
وفاق عني التوتة

اأمل مروانة

اإحتاد ال�شاوية

انقطاع يف حركة ال�شري على م�شتوى
 عدة طرقات وطنية

بغالف مايل قارب 1000 مليار

ب�شبب خرقهم لإجراءات الوقاية من كورونا

فيما طالب مواطنون بتزويدهم باملياه
 انطالقا من "�شد اأوركي�س"

الثلوج تعزل عدة 
قرى يف �سطيف

ا�ستالم 6 م�ساريع للربط 
بالكهرباء يف خن�سلة

مواطنون يطالبون 
بت�سديد الرقابة على 

الناقلني بقاملة

تزويد مواطنني مبياه 
ماحلة يف اأم البواقي

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

ال�سكن الريفـي بباتنة.. قنبلة ُموقوتة يف يد "الأميار"
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عمال باملادة 168 من قانون الولية
 يف ظل توا�شل الن�شـــداد باملجل�س

الطاقم الرتبوي اأ�شر على رحيل املديرة

فيما اتهم "املري" موؤ�ش�شة �شونلغـــاز
 بالنفراد يف اتخاذ القرارات

الوايل ي�ستدعي اأع�ساء 
"APW" ملناق�سة م�سروع 

ميزانية 2021

موجة احتجاجات 
مبتو�سطة الأخوين 

"قربازي" بباتنة

مواطنون يغلقون
 طريقا وطنيا طلبا
 للغــاز يف مروانة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

البواق��ي ب���أم  ن���ري  ب�س��اح  �س�ب��ن  قت��ل  ح���وال  �سخ�س��ن  توقي��ف  تعر�شا لإ�شابات على م�شتوى الأرجل
 اإثر طلقات نارية

�ص 16

طلبات باالآالف..ح�ض�ص ُتعد على اأ�ضابع اليد واأميـار يف فم املدفع 

االأميار يتحملون م�سوؤولية غريهم واملواطنون ب�سعار "ما ن�ستعرف�ص بيك"

اأعوان ي�سلون قطاع التجارة بخن�سلة

اأعوان التجارة يدخلون 
يف اإ�سراب بخن�سلة

دخل اأعوان التجارة مبديرية التجارة لوالية خن�سلة يف اإ�سراب 
عن العمل وذلك ملدة يومني متتاليني، ا�ستجابة لنداء االحتادية 

الوطنية مل�ستخدمي قطاع التجارة، لطرح عديد املطالب على 
راأ�سها عدم �سرف منحة كوفيد 19 وكذا املطالبة مبنحة العمل 

�ص 05االيجابي... 

رافعني عدة مطالب مهنية

حتّول ملف ال�سكن الريفـي يف �الية باتنـة اإىل اأ�سبه بـ"القنبلة املوقوتة" التي قد تنفجر يف اأية حلظـة بيد ر�ؤ�ساء البلديات، 
ّبون يف كل مرة جام غ�سبهم  �قال "اأميـار" اأن احل�س�ص ال�سئيلـة التي ُتنح لهم باتت م�سدرا الحتجاجات مواطنيهم الذين ي�سُ

�ص 04عليهم، متهمني اإياهم باملح�سوبية يف توزيع ما حت�سلت عليه بلدياتهم من �سكنات... 

خن�سلة

اأم البواقي

قاملة

لبيام اأمام فر�سة 
ترتيب البيت يف حال 
اإلغاء مناف�سة اجلهوي

�ص 08

اأمل مروانة

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

�سربتني على الراأ�س... 
يوجعوا !!!!

هل تكررت "زلقة" باخرة القمح املغ�سو�ص؟؟ 
�سوؤال طرح و�سيطرح نف�سه كثريا بعد اأن 

تبني اأن باخرة اأخرى من القمح اللني تر�سو 
مبيناء جزائري وهي حتمل معها �سفقة 

فا�سلة وغلطة فادحة لي�ست االأوىل من نوعها 
يف ظرف زمني متقارب مل ين�سى فيه املواطن 

االأوىل حتى جاءت الثانية مثبتة مقولة "عني 
الرقابة غافلة" وهي العني التي �سنعت من 

الغ�ص األف قافلة وقافلة اجتاحت اجلائر منذ 
�سنوات ظل فيها امل�ستهلك "خمدوعا" من طرف 

�سركات اأجنبية تكر�ص الرداءة والقذارة 
وتبيعه "الرهج" وجتد من الغفلة بابا 

وا�سعا لت�سويق منتجاتها �سرقا وغربا �سماال 
وجنوبا ح�سب ن�سبة الغفلة يف مناطق التوغل 

االقت�سادي.
فالباخرة التي مت �سبطها وحجزها منذ 

قرابة يومني ب�سبب وجود مادة الفحم 
خملوطة مع القمح اللني اإمنا هي "م�سخرة" 

ومهزلة اقت�سادية وجرمية اجتماعية نكراء، 
ميكن اأن تتحمل تبعاتها خمتلف اجلهات 

امل�سوؤولة عن مثل هذه ال�سفقات التي تعد 
ا�ستهزاء بال�سعب اجلزائري لتحمل له غذاءا 

م�سموما اأو حمموما وخملوطا مبواد م�سرة 
ب�سحته، وان مل تتمكن فعال من الدخول 

اإىل ال�سوق اإال اأن جمرد التفكري يف مثل هذه 
الغلطات يبعث يف النف�ص �سكوكا حول حقيقة 

غذاءنا ومدى خطورة ما نبتلعه من مواد 
غذائية ناهيك عن التفكري يف االأدوية ومواد 

اأخرى ا�سد فتكا واأ�سرع "ت�سميما".
لتنطبق علينا حكمة "�سربتني على 

الراأ�ص يوجعو" وخا�سة اإذا كانت ال�سربتان 
متتاليتان لي�ص بينهما فا�سل زمني كفيل بان 

يتنا�سى املخدوع املغلوب على اأمره ق�سية 
الغ�ص وحماوالت التالعب ب�سحته وثقب 
معدته مبختلف اأنواع ال�سموم امل�ستوردة، 

فقط الن حاجته ملثل تلك املواد ملحة وكبرية 
وخا�سة اإذا ارتبط الت�سميم بخبزه الذي ال 

يغادر يومياته، ومتكن ب�سببه من ال�سيطرة 
على املراتب االأوىل عامليا ا�ستهالكا واإنتاجا 

وتبذيرا.

                                                              غيضص من فيضص 
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رغم اأنها اأعلنت عرب موقعها الر�سمي على االأنرتنت باأن 
مواعيد االإعالن عن نتائج التحويالت اجلامعية يف الرابع 
ع�ســر من ال�سهر املن�ســرم اإال اأنها تاأخرت يف ذلك اإىل حد 
كتابة هذه االأ�سطر ولي�ص هذا التاأجيل اأو التاأخري الوحيد 
بــل اإن جامعة باتنة 1 قد عرفــت بالتاأخر وعدم التقيد 
باملواعيد والتواريخ التي تن�ســرها، فاإىل متى �ستبقى هذه 
اجلامعة بهذه ال�سيا�سة التي تتالعب من خاللها بالطلبة 

وجتعلهم �سحايا التماطل واالأخذ والرد؟

بطاقة حمـــــــــراء

جامعة باتنة 1 ل تتقيد 
باملواعيد

auresbook
قال: حممد �رشيف بلميهوب

 )الوزير املنتدب لدى الوزير االأول املكلف باال�ست�رشاف(

حتمل  مب��ق��دوره��ا  ي��ع��د  مل  ..."الدولة 
اختالالت بع�ض املوؤ�س�سات العمومية".

اال�شت�شراف  ه��و  واأي���ن  راج���ل...  ي��ا  قلنا: 
والتخطيط.

لي�س كل �ساك �سادق

تلونت مرة اأخرى

بدل املتعامل واحتفظ برقمك

الــ"MY WAY" ترقمن التعليم يف تب�سة

دخلة "ماريكان" ملكتب منظمة اأولياء التالميذ بباتنة

تداول ن�سطاء مواقع التوا�سل االجتماعي خالل االأيام القليلة املا�سية وعلى نطاق وا�سع مقطع فيديو المراأة 
تبكي وت�ستكي من عقوق ابنها الذي قالت باأنه قد األقى بها يف ال�سارع وقد جتاوب معها اجلزائريون وتعاطفوا 
خا�سة واأنها اتقنت اال�ستعطاف ودور االأم املظلومة، غري اأنه تبني يف االأخري وح�سب بيان الأمن والية تلم�سان 
جمرد  الفيديو  يف  قالته  ما  كل  واأن  واالحتيال  والن�سب  االأمانة  كخيانة  ق�سايا  عدة  يف  مطلوبة  املــراأة  باأن 
ادعاءات ليتبني باأنه لي�ص كل �ساك اأو باك �سادق خا�سة ما ين�سر عرب مواقع التوا�سل االجتماعي التي باتت 

و�سيلة فعالة ال�ستعطاف الراأي العام.

مبجرد اأن مت االإعالن عن براءة اجلرنال حممد مدين املعروف لدى اجلزائريني با�سم توفيق حتى �سارعت نائب 
بالربملان ورئي�سة حزب معروفة بتلونها وبتغيري مواقفها اإىل ن�سر ق�سة عرب �سفحة احلزب على موقع التوا�سل 
التي  رداءة هذه  فاأي  لقبيلة مدين،  ن�سبها  تثبت  تعود جلدتها  وثائق  باأنها عرثت على  فيها  قالت  االجتماعي 

بلغتها ال�ساحة ال�سيا�سية يف البالد حتى ي�سبح الأمثال هاته النائب فيها مكان؟

طالبت املنظمة اجلزائرية حلماية واإر�ساد امل�ستهلك وزير الربيد باإقرار قانون يج�سد حممولية اأرقام الهواتف، 
التبعية  من  الزبائن  حترير  بعد  املتعاملني  بني  حقيقية  مناف�سة  حتقيق  اأجل  من  الوحيد  احلل  اأنه  معتربة 
واالت�ساالت  للربيد  العامة  بالقواعد  واملتعلق   18-04 رقم  القانون  من   108 املــادة  اأن  واأ�سافت  للمتعامل، 
االلكرتونية ين�ص �سراحة على اإلزامية املتعاملني ب�سمان حممولية االأرقام جلميع امل�سرتكني �سمن ال�سروط 

والكيفيات املحددة عن طريق التنظيم.

