����لم ول 
لقراية على  ع��ول  م��ا  دواي���ة 

حكـــمة
مي�شي  ك����ال����ظ����ل  امل������زي������ف  ال���������ش����دي����ق 
ال�شم�س  حت���ت  ت���ك���ون  ع��ن��دم��ا  وراءك 
ت����ك����ون يف ال����ظ����ام وي���خ���ت���ف���ي ع����ن����دم����ا 

�سورة م�سحكة

للحراك  الثانية  الذكرى  حتيي  كيف   �
ال�سعبي يا �سي علوة؟

اأ�سماء بوخري�ص امل�سيلة
وما  يحدث  وم��ا  ح��دث  ما  فهم  مبحاولة 

�سيحدث يا للة اأ�سماء؟!.
� احكيلي حكاية �سرعوفة بل راعي يل 

كانت نانة حتكيهالنا؟
اإميان بوطي عني مليلة
الع�سر  رع��اع  عا�سرت  ناناك  نظن�ص  ما 
الذين حتولوا بف�سل �سمائرهم املحفوظة 
ب�سرية"  "م�سوخ  اإىل  خارجية  بنوك  يف 
ياكلو مع الذيب وي�سطحو يف عر�سو..لهذا 
دير روحك بغل وا�سّقل..فاأن تكون متفرجا 
فرجة..ف�سراعيف  تكون  اأن  من  اأرح��م 
اليوم ي�سرحو يف حقول ملغومة..ملغمة..

اهلل وحده من بيده اإبطال مفعولها؟!.
� متى حت�ص اأن الوطن م�ستهدف خارجيا 

يا �سي علوة؟
حممد العربي طولقة
غر  الداخلي  الت�سوي�ص  يكرث  عندما 

املربر!!.
حلوة..فقط  احلياة  اأن  قالوا  الذين   �
�سي  يا  زال  ما  ول  فهمها..فهموها  علينا 

علوة؟
نرج�ص الذيب قاملة
طويل  احلياة..غييييييير  يفهم  وم��ن 

لعمر!!.
ي�سهد  الأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  اأن  تعتقد  األ   �

تطورا غر م�سبوق يا �سي علوة؟
�ساكر عراف �سكيكدة
يف  "غيني�ص"  مو�سوعة  ندخلوا  هكذا 
تهدر  راك  يل  للتطور  امل�سبوق  غر  ال�سبق 
موؤبدة.. م�سقة  ال�سقا  بع�ص  ففي  عليه.. 

اهلل يفرج على الزوايل؟!.

اجلزائري 
يف نظرة 

ا�ست�سرافية؟!



نا�سر. م

باتنة

�صطيف

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ميلة

بن �ستول.�ص

دائــرة  يف  االأمــن  م�سالــح  اأطاحــت 
تيمقــاد بباتنــة، بـــ 04 �سبــان ترتاوح 
قامــوا  �سنــة  و30   18 بــني  اأعمارهــم 
باالعتــداء علــى �سخ�ــص و�سلبــه مبلــغ 
مــايل يقــدر بـــ 100 مليــون �سنتيم عن 

طريق الن�سب واالحتيال.

ومتــت العملية بعــد اأن قــام ال�سحية 
بتقييــد �سكــوى �ســد ال�سالفــي الذكــر، 
بعــد اأن قامــوا باإبرام عقــد �سفقة بيع 
وهمية ملركبة �سياحية، وبعد التحقيق 
تبــني اأن املوقوفــني معتاديــن على عقد 
مثل هــذه ال�سفقــات الوهميــة مع عدد 

مــن املواطنــني وايهامهــم بتمكينهــم من 
احل�ســول على مواد حمظورة على غرار 
الزئبق االأحمر ومــن ثم يتم االعتداء 
عليهــم و�سرقــة اأموالهــم، ليتــم تقدمي 
امل�ستبــه بهــم اأمــام اجلهــات الق�سائيــة 

املخت�سة اإقليميا.

ك�ســف عنا�سر اأمن دائــرة �سريانة 
ل�سناعــة  �سريــة  ور�ســة  بباتنــة، 
احللي واملجوهرات، فيما مت توقيف 
�سخ�سني يبلغــان من العمر 32 �سنة، 

بحوزتهمــا كمية مــن معــدن الف�سة 
بوزن 02 كلــغ و572.9 غرام، حيث 
اكت�ســاف  اأن  التحقيــق  بعــد  تبــني 
اأن املعنيــان ي�ستغــالن ور�ســة �سريــة 

القيــد  دون  املجوهــرات  ل�سناعــة 
حيــازة  ودون  التجــاري  ال�سجــل  يف 
بطاقــة مهنية مــع الغ�ــص يف املعادن 

النفي�سة.

