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لتقلي�ص ال�شعر االفتتاحي

الطلبة نظموا وقفة احتجاجية
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متو�شطة 01 نوفمرب بربيكة

يف غياب ا�شرتاتيجية وا�شحة للخروج من االأزمة

يف الذكرى الثالثة والع�شرين لوفاته

�أ�ضتاذة تتعر�ض لل�ضرب 
وزمالوؤها يحتجون بباتنة

م�ضاتي حتت رحمة 
�لعط�ض وطرق بد�ئية 

للتزود باملياه يف �لرحبات

جامعة باتنة 1 
ت�ضتح�ضر مناقب �لر�حل 

خل�ضر" "�حلاج 

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

توقيــف جمرمني خطرييــن وحجز قرابــة 10 اآلف قر�س مهلو�ــس بباتنــة اأحدهم م�شبوق ق�شائيا

�ص 16

موجهة لإجناز 169 عملية تنموية

م�ساريع لفائدة مناطق الظل بقيمة 330 مليار �سنتيم بخن�سلة

املركز اجلامعي بربيكة يعي�ص حالة احتقان

�ملركز �جلامعي 
بربيكة على �ضفيح 

�ضــاخن
يعي�ص موؤخرا املركز اجلامعي "�سي احلوا�ص" بربيكة يف والية باتنة على وقع 

احتجاجات قادتها تنظيمات طالبية والتحق بها الفرع النقابي لالحتاد العام للعمال 
اجلزائريني، تنديدا منه بغلق اأبواب احلوار من طرف اإدارة املركز يف وجه جميع 

�ص 04ال�سركاء االجتماعيني من نقابات وتنظيمات طالبية...

حرب بيانات وترا�ضق بالتهامـــات 

ك�سف الأمني العام لولية خن�سلة عن تخ�سي�ص غالف مايل معترب جتاوز 330 مليار �سنتيم لإجناز ما يزيد عن 160 عملية 
�ص 05موجهة للتكفل مبناطق الظل والتي �سيتم ا�ستالمها نهاية ال�سنة اجلارية 2021... 

خن�سلة

اأم البواقي

�لإحتاد �ضيدخل ترب�ضا 
مغلقا باأم �لبو�قي 

و�لإد�رة تنتظر تاأهيل 
ملعب مزياين

�ص 08

احتاد عني البي�شاء

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

فوبيا انهيار القدرة 
ال�شرائية....

عن مداخيل جديدة وعمل اآخر وجد املواطن 
اجلزائري نف�سه غارقا يف البحث من اجل 
حتقيق التوافق بني امل�ساريف واالإمكانات 

املالية، اأو باالأحرى حماولة اإنقاذ ما ميكن 
اإنقاذه من القدرة ال�سرائية حتى غرق يف دوامة 

من البحث ومل يعد ي�سعر بنكهة العي�ص وال 
بقيمة احلياة واأهميتها فقد توجه اهتمامه 

اإىل مدى اإمكانية بلوغ الهدف املرجو من العمل 
وحتقيق اكرب قدر من الربح من اجل حتقيق 

اكرب قدر من ال�سعور باالرتياح لتفادي ال�سعور 
باالحتياج يف ثالوث مثري لالإرهاق والتعب ويف 

االأخري قد يوؤدي كل ذلك اإىل االنهيار الع�سبي ا 
واليا من احلياة وال�سعور يف الرغبة يف االنتحار 

اأو تنفيذه كاأق�سى تقدير.
فكل تلك الرتاكمات التي تبعث يف النف�ص 
ال�سعور باخلوف من كل �سيء واأكرث من ذلك 

االندفاع وراء اأي �سيء لتجنب ت�سدع القدرة 
ال�سرائية للمواطن الب�سيط خلفت ما ميكن اأن 

نطلق عليه ا�سم فوبيا انهيار القدرة ال�سرائية، 
وهي الفوبيا التي زاد عدد امل�سابني بها مع 

تراجع الو�سع االقت�سادي للبالد والعباد لتلعب 
اأخبار الزيادات يف االأ�سعار لعبة الرتهيب 
وتزيد من حجم املعاناة التي يتخبط فيها 

املغلوب على اأمره، الذي غالبا ما جتده يتوجه 
اإىل احلكومة بال�سب وال�ستم وقد يتوجه اإىل 
اأفراد عائلته باللوم ليحملهم م�سوؤولية كاهله 
املرهق وعقله املثقل باالأفكار وامل�ساكل وجيبه 

املثقل بامل�ساريف والفواتري.
فاالأمر قد زاد تعقيدا خالل ال�سنتني املا�سيتني 

وبعد تغري املوازين وتراجع القدرة ال�سرائية 
للمواطن، الذي ظل يرتقب حلول �سنة جديدة 

تدر عليه خريا وترفع عنه ثقال وتن�سيه هموما 
اإما بقرارات جديدة تكون ل�ساحله و�سالح 

حاله اأو مب�ساريع عديدة حت�سن و�سعه ودخله 
وتخفف عبئه، االأمر الذي اأغرقه يف عامل من 

الو�ساو�ص واملخاوف حيال كل ذلك وخلف يف 
نف�سه رهبة من االأخبار اجلديدة التي مل تعد 

حتمل لع غري  االأخبار ال�سيئة حول تفاقم 
�سرائب احلياة والعي�ص الذي �سار لئيما غري 

كرمي اأبدا.
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لــو اأن االأخطاء تاأتي من اأ�سخا�ــص عاديني لقلنا اأن االأمر 
هني، لكــن، اأن تاأتي اأخطــاء تلحق اأ�سرارا كبــرية باللغة من 
اأ�سخا�ص مكلفــني بالقيام باأعمال علــى م�ستوى خاليا اإعالم 
وات�ســال يف موؤ�س�ســات عموميــة فذلــك ما يعتــرب جرمية يف 
حــق اللغــة، اإذ اأن الكثري من املكلفني باالعــالم واالت�سال يف 
موؤ�س�سات واإدارات عمومية بوالية باتنة قد باتوا يرتكبون 
اأخطاء فادحة فيما يتعلق بكتابة الكلمات وحتى يف طريقة 
تركيب اجلمل، االأمر الذي بات يخلق نوعا من الركاكة التي 
تدعــو اجلمهــور الإ�ساءة فهــم كثري من الر�سائــل التي ترغب 
املوؤ�س�ســة يف اإي�سالهــا، فــاإىل متــى �ستبقــى بع�ــص املوؤ�س�ســات 
واالإدارات م�سرة علــى اأن تتبنى مبداأ ال�سخ�ص غري املنا�سب 

يف املكان غري املنا�سب؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد القادر بن قرينة
 )رئي�س حزب حركة البناء(
..."امل�س�ؤول يف اجلزائر اجلديدة يجب 
�سيدا  ولي�س  لل�سعب  خادما  يك�ن  اأن 

عليه".
لتبني  م�ستعد  �أنت  هل  ر�ج��ل...  يا  قلنا: 

ت�سريحك يف حال �أ�سبحت م�س�ؤوال؟

على خالف عديد جامعات الوطن، اأبت جامعة باتنة 1 اإال اأن تعلن عن مواعيد اجتياز م�سابقات الدكتوراه 
بطريقة غريبة وتدعو للحرية، فقد اكتفت اجلامعة باالإعالن عن تواريخ امل�سابقات دون التطرق ملا اإذا 
كانت االإمتحانات �ستجرى يف الفرتة ال�سباحية اأم امل�سائية ودون التطرق لل�ساعة واملدة التي �ستخ�س�ص 
لكل امتحان، وهذا ما يدفعنا للت�ساوؤل هل ان جامعة باتنة 1 قد �سبطت التوقيت ون�سيت اإدراجه يف جدول 
اأنه قد  اأم  اإعالن" اأي باالإعالن عن كل جديد ب�سفة م�ستقلة  "كل يوم  اأنها تعتمد على مبداأ  اأم  االإعالن 
غابت عنها اأ�سال باأن هناك فرتة �سباحية وم�سائية واختارت اأن ترتك االأمر مبنيا للمجهول حتت �سعار 

تخ�س�ص؟ لكل  االمتحان  يوم  عنه  �سيعلن  التوقيت  ان  بوزيد" اأي  ن�سموه  يزيد  "كي 

اأ�ساد االإحتاد الربيدي العاملي، باإ�سرتاتيجية العمل الذي قام به الربيد ال�سريع اجلزائري"EMS"، خالل 
"اإ�سرتاتيجية   بعنوان  مقاال  ال�سريع،  الربيد  لتعاونية  االإلكرتوين  املوقع  ن�سر  حيث  كورونا،  جائحة  ظرف 
الربيد ال�سريع اجلزائري خالل اجلائحة، بنت قاعدة �سلبة للربيد ال�سريع يف اجلزائر"، جاء فيه "اإن �سنة 
2020 �سكلت حتد كبري بالن�سبة للجميع، لكن االأمر خمتلف بالن�سبة ملوؤ�س�سة الربيد ال�سريع" EMS"حيث 

كانت �سنة ازدهار، على الرغم من القيود التي فر�ستها جائحة كوفيد19- التي اجتاحت العامل. 

وطنية،  احتجاجية  بوقفات  القيام  االإدارة  العمل  ملفت�سي  امل�ستقلة  الوطنية  النقابة  قررت  لها  بيان  يف 
والت�سعيد من خالل تعليق العمل بالزيارات امل�سرتكة واخلا�سة مع الفرق املزدوجة واملختلطة وت�سقيف 
15 زيارة، حيث مت مقاطعة الزيارات امل�سرتكة مع الهيئات حتت الو�ساية اإىل غاية  الزيارات يف حدود 

ا�ستحداث منح اأو تعوي�سات خا�سة.

ك�سف رئي�ص احتاد الكتاب اجلزائريني اأن اأزيد من 50 عمال اأدبيا ما بني روايات و�سعر وق�سة قد مت ن�سرها 
اأجل  ال�سلمية من  امل�سريات  الوطنية خالل  اللحمة  اأهمية  االأعمال  تناولت هذه  2019، حيث  �سنة  منذ 
مطالب �سرعية، وقد مت ن�سرها من طرف موؤلفني جزائريني منذ عام 2019 اإىل غاية اليوم، وذكر يف هذا 
ال�سياق ان االأعمال م�ستوحاة من احلراك ال�سعبي على غرار "اأ�سباح" و"ثورة الب�سمة"، م�سيفا باأن املثقف 
اجلزائري كان خالل ال�سنوات االأخرية "احللقة القوية" للربط بني القيم اجلوهرية الوطنية والت�سور 

اجلديد للوعي بهدف بناء جزائر جديدة.

�سنة على  بعد مرور خم�سني  اأنه يتعني على اجلزائر،  املتجددة  والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزير  �سرح 
ا�ستقاللها الطاقوي )تاأميم املحروقات �سنة 1971( يجب عليها اإجناح الثورة اخل�سراء من خالل املراهنة 
وذلك  الوطن"،  طاقة  تاريخ  يف  احلالية  للحكومة  جديدة  انطالقة  متثل  والتي  املتجددة  الطاقات  على 
بو�سع "خمطط مار�سال" الهدف منه "ثاين 24 فرباير من اأجل ا�ستقاللية جديد" ويكمن هذا الرهان يف 

النجاح على التوفر على 50 باملئة من الطاقة املتجددة واقت�ساد الطاقة 2030" على حد قوله.

هــي ن�سبــة ت�سويــت اجلماهري على العــب املنتخــب الوطني 
اجلزائــري فريــد بوالية جعلتــه كاأف�سل العــب يف ناديه ميتز 
الفرن�سي خالل �سهر جانفي املا�سي، حيث ذكر احل�ساب الر�سمي 
للنــادي الفرن�ســي على "تويــرت"، اأن بوالية ح�ســل على جائزة 
اأف�ســل العب عن �سهر جانفي، وكان النجــم اجلزائري قد تاألق 
كثــريا خــالل �سهر جانفــي املا�سي؛ ويعــد فريد بواليــة من بني 
اأف�سل الالعبني يف نادي ميتــز الفرن�سي رفقة مواطنه األك�سندر 

اأوكيجدة.
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ال ميكن اأن ُيذكر احلاج خل�سر من دون اأن يقرتن 
ا�سمه بكلية العلوم االإ�سالمية "حاليا" اأو ما عرف 

باملعهد العايل للعلوم االإ�سالمية بداية وم�سجد اأول 
نوفمرب اللذين كان له ف�سل بعث هذين ال�سرحني 

والوقوف وراء اإر�ساء اأ�سا�ساتهما واإعمارهما مبا تي�سر 
من حر ماله واحلر�ص على جمع التربعات بعد ذلك 

من اأجل ا�ستكمال حلمه وحلم مواطني مدينة باتنة 
يف بعث منارة اإ�سالمية للعلم والعبادة وتكون وجهة 

القا�سدين ومق�سد طالب العلم من كل حدب و�سوب..
وُينعت احلاج خل�سر وهو اال�سم الثوري للعقيد 
عبيدي حممد الطاهر ب�ساحب اجلهادين االأكرب 

واالأ�سغر فقد كان من االأبطال الذين فجروا ثورة 
التحرير الكربى ومن ال�سباقني يف تويل مهام جهادية 

قيادية ليلة الفاحت من نوفمرب وتوالت بعد ذلك 
بطوالته التي �سهدتها ميادين الثورة لي�سطر خاللها 

والءه للوطن وتفانيه يف الدفاع عنه، وقد كان 
خم�سرما حيث ت�سنى له اأن يعي�ص بعد اال�ستقالل 36 

�سنة تفرغ فيها للعمل اخلريي الديني يف اإطار جمعيته 
الدينية التي كان يراأ�سها وقد ا�ستاأن�ست بوجودها 

العائالت املحتاجة والفقراء واالأيتام حيث كان 
كفيلهم الذي متتد يده بعطف االأب احلاين وال�سعور 
بامل�سوؤولية اجتاه كل مواطن اأورا�سي ما جعله قبلة 

اأو  م�ساكل  ي�سادف  من  وكل  احلاجة  "املت�سكني" وذوي 
عراقيل على تراب والية باتنة والواليات املجاورة، 

وقد كان �سعيه حثيثا من اأجل االرتقاء ب�سكان 
الوالية من خالل دفاعه امل�ستميت من اأجل  تطويرها 

وجتهيزها مب�ساريع كربى تليق بقبلة الثوار اإال اأنه 
تويف رحمه اهلل قبل اأن ي�سهد حلم ال�سالة يف م�سجد 

اأول نوفمرب وقد كانت جنازته اأوىل ال�سلوات التي 
�سهدها امل�سجد رغم اأنه مل يكن مهيئا لذلك اإال اأن 

العرفان بجميل الرجل وف�سله دفع ب�سرورة حتقيق 
حلمه وتوديعه الوداع االأخري على اأر�سية م�سروعه 

الذي نح�سبه من �سدقاته اجلارية ومن اأعماله التي لن 
ينقطع خريها ما دامت االأنف�ص والقلوب واالأل�سن تلهج 
فيها بال�سالة والدعاء ومادام ُعّمار بيت اهلل مو�سولني 

به ومن جانب اآخر فقد ي�ّسر لطلبة العلم ال�سرعي 
باأن ي�ستاأن�سوا بوجود كلية لل�سريعة يف مدينة باتنة 

قربت م�سافات واأّمنت لهم م�ستقرا اآمنا وقد باتت 
اأفئدة النا�ص تهوي اإىل هذا الركن املبارك مع الدعاء 
بالرحمة لكل من كان له الف�سل وما "اأبو الف�سل" فيه 

اإال احلاج خل�سر "رحمه اهلل واأحلقه بال�ساحلني".

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ثالثة اأ�شماء جديدة يف اخل�شر �شهر مار�س
الالعبني  من  العديد  تواجد  �سي�سهد  اجلزائري  الوطني  املنتخب  فان  متعددة  اإعالمية  م�سادر  بح�سب 
ورامز  طوبة  احمد  هما�ص  ياني�ص  الثالثي  باأن  امل�سادر  واأكدت  القادم،  مار�ص  �سهر  ترب�ص  خالل  اجلدد 
زروقي اختاروا متثيل املنتخب الوطني، و�سيتواجدون يف ترب�ص مار�ص، وبرز الثالثي كثريا خالل املو�سم 

احلايل رفقة اأنديتهم يف هولندا والربتغال.
جدير بالذكر اأن املنتخب الوطني اجلزائري �سيواجه خالل �سهر مار�ص القادم منتخب زامبيا وبوت�سوانا 

�سمن اجلولة 5 و6 من الت�سفيات املوؤهلة لنهائيات كاأ�ص اأمم اإفريقيا.

ما زالت هذه امل�ساهد 
ت�سوه غاباتنا لال�سف، 

وهذه ال�سورة من 
اإحدى الغابات 

واملناطق اجلبلية التي 
يق�سدها مواطنون 

لال�ستجمام يف 
االورا�ص، فاإىل متى 

هذه الال مباالة واإىل 
متى �سيبقى تلوث 

الذهنيات طاغيا يف 
جمتمعنا؟



. .

توجهات ثالثية البعاد
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

فوبيا انهيار القدرة 
ال�شرائية....

عن مداخيل جديدة وعمل اآخر وجد املواطن 
اجلزائري نف�سه غارقا يف البحث من اجل 
حتقيق التوافق بني امل�ساريف واالإمكانات 

املالية، اأو باالأحرى حماولة اإنقاذ ما ميكن 
اإنقاذه من القدرة ال�سرائية حتى غرق يف دوامة 

من البحث ومل يعد ي�سعر بنكهة العي�ص وال 
بقيمة احلياة واأهميتها فقد توجه اهتمامه 

اإىل مدى اإمكانية بلوغ الهدف املرجو من العمل 
وحتقيق اكرب قدر من الربح من اجل حتقيق 

اكرب قدر من ال�سعور باالرتياح لتفادي ال�سعور 
باالحتياج يف ثالوث مثري لالإرهاق والتعب ويف 

االأخري قد يوؤدي كل ذلك اإىل االنهيار الع�سبي ا 
واليا من احلياة وال�سعور يف الرغبة يف االنتحار 

اأو تنفيذه كاأق�سى تقدير.
فكل تلك الرتاكمات التي تبعث يف النف�ص 
ال�سعور باخلوف من كل �سيء واأكرث من ذلك 

االندفاع وراء اأي �سيء لتجنب ت�سدع القدرة 
ال�سرائية للمواطن الب�سيط خلفت ما ميكن اأن 

نطلق عليه ا�سم فوبيا انهيار القدرة ال�سرائية، 
وهي الفوبيا التي زاد عدد امل�سابني بها مع 

تراجع الو�سع االقت�سادي للبالد والعباد لتلعب 
اأخبار الزيادات يف االأ�سعار لعبة الرتهيب 
وتزيد من حجم املعاناة التي يتخبط فيها 

املغلوب على اأمره، الذي غالبا ما جتده يتوجه 
اإىل احلكومة بال�سب وال�ستم وقد يتوجه اإىل 
اأفراد عائلته باللوم ليحملهم م�سوؤولية كاهله 
املرهق وعقله املثقل باالأفكار وامل�ساكل وجيبه 

املثقل بامل�ساريف والفواتري.
فاالأمر قد زاد تعقيدا خالل ال�سنتني املا�سيتني 

وبعد تغري املوازين وتراجع القدرة ال�سرائية 
للمواطن، الذي ظل يرتقب حلول �سنة جديدة 

تدر عليه خريا وترفع عنه ثقال وتن�سيه هموما 
اإما بقرارات جديدة تكون ل�ساحله و�سالح 

حاله اأو مب�ساريع عديدة حت�سن و�سعه ودخله 
وتخفف عبئه، االأمر الذي اأغرقه يف عامل من 

الو�ساو�ص واملخاوف حيال كل ذلك وخلف يف 
نف�سه رهبة من االأخبار اجلديدة التي مل تعد 

حتمل لع غري  االأخبار ال�سيئة حول تفاقم 
�سرائب احلياة والعي�ص الذي �سار لئيما غري 

كرمي اأبدا.

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

لــو اأن االأخطاء تاأتي من اأ�سخا�ــص عاديني لقلنا اأن االأمر 
هني، لكــن، اأن تاأتي اأخطــاء تلحق اأ�سرارا كبــرية باللغة من 
اأ�سخا�ص مكلفــني بالقيام باأعمال علــى م�ستوى خاليا اإعالم 
وات�ســال يف موؤ�س�ســات عموميــة فذلــك ما يعتــرب جرمية يف 
حــق اللغــة، اإذ اأن الكثري من املكلفني باالعــالم واالت�سال يف 
موؤ�س�سات واإدارات عمومية بوالية باتنة قد باتوا يرتكبون 
اأخطاء فادحة فيما يتعلق بكتابة الكلمات وحتى يف طريقة 
تركيب اجلمل، االأمر الذي بات يخلق نوعا من الركاكة التي 
تدعــو اجلمهــور الإ�ساءة فهــم كثري من الر�سائــل التي ترغب 
املوؤ�س�ســة يف اإي�سالهــا، فــاإىل متــى �ستبقــى بع�ــص املوؤ�س�ســات 
واالإدارات م�سرة علــى اأن تتبنى مبداأ ال�سخ�ص غري املنا�سب 

يف املكان غري املنا�سب؟

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عبد القادر بن قرينة
 )رئي�س حزب حركة البناء(

امل�س�ؤول يف اجلزائر اجلديدة يجب  ...
�سيدا  ولي�س  لل�سعب  خادما  يك�ن  اأن 

. عليه
لتبني  م�ستعد  �أنت  هل  ر�ج��ل...  يا  قلنا: 

ت�سريحك يف حال �أ�سبحت م�س�ؤوال؟

على خالف عديد جامعات الوطن، اأبت جامعة باتنة  اإال اأن تعلن عن مواعيد اجتياز م�سابقات الدكتوراه 
بطريقة غريبة وتدعو للحرية، فقد اكتفت اجلامعة باالإعالن عن تواريخ امل�سابقات دون التطرق ملا اإذا 
كانت االإمتحانات �ستجرى يف الفرتة ال�سباحية اأم امل�سائية ودون التطرق لل�ساعة واملدة التي �ستخ�س�ص 
لكل امتحان، وهذا ما يدفعنا للت�ساوؤل هل ان جامعة باتنة  قد �سبطت التوقيت ون�سيت اإدراجه يف جدول 
اأنه قد  اأم  اأي باالإعالن عن كل جديد ب�سفة م�ستقلة  اإعالن كل يوم  اأنها تعتمد على مبداأ  اأم  االإعالن 
غابت عنها اأ�سال باأن هناك فرتة �سباحية وم�سائية واختارت اأن ترتك االأمر مبنيا للمجهول حتت �سعار 

تخ�س�ص؟ لكل  االمتحان  يوم  عنه  �سيعلن  التوقيت  ان  اأي  بوزيد ن�سموه  يزيد  كي 

، خالل  اأ�ساد االإحتاد الربيدي العاملي، باإ�سرتاتيجية العمل الذي قام به الربيد ال�سريع اجلزائري
اإ�سرتاتيجية   بعنوان  مقاال  ال�سريع،  الربيد  لتعاونية  االإلكرتوين  املوقع  ن�سر  حيث  كورونا،  جائحة  ظرف 
اإن �سنة  ، جاء فيه  الربيد ال�سريع اجلزائري خالل اجلائحة، بنت قاعدة �سلبة للربيد ال�سريع يف اجلزائر
حيث   �سكلت حتد كبري بالن�سبة للجميع، لكن االأمر خمتلف بالن�سبة ملوؤ�س�سة الربيد ال�سريع

- التي اجتاحت العامل.  كانت �سنة ازدهار، على الرغم من القيود التي فر�ستها جائحة كوفيد

وطنية،  احتجاجية  بوقفات  القيام  االإدارة  العمل  ملفت�سي  امل�ستقلة  الوطنية  النقابة  قررت  لها  بيان  يف 
والت�سعيد من خالل تعليق العمل بالزيارات امل�سرتكة واخلا�سة مع الفرق املزدوجة واملختلطة وت�سقيف 
الزيارات يف حدود  زيارة، حيث مت مقاطعة الزيارات امل�سرتكة مع الهيئات حتت الو�ساية اإىل غاية 

ا�ستحداث منح اأو تعوي�سات خا�سة.

ك�سف رئي�ص احتاد الكتاب اجلزائريني اأن اأزيد من  عمال اأدبيا ما بني روايات و�سعر وق�سة قد مت ن�سرها 
اأجل  ال�سلمية من  امل�سريات  الوطنية خالل  اللحمة  اأهمية  االأعمال  تناولت هذه  ، حيث  �سنة  منذ 
مطالب �سرعية، وقد مت ن�سرها من طرف موؤلفني جزائريني منذ عام  اإىل غاية اليوم، وذكر يف هذا 
، م�سيفا باأن املثقف  ثورة الب�سمة و اأ�سباح ال�سياق ان االأعمال م�ستوحاة من احلراك ال�سعبي على غرار 
للربط بني القيم اجلوهرية الوطنية والت�سور  احللقة القوية اجلزائري كان خالل ال�سنوات االأخرية 

اجلديد للوعي بهدف بناء جزائر جديدة.

�سنة على  بعد مرور خم�سني  اأنه يتعني على اجلزائر،  املتجددة  والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزير  �سرح 
( يجب عليها اإجناح الثورة اخل�سراء من خالل املراهنة  ا�ستقاللها الطاقوي )تاأميم املحروقات �سنة 
وذلك   ، الوطن طاقة  تاريخ  يف  احلالية  للحكومة  جديدة  انطالقة  متثل  والتي  املتجددة  الطاقات  على 
ويكمن هذا الرهان يف  ثاين  فرباير من اأجل ا�ستقاللية جديد الهدف منه  خمطط مار�سال بو�سع 

على حد قوله. النجاح على التوفر على  باملئة من الطاقة املتجددة واقت�ساد الطاقة 

هــي ن�سبــة ت�سويــت اجلماهري على العــب املنتخــب الوطني 
اجلزائــري فريــد بوالية جعلتــه كاأف�سل العــب يف ناديه ميتز 
الفرن�سي خالل �سهر جانفي املا�سي، حيث ذكر احل�ساب الر�سمي 
، اأن بوالية ح�ســل على جائزة  تويــرت للنــادي الفرن�ســي على 
اأف�ســل العب عن �سهر جانفي، وكان النجــم اجلزائري قد تاألق 
كثــريا خــالل �سهر جانفــي املا�سي؛ ويعــد فريد بواليــة من بني 
اأف�سل الالعبني يف نادي ميتــز الفرن�سي رفقة مواطنه األك�سندر 

اأوكيجدة.

رقم اليوم  

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: 

ال ميكن اأن ُيذكر احلاج خل�سر من دون اأن يقرتن 
اأو ما عرف  حاليا ا�سمه بكلية العلوم االإ�سالمية 

باملعهد العايل للعلوم االإ�سالمية بداية وم�سجد اأول 
نوفمرب اللذين كان له ف�سل بعث هذين ال�سرحني 

والوقوف وراء اإر�ساء اأ�سا�ساتهما واإعمارهما مبا تي�سر 
من حر ماله واحلر�ص على جمع التربعات بعد ذلك 

من اأجل ا�ستكمال حلمه وحلم مواطني مدينة باتنة 
يف بعث منارة اإ�سالمية للعلم والعبادة وتكون وجهة 

القا�سدين ومق�سد طالب العلم من كل حدب و�سوب..
وُينعت احلاج خل�سر وهو اال�سم الثوري للعقيد 
عبيدي حممد الطاهر ب�ساحب اجلهادين االأكرب 

واالأ�سغر فقد كان من االأبطال الذين فجروا ثورة 
التحرير الكربى ومن ال�سباقني يف تويل مهام جهادية 

قيادية ليلة الفاحت من نوفمرب وتوالت بعد ذلك 
بطوالته التي �سهدتها ميادين الثورة لي�سطر خاللها 

والءه للوطن وتفانيه يف الدفاع عنه، وقد كان 
خم�سرما حيث ت�سنى له اأن يعي�ص بعد اال�ستقالل  

�سنة تفرغ فيها للعمل اخلريي الديني يف اإطار جمعيته 
الدينية التي كان يراأ�سها وقد ا�ستاأن�ست بوجودها 

العائالت املحتاجة والفقراء واالأيتام حيث كان 
كفيلهم الذي متتد يده بعطف االأب احلاين وال�سعور 
بامل�سوؤولية اجتاه كل مواطن اأورا�سي ما جعله قبلة 

اأو  م�ساكل  ي�سادف  من  وكل  احلاجة  وذوي  املت�سكني
عراقيل على تراب والية باتنة والواليات املجاورة، 

وقد كان �سعيه حثيثا من اأجل االرتقاء ب�سكان 
الوالية من خالل دفاعه امل�ستميت من اأجل  تطويرها 

وجتهيزها مب�ساريع كربى تليق بقبلة الثوار اإال اأنه 
تويف رحمه اهلل قبل اأن ي�سهد حلم ال�سالة يف م�سجد 

اأول نوفمرب وقد كانت جنازته اأوىل ال�سلوات التي 
�سهدها امل�سجد رغم اأنه مل يكن مهيئا لذلك اإال اأن 

العرفان بجميل الرجل وف�سله دفع ب�سرورة حتقيق 
حلمه وتوديعه الوداع االأخري على اأر�سية م�سروعه 

الذي نح�سبه من �سدقاته اجلارية ومن اأعماله التي لن 
ينقطع خريها ما دامت االأنف�ص والقلوب واالأل�سن تلهج 
فيها بال�سالة والدعاء ومادام ُعّمار بيت اهلل مو�سولني 

به ومن جانب اآخر فقد ي�ّسر لطلبة العلم ال�سرعي 
باأن ي�ستاأن�سوا بوجود كلية لل�سريعة يف مدينة باتنة 

قربت م�سافات واأّمنت لهم م�ستقرا اآمنا وقد باتت 
اأفئدة النا�ص تهوي اإىل هذا الركن املبارك مع الدعاء 
فيه  اأبو الف�سل بالرحمة لكل من كان له الف�سل وما 

. رحمه اهلل واأحلقه بال�ساحلني اإال احلاج خل�سر 

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ثالثة اأ�شماء جديدة يف اخل�شر �شهر مار�س
الالعبني  من  العديد  تواجد  �سي�سهد  اجلزائري  الوطني  املنتخب  فان  متعددة  اإعالمية  م�سادر  بح�سب 
ورامز  طوبة  احمد  هما�ص  ياني�ص  الثالثي  باأن  امل�سادر  واأكدت  القادم،  مار�ص  �سهر  ترب�ص  خالل  اجلدد 
زروقي اختاروا متثيل املنتخب الوطني، و�سيتواجدون يف ترب�ص مار�ص، وبرز الثالثي كثريا خالل املو�سم 

احلايل رفقة اأنديتهم يف هولندا والربتغال.
جدير بالذكر اأن املنتخب الوطني اجلزائري �سيواجه خالل �سهر مار�ص القادم منتخب زامبيا وبوت�سوانا 

�سمن اجلولة  و من الت�سفيات املوؤهلة لنهائيات كاأ�ص اأمم اإفريقيا.

ما زالت هذه امل�ساهد 
ت�سوه غاباتنا لال�سف، 

وهذه ال�سورة من 
اإحدى الغابات 

واملناطق اجلبلية التي 
يق�سدها مواطنون 

لال�ستجمام يف 
االورا�ص، فاإىل متى 

هذه الال مباالة واإىل 
متى �سيبقى تلوث 

الذهنيات طاغيا يف 
جمتمعنا؟

ق. و

مت اإنهاء مهام  الأمني العام لالأمانة التقنية 
لالإنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية  لل�سلطة 
بورحيل  �ييسييميير  وتييعيييييني  طييلييعيية،  فييييياروق 
فيفري   7 يف  �سدر  قييرار  مبوجب  له،  خلفا 
2021. وجاء يف العدد الأخر من اجلريدة 
بورحيل  �سمر  تعيني  مت  اأنيييه  الر�سمية، 
اأمينا عاما جديدا لالأمانة التقنية لل�سلطة 

الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات.
وين�ص القانون الع�سوي رقم 19-07 املوؤرخ 
بال�سلطة  املتعلق   2019 �سبتمرب   14 يف 
الأمانة  اأن  لالنتخابات،  امل�ستقلة  الوطنية 
ال�سلطة  رئي�ص  �سلطة  حتت  تعمل  التقنية 
و�سرها  تنظيمها  يحدد  الييذي  امل�ستقلة 

مبوجب قرار.

�أمني عام جديد 
لل�ضلطة �لوطنية 

�مل�ضتقلة لالنتخابات

�أر�سل رئي�س �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، برقية تعزية �إىل عائلة �ملرحوم �ل�سيخ �حلاج عبد �لقادر جنل �ل�سيخ عبد �لعزيز �سيد �أعمر �إمام وفقيه �ملدر�سة �لقر�آنية 
و�لفقهية �الإمام �لبخاري باملهدية بلدية تيمي والية �أدر�ر.

وجاء يف الربقية التي تقدم بها رئي�ص اجلمهورية، 
املدر�سة  يف  للتعليم  حياته  �سخر  ''لييقييد  قييائييال: 
املرحوم  ال�سيخ  ومعلمه  لييوالييده  وريثا  القراآنية، 
�سيدي احلاج عبد العزيز �سيد اعمر، بعد اأن نهل من 
ينابيع ال�سفاء والطهر مبدر�سة ال�سيخ بلكبر رحمه 

اهلل، وق�سى بها �سنوات من عمره دار�سا ومدر�سا''.
املدر�سة  واأئمة  ل�سيوخ  بتعازيه  الرئي�ص  وتقدم 
امل�ساب  هذا  يف  العزاء  اأن  ذاكرا  الفقهية  القراآنية 
هو ما تركه من اأثر طيب مثمر ومن �سرة حممودة 
كرمية وذكر مقرون بالوقار واملكارم، م�ساطرا معهم  
املوىل  داعيا  الأليمة،  املحنة  هذه  وخ�سوع  باإميان 
جوار  اإىل  الوا�سعة  برحمته  يتغمده  اأن  وجل  عز 
جنة  يف  ال�ساحلني  العاملني  العلماء  من  �سبقه  من 

الر�سوان.