من�سة  م�سممي  من  ومهند�سني  اأ�ساتذة  من  املتكّون   ،  MY WAY"واي "ماي  بفريق  التقائه  هام�ص  على 
تعليمية تفاعلية عن بعد والتي تعد االأوىل من نوعها وطنيا، وهو تطبيق متاح على اأجهزة احلا�سوب والتابالت 
والهواتف الذكية، تعتمد الذكاء اال�سطناعي، حيث يقدم درو�ص الدعم للتالميذ متوافقة مع املناهج بانتهاج 
طريقة اإ�سراك التلميذ يف �سنع الدر�ص على املبا�سر، اأين ثمن وايل والية تب�سة هذا االبتكار العلمي، متعهدا 
بالعمل على ا�سرتجاع الوجه الالئق لها، كونها والية عريقة وجماهدة وحا�سرة تاريخية، عمد البع�ص اإىل 

ت�سويهها بالرتويج اأنها منطقة لالإجرام والتهريب والظواهر ال�سلبية.

على الرغم من اأنها اجلل�سة االأوىل التي عقدها اأع�ساء املكتب الوالئي ملنظمة اأولياء التالميذ بباتنة، والتي 
الرتبية  لقطاع  واملوقوتة  ال�ساخنة  امللفات  اأن  اإال  وتن�سيقية،  تعارفية  جل�سة  تكون  اأن  املفرت�ص  من  كانت 
تتعلق بظروف  اأين مت بحث ق�سايا  بالثقيل،  امل�سائل  بداأ طرح   املناق�سات، حيث  بالوالية طغت وخيمت على 
�سكاوي عديدة  التعليمية وكانت حمل  العملية  اأعاقت  والتي طاملا  الظل  التالميذ وبالذات يف مناطق  متدر�ص 
واحتجاجات متكررة، على غرار االإطعام، النقل، التدفئة، الرعاية ال�سحية، النتائج املرتدية، املنح املختلفة، 
الكتاب املدر�سي، اال�ستخالف... و�سمن هذا االإطار تعهد اأع�ساء املكتب على اأنهم لن يدخروا جهدا بامل�ساهمة 

الفعالة يف اإيجاد حلول واقعية وملمو�سة. هــو عــدد التالميــذ املتوفقــني يف االمتحانــات الر�ســمية، الذيــن مت 
تكرميهــم مــن قبل مديرية الرتبية لوالية باتنــة، حيث مت تكرمي 90 
تلميــذا من الطور الثانوي احلائزين علــى درجة امتياز وجيد جدا، اين 
مت منحهــم �ســكوك مالية ترتاوح بني 10 ماليــني و7ماليني، اىل جانب 
5 مليون  11 يف املتو�ســط والذيــن حت�ســلوا على مبالغ مالية تقــدر بـ 
للمتفــوق، ومل ي�ســتثنى مــن العملية جمموعة من االأ�ســاتذة ومفت�ســني 
ممن اأ�ســهموا يف تقدمي درو�ص دعم عن بعد عرب "يوتيوب"، واأي�ســا ممن 
حققوا ن�ســب جناح عالية يف موادهم، ناهيك عن املوؤ�س�سات التي احتلت 
املراتب الثالث االأوىل بالوالية اللواتي حت�سلن على �سكوك بقيمة 30 

مليون ت�سب يف خزينة املوؤ�س�سة.
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لكل مقام مقال
حتت ال�سفر!؟

من الغريب اأن املوت بات يتهددنا ونحن حتت اأ�سقف 
بيوتنا نتنعم باالأمن والدفء ونتدثر ال�سعور باالحتماء 

واالنتماء اإىل جدران ُيفرت�ص اأنها تدخر لنا الراحة بعيدا 
عن �سو�ساء ال�سوارع ومتاعب العمل وم�ساكل احلياة، فبعد 

احلوادث املتكررة الإبادات جماعية الأ�سر كانت �سحية ملا 
ا�سطلح على ت�سميته بالقاتل ال�سامت وب�سكل الفت غريب 

يدعونا ملزيد من احليطة واحلذر والوعي الذي يجنبنا 
ال�سقوط املميت بني يدي مادة ال ترحم بقدر ما ت�ستهدف 
�سحاياها بهدوء و�سط عتمة ال�ستاء واالأجواء ال�سقيعية 
الباردة بغاز اأحادي الكربون املنبعث من املدافئ و�سخانات 

املاء الأ�سباب تتعلق ب�سوء الرتكيب اأو نق�ص يف التهوية اأو 
خللل يف �سرف الغازات اأو النت�سار اأجهزة مغ�سو�سة خطرية 

ما تزال حت�سد االأرواح دون اتهامات اأو متابعات حتد من 
ترويجها وبيعها يف ال�سوق اجلزائرية، وقد اأ�سبح ف�سل 

ال�ستاء ي�سكل تهديدا للمواطنني خا�سة واأن موجة الربد 
امل�سجلة يف هذه االأيام ا�ستثنائية بدرجات مرتفعة غري 
م�سبوقة اأو على االأقل مل يتم �سبط مثيلها يف ال�سنوات 

القليلة املا�سية..
ومن املوؤ�سف اأن هناك م�سردين يف �سوارع اجلزائر 

وحيوانات ال ي�سمع اأنينهم اإال اهلل وقد غفل عنهم 
امل�سوؤولني واجلمعيات اخلريية واملواطنني، با�ستثناء بع�ص 

املبادرات املحت�سمة واخلرجات الدورية غري املنتظمة 
والنادرة يف اآن واحد والتي ال حتل م�ساكل امل�سردين 

واالأ�سر املحرومة من املاأوى اأو تلك التي تعاين و�سط بيوت 
ه�سة ال ترد برد ال�ستاء وال اأمطاره وثلوجه بقدر ما تزيد 

من تاأزمي اأحوالهم البائ�سة وقد حتول هذا الف�سل اإىل 
نقمة ال يتنعمون ب�سيء من اأجوائه وال يرجون له لقاء 

وهو يتهدد حياتهم و�سحتهم وم�ستقرهم..
ومع االنخفا�ص امل�سجل لدرجات احلرارة فاإن املوت 

يرتب�ص باملواطن �سواء على الطرقات التي ت�سهد يوميا 
جمازر وحوادث مميتة.. وتعزل من جهة اأخرى م�سافرين 

يف اأماكن خطرية قد تزيد من ارتفاع اأعداد ال�سحايا 
امل�سجل من طرف احلماية املدنية واجلهات املخت�سة..

بينما ال يعباأ املواطنون اأمام كل هذا التهديد واحلاالت 
واحلوادث ب�سرورة التزامهم بقواعد ال�سالمة املنزلية اأو 

الطرقية، وما زلنا ب�سكل يومي نرتقب ال�سحايا وموؤ�سر 
ارتفاع تعدادهم املخيف واملحزن واملوؤثر وكاأنه ُكتب على 
اجلزائريني باأن يالحقهم املوت بتعدد اأ�سبابه واختالفها 

وتنوعها برا وبحرا وجوا ويتجاهل امل�سوؤولني �سرورة 
تدارك االأرواح التي ترحل وهي حتمل ملفات ثقيلة اإىل 

عدالة ال�سماء!؟.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ب�سطيف 2020" يتوجان  الأبي�س" و"�سكرا  "البيت 
للم�سابقة  االأوىل  باجلائزة  امل�سيلة  والية  من  االأبي�ص"  "البيت  املعنون  التح�سي�سي  الفني  العمل  توج 
الوطنية الأح�سن فيديو توعوي لل�سباب حول الوقاية من فريو�ص كورونا، التي اختتمت فعالياتها ب�سطيف، 
ونال املرتبة الثانية فيديو "�سكرا 2020" من �سطيف متبوعا بـ "لنع�ص معا كاإخوة اأو منت معا كاالأغبياء" 

من نف�ص الوالية يف املرتبة الثالثة.

ال�سورة من حي 
اأوالد ب�سينة 

"ك�سيدة" مبدينة 
باتنة، وهي على 
ما يبدو جمرد 

خطاأ مطبعي فقد 
كان القائمون 
على و�سع هذا 

العمود العمالق 
ينوون رمبا و�سع 

"دودانة" عمالقة 
اأو لوحة اإ�سارات 

مرور فاختلط 
عليهم االأمر.



هذا  اجعل  "ربِّ 
هل ارتبطت دعوات اخلري 

للوطن واأبناء البلد بكبار ال�سن 
والعجزة وحدهم ممن ذاقوا 

مرارة ما قبل "ال�سلم"؟؟ اأم اأن 
حب الوطن حتول اإىل جمموعة 

من النكات املتداولة واملتبادلة 
التي تبعث يف النف�ص وب�سمت 

كراهية وتكريها للو�سع احلا�سر 
وجترميا للما�سي والتاريخ 

وحترميا للم�ستقبل الغام�ص؟؟ ذاك امل�ستقبل 
الذي مت اإغراقه مبختلف اأ�ساليب التجريح 

التي تبعث يف النف�ص ت�ساوؤما وتدفع باالأرواح 
اإىل التالوؤم حتى ت�سعر اأن املجتمع برمته وعلى 

اختالف �سرائحه وفئاته على حافة ال�سياع وعلى 
�سفى حفرة من اال�ستالم للموت وترقب النهاية 
املحتومة املدفوعة با�ست�سالم وتواطوؤ من اأبناء 
الوطن الواحد الذي �سار حبه اأ�سبه باجلرمية 

واالإخال�ص له كالتخلف واالختالف.
فالو�سع �سار اأكرث من مثري لل�سفقة حني تزيد 

ال�سلطة الرابعة من زرع ال�سوؤم وتو�سيع دائرة 
اللوؤم عرب قنواتها وو�سائلها التي ونظرا خلوفها من 

الغو�ص يف غمار ال�سيا�سية ال�سائكة تتوجه اإىل 
ق�سايا املجتمع لت�سرحها ومتلحها وتزيد من تتبيلها 

اإىل اأن ت�سكلت �سورة هذا االأخري على هيئة �سيخ 
كبري اأعجزته ال�سقام واأتعبته �سنني الظالم وال 
اأمل اأمامه اإال املوت العاجل، ب�سبب اأفكار ال�سياع 

التي تفننت كل اجلهات يف التكري�ص لها لتغيب 
الب�سمة عن 

اجلماعة 
وي�سيع 

الفرد 
بني اأهله 

                                                              غيضص من فيضص 

nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

�سربتني على الراأ�س... 
يوجعوا !!!!