اأق���دم���ت ع�����س��اب��ة جم��ه��ول��ة ال��ع��دد 
من  راأ���س��ا   47 �سرقة  على  وال��ه��وي��ة 
بت�سمية  املعروفة  باملنطقة  الأغنام 
جنوب  اأزال  عني  ببلدية  التعا�سدية 
ليل  العملية  ومت��ت  �سطيف،  ولي���ة 
ح��ي��ث ت��ف��اج��اأ ���س��اح��ب الإ���س��ط��ب��ل 

لختفاء القطيع، ومت رفع �سكوى لدى 
حتقيقا  فتحت  التي  الأمنية  اجلهات 
وعرفت  احل��ادث��ة،  ملب�سات  ملعرفة 
بلدية عني اأزال يف الأ�سابيع الفارطة 
من  كبر  ع��دد  طالت  �سرقات  موجة 

روؤو�ص املا�سية. 

 29 ب�سطيف،  الأم���ن  عنا�سر  اأوق���ف 
بتعاطي  تلب�ص  ح����الت  يف  �سخ�سا 
مهلو�سات  ح��ج��زت  فيما  امل���خ���درات، 
املخدرات  كمية  وبعد  بي�ساء،  واأ�سلحة 
التي مت حجزها 185 غرام، اإىل جانب 
من  العقلية  املوؤثرات  من  قر�سا   140
بينها 03 قارورات من املوؤثرات العقلية 

بي�ساء،  اأ�سلحة   07 حجز  مع  ال�سائلة، 
 95 يناهز  م��ا  حجز  خللها  مت  كما 
ليتم  الكحولية،  امل�سروبات  من  وحدة 
اإحالة املوقوفني اأمام اجلهات الق�سائية 
16 منهم  اأمرت بو�سع  املخت�سة، والتي 
ا�ستدعاءات  وجهت  فيما  احلب�ص  رهن 

مبا�سرة للبقية.

لولية  املدنية  احلماية  م�سالح  �سجلت 
فيفري   20 اإىل   14 من  الفرتة  يف  ميلة 
املرور  331 عملية تدخل، ففي حوادث 
عن  جنم  تدخل  عملية   52 ت�سجيل  مت 
ذلك اإ�سابة 26 �سخ�ص بجروح متفاوتة 
الإ�سعافات  لهم  قدمت  حيث  اخلطورة 

م�ست�سفى  اأق��رب  اإىل  نقلهم  ومت  الأولية 
 160 بنحو  ال��وح��دات  ذات  قامت  كما 
اإىل ذات  للمر�سى واجلرحى  نقل  عملية 
امل�ست�سفيات، كما مت ت�سجيل 04 تدخلت 
لإخماد احلرائق وال�سيطرة عليها و115 

عملية خمتلفة.

مت��ك��ن ع��ن��ا���س��ر ال�����س��رط��ة 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة ب���اأم���ن دائ����رة 
�سخ�ص  توقيف  من  م�سكيانة، 
متلب�سا بال�سرقة مع ا�سرتجاع 
العملبة  ومت��ت  امل�����س��روق��ات، 
ال�سرطة،  م�سالح  تلقي  بعد 
اأحد  قبل  من  هاتفية  مكاملة 
خللها  من  طالبا  املواطنني، 
التدخل مب�سكنة الكائن بحي 
مت  حيث  م�سطفى،  ح��م��اين 
توقيف املتهم البالغ من العمر 
35 �سنة، فيما اأ�سفرت عملية 
تفتي�ص املتهم عن العثور على 
خمباأة  ال�سحية  م�سروقات 
يف  واملتمثلة  األب�سته  داخ��ل 
الوطنية  بالعملة  مايل  مبلغ 
مليون   80" والأج���ن���ب���ي���ة 
اورو" وكمية  �سنتيم و7500 

من احللي من املعدن الأ�سفر.

�سي الأورا�سي..
تخل�ص  مــا  قي�سك...  احلم  قالك  الــوزيــر 
مازوت ما حت�سل يف البنزين وزيادة ال�سعر ما 
تقي�سك... تعي�ص مرتاح يف حياتك ما تكون 
وتن�سىى  عمومي  نقل  تركب  الري�سك...  يف 
نقي�سك...  وما  تو�سلني  ما  وهمومي  همومك 
علينا  ا�سكت  بيك  يليق  وا�ــص  يعرف  الوزير 

واقطع ح�سي�سك...

hamzalaribi005@gmail.com

حمتالون ُيربمون �سفقة وهمية مقابل 100 مليون �سنتيم!