وال�سمان  والت�سغيل  الييعييمييل  وزيييير  اأ�يييسيييرف 
مرا�سم  على  جعبوب،  الها�سمي  الجتماعي 
هذا  ويف  للت�سغيل،  ولئييي  مدير   12 تن�سيب 
على  القطاع،  عن  الأول  امل�سوؤول  ك�سف  ال�سدد 
لل�سباب  املكثف  الإدمييياج  عملية  يف  النييطييالق 

خالل الأ�سابيع القليلة القادمة.
الولئيني  للمدراء  تعليمات  الوزير  واأعييطييى  
للت�سغيل من اأجل ال�سهر واحلر�ص على موا�سلة 
العام،  املرفق  اأداء  حت�سني  اإىل  الرامية  اجلهود 
منها  ل�سيما  الأولييوييية،  ذات  بامللفات  والتكفل 
عقود  اإطيييار  يف  العاملني  ال�سباب  اإدمييياج  ملف 
على  ال�سياق  ذات  يف  م�سددا  الت�سغيل،  قبل  ما 
لعملية  والدقيقة  اليومية  املتابعة  �ييسييرورة 
الإدميييياج، لإمتييامييهييا يف الآجييييال املييحييددة وفق 
امللف  هييذا  اأن  اإىل  م�سرا  التنفيذي،  املر�سوم 
يحظى باأولوية وعناية خا�سة من طرف رئي�ص 

اجلمهورية عبد املجيد تبون.

ويف كلمة توجيهية، اأكد الوزير اأن هذه العملية 
على  جييديييدة  ديناميكية  اإ�ييسييفيياء  اإىل  تهدف 
امل�ستوى املحلي من خالل منح الفر�سة لالإطارات 
اإطار  يف  وذلك  امل�سوؤولية  منا�سب  لتبوء  ال�سابة 
على  الب�سرية  املييوارد  لرتقية  امل�سطر  املخطط 
يعد  الييذي  الكفاءة،  على  بناء  القطاع  م�ستوى 

املعيار الأول للرتقية.
وكيييان الييوزييير قييد اأعييليين خييالل الييزيييارة التي 
 47 اإدميياج  عن  تي�سم�سيلت،  ولييية  اىل  قادتها 
على  الت�سغيل  قبل  ما  عقود  اأ�سحاب  من  األييف 
عدد  بييياأن  الييوزييير  واأو�ييسييح  الييوطيينييي.  امل�ستوى 
 370 املعنيني بعملية الإدماج ي�سل اإىل حوايل 
الأوىل  تخ�ص  فئتني  اإىل  ينق�سمون  �ساب  األييف 
واملعنية  خربة  �سنوات  ثماين  من  اأكرث  اأ�سحاب 
ثالث  بني  ما  وفئة   2019 �سنة  منذ  بييالإدميياج 
وثماين �سنوات خربة التي �سيتم اإدماجها خالل 

ال�سنة اجلارية.

واأكد جعبوب باأنه ''�سي�سرع خالل الأيام املقبلة 
يف التفعيل اجلديد لعملية اإدماج اأ�سحاب عقود 
الإدمييياج  اإىل  �سن�سل  حيث  الت�سغيل،  قبل  مييا 
العملية  هييذه  من  نهائيا  النتهاء  ليتم  املكثف 
اأن  جعبوب،  وذّكييير  اجلييارييية''.  ال�سنة  خييالل 
احلكومة اتخذت قرارا ا�ستثنائيا باإدماج جميع 
وحاملي  املهني  الإدمييياج  جهاز  اإىل  املنت�سبني 
كانوا  واإن  حتى  دائمة،  منا�سب  يف  ال�سهادات، 

تابعني للقطاع اخلا�ص.
جعبوب،  الها�سمي  العمل  وزييير  رد  يف  وجيياء 
عييلييى �ييسييوؤال كييتييابييي وجييهييه لييه اليينييائييب طاهر 
الإدماج  على  امل�ساعدة  جهازي  اإطييار  �ساوي''يف 
 )PID( والإدماج الجتماعي )DAIP(املهني
ا�ستثنائيا،  اتخذت احلكومة  ال�سهادات،  حلاملي 
قرار الإدماج يف منا�سب دائمة جلميع املنت�سبني 
لهذين اجلهازين مبوجب اأحكام املر�سوم التنفيذي 

رقم 336ي 19 املوؤرخ يف 2019.12.08".

اجلزائر  ملنظمة  التابعون  املحامون  قاطع 
جمل�ص  يف  اأم�ص  الق�سائي  العمل  العا�سمة 

ق�ساء اجلزائر واملحاكم التابعة لها.
الثالثاء  يييوم  املييربجميية  الق�سايا  واأجييلييت 
والأربيييعييياء اإىل وقيييت لحيييق بييعييد دخييول 
ت�سامنا  اإ�سراب  يف  ال�سوداء  اجلبة  اأ�سحاب 
يف  املييوؤقييت  احلب�ص  يف  املييوجييود  املحامي  مييع 
بني  �سجال  ق�سيته  اأثييارت  والييذي  البليدة، 

الق�ساة واملحامني.
ووكانت املنظمة التي يرتاأ�سها النقيب عبد 
الأ�سبوع  لها  بيان  يف  اأكييدت  �سيليني،  املجيد 

التي  القرارات  وت�ساند  تدعم  باأنها  املا�سي، 
قرر  التي  البليدة،  حمامي  منظمة  اتخذتها 

اأع�ساوؤها مقاطعة العمل الق�سائي.
وقبلها اأعلن جمل�ص منظمة املحامني لناحية 
البليدة عن مقاطعة العمل الق�سائي يف جميع 
اجلهات الق�سائية التابعة للمنظمة، ابتداء 
من يوم اخلمي�ص، ب�سبب ما و�سفه ''الإنزلق 
املحامي  ملف  معاجلة  عرفه  الذي  اخلطر'' 

''اأ �ص'' املودع يف احلب�ص املوؤقت.

العمل،  ملفت�سي  امل�ستقلة  الوطنية  النقابة  اأعلنت 
عن قرارها الدخول يف اإ�سراب وطني مفتوح قريبا 
اإىل غاية النظر يف مطالبها من طرف م�سالح وزارة 
العمل. واتهمت النقابة الوطنية يف بيان لها، الإدارة 
من  وحرمانهم  اأع�سائها  �سد  والتع�سف  بالت�سييق 
وقفات  تنظيم  واعلنت  النقابي،  حقهم  ممار�سة 
لرفع  الق�ساء  اإىل  اللجوء  مع  وطنية،  احتجاجية 

العراقيل املمار�سة على ن�ساطهم النقابي.

كما قررت النقابة مقاطعة الزيارات امل�سرتكة، مع 
الهيئات حتت الو�ساية، وذلك اإىل غاية ا�ستحداث 
تعليق  موا�سلة  وكييذا   خا�سة،  تعوي�سات  اأو  منح 
احلماية  توفر  غاية  اإىل  الليلي  العمل  مراقبة 

وو�سائل العمل ملفت�ص العمل.
املفت�سية  طرف  من  املر�سل  امل�سروع  بخ�سو�ص  اأما 
منحة  وتقييم  بتنقيط  واملتعلق  للعمل  العامة 
املردودية فقد اأكدت النقابة رف�سها له ل�سيما واأنه 

العمل  لوزارة  النام  الأمني  تعليمة  مع  يتنافى متاما 
كاملة  املردودية  منحة  على  باملحافظة  اأمر  والذي 

ل�سالح مفت�ص العمل.
امل�ستحدثة  املعاير  ب�سدة  النقابة  ا�ستنكرت  كما 
يف هذا امل�سروع واملتعلقة بتقييم اأداء مفت�سي العمل 
والتي تكر�ص �سيا�سة التع�سف وال�ساءة يف ا�ستعمال 
العقوبات  ملفهوم  ال�سريح  والتطبيق  ال�سلطة 

املقنعة.

وعلّلت �سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
قرارها بالو�سعية الوبائية املتعلقة بانت�سار 
بالتدابر  والتزامها   ،19 كوفيد  فرو�ص 
ال�سلطات  طيييرف  ميين  امليييحيييّددة  ال�سحية 
فرو�ص  انت�سار  ملنع  اجلييزائيير  يف  ال�سحية 
ا�ستقرارالو�سعية  اإىل  بالنظر  كييورونييا 

اجلزائر.  يف  باجلائحة  املتعلقة  ال�سحية 
املقت�سرة  الإجالء  رحالت  متديد  حال  ويف 
فيفري  نهاية  بعد  وفرن�سا  اجلييزائيير  بييني 
اجلاري، ف�سي�سطر اجلزائريون العالقون يف 
دول اأخرى اإىل العبور نحو فرن�سا من اأجل 

دخول الوطن عرب رحالت الإجالء.

اأم�ص  واليي�ييسييكييان،  ال�سحة  وزارة  اأعييليينييت 
ا�سابة  حالة   185 ت�سجيل  عن  الثالثاء، 
بييفييرو�ييص كيييورونيييا لييرتييفييع املييجييمييوع اإىل 
با�سم  الناطق  وح�سب  ا�سابة.   112279
انت�سار  ومتابعة  لر�سد  العلمية  اللجنة 
فرو�ص كورونا، جمال فورار فقد مت ت�سجيل 

3 حالت وفاة جديدة لرتفع املجموع اإىل 
وفاة.  حالة   2967

 157 ت�سجيل  الفرتة،  نف�ص  خييالل  مت  كما 
حالة �سفاء جديدة لرتفع املجموع الإجمايل 
اإىل 77382 حالة �سفاء، بينما تتواجد 19 

حالة حتت العناية املركزة.
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�لرئي�ض تبون يعزي يف وفاة �إمام �ملدر�ضة �لفقهية باأدر�ر

�إ�ضر�ب �ملحامني ي�ضل �ملحاكم

نقابة مفت�ضي �لعمل تعلن �لدخول يف ��ضر�ب وطني مفتوح

�لنطالق يف عملية �لإدماج �ملكثف لل�ضباب خالل 
�لأ�ضابيع �لقليلة �لقادمة

الوطني
�جلز�ئر تقرر تعليق رحالت
 �لإجالء من ونحو �خلارج

واإجييراءات  اجلزائية  ال�سوؤون  مدير  ك�سف 
العفو بوزارة العدل، حممد حدود، اأّن حوايل 
م�ستوى  على  لالعتداء  تعر�سوا  طبيبا   153
الأوىل  الأ�سهر  خالل  الوطنية،  امل�ست�سفيات 
جلائحة كورونا، حمذرا من تداعيات ت�سجيل 
هذا النوع من العتداءات على الطاقم الطبي 

من قبل بع�ص املواطنني.
واأ�سار املتحدث يف  ت�سريح لي''ال�سروق نيوز''، 
ق�سية   389 ت�سجيل  اإىل  ذاتييه،  ال�سياق  يف 
تتعلق بالعتداء على الأطباء ومت الف�سل يف 
�سخ�ص   477 متابعة  اإىل  اإ�سافة  منها،   349

مهنيي  عييلييى  بييالعييتييداء  تتعلق  ق�سايا  يف 
ال�سحة واإدانة 375 منهم، م�سرا اإىل تربئة 
الأطباء  على  بالعتداء  اتهموا  �سخ�سا   45

واملمر�سني.
اإىل  ذاته  امل�سوؤول  اأ�سار  ذلك  مع  وباملوازاة 
ال�سجون،  م�ستوى  على  ال�سحية  الو�سعية 
اأن�سنة  على  حتر�ص  الوزارة  م�سالح  اإّن  وقال 
الذهاب  على  الق�ساة  ت�سجع  واأنها  ال�سجون 
للعقوبات البديلة لل�سجن حيث اأنهم يقومون 
على  للوقوف  ال�سجون  بزيارة  يومية  ب�سفة 

و�سعها.

اأظهرت اإح�سائيات ن�سرت، يوم اأم�ص الثالثاء، 
التلقيح �سد فرو�ص كورونا يف  م�ستويات  حول 
قامت  العامل  يف  ومنطقة  دولة   98 اأن  العامل 
باعطاء اأكرث من 212 مليون جرعة من اللقاح 
ملواطنيها. وح�سلت  حوايل 10 دول فقط  على 
اإمدادات اللقاحات املتاحة يف العامل  ٪75 من 

بح�سب الأمم املتحدة.
مرحلة  دخلت  التي  للجزائر  بالن�سبة  اأمييا 
جانفي   30 يييوم  كورونا  فرو�ص  �سد  التلقيح 
معدل  منطقة  �سمن  ت�سنف  فهي  املن�سرم، 
التلقيح ''املقبول'' واملتو�سل اإليه يف عدد كبر 

من دول العامل، اإذا ا�ستثنينا الدول التي يفوق 
عدد �ساكنتها املليار اأو 800 مليون ن�سمة، على 
غرار ال�سني والهند، ودول اأخرى تفوق اجلزائر 
يف معدل ال�سّكان مثل بريطانيا واأملانيا وتركيا.

ن�سبة  بلوغ  اإىل  الإح�سائيات  نف�ص  وت�سر 
التلقيح يف اجلزائر ما بني 1-4 اأ�سخا�ص يف كل 
100 ن�سمة، وذلك ب�سبب منح الأولوية لقطاع 
واملر�سى  ال�سرتاتيجية  والوظائف  ال�سحة 
يف  اجلزائر  تختلف  حيث  وامل�سنني،  املزمنني 
من  املييذكييورة  الييدول  عن  ال�سكانية  تركيبتها 

حيث ن�سبة ال�سباب

حذرت النقابة الوطنية للق�ساة اأم�ص الثالثاء 
من حمالت التجيي�ص واحل�سد التي تقوم بها قلة 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  املحامني  من 
قائلة انها تخلق و�سعا م�سحونا مي�ص بالعالقة 
اإىل  بييالأمييور  وتييدفييع  واملييحييامييني،  الق�ساة  بييني 

انزلقات اأخرى يف امل�ستقبل.
بيان  يف  للق�ساة  الوطنية  النقابة  واعييربييت 
الذي  اخلطر  النحراف  من  تفاجئها  عن  لها، 
البليدة  حمامي  منظمة  نقيب  ت�سريحات  طبع 
فيفري   21 تاريخ  يف  عنه  ال�سادر  البيان  يف 
ب�سخ�ص  ما�سة  عبارات  ت�سمن  والذي   ،2021
تدخله  اثر  للق�ساة  الوطنية  النقابة  رئي�ص 
دون  البليدة  ق�ساء  مبجل�ص  زمالئنا  عن  دفاعا 

ت�سخي�ص.
واكد البيان ان النقابة الوطنية للق�ساة تابعت 
الق�سائية  ال�ساحة  عا�سته  ما  بالغ  باهتمام 
لالأحداث  ب�سدة  وتاأ�سفت  الأخييرة،  الأيييام  يف 

ق�ساء  جمل�ص  م�سرحها  كان  التي  امل�سرفة  غر 
البليدة وحمكمة الأربعاء، والتي اأ�ساءت جلميع 

مكونات العائلة الق�سائية دون ا�ستثناء.
الراأي  تذكر  النقابة  اأن  ذاته  البيان  واأ�ساف 
العام الوطني بالبيان ال�سادر عن جمل�ص منظمة 
 2021/02/13 تيياريييخ  يف  البليدة  حمامي 
والذي جاء فيه اأن ق�سية املحامي حمل املتابعة 
''�سعي  ميين  حمييذرة  املييحيياميياة،  مبهنة  تتعلق  ل 
تعهد  كما  ال�سوداء،  للجبة  لإلبا�سها  البع�ص 
اإطارها  يف  الق�سية  باإبقاء  املنظمة  جمل�ص 

القانوين''.
الوطن  النقابة جميع ق�ساة  ودعت يف الخر 
تغير  اأجييل  ميين  والتكاتف  والييتيياآزر  للت�سامن 
اجلزائري  ال�سعب  له  يتطلع  مبا  الق�ساء  واقع 
بكل اأطيافه، وتدعوهم اإىل التعامل مع حقوق 
قد�سيتها،  تقت�سيه  مبا  الأ�سخا�ص  وحييريييات 

بعيدا عن اأي تق�سر اأو انحياز.

حو�يل 153 طبيب تعر�ض لالعتد�ء 
يف �ل�ضهر �لأوىل للجائحة

ن�ضبة �لتلقيح �ضد كورونا
 يف �جلز�ئر ''مقبولة''

نقابة �لق�ضاة ترد على �ملحامني وحتذر 

ت�ضجيل 185 ��ضابة جديدة، 157 حالة 
�ضفاء و 3 وفيات

من  �ملو�طنني،  باإجالء  �خلا�سة  �جلوية  �لرحالت  جميع  تعليق  �لثالثاء،  �جلز�ئرية،  �ل�سلطات  قررت 
ونحو �جلز�ئر. وجاء �لقر�ر على خلفية �لتطور�ت �ملرتبطة باكت�ساف �سالالت جديدة من فريو�س كورونا. 

و�ستمتد �سالحية هذ� �لقر�ر �ىل غاية نهاية �سهر مار�س.

ق. و

ق. و

ق. و
ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



يومية اإخبارية عامة
املنطقة احل�سرية الثانية  جتزئة  رقم  ـ باتنة

الهاتف:   الفاك�ص: 
. الربيد االإلكرتوين: 

عنوان واحد يجمعنا

�سفيقة. �ص ح�سام الدين. ق

�سميحة. ع

حمزه. ل

تلقت  الــنــقــابــي  لــلــفــرع  ــان  ــي ب يف  وجــــاء 
"االأورا�ص نيوز" ن�سخة منه، اأن اإدارة املركز 
الو�سية  ــوزارة  ال اإقناع  مرة  كل  يف  حتــاول 
باأن االأمور متحكم فيها وت�سري ب�سكل ح�سن، 
فيما الواقع اأبان عن عك�ص ذلك وهي ت�سري 
من �سيء اإىل اأ�سوء على حد تعبري حمرري 
ورغم  اأنــه  البيان  واأردف  دائــمــا،  البيان 
من  احلوار  قنوات  لفتح  املتكررة  املحاوالت 
اأجل احتواء الو�سع و�سمان ا�ستقرار املركز 
يف ظل الظروف الراهنة، اإال اأن اإدارة املركز 
بقراراتها  االنــفــراد  على  م�سرة  ــت  زال ال 
من  جعلت  والتي  واملتناق�سة  االرجتالية 
املوظفني �سحية لها، حيث  اأتى البيان اأي�سا 
على ذكر جملة من املطالب، واملتمثلة اأ�سا�سا 
وحقوقه  املوظف  بكرامة  امل�سا�ص  عدم  يف 
االأ�سا�سي  الــقــانــون  يف  عليها  املن�سو�ص 
للوظيفة العمومية، احرتام جميع املوظفني 
باختالف رتبهم وعدم التمييز بينهم بح�سب 
الوالء واالنتماء النقابي، حتمل امل�سوؤولية 
اجلامعي  املركز  موظفي  جميع  اأمام  كاملة 
بربيكة من خالل االإ�سراع يف ت�سوية امللفات 
اأجرتي  وكــذا  دي�سمرب  �سهر  منذ  العالقة 
جانفي وفيفري يف اأقرب وقت ممكن وعدم 
بهم  الدفع  وعدم  املنا�سلني  على  الت�سييق 
اأ�ساليب  با�ستعمال  اال�ستقالة  اإىل  اأي�سا 

الرتهيب، اإىل غري ذلك من املطالب.

بربيكة  اجلامعي  املركز  اأن  بالذكر  جدير 
قد عا�ص و�سعا مماثال خالل االأ�سهر  وذكر 
قائما  كان  اأملهم  اأن  الطلبة  من  حمتجون 
بعني  مطالبهم  اإىل  الو�ساية  تنظر  اأن  يف 
تعي�سها  التي  الــظــروف  اأن  غــري  االهتمام 
االأحـــداث  عديد  ومــن  جائحة  مــن  الــبــالد 
قد  املتتالية  واالجــتــمــاعــيــة  ال�سيا�سية 
ما  اإ�سالح  اأو  التغيري  تاأجيل  يف  �سببا  كانت 
لهذا  اجلامعي،  املــركــز  يف  اإ�سالحه  يجب 
واملركز  قائمة  تـــزال  ال  فاالحتجاجات 
يعي�ص حالة من االحتقان  زال  اجلامعي ال 

ح�سب تعبريهم وذلك اإىل حني اإقرار حلول 
ال�سركاء  جميع  تر�سي  الو�ساية  طرف  من 
االجتماعيني مبا يخدم جميع االأطراف يف 

املركز.
العام  باالأمني  نيوز  االأورا�ـــص  ات�سال  ويف 
اأو  رد  عــلــى  للح�سول  اجلــامــعــي  للمركز 
تعقيب على ما جاء يف البيان اكتفى املعني  
بالقول اأن الفرع النقابي مل ي�سوي و�سعيته 
واأ�ساف  املركز  م�ستوى  على  بعد  القانونية 
قائال اأنه يفرت�ص اأن تبقى الق�سية داخلية 

وال تتم معاجلتها على م�ستوى االإعالم.

"احلاج   1 باتنة  بجامعة  اأم�ص،  �سباح  مت 
لعمال  النقابي  الــفــرع  تن�سيب  خل�سر"، 
ين�سط  والذي   "1 باتنة  جامعة  وموظفي 
امل�ستقلة  الوطنية  النقابة  لـــواء  حتــت 

مل�ستخدمي التعليم العايل.
للنقابة  الــوالئــي  املكتب  رئي�ص  واأو�ــســح 
التعليم  مل�ستخدمي  امل�ستقلة  الوطنية 
العايل بباتنة "عثماين ناجي"، اأن النقابة 
 2300 اأزيد من  ان�سغاالت  تعكف على نقل 
اأزيــد  منهم  الو�سية،  للجهات  م�ستخدم 
وامل�سالح  االإدارة  يف  م�ستخدم   1200 من 
م�سيفا  اأ�ستاذ،   1100 من  واأكــرث  التقنية 
جامعة  وعمال  ملوظفي  النقابي  الفرع  اأن 
باتنة 1، �سيكون همزة و�سل بني امل�ستخدم 
حقوقهم  عــن  الــدفــاع  اأجــل  مــن  واالإدارة 
ال�سيما تلك املتعلقة منها باالأجور، ال�سكن، 
الرتقيات والتكوينات، حيث �سيعمل املكتب 

للو�سايا،  ونقلها  االن�سغاالت  كل  طرح  على 
موؤكدا  اأن النقابة الوطنية امل�ستقلة لعمال 
مبادئ  اأ�سا�ص  على  تعمل  العايل  التعليم 
واأهداف، اأهمها امل�ساهمة يف حت�سني االأداء 

االإداري االأمثل ملوؤ�س�سات القطاع وحت�سي�ص 
امل�ستخدمني بواجب تطويره لتج�سيد مبداأ 
ال�سراكة  مفهوم  وجت�سيد  االإدارة  حياد 

االجتماعية.

والية  يف  الرحبات  بلدية  �سكان  ي�ستكي 
باأغلب  العط�ص  ــة  اأزم توا�سل  من  باتنة، 
اآبار  من  املياه  منابع  جفت  حيث  امل�ساتي، 
جديدة،  اآبــار  حفر  بعد  قدمية،  ارتوازية 
اجلهات  مطالبني  بالو�سع  ال�سكان  ــدد  ون

الو�سية بالتدخل.

نيوز"،  بـ"االأورا�ص  ات�سال  ويف  ال�سكان 
وقع  على  تعي�ص  امل�ساتي  اأغلب  اأن  ــدوا  اأك
على  ال�سروب،  املــاء  وغياب  العط�ص  اأزمــة 
اأوالد  وم�ستة  قــبــوج  اأوالد  م�ستة  غـــرار 
واأ�سافوا  الزيتون،  �سعبة  وم�ستة  دري�ص 
امل�سوؤولني،  بعيدًا عن  يعانون يف �سمت  اأنهم 

طويلة  ملــدة  الزمتهم  االأزمـــة  اأن  م�سيفني 
يف  اأكــرث  وت�ستد  حتل  ومل  ال�سنوات  تعدت 
نهائيا  املياه  تنعدم  حيث  ال�سيف  مو�سم 

وجتف حنفيات املنازل.
للمياه  الطويل  الغياب  ربــطــوا  ال�سكان 
التي  القدمية  االرتــوازيــة  ــار  االآب لن�سوب 
اأخــرى  اآبـــار  وحفر  بها  ي�ستعينون  كــانــوا 
اأي�سا  االأوىل،  جفاف  يف  �ساهمت  جديدة 
وتركت  ارتـــوازيـــة  ـــار  اآب قبل  مــن  حــفــرت 
يف  البئرين  غــرار  على  تنجز  مل  اأ�سغالها 
�سنينًا  عا�سوا  اأنهم  وقالوا  الزيتون،  �سعبة 
رغم  ال�ســـروب  ــاء  امل وغــيــاب  العط�ص  مــن 
اإنهاء اأ�سغال �سبكة املياه بعديد امل�ساتي لكن 
تبقى مادة املاء الغائب االأكرب والدائم عن 

حنفيات املواطنني.
واأكدوا اأنه ورغم حفر بئرين ارتوازيني باإقليم 
عديد  لتبقى  متوا�سلة،  االأزمــة  لكن  البلدية 
ي�ستوجب  حتى  مــاء  دون  الأ�سابيع  العائالت 
نخرت  باأ�سعار  املياه  ب�سهاريج  اال�ستعانة  عليها 

جيوبهم اله�سة.

يعي�س موؤخرا، املركز اجلامعي "�سي احلوا�س" بربيكة يف والية باتنة، على وقع احتجاجات، قادتها تنظيمات طالبية والتحق بها الفرع النقابي لالحتاد العام 
للعمال اجلزائريني، تنديدا منه بغلق اأبواب احلوار من طرف اإدارة املركز يف وجه جميع ال�سركاء االجتماعيني من نقابات وتنظيمات طالبية.

الدكتور  باتنة1،  جامعة  مدير  ــر  وذك
عبد ال�سالم �سيف، اأن ذكرى وفاة العقيد 
عبيدي حممد الطاهـــر، تعيد اإىل االأذهان 
�سالبة وعزمية كل اأفراد جي�ص التحرير 
وقيمه  ب�سعبه  اعت�سم  ــذي  ال الوطني، 
الوطنية الثابتة، م�سيفا اأن هذه الذكرى 
فيها اعرتاف ملاليني ال�سهداء، ملا ترمز له 
والت�سحية،  والعطاء  ال�سموخ  معاين  من 
ال�سعب،  ا�ستقالل الوطن وحرية  اأجل  من 
تزامنت  التظاهرة  هذه  كون  اإىل  اإ�سافة 
للحراك  الثانية  بالذكرى  واالحــتــفــال 
ال�سعبي الذي �سنع اال�ستثناء، عرب تعزيز 
الوطني  ال�سعبي  اجلي�ص  تــالحــم  �ــســور 
وال�سعب يف م�سار ن�سايل متميز اأبهر ح�سب 
باإنتاج  �سمح  ما  وهو  العامل،  املتحدث  قول 
د�ستـــور جديد لّبى مطالب احلراك واأنتج 
كلية  عميد  �سدد  فيما  جــديــدة،  جزائر 
على  فلو�سي،  حممد  االإ�سالمية  العلوم 
باعتبارها  التظاهرة،  هذه  اإحياء  اأهمية 
ــراز  واإب االأبــطــال،  ذكــرى  الإحياء  فر�سة 
نفو�ص  يف  وتر�سيخها  واملـــبـــادئ  الــقــيــم 
وحتدياتها،  احلــيــاة  ملواجهة  النا�سئة، 
بكفاح  االإقــتــداء  على  احلــث  ذلــك  يف  مبا 
عرب  ماآثره  واإبراز  خل�سر،  احلاج  املجاهد 
اأحد  لــذكــرى  املخلدة  االحــتــفــاالت  هــذه 

اأبطال اجلزائر.
ــود،  ــزه م تــوفــيــق  بــاتــنــة  واليــــة  وايل 
ا�ستح�سر خالل كلمته، املواقف التاريخية 
لتكون  اأ�س�ست  التي  خل�سر،  احلاج  للبطل 
العميق  حبه  نظري  وم�ستقرة،  اآمنة  دولة 
للوطن وت�سبعه بالقيم الدينية والوطنية، 
حيث كان له دور كبري يف جتنيد املواطنني 
كما  اال�ستقالل،  لغاية  التربعات  وجمع 
م�سروعات  يف  للم�ساهمة  ممتلكاته  وهب 
خريية منها م�سجد اأول نوفمرب الذي يعد 
ال�سجل  عن  ناهيك  علمي،  اإ�سعاع  مركز 

عنها  املــعــروف  ال�سخ�سية  لهذه  احلافل 
مبواقفها التاريخية واالإن�سانية.

بوب�سي�ص  �سالح  الدكتور  االأ�ستاذ  بدوره 
وحياة  مناقب  اأبـــرز   ،1 باتنة  بجامعة 
الطاهر  حممد  العقيد  الــرمــز  املجاهد 
خ�ساله  ا�ــســتــذكــار  جــانــب  اإىل  عــبــيــدي، 
واأعماله  �سخ�سه  يف  جت�سدت  التي  الفذة 
بجمرة  واإح�سا�سه  االأوىل  ن�ساأته  منذ 
بناء  نف�سه  يف  حــركــت  مــا  اال�ــســتــقــالل، 
بواجب  االإح�سا�ص  له  كــان  اأيــن  الــوطــن، 
التغيري ومقاومة امل�ستعمر، ودفعه اأمر ذلك 
من  عودته  بعد  �سرية  خليه  اإن�ساء  اإىل 
املحطات  اإىل  املتحدث  واأ�سار  هذا  فرن�سا، 
ون�ساله،  باملرحوم  منها  والبارزة  اخلا�سة 
اإطالق  يف  امل�ساركني  من  اآنــذاك  كان  حيث 
الر�سا�سات االأوىل يف حي املع�سكر بباتنة، 
م�سوؤولة،  منا�سب  يف  يتدرج  بعدها  وظل 
كما  الع�سكرية،  املنا�سب  يف  ترقي  حيث 
قيادة  على  تعاقبوا  الذين   من  اأي�سا  يعد 

الوالية االأوىل التاريخية.
انــخــراط   اإىل  املــتــحــدث  ــرق  ــط هـــذا وت
يف  خل�سر  احلاج  العقيد  الراحل  املجاهد 
يف  ح�سوره  �سجل  حيث  املدنية،  احلياة 
باتنة  جامعة  تاأ�سي�ص  منها  الق�سايا  كل 
مدافعا  وظــل  جامعي،  ملركز  وافتتاحها 
اإىل حني  اأفكاره من خالل خطاباته،  عن 
االإ�سالم" املتمثلة  "قلعة  لفكرة  اقرتاحه 
مطار  كان  اأن  بعد  نوفمرب،  اأول  م�سجد  يف 
طائرات  منه  انطلقت  فرن�سي  ع�سكري 
االأعــزل،  ال�سعب  لتق�سف  الغا�سم  العدو 
فيما عرفت هذه التظاهرة عر�ص �سريط 
حممد  الرمز  الفقيد  وخ�سال  كفاح  حول 
الــطــاهــر عــبــيــدي املــدعــو احلـــاج خل�سر 
وبع�ص  الفقيد  عائلة  تكرمي  جانب  اإىل 
ال�سخ�سيات واملجاهدين، من باب العرفان 

بجميل ما قدموه.

قام اأ�ساتذة متو�سطة 1 نوفمرب بربيكة، 
اأم�ص  يــوم  احتجاجية  وقفة  بتنظيم 
ت�سامنا مع اإحدى زميالتهم التي تعر�ست 
العتداء ج�سدي من طرف �سخ�ص داخل 

حرم املوؤ�س�سة.
طال  الذي  الفعل  هذا  هــوؤالء  وا�ستنكر 
واأبــدى  عملها،  مقر  يف  وهــي  االأ�ــســتــاذة 
الو�سع  من  ال�سديد  امتعا�سهم  املحتجون 
الذي اآل اإليه قطاع الرتبية يف ال�سنوات 
مماثلة  حـــوادث  �سهدت  التي  ـــرية  االأخ
التي  االإهانات  يتلقى  االأ�ستاذ  بات  حيث 
الو�ساية  داعني  ال�سرب،  حد  اإىل  ت�سل 

االأ�ستاذ  مكانة  اإىل  االعتبار  اإعــادة  اإىل 
املفقودة وو�سع حد لهذه املمار�سات التي 
ال�سنوات  خــالل  كــبــريا  تناميا  عــرفــت 

االأخرية.
املكلفة  ــت  ــح ــس اأو� الــ�ــســيــاق  ذات  ويف 
الرتبية  مديرية  م�ستوى  على  باالإعالم 
لــواليــة بــاتــنــة، ملــيــاء بــن الــ�ــســريــف، لـ 
تقرير  رفع  مت  قد  اأنه  نيوز"،  "االأورا�ص 
باملوؤ�س�سة  االعتداء  واقعة  حول  اإداري 
يتم  اأن  على  الذكر،  ال�سالفة  الرتبوية 
ـــــراءات  االإج واتـــخـــاذ  فيها  التحقيق 

الالزمة الحقا.