هل تكررت "زلقة" باخرة القمح املغ�سو�ص؟؟ 
�سوؤال طرح و�سيطرح نف�سه كثريا بعد اأن 

تبني اأن باخرة اأخرى من القمح اللني تر�سو 
مبيناء جزائري وهي حتمل معها �سفقة 

فا�سلة وغلطة فادحة لي�ست االأوىل من نوعها 
يف ظرف زمني متقارب مل ين�سى فيه املواطن 

االأوىل حتى جاءت الثانية مثبتة مقولة "عني 
الرقابة غافلة" وهي العني التي �سنعت من 

الغ�ص األف قافلة وقافلة اجتاحت اجلائر منذ 
�سنوات ظل فيها امل�ستهلك "خمدوعا" من طرف 

�سركات اأجنبية تكر�ص الرداءة والقذارة 
وتبيعه "الرهج" وجتد من الغفلة بابا 

وا�سعا لت�سويق منتجاتها �سرقا وغربا �سماال 
وجنوبا ح�سب ن�سبة الغفلة يف مناطق التوغل 

االقت�سادي.
فالباخرة التي مت �سبطها وحجزها منذ 

قرابة يومني ب�سبب وجود مادة الفحم 
خملوطة مع القمح اللني اإمنا هي "م�سخرة" 

ومهزلة اقت�سادية وجرمية اجتماعية نكراء، 
ميكن اأن تتحمل تبعاتها خمتلف اجلهات 

امل�سوؤولة عن مثل هذه ال�سفقات التي تعد 
ا�ستهزاء بال�سعب اجلزائري لتحمل له غذاءا 

م�سموما اأو حمموما وخملوطا مبواد م�سرة 
ب�سحته، وان مل تتمكن فعال من الدخول 

اإىل ال�سوق اإال اأن جمرد التفكري يف مثل هذه 
الغلطات يبعث يف النف�ص �سكوكا حول حقيقة 

غذاءنا ومدى خطورة ما نبتلعه من مواد 
غذائية ناهيك عن التفكري يف االأدوية ومواد 

اأخرى ا�سد فتكا واأ�سرع "ت�سميما".
لتنطبق علينا حكمة "�سربتني على 

الراأ�ص يوجعو" وخا�سة اإذا كانت ال�سربتان 
متتاليتان لي�ص بينهما فا�سل زمني كفيل بان 

يتنا�سى املخدوع املغلوب على اأمره ق�سية 
الغ�ص وحماوالت التالعب ب�سحته وثقب 
معدته مبختلف اأنواع ال�سموم امل�ستوردة، 

فقط الن حاجته ملثل تلك املواد ملحة وكبرية 
وخا�سة اإذا ارتبط الت�سميم بخبزه الذي ال 

يغادر يومياته، ومتكن ب�سببه من ال�سيطرة 
على املراتب االأوىل عامليا ا�ستهالكا واإنتاجا 

وتبذيرا.

                                                              غيضص من فيضص 
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رغم اأنها اأعلنت عرب موقعها الر�سمي على االأنرتنت باأن 
مواعيد االإعالن عن نتائج التحويالت اجلامعية يف الرابع 
ع�ســر من ال�سهر املن�ســرم اإال اأنها تاأخرت يف ذلك اإىل حد 
كتابة هذه االأ�سطر ولي�ص هذا التاأجيل اأو التاأخري الوحيد 
بــل اإن جامعة باتنة 1 قد عرفــت بالتاأخر وعدم التقيد 
باملواعيد والتواريخ التي تن�ســرها، فاإىل متى �ستبقى هذه 
اجلامعة بهذه ال�سيا�سة التي تتالعب من خاللها بالطلبة 

وجتعلهم �سحايا التماطل واالأخذ والرد؟

بطاقة حمـــــــــراء

جامعة باتنة 1 ل تتقيد 
باملواعيد

auresbook
قال: حممد �رشيف بلميهوب

 )الوزير املنتدب لدى الوزير االأول املكلف باال�ست�رشاف(

حتمل  مب��ق��دوره��ا  ي��ع��د  مل  ..."الدولة 
اختالالت بع�ض املوؤ�س�سات العمومية".

اال�شت�شراف  ه��و  واأي���ن  راج���ل...  ي��ا  قلنا: 
والتخطيط.

لي�س كل �ساك �سادق

تلونت مرة اأخرى

بدل املتعامل واحتفظ برقمك

الــ"MY WAY" ترقمن التعليم يف تب�سة

دخلة "ماريكان" ملكتب منظمة اأولياء التالميذ بباتنة

تداول ن�سطاء مواقع التوا�سل االجتماعي خالل االأيام القليلة املا�سية وعلى نطاق وا�سع مقطع فيديو المراأة 
تبكي وت�ستكي من عقوق ابنها الذي قالت باأنه قد األقى بها يف ال�سارع وقد جتاوب معها اجلزائريون وتعاطفوا 
خا�سة واأنها اتقنت اال�ستعطاف ودور االأم املظلومة، غري اأنه تبني يف االأخري وح�سب بيان الأمن والية تلم�سان 
جمرد  الفيديو  يف  قالته  ما  كل  واأن  واالحتيال  والن�سب  االأمانة  كخيانة  ق�سايا  عدة  يف  مطلوبة  املــراأة  باأن 
ادعاءات ليتبني باأنه لي�ص كل �ساك اأو باك �سادق خا�سة ما ين�سر عرب مواقع التوا�سل االجتماعي التي باتت 

و�سيلة فعالة ال�ستعطاف الراأي العام.

مبجرد اأن مت االإعالن عن براءة اجلرنال حممد مدين املعروف لدى اجلزائريني با�سم توفيق حتى �سارعت نائب 
بالربملان ورئي�سة حزب معروفة بتلونها وبتغيري مواقفها اإىل ن�سر ق�سة عرب �سفحة احلزب على موقع التوا�سل 
التي  رداءة هذه  فاأي  لقبيلة مدين،  ن�سبها  تثبت  تعود جلدتها  وثائق  باأنها عرثت على  فيها  قالت  االجتماعي 

بلغتها ال�ساحة ال�سيا�سية يف البالد حتى ي�سبح الأمثال هاته النائب فيها مكان؟

طالبت املنظمة اجلزائرية حلماية واإر�ساد امل�ستهلك وزير الربيد باإقرار قانون يج�سد حممولية اأرقام الهواتف، 
التبعية  من  الزبائن  حترير  بعد  املتعاملني  بني  حقيقية  مناف�سة  حتقيق  اأجل  من  الوحيد  احلل  اأنه  معتربة 
واالت�ساالت  للربيد  العامة  بالقواعد  واملتعلق   18-04 رقم  القانون  من   108 املــادة  اأن  واأ�سافت  للمتعامل، 
االلكرتونية ين�ص �سراحة على اإلزامية املتعاملني ب�سمان حممولية االأرقام جلميع امل�سرتكني �سمن ال�سروط 

والكيفيات املحددة عن طريق التنظيم.

من�سة  م�سممي  من  ومهند�سني  اأ�ساتذة  من  املتكّون   ،  MY WAY"واي "ماي  بفريق  التقائه  هام�ص  على 
تعليمية تفاعلية عن بعد والتي تعد االأوىل من نوعها وطنيا، وهو تطبيق متاح على اأجهزة احلا�سوب والتابالت 
والهواتف الذكية، تعتمد الذكاء اال�سطناعي، حيث يقدم درو�ص الدعم للتالميذ متوافقة مع املناهج بانتهاج 
طريقة اإ�سراك التلميذ يف �سنع الدر�ص على املبا�سر، اأين ثمن وايل والية تب�سة هذا االبتكار العلمي، متعهدا 
بالعمل على ا�سرتجاع الوجه الالئق لها، كونها والية عريقة وجماهدة وحا�سرة تاريخية، عمد البع�ص اإىل 

ت�سويهها بالرتويج اأنها منطقة لالإجرام والتهريب والظواهر ال�سلبية.

على الرغم من اأنها اجلل�سة االأوىل التي عقدها اأع�ساء املكتب الوالئي ملنظمة اأولياء التالميذ بباتنة، والتي 
الرتبية  لقطاع  واملوقوتة  ال�ساخنة  امللفات  اأن  اإال  وتن�سيقية،  تعارفية  جل�سة  تكون  اأن  املفرت�ص  من  كانت 
تتعلق بظروف  اأين مت بحث ق�سايا  بالثقيل،  امل�سائل  بداأ طرح   املناق�سات، حيث  بالوالية طغت وخيمت على 
�سكاوي عديدة  التعليمية وكانت حمل  العملية  اأعاقت  والتي طاملا  الظل  التالميذ وبالذات يف مناطق  متدر�ص 
واحتجاجات متكررة، على غرار االإطعام، النقل، التدفئة، الرعاية ال�سحية، النتائج املرتدية، املنح املختلفة، 
الكتاب املدر�سي، اال�ستخالف... و�سمن هذا االإطار تعهد اأع�ساء املكتب على اأنهم لن يدخروا جهدا بامل�ساهمة 

الفعالة يف اإيجاد حلول واقعية وملمو�سة. هــو عــدد التالميــذ املتوفقــني يف االمتحانــات الر�ســمية، الذيــن مت 
تكرميهــم مــن قبل مديرية الرتبية لوالية باتنــة، حيث مت تكرمي 90 
تلميــذا من الطور الثانوي احلائزين علــى درجة امتياز وجيد جدا، اين 
مت منحهــم �ســكوك مالية ترتاوح بني 10 ماليــني و7ماليني، اىل جانب 
5 مليون  11 يف املتو�ســط والذيــن حت�ســلوا على مبالغ مالية تقــدر بـ 
للمتفــوق، ومل ي�ســتثنى مــن العملية جمموعة من االأ�ســاتذة ومفت�ســني 
ممن اأ�ســهموا يف تقدمي درو�ص دعم عن بعد عرب "يوتيوب"، واأي�ســا ممن 
حققوا ن�ســب جناح عالية يف موادهم، ناهيك عن املوؤ�س�سات التي احتلت 
املراتب الثالث االأوىل بالوالية اللواتي حت�سلن على �سكوك بقيمة 30 

مليون ت�سب يف خزينة املوؤ�س�سة.
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لكل مقام مقال
حتت ال�سفر!؟