�سابان ين�سئان ور�سة �سرية ل�سناعة احللي املغ�سو�سة

وجب الكالم

للحراك  الثانية  بالذكرى  اجلزائريون  يحتفل  اليوم 
ال�سعبي الذي كان مبثابة �سربة قا�سية الأطماع الع�سابة 
التي كانت تنوي اال�ستمرار يف التغول والتوغل والتغلغل 
للل�سيطرة على كل مفا�سل الدولة، وكان مبثابة �سربة 
للرئي�ص  املتالحقة  العهدات  من  �سل�سلة  اأنهت  قا�سية 
يف  ال�سيا�سي  النظام  حتويل  على  اأو�سكت  والتي  املخلوع 
بالدنا من جمهوري اإىل نظام ملكي، وبالتايل فاحلراك 
جديدة،  وجلزائر  جديد  لعهد  حقيقيا  متهيدا  كان  قد 
وخطوة جريئة نزع بها ال�سعب اجلزائري ثوب اخلنوع 
اأن  بالذكر  فيجدر  والـــرتدد،  اخلــوف  وثــوب  واخل�سوع 
اأ�سبه مبن مي�سك بيده  ال�سعب قد كان يف زمن الع�سابة 
جمرة متحمال كل االأمل خوفا من اأن يلقيها فيت�سبب يف 
اإ�سعال "نار الفتنة" التي ما انفك تخل�ص منها، لكن الذي 
حدث هو اأن ال�سعب قد اهتدى لل�سلمية فتخل�ص بها من 
اجلمرة مبا مل يت�سبب باأذى لبالدنا فكانت النتيجة اأن 
حتررنا من "ع�سابة" ما كنا نظن باأننا �سنتحرر منها يوما 
"البالد  حلرق  وا�ستعداد  وجــربوت  نفوذ  من  لها  كان  ملا 
الوطنيون  تدخل  اأن  لوال  م�ساحلها  اأجل  من  والعباد" 
البالد  حمى  من  خري  وكانوا  الوطن  هذا  يف  وال�سرفاء 

والعباد وخري من وقف يف وجه "الطغاة".
باأننا  ننكر  ال  للحراك،  الثانية  الذكرى  ويف  اليوم، 
حققنا جزءا كبريا مما كنا نرغب يف حتقيقه، فاأهم ما 
كنا ن�سبو اإليه هو اأن نتخل�ص من "الع�سابة"، لكن الذي 
حدث هو اأننا اكت�سفنا باأن الع�سابة قد عملت طوال ما 
اإطالق جذورها يف كل االإدارات  يقارب الربع قرن على 
احلراك  باأن  لنا  وات�سح  العمومية،  املوؤ�س�سات  كل  ويف 
املواطن  عن  اخلوف  ثوب  لنزع  مهما  كان  االأول  ال�سعبي 
ونقل الرعب اإىل نفو�ص "الفا�سدين" لكن احلراك االأهم 
ال يحتاج لل�سارع وال لل�سعارات بقدر ما يحتاج لثقافة من 
نوع اآخر، فاحلراك االأهم بحاجة لغر�ص ثقافة "تكاتف 
وبحاجة  الف�ساد،  الجتثاث  ما  موؤ�س�سة  يف  املوظفني" 
"الفتنة  على  الق�ساء  يف  املوظفني  تعاون  ثقافة  لغر�ص 
الذين تثبت يف  املدراء وامل�سوؤولني  املوؤ�س�سات" وطرد  يف 
لغر�ص  وبحاجة  العام،  ال�سالح  غري  يف  ما  �سبهة  حقهم 
االآفات،  من  اآفــة  على  للق�ساء  املواطنني  تعاون  ثقافة 
وبحاجة لغر�ص ثقافة املواطنة بكل ما حتمله املواطنة 
من معنى، فيبدو لنا اأن احلراك ال�سعبي الذي ينطلق من 
ال�سارع ال اأهمية له ما مل يحر�ص املواطن على احلفاظ 
على مكا�سبه من خالل حما�سبة الفا�سدين يف كل مكان 
حتى يف اأ�سغر موؤ�س�سة اأو اإدارة عمومية، ويبدو لنا اأنه 
اأهمية حلراك ينطلق من ال�سارع مب�سريات حتى واإن  ال 
املواطن  كان  اإن  دهــرا  ا�ستمر  لو  وحتى  مليونية  كانت 
"الكبرية"  للع�سابة  حــد  و�سع  اأجــل  مــن  خــرج  الــذي 
يف  اأ�سرار  "جمموعة  على  والق�ساء  التبليغ  عن  عاجزا 
اأهمية  فما  ما"،  اإدارة  اأو  موؤ�س�سة  يف  "ع�سبة  احلي" اأو 
للعمل  فنعود  عــايل  م�ستوى  على  "ع�سابة"  ننهي  اأن 
يف  ننتف�ص  فا�سد" وال  بريوقراطي  "م�سوؤول  اإمرة  حتت 
هو  االأهــم  فاحلراك  �سبق،  ما  لكل  وباخت�سار  وجهه؟ 
لنواجه  جراأة  لنا  وتكون  فردية  مب�سوؤولية  نتحلى  اأن 
الف�ساد كاأفراد، اأما اأن نعتمد فقط على نظام "امل�سريات 
اجلماعية" فهذا لي�ص بحل بقدر ما هو "م�سيعة للوقت 
اإن مت بطريقة �سلمية وخراب لالأوطان اإن تخلله بع�ص 