حرب بيانات وترا�ضق اتهامـــات 

للتكفل بان�ضغالت اأزيد من 2300 م�ضتخدم

يف غياب اإ�ضرتاتيجية وا�ضحة للخروج من الأزمة

يف الذكرى الثالثة والع�ضرين لوفاته

متو�ضطة 01 نوفمرب بربيكة

املركز اجلامعي بربيكة على �شفيح �شاخن

تن�شيب الفرع النقابي لعمال وموظفي جامعة باتنة 1

م�شاتي حتت رحمة العط�س وطرق بدائية للتزود
 باملياه يف الرحبات
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جامعة باتنة 1 ت�شتح�شر مناقب 
الراحل "احلاج خل�شر"

اأ�شتاذة تتعر�س لل�شرب وزمالوؤها 
يحتجون بباتنة

اأحيت اأم�س، كلية العلوم االإ�سالمية بجامعة باتنة 1 "احلاج خل�سر"، الذكرى الثالثة والع�سرين 
لرحيل املجاهد العقيد حممد الطاهر عبيدي املدعو "احلاج خل�سر"، بح�سور ال�سلطات الوالئية، اإىل 
البارزة  التاريخية  ال�سخ�سية  هذه  مب�سرية  واملهتمني  اجلامعات  وروؤ�ساء  الثورية،  االأ�سرة  جانب 

على امل�ستوى الوطني.

حفيظة. ب
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�سطيـــف

اأم البواقي

عنابة

الطلبة نظموا وقفة احتجاجية

قام ليلة اأول اأم�ص، طلبة االإقامة 
اجلــامــعــيــة بــجــامــعــة الــعــربــي بن 
بوقفة  الــبــواقــي،  بــــاأم  ــهــيــدي  امل
احتجاجية اأمام مداخل االأجنحة، 
بعد تعر�ص عدد من غرفة الطلبة 

لل�سرقة من قبل جمهولني.
اجلامعني  الطلبة  اأ�سار  وقد  هذا 
االأمنية  التغطية  لنق�ص  باالإقامة 
انت�سار  �ساهم يف  داخل االإقامة، ما 
الطلبة،  بغرف  ال�سرقة  عمليات 
مطالبني امل�سالح املخت�سة باخلدمات 
اجلامعية وامل�سوؤول االأول باالإقامة 

عدد  وزيــــادة  للتدخل  اجلامعية 
وخمارج  مداخل  مبختلف  احلرا�ص 

االإقامة اجلامعية.
كما ال تزال الع�سرات من االإقامات 
البواقي،  اأم  بــواليــة  اجلــامــعــيــة 
تخ�ص  عديدة  نقائ�ص  من  تعاين 
وكذا  باملياه،  التزود  عمليات  نق�ص 
الــنــظــافــة واالإطـــعـــام اجلــامــعــي و 
االعتماد  ــم  رغ الت�سلية،  مــرافــق 
لقطاع  �ــســنــويــا  املخ�س�ص  املــــايل 
ــة اأم  ــوالي اخلــدمــات اجلــامــعــيــة ب

البواقي.

جمهولون ي�شطون على اأغرا�س 
طلبة باإقامة جامعية

خن�سلة

ك�سف االأمني العام لوالية خن�سلة، عن تخ�سي�س غالف مايل معترب جتاوز 330 مليار �سنتيم، الإجناز ما يزيد عن 160 
عملية موجهة للتكفل مبناطق الظل والتي �سيتم ا�ستالمها نهاية ال�سنة اجلارية 2021.

بعد اإدماج 350 عامل يف رتب اأعلى

فالحون عاجزون عن ت�ضويق منتوجاتهم

طالبوا برحيل املدير

بلدية م�ضكيانة

الفتتاحي ال�ضعر  لتقلي�ض  القانون  يف  ثغرات  ت�ضتغل  "بارونات" املال 

موجهة لإجناز 169 عملية تنموية

املوؤ�س�سات  مـــــدراء  مـــن  ـــدد  ع ـــع  رف
اإىل  نــداءا  �سطيف  بوالية  الرتبوية 
البحث  اأجـــل  مــن  املعنية  ال�سلطات 
يف  العاملة  اليد  قلة  مل�سكل  حل  عن 
مت  اأن  بعد  وهــذا  املدر�سية  املطاعم 
دمج اأكرث من 350 عامل يف اإطار جهاز 
امل�ساعدة على االإدماج املهني ويف رتب 
االأمــر  وهــو  الرتبية  قطاع  يف  اأعــلــى 
العديد  يف  حقيقية  اأزمــة  خلق  الذي 
باتت  التي  الرتبوية  املوؤ�س�سات  من 
للتالميذ  االإطعام  �سمان  عن  عاجزة 

يف الوقت الراهن.
عون  رتــبــة  يف  عــامــل   38 ــج  دم ومت 
رتبة  يف  عامل  و15  البيانات  حفظ 
مــتــ�ــســرف فــ�ــســال عـــن اإدمــــــاج 108 
وكــذا  اإدارة  عـــون  رتــبــة  يف  عــامــل 

ومهني  تربوي  توجيه  م�ست�سار   202
مــن طـــرف مــديــريــة الــرتبــيــة خالل 
التي  ال�سهادات  وفق  الفارطة  االأ�سهر 
العمال، يف حني مل يتم  ميلكها هوؤالء 
العجز  ب�سبب  االآن  حلــد  تعوي�سهم 
احلا�سل يف العديد من البلديات التي 
مل تتمكن من اإيجاد م�ستخلفني للعمل 

يف املطاعم املدر�سية.
فاإن  العاملة  اليد  يف  العجز  واأمـــام 
جلاأ  املدر�سية  املطاعم  مــن  العديد 
للتالميذ  بــاردة  وجبات  تقدمي  اإىل 
يف ظــل االإ�ــســكــال احلــا�ــســل وهـــذا يف 
من  املعنية  اجلــهــات  تــدخــل  انــتــظــار 
اأجل تعوي�ص النق�ص احلا�سل يف اليد 
العاملة وتوظيف عمال جدد يف اأقرب 

وقت ممكن.

يعاين �سكان منطقة غزالة الواقعة 
الــــــروى يف اجلــهــة  ــة عـــني  ــدي ــل ــب ب
ال�سمالية من والية �سطيف من م�سكل 
املوؤدية  الطرقات  يف  الكبري  الــرتدي 
ت�سريحات  وح�سب  املنطقة،  اإىل 
املنطقة فقد مت حفر  �سكان  من  عدد 
من  تهيئته  ــادة  اإع اأجــل  من  الطريق 
اإال  بــاالإجنــاز  املكلفة  املقاولة  طــرف 
اأن االأ�سغال مل تنطلق اإىل حد اليوم 
لل�سكان  كبرية  متاعب  �سبب  ما  وهــو 
الفرتة  يف  خا�سة  التنقل  اأجــل  مــن 
التي  اجلــويــة  والتقلبات  احلــالــيــة 

تعرفها املنطقة.
املناطق  من  غزالة  منطقة  وتعترب 
م�ستوى  عــلــى  املــعــروفــة  الــفــالحــيــة 
الفالحون  وي�ستكى  ال�سمالية  اجلهة 
من و�سعية الطرقات وهو االأمر الذي 

ت�سويق  اأجل  من  التنقل  عليهم  �سعب 
ت�سجيل  مــع  الفالحية  منتوجاتهم 
عزوف التجار عن التنقل اإىل املنطقة 

ب�سبب الو�سعية الكارثية للطرقات.
كلم   06 نحو  الطريق  طــول  ويبلغ 
اإىل  املهدية  بني  الرابط  الطريق  يف 
ومت  القرية،  بهذه  مرورا  الروى  عني 
من  �سابق  ــت  وق يف  الــطــريــق  تعبيد 
اخلا�سة  باأموالهم  املواطنني  طــرف 
معلقة  ال�سكان  هـــوؤالء  اأمـــال  اأن  اإال 
على تدخل ال�سلطات املحلية من اأجل 
جت�سيد م�سروع اإعادة تهيئة الطريق 
القرى  من  العديد  عن  العزلة  لفك 
الفالحية يف بلدية عني الروى، وهذا 
على  البلدية  م�سالح  اأكــدت  وقت  يف 
وجود م�سروع لتهيئة الطريق بغالف 

مايل معترب.

تغذية  بـــوحـــدة  ــال  ــام ع  66 ـــل  دخ
�سطيف  �سرق  العلمة  مبدينة  االأنعام 
القيام  مــع  الــعــمــل  عــن  ـــراب  اإ�ـــس يف 
بــحــركــة احــتــجــاجــيــة مــطــالــبــني من 
احلايل  الوحدة  مدير  برحيل  خاللها 
2012، وح�سب  راأ�سها منذ  املعني على 
ممثلني عن املحتجني فاإن الوحدة التي 
دورا  وتلعب   1975 عــام  يف  تاأ�س�ست 
كبريا يف تنمية االقت�ساد الوطني من 
االأنعام  ملختلف  التغذية  توفري  خالل 
تعيني  منذ  االإنتاج  يف  تراجعا  عرفت 

املدير احلايل.
انتقادات  املحتجون  العمال  ووجــه 
الكفاءة  وعدم  الت�سيري  ب�سوء  للمدير 
من خالل تهمي�ص الكفاءات واعتماده 
مع  والرتغيب  الرتهيب  اأ�سلوبي  على 
اإىل  باالإ�سافة  ــد  واح اآن  يف  العمال 
النقابي  العمل  ممار�سة  يف  تدخالته 
بعرقلة النقابيني الذي ميثلون العمال 
ا�ستعمال  يف  باالإ�سراف  ــاه  اإي متهمني 

ــديــد بــاخلــ�ــســم من  ــه ــت الــ�ــســلــطــة وال
مرتباتهم واملحاباة يف الرتقيات.

النقابي  الــفــرع  عــن  ممثلون  واأكـــد 
القا�سي  مبطلبهم  مت�سكهم  للوحدة 
عرقل  ــذي  ال الــوحــدة  مدير  برحيل 
بتهمي�سه  لها  احل�سن  ال�سري  ح�سبهم 
م�سادر  وح�سب  املهنية،  الــكــفــاءات 
حملية فاإن �سبب تقلي�ص العمال يعود 
اإىل تقلي�ص االإنتاج، حيث اأن الوحدة 
كانت تنتج حوايل 300 طنا يوميا من 
تقل�ص  املنتوج  اأن  اإال  التغذية  مــواد 
نظرا  يوميا  طنا   100 دون  مــا  اإىل 
لفقدان املادة االأولية وهي "النخالة" 
الوحدة  بها  تتزود  والتي  ال�سوق  من 
ومل  وبوعريريج،  �سطيف  واليتي  من 
مدير  راأي  على  احل�سول  مــن  نتمكن 
الوحدة فيما يتعلق باملطالب املرفوعة 
ــذا  ــن طـــرف الــعــمــال املــحــتــجــني وه م
ب�سبب منعهم من الدخول اإىل الوحدة 

من طرف املحتجني.

 19 من  م�سكيانة  بلدية  ا�ستفادت 
البلدية  املخططات  �سمن  عملية 
بالقرى  التكفل  اأجــل  مــن  للتنمية، 
"ظل"  النائية والتي �سنفت كمناطق 

ويبلغ عددها 26 منطقة معزولة.
تخ�ص  االأ�سغال  املنطلقة  العمليات 
لل�سرب،  الــ�ــســاحلــة  بــاملــيــاه  الــربــط 
الريفية،  املــ�ــســالــك  مــن  عـــدد  وفــتــح 
بالغاز  ال�سكنية  التجمعات  تــزويــد 
الــربوبــان،  �سهاريج  ــذا  وك الطبيعي 
م�ستوى  على  االأ�سغال  انتهاء  مت  فيما 
باقي  ا�ستالم  انتظار  يف  عملية،   15
البلدية  بالتنمية  اخلا�سة  العمليات 

ل�سنة 2020.
الوالئية  ال�سلطات  ك�سفت  باملقابل، 
عن ا�ستفادت والية اأم البواقي خالل 
مليار   165 مبلغ  من  اجلارية  ال�سنة 
املخططات  بــرامــج  لفائدة  �سنتيم، 
الظل،  ومــنــاطــق  للتنمية  البلدية 
منها  �سنتيم  مليار   110 بينها  مــن 
وا�ستكمال  "الظل"،  مناطق  لفائدة 
مبختلف  وربطها  عنها،  العزلة  فك 
ال�سبكات احليوية اخلا�سة بالكهرباء 
الريفية والغاز الطبيعي وكذا �سبكات 
ــاه الــ�ــســاحلــة لــلــ�ــســرب وقــنــوات  ــي امل

ال�سرف ال�سحي.

العلني  ــزاد  امل تنظيم  اأم�ص،  اأول  متت 
اخلا�ص بكراء �سوق ال�سيارات امل�ستعملة 
عني  مبــديــنــة  ونا�ص"  "بئر  مبنطقة 
الثالثة  للمرة  يف�سل  والــذي  البي�ساء، 
ب�سبب ارتفاع ال�سعر االفتتاحي اخلا�ص 
باملزاد، وكذا ا�ستغالل املزايدين الذي ال 
يتعدى عددهم االثنني ح�سب املادة 19 
واملتعلقة  ال�سروط،  بدفرت  املتواجدة 
باإ�سقاط قيمة ال�سعر االفتتاحي بن�سبة 

10 باملائة، عند كل جل�سة مزايدة غري 
ناجحة.

ومت �سابقا حتديد ال�سعر اخلا�ص بكراء 
ال�سلطات  من  ــر  اأوام على  بناءا  ال�سوق 
�سنتيم،  مليار   9 عن  يزيد  مبا  الوالئية، 
ال�سابقتني  العمليتني  جــدوى  عدم  لكن 
ماليري   7 اإىل  ال�سعر  تخفي�ص  اإىل  اأدى 
املزايدين  لكن  �سنتيم،  مليون  و200 
م�ساء اأول اأم�ص، اقرتحوا مبلغ 5 ماليري 

و500 مليون �سنتيم كاأق�سى حد لكراء 
كراء  عملية  لتاأجيل  اأدى  ما  ال�سوق، 

ال�سوق جلل�سة مزايدة قادمة.
املجل�ص البلدي  بعني البي�ساء، ا�ستغرب 
قبل  من  املقدمة  االأ�سعار  تخفي�ص  من 
املا�سية،  للجل�سة  بالنظر  املــزايــديــن 
مبلغ  املزايدين  اأحد  فيها   اقرتح  والتي 
ال�سخ�ص  ذات  ليقدم  ون�سف،  ماليري   7
عر�ص جديد مببلغ 5 مبلغ ماليري �سنتيم 

و200مليون فقط.
"بئر  منطقة  �سكان  اأبـــدي  وقــد  هــذا 
ونا�ص" ا�ستيائهم لغلق ال�سوق ملدة تتجاوز 
ال�سنة، والذي كان م�سدر رزق لعدد كبري 
من �سكان مدينة عني البي�ساء، مطالبني 
املوؤقت  الفتح  ب�سرورة  البلدي  املجل�ص 
يف  الف�سل  حلني  جمانية  ب�سفة  لل�سوق 
بتاأجري  اخلا�سة  القانونية  االإجــراءات 

ال�سوق.

اجلهاز  على  االأول  امل�سوؤول  خاطب، 
الــديــن  "جمال  بــعــنــابــة  الــتــنــفــيــذي 
بنربة  التنفيذيني  املـــدراء  برميي"، 
م�سوؤول  اأي  بــتــوقــيــف  وهـــدد  حـــادة 
يف  ويت�سبب  مهامه  اأداء  "متقاع�ص" يف 
وغلق  املحلية  التنمية  م�سار  عرقلة 
وحاملي  امل�ستثمرين  وجه  يف  االأبــواب 
اللقاء  هام�ص  على  وذلـــك  املــ�ــســاريــع 
واملتابعة  االإ�سغاء  خللية  االأ�سبوعي 

للم�ستثمرين بالوالية.
اإنذارا  الــوايل،  ال�سدد وجه   ويف هذا 

�سديد اللهجة للم�سوؤولني "املتقاع�سني" 
على  اطالعهم  وعــدم  الإهمالهم  نظرا 
ما  امل�ستثمرين،  مــلــفــات  مــن  الــعــديــد 
ت�سبب يف تاأخري جت�سيد م�ساريعهم على 
اأر�ص الواقع، حيث تبني وجود العديد 
تنطلق،  مل  والتي  املعطلة  امل�ساريع  من 
تعليمات  يعطي  الوالية  وايل  جعل  ما 
باملتابعة  التنفيذية  للهيئة  �سارمة 
ومرافقتهم  امل�ستثمرين  مللفات  اجلدية 
وتــوجــيــهــهــم وتــ�ــســهــيــل االإجــــــراءات 
باالقت�ساد  النهو�ص  اأجل  من  االإدارية 

املحلي واإنعا�سه، كما دعا الوايل جمال 
اإىل  التنفيذية  الهيئة  برميي  الدين 
اال�ستثمار،  لدعم  بينها  فيما  التن�سيق 
لتعقيد  حد  و�سع  �سرورة  على  موؤكدا 
االإجراءات وكذا ال�سلوكيات التي ت�سل 
كل  ـــة  واإزاح اال�ستثمارية  ــادرات  ــب امل

العراقيل من اأمام امل�ستثمرين.
التنموية  امل�ساريع  بع�ص  عرفت  وقد 
تدخل  بعد  جديدة  انطالقة  بالوالية 
التي  العوائق  كل  الإزالــة  برميي  الوايل 
ت�سببت فيها بع�ص املديريات التنفيذية 

فالحية  م�ستثمرة  مب�سروع  تكفل  اأين   ،
رفع  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  �سيبو�ص،  ـــواد  ب
متعددة  م�سحة  م�سروع  عن  العراقيل 
ذراع  االإداريـــــة  باملقاطعة  ــات  ــدم اخل
�سيغة  حتـــويـــل  مت  ــث  ــي ح الـــريـــ�ـــص، 
يف  طبي  ت�سخي�ص  مركز  اإىل  الت�سمية، 
حيز  ودخــولــه  اإجنـــازه  عملية  انتظار 
بقيت  م�ساريع  هناك  اأن  اإال  اخلــدمــة، 
تنفيذي  مر�سوم  غياب  نتيجة  عالقة 
وا�سح، ما يجعل تقدمها مرهون بقرارات 

ال�سلطات العليا يف البالد.

 نظم اأم�ص، عمال ثانوية 
معمري حممد الطاهر ببلدية 

خن�سلة، وقفة احتجاجية 
وذلك تنديدا بت�سرفات مدير 

الثانوية وت�سامنا مع زميلهم 
الذي تعر�ص ح�سبهم العتداء 

من طرف املدير.
ورفع املعنيون عديد ال�سعارات 

التي تعك�ص موقفهم جتاه مدير 
املوؤ�س�سة، مطالبني برحيله 

ومنددين بالعنف داخل 
املوؤ�س�سات، موؤكدين على رف�سهم 

التام لهذه الت�سرفات وطالبوا 
من اجلهات الو�سية ب�سرورة 
التدخل العاجل واإنهاء هذه 

املهزلة وحت�سني ظروف عملهم، 
من جهته مدير الرتبية تنقل 
اإىل مكان االحتجاج بثانوية 

عمري حممد الطاهر وا�ستمع 
اإىل املحتجني، حيث �سيتم عقد 

جل�سة مع املعني وممثلني عن 
العمال، يف حني اأمر امل�سوؤولة 

االأول على قطاع الرتبية بفتح 
حتقيق يف احلادثة واإيفاد 

جلنة لتق�سي احلقيقة.

اأن هذه العملية  واأكد ذات امل�سوؤول، 
طور  وهـــي  ثــانــيــة  كمرحلة  تعترب 
خمتلف  من  االنتهاء  بعد  االنطالق 
االإجــراءات االإداريــة، ويف �سياق ذي 
�س�سار،  دائــرة  م�سالح  ك�سفت  �سلة 
النائية  املناطق  عديد  تدعيم  عن 
الظروف  حت�سني  �ساأنها  من  مب�ساريع 
املناطق  خمتلف  لقاطني  املعي�سية 
فك  م�ساريع  منها  خا�سة  النائية 
تاغربيت  طريق  غــرار  على  العزلة 
تيزقرارين  الــعــامــرة  طــريــق  وكـــذا 

متدقيت  وكــذا  واغــري  لفاني�ص  وكــذا 
اإىل  اإ�سافة  هــريان  ببلدية  و�سبلة 
قرية  من  بكل  فنية  من�ساآت  ان�ساء 
وكذا  بخريان  خليفة  ووجلة  فريجو 
برجمة عديد املن�ساآت الفنية بعديد 
التكفل  مت  كما  الوجلة،  بلدية  قرى 
بان�سغاالت ال�سكان بخ�سو�ص الربط 
الطبيعي وربط حوايل  الغاز  ب�سبكة 
500 بيت بالغاز الطبيعي على غرار 

قرية تاغربيت وقرية تربدقة .
 18 اأح�ست  بــابــار،  دائــرة  بــدورهــا 

منطقة ظل ومت تخ�سي�ص 7 عمليات 
تنموية جديدة اإ�سافة اإىل 7 عملية 
ما�سية مت االنتماء منها خالل ال�سنة 
عملية  ــرار  غ على   2020 املا�سية 
التطهري  و�سبكة  ال�سروب  املاء  �سبكة 
والكهرباء والغاز، حيث اأكدت م�سالح 
التي  العمليات  هذه  اأن  بابار،  دائرة 
ا�ستفادت منها مناطق الظل �ستنطلق 
بعد  القادمة  القليلة  االأيــام  خــالل 
ــاء مــن جــمــيــع االإجــــــراءات  ــه ــت االن

االإدارية.

مطاعم مدر�شية دون يد عاملة 
واأزمة اإطعام يف الأفق

�شكان ي�شتكون تردي و�شعية 
الطرقات يف عني الروى 

عمال وحدة تغذية الأنعام يحتجون 
على ظروف العمل ب�شطيف

للتكفل تنموية  عملية   19
 مبناطق الظل

ف�شل مزاد كراء �شوق ال�شيارات يف عني البي�شاء

وايل عنابة يقف باملر�شاد لكل م�شوؤول يحاول عرقلة م�شار امل�شتثمرين 

خن�شلة يف  الظل  مناطق  مل�شاريع  مليار   330
اأ�شاتذة يحتجون 

�شد مدير 
الثانويـــــة
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هذا ما قاله وزير ال�ضناعة اجلديد حممد با�ضا يف اأول ت�ضرح..

العملية بدات بالفعل على م�ضتوى عدد من البنوك..

فتح ور�ضات اإ�ضالح على كافة امل�ضتويات ويف كل القطاعات، نزيه برمضضان

الذكرى  الأربعاء  هذا  اجلزائر  حتيي 
وتاأ�سي�ص  املحروقات  لتاأميم  املزدوجة  

الحتاد العام للعمال اجلزائريني.
النتقال  وزييير  قييال  الييذكييرى  وع�سية 
�سم�ص  املتجددة   والطاقات  الطاقوي 
اأنييه  �سحفي  حيييوار  يف  �سيتور  الييدييين 
ن�سف  مييرور  بعد  اجلييزائيير  على  يتعني 
 )1971( الطاقوي  ا�ستقاللها  من  قرن 
على  باملراهنة  اخل�سراء  ثورتها  اجناح 
اخل�سو�ص  هذا  املتجددة.ويف  الطاقات 
الطاقوي  املييجييال  يف  اخلييبييرة  اأكييييدت 
مديرة املدر�سة الوطنية  العليا للطاقات 
خمنا�ص  ليلى  الربوفي�سور  املييتييجييددة 
"يتعني  اأنييه  الأوىل،  الإذاعييييية  للقناة 
بحكم  اليييرهيييان  ك�سب  اجليييزائييير  عييلييى 
امتالكها لالإمكانات ال�سرورية لتحقيقه 
بكفاءة  يتعلق  فيما  اأو  الطبيعية  �سواًء 
يف  خمنا�ص  وقالت  الب�سري".  العن�سر 
هذا ال�سدد "اإن الرهان �سيبنى فعال على 
اأبناء اجلزائر، واأن هناك جمهودا كبرا 
به   تقوم  اأن  اجلييزائيير  على   ي�ستوجب 
الذي  العاملي  الطاقوي  الرهان  لتدخل 

تت�سابق عليه الكثر من دول العامل".

ع�ضية الحتفال بذكرى تاميم 
املحروقات وتاأ�ضي�ض الحتاد العام 

للعمال اجلزائريني..

التنفيذي  باملر�سوم  الأول  الن�ص  ويتعلق 
 ،2021 11 فيفري  املوؤرخ يف   63-21 رقم 
الذي يحدد منهجية ح�ساب اأ�سعار بيع اأنواع 
ال�سوق  يف  املميعة  البرتول  وغازات  الوقود 
الوطنية والذي ياأتي تطبيقا لأحكام املادة 
يف  املييوؤرخ   13-19 رقم  القانون  من   150
ن�ساطات  ينظم  الذي  دي�سمرب2019   11
املحروقات. ويهدف هذا املر�سوم اإىل حتديد 
قائمة اأنواع الوقود وغازات البرتول املميع  
وكذا منهجية وكيفيات ح�ساب اأ�سعار بيعها 

يف ال�سوق الوطنية.
وغاز  الوقود  بيع  اأ�سعار  خمتلف  وتتمثل 
الييبييرتول املييميييييع يف اليي�ييسييوق الييوطيينييييية يف 
التي  امل�سفاة  ميين  اخليييروج  عند  الأ�ييسييعييار 
املوزعني  على  واملحولون  املكررون  يطبقها 
على  املوزعون  يطبقها  التي  البيع  واأ�سعار 
التي  البيع  واأ�ييسييعييار  بالتجزئة  البائعني 
يطبقها املوزعون والبائعون بالتجزئة على 
هذه   اأن  مو�سحا  الن�ص،  ح�سب  امل�ستهلكني، 

الأ�سعار موحدة عرب الرتاب الوطني.
وا�ساف الن�ص اأن �سلطة �سبط املحروقات 
الوقود   اأ�سعار  وتبليغ  بح�ساب  �سنويا  تقوم 
ال�ستهالك  ر�سوم  املميع دون  البرتول  وغاز 
الييبييرتول املميع مع   الييوقييود وغيياز  واأ�ييسييعييار 
الأ�سعار  ان  اىل  م�سرا  اليير�ييسييوم،  جميع 
املكررون   يتحملها  التي  التكاليف  تت�سمن 
هام�ص  مع  بالتجزئة  والبائعون  واملوزعون 
ربح ل ميكن اأن يتجاوز ع�سرة )10( باملائة 

من �سعر التكلفة.
-21 رقم  التنفيذي  املر�سوم  ن�سر  مت  كما 
والذي   2021 فيفري   11 يف  املييوؤرخ   64
البرتول  ا�سعار  حتييديييد  منهجية  يييحييدد  
امل�سفاة''  دخولها  ''عند  واملكثفات  اخلييام 
الكهرباء  الطبيعي ملنتجي  الغاز  و�سعر بيع  
حتديد  اإىل  يهدف  والييذي  الغاز  ومييوزعييي 
البرتول  اأ�سعار  ح�ساب  وكيفيات  منهجية 
امل�سفاة''  دخييول  ''عيينييد  واملكثفات  اخلييام 
الكهرباء  ملنتجي  الطبيعي  الغاز  بيع  و�سعر 
و�سدر  الوطنية.   ال�سوق  يف  الغاز  وموزعي 
الر�سمية  للجريدة  الخر  بالعدد  كذلك  
يف  املييوؤرخ    65-21 رقم  التنفيذي  املر�سوم 
�سروط  يحدد  والذي   2021 فيفري   11

التي   للتبعات  تعوي�سات  منح  وكيفيات 
الغاز  لأ�سعار  بالن�سبة  الييدوليية  تفر�سها 
ياأتي   والذي  النفطية  واملنتجات  الطبيعي 
القانون  من  من   12 املييادة  لأحكام  تطبيقا 
رقم 19-13 املوؤرخ يف 11 دي�سمرب  2019  

الذي ينظم ن�ساطات املحروقات.
ون�ص القانون على اأن ير�سل طلب تعوي�ص 
التبعة التي تفر�سها الدولة بالن�سبة ل�سعر 
بيع الغاز الطبيعي ملنتجي الكهرباء وموزعي 
الوزير  اإىل  البائعني  طرف  من  لل�سنة  الغاز 
من  مييار�ييص   31 قبل  بيياملييحييروقييات  املكلف 
ال�سنة، م�سحوبا بكميات الغاز املتوقع  بيعه 
ال�سوق  يف  الغاز  وملوزعي  الكهرباء  ملنتجي 
الوطنية، مو�سحا اأن م�سالح الوزارة  املكلفة 
التعوي�ص  مبلغ  بح�ساب  تقوم  باملحروقات 
على ا�سا�ص كميات الغاز التقديرية املوجهة 

للبيع خالل ال�سنة.
الوحدة  تعوي�ص  مبلغ  اأن  الن�ص  واو�سح 
للتبعة التي تفر�سها الدولة ي�ساوي الفارق 
�سبط  �سلطة  حت�سبه  الذي  ال�سعر  بني  ما  
الدولة،  تفر�سه  الذي  وال�سعر  املحروقات 

طبقا  للتنظيم املعمول به.
اجلييريييدة  ميين  الييعييدد  نف�ص  ت�سمن  كييمييا 
 66-21 رقم  التنفيذي  املر�سوم  الر�سمية 
الييذي يحدد   2021 11 فيفري  املييوؤرخ يف  
وكالتي  ميين  لييكييل  املييراقييبيية  �ييسيير جمييليي�ييص 
-21 رقم  التنفيذي  واملر�سوم  املحروقات 

الذي   2021 فيفري   11 يف  امليييوؤرخ   67
الأ�سطح  وحتديد  انتقاء  اإجييراءات   يحدد 
ال�ستغالل  م�ساحات  و  ا�ستبقاء  طلب  حمل 

والأ�سطح املردودة.
نف�سها  الر�سمية  باجلريدة  كذلك  ون�سر 
املر�سوم التنفيذي رقم 21-68 املوؤرخ يف 11  
فيفري 2021 الذي يحدد منهجية حتديد 
وتعريفة  الطبيعي  الييغيياز  متييع  تعريفة 
ن�ص  الذي  املميعة  البرتولية  الغازات  ف�سل 
ا�سا�سا على اأن �سلطة �سبط املحروقات تقوم  
الغاز  متييع  تعريفة  بح�ساب  �سنة  كل  يف 
املميعة  البرتولية  الغازات  وف�سل  الطبيعي 
ر�سوم  دون  الوطنيي  الييرتاب  م�ستوى  على 
مبوجب  للمنتجني  وتبليغها  ال�ستهالكي 

مقرر.

ارتييفييعييت الييعييقييود الآجيييلييية لأ�ييسييعييار خييام 
املائة  يف   1.40 املقبل  اأفريل  ت�سليم  ''برنت'' 
مقارنة  للربميل  دولر   66.43 عند  لتتداول 
بالفتتاحية عند 65.51 دولر للربميل، بعد 

اأن بلغ يف وقت �سابق امل�ستوى املرتفع 
دولر.  66.79

النفط  اأ�سعار  وا�سلت 
ارتييييفيييياعييييهييييا خيييالل 
تييييعييييامييييالت، اأمييي�يييص 
بن�سب  الييييثييييالثيييياء، 
بدعم   %2 تيييقيييارب 
البطيئة  العودة  من 
املتوقعة لإنتاج اخلام 
الأمركي بعد املوجة 
�سديدة الربودة التي 

�سربت ولية تك�سا�ص 
توقف  يف  وت�سببت  املا�سي  الأ�ييسييبييوع 

الإنتاج.
ل�سهر  الآجلة  العقود  تكلفة  ارتفعت  كذلك 
 62.43 اإىل  تك�سا�ص  غيييرب  خليييام  اأبييريييل 
دولرللربميل )+ 1.18%(. وكانت اآخر مرة 
جتاوز فيها �سعر خام برنت 66 دولرا للربميل 

يف جانفي 2020.
من  التعامالت  يف  النفط  اأ�سعار  وا�ستفادت 

خف�ص ق�سري لإنتاج النفط يف ولية تك�سا�ص 
ت�سرب  التي  الربد  موجة  ب�سبب  الأمريكية، 

البالد منذ قرابة اأ�سبوعني.
كما تلقت الأ�سعار دعما من توقعات متفائلة 
ب�ساأن  �ييسيياكيي�ييص،  غييولييدمييان  لييبيينييك 
�سعر  و�سول  احتمالية 
برميل النفط م�ستوى 
بحلول  دولرا   75
الربع الثالث 2021، 
و70 دولرا يف الربع 

الثاين.
''غولدمان''  وذكيير 
يف مذكرة بحثية له، 
اأ�سعار  اأن  الإثيينييني، 
اليينييفييط �ييسييتييوا�ييسييل 
خالل  زيييادات  ت�سجيل 
الرغم  على  املقبلة،  القريبة  الفرتة 
جائحة  فر�سها  يف  ت�ستمر  التي  ال�سغوط  من 
عودة  فيياإن  البنك،  توقعات  ووفييق  كييورونييا. 