من الغريب اأن املوت بات يتهددنا ونحن حتت اأ�سقف 
بيوتنا نتنعم باالأمن والدفء ونتدثر ال�سعور باالحتماء 

واالنتماء اإىل جدران ُيفرت�ص اأنها تدخر لنا الراحة بعيدا 
عن �سو�ساء ال�سوارع ومتاعب العمل وم�ساكل احلياة، فبعد 

احلوادث املتكررة الإبادات جماعية الأ�سر كانت �سحية ملا 
ا�سطلح على ت�سميته بالقاتل ال�سامت وب�سكل الفت غريب 

يدعونا ملزيد من احليطة واحلذر والوعي الذي يجنبنا 
ال�سقوط املميت بني يدي مادة ال ترحم بقدر ما ت�ستهدف 
�سحاياها بهدوء و�سط عتمة ال�ستاء واالأجواء ال�سقيعية 
الباردة بغاز اأحادي الكربون املنبعث من املدافئ و�سخانات 

املاء الأ�سباب تتعلق ب�سوء الرتكيب اأو نق�ص يف التهوية اأو 
خللل يف �سرف الغازات اأو النت�سار اأجهزة مغ�سو�سة خطرية 

ما تزال حت�سد االأرواح دون اتهامات اأو متابعات حتد من 
ترويجها وبيعها يف ال�سوق اجلزائرية، وقد اأ�سبح ف�سل 

ال�ستاء ي�سكل تهديدا للمواطنني خا�سة واأن موجة الربد 
امل�سجلة يف هذه االأيام ا�ستثنائية بدرجات مرتفعة غري 
م�سبوقة اأو على االأقل مل يتم �سبط مثيلها يف ال�سنوات 

القليلة املا�سية..
ومن املوؤ�سف اأن هناك م�سردين يف �سوارع اجلزائر 

وحيوانات ال ي�سمع اأنينهم اإال اهلل وقد غفل عنهم 
امل�سوؤولني واجلمعيات اخلريية واملواطنني، با�ستثناء بع�ص 

املبادرات املحت�سمة واخلرجات الدورية غري املنتظمة 
والنادرة يف اآن واحد والتي ال حتل م�ساكل امل�سردين 

واالأ�سر املحرومة من املاأوى اأو تلك التي تعاين و�سط بيوت 
ه�سة ال ترد برد ال�ستاء وال اأمطاره وثلوجه بقدر ما تزيد 

من تاأزمي اأحوالهم البائ�سة وقد حتول هذا الف�سل اإىل 
نقمة ال يتنعمون ب�سيء من اأجوائه وال يرجون له لقاء 

وهو يتهدد حياتهم و�سحتهم وم�ستقرهم..
ومع االنخفا�ص امل�سجل لدرجات احلرارة فاإن املوت 

يرتب�ص باملواطن �سواء على الطرقات التي ت�سهد يوميا 
جمازر وحوادث مميتة.. وتعزل من جهة اأخرى م�سافرين 

يف اأماكن خطرية قد تزيد من ارتفاع اأعداد ال�سحايا 
امل�سجل من طرف احلماية املدنية واجلهات املخت�سة..

بينما ال يعباأ املواطنون اأمام كل هذا التهديد واحلاالت 
واحلوادث ب�سرورة التزامهم بقواعد ال�سالمة املنزلية اأو 

الطرقية، وما زلنا ب�سكل يومي نرتقب ال�سحايا وموؤ�سر 
ارتفاع تعدادهم املخيف واملحزن واملوؤثر وكاأنه ُكتب على 
اجلزائريني باأن يالحقهم املوت بتعدد اأ�سبابه واختالفها 

وتنوعها برا وبحرا وجوا ويتجاهل امل�سوؤولني �سرورة 
تدارك االأرواح التي ترحل وهي حتمل ملفات ثقيلة اإىل 

عدالة ال�سماء!؟.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ب�سطيف 2020" يتوجان  الأبي�س" و"�سكرا  "البيت 
للم�سابقة  االأوىل  باجلائزة  امل�سيلة  والية  من  االأبي�ص"  "البيت  املعنون  التح�سي�سي  الفني  العمل  توج 
الوطنية الأح�سن فيديو توعوي لل�سباب حول الوقاية من فريو�ص كورونا، التي اختتمت فعالياتها ب�سطيف، 
ونال املرتبة الثانية فيديو "�سكرا 2020" من �سطيف متبوعا بـ "لنع�ص معا كاإخوة اأو منت معا كاالأغبياء" 

من نف�ص الوالية يف املرتبة الثالثة.

ال�سورة من حي 
اأوالد ب�سينة 

"ك�سيدة" مبدينة 
باتنة، وهي على 
ما يبدو جمرد 

خطاأ مطبعي فقد 
كان القائمون 
على و�سع هذا 

العمود العمالق 
ينوون رمبا و�سع 

"دودانة" عمالقة 
اأو لوحة اإ�سارات 

مرور فاختلط 
عليهم االأمر.

ف. قف. ق

نداءات و�ضط املواطنني بتفعيل خدمات م�ضت�ضفى تكوت

ق. �

االأحد،  اأم�ص  �ال�سكان،  ال�سحة  �زارة  اأعلنت 
بفري��ص  جــديــدة  اإ�سابة   249 ت�سجيل  عــن 
لل�سفاء  كور�نا �3 �فيات �197 حالة تاثلت 

خالل 24 �ساعة االأخرية.
�اأ��سح املكلف باالعالم لدى اللجنة العلمية، 
ـــاالت املــوؤكــدة  ـــورار اأن اإجــمــايل احل جــمــال ف
فيفري  �سهر  نهاية  منذ  الــبــالد  يف  امل�سجلة 
نف�ص  اأفاد  كما  �سخ�ص.   100408 بلغ  املا�سي 
الذين  للم�سابني  االإجمايل  العدد  اأن  املتحدث 
�العدد  �سخ�ص   67808 بلغ  لل�سفاء  تاثلوا 

االإجمايل للوفيات 2772.

قال الناطق الر�سمي للحكومة عمار بلحيمر، اإن 
اجلزائر  لها  تتعر�ص  التي  االإعالمية  احلمالت 
�سريحون  اأعــداء  �راءهــا  �يقف  جديدة،  لي�ست 
مبادئ  على  اجلزائر  �قوف  يزعجهم  �معر�فون 
ال تتغري رغم تغري اخلارطة ال�سيا�سية يف العامل.
اأنباء  �كالة  مع  له  حــوار  يف  بلحيمر  �اأ�ــســاف 
املتخندقني  حما�سرة  مت  اأنــه  االأ��ــســط  ال�سرق 
�راء الريع االإعالين �املتقم�سني الأد�ار اإعالمية 
قريبني  باتوا  �اأنهم  م�سبوهة  خمططات  لتمرير 
العام  ـــراأي  ال اأمـــام  املحا�سبة  اإىل  اخلـــر�ج  مــن 
مبجرد تطهري املجال االإعالمي من كل املمار�سات 
الن�سو�ص  ــدار  اإ�ــس بــدايــة  مــع  �ذلــك  امل�سبوهة 
االأمور  من  الكثري  يف  النظر  �اإعــادة  التنظيمية 

الهيكلية.
ال�ساحة  اإىل  اجلــزائــر  عـــودة  اأن  اأ��ــســح  كما 
هو  املنطقة  يف  الطبيعي  د�رهــا  �لعبها  الد�لية 
على  االنق�سا�ص  هدفها  د�ل  خمططات  اأف�سد  ما 

الرث�ات الطبيعية ل�سعوب املنطقة بعد زرع الفتنة 
النعرات  �حتــريــك  الــواحــد  ال�سعب  اأبــنــاء  بــني 
اأرا�سيهم،  على  االإرهــاب  �سموم  �بث  �النزاعات 
م�ست�سهدا مبا �قف عليه اجلي�ص الوطني ال�سعبي 

موؤخرا من خمططات �اإف�ساله لها.
اأما بخ�سو�ص حماربة �باء كور�نا فقال بلحيمر 
بوؤر  على  ال�سيطرة  معركة  ربحت  احلكومة  اأن 
انت�سار الوباء �اأن احلرب م�ستمرة �سد الفري��ص 
م�سيفا  ال�سعب،  الظرف  من  نهائيا  اخلر�ج  حتى 
�ال�سعوبات  املحن  جتا�ز  يف  جتارب  للجزائر  اأن 
االقــتــ�ــســاديــة، �لــديــهــا خـــرة يف الــتــعــامــل مع 

الظر�ف اال�ستثنائية.

لواقع  االت�سال  ــر  �زي تطرق  ثانية  جهة  مــن 
توجد  ال  اإنــه  قائال  اجلزائر،  يف  التعبري  حرية 
العمل االإعالمي باجلزائر، �ال حب�ص  قيود على 
بن�سو�ص  يتعلق  االأمــر  اأن  معترا  لل�سحفيني، 
املهني  االإعالمي  للعمل  االعتبار  تعيد  قانونية 

املحرتف.
ــالم  ــاالإع ــون خــا�ــص ب ــان كــمــا اأ�ــســار الإعــــداد ق
االإلكرت�ين، �هو ما يتيح حتديد طبيعة املوؤ�س�سات 
االإعالمية التي تن�سر مادة اإعالمية يف االإنرتنت، 
�معرفة من يديرها، �مكان تواجدها مع �سر�رة 
توطينها حمليا ��سن قانون يحمي حتى ال�سحفيني 

امل�ستغلني يف املجال بح�سب الوزير.

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  تراأ�ص 
ح�سبما  الــوزراء،  ملجل�ص  اجتماعا  االأحد،  اأم�ص 
�يكر�ص  اجلمهورية؛  لرئا�سة  بيان  بــه  اأفـــاد 
ملختلف  ال�سنوية  احل�سيلة  لتقييم  االجتماع 

القطاعات الوزارية لعام 2020.
التي  اأع�ساء احلكومة  �عني رئي�ص اجلمهورية 
 1 يوم  جراد  العزيز  عبد  االأ�ل  الوزير  يقودها 
من  39 ع�سوا  من  تت�سكل  2020، حيث  جانفي 

بينهم 7 �زراء منتدبني �4 كتاب د�لة.
�جتدر االإ�سارة اأن اآخر اجتماع ملجل�ص الوزراء 
عقد يوم 4 اأكتوبر املا�سي، ليتم جتميد ن�ساطات 
بفري��ص  الرئي�ص  اإ�سابة  بعد  ــوزراء  ال جمل�ص 

كور�نا �نقله يف �قت الحق للعالج يف اأملانيا.