من العنف".

احلراك املهم واحلراك االأهم

حمزه لعريبي
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توقيف �ساب 
متلب�سا ب�سرقة 

مبلغ مايل معترب 
وجموهرات

�سرقة 47 راأ�س من االأغنام 
يف عني اأزال

و�سع 16 �سخ�س يف حيازة املخدرات 
رهن احلب�س

مرور حوادث  يف  جريح   25
 خالل اأ�سبوع

�سبط حلوم فا�سدة مبحل 
للوجبات ال�سريعة

حماولة انتحار �ساب جامعي 
باإ�سرام النار يف ج�سده 

العثور على ر�سيعة داخل غابــة 
بعد اختفائها ب�ساعات

حجز اأوراق نقدية مزورة 
معرو�سة للتداول

ا�سرتجاع مركبتني حمل بحث

قام عنا�سر االأمن بباتنة، بالتن�سيق مع امل�سالح املعنية، 
باإتالف اأزيد من قنطارين من اللحوم البي�ساء غري �ساحلة 

لال�ستهالك مبركز الردم التقني باالأبيار، بعد �سبطها مبحل 
خا�ص ببيع الوجبات ال�سريعة يف القطب العمراين حملة 
ثالثة، حيث تبني بعد املعاينة البيطرية اأنها فا�سدة وال 

ت�سلح لال�ستهالك.

حاول �سباح اأمـ�ص، �ســاب يف العقد الثاين من العمــر، 
و�سع حد حلياته حرقا اأمام القطب اجلامعي بحي طريق 
عني البي�ساء يف مدينة خن�سلــة، وقام املعني بر�ص ج�سده 

بالبنزين واإ�سرام النار فيه، لي�ساب بحروق من الدرجة 
الثالثة، نقل على اإثرها م�سلحة اال�ستعجاالت مب�ست�سفى 

احمد بن بلة، فيما فتحت م�سالح االأمن حتقيقا يف 
احلادثة.

عرثت م�سالح الدرك الوطني مبدينة اأم البواقي، على 
ر�سيعة ال يتجاوز �سنها 18 �سهرا بعد اختفائها يف ظروف 

غام�سة، وبا�سر عنا�سر الدرك عملية البحث بالتن�سيق مع 
�سكان م�ستة احلميمات مبدينة اأم البواقي بعد تلقي نداء 

مفاده اختفاء الر�سيعة، ليتم العثور عليها داخل غابة، 
حيث مت فتح حتقيق يف احلادثة.

حجزت م�سالح االأمن بخن�سلة، اأوراق نقدية مزورة، معرو�سة 
للتداول فيما مت توقيف �سخ�سني، ومتت العملية بعد �سكوى من 
�ساحب حمل جتاري ذكر فيها اأن اأحد االأ�سخا�ص قام بال�سراء 

بورقة نقدية مزورة من فئة 500 دج، ليتم تفتي�ص امل�ستبه فيه 
الذي عرث بحوزته على ورقتني نقديتني مزورتني من نف�ص الفئة، 
ليتم حجز االأوراق النقدية، فيما مت الحقا توقيف امل�ستبه فيه 

الثاين وهو م�سبوق ق�سائيا.

ا�سرتجعت م�سالح االأمن بعني التوتة يف والية باتنة، مركبتني 
نفعيتني حمل بحث كان على متنهما �سخ�سني يبلغان من العمر 39 

و50 �سنة،  كما اأوقف عنا�سر االأمن، �ساب م�سبوق ق�سائيا يبلغ 
من العمر 27 �سنة يقوم برتويج املخدرات بحي الكا عني التوتة 
وبعد ا�ست�سدار اإذن بتفتي�ص م�سكنه مت العثور 41.31 غرام من 

املخدرات.
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