ال�ستهالك مل�ستويات ما قبل اجلائحة.
ويبلغ متو�سط ا�ستهالك النفط حاليا قرابة 
95.8 مليون برميل يوميا، مقارنة مع متو�سط 
الأربعة  ال�سهور  يف  يوميا  برميل  مليون   100

التي �سبقت التف�سي العاملي جلائحة كورونا.
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�سنة،  منذ  بييذل  كبر  جهد  ''هناك  وتابع 
ال�سحيح''.  الطريق  على  �سناعتنا  �سن�سع 
طابع  ذات  كييبييرة  الييتييحييديييات  اأن  واأ�يييسيييار 
اقييتيي�ييسييادي جتيييياري يف عامل  تييكيينييولييوجييي 

متغر.
�سعبنا  اأن  لنا  اثبت  ع�سناه  ''مييا  واأ�ييسيياف 
واجلييزائيير قيييادرة على رفييع الييتييحييدي ومل 
الطريق  يف  اجلييهييود  كييل  وو�ييسييع  اليي�ييسييمييل 
اأن  اأظهر  الت�سامن  اأن  واأو�سح  ال�سحيح''. 
ال�ستثمار  اىل  داعيا  النجاح،  ا�سباب  لدينا 

يف هذا الجتاه لبعث �سناعتنا.
اجلهود،  من  التكثيف  �سرورة  على  و�سدد 
مبني  وخمطط  عقالين  اطييار  يف  وو�سعها 
''نتمنى  اأ�ييسيياف  ال�سياق  ويف  اهيييداف.  على 
تطلع  م�ستوى  يف  ونكون  الآمال  نخيب  ل  اأن 

�سعبنا''.
واأو�سح الوزير اأن تنويع القت�ساد ل يكون 
ال بتنويع �سناعتنا، وجعلها تناف�سية تعمل 
ان  على  ''�سنعمل  وتابع  البالد.  م�سلحة  يف 

واملوؤ�س�سة،  امل�ستثمر  يخدم  نقي  مناخ  نكون 
وكل ان�سان يعمل ب�سفة تتطابق مع القانون 
ول غر''. واأ�سار ''اإدارتنا هي ادارة القيمة 
تكون  الآلة  الن�سان،  ي�سيفها  التي  امل�سافة 
من  تكون  مردوديتها  لكن  الأميياكيين،  كل  يف 

تخطيط الن�سان''.

على  با�سا  حممد  �ييسييدد  مغاير،  �سياق  يف 
على  ال�ييسييتييراد،  فيياتييورة  تقلي�ص  �ييسييرورة 
نبذر.  ل  حتى  النييتيياج  يف  التحكم  ا�سا�ص 
امل�ستوردة  املواد  ا�ستخالف  على  العمل  واأكد 
اأنها  على  برهنت  اأنها  مو�سحا  باجلزائرية، 

قادرة ان تكون رائدة يف ال�سواق.

ال�ستغناء  من  اجلزائرية  البنوك  تقرتتب 
نهائيا عن دفاتر التوفر التقليدية وتعوي�سها 
باأخرى الكرتونية، العملية بدات بالفعل على 
اأعلن الرئي�ص  م�ستوى عدد من البنوك، وقد 
املدير العام للقر�ص ال�سعبي اجلزائري حممد 
دحماين، عن ا�سدار دفاتر توفر الكرتونية 
ال�سيد  واأكييد  البنك،  عمالء  لفائدة  جديدة 
عمل  زيييارة  اإطييار  يف  تدخله  خالل  دحماين 
يف  و  والإح�سائيات،  الرقمنة  لوزير  وتفقد 

اإطار املجهودات الرامية اإىل رقمنة وتطوير 
القر�ص ال�سعبي اجلزائري، عن قيام اإطارات 
هذا البنك العمومي ''باإ�سدار 200 األف دفرت 
لزبائن  موجهة  م�ستقبال''  الكرتوين  توفر 

هذه الهيئة املالية.
كييمييا متييت الإ�يييسيييارة اىل بييرجميية اإ�ييسييدار 
الكرتوين،  توفر  دفرت  األييف   200 ''حييوايل 
الأ�سبوع  خيييالل  مرتقبة   50.000 منها 
املييقييبييل''، وفييق مييا اأو�ييسييحييه احييد الإطيييارات 

املركزية للقر�ص ال�سعبي اجلزائري.
امليي�ييسييوؤولييني املحليني  زيييارتييه،  وحييث خييالل 
تعميم  على  للعمل  القطاع،  يف  واملييركييزيييني 
م�سكلة  لتجاوز  اللييكييرتوين  الدفع  اأجييهييزة 
التكيف  اجييل  وميين  جهة  من  ال�سيولة  نق�ص 
احلديثة  التقنيات  ا�ستعمال  مع  تدريجيا 
مييين جييهيية اخيييييرى. ''حتيييدييييث املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
التغرات  ملواكبة  �سرورة  اأ�سبحت  امل�سرفية 

التكنولوجية والقت�سادية العاملية''.

عملية  باأن  لل�سرائب،  العامة  املديرية  اأعلنت 
بيع ق�سيمة ال�سيارات لهذا العام �ستنطلق بداية 
ال�سهر  من   31 غاية  اإىل  املقبل  مار�ص  �سهر  من 

نف�سه.
ودعت املديرية يف بيان لها، يوم الإثنني، اأ�سحاب 
املركبات اإىل الإ�سراع يف اإقتناء الق�سيمة تفاديا 
واأو�سح  ال�سرائب.  ونفاذها من قباظة  للطوابر 
امل�سدر ذاته اأن الدفع يتم لدى قاب�ص ال�سرائب 

ق�سيمة  ت�سليم  مقابل  الربيد  مراكز  وقاب�ص 
ل�سقة.

املكلفة  الهيئات  ا�ستفادة  نف�سه  البيان  وذكيير 
ببيع الق�سيمات من عمولة يحدد مبلغها وكيفيات 

منحها عن طريق التنظيم.
تعفى  الييقيي�ييسيييييميية  اإىل  املييديييرييية  واأ�ييييسييييارت 
التابعة  اخلا�ص  الرتقيم  ذات  منهاال�سيارات 
للدولة واجلماعات املحلية، ال�سيارات التي يتمتع 

مالكيها باإمتيازات دبلوما�سية اأوقن�سلية، �سيارات 
الإ�سعاف وال�سيارات املجهزة بالعتاد ال�سحي.

م�ساد  بييعييتيياد  املييجييهييزة  اليي�ييسيييييارات  وكيييذليييك 
للحرائق، ال�سيارات املجهزة واملخ�س�سة للمعوقي 
املميع  البرتول  غاز  بوقود  املجهزة  وال�سيارات 
الغاز الطبيعي. كما ميكن متديد فرتة  اأو بوقود 
التح�سيل العادي للق�سيمة بناء على قرار الوزير 

املكلف باملالية.

قال م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية املكلف باحلركة 
نزيه  باخلارج،  الوطنية  واجلالية  اجلمعوية 
برم�سان، اإن �سنة 2021 �ستكون حمطة حافلة 
ال�سيا�سية،  امل�ستويات  كييل  على  بييالإجنييازات 

القت�سادية والجتماعية.
الذي  امل�سعى  هذا  حتقيق  اأن  برم�سان  واأ�ساف 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  �سطره 
كل  طيييرف  ميين  ومييرافييقيية  "ا�ستقرارا  يتطلب 

الفاعلني خا�سة املجتمع املدين".
الثالثة  الإخييبييارييية  للقناة  برم�سان  و�ييسييرح 
للتلفزيون اجلزائري اأن "اجلزائر ورغم الو�سع 
القت�سادي العاملي ال�سعب الذي اأفرزته جائحة 
كورونا مل مينعها من فتح ور�سات اإ�سالح على كافة 
"بجهود  مذكرا  القطاعات"،  كل  ويف  امل�ستويات 
وظاهرة  الف�ساد  مكافحة  يف  الدولة  موؤ�س�سات 

ت�سخيم الفواتر وال�ستراد الع�سوائي".

كانت   2020 اإن"�سنة  برم�سان  نزيه  وقييال 
ب�سبب  العامل  دول  وكييل  اجلييزائيير  على  �سعبة 
تدابر  بف�سل  لكن  كييورونييا،  جائحة  تداعيات 
املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�ص  وقييرارات 
امل�ستويات  كل  على  مكا�سب  عدة  حتققت  تبون 
اإيجابي  ب�سكل  انعك�ست  القطاعات  جميع  ويف 

على يوميات اجلزائريني".
اإىل  الرئي�ص  م�ست�سار  تطرق  ال�سدد  هذا  ويف 
من  الظل  مناطق  تنمية  يف  النوعية  القفزة 
تطبيقا  والغاز  الكهرباء  باملاء،  تزويدها  خالل 
"�سنة  اأن  م�سيفا  اجلمهورية،  رئي�ص  لتوجيهات 
�ساملة  تنمية  لتحقيق  فر�سة  �ستكون   2021
القطاعات  كييل  يف  حقيقي  اقت�سادي  واقيييالع 
ال�سغرة  املييوؤ�ييسيي�ييسييات  عييلييى  اأكييييرث  بييالييرتكيييييز 
اجلزائري  ال�سباب  ي�سرها  التي  واملتو�سطة 

الذي يحظى بدعم الدولة".

��ستلم حممد با�سا، مهامه كوزير لل�سناعة، خلفا للوزير �ل�سابق فرحات �آيت علي. و�سرح �لوزير �جلديد، خالل مر��سم ��ستالم وت�سليم 
�ملهام، �أن �ملهمة �سعبة جديدة و�النتظار �أكرب. و�أ�ساف ''علينا تكثيف �جلهود ونو��سل ما بد�أ فيه �لوزير، و�إعادة تنظيم وهيكلة وو�سع كل 

�ملنظومات �ل�سناعية على �لطريق''.
�سدر بالعدد �الأخري للجريدة �لر�سمية، رقم 12، عدة مر��سيم تنفيذية تتعلق مبنهجيات و 

كيفيات ح�ساب �أ�سعار وتعريفات �ملنتجات  �لنفطية يف �ل�سوق �لوطنية وكذ� �سروط وكيفيات منح 
تعوي�سات للتبعات �لتي  تفر�سها �لدولة بالن�سبة لها. 

�ضدور عدة مرا�ضيم تنفيذية تتعلق مبنهجيات وكيفيات ح�ضاب اأ�ضعار و تعريفات املنتجات النفطية

قفزة غري متوقعة..



قييييال امليييتيييحيييدث بييا�ييسييم اخلييارجييييية 
الوليات  اإن  براي�ص،  نيد  الأمريكية، 
الييقييرارات  تدعم  الأمريكية  املتحدة 
ال�سحراء  ق�سية  بخ�سو�ص  الأممييييية 
الغربية.  وكان املتحدث با�سم اخلارجية 
الأمريكية يتحدث يف موؤمتر �سحفي من 
�سوؤال  عليه  وطرح  وا�سنطن،  العا�سمة 
حول اإمكانية مراجعة الوليات املتحدة 
املغربية  بال�سيادة  العييييرتاف  لييقييرار 

املزعومة على ال�سحراء الغربية.
امل�سوؤول  قييال  اليي�ييسييوؤال  على  رده  ويف 
يف  الآن"  حتى  جديد  "ل  الأمييريييكييي: 
الق�سية.  هذه  جتاه  الأمريكي  املوقف 
اخلارجية  بييا�ييسييم  املييتييحييدث  واأ�يييسييياف 
الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  اأن  الأمريكية، 
"امل�سار  دعييم  يف  م�ستمرة  بييايييدن  جييو 
ودائيييم  عييييادل  حيييل  لتحقيق  الأمميييييي 
"طويل  باأنه  و�سفه  الذي  النزاع"  لهذا 

الأمد".
�ستدعم  بايدن  اإدارة  اأن  براي�ص  واأكد 
مهمة بعثة الأمم املتحدة على ال�ستفتاء 

وقف  ومراقبة  الغربية  ال�سحراء  يف 
وهو  املنطقة،  يف  العنف  وتفادي  النار 
على  تو�سك  بييايييدن  اإدارة  اأن  يعني  مييا 
بالعرتاف  القا�سي  ترامب  قرار  الغاء 
ب�سيادة املغرب املزعومة على ال�سحراء 

الغربية.
وعاد ال�سحفي لي�ساأل اإن كان ذلك يعني 
تعرتف  تعد  مل  املتحدة  الييوليييات  اأن 

اأن  اإل  املغرب،  من  جزء  ال�سحراء  بيياأن 
امل�سوؤول الأمريكي رد: "ذلك يعني اأنه ل 

جديد لأقوله لكم".
طالبوا  الكونغر�ص  يف  نائبا  وكان27 
باإلغاء  بايدن،  جو  الأمركي،  الرئي�ص 
قييييرار �ييسييلييفييه، دونييياليييد تيييراميييب، حول 
ال�سحراء الغربية، لكون الأمم املتحدة 

ل تعرتف ب�سيادته عليها.

رف�ص 15 عن�سرًا من الكتيبة الإثيوبية 
جنوب  يف  اليي�ييسييالم  حييفييظ  قييييوات  يف 
ال�سودان، يتحدرون من منطقة تيغراي، 
ييييوم الإثيينييني،  اإثيييييوبيييييا،  اإىل  الييعييودة 
ح�سبما اأعلنت الأمم املتحدة، لفتة اإىل 
حقهم يف طلب اللجوء يف حال خ�سيتهم 

على اأرواحهم.
منذ  مييعييارك  تيغراي  منطقة  وت�سهد 
اأعلن  عيينييدمييا   ،2020 نييوفييمييرب  مطلع 
رئي�ص الوزراء الإثيوبي اأبي اأحمد، �سن 
حترير  "جبهة  �سد  ع�سكرية  عمليات 
مبهاجمة  اتهمها  التي  تيغراي"،  �سعب 

قواعد للجي�ص الفدرايل.
اأعقاب  يف  الن�سر  اأحييمييد  اأبييي  واأعييليين 

على  للحكومة  املوالية  القوات  �سيطرة 
نوفمرب/ اأواخييير  يف  ميكيلي  العا�سمة 
ت�سرين الثاين، علمًا باأن اجلبهة تعهدت 
ال�ستباكات  وا�ستمرت  القتال.  موا�سلة 
ت�سليم  جييهييود  عييرقييل  مييا  امليينييطييقيية  يف 

م�ساعدات اإن�سانية عاجلة.
املتحدة،  الأمم  با�سم  املتحدث  وقييال 
�ييسييتيييييفييان دوغيييارييييك، خيييالل اإيييجييازه 
من  كان  ال�سباح،  "هذا  اليومي  ال�سحايف 
املقرر اأن يغادر 169 عن�سرًا من الكتيبة 
الإثيوبية جوبا ليتم ا�ستبدالهم بكتائب 

جديدة، يف اإطار مناوبة عادية".
واأ�ساف "نحاول احل�سول على تفا�سيل، 
الكتيبة  من  عن�سرًا   15 اأن  اأفهم  لكني 

مطار  يف  الطائرة  �سعود  عدم  اختاروا 
"اأي  اأن  م�سيفًا  البقاء"،  وطلبوا  جوبا. 
�سخ�ص بحاجة حلماية دولية لديه حق 

طلب جلوء".
وزارة  من  امل�ساعدة  "يتلقون  اأنهم  واأكد 
واأن  ال�سودان"  بجنوب  الالجئني  �سوؤون 
ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  العليا  املفو�سية 
الالجئني "مدركة" للو�سع وعلى توا�سل 

مع �سلطات جنوب ال�سودان.
وتيييدافيييع املييفييو�ييسييييية الييعييليييييا ليي�ييسييوؤون 
الالجئني عن مبداأ عدم ال�سماح لالجئني 
اأو ال�ساعني للجوء بالعودة اإىل بلدانهم 
الأ�سلية، "يف حال �سعروا اأن حياتهم اأو 

حرياتهم مهددة".

حلف  اأن  الأنييا�ييسييول،  وكيياليية  اأفييييادت 
مناورات  بداأ  ''الناتو''،  الأطل�سي  �سمال 
يف  الع�سكرية   ''2021 مانتا  ''ديناميك 
تطوير  بهدف  املتو�سط  الأبي�ص  البحر 
التعاون اجلوي وال�سطحي وحتت البحر 

حلرب دفاع الغوا�سات.
يف  للحلف  البحرية  القيادة  واأو�سحت 
بيان لها، اأن ''املناورات يف ن�سختها الي21 
جلزيرة  ال�سرقية  ال�سواطئ  يف  جتري 
املتحدة  الييوليييات  مب�ساركة  �سقلية، 
وفرن�سا  وبلجيكا  واأملييانيييييا  الأمريكية 

واإيطاليا واإ�سبانيا وتركيا واليونان''.
يف  يتمثل  املناورات  ''هييدف  اأن  واأكييدت 
حربي  بتدريب  امل�ساركني  جميع  تزويد 

قا�ص من اأجل زيادة قابليتهم وقدراتهم 
عن  الييدفيياع  مييهييارات  يف  امل�سرتك  للعمل 

الغوا�سات واحلرب ال�سطحية''.
�سفن �سطحية،   5 اإىل م�ساركة  واأ�سارت 

و5 غوا�سات، و5 طائرات دورية بحرية 
من 8 دول اإ�سافة اإىل حاملة الطائرات 
املناورات.  يف  الفرن�سية  ديغول  �سارل 

وتنتهي املناورات يف 5 مار�ص املقبل.
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ت�ضريح ر�ضمي، اإدارة بايدن �ضتدعم مهمة بعثة الأمم املتحدة على ال�ضتفتاء

اعيييتيييقيييليييت قييييييوات الحيييتيييالل 
الثالثاء،  اأم�ص  الإ�سرائيلي، فجر 
بينهم  الأقل  على  فل�سطينيًا   13
"حما�ص" واأ�سرى  بحركة  قيادي 
مداهمات  عقب  وذلييك  حمييررون، 
ال�سفة  مييين  مييتييفييرقيية  مليينيياطييق 

الغربية.
واأفاد "نادي الأ�سر الفل�سطيني"، 
الحتالل  قيييوات  بييياأن  بيييييان،  يف 
 )13( اعييتييقييلييت  الإ�ييسييرائيييييلييي 
الأقييل،  على  فل�سطينيًا  مواطنًا 
وجنني،  طوبا�ص،  حمافظات:  من 
والقد�ص  حلييم،  وبيت  واخلييليييييل، 

املحتلة.
وذكرت م�سادر �سحافية وحملية 
اأن قوات الحتالل اعتقلت، فجرًا، 
"حما�ص"  حييركيية  يف  الييقيييييادي 
الأ�سر املحرر فازع �سوافطة عقب 
اقتحام منزله يف مدينة طوبا�ص 
الغربية،  ال�سفة  �سرقي  �سمال 
املنزل،  وفت�سوا  نار  اإطييالق  و�سط 
علمًا اأنه اأم�سى اأكرث من 18 عامًا 

يف �سجون الحتالل.
وياأتي اعتقال �سوافطة يف �سياق 
اعتقالت يومية يف �سوف قيادات 
"حما�ص"،  حييركيية  يف  ون�سطاء 
الفل�سطينية  النتخابات  قبيل 
املقبلة، يف حماولة من الحتالل، 
كما يوؤكد قيادات يف احلركة اأنها 
يف  بالنتخابات.  العبث  اأجل  من 
الحتالل  قييوات  اعتقلت  حييني، 
�سفيق  عييبييادة  املييحييرر  الأ�يييسييير 
يف  منزله  تفتي�ص  بعد  اخليييراز 

مدينة طوبا�ص.
قوات  اعتقلت  اآخيير،  جانب  من 
�سبان   3 الإ�سرائيلي  الحييتييالل 
ميين بييلييدة اليييييامييون غييرب جنني، 
وفيييق ميييا اأفييييياد بيييه مييدييير نيييادي 
�سمور.  منت�سر  جنني  يف  الأ�سر 
وذكرت م�سادر �سحافية اأن قوات 
الحتالل دهمت عددًا من املنازل 
وا�ستجوبتهم  حمييررييين  لأ�ييسييرى 

ميدانيًا.

الحتالل يعتقل 13 
فل�شطينيًا يف ال�شفة 

الغربية بينهم قيادي 
يف "حما�س"

ترتيب مل�ضاورات مبا�ضرة..

يبحث �ملبعوث �الأممي مارتن غريفيث، يف زيارة بد�أها �إىل �لعا�سمة �ل�سعودية �لريا�س �الإثنني، �سبل وقف �إطالق �لنار يف �ليمن. وقال �ملتحدث با�سم �الأمم 
�ملتحدة �ستيفان دوجاريك، لل�سحافيني يف مقر �ملنظمة �لدولية بنيويورك، �إّن غريفيث و�سل �إىل �لريا�س م�ساء �الإثنني، يف �إطار "م�ساعيه للتو�سل �إىل وقف الإطالق 

�لنار على م�ستوى �لبالد وتخفيف معاناة �ل�سعب �ليمني و��ستئناف �لعملية �ل�سيا�سية"، وفق ما �أفاد موقع �أخبار �الأمم �ملتحدة بوقت مبكر�أم�س �لثالثاء.
اأن  املييتييوقييع  "من  اأنيييه  املييوقييع  واأ�ييسيياف 
القليلة  الأيييييام  يف  غريفيث  يجتمع 
املقبلة مع م�سوؤولني ودبلوما�سيني مينيني 
غريفيث  زييييارة  وتيياأتييي  و�سعوديني"، 
ع�سكري  ت�سعيد  ا�ستمرار  مع  تزامنًا 
يف  خ�سو�سًا  مينية،  جبهات  عييدة  يف 

حمافظة ماأرب.
فمنذ 16 يومًا، �سعدت جماعة "اأن�سار 
اهلل" من هجماتها يف حمافظة ماأرب من 
اأهم  تعد  كونها  عليها،  ال�سيطرة  اأجييل 
معاقل احلكومة اليمنية واملقر الرئي�ص 
متتعها  اإىل  اإ�ييسييافيية  اليييدفييياع،  لييييوزارة 

برثوات النفط والغاز.
مييتيي�ييسييل، رحيييب الحتييياد  �ييسييييياق  ويف 
للوليات  القوي  باللتزام  الأوروبيييي، 
يف  امل�ستمرة  احليييرب  لييوقييف  املييتييحييدة 

ذلك  جيياء  �سنوات.   7 نحو  منذ  اليمن 
�سفراء  عقده  م�سرتك  اجتماع  خييالل 
الحتاد الأوروبي لدى اليمن مع املبعوث 

ن�سر  ليندركينغ،  تيم  اخلا�ص  الأمركي 
الأوروبي  الحتيياد  بعثة  ح�ساب  فحواه 
واأ�سافت  "تويرت".  على  اليمن  لييدى 

جمييالت  اليي�ييسييفييراء  "ناق�ص  الييبييعييثيية: 
الأوروبييي  الحتيياد  بني  املمكن  التعاون 
والييييوليييييات املييتييحييدة لييتييحييقيييييق هييذا 

الهدف".
وي�سهد اليمن حربًا منذ نحو 7 �سنوات، 
�سخ�ص،  األييف   233 من  اأكييرث  بحياة  اأودت 
80 باملئة من ال�سكان، البالغ عددهم  وبات 
نحو 30 مليون ن�سمة، يعتمدون على الدعم 
وامل�ساعدات، يف اأ�سواأ اأزمة اإن�سانية بالعامل، 

وفق الأمم املتحدة.
مار�ص  منذ  اإقليمية،  امييتييدادات  وللنزاع 
اجلارة  بقيادة  حتالف  ينفذ  اإذ   ،2015
للقوات  دعما  ع�سكرية  عمليات  ال�سعودية، 
احلكومية، يف مواجهة احلوثيني املدعومني 
من اإيران، وامل�سيطرين على عدة حمافظات، 

بينها العا�سمة �سنعاء.
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الثالثاء، جثة جديدة  اأم�ص  االإنقاذ يف م�سر،  انت�سلت قوات 
من �سحايا املركب الغارق يف منطقة املالحات ببحرية مريوط 
 .9 اإىل  املنت�سلة  اجلثث  عدد  اإجمايل  لريتفع  باالإ�سكندرية، 
جرى  الذين  احلادث  م�سابي  عدد  قدر  اأمني،  م�سدر  وح�سب 

نقلهم اإىل م�ست�سفى العامرية العام بـ6 م�سابني.
وكان املركب يقل 19 �سخ�سا، من عائلة واحدة، تعر�ص للغرق 
بحرية  يف  اجلزر  باإحدى  ترفيهية  رحلة  من  عودتهم  اأثناء 
االإ�سكندرية،  حمافظ  واأو�سح  االإ�سكندرية.  غربي  مريوط 
عن  البحث  جهود  توا�سل  زالت  ما  االإنقاذ  من  وحدات   4 اأن 

املفقودين يف احلادث.

يف انتكا�سة جديدة للرئي�ص االأمريكي ال�سابق دونالد ترامب، 
فيدرايل  قا�ص  عن  �سدر  قرار  اإلغاء  العليا  املحكمة  رف�ست 
يف  املدعي  اإىل  العقارات  لقطب  املالية  ال�سجالت  بت�سليم  اأمر 
باالحتيال  تتعلق  م�سائل  املدعي  حتقيق  وي�سمل  نيويورك. 
دونالد  يخو�سها  التي  الق�سائية  املعركة  اإطار  يف  ال�سريبي. 
ال�سريبية.  اإعالناته  ن�سر  ملنع  �سعيا  �سنوات  منذ  ترامب 
بت�سليم   2020 يوليو  يف  ترامب  اأمرت  العليا  املحكمة  وكانت 
التي  باملدة  طعنوا  ترامب  حمامي  لكن  الوثائق  هذه  املدعي 
فان  الفيدرالية،  للجنح  وخالفا  املطلوبة.  الوثائق  تغطيها 
انتهاك قوانني الواليات ال ميكن اأن يخ�سع لعفو ي�سدره رئي�ص 

اأمريكي.

اعتقلت ال�سرطة اجلورجية، اأم�ص الثالثاء، زعيمًا للمعار�سة 
ملقر  عنيفة  دهم  عملية  يف  للدموع  امل�سيل  الغاز  وا�ستخدمت 
حزبه، ما من �ساأنه اأن يعمق اأزمة �سيا�سية ت�سهدها البالد منذ 

االنتخابات الربملانية التي جرت العام املا�سي.
زعيم  ميليا،  نيكا  التلفزيون،  نقلها  حية  م�ساهد  واأظهرت 
يف  املعار�سة  االأحزاب  اأكرب  املتحدة"،  الوطنية  "احلركة 
احلب�ص  يف  لو�سعه  حزبه  مقر  من  اقتياده  خالل  البالد، 

االحتياطي قبل حماكمته.

عن  االإثنني،  يوم  ال�سويدية،  االأمنية  ال�سلطات  اأعلنت 
اعتقال مواطن �سويدي، و�سفته بـ"رفيع امل�ستوى يف ال�سناعات 
اال�ستخبارات  جهاز  مل�سلحة  التج�س�ص  بتهمة  الثقيلة"، 
جي  "كا  جهاز  اإ�سراف  حتت  كان  والذي  اآر"،  يف  "اإ�ص  الرو�سي 

بي" ال�سوفييتي �سابقًا.
الرجل  اأّن  "�سابو"،  ال�سويدية  اال�ستخبارات  جهاز  وك�سف 
و"�سكانيا"  "فولفو"  �سركتي  يف  م�ست�سارًا  يعمل  كان  املعتقل 
حمركات  جمال  يف  الثقيلة،  ال�سويدية  ال�سناعات  رائدتي 

الطريان املدين واحلربي وال�سيارات واحلافالت.

حتر�ست  يونانية  مقاتالت  اأن  الرتكية،  الدفاع  وزارة  اأفادت 
ميل   2 م�سافة  على  الرتكية  ت�سمه"  غي  جي  "تي  بال�سفينة 
بحري، لتطلق بعدها بالونات حرارية قبل اأن تبتعد عن موقع 
الدولية  املياه  يف  ت�سمه"  غي  جي  "تي  وتتواجد  ال�سفينة. 
لالأبحاث  ال�سنوي  برناجمها  اإطار  �سمن  اإيجة،  بحر  �سمايل 

العلمية والتقنية يف املجال الهيدروغرايف.
بعد  الرتكية،  بال�سفينة  اليونانية  املقاتالت  حتر�ص  وياأتي 
مار�ست  اأثينا  اأن  تركية  ع�سكرية  م�سادر  اإعالن  من  يومني 
من  بدءا  اإيجة  بحر  يف  التوتر  لت�سعيد  االأن�سطة  من  العديد 
"املحادثات  انطالق  منذ  الغوا�سات،  مهام  وحتى  املناورات 
اليونان  وقالت  املا�سي.  يناير   25 يف  تركيا  اال�ست�سارية" مع 
تعد  الرتكية  ال�سفينة  بها  تقوم  التي  االأبحاث  اأن  اأيام  قبل 

البلدين". بني  العالقات  حت�سني  ي�سهل  ال  "ت�سرًفا 

املحكمة العليا الأمريكية ترف�س طعن دونالد 
ترامب يف قرار ت�شليم �شجالته ال�شريبية

جورجيا تعتقل زعيمًا للمعار�شة 
وت�شتخدم الغاز يف مداهمة ملقر حزبه

ال�شويد تعتقل جا�شو�شًا يعمل مل�شلحة 
ال�شتخبارات الرو�شية

مقاتالت يونانية تتحر�س ب�شفينة اأبحاث 
تركية يف بحر اإيجة

م�شر.. ارتفاع �شحايا املركب الغارق 
يف الإ�شكندرية اإىل 9 اأ�شخا�س 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
املبعوث الأممي يبحث يف الريا�س وقف اإطالق النار باليمن

نحو اإلغاء قرار ترامب بخ�شو�س ال�شحراء الغربية؟

تيغراي  من  الدوليني  ال�شالم  حفظ  من  عن�شرًا   15

يرف�شون العودة اإىل اإثيوبيا

الناتو يبداأ مناورات ع�شكرية يف البحر املتو�شط
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وفاق �سطيف 

مولودية باتنة 

احتاد خن�سلة 
مولودية العلمة 

اأهلي الربج  اإحتاد عني البي�ساء
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عادت كتيبة "الكوت�ص" فاروق اجلنحاوي 
التي  الراحة  بعد  التدريبات  اأجــواء  اإىل 
احلكيم  عبد  �سامر  القائد  زمــالء  لها  ركن 
ح�سة  وعــرفــت  "الي�سكا"  ــاء  ــق ل عــقــب 
وقبل  الالعبني،  جميع  ح�سور  اال�ستئناف 
الفني  الــطــاقــم  اجــتــمــع  مــوعــد احلــ�ــســة 
اجلنحاوي  املـــدرب  بهم  ــاد  وع بالالعبني 
اأمام جمعية اخلروب  اإىل املباراة االأخرية 
بعدما وقف على بع�ص االأخطاء التي دونها 
عنده ال�سيما من اجلانب النف�سي الأن لقاء 
نرفزة كبرية عند زمالء  " عرف  " الي�سكا 
اأع�ساب  على  ولعبوا  براهيمي  احلــار�ــص 
وباأي  الفوز  الالعبني يريدون  متوترة الأن 
املدافع  خـــروج  اإىل  اأدى  مــا  ــو  وه و�سيلة 
بعد  حــمــراء  ببطاقة  ملاي�سي  ــوري  ــح امل
يعترب  والــذي  ال�سفراء  االأوىل  البطاقة 

العب اأ�سا�سي يف الدفاع ولذا �سيكون غيابه 
ال  موؤثرا  عنابة  احتاد  املقبلة  املباراة  يف 
حقا�ص  االآخـــر  املــدافــع  املقابل  يف  �سيما 
بدوره ال يزال يعاين من اإ�سابة ،ومثل هذه 
الفني ملعاجلتها  للطاقم  النقاط جد مهمة 

الأنه البد من فر�ص ال�سرامة واالن�سباط 
يف  يت�سببون  من  هم  الالعبني  بع�ص  الأن 

تلقي البطاقات ال�سفراء املجانية .
نهاية  عنابة  احتــاد  لقاء  موعد  وقبل 
على  الفني  الــطــاقــم  ــز  رك االأ�ــســبــوع  ــذا  ه

الالعبني  جميع  مــن  وطــلــب  اال�ــســرتجــاع 
امل�ستقبل  التعرث والرتكيز على  ن�سيان هذا 
موفقة  نتيجة  حتقيق  ملهان  رفقاء  وحفز 
التعادل  �سفحة  لطي  بونة  اأبــنــاء  اأمـــام 
ذهب  من  نقطتني  وت�سييع  الــديــار  داخــل 
العمل  على  الفني  الطاقم  �سريكز  ،وكما 
اجلنحاوي  املــدرب  الأن  املرمى  اأمــام  كثريا 
اعرتف واأكد اأن غياب النجاعة الهجومية 
اأكد  الأنه  اإليه  بالن�سبة  كبري  م�سكل  تبقى 
الفر�ص وال ترتجم  من  فريقه يخلق كثري 
اأن القاطرة الهجومية  اأهداف ال�سيما  اإىل 
ممتازين  باأ�سماء  تزخر  ــاد  االحت لفريق 
وكل الالعبني لديهم جنعة هجومية يبقى 
العمل  وهــو  ــرية  االأخ اللم�سة  غياب  فقط 
الفني  الطاقم  كثريا  عليه  �سريكز  الــذي 

م�ستقبال.