للجريدة  ــــري  االأخ قــبــل  ــا  م ــدد  ــع ال يف  ــدر  �ــس
باإ�سدار  املتعلق  الرئا�سي  املر�سوم  الر�سمية، 
ا�ستفتاء  يف  عليه  امل�سادق  الد�ستوري  التعديل 
اأ�ل نوفمر �سنة 2020، مرفقا بن�ص الد�ستور. 
من  عددا  اجلمهورية  رئي�ص  ين�سئ  اأن  �ينتظر 
املوؤ�س�سات �الهيئات الرقابية �اال�ست�سارية التي 

ن�ص عليها الد�ستور اجلديد.

 املحكمة الد�ستورية 
باملحكمة  تعلق  مــا  املوؤ�س�سات  هــذه  بــني  �مــن 
الد�ستوري،  املجل�ص  �ستعو�ص  التي  الد�ستورية، 
لهذه  يــكــون  اأن  �ينتظر   .185 للمادة  طبقا 
من  املهمة.  �االأد�ار  املهام  من  العديد  املحكمة 
من  ــارات  ــط االإخ تتلقى  الهيئة  هــذه  اأن  بينها 
اأ� رئي�ص جمل�ص االأمة  طرف رئي�ص اجلمهورية 
اأ� رئي�ص املجل�ص ال�سعبي الوطني، �كذلك ميكن 
جمل�ص  يف  ع�سوا   25 اأ�  نائبا   40 من  اإخطارها 

االأمة.

ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات 
�سلطة  ت�سبح  اجلـــديـــد،  الــد�ــســتــور  بــ�ــســد�ر 
�فاة  اإعــالن  ر�سميا  �يتم  مد�سرتة،  االنتخابات 
اأن  ينتظر  حيث  لالنتخابات،  العليا  الهيئة 

اإدراج  اجلــديــد،  االنتخابات  قانون  �سمن  يتم 
�سلطة االنتخابات ��سريها  الني تنظم  القواعد 

��سالحياتها.

ال�سلطة العليا لل�سفافية والوقاية
 من الف�ساد ومكافحته

العليا  ال�سلطة  اإنــ�ــســاء  ينتم  اأن  املنتظر  مــن 
لل�سفاية �الوقاية من الف�ساد �مكافحته، �التي 
من املنتظر اأن تتوىل ��سع ا�سرتاتيجية �طنية 
�مكافحته،  الف�ساد  مــن  �الــوقــايــة  لل�سفافية 
�ال�سهر على تنفيذها �متابعتها، �جمع �معاجلة 
اخت�سا�سها،  مبجال  املرتبطة  املعلومات  �تبليغ 
مع اإخطار جمل�ص املحا�سبة �ال�سلطات الق�سائية 
�اإ�سدار  خمالفات،  �جود  عاينت  كلما  املخت�سة 
�االأجهزة  للموؤ�س�سات  االقت�ساء،  عند  ــر،  اأ�ام

املعنية.

املر�سد الوطني للمجتمع املدين
�بخ�سو�ص الهيئات اال�ست�سارية، اأن�ساأ الد�ستور 
املر�سد الوطني للمجتمع املدين، الذي هو هيئة 
اآراء  يقدم  اجلمهورية،  رئي�ص  لدى  ا�ست�سارية 
املدين،  املجتمع  بان�سغاالت  متعلقة  �تو�سيات 
�املمار�سة  الوطنية  القيم  ترقية  يف  �ي�ساهم 

املوؤ�س�سات  مع  �ي�سارك  �املواطنة  الدميقراطية 
االأخرى يف حتقيق اأهداف التنمية الوطنية.

املجل�س الأعلى لل�سباب
ين�ص الد�ستور اجلديد على املجل�ص ي�سم ممثلني 
عن ال�سباب �ممثلني عن احلكومة �عن املوؤ�س�سات 
العمومية املكلفة ب�سوؤ�ن ال�سباب، �يقدم املجل�ص 
بحاجات  املتعلقة  امل�سائل  حول  �تو�سيات  اآراء 
املجاالت االقت�سادية �االجتماعية  ال�سباب يف 

�الثقافية �الريا�سية.

املجل�س الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
يتوىل ترقية البحث الوطني يف جمال االبتكار 
التكنولوجي �العلمي، �اقرتاح التدابري الكفيلة 
البحث  جمــال  يف  الوطنية  ــقــدرات  ال بتنمية 
الوطنية  االأجــهــزة  فعالية  تقييم  �التطوير، 
لفائدة  البحث  نتائج  تثمني  يف  املتخ�س�سة 

االقت�ساد الوطني يف اإطار التنمية امل�ستدامة.

 الأكادميية اجلزائرية للعلوم والتكنولوجيات
علمي  طـــابـــع  ذات  مــ�ــســتــقــلــة  هــيــئــة  ــــي  �ه
يحدد  الــذي  القانون  انتظار  يف  �تكنولوجي. 

تنظيم االأكادميية �ت�سكيلتها ��سريها �مهامها.

املكان  بعني  �سنقريحة  الفريق  �خــاطــب 
حتفيزية  بكلمة  الــوحــدات  هــذه  اأفــــراد 
�نقل  البطويل  العمل  بهذا  خاللها  اأ�ــســاد 
هذه  يف  امل�ساركني  الع�سكريني  االأفــراد  اإىل 
�ت�سجيع  �تقدير  حتيات  النوعية  العملية 
االأعلى  القائد  اجلمهورية،  رئي�ص  ال�سيد 
الوطني.  الــدفــاع  �زيــر  امل�سلحة،  للقوات 
اإىل  اخلال�سة  القلبية  تعازيه  جــدد  كما 
الواجب  �سهيدي  �عــائــالت  �اأهـــايل  زمــالء 
ال�سرف،  ميدان  يف  �سقطا  اللذين  الوطني، 
الدموية،  االإرهابية  اجلماعات  مواجهة  يف 
حاثا اجلميع على موا�سلة مكافحة االإرهاب 

ب�سرامة �عزمية.
عقب ذلك �قف ال�سيد الفريق بعني املكان 
الوحدات  لهذه  العملياتي  الت�سكيل  على 
ــا  ــراده الأف م�سديا  عملها،  ـــر�ف  ظ �عــلــى 
مكافحة  جمال  يف  قيمة  �توجيهات  ن�سائح 
خرته  من  انطالقا  االإرهابية،  اجلماعات 

امليدانية الطويلة.

ــه �اأثــنــاء زيــارة ال�سيد  جتــدر االإ�ــســارة اأن
مبنطقة  الع�سكرية  الوحدات  اإىل  الفريق 
الع�سكرية  بالناحية  بتيبازة  م�سلمون 
�التم�سيط  البحث  لعملية  �تبعا  االأ�ىل، 
مفرزة  ق�ست  املنطقة،  بنف�ص  املتوا�سلة 
على  اأم�ص  ظهر  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص 
اإرهابيني )02( اآخرين خطريين �ا�سرتجعت 
م�سد�سني )02( ر�سا�سني من نوع كال�سنيكوف 
هذه  ح�سيلة  لرتتفع  الذخرية.  من  �كمية 
اإرهابيني   )06( على  الق�ساء  اإىل  العملية 
�ا�سرتجاع �ستة )06( اأ�سلحة نارية. �اأثناء 
ال�سرف  ميدان  يف  ا�ست�سهد  العملية،  هــذه 

العريف را�سدي حممد رابح.
ال�سيد  يتقدم  االألــيــمــة،  املنا�سبة  �بــهــذه 
اأركــان  رئي�ص  �سنقريحة،  ال�سعيد  الفريق 
عبارات  باأخل�ص  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص 
�ذ�يه،  ال�سهيد  لعائلة  �املوا�ساة  التعازي 
الوطني  اجلي�ص  م�ستخدمي  كــافــة  �اإىل 

ال�سعبي.

خ�ش�س لتقييم احل�شيلة ال�شنوية ملختلف القطاعات الوزارية

ينتظر اأن ين�شئها رئي�س اجلمهورية..

ح�شيلة العملية ترتفع اإىل الق�شاء على )06( اإرهابيني.. 

يف حوار له مع وكالة اأنباء ال�شرق الأو�شط، عمار بلحيمر

يف  ال�سبت  ليلة  منذ  للثلوج  الكثيف  الت�ساقط  ت�سبب 
ت�سجيل �سعوبات كبرية يف حركة ال�سري  بعدد من الطرق 
الوطنية. حيث يوا�سل اأعوان ال�سيانة مدعومني بعنا�سر 
هذه  لفتح  جهودهم  البلديات  وعمال  املدنية  احلماية  
املحاور الطرقية با�ستعمال كا�سحات  الثلوج ومادة امللح. 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  �حــدات  ��ا�سلت 
يف  جمهوداتها  الع�سكرية  النواحي  مبختلف 
املنكوبني  لل�سكان  �املــ�ــســاعــدة  الــعــون  يــد  مــد 
�املت�سررين �ذلك بفتح الطرقات �اإزالة الثلوج 
باآليات �معدات خا�سة، ح�سب ما افاد به بيان 

لوزارة الدفاع الوطني
�جاء يف البيان انه على اثر التقلبات اجلوية 
االأخرية امل�سحوبة بت�ساقط كميات معترة من 
للوطن  ال�سمالية  الواليات  م�ست  �التي  الثلوج 
للجي�ص  العليا  الــقــيــادة  لتعليمات  �تنفيذا 
اجلي�ص  �حـــدات  تــوا�ــســل  ال�سعبي  الــوطــنــي 
الع�سكرية  النواحي  مبختلف  ال�سعبي  الوطني 
لل�سكان  �امل�ساعدة  العون  يد  جمهوداتها يف مد 
الطرقات  بفتح  �ذلــك  �املت�سررين  املنكوبني 

�اإزالة الثلوج باآليات � معدات خا�سة.
�تدخلت مفارز تابعة للقطاع لع�سكري �سيدي 
الثانية  الع�سكرية  الناحية  باإقليم  بلعبا�ص 
من  كــل  مبناطق   2021 جانفي   02 بتاريخ 
جعفر  بن  علي  �سيدي  تفا�سور  ال�ساية  بلدية 
�سعيب  �سيدي  بلدية   � ال�سبع  �اد  تندفت ثالغ 
لفك العزلة كما مت اإجالء العديد من العائالت 
العالقة باأعايل جبال ال�سريعة باإقليم الناحية 

الع�سكرية االأ�ىل.
لهذه  ا�ستح�سانهم  عــن  املــواطــنــون  عــر  �قــد 
النبيلة للجي�ص  املبادرة �عرفانهم للمجهودات 
اأي  تدخر  ال  التي  �قيادته  ال�سعبي  الوطني 

جهد خلدمة املواطنني
املدنية  احلماية  مديرية  دعت  جانبها  �من 
�احلذر  احليطة  توخي  اإىل  الطرق  م�ستعملي 
اأثناء ال�سياقة ب�سبب ت�ساقط الثلوج �االأمطار 
التي اأدت اإىل ت�سكيل اجلليد على م�ستوى بع�ص 
حما�ر الطرقات الوطنية ما يوؤدي اإىل انزالق 

املركبات.