قررت اإدارة مولودية العلمة اإقالة املدرب 
عزيز عبا�ص يف قرار مفاجئ وهذا ب�سبب 
للمدرب  الفنية  باخليارات  االإقتناع  عدم 
بعد الهزمية التي تلقاها الفريق يف اجلولة 
وح�سر  التالغمة،  ــادي  ن اأمـــام  الفارطة 
ملعب  الفريق  اإىل تدريبات  املدرب عبا�ص 
حار�ص على هام�ص ح�سة االإ�ستئناف حيث 
الفريق  تدريب  من  اإقالته  لقرار  تفاجاأ 
م�سوؤولية  يتحمل  ال  قال  كما  اأنه  خا�سة 
البداية املتعرثة التي �سجلها النادي ب�سب 
توا�سع التعداد الذي مت التعاقد معه قبل 
اإىل  و�سلت  االأمور  اأن  علما  املو�سم،  بداية 

عبا�ص  املـــدرب  بــني  مناو�سات  وقــوع  حــد 
وامل�سريين وهذا حتت اأنظار االأن�سار الذين 
ح�سروا اإىل امللعب من اأجل احل�سول على 
تو�سيحات بخ�سو�ص الهزمية التي تلقاها 
الفريق يف التالغمة، ومن املنتظر اأن تعلن 
اجلديد  املدرب  هوية  عن  املولودية  اإدارة 
بعد اأيام من االأن حيث يدور احلديث عن 
زغدود  منري  املــدرب  مع  مفاو�سات  وجــود 
الفنية  العار�سة  على  باالإ�سراف  الإقناعه 

للفريق.
الإقدام  العلمة  مولودية  اإدارة  وتفاجاأت 
عبد  عبا�ص  الفريق  يف  ال�سابق  الالعب 

الفيفا  اإىل  مرا�سلة  توجيه  على  املالك 
اإبالغها  اأجــل  من  الفارطة  االأيــام  خــالل 
املالية  م�ستحقاته  على  ح�سوله  بعدم 
التي تناهز مليار �سنتيم رغم احلديث عن 
املالية  امل�ستحقات  لت�سوية  اإتفاق  وجود 
على مراحل، وتتخوف اإدارة املولودية من 
اإقدام الفيفا على معاقبة الفريق بخ�سم 
املهلة  اأن  خا�سة  الر�سيد  من  نقاط   
املمنوحة لت�سوية امل�ستحقات املالية اإنتهت 
يوم  فيفري الفارط دون قيام الالعب 
بتمديدها، علما اأن متاعب اإدارة املولودية 
عبا�ص  ال�سابق  الــالعــب  على  تتوقف  ال 

التون�سي  ال�سابق  ــدرب  امل اأي�سا  بل  فقط 
وجدي ال�سيد الذي يطالب باحل�سول على 
مليار  مبلغ  تناهز  التي  املالية  م�ستحقاته 

�سنتيم. 
ــوب يف  ــوه ــن م ــب الــ�ــســاب ب ــالع وجنـــح ال
توقيع ثنائية مع الفريق الرديف للبابية 
خالل مواجهة نادي التالغمة موؤكدا على 
املميز  امل�ستوى  بعد  الكبرية  اإمكانياته 
اأظهره يف حت�سريات الفريق، وياأمل  الذي 
بن موهوب يف العودة اإىل مباريات االأكابر 
بداية من خرجة هذا االأ�سبوع والتي تقود 

املولودية ملواجهة �سباب باتنة.

ــــدرب املـــوؤقـــت الأهــلــي الــربج  حتـــدث امل
مع  و�سعيته  عــن  بو�سبيعة  الــنــور  عبد 
اإعالنه  بعد  الــراهــن  الوقت  يف  الفريق 
الفريق  تـــدريـــب  مـــن  ــاب  ــح ــس ــ� االإن عـــن 
من  رئي�سي  مدرب  اإىل  ترقيته  واإ�سرتاط 
بو�سبيعة  وقــال  جديد  من  العودة  اأجــل 
ولكنني  من�سحب  اأنا  : ال�سدد  هــذا  يف 
�ساأتريث قليال، لدي �سروط مقابل البقاء 
و�ساأوا�سل اإذا ما لبت االإدارة �سروطي، اأنا 
اأكرث  اأحتمل  اأن  ميكن  وال  مبفردي  اأعمل 

نف�سي  ــد  اأج اأنــنــي  خ�سو�سا  طاقتي  مــن 
ويف  ال�سربات،  كــل  مواجهة  يف  وحــيــدا 
بحاجة  والفريق  اأنا  بالذات  الوقت  هذا 
مدرب  بعمل  اأقوم  واأنا  بجانبي،  يقف  ملن 
من  اأطلب  لذا  دزيري،  رحيل  منذ  رئي�سي 
ملدرب  وترقيتي  و�سعيتي  ت�سوية  االإدارة 
رئي�سي، واإذا كنت اأنا �سبب حتقيق النتائج 
ال�سلبية، واأنا من اأو�سل الفريق اإىل هذه 
بهذا  اأخربتهم  لقد  ف�ساأرحل  الو�سعية 
ــا،  اأن يف  امل�سكل  كــان  اإذا  اأنـــه  لهم  وقــلــت 

. ف�ساأن�سحب بهدوء
وبخ�سو�ص اإمكانية تعاقد اإدارة الفريق 
مع مدرب جديد خالل الفرتة املقبلة فاإن 
اأنه ال يعار�ص ذلك موؤكدا  اأكد  بو�سبيعة 
اأن م�سكل االأهلي ال يتعلق باجلانب  اأي�سا 
امل�ستحقات  بق�سية  يتعلق  ــا  واإمن الفني 
من  كبري  عــدد  طالت  التي  ــابــات  واالإ�ــس
ال�سياق  الالعبني وقال بو�سبيعة يف هذا 
اأنا ل�ست �سد قدوم مدرب اآخر واأراه حال  :
اإىل جانب ترقيتي ولكن اإذا حدث �ساأف�سخ 

عقدي بطريقة تر�سيني وتر�سي االإدارة 
والكالم يف  اأحد،  م�ساعدا الأي  اأعمل  ولن 
كل مرة عن قدوم مدرب دون حدوث ذلك 
هو �سبب اآخر اأفقد الالعبني تركيزهم يف 
اأهلي  يف  وامل�سكل  والتدريبات،  املباريات 
الربج لي�ص فنيا، واأنا اأقول مرة اأخرى اأن 
الفريق ي�ستطيع حتقيق البقاء بالالعبني 
احلاليني لو تتوفر بع�ص من ال�سروط من 

. اجلانب املادي وعودة جميع امل�سابني

التح�سريات  احلــراكــتــة  عنا�سر  يوا�سل 
اجلارية مبدينة عني البي�ساء وقرر الطاقم 
الت�ساور مع االإدارة على �سروري  الفني بعد 
يتنقل  اأن  املقرر  ومــن  مغلق  ترب�ص  اإقــامــة 
نهاية  الرابعة  الوالية  اإىل عا�سمة  الفريق 
االأ�سبوع اجلاري، حت�سبا للدخول يف ترب�ص 
حت�سريي مغلق يدوم ع�سر اأيام ومن املنتظر 
الودية  للمباريات  اأكــرث  خم�س�سا  يكون  اأن 
اأمام  واحــد  لقاء  ــرى  اأج الفريق  اأن  بحكم 
فكرون  عني  مواجهة  اإنتظار  يف  تازوقاغت 

بع�ص  مــع  االتــفــاق  انتظار  يف  الغد  ع�سية 
الفني  الــطــاقــم  وينتظر  ــاورة  ــج امل الــفــرق 
اخلطوط  م�ستوى  على  كبري  عمل  للفريق 
حكيم  املــدرب  ي�سعى  حيث  للفريق  الثالثة 
حرنان لفتح ور�سات عمل من كل النواحي من 
الثالثة  اخلطوط  بني  االن�سجام  خلق  اأجل 
للت�سكيلة  العام  املـــردود  وحت�سني  للفريق 
خالل  االإيجابيات  من  العديد  اأظهرت  التي 
مواجهاتها الودية االأوىل يف انتظار ت�سحيح 
اجليد  واالإ�ــســتــعــداد  وال�سلبيات  االأخــطــاء 

االإحتـــاد  اأن  خ�سو�سا  البطولة  الإنــطــالق 
الق�سم  بطولة  يف  جهنمية  رزنامة  تنتظره 

الثالث هواة.
بيت  داخــل  اجلميع  يتطلع  اأخــر  �سياق  ويف 
�سارة  اأخــبــار  اإىل  الــتــو�ــســل  اإىل  االإحتــــاد 
بخ�سو�ص اأ�سغال جتديد ب�ساط اأر�سية ميدان 
ملعب حمدي احلاج علي، بعد اأن منح امل�سروع 
الإحدى ال�سركات التي كلفت باالأ�سغال والتي 
االأ�سغال  انطالق  عدم  ويتزامن  بعد  تبداأ  مل 
االأول  التح�سريي  الرتب�ص  نهاية  مع  بامللعب 

عبد  مــزيــاين  مبلعب  الفريق  يجريه  ــذي  ال
االعتبار  يف  حرنان  املدرب  وو�سع  الرحمان، 
من  واالأخــــري  الــثــالــث  ال�سطر  يف  ــالق  ــط االن
االأوىل  اجلولة  للمواجهة  حت�سريا  الربنامج 
من البطولة، كما ال يزال الت�ساوؤل بخ�سو�ص 
اأجل  من  مزياين  ملعب  على  التحفظات  رفع 
االأو�ساع  اإ�ستمرار  حال  ويف  فيه  االإ�ستقبال 
جمربة  نف�سها  االإدارة  �ستجد  حالها  على 
اأوىل  مناف�سه يف  ملعب ال�ستقبال  اإيجاد  على 

اجلوالت.

ال�سلف.
جو  اإىل  �سطيف  وفــــاق  ت�سكيلة  ــــادت  وع
فرتة  نهاية  بعد  االأم�ص  �سبيحة  التدريبات 
اأ�سانتي  مــبــاراة  عــقــب  املــمــنــوحــة  الــراحــة 
الكوكي  املـــدرب  واإ�ــســتــغــل  ــاين،  ــغ ال كــوتــوكــو 
اإجتماع  عقد  اأجل  من  االأوىل  احل�سة  فر�سة 
املقدم  االأداء  بخ�سو�ص  الالعبني  مع  تقييمي 
نتيجة  على  اإنتهت  والتي  ال�سابقة  املباراة  يف 

�سطيف  وفاق  اإدارة  وتدر�ص  ال�سلبي،  التعادل 
االأوىل من دوري  مباراة اجلولة  تاأخري موعد 
اجلنوب  بريات�ص  اأورالنـــدو  اأمــام  املجموعات 
حال  يف  القادم  مار�ص  تاريخ   اإىل  اإفريقي 
تلقي رد اإيجابي الإقامة املباراة يف دولة م�سر، 
اإىل  للتنقل  خمططا  الــوفــاق  اإدارة  وو�سعت 
مار�ص يف رحلة خا�سة يف حال  يوم   م�سر 
ال�سلطات  من  االأخ�سر  ال�سوء  على  احل�سول 

امل�سرية.
مرا�سلة  بتوجيه  �سطيف  وفاق  اإدارة  وقامت 
اإىل فريق وافا الغاين من اأجل تو�سيح الروؤية 
بخ�سو�ص ال�سطر االأول من م�ستحقات حتويل 
الوفاق  �سفوف  اإىل  لوموتي  دانيال  الالعب 
وهذا يف ظل تاأخر اإدارة النادي يف �سخ القيمة 
وطلبت  اأورو،  ــف  األ تناهز   التي  املالية 
اإ�سافية  مهلة  املرا�سلة  ذات  يف  الوفاق  اإدارة 
املالية  القيمة  لت�سوية  الــغــاين  الفريق  مــن 
وتنتظر  القادم،  مار�ص  تاريخ   غاية  اإىل 
اإيجابيا من طرف  الرد  اأن يكون  الوفاق  اإدارة 
التي مير  الظروف  وافا وتفهم  م�سوؤويل فريق 
بها الوفاق يف الوقت الراهن، وعلى �سعيد اأخر 
الوفاق  لوموتي يف �سفوف  الالعب  تاأهيل  فاإن 
من املنتظر اأن يتم قبل نهاية مرحلة الذهاب 
من بطولة املو�سم اجلاري يف ظل قرب الف�سل 

يف ملف ديون جلنة املنازعات.

يف  الفاعلني  امل�سريين  مــن  ــدد  ع عقد 
من  كــل  �ــســورة  يف  �سطيف  وفــاق  اإدارة 
رئي�ص جمل�ص االإدارة عبد احلكيم �سرار 
ورئي�ص النادي الهاوي كمال اليف اإ�سافة 
واملناجري  حلفاية  فهد  العام  املدير  اإىل 
بينهم  فيما  اإجــتــمــاعــا  بــوعــود  ه�سام 
خالل ال�ساعات الفارطة، ومت عقد هذا 
النقاط  اإىل  اأجل التطرق  االإجتماع من 
التي جعلت اخلالفات ت�ستد بني االأع�ساء 
خالل االأيام الفارطة وهو ما جعل �سرار 
يعلن عن رغبته يف االإن�سحاب من ت�سيري 
الــوفــاق، ومت خــالل هــدا االإتــفــاق على 
العمل ب�سفة جماعية من اأجل م�سلحة 
عن  واالإبتعاد  املقبلة  الفرتة  يف  الفريق 
يف  ت�سبب  اأن  �ساأنها  من  التي  االأمــور  كل 
تاأجيج اخلالف جمددا، كما مت االإتفاق 
املرور  �سرورة  على  الوفاق  م�سريي  بني 
تواجه  التي  العالقة  امل�ساكل  حل  اإىل 
امل�ستحقات  م�سكل  مقدمتها  ويف  الوفاق 
اأجور  ت�سديد  و�سرورة  لالعبني  املالية 

الالعبني.
وفاق  ت�سكيلة  تدخل  اأن  املنتظر  ومن 
من  املجموعات  دوري  مناف�سة  �سطيف 
التي  نفطال  �سركة  ب�سعار  الكاف  كاأ�ص 
املناف�سة  هذه  يف  للوفاق  مموال  �ستكون 

بعد االإتــفــاق احلــا�ــســل خــالل االأيـــام 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وتنقل  الفارطة، 
الوفاق عبد احلكيم �سرار اإىل العا�سمة 
نهار االأم�ص من اأجل اإمتام املفاو�سات مع 
م�سوؤويل �سركة نفطال بغية توقيع عقد 
االإعالن  يتم  اأن  املنتظر  ومن  التمويل، 
عن ال�سفقة والقيمة املالية قبل مباراة 
اجلولة القادمة من البطولة اأمام اأوملبي 

املا�سية  الــقــلــيــلــة  ــات  ــاع ــس ــ� ال ــت  ــرف ع
ا�ستقاالت باجلملة يف بيت فريق مولودية 
الفريق  �سهده  الــذي  االنهيار  بعد  باتنة 
بعقر  ال�ساوية  احتــاد  �سد  لقاء  اآخــر  يف 
الدار، ليتاأزم الو�سع يف بيت النادي االكرب 
�سعبية يف منطقة االأورا�ص مما دفع اأغلب 
اأع�ساء جلنة االن�سار وعلى راأ�سهم رئي�ص 

ا�ستقالته  العــالن  زاكــي  بلونا�ص  اللجنة 
و  الرئي�ص  ونائب  املــال  امــني  �ساأن  �ساأنه 
اأعلن ع�سوين من خلية  العام، كما  االمني 
ان�سحابهما  للفريق  واالت�سال  االعــالم 
الالا�ستقرار   حالة  يرتجم  ما  وهذا  اي�سا 
يف النادي مما يجعل رئي�ص الفريق م�سعود 
واعــادة  احللول  بايجاد  مطالب  ــداين  زي

وال�سري  االنفجار  لتفادي  اموره  �سبط كل 
بالفريق نحو بر االآمان.

يذكر اأن ح�سة اال�ستئناف عرفت �سخط 
وكذا  الفريق  العبي  على  االأن�سار  بع�ص 
لالإدارة  �سكواهم  نقلوا  كما  الفني  الطاقم 
مطالبني ب�سرورة ت�سريف األوان املولودية 
والعمل على التدارك يف اجلوالت املقبلة.

مبلعب  ــر  االأم بداية  يف  التح�سريات  انطالق  بعد 
ال�سهيد كيزان الطاهر والتي دامت اأ�سبوعني تخللها 
برجمة مباراة ودية �سد احتاد عني البي�ساء مبلعب 
مزياين وهي االأوىل يف برنامج الطاقم الفني انتهت 
بخ�سارة على وقع هدفني لهدف وهي فر�سة للمدرب 
الالعبني  جلميع  الفر�سة  منح  الــذي  التون�سي  بن 
جرت بثالثة اأ�سواط وح�سب املدرب امل�ساعد بلف�سل 
اأن  موؤكدا  امل�ستوى  يف  مقابلة  قدم  فريقه  اأن  عادل 

االأمور �ستكون اأح�سن بكثري يف قادم االأيام .
املناف�سة  انطالق  ملوعد  وحت�سبا  اآخر  �سعيد  وعلى 
اأعمارة  الرئي�ص  اإدارة  برجمت  املقبل  ال�سهر  خالل 
مغلقا  ترب�سا  الفني  الطاقم  مع  بتن�سيق  خدومة 
بحمام ال�ساحلني يدوم على اأق�سى تقدير  اأيام اأو 

اأكرث وهي فر�سة للطاقم الفني لرفع من حجم العمل 
ويبحث على املباريات الودية للوقوف على جاهزية 

فريقه قبل موعد البطولة .
على  تعرفوا  النجم  اأنــ�ــســار  اأن  بالذكر  وجــديــر 
يف  النجم  �سيواجه  اأيــن  اجلديد  للمو�سم  الرزنامة 
جولة االفتتاح فريق اأمل �سلغوم العيد مبلعب حمام 
عمار ، بينما يف اجلولة الثانية يتنقل اإىل عني كر�سة 
اجلولة  يف  ي�ستقبل  ،فيما  املحلية  اجلمعية  ملواجهة 
اجلار  فريق  الـــ   الوالية  ــي  دارب يف  الثالثة 
�سباب قاي�ص ،ونذكر اأن  املجموعة م�سكلة من  فرق 
يعني  جولة ذهابا واإيابا و�ساحب ريادة الرتتيب 
م�سطر اإىل لعب مباراة فا�سلة مع املجموعة االأخرى 

ال�سرقية.

رابطة مابني اجلهات  رئي�ص  نظم بن جمرب 
القرعة  بالعا�سمة  للرابطة  الر�سمي  باملقر 
للعب  املنا�سبة  ال�سيغة  باإختيار  اخلا�سة 
�سهر  يف  �ستنطلق  التي  القادم  املو�سم  بطولة 
مار�ص القادم، العملية عرفت ح�سور ممثلني 
لهم  كان  الفرق  هذه  فممثلو  فريق   96 عن 
اإ�ستفادت  و  مقرتحني  على  للت�سويت  اخليار 
الإختيار  ــــام  اأي اأربـــعـــة  ــن  م ــرق  ــف ال جميع 
منحهم  بعد  عليها  �سوتوا  الــتــي  ال�سيغة 
اإ�ستمارة االإ�ست�سارة الكتابية يف 14 من هذا 
ك�سفت  االأ�سوات  فرز  عملية  اأن  ال�سهر،كما 
عن اإختيار اأكرث من خم�سة و �سبعون باملائة 
التي  و  الثانية  لل�سيغة  الفرق  روؤ�ــســاء  من 
�ستجعلهم يلعبون مرحلتي الذهاب و االإياب 
الرتتيب  رائــدي  بني  فا�سلة  مباراة  لعب  و 
و  ال�سعود،  لتحقيق  "ب"  و  الفوجني"اأ"  من 
فوج   12 على  ناديا   96 تق�سيم  مت  للتذكري 

بثمانية فرق يف كل جمموعة.
االأندية  روؤ�ساء  جمرب  بن  هيئة  ذكرت  كما 
و ممثليهم اأنها حددث تاريخ الرابع من �سهر 
ودفع  الالعبني  لت�سجيل  اأجل  كاآخر  مار�ص 
امللفات اخلا�سة باالأندية وهو ما اأراح غالبية 

الفرق من خمتلف املجموعات و التي انطلقت 
تعدادها  ت�سبط  مل  و  متاأخرة  حت�سرياته 
روؤ�ساء  اأمام  �سيكون  و  بعد  اجلديد  للمو�سم 
الفرق اأكرث من اأ�سبوع لغلق القائمة النهائية 
لالعبني ، اأما بالن�سبة للفئات ال�سغرى ك�سف 
ت�سجيل  باإمكانها  الفرق  جميع  اأن  جمرب  بن 
العبيها ال�سبان يف املوقع الر�سمي للرابطة و 
يف نف�ص ال�سياق اأبلغ بن جمرب روؤ�ساء الفرق 
اأن االأندية التي مل تدفع حقوق االإنخراط 
و مل ت�سدد ديون املو�سم الفارط لن تتح�سل 
من  العديد  �سيجعل  ما  وهو  االإجــازات  على 
دفع  و  ديونها  لت�سديد  الزمن  ت�سابق  الفرق 

احلقوق من اأجل جلب اإجازات العبيها.
و �ستلعب اإذن بطولة الق�سم الوطني الثالث 
االأول  الفوج  �سي�سم  و  بفوجني  �سرق  هــواة 
عني  �سباب  ميلة  �سباب  العيد  �سلغوم  اأمــل 
فكرون �سباب قاي�ص جمعية عني كر�سة جنم 
تازوقاغت اإحتاد عني البي�ساء واأخريا اإحتاد 
عني  �سباب  �سي�سم  الثاين  الفوج  ،اأما  تب�سة 
اأوملبي  قاملة  ترجي  الذرعان  �سباب  ياقوت 
ن�سر  احلجار  اإحتاد  عنابة  حمراء  الطارف 

الفجوج جنم بنب ولبان.

�ضر�ر.. حلفاية و ليف وبوعود يتفقون على �إنهاء �خلالفات 
��ضتقالت باجلملة يف بيت �لبوبية و�ل�ضارع 

�لريا�ضي على �ضفيح �ضاخن 

�لإد�رة تقرر �إقالة عبا�ض وزغدود مقرتح �لإحتاد ي�ضتاأنف �لتدريبات تاأهبا للقاء �حتاد عنابة 
خلالفته يف �لعار�ضة �لفنية

ل�ضت �ضد �لتعاقد مع مدرب جديد بو�ضبيعة :
 وم�ضكل �لأهلي لي�ض فنيا

�لإحتاد �ضيدخل ترب�ض مغلق باأم �لبو�قي و�لإد�رة
 تنتظر تاأهيل ملعب مزياين

�لنجم ي�ضرع يف �لرتب�ض �ملغلق 
بحمام �ل�ضاحلني 

فرق �لق�ضم �لثالث تختار �ل�ضيغة 
�لثانية للمناف�ضة
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وفاق �سطيف 

مولودية باتنة 

احتاد خن�سلة 
مولودية العلمة 

اأهلي الربج  اإحتاد عني البي�ساء

اأ.ج

فاروق اجلنحاوي  الكوت�ص عادت كتيبة 
التي  الراحة  بعد  التدريبات  اأجــواء  اإىل 
احلكيم  عبد  �سامر  القائد  زمــالء  لها  ركن 
ح�سة  وعــرفــت  الي�سكا ــاء  ــق ل عــقــب 
وقبل  الالعبني،  جميع  ح�سور  اال�ستئناف 
الفني  الــطــاقــم  اجــتــمــع  مــوعــد احلــ�ــســة 
اجلنحاوي  املـــدرب  بهم  ــاد  وع بالالعبني 
اأمام جمعية اخلروب  اإىل املباراة االأخرية 
بعدما وقف على بع�ص االأخطاء التي دونها 
عنده ال�سيما من اجلانب النف�سي الأن لقاء 
نرفزة كبرية عند زمالء  عرف  الي�سكا 
اأع�ساب  على  ولعبوا  براهيمي  احلــار�ــص 
وباأي  الفوز  الالعبني يريدون  متوترة الأن 
املدافع  خـــروج  اإىل  اأدى  مــا  ــو  وه و�سيلة 
بعد  حــمــراء  ببطاقة  ملاي�سي  ــوري  ــح امل
يعترب  والــذي  ال�سفراء  االأوىل  البطاقة 

العب اأ�سا�سي يف الدفاع ولذا �سيكون غيابه 
ال  موؤثرا  عنابة  احتاد  املقبلة  املباراة  يف 
حقا�ص  االآخـــر  املــدافــع  املقابل  يف  �سيما 
بدوره ال يزال يعاين من اإ�سابة ،ومثل هذه 
الفني ملعاجلتها  للطاقم  النقاط جد مهمة 

الأنه البد من فر�ص ال�سرامة واالن�سباط 
يف  يت�سببون  من  هم  الالعبني  بع�ص  الأن 

تلقي البطاقات ال�سفراء املجانية .
نهاية  عنابة  احتــاد  لقاء  موعد  وقبل 
على  الفني  الــطــاقــم  ــز  رك االأ�ــســبــوع  ــذا  ه

الالعبني  جميع  مــن  وطــلــب  اال�ــســرتجــاع 
امل�ستقبل  التعرث والرتكيز على  ن�سيان هذا 
موفقة  نتيجة  حتقيق  ملهان  رفقاء  وحفز 
التعادل  �سفحة  لطي  بونة  اأبــنــاء  اأمـــام 
ذهب  من  نقطتني  وت�سييع  الــديــار  داخــل 
العمل  على  الفني  الطاقم  �سريكز  ،وكما 
اجلنحاوي  املــدرب  الأن  املرمى  اأمــام  كثريا 
اعرتف واأكد اأن غياب النجاعة الهجومية 
اأكد  الأنه  اإليه  بالن�سبة  كبري  م�سكل  تبقى 
الفر�ص وال ترتجم  من  فريقه يخلق كثري 
اأن القاطرة الهجومية  اأهداف ال�سيما  اإىل 
ممتازين  باأ�سماء  تزخر  ــاد  االحت لفريق 
وكل الالعبني لديهم جنعة هجومية يبقى 
العمل  وهــو  ــرية  االأخ اللم�سة  غياب  فقط 
الفني  الطاقم  كثريا  عليه  �سريكز  الــذي 

م�ستقبال.

قررت اإدارة مولودية العلمة اإقالة املدرب 
عزيز عبا�ص يف قرار مفاجئ وهذا ب�سبب 
للمدرب  الفنية  باخليارات  االإقتناع  عدم 
بعد الهزمية التي تلقاها الفريق يف اجلولة 
وح�سر  التالغمة،  ــادي  ن اأمـــام  الفارطة 
ملعب  الفريق  اإىل تدريبات  املدرب عبا�ص 
حار�ص على هام�ص ح�سة االإ�ستئناف حيث 
الفريق  تدريب  من  اإقالته  لقرار  تفاجاأ 
م�سوؤولية  يتحمل  ال  قال  كما  اأنه  خا�سة 
البداية املتعرثة التي �سجلها النادي ب�سب 
توا�سع التعداد الذي مت التعاقد معه قبل 
اإىل  و�سلت  االأمور  اأن  علما  املو�سم،  بداية 

عبا�ص  املـــدرب  بــني  مناو�سات  وقــوع  حــد 
وامل�سريين وهذا حتت اأنظار االأن�سار الذين 
ح�سروا اإىل امللعب من اأجل احل�سول على 
تو�سيحات بخ�سو�ص الهزمية التي تلقاها 
الفريق يف التالغمة، ومن املنتظر اأن تعلن 
اجلديد  املدرب  هوية  عن  املولودية  اإدارة 
بعد اأيام من االأن حيث يدور احلديث عن 
زغدود  منري  املــدرب  مع  مفاو�سات  وجــود 
الفنية  العار�سة  على  باالإ�سراف  الإقناعه 

للفريق.
الإقدام  العلمة  مولودية  اإدارة  وتفاجاأت 
عبد  عبا�ص  الفريق  يف  ال�سابق  الالعب 

الفيفا  اإىل  مرا�سلة  توجيه  على  املالك 
اإبالغها  اأجــل  من  الفارطة  االأيــام  خــالل 
املالية  م�ستحقاته  على  ح�سوله  بعدم 
التي تناهز مليار �سنتيم رغم احلديث عن 
املالية  امل�ستحقات  لت�سوية  اإتفاق  وجود 
على مراحل، وتتخوف اإدارة املولودية من 
اإقدام الفيفا على معاقبة الفريق بخ�سم 
املهلة  اأن  خا�سة  الر�سيد  من  نقاط   06
املمنوحة لت�سوية امل�ستحقات املالية اإنتهت 
يوم 10 فيفري الفارط دون قيام الالعب 
بتمديدها، علما اأن متاعب اإدارة املولودية 
عبا�ص  ال�سابق  الــالعــب  على  تتوقف  ال 

التون�سي  ال�سابق  ــدرب  امل اأي�سا  بل  فقط 
وجدي ال�سيد الذي يطالب باحل�سول على 
مليار  مبلغ  تناهز  التي  املالية  م�ستحقاته 

�سنتيم. 
ــوب يف  ــوه ــن م ــب الــ�ــســاب ب ــالع وجنـــح ال
توقيع ثنائية مع الفريق الرديف للبابية 
خالل مواجهة نادي التالغمة موؤكدا على 
املميز  امل�ستوى  بعد  الكبرية  اإمكانياته 
اأظهره يف حت�سريات الفريق، وياأمل  الذي 
بن موهوب يف العودة اإىل مباريات االأكابر 
بداية من خرجة هذا االأ�سبوع والتي تقود 

املولودية ملواجهة �سباب باتنة.

ــــدرب املـــوؤقـــت الأهــلــي الــربج  حتـــدث امل
مع  و�سعيته  عــن  بو�سبيعة  الــنــور  عبد 
اإعالنه  بعد  الــراهــن  الوقت  يف  الفريق 
الفريق  تـــدريـــب  مـــن  ــاب  ــح ــس ــ� االإن عـــن 
من  رئي�سي  مدرب  اإىل  ترقيته  واإ�سرتاط 
بو�سبيعة  وقــال  جديد  من  العودة  اأجــل 
ولكنني  من�سحب  :"اأنا  ال�سدد  هــذا  يف 
�ساأتريث قليال، لدي �سروط مقابل البقاء 
و�ساأوا�سل اإذا ما لبت االإدارة �سروطي، اأنا 
اأكرث  اأحتمل  اأن  ميكن  وال  مبفردي  اأعمل 

نف�سي  ــد  اأج اأنــنــي  خ�سو�سا  طاقتي  مــن 
ويف  ال�سربات،  كــل  مواجهة  يف  وحــيــدا 
بحاجة  والفريق  اأنا  بالذات  الوقت  هذا 
مدرب  بعمل  اأقوم  واأنا  بجانبي،  يقف  ملن 
من  اأطلب  لذا  دزيري،  رحيل  منذ  رئي�سي 
ملدرب  وترقيتي  و�سعيتي  ت�سوية  االإدارة 
رئي�سي، واإذا كنت اأنا �سبب حتقيق النتائج 
ال�سلبية، واأنا من اأو�سل الفريق اإىل هذه 
بهذا  اأخربتهم  لقد  ف�ساأرحل  الو�سعية 
ــا،  اأن يف  امل�سكل  كــان  اإذا  اأنـــه  لهم  وقــلــت 

ف�ساأن�سحب بهدوء".
وبخ�سو�ص اإمكانية تعاقد اإدارة الفريق 
مع مدرب جديد خالل الفرتة املقبلة فاإن 
اأنه ال يعار�ص ذلك موؤكدا  اأكد  بو�سبيعة 
اأن م�سكل االأهلي ال يتعلق باجلانب  اأي�سا 
امل�ستحقات  بق�سية  يتعلق  ــا  واإمن الفني 
من  كبري  عــدد  طالت  التي  ــابــات  واالإ�ــس
ال�سياق  الالعبني وقال بو�سبيعة يف هذا 
:"اأنا ل�ست �سد قدوم مدرب اآخر واأراه حال 
اإىل جانب ترقيتي ولكن اإذا حدث �ساأف�سخ 

عقدي بطريقة تر�سيني وتر�سي االإدارة 
والكالم يف  اأحد،  م�ساعدا الأي  اأعمل  ولن 
كل مرة عن قدوم مدرب دون حدوث ذلك 
هو �سبب اآخر اأفقد الالعبني تركيزهم يف 
اأهلي  يف  وامل�سكل  والتدريبات،  املباريات 
الربج لي�ص فنيا، واأنا اأقول مرة اأخرى اأن 
الفريق ي�ستطيع حتقيق البقاء بالالعبني 
احلاليني لو تتوفر بع�ص من ال�سروط من 

اجلانب املادي وعودة جميع امل�سابني".