اجلي�ش يوا�سل م�ساعدة املنكوبني 
من التقلبات اجلوية

الوطنيالثنني  24 جمرب 2970/ 04 جانفي 2021 املوافق لـ 20 جمادى الأوىل 031442
الرئي�ش تبون يرتاأ�ش اجتماعا ملج�ش الوزراء

هذه هي املوؤ�س�سات والهيئات الرقابية وال�ست�سارية 
التي �سيتم اإن�ساوؤها

الفريق �سنقريحة يزور وحدات 
مكافحة الإرهاب بتيبازة

حمالت الت�سويه الإعالمية يقف وراءها اأعداء تزعجهم مبادئ اجلزائر

ح�سيلة جديدة 
لفريو�ش كورونا يف 

اجلزائر خالل 24 �سا
ا�ستجابة  القطاع  اأم�ص  يوم  العمل  مفت�سو  �سل 
الوطنية  النقابة  اإليه  دعت  الــذي  لالإ�سراب 
اخلطوة  مدعمني  الــعــمــل،  ملفت�سي  امل�ستقلة 
الوطني،  امل�ستوى  على  احتجاجات  بتنظيم 
موؤكدين ت�سكهم مبوا�سلة االإ�سراب االأ�سبوعي 

اإىل غاية اخلمي�ص املقبل.
باالإعالم  املكلفة  الوطنية  االأمينة  �اأ��سحت 
ملفت�سي  امل�ستقلة  الوطنية  للنقابة  �التكوين 
العمل �سهيلة قرباج، اأن املفت�سني �سلوا مفت�سيات 
العمل على امل�ستوى الوطني، حيث �سهدت عدة 

الواليات ا�ستجابة تامة لدعوتهم لالإ�سراب.
البليدة  بوالية  اال�ستجابة  ن�سبة  �جــاءت 

�العا�سمة  باملائة،   100 �ال�سلف  �بومردا�ص 
مت  كما  باملائة.   83 �املــديــة  باملائة  بـ97.5 
80 باملائة من القطاع بتيارت �97 باملائة  �سل 
باملائة   55� بتند�ف  باملائة   80� مب�ستغامن 
فاأ��سحت  جيجل  بوالية  اأمــا  �رقلة.  بوالية 
باملائة   93 بلغت  اال�ستجابة  ن�سبة  اأن  قرباج 
�81 باملائة ب�سكيكدة �99 باملائة بعنابة �77 

باملائة باجللفة.
بالنقابة  الوطنية  االأمينة  ــدت  اأك باملقابل 
مدار  على  املرمج  االإ�سراب  مبوا�سلة  ت�سكهم 
معهم  تتوا�سل  مل  الو�ساية  اأن  خا�سة  اأيام،   5

خالل اليوم االأ�ل من االإ�سراب.

اإ�سراب ي�سل مفت�سيات العمل
ق. �

ق. �

ق. �

ق. �

�شعوبات كبرية يف حركة ال�شري جراء الت�شاقط الكثيف للثلوج..

الر�سمية  اجلــريــدة  من  االأخــري  العدد  يف  ن�سر 
الد�ستوري  التعديل  بــاإ�ــســدار  املتعلق  املــر�ــســوم 

امل�سادق عليه يف ا�ستفتاء اأ�ل نوفمر املن�سرم.
رئي�ص  �قع  الذي  الد�ستوري  التعديل  �يت�سمن 
اجلمهورية عبد املجيد تبون على املر�سوم املتعلق 
اإىل  الــتــي تــرمــي  املــحــا�ر  ــداره، جملة مــن  ــاإ�ــس ب
اجلزائر  �بناء  احلديثة  الد�لة  مبداأ  تكري�ص 
التي  االلتزامات  اأهم  اأحد  �سكلت  التي  اجلديدة 

تعهد بتج�سيدها الرئي�ص تبون.
الذي  للبالد،  االأ�سمى  القانون  تعديل  �سمل  �قد 
االآن،  من  �سهرين  قبل  ال�سعبية  بالتزكية  حظي 
االأ�سا�سية  بــاحلــقــوق  تت�سل  اأ�سا�سية  حمـــا�ر 
ال�سلطات  بني  الف�سل  �تعزيز  العامة  �احلريات 
حتل  د�ستورية  حمكمة  اإن�ساء  ــذا  �ك �تــوازنــهــا 
اأخرى  الد�ستوري، ف�سال عن حما�ر  حمل املجل�ص 
غري  اإىل  �مكافحته  الف�ساد  من  بالوقاية  تتعلق 
ذلك من االأهداف التي التزم القا�سي االأ�ل للبالد 
لالأمنني  �سمانا  الــواقــع،  ــص  اأر� على  بتج�سيدها 

القانوين �الدميقراطي.

د�سرتة  تت  التعديل،  هذا  �مبقت�سى  اأنــه،  كما 
على  الرقابي،  د�رهــا  �تعزيز  الهيئات  من  عدد 
من  �الــوقــايــة  لل�سفافية  العليا  ال�سلطة  ــرار  غ
امل�ستقلة  الوطنية  �ال�سلطة  �مكافحته  الف�ساد 
تتعلق  جــديــدة  مـــادة  اإدراج  مــع  لــالنــتــخــابــات، 
باملر�سد الوطني للمجتمع املدين الذي يعد هيئة 
ا�ست�سارية لدى رئي�ص اجلمهورية تتكفل بتقدمي 
يف  الفاعلني  بان�سغاالت  متعلقة  �تو�سيات  اآراء 

املجتمع املدين.
اأي�سا �سمن هذا  ا�ستحداثه  ما مت  اأبرز  �من بني 
التعديل، الن�ص يف الديباجة على د�سرتة احلراك 
فراير   22 يــوم  انطلق  قــد  كــان  ــذي  ال ال�سعبي 
املر�سوم  على  التوقيع  �بعد  اأنــه  يذكر   2019
الد�ستوري  التعديل  باإ�سدار  اخلا�ص  الرئا�سي 
م�سار  �سينطلق  الر�سمية،  اجلــريــدة  يف  �ن�سره 
�سعبيا  مطلبا  �سكل  الــذي  الدميقراطي  التغيري 
من  العديد  مراجعة  بدايته  �ستكون  �الذي  ملحا 
ال�سيا�سية  للحياة  امل�سرية  القانونية  الن�سو�ص 

�اأ�لها قانون نظام االنتخابات.

ر�سميا .. التعديل الد�ستوري
 يدخل حّيز التنفيذ

ق. �

زار رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة، اأم�س الأحد، الوحدات 
اإثر جناح عملية مكافحة  الع�سكرية الأوىل، على  بالناحية  بتيبازة  الع�سكرية مبنطقة م�سلمون 
اأربعة  على  الق�ساء  من  مكنت  التي  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  نفذتها  التي  الإرهاب، 

اإرهابيني دمويني خطريين، وا�سرتجاع اأ�سلحتهم.

ق. �
ق. �



حفيظة. ب

اأ.ن

الــنــار يف ج�سد  اإ�ــســرام  فــجــرت حــادثــة 
باتنة،  واليــة  غــرب  �سفيان  بلدية  رئي�ص 
اأبدوا  الذين  البلديات  روؤ�ساء  بع�ص  غ�سب 
ت�سامنهم املُطلق مع زميلهم الذي كاد يفقد 
حياته، ب�سبب احتجاج مواطن على ال�سكن 
الريفي، وذكر حمدثونا من روؤ�ساء البلديات، 
اأن ال�سكن الريفي الذي اأ�سبح مطلوبا بقوة 
خالل ال�سنوات االأخرية من قبل املواطنني، 
ينتهي  ال  الــذي  "ال�سداع"  ي�سكل  اأ�سبح 
ال�سكنات  توزيع  عملية  اأن  م�سيفني  ب�سالم، 
الريفية يف ال�سنوات االأخرية حتولت اإىل ما 
ي�سبه "القنبلة املوقوتة" رمت بها ال�سلطات 
البلديات،  ــاء  ــس روؤ� ـــدي  اأي اإىل  الــوالئــيــة 
ب�سبب احل�س�ص "ال�سحيحة"، مقارنة بعدد 
ما  بــاالآالف،  يعدون  الذين  ال�سكن،  طالبي 
جعلهم يوؤجلون االإعالن عن توزيعها خوفا 
بالتالعب  واتهامهم  املق�سني"  "ثورة  من 
الطلبات  كــرثة  مطرقة  وبــني  والتحايل، 
"الزواليـة"  يبقى  الكوطة"  "�ُسح  و�سندان 

ينتظرون �ساعة الفرج.
لـ"االأورا�ص  مروانة  بلدية  رئي�ص  وذكــر 
من  املرة  هذه  ت�ستفد  مل  بلديته  اأن  نيـوز"، 
اأي ح�سة �سمن هذه ال�سيغة، فيما ا�ستقبلت 
م�ساحله 4000 طلب لال�ستفادة من اإعانات 
مــاأزق  مــا جعله يف  الــريــفــي، وهــو  الــبــنــاء 
واأن  خا�سة  اأحد،  عليه  يح�سده  ال  وموقف 
العديد من املواطنني غري متفهمني للو�سعية 
من  "امليـر" باإق�سائهم  مرة  كل  يف  ويتهمون 
القوائم،  ــداد  اإع يف  والتالعب  اال�ستفادة 
وحيدا  نف�سه  يجد  مــا  دائــمــا  ــه  اأن م�سيفا 
من  يت�سكل  املجل�ص  اأن  رغم  املدفع،  فم  يف 
نواب واأع�ساء، وختم ذات امل�سوؤول حديثه 
الوالئية  ال�سلطات  اإىل  اقـــرتاح  بتقدمي 

ال�سكنية من  حول طريقة توزيع احل�س�ص 
الواليـة  منه  ت�ستفيد  الذي  الريفي  البناء 
اأن تختار يف  الوالية  اأنه على  دوريا، وقال 
كل مرة عدد من البلديات ومنحها  "كوطـة" 
بلديات  مع  العملية  نف�ص  وتكرار  حمرتمة 
اأخرى  اأخرى يف حال اال�ستفادة من ح�سة 
جديدة، عو�ص تق�سيم ما ت�ستفيد منه على 

جميع البلديات.
نف�ص  له  فكان  تاخلمـت،  بلدية  رئي�ص  اأما 
الطرح مع "مري" مروانة، و�سرح لـ"االأورا�ص 
ببلديته،  الريفي  البناء  مكتب  اأنــه  نيوز" 
ا�ستقبل اأزيد من 2500 طلب لال�ستفادة من 
على  البلدية  حت�سلت  فيما  ال�سيغة،  هذه 
15 اإعانة فقط، م�سيفا اأن عدد االأ�سخا�ص 
الذي اأودعوا ملفات اال�ستفادة وي�ستحقون 
فعال احل�سول على االإعانات، يقدر بحوايل 
مــاأزق،  يف  جعله  ما  وهــو  مــواطــن،   1000

اإعانة،   15 "�ساأوزع  لو�سيف  بن  وت�ساءل 
احللول  اأمــلــك  ال  اأنــا  ــا،  ــه اأوزع كيف  ولكن 
الكافية"، واأ�ساف "اأحتاج اإىل 1000 �سكن 
االحتجاجات  بعد  الأنــه  الطلبات،  لتلبية 
م�ستنكرا  امل�سوؤولية"،  فقط  اأنا  �سُيحملوين 
من  لــه  يتعر�ص  الــتــي  املغر�سة  احلــمــالت 
حني الآخر من قبل جمعيات خريية، تقوم 
العائالت  بع�ص  ملنح  �سخ�سه  على  بال�سغط 
وحتى الُعزاب �سكنات ريفية وكاأن البلدية 
ال�سكن  مــن  االإعــانــات  مئات  على  حت�سلت 

الريفي على ح�سب قوله.
ا�ستفادت  اأن والية باتنة،   جدير بالذكر 
عبد  االأول  للوزير  االأخــرية  الزيارة  خالل 
البناء  من  اإعانة   300 من  جــراد،  العزيز 
اأعلن  قد  ال�سكن  وزيــر  كــان  فيما  الريفي، 
قبله باأ�سابيع منح الوالية ح�سة مكونة من 

ال�سيغة. ذات  من  وحدة   400

واالإداري،  الرتبـوي  الطاقم  اأم�ص،  دخل 
ملتو�سطة االأخويـن قربازي الن�سر بواليــة 
مطالبني  العمـل،  عن  اإ�ــســراب  يف  باتنة، 
برحيل املديرة، ب�سبب الو�سعية التي اآلت 
يتلقاها  التي  والتهديدات  املوؤ�س�سة  اإليها 

املعنيون ح�سبهم من قبل هذه مديريتها.
هذه  مثل  يف  التدري�ص  املعنيون  ورف�ص 
االأيـــام  ــالل  خ دفعتهم  والــتــي  ــروف،  ــظ ال
لعدة  اإ�ــســراب  يف  الــدخــول  اإىل  املا�سية 
اأيام، على خلفية ما اأ�سموه بحفظ كرامة 
تعي�سه  ملا  حد  بو�سع  مطالبني  املــوظــف، 
دومنا  حال  وان�سداد،  م�ساكل  من  املوؤ�س�سة 
الظروف،  اأح�سن  يف  ملهامهم  ممار�ستهم 
من  املديرة  رحيل  على  املحتجون  واأ�سر 
املوؤ�س�سة،  عا�ستها  اإ�سرابات  �سل�سلة  خالل 
اإىل هــذه  اإيـــفـــاد جلــنــة حتــقــيــق  ورغــــم 
االأخرية للوقوف على االأ�سباب التي دفعت 
اإال  مبمار�ستها،  التنديد  اإىل  بامل�سربني 
امل�سوؤولة  �سد  اإجــراء  اتخاذ  يتم  مل  اأنــه 
الت�سيري،  �سوء  تثبت  دالئــل  وجــود  لعدم 

ودفعت  الكاأ�ص  اأفا�ست  التي  النقطة  وهي 
باالأ�ساتذة والطاقم االإداري اإىل الدخول 
مطلبهم   حتقيق  غــايــة  اإىل  ــراب  ــس اإ� يف 
�سرطا  ــك   ذل معتربين  املــديــرة،  برحيل 
اأ�سا�سيا ملزاولة مهامهم، بعيدا عن االإهانـات 

التي يتعر�سون اإليها ب�سكل يومي.
مبديرية  ــالم  ــاالإع ب املكلفة  جهته  مــن 
اأن  اأو�سحت  ال�سريف،  بن  ملياء  الرتبية، 

االإ�سراب جزئي فقط ومديرية الرتبيــة 
تتابع الق�سية اأول باأول، م�سيفة اأن جلنة 
اإىل  املــديــريــة  اأوفــدتــهــا  الــتــي  التحقيق 
اأ�سفرت  املا�سية،  االأيــام  خالل  املتو�سطة 
فيما  للعمل،  االأ�ساتذة  بع�ص  عــودة  عن 
اأمل  على  اإ�سرابهم،  االٱخر  البع�ص  وا�سل 

اإيجاد حل نهائي للق�سية خالل اأيام.

علي  حــي  مــن  مواطنــــون  اأمــ�ــص،  احــتــج 
باتنة،  واليــة  يف  مروانة  ببلدية  النمـــر 
و�سع  يف  �سونلغاز  موؤ�س�سة  بتماطل  تنديدا 
م�سروع ربط �سكناتهم بالغاز الطبيعي حيز 

اخلدمة.
وقام املحتجون بغلق الطريق الوطني رقم 
وعا�سمة  مروانة  بني  الرابط  �سقه  يف   77
ــه حــركــة املـــرور،  ــواليــة بــاتــنــة، يف وج ال
"العراقيل  من  غ�سبهم  عن  منهم  تعبريا 
الوهمية" التي تعرت�ص م�سروع اإي�سال الغاز 
احلاجة  اأم�ص  يف  وهم  خا�سة  ل�سكناتهم، 
لهذه املادة الطاقويـــة، ملا تتميز به املنطقة 

من برودة �سديدة يف مثل هذه االأيــــام.
لـ"االأورا�ص  اأو�سح  مروانة،  بلدية  رئي�ص 
تتالعب  �ــســونــلــغــاز،  موؤ�س�سة  اأن  نيوز"، 
يف  االأول  ال�سبب  وهي  املواطنني،  باأع�ساب 

م�سوؤوليها  متهما  بلديته،  �سكان  احتجاج 
ــرارات، واإعـــداد  ــق بــاالنــفــراد يف اتــخــاذ ال
اإىل  ـــعـــودة  ال دون  ــاريــع  ملــ�ــس خمــطــطــات 
�سخ�سه  اإىل  وحــتــى  البلدية  خمططات 
مو�سوع  امل�سروع  اأن  م�سيفا  بلدية،  كرئي�ص 
364 عائلة بحي  االحتجاج والذي ي�سمل 
علي النمر يف اجلهة ال�سرقية من البلدية، 
�سونلغاز  �سركــة  اإال  بــه،  االأ�سغال  انتهت 
للمواطنني  الغاز  اإطــالق  يف  تتماطل  بقت 
ذات  ح�سب  ذلك  من  ــرث  واالأك امل�ستفيدين 
و�سع  يف  املناطق  بــني  التمييز  املــ�ــســوؤول، 

امل�ساريع حيز اخلدمة.

للتنظيم  بربيكة  الــوالئــي  املكتب  نــدد 
اجلزائريني  الطلبة  "جتمع  الطالبي 
نيوز  االأورا�ـــص  حتــوز  بيان  يف  االأحرار" 
يعي�سها  الــتــي  ــاع  ــس ــاالأو� ب عنه  ن�سخة 
احلوا�ص" بربيكة،  "�سي  اجلامعي  املركز 
املركز يعترب من  اأن  البيان  حيث جاء يف 
املوؤ�س�سات الفتية التي مل ت�سهد تطورات 
املرحلة  يف  فهو  جوهرية،  واإ�ــســالحــات 
البيان مل يعد قادرا على  الراهنة يقول 
وقد  هذا  احلا�سلة،  التطورات  مواكبة 
اأ�ساف املوقع على البيان قوله "ن�سمع يف 
كثري من االأحيان عن ال�سفقات امل�سبوهة، 
الف�ساد  الفواتري،  ت�سخيم  االختال�سات، 
وحتويالت  التوظيف،  يف  واملح�سوبية 
املطابقة  غــري  املــ�ــســبــوهــة  االأ�ـــســـاتـــذة 
واملهينة  املذلة  االإقاالت  وكذا  لل�سروط، 
يف حق بع�ص االأ�ساتذة الذين ي�سهد لهم 
رف�سهم  ب�سبب  الت�سيري  وح�سن  بالكفاءة 
التع�سفية واعتزازهم بكرامتهم  لالأوامر 
وجتــرب  للغطر�سة  ــاء  ــن ــح االن ورفــ�ــص 
التي  االأمــور  من  وغريها  املركز،  م�سوؤول 
باملعايري  االلتزام  دون  اجلبني  لها  يندى 

وال�سوابط االأخالقية واملهنية".
اأو�سح  بريكة"  "ريال  الــوالئــي  املكتب 
كحركة  التنظيم  وظيفة  باأن  البيان  يف 
الدور  على  تقت�سر  ال  نا�سجة  طالبية 
لك�سب  املــرافــعــة  يف  واملتمثل  النقابي 
معركة احلقوق املادية واملعنوية للطالب، 
بل يتعدى اهتمامها اأي احلركة الطالبية 
من  وذلــك  والعملي  العلمي  التفكري  اإىل 

اأن  ميــكــن  وروؤى  مــ�ــســاريــع  ــورة  بــل خـــالل 
ت�سهم يف اإثراء برنامج حتديث اجلامعة 
بريكة"  "ريال  ذّكـــر  وقــد  وع�سرنتها، 
حم�سر  على  وبناء  باأنه  البيان  ذات  يف 
يف   2020 فيفري   5 يف  املوقع  اال�ستماع 
التي  اللجنة  مــع  عقد  ــذي  ال االجتماع 
اإيفادها من قبل وزير التعليم العايل  مت 
االأ�سبق فقد مت االتفاق على التكفل بكل 
الإيجاد  املطروحة  وامل�ساكل  االن�سغاالت 
حلول عاجلة، اإال اأن اإدارة املركز �سربت 
عر�ص  اللجنة  عن  ال�سادرة  التعليمات 
احلائط غري مبالية بالو�سعية الكارثية 
تــزداد  اإذ  ــز،  ــرك امل فيها  يتخبط  الــتــي 
يف  وا�ستمرارها  يــوم  بعد  يوما  حدتها 
واالنفرادية  االإق�ساء  و�سيا�سة  التعنت 
اإ�سراك  دون  امل�سريية  القرار  اتخاذ  يف 
يقول  االجتماعيني  الــ�ــســركــاء  جميع 
بريكة"  "ريال  طالب  فقد  وبهذا  البيان، 
رفيعة  وزاريـــة  جلنة  باإيفاد  البيان  يف 
من  كــل  وحمــا�ــســبــة  للتحقيق  املــ�ــســتــوى 
ت�سول له نف�سه التالعب وامل�سا�ص باإدارة 

وت�سيري املركز اجلامعي بربيكة.