التح�سريات  احلــراكــتــة  عنا�سر  يوا�سل 
اجلارية مبدينة عني البي�ساء وقرر الطاقم 
الت�ساور مع االإدارة على �سروري  الفني بعد 
يتنقل  اأن  املقرر  ومــن  مغلق  ترب�ص  اإقــامــة 
نهاية  الرابعة  الوالية  اإىل عا�سمة  الفريق 
االأ�سبوع اجلاري، حت�سبا للدخول يف ترب�ص 
حت�سريي مغلق يدوم ع�سر اأيام ومن املنتظر 
الودية  للمباريات  اأكــرث  خم�س�سا  يكون  اأن 
اأمام  واحــد  لقاء  ــرى  اأج الفريق  اأن  بحكم 
فكرون  عني  مواجهة  اإنتظار  يف  تازوقاغت 

بع�ص  مــع  االتــفــاق  انتظار  يف  الغد  ع�سية 
الفني  الــطــاقــم  وينتظر  ــاورة  ــج امل الــفــرق 
اخلطوط  م�ستوى  على  كبري  عمل  للفريق 
حكيم  املــدرب  ي�سعى  حيث  للفريق  الثالثة 
حرنان لفتح ور�سات عمل من كل النواحي من 
الثالثة  اخلطوط  بني  االن�سجام  خلق  اأجل 
للت�سكيلة  العام  املـــردود  وحت�سني  للفريق 
خالل  االإيجابيات  من  العديد  اأظهرت  التي 
مواجهاتها الودية االأوىل يف انتظار ت�سحيح 
اجليد  واالإ�ــســتــعــداد  وال�سلبيات  االأخــطــاء 

االإحتـــاد  اأن  خ�سو�سا  البطولة  الإنــطــالق 
الق�سم  بطولة  يف  جهنمية  رزنامة  تنتظره 

الثالث هواة.
بيت  داخــل  اجلميع  يتطلع  اأخــر  �سياق  ويف 
�سارة  اأخــبــار  اإىل  الــتــو�ــســل  اإىل  االإحتــــاد 
بخ�سو�ص اأ�سغال جتديد ب�ساط اأر�سية ميدان 
ملعب حمدي احلاج علي، بعد اأن منح امل�سروع 
الإحدى ال�سركات التي كلفت باالأ�سغال والتي 
االأ�سغال  انطالق  عدم  ويتزامن  بعد  تبداأ  مل 
االأول  التح�سريي  الرتب�ص  نهاية  مع  بامللعب 

عبد  مــزيــاين  مبلعب  الفريق  يجريه  ــذي  ال
االعتبار  يف  حرنان  املدرب  وو�سع  الرحمان، 
من  واالأخــــري  الــثــالــث  ال�سطر  يف  ــطــالق  االن
االأوىل  اجلولة  للمواجهة  حت�سريا  الربنامج 
من البطولة، كما ال يزال الت�ساوؤل بخ�سو�ص 
اأجل  من  مزياين  ملعب  على  التحفظات  رفع 
االأو�ساع  اإ�ستمرار  حال  ويف  فيه  االإ�ستقبال 
جمربة  نف�سها  االإدارة  �ستجد  حالها  على 
اأوىل  مناف�سه يف  ملعب ال�ستقبال  اإيجاد  على 

اجلوالت.

ال�سلف.
جو  اإىل  �سطيف  وفــــاق  ت�سكيلة  ــــادت  وع
فرتة  نهاية  بعد  االأم�ص  �سبيحة  التدريبات 
اأ�سانتي  مــبــاراة  عــقــب  املــمــنــوحــة  الــراحــة 
الكوكي  املـــدرب  واإ�ــســتــغــل  ــاين،  ــغ ال كــوتــوكــو 
اإجتماع  عقد  اأجل  من  االأوىل  احل�سة  فر�سة 
املقدم  االأداء  بخ�سو�ص  الالعبني  مع  تقييمي 
نتيجة  على  اإنتهت  والتي  ال�سابقة  املباراة  يف 

�سطيف  وفاق  اإدارة  وتدر�ص  ال�سلبي،  التعادل 
االأوىل من دوري  مباراة اجلولة  تاأخري موعد 
اجلنوب  بريات�ص  اأورالنـــدو  اأمــام  املجموعات 
حال  يف  القادم  مار�ص   12 تاريخ  اإىل  اإفريقي 
تلقي رد اإيجابي الإقامة املباراة يف دولة م�سر، 
اإىل  للتنقل  خمططا  الــوفــاق  اإدارة  وو�سعت 
مار�ص يف رحلة خا�سة يف حال   10 يوم  م�سر 
ال�سلطات  من  االأخ�سر  ال�سوء  على  احل�سول 

امل�سرية.
مرا�سلة  بتوجيه  �سطيف  وفاق  اإدارة  وقامت 
اإىل فريق وافا الغاين من اأجل تو�سيح الروؤية 
بخ�سو�ص ال�سطر االأول من م�ستحقات حتويل 
الوفاق  �سفوف  اإىل  لوموتي  دانيال  الالعب 
وهذا يف ظل تاأخر اإدارة النادي يف �سخ القيمة 
وطلبت  اأورو،  ــف  األ  50 تناهز  التي  املالية 
اإ�سافية  مهلة  املرا�سلة  ذات  يف  الوفاق  اإدارة 
املالية  القيمة  لت�سوية  الــغــاين  الفريق  مــن 
وتنتظر  القادم،  مار�ص   05 تاريخ  غاية  اإىل 
اإيجابيا من طرف  الرد  اأن يكون  الوفاق  اإدارة 
التي مير  الظروف  وافا وتفهم  م�سوؤويل فريق 
بها الوفاق يف الوقت الراهن، وعلى �سعيد اأخر 
الوفاق  لوموتي يف �سفوف  الالعب  تاأهيل  فاإن 
من املنتظر اأن يتم قبل نهاية مرحلة الذهاب 
من بطولة املو�سم اجلاري يف ظل قرب الف�سل 

يف ملف ديون جلنة املنازعات.

يف  الفاعلني  امل�سريين  مــن  ــدد  ع عقد 
من  كــل  �ــســورة  يف  �سطيف  وفــاق  اإدارة 
رئي�ص جمل�ص االإدارة عبد احلكيم �سرار 
ورئي�ص النادي الهاوي كمال اليف اإ�سافة 
واملناجري  حلفاية  فهد  العام  املدير  اإىل 
بينهم  فيما  اإجــتــمــاعــا  بــوعــود  ه�سام 
خالل ال�ساعات الفارطة، ومت عقد هذا 
النقاط  اإىل  اأجل التطرق  االإجتماع من 
التي جعلت اخلالفات ت�ستد بني االأع�ساء 
خالل االأيام الفارطة وهو ما جعل �سرار 
يعلن عن رغبته يف االإن�سحاب من ت�سيري 
الــوفــاق، ومت خــالل هــدا االإتــفــاق على 
العمل ب�سفة جماعية من اأجل م�سلحة 
عن  واالإبتعاد  املقبلة  الفرتة  يف  الفريق 
يف  ت�سبب  اأن  �ساأنها  من  التي  االأمــور  كل 
تاأجيج اخلالف جمددا، كما مت االإتفاق 
املرور  �سرورة  على  الوفاق  م�سريي  بني 
تواجه  التي  العالقة  امل�ساكل  حل  اإىل 
امل�ستحقات  م�سكل  مقدمتها  ويف  الوفاق 
اأجور  ت�سديد  و�سرورة  لالعبني  املالية 

الالعبني.
وفاق  ت�سكيلة  تدخل  اأن  املنتظر  ومن 
من  املجموعات  دوري  مناف�سة  �سطيف 
التي  نفطال  �سركة  ب�سعار  الكاف  كاأ�ص 
املناف�سة  هذه  يف  للوفاق  مموال  �ستكون 

بعد االإتــفــاق احلــا�ــســل خــالل االأيـــام 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وتنقل  الفارطة، 
الوفاق عبد احلكيم �سرار اإىل العا�سمة 
نهار االأم�ص من اأجل اإمتام املفاو�سات مع 
م�سوؤويل �سركة نفطال بغية توقيع عقد 
االإعالن  يتم  اأن  املنتظر  ومن  التمويل، 
عن ال�سفقة والقيمة املالية قبل مباراة 
اجلولة القادمة من البطولة اأمام اأوملبي 

املا�سية  الــقــلــيــلــة  ــات  ــاع ــس ــ� ال ــت  ــرف ع
ا�ستقاالت باجلملة يف بيت فريق مولودية 
الفريق  �سهده  الــذي  االنهيار  بعد  باتنة 
بعقر  ال�ساوية  احتــاد  �سد  لقاء  اآخــر  يف 
الدار، ليتاأزم الو�سع يف بيت النادي االكرب 
�سعبية يف منطقة االأورا�ص مما دفع اأغلب 
اأع�ساء جلنة االن�سار وعلى راأ�سهم رئي�ص 

ا�ستقالته  العــالن  زاكــي  بلونا�ص  اللجنة 
و  الرئي�ص  ونائب  املــال  امــني  �ساأن  �ساأنه 
اأعلن ع�سوين من خلية  العام، كما  االمني 
ان�سحابهما  للفريق  واالت�سال  االعــالم 
الالا�ستقرار   حالة  يرتجم  ما  وهذا  اي�سا 
يف النادي مما يجعل رئي�ص الفريق م�سعود 
واعــادة  احللول  بايجاد  مطالب  ــداين  زي

وال�سري  االنفجار  لتفادي  اموره  �سبط كل 
بالفريق نحو بر االآمان.

يذكر اأن ح�سة اال�ستئناف عرفت �سخط 
وكذا  الفريق  العبي  على  االأن�سار  بع�ص 
لالإدارة  �سكواهم  نقلوا  كما  الفني  الطاقم 
مطالبني ب�سرورة ت�سريف األوان املولودية 
والعمل على التدارك يف اجلوالت املقبلة.

مبلعب  ــر  االأم بداية  يف  التح�سريات  انطالق  بعد 
ال�سهيد كيزان الطاهر والتي دامت اأ�سبوعني تخللها 
برجمة مباراة ودية �سد احتاد عني البي�ساء مبلعب 
مزياين وهي االأوىل يف برنامج الطاقم الفني انتهت 
بخ�سارة على وقع هدفني لهدف وهي فر�سة للمدرب 
الالعبني  جلميع  الفر�سة  منح  الــذي  التون�سي  بن 
جرت بثالثة اأ�سواط وح�سب املدرب امل�ساعد بلف�سل 
اأن  موؤكدا  امل�ستوى  يف  مقابلة  قدم  فريقه  اأن  عادل 

االأمور �ستكون اأح�سن بكثري يف قادم االأيام .
املناف�سة  انطالق  ملوعد  وحت�سبا  اآخر  �سعيد  وعلى 
اأعمارة  الرئي�ص  اإدارة  برجمت  املقبل  ال�سهر  خالل 
مغلقا  ترب�سا  الفني  الطاقم  مع  بتن�سيق  خدومة 
بحمام ال�ساحلني يدوم على اأق�سى تقدير 10 اأيام اأو 

اأكرث وهي فر�سة للطاقم الفني لرفع من حجم العمل 
ويبحث على املباريات الودية للوقوف على جاهزية 

فريقه قبل موعد البطولة .
على  تعرفوا  النجم  اأنــ�ــســار  اأن  بالذكر  وجــديــر 
يف  النجم  �سيواجه  اأيــن  اجلديد  للمو�سم  الرزنامة 
جولة االفتتاح فريق اأمل �سلغوم العيد مبلعب حمام 
عمار ، بينما يف اجلولة الثانية يتنقل اإىل عني كر�سة 
اجلولة  يف  ي�ستقبل  ،فيما  املحلية  اجلمعية  ملواجهة 
اجلار  فريق   40 الـــ  الوالية   " ــي  دارب  " يف  الثالثة 
�سباب قاي�ص ،ونذكر اأن  املجموعة م�سكلة من 8 فرق 
يعني 14 جولة ذهابا واإيابا و�ساحب ريادة الرتتيب 
م�سطر اإىل لعب مباراة فا�سلة مع املجموعة االأخرى 

ال�سرقية.

رابطة مابني اجلهات  رئي�ص  نظم بن جمرب 
القرعة  بالعا�سمة  للرابطة  الر�سمي  باملقر 
للعب  املنا�سبة  ال�سيغة  باإختيار  اخلا�سة 
�سهر  يف  �ستنطلق  التي  القادم  املو�سم  بطولة 
مار�ص القادم، العملية عرفت ح�سور ممثلني 
لهم  كان  الفرق  هذه  فممثلو  فريق  عن  
اإ�ستفادت  و  مقرتحني  على  للت�سويت  اخليار 
الإختيار  ــــام  اأي اأربـــعـــة  ــن  م ــرق  ــف ال جميع 
منحهم  بعد  عليها  �سوتوا  الــتــي  ال�سيغة 
اإ�ستمارة االإ�ست�سارة الكتابية يف  من هذا 
ك�سفت  االأ�سوات  فرز  عملية  اأن  ال�سهر،كما 
عن اإختيار اأكرث من خم�سة و �سبعون باملائة 
التي  و  الثانية  لل�سيغة  الفرق  روؤ�ــســاء  من 
�ستجعلهم يلعبون مرحلتي الذهاب و االإياب 
الرتتيب  رائــدي  بني  فا�سلة  مباراة  لعب  و 
و  ال�سعود،  لتحقيق  ب و  اأ الفوجني من 
فوج  على   ناديا  تق�سيم   مت  للتذكري 

بثمانية فرق يف كل جمموعة.
االأندية  روؤ�ساء  جمرب  بن  هيئة  ذكرت  كما 
و ممثليهم اأنها حددث تاريخ الرابع من �سهر 
ودفع  الالعبني  لت�سجيل  اأجل  كاآخر  مار�ص 
امللفات اخلا�سة باالأندية وهو ما اأراح غالبية 

الفرق من خمتلف املجموعات و التي انطلقت 
تعدادها  ت�سبط  مل  و  متاأخرة  حت�سرياته 
روؤ�ساء  اأمام  �سيكون  و  بعد  اجلديد  للمو�سم 
الفرق اأكرث من اأ�سبوع لغلق القائمة النهائية 
لالعبني ، اأما بالن�سبة للفئات ال�سغرى ك�سف 
ت�سجيل  باإمكانها  الفرق  جميع  اأن  جمرب  بن 
العبيها ال�سبان يف املوقع الر�سمي للرابطة و 
يف نف�ص ال�سياق اأبلغ بن جمرب روؤ�ساء الفرق 
اأن االأندية التي مل تدفع حقوق االإنخراط 
و مل ت�سدد ديون املو�سم الفارط لن تتح�سل 
من  العديد  �سيجعل  ما  وهو  االإجــازات  على 
دفع  و  ديونها  لت�سديد  الزمن  ت�سابق  الفرق 

احلقوق من اأجل جلب اإجازات العبيها.
و �ستلعب اإذن بطولة الق�سم الوطني الثالث 
االأول  الفوج  �سي�سم  و  بفوجني  �سرق  هــواة 
عني  �سباب  ميلة  �سباب  العيد  �سلغوم  اأمــل 
فكرون �سباب قاي�ص جمعية عني كر�سة جنم 
تازوقاغت اإحتاد عني البي�ساء واأخريا اإحتاد 
عني  �سباب  �سي�سم  الثاين  الفوج  ،اأما  تب�سة 
اأوملبي  قاملة  ترجي  الذرعان  �سباب  ياقوت 
ن�سر  احلجار  اإحتاد  عنابة  حمراء  الطارف 

الفجوج جنم بنب ولبان.

�ضر�ر.. حلفاية و ليف وبوعود يتفقون على �إنهاء �خلالفات 
��ضتقالت باجلملة يف بيت �لبوبية و�ل�ضارع 

�لريا�ضي على �ضفيح �ضاخن 

�لإد�رة تقرر �إقالة عبا�ض وزغدود مقرتح �لإحتاد ي�ضتاأنف �لتدريبات تاأهبا للقاء �حتاد عنابة 
خلالفته يف �لعار�ضة �لفنية

بو�ضبيعة :"ل�ضت �ضد �لتعاقد مع مدرب جديد
 وم�ضكل �لأهلي لي�ض فنيا"

�لإحتاد �ضيدخل ترب�ض مغلق باأم �لبو�قي و�لإد�رة
 تنتظر تاأهيل ملعب مزياين

�لنجم ي�ضرع يف �لرتب�ض �ملغلق 
بحمام �ل�ضاحلني 

فرق �لق�ضم �لثالث تختار �ل�ضيغة 
�لثانية للمناف�ضة
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جنم تازقاغت 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب اأحمد اأمني. ب اأحمد اأمني. ب 

العاي�ص. �ص 

العاي�ص. �ص 



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

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

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

لدى  �الأمريكية  �ملتحدة  للواليات  �لد�ئم��ة  �ملندوبة   .7
 Linda غرينفيل��د  توما���س  لين��د�  �ملتح��دة:  �الأمم 

 :Thomas Greenfield
لي�ييص لييدى املندوبيية الأمريكية اجلديييدة لالأمم 
املتحييدة لينييدا غرينفيلييد خييربة قوييية يف �سييوؤون 
ال�سييرق الأو�سييط، اإذ ترتكييز خربتهييا يف اإفريقيييا 
واملنظمييات الدولية، ممييا يجعل نظرتهييا العدائية 
لالأمم املتحدة لي�ست ا�ستمرارًا للتوجهات الأمريكية 

التقليدية خ�سو�سًا يف وزارة اخلارجية.
وعلييى الأرجييح �ستكييون يف جمل�ييص الأميين جمييرد 
�سييدى يف هييذا املو�سييوع، حتديييدًا لييكل ميين بايييدن 

ووزير خارجيته وم�ست�ساره لالأمن القومي.
وتتمثييل اأبرز توجهاتها جتيياه ال�سرق الأو�سط يف 
اأنها ترى اأن التقارب الأمريكي مع اأوروبا ميثل اأمرًا 
�سلبيًا لي”اإ�سرائيل” من ناحيتني، الأوىل اأن التقارب 
الأمريكي الأوروبييي اأكرث �سيعزز الرغبة يف تهدئة 
العالقيية مع اإيييران خالفًا ملييا تريييده “اإ�سرائيل”. 
الق�سييية  اأن  يييرى  الييراأي الأوروبييي  اأن  والثانييية، 
ال�سييرق  الفل�سطينييية هييي م�سييدر ال�سطييراب يف 
الأو�سط، وهو الأمر الذي �سي�سكل �ساغطًا للدفع يف 
الإ�سراع يف ت�سوية املو�سوع الفل�سطيني، وهو الأمر 
الييذي حتيياول “اإ�سرائيل” اأن تتجنبييه يف الظروف 

احلالية.
 

8. مبع��وث باي��دن لل�سرق �الأو�س��ط: بريت ماكغورك 
:Brett McGurk

تتمثييل خييربات مبعييوث بايييدن لل�سييرق الأو�سط 
)من�سق �سييوؤون ال�سرق الأو�سط و�سمييال اإفريقيا يف 
جمل�ييص الأميين القومييي( بريت ماكغييورك يف جمال 
بنيياء التحالفات �سييّد داع�ص، ويف ال�سيياأن العراقي، 
فهو من بني من اأ�سهموا يف �سياغة الد�ستور العراقي، 
وعمل م�ست�سارًا لل�سفيير الأمريكي يف بغداد، وعمل 
يف عييدد ميين املنا�سييب ذات العالقة بال�سيياأن ال�سرق 
اأو�سطي يف اإدارتي الرئي�سني اأوباما وبو�ص. وتتمثل 

اأبرز توجهاته يف الآتي:
اأ. يعد من اأكرث نقاد ال�سيا�سة الرتكية ومن اأن�سار 

فكرة التواجد الع�سكري يف �سورية.
ب. يعد الأكرث ت�سددًا جتاه املقاومة الفل�سطينية 
واجلهيياد  حما�ييص  حركتييي  وخ�سو�سييًا  امل�سلحيية، 

الإ�سالمي.
ج. يعييد الأكرث دعمييًا لتو�سيع دائييرة التطبيع يف 

العالقات العربية الإ�سرائيلية.
د. يوؤيييد تخفيييف التوتيير مع اإيييران مقابل تبني 
لل�سيا�سيية  معيياداة  اأقييل  اإقليمييية  �سيا�سيية  اإيييران 

الأمريكية يف املنطقة.
هي. ي�سارك بقييية اأع�ساء الفريق عدم الر�سا عن 

ال�سيا�سة ال�سعودية يف اليمن.

ثاني��اً: ��ست�سر�ف �ل�سيا�سة �الأمريكي��ة �ل�سرق �أو�سطية 
��ستناد�ً لتوجهات فريق �إد�رة بايدن:

نظييرًا لظاهرة التغير امل�ستميير يف اأ�سخا�ص اإدارة 
ترامب )40 م�سوؤوًل اأمريكيًا من ال�سف الأول الذين 
هم ترامييب، وكان اأغلبهم ميين اأ�سحاب العالقة  غررَّ
بال�سيا�سيية اخلارجية ب�سكل اأو باآخر(، فاإننا نعتقد 
اأن هذه الظاهييرة لن تتكرر باحلدة نف�سها مع اإدارة 
جييو بايدن، نظرًا للظروف القائمة وخلربة واتزان 
بايييدن قيا�سًا للرنج�سية املر�سييية التي يعاين منها 
ترامييب، والتي �سخ�سها عدد كبر من علماء النف�ص 
المريكيييني، وهو ما يعني اأن هذه الإدارة اجلديدة 
�ستعييرف ا�ستقييرارًا يف بنييية توجهاتهييا واأ�سخا�سها 

اأكرث مما جرى يف فرتة ترامب.
ميين جانييب اآخيير، تقت�سييي الإ�سييارة اإىل اأنييه منذ 
�سنيية 1947 )قيام “اإ�سرائيل”( اإىل �سنة 2020، 

تييوىل احلكييم يف الوليييات املتحييدة 13 رئي�سييًا، 7 
منهييم ميين الدميوقراطيييني، و6 ميين اجلمهوريييني، 
ووقييع خالل الفرتة نف�سها )73 عامًا( 17 حربًا اأو 
معركيية كربى بني العييرب و”اإ�سرائيل”، كان منها 9 
حييروب يف زمن الدميوقراطيييني، و8 حروب يف زمن 
اجلمهوريييني، اأي اأن نحو 53% ميين احلروب وقعت 
يف زميين حكم الدميوقراطيييني مقابل 47% يف زمن 
حكييم اجلمهوريييني، وهييو موؤ�سيير ل يدل علييى فارق 
مهييم بييني احلزبييني يف تعزيييز النزعيية العدوانييية 

لي”اإ�سرائيل”، وهو ما يو�سحه اجلدول التايل:
احلروب واملعييارك الكييربى الإ�سرائيلية العربية 
الوليييات  الرئي�سيييني يف  زميين حكييم احلزبييني  يف 

املتحدة )اجلدول من اإعداد الباحث(

 
قييوة  فر�سييية  اأن  اإىل  ال�سابييق  اجلييدول  ي�سيير 
معامييل الرتباط بييني النزعيية ال�سلمييية والإدارة 
الأمريكييية الدميوقراطييية ل تت�سييق مييع الجتاه 
التاريخييي للنزاعييات يف ال�سييرق الأو�سييط، فن�سبة 
يف  و”اإ�سرائيييل”  العييرب  بييني  احلييروب  ن�سييوب 
فييرتة الدميوقراطيييني هييي اأعلييى ميين ن�سبتهييا زمن 
اجلمهوريييني، وهييو مييا ي�ستدعييي عييدم الطمئنييان 
اإىل “اخلطيياب ال�سيا�سييي” املمييوه كالعييادة لالإدارة 

الأمريكية اجلديدة.
واإذا ا�ستبعدنييا املتغيير “قليييل الحتمييال عظيييم 
 Low Probability-High التاأثيير 
تتاأثيير  الأمريكييية  ال�سيا�سيية  فيياإن   ،Impact
باملتغييرات الداخلييية الأمريكييية التييي اأ�سرنييا لها 
يف مقدميية هييذه الدرا�سيية، وباملتغييرات الدولييية 
النظييام  يف  املركزييية  القييوى  �سيا�سييات  خ�سو�سييًا 
الييدويل، واأخييرًا باملتغييرات الإقليمييية خ�سو�سييًا 
القوى الإقليمية الفاعلة مثل “اإ�سرائيل”، وتركيا، 

واإيران، وال�سعودية، وم�سر…اإلخ.
وعنييد النظر يف فريق بايدن لل�سيا�سة اخلارجية 

نالحظ ما يلي:
1. اإن اأغلب الفريق من ذوي اخللفيات ال�سيا�سية 

والقانونية.
عالييية  توجهاتهييم  يف  التوافييق  ن�سبيية  اإن   .2
ممييا يعنييي ا�ستقييرار الإدارة والقييدرة علييى بنيياء 

ا�سرتاتيجية متناغمة الأبعاد.
3. اإن اأغلبهم له �سالت وثيقة بي”اإ�سرائيل” مما 
ي�ساعييد هييذا الفريييق علييى امت�سا�ييص اأي توترات 
تييربز بييني “اإ�سرائيييل” والوليييات املتحييدة خالل 

العراك الديبلوما�سي مع خمتلف الأطراف.
وبلينكييني  برنييز  ووليييم  بايييدن  يكييون  قييد   .4
القييرارات  يف  فاعلييية  الأكييرث  هييم  و�سوليفييان 

اخلارجية.
جمل�ييص  علييى  الدميوقراطيييني  �سيطييرة  اإن   .5
مييع  التييوازن  وحتقيقهييم  ناحييية،  ميين  النييواب 
اجلمهوريييني يف جمل�ييص ال�سيوخ من ناحييية اأخرى، 
اتخيياذ  علييى  قييدرة  اأكييرث  بايييدن  اإدارة  �سيجعييل 

القرارات.
علييى  الرتكيييز  التالييية  النقيياط  يف  و�سنحيياول 
التوجهييات امل�سرتكيية بييني �سانعي ومتخييذي القرار 
يف  حتديدهييا  ميكيين  والتييي  الأمريكييي،  ال�سيا�سييي 

التوجهات التالية:
مو�سييوع حييّل  اإىل  بع�ييص احلييياة  تعييود  قييد   .1
الدولتني، وقد يييدور احلوار حول هذا املو�سوع بني 
ُبعدين: دولة فل�سطينييية اأقل من الدولة احليوية 
Viable State لكنها اأكرث من احلكم الذاتي 

اإىل جانب “اإ�سرائيل”.
اأطراف حمور  الت�سييق علييى كافة  ا�ستمييرار   .2
هييو  الع�سكييري  ال�سغييط  يكييون  ل  وقييد  املقاوميية، 
الأكييرث ح�سييورًا، مييع توظيفييه بني احلييني والآخر 
ال�سغييط  ولكيين  الديبلوما�سييي،  الن�سيياط  مل�سانييدة 
�سياأخييذ �سكل املراوحيية بني “ال�سغييط واملماطلة” 
من ناحية، وبني الغواية بامل�ساعدات للفل�سطينيني 
من ناحية ثانية، وقد يتم توظيف دول املنطقة يف 

حتقيق الهدف املن�سود لل�سيا�سة الأمريكية.
�ستواجييه  اأ�ييص  دي  بييي  حركيية  اأن  يبييدو   .3
م�ساعييب ا�ستمييرار العمييل علييى تقييييد حركتها يف 
الوليييات املتحدة والييدول الأكرث تاأثييرًا باملواقف 

الأمريكية.
ال�سهيوين  اليهييودي  ال�ستيطان  موا�سليية  اإن   .4
يف ال�سفيية الغربييية قد تواجييه معار�سيية اأكرث من 
قبييل الوليييات املتحييدة، لكن قد يجييري البحث يف 
مقاي�سيية امل�ستوطنييات مييع اأرا�ٍص فل�سطينييية اأو مع 
ت�سهيالت يف املرافق )مطييار، اأو ميناء، اأو موا�سالت 
برية( لنقل واإدخال امل�ساعدات والتجارة وغرها.

ال�سفييارة  اإعييادة  تتييم  اأن  امل�ستبعييد  ميين   .5
الأمريكية اإىل تل اأبيب.

6. من املحتمل اأن تعيد الوليات املتحدة النظر 
يف قرار العييرتاف الأمريكي ب�سم ه�سبة اجلولن 

لي”اإ�سرائيل”.
7. �ستعمييل الوليات املتحدة على ت�سجيع مزيد 
ميين التطبيييع بييني “اإ�سرائيييل” والييدول العربييية، 

ولكن دون ال�سغوط العلنية على طريقة ترامب.
 secret ال�سرييية  الديبلوما�سييية  �ستكييون   .8
يف  و�سوحًا  الأكييرث  ال�سميية  هييي   diplomacy
املو�سوعييات  يف  خ�سو�سييًا  بايييدن  اإدارة  �سيا�سييات 
لأغلييب  حمبييذة  �سميية  وهييي  ح�سا�سييية،  الأكييرث 

اأع�ساء فريق بايدن ال�سيا�سي.
اأن تدور مفاو�سات متذبذبة بني  9. من الأرجح 
اأمريييكا واإيييران حييول الربنامج النييووي الإيراين، 
وقد تكون نتائج هييذه املفاو�سات هي الأكرث تاأثرًا 
علييى التحالفييات يف املنطقيية، خ�سو�سييًا العالقييات 
الأمريكييية  والعالقييات  الإ�سرائيلييية  الأمريكييية 
املفاو�سييات  هييذه  نتائييج  تتاأثيير  وقييد  اخلليجييية، 
بالتغييرات املحتمليية يف احلكومتييني الإ�سرائيلييية 
والإيرانييية بعد النتخابات القادميية يف كل منهما 
)اإيران يف �سباط/ فرباير 2021، و”اإ�سرائيل” يف 
اآذار/ مار�ييص 2021(. ويبدو ان الفريق الأمريكي 
�سيبييدي قدرًا من التفهم لبع�ييص املطالب الإيرانية 

يف ظّل م�ساألتني:
للمواجهيية  مييييل  ل  بايييدن  فريييق  اأغلييب  اإن  اأ. 

الع�سكرية وتاأزمي املوقف مع اإيران حتديدًا.

ب. اإن بع�ييص اأع�سيياء فريييق بايدن 
اأن  فكييرة  يف  يت�ساركييون  الفاعلييني 
الأو�سييط  ال�سييرق  اأهمييية  درجيية 
للوليات املتحدة قد تراجعت قيا�سًا 
لأهميتييه يف فييرتة مييا بعييد احلييرب 
العاملييية الثانية وحتى انتهاء احلرب 

الباردة.
�ستواجييه  الأرجييح  علييى   .10
ال�سعودييية  وخ�سو�سييًا  اخلليييج  دول 
�سغوطييًا اأمريكية لتكييييف ال�سيا�سة 
جمييال  يف  وخ�سو�سييًا  ال�سعودييية، 
الإ�سييالح ال�سيا�سييي وب�سييكل ل يوؤثر 

�سلبًا على امل�سالح الأمريكية.
الأمريكية  العالقات  �ستكييون   .11
مع القوى الدولييية )ال�سني، ورو�سيا، 
توتييرًا،  اأقييل  الأوروبييي(  والحتيياد 
اجتيياه  يف  ذلييك  توظيييف  و�سيتييم 
�سغييوط علييى دول ال�سييرق الأو�سييط 
لتكييييف �سيا�ساتهييا مبييا يتوافييق مييع 
التفاهمييات بييني القوى الكييربى، لكن 
هذه التفاهمات الأمريكية مع كّل من 
رو�سيا وال�سني قد تعرف بع�ص الت�سنج 
خ�سو�سييًا يف مو�سوع حقييوق الإن�سان 

ومو�سوعات الدميوقراطية.
اأكرث  املتحدة  12. قد تكون الأمم 
فاعلية يف املرحليية القادمة، ل �ّسيما 
اأن فريييق بايييدن ل يتبنييى مواقييف 
املنظميية  دور  جتيياه  ترامييب  اإدارة 

الدولية.
13. رمبييا تعرف الق�سية الكردية 
الفييرتة  يف  ن�ساطييًا  اأكييرث  حييراكًا 
القادميية، وهو اأمر قد يجعل التقارب 
ا�سطراريييا  اأمييرًا  الرتكييي  ال�سييوري 
امل�سانييدة  ملواجهيية  الدولتييني  لييكال 
الأمريكييية والإ�سرائيلييية للمطالييب 

الكردية.
بنيياء على ما �سبق، فاإن اإدارة بايدن 
�ستحيياول ا�ستغالل بع�ييص ال�سقوق يف 
جييدران حمييور املقاوميية، وا�ستغييالل 
والتهديييد  الغواييية  اأدوات  كافيية 
لتو�سيييع هييذه ال�سقييوق للنفيياذ منهييا 
جتعييل  تنييازلت  انتييزاع  باجتيياه 
قابليية  الأمريكييية  ال�سرتاتيجييية 
العالقييات  ت�سيييب  وقييد  للتطبيييق، 
بع�ييص  الإ�سرائيلييية  الأمريكييية 
الأجل” حول  ق�سييرة  “الت�سنجييات 
الإيرانييية،  الأمريكييية  العالقيية 
وحييول دور الأمم املتحييدة، واأخييرًا 
اإيجيياد  يف  التنييازلت  حييدود  حييول 

كيانية فل�سطينية.
علييى  اأن  اإىل  ي�سيير  �سبييق،  مييا  كل 
املع�سكر الفل�سطيني يف حمور املقاومة 
اأن ي�ستعد ل�سغييوط لي�ست بال�سرورة 
ع�سكرييية، بييل اقت�سادييية و�سيا�سية 
احلييني  بييني  تخالطهييا  واإعالمييية 
والآخيير �سغييوط ع�سكرييية باجتيياه 
دفييع هييذا املع�سكيير املقيياوم للتناغييم 
الفل�سطينييية  ال�سلطيية  �سيا�سيية  مييع 
باتفيياق  الإقييرار  باجتيياه  خ�سو�سييًا 
 Oslo Agreement اأو�سلييو 
ينطييوي  مييا  وهييو  اآخيير،  اأو  ب�سييكل 
علييى قييدر كبر ميين اخلطييورة، بينما 
الفل�سطينييية  ال�سلطيية  �ستحيياول 
يف  الأمريكييي  الرتاخييي  توظيييف 
ال�سغييط عليها للم�سارعيية يف تطبيق 

مبادئ اأو�سلو.
ت�سييورًا  يقييدم  �سبييق  مييا  كل  اإن 
و�سبييكات  اأو�سطييي  ال�سييرق  للم�سهييد 
تفاعله الثنائية )الأمريكية ال�سرق 
اأو�سطييية(، لكيين هييذا امل�سهييد يحتاج 
لربطييه بامل�سهييد الأمريكييي الدويل، 
وخ�سو�سييًا القييوى الدولييية الأخرى 
الييذي  امل�سهييد  علييى  اأفعالهييا  وردود 
ر�سمنيياه، وهييو مييا �سنعمييل يف درا�سة 

اأخرى على تناوله لحقًا.

منذ �سنة 1947 
)قيام “اإ�سرائيل”( 
اإىل �سنة 2020، 

توىل احلكم يف 
الواليات املتحدة 13 

رئي�ساً، 7 منهم من 
الدميوقراطيني، و6 

من اجلمهوريني، 
ووقع خالل الفرتة 
نف�سها )73 عاماً( 

معركة  اأو  حرباً   17
كربى بني العرب 

و”اإ�سرائيل”، كان 
منها 9 حروب يف 

زمن الدميوقراطيني، 
و8 حروب يف زمن 

اجلمهوريني، اأي 
اأن نحو 53% 

من احلروب وقعت 
يف زمن حكم 

الدميوقراطيني مقابل 
زمن  يف   47%
حكم اجلمهوريني

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

احللقة 3

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

�لق�ضية �لفل�ضطينية وفريق �ل�ضيا�ضة �خلارجية �لأمريكي �جلديد

ظاهرة �لتغيري �مل�ستمر 
يف �أ�سخا�س �إد�رة 

تر�مب )40 م�سوؤوالً 
�أمريكياً من �ل�سف 

هم  �الأول �لذين غريرَّ
تر�مب، وكان �أغلبهم 

من �أ�سحاب �لعالقة 
بال�سيا�سة �خلارجية 

ب�سكل �أو باآخر( يعتقد �أن 
هذه �لظاهرة لن تتكرر 

باحلدة نف�سها مع �إد�رة 
جو بايدن
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انتهى



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

حفيظة. ب

ح�سام الدين.ق

 عبد الهادي.ب عبد الهادي.ب

خالل الدورة النوفمربية الرابعة ملدر�شة ال�شاطبية

�شطرتها االأكادميية الوطنية للوقاية واالأمن عرب الطرق 

من تاأطري جمعيتا جندة االإن�شانية وجمعية العلماء امل�شلمني براأ�ص العيون

ب�شبب حت�شن االأو�شاع والتاأخر يف املنهاج..

�صطيف

فوزية. ق

ابنة باتنة "مرمي بريني�س" تتوج ب�شهادة خلتم
 القراآن الكرمي بوهران 

برامج حت�شي�شية توعوية للتقليل من حوادث املرور بباتنة 

حمالت ت�شجري وا�شعة يف اليوم الوطني
 للتالحم بني ال�شعب وجي�شه   

توا�شل مبادرات تكرمي 
اجلي�س الأبي�س

الأ�شاتذة يطالبون بالعودة اإىل نظام 
التدري�س املعتاد 

توجت، الطالبة مرمي بريني�س ابنة بلدية واد الطاقة بباتنة، ب�سهادة حفظ وختم القراآن الكرمي خالل احلفل التكرميي الذي اأقامته مدر�سة 
ال�ساطبية بوهران والذي عرف م�ساركة 185 طالبة وطالبا من خمتلف الواليات.

مرمي بريني�ص، تدر�ص بجامعة ق�سنطينة 
تخ�س�ص علوم اإ�سالمية، عكفت على حفظ 
القراآن الكرمي يف �سن مبكرة، قبل اأن تلتحق 
فردو�ص  االأ�ستاذة  عند  تعليمه  ب�سفوف 
تطوعت  والــتــي  الطاقة  بـــواد  بلعياطي 
وحتفيظهن  والن�ساء  الفتيات  لتدري�ص 
اأين اعتادت على متابعتها  القراآن الكرمي، 

وتطوير قدرتها على احلفظ.
نيوز"  "االأورا�ص  ليومية  اتــ�ــســال  ويف 
تفا�سيل  عــن  حتــدثــت  مـــرمي،  بالطالبة 
لتحفيظ  ال�ساطبية  مبدر�سة  التحاقها 
ــرمي بـــوهـــران، حــيــث قامت  ــك الـــقـــراآن ال
بالت�سجيل فيها عن بعد وتلقيها لتوجيهات 
وتعليمات للحفظ منذ �سهر اأكتوبر املن�سرم 
والـــذي كــانــت بــدايــة لــقــراءة وحــفــظ ما 
نهاية  اختتمته  الــذي  الــقــراآن  من  تي�سر 
تكرميها  مت  حيث  املن�سرم،  جانفي  �سهر 
ال�سبت  يـــوم  الــــدويل  املـــوؤمتـــرات  بق�سر 

املا�سي رفقة 185 حافظة وحافظا للقراآن 
والذين �ساركوا يف الدورة التي حملت �سعار 
"الدورة النوفمربية الرابعة" والتي كانت 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  طريق  عن 
الوقت  ا�ستغالل  على  الت�سجيع  بــهــدف 

وحفظ ماتي�سر من القراآن.
تكوين  يف  طموحها  عــن  مــرمي  وك�سفت 
االأجيال القادمة واقتحامها لعامل التعليم 
يف  رغبتها  مع  االإ�سالمية  العلوم  خالل  من 
الن�ساطات  للجميع يف  امل�ساعدة  تقدمي يد 
اأن م�ساركتها  اخلريية والت�سامنية، وقالت 
يف هذه امل�سابقة اأكدت لها اأن حفظ القراآن 
العلوم  تخ�س�ص  على  يقت�سر  ال  الكرمي 
اجلميع  يخ�ص  بل  غريها،  دون  االإ�سالمية 
الذين  احلافظني  من  عدد  اأكرب  اأن  خا�سة 
وهو  والطب  ال�سيدلة  دار�سي  من  كرموا 
اأمام  عائقا  ي�سكل  ال  الــقــراآن  اأن  يعني  ما 
والرقي  تن�سيطها  يف  ي�ساعد  بل  الدرا�سة 

بها، كما اأكدت اأن اخلتم لي�ص مهما بقدر ما 
يكون اخلامت للقراآن متم�سكا باأخالق كتاب 

اهلل.

للوقاية  الوطنية  االأكــادميــيــة  تعتزم، 
املكتب  يف  الــطــرقــمــمــثــلــة  عـــرب  واالأمـــــن 
حت�سي�سية  اأيــام  ت�سطري  بباتنة،  الوالئي 
للتوعية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
بعوامل ال�سالمة املرورية للحد من حوادث 
جمتمعية  ثقافة  زرع  جانب  اإىل  املـــرور، 
الــتــدابــري واالإجــــراءات  مــن خــالل جملة 
م�ستعملي  �سالمة  على  للحفاظ  املربجمة 

الطرقات
املكتب  ــص  ــ� ــي ــاررئ االإط هـــذا  يف  واأو�ـــســـح 
الوالئي لالأكادميية لـ"االأورا�ص نيوز"، عقب 
االإطارات  من  جمموعة  واختيار  تن�سيبه 
واأهل االخت�سا�ص، من مدراء مدار�ص تعليم 
ومهتمني  وحقوقيني  مهند�سني  ال�سياقة، 
اجلهات  مب�ساركة  م�ساعيهم  على  باملجال 
ــوادث  ح مــن  التقليل  اأجـــل  مــن  املخت�سة 

االأكادميية  برنامج  يف  ماجاء  وفق  املــرور، 
املت�سررين  من  والتقليل  يتما�سى  ــذي  وال
درا�سات  تقدمي  عرب  �سواء  احلــوادث،  من 
اأواإعطاء ن�سائح توعوية لل�سائقني، مبا يف 
الوقائية  التدابري  من  جملة  اتخاذ  ذلك 

ل�سمان قيادة اآمنة. 

الرهيب  التزايد  اأن  املتحدث،  واأ�ــســاف 
حلوادث املرور على امل�ستوى الوطني خالل 
والذي   2020 �سنة  من  االأول  ال�سدا�سي 
و�سل اإىل حد 1056 قتيل و9708 جريح، 
لتحتل بذلك اجلزائر املرتبة الرابعة عامليا 
يف حوادث املرور، دفع بذات اجلهة اإىل دق 
على  جمهوداتها  وتكثيف  اخلطر،  ناقو�ص 
مدار ال�سنة، بهدف حماية ال�سائق وغر�ص 
لقوانني  الكلي  االإحـــرتام  اأ�سا�سها  ثقافة 
املرور، اإىل جانب تفعيل اإتفاقيات �سراكة 
املهتمة،  اجلهات  مع  اإبرامها  املنتظر  من 
املرور  حوادث  من  احلد  يف  امل�ساهمة  ق�سد 
ذات  يف  داعيا  املــروري،  الوعي  من  والرفع 
التقرب  واملواطنني  املهتمني  كافة  ال�ساأن 
اإىل مكتب االأكادميية بغية االإ�ستفادة من 

االأن�سطة املربجمة م�ستقبال.

�سطيف،  واليــة  بلديات  خمتلف  عرفت، 
اليوم  مبنا�سبة  وا�سعة  ت�سجري  حمالت 
من  وجي�سه  ال�سعب  بني  للتالحم  الوطني 
 22 لتاريخ  امل�سادف  الدميقراطية  اأجــل 
عبا�ص  فرحات  جامعة  و�ساركت  فيفري، 
مت  ــتــي  ال الــتــ�ــســجــري  حــمــلــة  يف  ب�سطيف 
تنظيمها ب�سد املوان حتت �سعار "فليغر�سها"، 
�سطيف  ـــة  والي طـــرف  ــن  م نظمت  ــي  ــت وال
بح�سور واإ�سراف مبا�سر من مدير اجلامعة 
االأ�ستاذ عبد الكرمي بن يعي�ص رفقة باقي 
للمدينة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  م�سوؤويل 
عدد  الن�ساط  هذا  يف  و�سارك  اجلامعية، 
معترب جدا يقارب 1000 طالب من جامعة 
طرف  من  تاأطريهم  ومت  عبا�ص،  فرحات 
العلمية  لالأن�سطة  الفرعية  املــديــريــة 
العلمية  والنوادي  والريا�سية  والثقافية 

الن�سطة باجلامعة. 
ال  الذي  العدد  اإىل  اجلامعة  مدير  واأ�سار 
املنت�سبني  االأجانب  الطلبة  من  به  ي�ستهان 
اإىل جامعة فرحات عبا�ص والذين �ساركوا 
تقدم  كما  الت�سجريية،  احلملة  هــذه  يف 
راأ�سهم النوادي  بال�سكر لكل الطلبة، وعلى 
العلمية واملنظمني، معربا عن فخره بطلبة 

جامعة فرحات عبا�ص، حيث �ساهم اجلميع 
اأن  علما  �سجرة،   5000 حــوايل  غر�ص  يف 
اجلامعة تراعي يف جدول اأعمالها امل�ساهمة 
امل�ستدامة،  والتنمية  البيئية  احلوكمة  يف 
املا�سية  ال�سنة  خــالل  الــقــيــام  مت  حيث 
ذراع  �ــســد  م�ستوى  عــلــى  ت�سجري  بحملة 
بالتن�سيق  وذلــك  تا�سودة  ببلدية  الدي�ص 
لالأجندة  ا�ستجابة  الغابات  حمافظة  مع 
�سيا�سة  اإطار  يف  وهذا  امل�سطرة،  اخل�سراء 
االقت�سادي  حميطها  على  اجلامعة  انفتاح 

واالجتماعي كجامعة م�سوؤولة اجتماعيا.
اجلهة  يف  ــــان  ومل عـــني  بــلــديــة  وعـــرفـــت 
اجلنوبية من الوالية، حملة ت�سجري وا�سعة 
جويلية،   5 حلــي  املحاذية  الغابة  م�ست 
املدنية  ال�سلطات  خمتلف  فيها  و�ساركت 
من  املــدين  املجتمع  وفعاليات  والع�سكرية 
االأحمر  ــالل  ــه وال االإ�ــســالمــيــة  الك�سافة 
من  النا�سطة  اجلمعيات  وباقي  اجلزائري 
اأحمد،  �سي  اأوالد  من  بكل  الدائرة  بلديات 

قالل وق�سر االأبطال. 

ــل، املــــبــــادرات واالإلــتــفــاتــات  ــس ــوا� ــت ت
االأبي�ص  اجلــيــ�ــص  لــفــائــدة  الــتــكــرميــيــة 
ــا  ــان ــرف ــراوع ــدي ــق ــي ت ــب ــط والـــطـــاقـــم ال
فريو�ص  جمابهة  يف  املبذولة  للمجهودات 
كورونا الذي األقى بظالله ال�سلبية ب�سكل 
اإطار  يف  وهــذا  ال�سحة،  قطاع  على  كبري 
جمابهة  يف  النا�سطني  الفاعلني  تكرمي 
الفريو�ص من اأطباء وممر�سني ومتطوعني 

يف القطاع ال�سحي.
وقامت موؤخرا، جمعيتا جندة االإن�سانية 
العيون،  براأ�ص  امل�سلمني  العلماء  وجمعية 
بذات  االأبي�ص  اجلي�ص  تكرمي  مبــبــادرة 
البلدية نظري تفانيهم يف جمابهة فريو�ص 
املــبــادرة عــددا من  كــورونــا، حيث خ�ست 
اخلري  وفــاعــلــي  اجلــمــعــويــني  النا�سطني 
والبوؤ�ص  الغنب  رفــع  على  عملوا  الــذيــن 
واملعوزة  الفقرية  العائالت  عديد  على 
وما  كورونا  اأزمــة  عز  يف  الظل  مناطق  يف 
التكرمي ح�سور  االأزمــة، حيث عرف  بعد 
املبادرة  االإطاراتواجلمعويينوهي  عديد 
الذين  الوافدين  اإ�ستح�سان  لقيت  التي 
املجتمع  يف  وتفاوؤل  خري  بادرة  اعتربوها 

ويف مدينة راأ�ص العيون.
دار  احت�سنته  الــتــكــرميــي،  الــنــ�ــســاط 

ال�سباب بن الزاوي، وذلك بح�سور خمتلف 
وعديد  والثقافية  اخلريية  اجلمعيات 
جابهوا  ــن  ــذي ال واملــتــطــوعــني  االأطـــبـــاء 
م�ست�سفى  بح�سورمدير  كورونا،  فريو�ص 
املوؤطرين  بني  من  كان  الذي  العيون  راأ�ص 
لهذه املبادرة، حيث كانت الفكرة لتكرمي 
يف  املتطوعني  خا�سة  االأبي�ص  اجلي�ص 
اخلريين  النا�سطني  واأي�سا  الطبي  القطاع 
قدموها  الــتــي  الت�سامنية  الــهــبــات  يف 
بعد  خا�سة  واملــعــوزة  الفقرية  للعائالت 
جراء  اليومية  مداخيلهم  توقفت  اأن 

تداعيات اجلائحة.
هذا واأكد املكلف باالإدارة يف جمعية جندة 
تنظيمهم  بــاأن  العيون،  براأ�ص  االإن�سانية 
االأبي�ص  اجلــيــ�ــص  تــكــرمي  هــو  لــلــمــبــادرة 
والفاعلني يف املجتمع املدين واأي�سا تكرمي 
بوالية  ال�سحفيني  املرا�سلني  مــن  لــعــدد 
احلا�سرون  عرب  ــرى  اأخ جهة  من  باتنة، 
على غرار االأطباء واملتطوعني عن فرحهم 
بالتكرمي الذي لقوه نظري ما قدموه والذي 
واعــرتافــًا  لهم  ــوي  ق ــع  دف مبثابة  يعترب 
جمابهة  يف  بــذلــوهــا  الــتــي  بــاملــجــهــودات 
من  ــرى  االأخ واالأمــرا�ــص  جهة  من  كورونا 

جهة اأخرى.

يف  العاملني  االأ�ــســاتــذة  من  العديد  طــرح، 
التاأخر  م�سكل  التعليمية،  االأطــوار  خمتلف 
للمو�سم  الــدرا�ــســي  الــربنــامــج  يف  احلــا�ــســل 
املتبع  االأفـــواج  نظام  ب�سبب  وهــذا  ــاري  اجل
التدابري  عن  والناجم  الدرا�سة  بداية  منذ 
يرى  حيث  كــورونــا،  فــريو�ــص  مــن  الوقائية 
العديد من االأ�ساتذة اأنه حان الوقت للعودة 
اإىل نظام التدري�ص العادي لتدارك التاأخر 
مع  خ�سو�سا  الــدرا�ــســي  املــقــرر  يف  احلا�سل 
اإجراءات  بعد  االأول  الف�سل  نهاية  اإقرتاب 

االإمتحانات.
بداية  على  اأ�سهر   04 قرابة  مــرور  وبعد 
الدرا�سة، فاإن العديد من االأ�ساتذة يرون اأن 
التدري�ص فقد �سالحيته  النظام احلايل يف 
بالنظر للتاأخر الفادح يف املقرر الدرا�سي ويف 
اأحد االأ�ساتذة من والية  هذا ال�سدد يقول 
من  اأكــرث  تقدمي  من  يتمكن  مل  اأنــه  �سطيف 
�سبعة درو�ص منذ بداية ال�سنة الدرا�سية يف 
حني اأنه تعود على تقدمي �سعف هذا العدد 
خالل ال�سنوات الفارطة ناهيك عن االإرهاق 
االأفــــواج  نــظــام  ب�سبب  ــه  ل تــعــر�ــص  ـــذي  ال
عليه  املفرو�ص  اليومي  الكبري  وال�سغط 
�سرورة  على  يوؤكد  جعله  الــذي  االأمــر  وهو 
التدري�ص  يف  الــعــادي  النظام  اإىل  الــعــودة 
ما  اإ�ستدراك  اأجل  من  املقبلة  الفرتة  خالل 

بقي من درو�ص خا�سة مع تعذر اللجوء اإىل 
التي  العملية  وهي  االإلكرتونية  الو�سائط 

اأثبتت حمدوديتها يف وقت �سابق.
ومع التح�سن امللحوظ يف الو�سعية الوبائية 
والرتاجع الكبري يف اأعداد امل�سابني بفريو�ص 
وو�سول  الفارطة  االأ�سابيع  خــالل  كورونا 
العدد اإىل اأقل من 200 حالة يف اليوم، فاإن 
الكثري من االأ�ساتذة ياأملون يف تدخل وزارة 
الرتبية من اأجل اإنهاء النظام املعتمد حاليا 
يف التدري�ص وال�سماح بعودة النظام العادي 
مل  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأغلب  اأن  خ�سو�سا 
يف  بالفريو�ص  اإ�ــســابــة  حــاالت  اأي  ت�سجل 
من  الوقاية  لتدابري  الكبري  ــرتام  االإح ظل 

الوباء.
وت�ساند �سريحة وا�سعة من االأولياء مطالب 
التدري�ص  نــظــام  اإىل  بــالــعــودة  االأ�ــســاتــذة 
التي  الكبرية  املتاعب  مع  خ�سو�سا  العادي 
االإبتدائي  الطورين  يف  االأولــيــاء  وجدها 
اجلديد،  النظام  مع  التعامل  يف  واملتو�سط 
احلايل  للنظام  ال�سلبي  التاأثري  عن  ناهيك 
على قدرة اإ�ستيعاب التالميذ يف ظل احلجم 
ال�ساعي املكثف الذي يخ�سعون ليبقى احلل 
وت�سديد  الــعــادي  النظام  اإىل  الــعــودة  يف 

اإجراءات الوقاية لتفادي اإنتقال العدوى.
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ويف ت�سريحه لالأورا�ص نيوز يقول الفنان بوهايل 
جدا  مبكرة  �سن  يف  كانت  الفن  يف  بداياته  بيياأن 
كان  التي  والر�سومات  ال�سور  بتقليد  بييداأ  حيث 
اإىل  ينظم  اأن  قبل  واملجالت  اجلرائد  يف  يجدها 
ويرتبع  باتنة  ملحقة  اجلميلة  الفنون  مدر�سة 
مبوهبته  للمدر�سة  الأوىل  الدفعة  عر�ص  على 
و�سعة  باملمار�سة  �سقلها  على  حر�ص  التي  الفذة 

الطالع والنهل من خربات املوؤطرين اأنذاك.
يف ال�سياق ذاته �سرح الفنان بوهايل باأنه كان من 
املتاأثرين باأعمال الفنانني امل�ست�سرقني الذي مروا 
الفنانني  من  الكثر  ر�سمها  التي  القنطرة  مبدينة 
اأبييرزهييم جييييراردي، وفييرومييونييتييان، ودولكييييروا، 
ودينيه وغرهم كثر، ومبجرد اكت�سافه للمدر�سة 
نف�سه  يف  تركت  باأنها  املتحدث  يقول  النطباعية 
اأثرا كبرا باأ�سلوب فنانيها وحبهم لل�سوء والألوان 
ال�سافية النقية. كما يذكر الفنان تاأثره بالكثر 
من الفنانني اأمثال بول �سيزان، وفون قوخ، وكلود 
الفارو  ال�ييسييبيياين  والييفيينييان  فرن�سا،  ميين  مونيه 
فنانني  اإىل  بالإ�سافة  املائيات،  فن  يف  كا�ستانيات 
وحممد  ح�سني  هوارة  اأمثال  اجلزائر  من  اآخرين 

خده، وحممد اأ�سياخم.
واأما فيما يتعلق باأهم التقنيات التي يعتمد عليها 
ي�ستعمل  باأنه  املتحدث  يقول  لوحاته  ر�سم  يف 
الزيتية  الألييوان  غرار  على  التقنيات  من  الكثر 
وتقنية الكريليك بالإ�سافة اإىل الألوان املائية 
الفنية  للم�سات  نظرا  لديه  املف�سلة  تعترب  التي 

املبهرة والناعمة التي ت�سفيها على اللوحة.
بوهايل  �سليم  يقول  املعار�ص  يف  م�ساركاته  وعن 
باأنه �سارك يف الكثر من املعار�ص اجلماعية داخل 
فردي  معر�ص  اأول  ينظم  اأن  قبل  الوطن  وخييارج 
على  حت�سله  اإىل  بالإ�سافة   ،1984 �سنة  لييه 
العديد من اجلوائز على غرار اجلائزة الأوىل يف 
�سالون جريرة �سنة 2011، واجلائزة الثانية يف 
 ،2014 " �سنة  " عائ�سة حداد  الكربى  امل�سابقة 

واجلائزة الأوىل يف �سالون تب�سة �سنة 2015.
القنطرة  مبدينته  تاأثره  الفنان  يخفي  مل  كما 

بب�سكرة م�سقط راأ�سه حيث كان لها ن�سيب معترب 
على  املوا�سيع  من  الكثر  ر�سم  كما  اللوحات،  من 
غرار الأم التي ج�سدها يف لوحة ا�ستثنائية �سرح 
اأمه  اإىل  يهديها  قلبه  على  الأحييب  باأنها  الفنان 

احلبيبة واإىل كل اأمهات اجلزائر ون�سائها.
من  الكثر  لديه  باأن  بوهايل  �سليم  اأ�ساف  كذلك 
الفن  رواق  فتح  اأهمها  الفن  جمييال  يف  امل�ساريع 
الت�سكيلي مبدينة القنطرة وعر�ص اأعماله الفنية 
فيه، كما عرب هذا الأخر عن رغبته اجلاحمة يف 
يتم   ،" الفنان  دار   " ي�سميه  �سغر  منزل  اإجنيياز 
بالقنطرة  ميرون  الذين  الفنانني  لكل  تخ�سي�سه 

لينجزو اأعمالهم من وحي البيئة امللهمة.
ويف اخلتام عرج الفنان على واقع الفن والفنانني 
الت�سكيليني يف اجلزائر معربا عن اآ�سفه عن احلالة 

الذي  والفنان  الفن  اإليها  اآل  التي  املييزرييية 
ال�سلطات  من  يذكر  اهتمام  اأي  يتلقى  ل 

هذا  يتحمل  حيث  املجتمع،  من  وحتى 
مواد  اقتناء  عاتقه  على  الأخيير 

الر�سم والتلوين من قوت اأبنائه 
لر�سم ويوؤطر اأعماله وينتقل 
حتت  امليييدن  يف  عر�سها  اإىل 

بالإ�سافة  ال�سخ�سية،  نفقاته 
مالة  من  لغرفة  ا�ستئجاره  اإىل 

اخلييييا�ييييص 
بالإهمال  الييفيينييان  يييقييابييل  الأخيييير  ويف  اأييي�ييسييا، 
والتهمي�ص من اأفراد املجتمع الذين باتوا يف�سلون 
ت�سييع الوقت يف اأمور تافهة ل تنفع عو�ص زيارة 
الواقع  هذا  يعك�ص  حيث  الراقي،  الفن  معار�ص 

املرير امل�ستوى الثقايف والفني املتدين لالأفراد.

فوتوغرايف  م�سور   20 من  مكون  وفد  �سارك 
اأقيم  معر�ص  يف  اجلزائر  من  ت�سكيلي  وفنان 
دولة من   47 ليبيا مب�ساركة  دولة  موؤخرا يف 
القارات الأربعة، حيث تكلل املعر�ص بالنجاح 
اأعلى  على  فنانني  كانوا  امل�ساركني  اأن  خا�سة 

م�ستوى من الحرتافية.
منظمة  طرف  من  تنظيمه  مت  الذي  املعر�ص 
وال�سياحة  والثقافة  للفنون  ب�سمتي  ري�ستي 
اأوني�ص  فييرج  ح�سن  د.  ال�سيد  رعيياييية  حتييت 
رئي�ص الهيئة العامة للثقافة يف دولة ليبيا مت 
على اأعلى م�ستوى من التنظيم مب�ساركة عدد 
كبر من الفنانني، منهم من متكن من احل�سور 
للظروف  نظرا  ذلييك  الكثر  على  تعذر  فيما 
العامل ب�سبب تف�سي فرو�ص  التي مير بها كل 
اإدارة  دفع  ما  وذلك  امل�ستجد  التاجية  احلمى 
كبرة  عر�ص  �سا�سة  تن�سيب  اإىل  املنظمة 
بطريقة ال�سقاط ال�سوئي ليتم عر�ص �سور 

للم�ساركني وكذا �سور لأعمالهم الفنية.
الفنانني  وفد  ممثلة  املعر�ص  من�سقة  وح�سب 
املعر�ص  تخلل  �سمية  خلوياتي  اجلزائريني 
ومعر�سا  مو�سيقية  وعرو�سا  �سعرية  نييدوة 
الأن�سطة  بع�ص  وكييذا  الت�سكيلية،  للفنون 

اخلا�ص  ال�سعبي  الييرتاث  من  املميزة  الفنية 
العريق  بييرتاثييهييا  املييعييروفيية  ليبيا  بييدوليية 
والأ�سيل، ومت�سك �سعبها به كموروث ثقايف ل 

غنى عنه يف التظاهرات الفنية والثقافية.
اأن دولة ليبيا كانت ول تزال ال�سباقة  يذكر 
تدعم  التي  التظاهرات  هذه  مثل  تنظيم  يف 
يتم  اأين  العاملية،  والثقافية  الفنية  ال�ساحة 
م�ستوى  اأعلى  على  و�سالونات  معار�ص  تنظيم 
يف  �سواء  وقاماته  الراقي  بالفن  لالحتفاء 
الفوتوغرايف  الت�سوير  اأو  الت�سكيلي  الفن 

وغرهما من الفنون الراقية.
اجلزائر  باأن  �سمية  خلوياتي  اأ�سافت  كذلك 
تيي�ييسييارك حيياليييييا يف مييعيير�ييص اآخييير اأقيييييم يف 
امل�ساركة  كانت  حيث  ال�سقيقة  �سوريا  دوليية 
فنانني  بني  اأي�سا  فنانا   20 من  متكون  بوفد 
اأعلى  على  فوغرافيني  وم�سورين  ت�سكيليني 
اجلزائر  لي�سرفوا  الحرتافية،  من  م�ستوى 
اأن  منوهة  العاملية،  التظاهرات  هذه  مثل  يف 
عدد الدول امل�ساركة يف املعر�ص املقام ب�سوريا 
ي�سل اإىل 36 دولة من خمتلف اأنحاء العامل، 
25 من ال�سهر  كما يرتقب اأن ي�ستمر حتى الي 

اجلاري.

�شجل م�شاركة 38 فيلما من 23 دولة اإفريقية
عنـابة

اأم البواقي

ب�صكرة

الفارطة  االأيام  خالل  الثقافية  الن�ساطات  من  العديد  ميلة  مبدينة  امليلي  مبارك  الثقافة  دار  نظمت 

وهذا احتفاء باليوم الوطني لل�سهيد من خالل الربنامج الذي توا�سل ملدة اأ�سبوع كامل حيث مت تنظيم العدد 

االأول من املقهى الثقايف للوالية بح�سور جمموعة من االأدباء واملثقفني من خمتلف واليات الوطن، ومت ا�ستعرا�ص 

املهاجرين،  تخ�ص  التي  الق�س�ص  من  جمموعة  وهي  بو�سلة  لدوادي  "عبور"  كتاب  غرار  على  الكتب  من  جمموعة 

وكتاب "جدلية الظل" جلمال بعلي وهي جمموعة من الق�سائد التي تناول ال�ساعر من خالل تاأثريات جائحة 

اآلة  على  بتقا�سيم  مرفوقة  �سعرية  اإلقاءات  تنظيم  ومت  �سطاف،  لبالل  احلياة"  "كمياء  وكتاب  كورونا، 

العود وتنظيم معر�ص للفنان الت�سكيلي "بلوط يايا"، كما مت تقدمي عر�ص م�سرحي لالأطفال بعنوان 

مبيلة.   86 ميالف  احلر  امل�سرح  جمعية  تقدمي  جدي" من  يا  "اأحكيلي 

كما ت�سمن برنامج االحتفال باليوم الوطني لالأخوة والتالحم بني ال�سعب وجي�سه من اأجل 

اإىل  اإ�سافة  فولكلورية  ا�ستعرا�سات  تنظيم  فيفري   22 لتاريخ  امل�سادف  الدميقراطية 

التالحم  الكبار حول مو�سوع  واملبدعني  لالأطفال  الت�سكيلية  للفنون  ور�سات حية 

بني ال�سعب وجي�سه مع توزيع ح�سة من الكتب و�سهادات االعرتاف لالأجهزة 

دار  اإنتاج  من  وطنية  الأغــاين  فيديوهات  وعر�ص  والع�سكرية  االأمنية 

"ميلة  بعنوان  الوطنية  لالأغنية  برنامج  تقدمي  مت  كما  الثقافة، 

تغنيك يا جزائر". 

تظاهر�ت ثقافية لإحياء �ليوم 

�لوطني لل�ضهيد و�ليوم �لوطني 

لالأخوة و�لتالحم 

ميلة

بدري. ع

رقية. ل

رقية. ل

باتنة

نور�سني. م

مائية  لوحات  يج�ضد  مبدع  بوهايل" فنان  "�ضليم 
مميزة ملدينته "�لقنطرة" م�ضدر �إلهامه �لأول

�نطالق �لطبعة �لأوىل للمقهى �لثقايف 
م�ضكيانة بح�ضور نخبة من �لكتاب و�لفنانني

�لفنية  ب�ضمتهم  ي�ضعون  جز�ئريا  فنانا   20
�لفريدة يف معر�ض )لوت�ض ليبيا( �لعاملي

�لعر�ض �لأّول مل�ضرحّية "مرمي 
و�لبهلو�ن" لالأطفال يلهب 

خ�ضبة �مل�ضرح

�لفيلم "ما جني�ض" ميثل �جلز�ئر يف مهرجان "موبايل فيلم �إفريقيا"

يعترب �لفنان بوهايل �سليم �بن مدينة �لقنطرة بو�بة �ل�سحر�ء و�حد� من �أهم �لفنانني �لت�سكيليني �ملتخ�س�سني يف ر�سم �ملائيات يف �جلز�ئر لي�س فقط لغز�رة 
�نتاجه و�منا لالحرت�فية �لعالية و�الح�سا�س �ملرهف و�الأ�سلوب �ملبدع �لذي يج�سد به �لفنان لوحاته �لفريدة.

والفنون  للثقافة  امل�ستقبل  جمعية  حت�سر 
بولية اأم البواقي، لفعاليات الطبعة الأوىل 
للمقهى الثقايف م�سكيانة ال�سبت املقبل، والتي 
املبدع،  ال�سباب  من  جمموعة  عليها  ي�سرف 

وذلك باملركز الثقايف بن نادر الطيب.
نا�سط  وهو  اأ�سرف  اهلل  عطية  ال�ساب  وقال 
املقهى  اأن  الييثييقييايف،  املييجييال  يف  جييمييعييوي 
جمعية  تبنتها  فكرة  هو  م�سكيانة  الثقايف 
امل�ستقبل الثقافية للفنون، ترمي اإىل اإنعا�ص 
ف�ساء  وخلق  م�سكيانة  مدينة  يف  الثقافة 
تكون  �سهرية  تظاهرة  يف  يتمثل  اإبييداعييي 
مبدعني  ا�ست�سافة  يتم  مفتوح  ف�ساء  يف 
الطبعة  �سيوف  اأن  م�سيفا  الثقافة،  و�سناع 
عبد  الكاتب  هييم  الثقايف  للمقهى  الأوىل 
ال�ساعر علي بوزوالغ، املمثل  الرزاق بوكبة، 
امل�سرحي اأكلي مداح واأ�سماء اأخرى �ست�سرف 

الطبعة.
على  اأ�سرف  ال�ساب  نوه  حديثه  جممل  ويف 
برنامج الفعالية �ستعرف تقدمي فقرة من�سة 
الرزاق  عبد  الكاتب  خاللها  يتحدث  مبدع 
حيوي،  كفعل  الييقييراءة  جتربة  عن  بوكبة 
خاللها  يلقي  �سعرية  فييقييرة  �ستكون  كما 
ق�سائده  ميين  بع�سا  بييوزوالييغ  علي  ال�ساعر 

الن�ساطات  وعديد  م�سرح  عر�ص  جانب  اإىل 
خالل  الطبعة  منظمو  عنها  �سيك�سف  التي 

الفعالية.
الثقايف   املقهى  اأن  على  املتحدث  ذات  واأ�سار 
مكتبة  اأول  لأطيييالق  التح�سر  على  يعمل 
مقهى  يف  يتمثل  عمومي  ف�ساء  يف  �سعبية 
خالل الأيام القليلة املقبلة على اأن تتوا�سل 
عملية اإطالق املكتبات يف الف�ساءات العامة 
مبعدل مكتبة كل �سهر حتمل كل مكتبة ا�سم 
فنان او اأديب ترك ب�سمته وتنا�ساه املجتمع 

تخليد ولو رمزي ل�سمه.

�سهد العر�ص الأّول مل�سرحّية مرمي والبهلوان ت�سجيل جناحه 
بامتياز، الّن�ص من تاأليف الكاتب الروائي وامل�سرحي حمّمد 
الكامل بن زيد ، واإخراج املخرج ال�ساب عبد العايل دباب�ص، 
�سينما  قاعة  لالأطفال  املوجهة  امل�سرحّية  احت�سنت  اين 
الزعاط�سة بح�سور جمهور غفر من الأطفال واأوليائهم 

اكتظت بهم القاعة العريقة.
امل�سرحّية من اإنتاج امل�سرح اجلهوي بب�سكرة، تتحّدث 
امل�سرحّية عن بهلوان يفاجاأ ذات يوم بغياب جمهوره 
عن العر�ص، فيحزن حزا �سديدا على ذلك، وهنا تظهر 
وتقرتح  عنه،  تخفف  اأن  حتيياول  التي  مرمي  الدمية  له 
عليه اأن يقّدم يذهب عر�سه يف الغابة اأمام احليوانات، لكّنه 
والثعلب  احلرباء  ا�ستالء  وهي  الغابة  يف  اأخرى  مب�سكلة  يتفاجاأ 
على الغابة، يف غياب الأ�سد، وتقوم الدمية مرمي والبهلوان مب�ساعدة 
ال�ساحرة،  واحلييربيياء  الثعلب  على  القب�ص  باإلقاء  احليوانات  �سغار 

وا�سرتجاع امللك امل�سلوب.
اأجل  من  متثيلية،  جمّرد  كان  ذلك  كّل  اأّن  البهلوان  يكت�سف  املطاف  نهاية  ويف 
امل�سرحّية  وتنتهي  �سديدا،  فرحا  بذلك  فيفرح  ميالده،  بعيد  البهلوان  مفاجاأة 
بفرحة كبرة. اأبدع املمثلون يف العر�ص وقدموا امل�ساهد كاأّنهم ممثلون حمرتفون.      

اجلزائر  غييرنييوط  بيين  م�سطفى  املييخييرج  ميثل 
اإفريقيا"  فيلم  "موبايل  مهرجان  فعاليات  يف 
عر�ص  يتم  حيث  جني�ص"  "ما  الق�سر  بالفيلم 

الأفالم يف املوقع الر�سمي للمهرجان.
ثواين  و10  دقيقة  يف  الفيلم  اأحييداث  وتييدور   
�سابان  ق�سة  ويييروي  "احلرقة"  مو�سوع  حول 
يتحدثان عرب الهاتف، اأحدهم يعاين من حالة 
البحر  بعبور  قييراره  ل�سديقه  ويو�سح  اكتئاب 
اجلانب  اإىل  للو�سول  �سرًا  املتو�سط  الأبي�ص 

الآخر من اأوروبا.
اأفالم  ويعد  املخرج م�سطفى بن غرنوط �سانع 
ماي   18 يف  مب�ستغامن  ولييد  التكوين،  ع�سامي 
ومهرجانات  م�سابقات  عدة  يف  و�سارك   1987
اأبرزها  دولية  جائزة   15 على  وحت�سل  عاملية 
جائزة ال�سندوق العاملي للطبيعة بالدورة ال 10 
من املهرجان الدويل لأفالم البيئة ب�سف�ساون يف 
املغرب، جائزة مهرجان اأفالم التنمية امل�ستدامة 
اأح�سن  جائزة  املتحدة،  الأمم  طرف  من  املنظم 
فيلم ق�سر جدا مبهرجان طنجة زووم لل�سينما 
الجتماعية باملغرب، املرتبة الثانية يف م�سابق 
العامل  ملنظمة  اي�سي�سكو  الق�سرة  الأفييييالم 
جائزة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الإ�سالمي 

اأح�سن تركيب مبهرجان ازاديان بالهند.
من  الوحيد  العمل  جني�ص"  "ما  فيلم  ويعترب   
اجلزائر يف املهرجان، وا�ستقبلت الهيئة املنظمة 

497 فيلما من 38 دولة ليتم انتقاء 51 فيلما 
اجلوائز،  على  للتناف�ص  اإفريقية  دولة   23 من 
البنني،  اإفريقيا،  جنوب  اجلزائر،  من  والأفالم 
بوركينا فا�سو، بورندي، الكامرون، كوت ديفوار، 
املغرب،  مايل،  مدغ�سقر،  كينيا،  الغابون،  م�سر، 
الكونغو  اأوغندا،  نيجريا،  ناميبيا،  املوزمبيق، 
الطوغو  ال�سنغال،  روانييييدا،  الييدميييقييراطييييية، 

وتون�ص.
 وتهدف هذه التظاهرة التي انطلقت فعالياتها 
غاية  اإىل  و�ستتوا�سل  اجلاري  فيفري   17 يوم 
يف  واملبدعني  املواهب  لك�سف  القادم  مار�ص   17
الهواتف  با�ستعمال  ال�سينما  و�سناعة  الإخراج 
مدتها  تييرتاوح  ق�سرة  اأفييالم  وباإجناز  الذكية 
مت  وقييد  دقيقتني،  من  اأقييل  اإىل  دقيقة  بني  ما 
املهرجان  يف  للفائزين  قيمة  جوائز  تخ�سي�ص 
املرافقة  ميين  الأفيييالم  �سناع  ي�ستفيدوا  حيث 
اجلائزة  هييي  واجلييوائييز  م�ستقبال،  والتمويل 
فيلم  جييائييزة  اأورو،   10000 بقيمة  الييكييربى 
قناة  تقدمها  اأورو   2500 قيمتها  الفرنكفونية 
MONDE TV5، جائزة املو�سيقى الأ�سلية 
جائزة  "�ساكام"،  تقدمها  اأورو   2500 قيمتها 
تقدمها  اأورو   2000 قيمتها  الوثائقي  الفيلم 
"ايبو"، جائزة اأح�سن خمرجة افريقية يقدمها 
مهرجان "طازمة"  من برازافيل بقيمة 1500 

اأورو.

اجلوائز  هييذه  خييالل  ميين  املنظمون  وي�سعى   
من  املييزيييد  �سناعة  على  املخرجني  لت�سجيع 
اختيار  و�سيتم  اخلا�سة،  باإمكانياتهم  الأفييالم 
املتكونة  التحكيم  جلنة  طييرف  من  الفائزين 
املمثلة  با�سي،  بليك  الكامروين  املو�سيقي  من 
النيجري  املخرج  دوكيبو،  هيلدا  النيجرية 
اأميلوين، املخرج الرواندي جوال كاركزي  اأوبي 
واملخرجة وكاتبة ال�سيناريو التون�سية ا�سمهان 
فال،  نييغييوين  هييي  املييهييرجييان  وحمافظة  حلييميير، 
الفريقي  للفيلم  موبايل  فمهرجان  للتذكر 
حدث من مو�سم اإفريقيا 2020 الذي ينظم يف 

فرن�سا.
الفرتة  يف  فعالياته  جترى  اأن  املفرت�ص  من  وكان   
لكن   2020 دي�سمرب  اإىل  جييوان  بني  ما  املمتدة 
ويجمع  كورونا  جائحة  تف�سي  ب�سبب  تاأجيله  مت 
الكثر من املبدعني من القارة ال�سمراء حيث م�ست 
حقوق  بيياملييراأة،  متعلقة  عديدة  جمييالت  الأفييالم 
تاريخية  وقائع  كورونا،  فرو�ص  البيئة،  الن�سان، 
املن�سة  يف  م�ساهدتها  وميكن  اآخيييرى،  وموا�سيع 
الفاي�سبوك،  اأو عرب �سفحات  للمهرجان  الر�سمية 
 ،23 اأييييام  حتييديييد  مت  وقييد  وتييويييرت،  ان�ستغرام 
الأفالم  توزيع  اأجل  من  القادم  مار�ص  و25   24
يف  فرن�سا  �سفارة  مع  بالتن�سيق  تون�ص  يف  وعر�سها 
تون�ص واملعهد الفرن�سي يف تون�ص اأين �سيتم تنظيم 

ور�سات يف جمالت ال�سينما.    
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عالج
با�ص  للطبيب قاللي  لراجلها رحت  وحدة قالت 

تتخل�سي من ال�سغط لزم
�سياحة  واأ�سبوع  لدارنا  واأ�سبوع  لدبي  تروحي 

داخلية
وين راح تديني اأول بال�سة

واحييد  طبيب  ن�سوفو  الييييزوج: 
اآخر!؟.

مكر
قالت لزوجها اإذا مت كم تنتظر 

حتى تتزوج الثانية ؟!
قال لها : اإىل اأن يجف تراب قربك

... قالت: اأتعدين بهذا؟!
فتب�سم الزوج و قال اأعدك واهلل

وبعد ما توفت الزوجة ..
اليييزوج يييزور قييرب زوجييتييه كييل يييوم ملدة  اأ�سبح 

�سنة..
و القرب دائم البلل.. ل يجف

املقربة  اإىل  الييزوج  ذهب  الأيييام  من  يييوم  يف  و 
م�ساء

و وجييد اأخاها يف املييقربة..
�ساأله: ميياذا تفعل هنا؟

كل   .. اختي  و�سية  اأنييفييذ  قييال: 
يومني اأبلل تراب قربها؟!!.

متخميخ
قالك التلميذ اجلزائري

ينّقل على املخ تاع الق�سم
يف المتحان..اأومبعد يدير مترين غالط 

بالعاين
با�ص ما يفيقلو�ص الأ�ستاذ

اليينيي�ييسييب والحييييتيييييييييال يييييبييييداأ ميييين مييقيياعييد 
الدرا�سة؟!!. 

معلومات م�سلية

الفلو�س كي 
يكون يف 

البي�سة

اأمثال �سعبية

• عمال بع�ص مناجم الذهب يف البريو يعملون 
يوم واحد  لهم  راتب، ويخ�س�ص  يوما بدون   30
املنجم  ذهب  من  حمله  ميكن  ما  حلمل  ال�سهر  يف 

ل�ساحلهم اخلا�ص.
"ليوناردا  ا�ــســمــهــا  ــة  ــي ــال ــط اإي �ــســفــاحــة   •
�سيان�سويل" كانت تقتل �سحاياها وحتولهم اإىل 

كعك لتقدمهم ل�سيوفها مع ال�ساي.
وخم�ص  مطارا  ثالثني  ببناء  قامت  ال�سني   •
العامل  يف  ج�سور  اأطــول  وثالث  ميرتو  وع�سرين 
واأربعني  حديدية  �سكك  كيلومرت  اآالف  وع�سرة 
ناطحات  وخم�ص  �سريعة  طــرق  كيلومرت  األــف 

�سحاب كل هذا يف خم�ص �سنوات فقط.
تبلغ حوايل  الناري  للعيار  الق�سوى  • ال�سرعة 
اأ�سعاف   3 يوازي  ما  اأي  الثانية  يف  مرتا   1065

�سرعة ال�سوت تقريبا.
850ع�سلة  فيه  بالكامل  االإن�سان  ج�سم   •
ع�سلة،   40،000 به  الفيل  خرطوم  اأمــا  فقط 
لذلك خرطومه قوي جدا، ويتحكم به مبرونة 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على مري ولد 

�سلطان �ساكن يف 
خفاه ما تعرف 
وجهو من قفاه

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع والع�سرون 

من �سهر فيفري
اأمريكا  �ــســوت  اإذاعــــة  بــدايــة  ـ   1942

العربية يف وا�سنطن.
امل�سري  الـــوزراء  رئي�ص  اغتيال  ـ   1945
احلزب  اأع�ساء  اأحد  يد  ماهر" على  "اأحمد 
احلرب  م�سر  دخول  عر�سه  ب�سبب  الوطني، 

العاملية الثانية �سد اأملانيا .
للهدنة  رودو�ــص  اتفاقية  توقيع  ـ   1949

بني العرب واإ�سرائيل يف جزيرة رودو�ص.
م�سر  يف  الــثــورة  قــيــادة  جمل�ص  ـ   1954
جمال  ويعني  جنيب  حممد  الرئي�ص  يقيل 

عبد النا�سر.
للعمال  العام  ــاد  االحت تاأ�سي�ص  ـ   1956
التحرير  جبهة  رعاية  حتت  اجلزائريني 
عاما  اأمينا  اإيدير  عي�سات  وانتخاب  الوطني 

لالحتاد.
الرئي�ص  يخلع  الغيني  اجلي�ص  ـ   1966
اأنكراه يتوىل  اآرثر  كوامي نكروما، وجوزيف 

رئا�سة للدولة.
ال�سعودية  مــلــك  جــثــمــان  نــقــل  ـ   1969
من  بالطائرة  العزيز  عبد  بن  �سعود  االأ�سبق 
مقربة  يف  دفنه  ليتم  ال�سعودية  اإىل  اأثينا 
العود مبدينة الريا�ص بعد ال�سالة عليه يف 

مكة املكرمة.
ــواري  ه ــورة  ــث ال جمل�ص  رئي�ص  ـ   1971
ال15  الــذكــرى  مبنا�سبة  يعلن  بــومــديــن 
اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد  لتاأ�سي�ص 
البرتول من  باملائة من   51 ن�سبة  تاأميم  عن 

ال�سركات االأجنبية و تاأميم الغاز الطبيعي.
)بو�سط  "الن�سر"  م�سجد  تد�سني  ـ   1972
للدرا�سة  قاعات  بثالث  وجتهيزه  االأبــيــار( 

خ�س�ست ملحو االأمية.
اأول جراحة ناجحة بقلب مفتوح  ـ   1980
�سنة   17 العمر  مــن  تبلغ  ل�سابة  اأجــريــت 

بق�سنطينة.
تاأ�سي�سي  مــوؤمتــر  اأول  تنظيم  ـ   1980

لالحتاد الوطني للرتاجمة و املرتجمني.
يف  مــ�ــســري  �سفري  اأول  ــول  و�ــس ـ   1980
اأبيب  تــل  -اإىل  مرت�سى  �سعد  اإ�ــســرائــيــل- 
بن  اإلياهو  م�سر  يف  اإ�سرائيلي  �سفري  واأول 

اإلي�سار اإىل القاهرة.
م�سراوة   - اجلــزائــري  الطبيب  ـ   1990
االأع�ساب  طــب  م�سلحة  رئي�ص   - بولنوار 
بجائزة  يــفــوز  بقطر  "حمد"  مب�ست�سفى 

اأح�سن طبيب ل�سنة 1989.
زروال  اليامني  اجلمهورية  رئي�ص  ـ   1996
اجلزء  و  رمــل  حلا�سي  الــغــاز  املــركــب  يفتتح 
ــرابــط بني  ــبــوب الــغــاز ال ــري مــن اأن ــزائ اجل

اأوروبا و املغرب العربي.
لل�سرطة  مركزية  م�سلحة  اإن�ساء  ـ   2008
الع�سكرية  امل�سالح  م�ستوى  على  الق�سائية 

لالأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
راوؤول  ينتخب  الكوبي  الربملان  ـ   2008
ا�ستقالة  بعد  وذلــك  لكوبا  رئي�ًسا  كا�سرتو 

اأخيه فيدال كا�سرتو.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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حكـــمة
مرتني  ال�����������ش�����يء  ف����ع����ل  ه������و  ال�����غ�����ب�����اء 
اخلطوات  وب��ن��ف�����س  الأ����ش���ل���وب  ب��ن��ف�����س 
خمتلفة ن������ت������ائ������ج  ان�������ت�������ظ�������ار  م���������ع 

�شورة م�شحكة

ي يف رايك يا �سي عالوة وباء كورونا مازال 
مطول معانا؟

عزالدين طب�ص ب�سكرة
على ح�ساب املعطيات املتوفرة..ما ابقا�ص 

ونودعو كورونا ونقولولو اإىل اللقاح؟!.
بع�ص  من  جدوى  ل  اأنه  نح�ص  �ساعات  ي 
من  حتييط  لأنييهييا  وامل�سابقات  ال�سباقات 

قيمتي مباذا تن�سحني؟
�سهيب وادي عني البي�ساء

ل  اأن  وامل�سابقات  ال�سباقات  يف  املهم 
تت�سابق مع احلمر لأنك لو خ�سرت �ستكون 
حمارا فا�سال ولو فزت عليهم �ستكون اأف�سل 
جدارتك  واأثبت  الفئة  اخرت  حمار..اإذن 

وجدارة جد مياك؟!.
يفقد  عندما  هو  القت�سادي  الركود  ي 
عندما  فهو  الك�ساد  اأمييا  وظيفته،  جييارك 

ياأتي دورك اأنت..فهل جاء دورك؟
فوزي ل�سطب قاملة

احلمد هلل ما زلنا يف حالة ركود..اهلل ل 
تو�سلنا للك�ساد؟!.

الدفني  ال�سر  عن  امل�سوؤولني  يت�ساءل  ي 
وراء ظاهرة "احلرقة" يف اأو�ساط ال�سباب 

اجلزائري اأجبهم يا �سي عالوة؟
خل�سر بن �سديرة بو�سعادة

البحبوحة  من  كرهوا  بب�ساطة  لأنهم 
اجلو  يبدلوا  فيها..فحبوا  غييارقييني  يل 

وَيْتِميْزُرو �سوية؟!.
ي اأكرث حاجة ما نقدر�ص نفهمها عواطف 

اجلزائريني؟
ح�سني.م باتنة

يكونوا  كييي  فالبع�ص  حقيقة  هيييذي 
فييرحييانييني يييلييعييبييوهييا زعييفييانييني بييا�ييص ما 
زعفانني  يكونوا  وكي  بعني،  ي�سربوهم�ص 
ي�ست�سفاو�ص  ما  با�ص  فرحانني  يلعبوها 
تفهم  مييا  الب�سر  ميين  اليينييوع  فيييييهييم..وهييذا 

را�سهم من رجليهم ؟!.

نتيجة الإلتزام بالآجال 
القا..نوووووووو..نية 

يف اإجناز امل�ساريع؟!



عبد الهادي. ب

عالء. عميلة
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�صطيف

بدري. ع

نا�سر. م

باتنة

قاملة

متكن عنا�سر االأمن بوالية باتنة، من 
توقيــف 3 اأ�سخا�ــص خطرييــن تــرتاوح 
اأعمارهــم بــني 23 و25 �سنة مــن بينهم 
م�ستــوى  علــى  وذلــك  ق�سائيــا  م�سبــوق 
طريــق الــوزن الثقيــل حــي تام�سيط يف 

باتنة.
االت�ســال  خلليــة  بيــان  وح�ســب 
والعالقــات العامــة باأمن واليــة باتنة، 

ليــال، حيــث  املوقوفــون ين�سطــون  فــاإن 
يقومــون برتويــج املخــدرات واملوؤثــرات 
العقليــة مــع االعتداء علــى االأ�سخا�ص، 
حيــث ُعــرث بحوزتهــم علــى 26 قر�ــص 
مهلو�ص، اإ�سافــة اإىل كمية من املخدرات 
بوزن 24 غــرام وجمموعة من االأ�سلحة 
البي�ساء و10 خراطي�ص وكذا مبلغ مايل 
يعتــرب من عائدات الرتويــج، كما متكنت 

خمتلف فرق امل�سلحة الوالئية لل�سرطة 
اأ�سخا�ــص   04 الق�سائيــة، مــن توقيــف 
تــرتاوح اأعمارهــم بــني  26 و34 �سنــة 
مــن بينهــم م�سبوقــني ق�سائيا، بــكل من 
مدينتــي باتنــة ووادي و�ســوف، فيما مت 
حجز 9494 قر�ــص مهلو�ص من خمتلف 
االأنــواع، ليتم تقــدمي امل�ستبه بهــم اأمام 

اجلهات الق�سائية املخت�سة اإقليميا.

للدرك  الإقليمية  الفرقة  اأفييراد  متكن   
 3 توقيف  من  بي�ساء،  بن  بعني  الوطني 
اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم ما بني 20 و27 
و�سوق  الطارف  ولية  من  ينحدرون  �سنة 
مفادها  مييوؤكييدة  معلومات  بعد  اأهييرا�ييص، 
املطاريح  بقرية  النرتنيت  �سبكة  تعر�ص 
وال�سرقة،  للتخريب  بي�ساء  بيين  بعني 

وبعد  النحا�ص،  كوابل  �سرقة  خالل  من 
معتربة  كمية  على  العثور  مت  التحقيق 
من الكوابل حمل ال�سرقة خمباأة باإحكام 
و�سط اأر�ص فالحية، ليتم تقدمي امل�ستبه 
املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات  اأمييام  فيهم 
املوقوفني  ميين  اثيينييني  اإييييييداع  مت  حيييييث 

والإفراج عن الثالث.

بالطريق  وقع  خطر  مرور  حادث  خلف 
وليتي  بني  الرابط   102 رقم  الوطني 
بني  ا�سطدام  اإثيير  البواقي،  واأم  قاملة 
اجلي�ص  ميين  اأفييييراد  متنها  على  �ييسيييييارة 
�سخ�ص  وفاة  و�ساحنة،  الوطني  ال�سعبي 
واإ�سابة  املكان  عني  يف  �سنة،   46 يبلغ 

 24 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�ص   03
متفاوتة  واإ�سابات  بجروح  �سنة  و36 
اأعوان  طرف  من  اإ�سعافهم  مت  اخلطورة 
احلماية املدنية ومت نقل جميع ال�سحايا 
اجلوارية  لل�سحة  العمومية  للموؤ�س�سة 

تاملوكة.

ولية  باأمن  والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 
العمر  من  يبلغان  �سخ�سني  من توقيف  قاملة، 
22 و28 �سنة، مقيمان بباتنة، فيما مت حجز 
01 كلغ و51 غرام من مادة الزئبق الأبي�ص 

مت  حيث  بال�ستيكية،  قييارورة  داخل  الف�سي 
ملفا  �سدهما  وكييون  الق�سية  يف  حتقيق  فتح 
ق�سائيا اأين قدما اأمام حمكمة وادي الزناتي، 

حيث �سدر يف حقهما رقابة ق�سائية.

للحماية  الثانوية  الييوحييدة  تدخلت 
اإخماد  اأجييل  من  بالتالغمة،  املدنية 
اللحوم  لييبيييييع  جتيييياري  حمييل  حييريييق 
ببلدية  حييمييالوي  بييوغييدة  نهج  بحي 
احرتاق  ت�سجيل  مت  حيث  التالغمة، 

جهازي تلفاز وا�ستقبال ومكيف هوائي 
اللحم وثالجة حجم كبر،  واآلة فرم 
وكذا كر�سي خ�سبي واأ�سالك كهربائية 
فيما مت اإنقاذ باقي املحل ومنزل عائلي 

متكون من طابق اأر�سي.

متكنت م�سالح اأمن ولية �سطيف، 
�ساحب  ملمار�سات  حد  و�سع  من 
بو�سط  متواجد   جتيياري  حمييل 
يعر�ص  كيييان  �سطيف  مييدييينيية 
وحدة   1000 يناهز  ما  للبيع 
من املواد الغذائية ال�ستهالكية 
منتهية ال�سالحية والتي �سملت 
احللوى  الب�سكويت،  من  كميات 
امل�سروبات  الياغورت  ال�سامية، 

باأنواعها.
ا�ستغالل  اإثيير  العملية  وجيياءت 
�ساحب  باإقدام  تفيد  معلومات 
حمل جتاري كائن و�سط املدينة 
مواد  للبيع  عر�ص  على  �سطيف 
ال�سالحية،  منتهية  غذائية 
اأي تاأخر  ومت على الفور ودون 
والتاأكد  املكان  عني  اإىل  التنقل 
التي  املعلومات  تلك  �سحة  من 
بعد  وهيييذا  �سليمة،  اأنييهييا  تبني 
وحدة   1000 يفوق  ما  �سبط 
من الب�سكويت احللوى ال�سامية، 
باأنواعها  وامل�سروبات  الياغورت 
خمتلفة  ميييييواد  جيييانيييب  اإىل 
احللوى،  ت�سنيع  يف  ت�ستعمل 
حيث مت حجزها مع فتح حتقيق 

يف مالب�سات الق�سية.

�سي الأورا�سي..
قالوا ن�سلموا امل�سعل لل�سباب... ونخليوهم 
يرفعوا  غياب...  طول  بعد  لبالد  يخدموا 
اخلراب...  ويوقفوا  ال�ساعد  اجليل  را�ص 
تنفيذ  ليه  ومالقينا  كثري  �سمعناه  كــالم 
�ساهل  الــكــالم  ت�سعاب...  ــدات  ب ـــور  واالأم
والفعل  الــرتاب...  و�سط  ق�سور  بيها  نبنيو 

ربي يجيب مازال طامعني يف ال�سياب...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف جمرمني خطريين وحجز قرابة 10 اآلف قر�س مهلو�س
وجب الكالم

اإن النية يف التغيري وم�ساعي التغيري يف اأي جمتمع 
ويف  فرد  كل  عقل  يف  حا�سرة  تكون  اأن  اإال  ميكن  ال 
اآخر  الذي يختلف فيه فرد عن  نف�ص كل فرد، لكن 
نوع  اأخرى هو  اأو طائفة عن  اآخر وفئة  وطرف عن 
يف  يرغب  من  هناك  اأن  مبعنى  التغيري،  وطريقة 
حتقيق تغيري اإيجابي كغاية "جماعية" وهناك من 
يرغب يف حتقيق تغيري من اأجل اأن يتوىل هو قيادة 
هذا  يخدمه،  ملا  التغيري  قيادة  اأو  الالحقة  املرحلة 
اأي جمتمع  يف  فرد  فكل  اأخــرى  ومن جهة  من جهة، 
يحمل يف عقله تفكريا معار�سا لبع�ص ما هو حا�سل 
هذه  بــاأن  الــقــول  ميكن  اأي�سا  وهنا  واقـــع،  هــو  ومــا 
الآخر  فرد  ومن  الآخر  �سخ�ص  من  تختلف  املعار�سة 
اأي اأن هناك من يعار�ص واقعا ما بهدف اإيجاد واقع 
يف  يتموقع  اأن  اأجــل  من  يعار�ص  من  وهناك  اأف�سل 

الواقع الذي ي�سبو ويدعو اإليه.
الثاين  يف  االأ�سيل  ال�سعبي  للحراك  نعود  عندما 
اأن  اإال  لنا  فلي�ص   2019 عام  فيفري  من  والع�سرين 
اجلزائريني  اأغلبية  اأرادت  فر�سة  كان  باأنه  نعرتف 
انتظرته  تغيري  واإجنــاح  لتحقيق  فعال  ت�ستغلها  اأن 
اأغلبية  باأن  اأي�سا  نعرتف  اأن  اإال  لنا  ولي�ص  ل�سنوات، 
اإىل  خروجها  خــالل  من  تهدف  كانت  اجلزائريني 
ال�سارع الأن تق�سي على كل اأ�سكال الف�ساد واملمار�سات 
يلبث  مل  احلراك  اأن  هو  حدث  الذي  لكن  ال�سابقة، 
من  تغيري  عن  تبحث  فئة  بني  �سراع  اإىل  حتول  اأن 
�سيء  واقــع  تغيري  اأجــل  من  وتعار�ص  "الكل"  اأجــل 
تغيري  عن  تبحث  اأخرى  فئة  وبني  اأف�سل  واقع  اإىل 
"طائفة" ما، وتعار�ص من  اأجل  تنفرد بقيادته من 
اأ�سوء خا�سعا  اإىل واقع رمبا  اأجل تغيري واقع �سيء 
حدث  وهنا  واإيديولوجياتها  وقوانينها  ملبادئها 
من  حتول  اأن  بعدها  يلبث  ومل  احلــراك،  يف  ال�سرخ 
و�سيلة للتغيري اإىل مطية من فئة ما ومدعاة خوف 
عجل  مــا  اأخـــرى  فئة  مــن  الوطنية  اللحمة  على 
ل�سعارات  حــد  وو�ــســع  الــد�ــســتــوري  للحل  بــالــعــودة 

ومطالب اأ�ساءت للحراك.
اإن كان هناك ما ميكن ا�ستخال�سه كنتيجة وكعربة 
للتغيري  اأن  هــو  اجلــزائــر  يف  ال�سعبي  احلـــراك  مــن 
مثبطات، فاأهم ما يثبط التغيري بالن�سبة لنا هو اأن 
يتحول قطار �سعب يحمل اآمال �سعب باأكمله وغاية 
�سعب باأكمله اإىل �سيارة اأجرة يتم اقتناء من يركبها 
اأو  ما"  "فئة  حتتكرها  غــايــات  على  بناء  بعناية 
طائفة ما، ومن مثبطات التغيري اأي�سا اأن يتم متييع 
املبادرة  اأن تخرج  انتفا�سة، مبعنى  مبادرة وكل  كل 
العام  ال�سالح  يف  ت�سب  التي  اجلدية  املطالب  من 
فاإن مبادرة  اإىل مطالب فئوية، فعندما يحدث هذا 
التغيري مهما كانت قوتها فاإنها تفقد جديتها وت�سبح 
قدمية  ق�سايا  بها  جترت  الأقلية  فر�سة  عن  عبارة 
ال  فاإنه  لهذا  �سيقة،  �سخ�سية  مطامع  بها  وتخلط 
التغيري  اأجل  من  انتفا�سة  اأو  مبادرة  اأية  لنجاح  بد 
اأن تعزل عن املثبطات وتبقى �سمن حدود "املبادرة 

ال�سعبية" وال ي�سمح بت�ستيتها لتحويلها اإىل مطية.

مثبطات التغيري

حمزه لعريبي
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توقيف تاجر 
يبيع مواد 

غذائية فا�شدة

تفكيك ع�شابة خمت�شة يف �شرقة 
الكوابل النحا�شية

قتيل و3 جرحى يف حادث مرور مروع

حجز اأزيد من 1 كغ من الزئبق 
الأبي�س الف�شي بقاملة

اإخماد حريق يف حمل لبيع اللحوم 
بالتالغمة

مقتل امراأة ذبحا مبنزلها

توقيف ل�شو�س املوا�شي بقاي�س

حجز 119 ظرف خا�س 
ب�شالح ناري

وفاة �شاب خالل مباراة
 يف كرة القدم

مت م�ساء اأول اأم�ص، العثور على جثة �سيخ 
ت�سعيني بعد اأ�سبوع من اختفاءه يف عني التوتة 

بباتنة، وح�سب م�سالح احلماية املدنية، فقد 
عرث على ال�سيخ ميتا بوادي تامارا، حي حولت 

جثته اإىل م�سلحة احلفظ مب�ست�سفى عني 
التوتة، فيما فتح عنا�سر الدرك الوطني حتقيقا 

لك�سف مالب�سات الوفاة.

 متكن عنا�سر اأمن دائرة قاي�ص بوالية 
خن�سلة، من توقيف �سخ�سني قاما ب�سرقة 

موا�سي من �ساللة اأجنبية ملك لفالح ببلدية 
قاي�ص، حيث ا�ستهدفا بقرة وعجل من �ساللة 
اأجنبية، ليتم فتح حتقيق معمق يف الق�سية، 

حتويلهما اإىل مقر امل�سلحة ال�ستكمال اإجراءات 
التحقيق.

حجزت م�سالح اأمن والية خن�سلة، 119 
ظرف ل�سالح ناري من ال�سنف اخلام�ص وكمية 

من البارود واأدوات خا�سة باأ�سلحة نارية من 
ال�سنف اخلام�ص، فيما مت توقيف �سخ�ص 

مب�سكنه يف بلدية اأوالد ر�سا�ص، وبعد تفتي�ص 
امل�سكن، مت العثور على كمية من الذخرية 

من ال�سنف اخلام�ص، كمية من مادة م�سحوق 
البارود بوزن 19 غرام، حامل خراطي�ص، حامل 

�سالح ناري، 3 قطع خ�سبية ت�ستعمل يف تعبئة 
اخلراطي�ص، ليتم حجزها وحتويلها اإىل مقر 

الفرقة، من اأجل ا�ستكمال اإجراءات التحقيق.

تويف اأم�ص االأول، �ساب يبلغ من العمر 34 �سنة 
خالل مباراة يف كرة القدم مبلعب عبد اللطيف 
�ساوي مبدينة باتنة، وح�سب م�سالح احلماية 

املدنية، فقد تويف املعني بينما يلعب مع زمالءه، 
حيث مت حتويل جثته اإىل امل�ست�سفى فيما مت 

فتح حتقيق اأمني لك�سف مالب�سات الوفاة.
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