�أن  "�أميـار"،  �أية حلظـة يف يد روؤ�ساء �لبلديات، وقال  بـ"�لقنبلة �ملوقوتة" �لتي قد تنفجر يف  �أ�سبه  باتنـة، �إىل  حتّول ملف �ل�سكن �لريفـي يف والية 
�حل�س�ص �ل�سئيلـة �لتي ُتنح لهم، باتت م�سدر� الحتجاجات مو�طنيهم �لذين ي�ُسّبون يف كل مرة جام غ�سبهم عليهم، متهمني �إياهم باملح�سوبية يف 

توزيع ما حت�سلت عليه بلدياتهم من �سكنات.

طلبات باالآالف..ح�ض�ص ُتعد على اأ�ضابع اليد واأميـار يف فم املدفع 

الطاقم الرتبوي اأ�ضر على رحيل املديرة

فيما اتهم "املري" موؤ�ض�ضة �ضونلغـــاز باالنفراد يف اتخاذ القرارات

ال�سكن الريفـي بباتنة.. قنبلة ُموقوتة يف يد "الأميار"

موجة احتجاجات مبتو�سطة الأخوين "قربازي" بباتنة

مواطنون يغلقون طريقا وطنيا طلبا للغــاز يف مروانة
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اطلعــت  ــي  ــت ال ــة  ــل ــس ــرا� امل وحــ�ــســب 
فقد  حمتواها،  على  نيـوز"  "االأورا�ص 
 168 املــادة  الأحكام  وفقا  الوالـي  قام 
من قانون الوالية رقم 07/12 املوؤرخ 
اأع�ساء  2012، بدعوة  21 فرباير  يف 
غري  ـــدورة  ال اأ�سغال  حل�سور  املجل�ص 
العادية للمجل�ص ال�سعبي الوالئي هذا 
م�سروع  ومناق�سة  لدرا�سة  االأربــعــاء 
ل�سنة  لــلــواليــة  االأولـــيـــة  املــيــزانــيــة 
قانون  من   168 املادة  وتن�ص   ،2021
ي�سوت  ال  عندما  اأنــه  على  الــواليــة، 
اختالل  ب�سبب  امليزانية  م�سروع  على 
فاإن  الوالئي،  ال�سعبي  املجل�ص  داخــل 
با�ستدعاء  ا�ستثناء  يــقــوم  الــــوايل 
غري  دورة  يف  الوالئي  ال�سعبي  املجل�ص 
ن�ص  وح�سب  عليه،  للم�سادقة  عادية 
تعقد  ال  ـــدورة  ال هــذه  اأن  املـــادة  ذات 
القانونية  الــفــرتة  ـــاوزت  جت اإذا  اإال 
للم�سادقة على م�سروع امليزانية وبعد 
تن�ص  التي   167 املادة  اأحكام  تطبيق 
الوالية  ميزانية  ت�سبط  مل  "اإذا  على 
ال�سنة  بداية  قبل  مــا،  ل�سبب  نهائيا 

بالنفقات  العمل  ي�ستمر  فاإنه  املالية، 
ال�سنة  يف  املقيدة  العادية  واالإيرادات 
امل�سادقة  غاية  اإىل  ــرية  االأخ املالية 
ال  اأنــه  غري  اجلــديــدة،  امليزانية  على 
اإال  و�سرفها  بالنفقات  االلتزام  يجوز 
 12/1 ع�سر  الثاين  اجلــزء  حــدود  يف 
اعتمادات  مبلغ  من  �سهر  لكل  املوؤقت 
تن�ص  كما  ال�سابقة،  املالية  ال�سنة 
املادة 168 من قانون الوالية على اأنه 
اإىل  الدورة  يف حالة عدم تو�سل هذه 
يبلغ  امليزانية،  م�سروع  على  امل�سادقة 
الوايل الوزير املكلف بالداخلية الذي 

يتخذ التدابري املالئمة ل�سبطها.
ال�سعبي  املجل�ص  اأن  بالذكر  جدير 
منذ  ان�سداد  حالة  يف  دخل  الوالئي، 
من  اأزيــد  رف�ص  ب�سبب  اأ�سابيع،  عــدة 
ن�سف اأع�ساء املجل�ص، التعامل جمددا 
عــبــد احلفيظ  املــجــلــ�ــص،  رئــيــ�ــص  ــع  م
اإلغاء  حوا�ص، الأ�سباب عــدة، حيث مت 
املا�سية  القليلة  االأيــام  خالل  دورتــني 
لعدم اكتمال الن�ساب القانوين النعقاد 

اجلل�سة.

 "APW" الوايل ي�ستدعي اأع�ساء
ملناق�سة م�سروع ميزانية 2021

عمال باملادة 168 من قانون الوالية يف ظل توا�ضل االن�ضـــداد باملجل�ص

نتيجة االأو�ضاع التي يعي�ضها املركز اجلامعي "�ضي احلوا�ص"

وّجه و�يل باتنـة، توفيق مزهـود، ُمر��سلة �إىل �أع�ساء �ملجل�ص �ل�سعبي �لوالئي، من �أجل ح�سور 
�مليز�نية  م�سروع  ومناق�سة  لدر��سة  �ملقبل  �الأربعاء  �نعقادها  �ملزمع  �لعادية  غري  �لدورة  �أ�سغال 

�الأولية للوالية ل�سنة 2021.

يندد!! "ريال" بريكة 

نا�سر. م
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بعث �أم�ص، و�يل باتنة، توفيق مزهود، بر�سائل تطمينية �إىل �ساكنة �لواليـة فيما يتعلق بالتد�بري �ملتخذة حل�سر فريو�ص كورونا، فيما �أعاب باملقابل من 
ذلك ال وعي �لكثري من �ملو�طنني جتاه خطورة هذ� �لفريو�ص و��ستهتارهم باالإجر�ء�ت �ملتخذة وقال �أن �جلهود �ملبذولة للتحكم يف �نت�سار �لفريو�ص مهددة 

ب�سبب قلة �لوعي وال مباالة بع�ص �لـمو�طنني.



احلكومة تعتزم اإقرار حزمة ت�ضهيالت لدفع ال�ضادرات غري النفطية، جراد
بعث �أم�ص، و�يل باتنة، توفيق مزهود، بر�سائل تطمينية �إىل �ساكنة �لواليـة فيما يتعلق بالتد�بري �ملتخذة حل�سر فريو�ص كورونا، فيما �أعاب باملقابل من 
ذلك ال وعي �لكثري من �ملو�طنني جتاه خطورة هذ� �لفريو�ص و��ستهتارهم باالإجر�ء�ت �ملتخذة وقال �أن �جلهود �ملبذولة للتحكم يف �نت�سار �لفريو�ص مهددة 

ب�سبب قلة �لوعي وال مباالة بع�ص �لـمو�طنني.
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اأم البواقـــي

قاملة

عالء. ع

�سطيـــف

وركـــــــزت املـــطـــالـــب املـــطـــروحـــة 
لهم  احلماية  توفري  �ــســرورة  على 
�سندوق  منحة  مــن  ــتــفــادة  واال�ــس
التكميلية، وعدم مطالبة  املداخيل 
مفت�سي  كافة  الوالئيني  امل�سوؤولني 
ممكن  عدد  اأكــرب  بتحرير  الرقابة 
هذا  ح�سب  وتقييمهم  املحا�سر  من 
�سغط  حتــت  يجعلهم  مــا  ــعــيــار  امل
احل�سيلة، اإ�سافة اإىل اإعداد قانون 

منح  ــن  م ميكنهم  خــا�ــص  اأ�ــســا�ــســي 
العمال  وتر�سيم  بالقطاع  خا�سة 
االأمن  واأعـــوان  واحلــرا�ــص  املهنيني 
اأجورهم  يف  الزيادة  مع  وال�سائقني 
الرقابة  وتكثيف  حتقيقات  وفتح 
ــار واملــتــعــامــلــني  ــج ــت ــى كــبــار ال عــل
على  ح�سرها  وعــدم  االقت�ساديني 
التاجر الب�سيط وغريها من املطالب 
التي توفر لهم االأمن مقابل حاالت 

بع�ص  لـــدى  �سجلت  الــتــي  الــعــنــف 
االأعوان اأثناء تاأدية مهامهم.

بوالية  ــجــارة  ــت ال اأعـــــوان  ــــد  واأك
اال�ــســطــراب  هــــذا  اأن  خــنــ�ــســلــة، 
 10 من  اأخرى  اأيام   4 ملدة  �سي�ستمر 
اإىل 13 من �سهر جانفي اجلاري ويف 
للمطالب  اال�ستجابة  عــدم  حالة 
اإ�سراب  املرفوعة �سيتم الدخول يف 

مفتوح.

م�ساتي  �ــســكــان  ــاة  مــعــان تــتــوا�ــســل 
التابعة  �سعيدة"  "قرعة  منطقة 
اإقليميا لدائرة عني كر�سة يف والية 
ما  املياه،  ملوحة  ب�سبب  البواقي،  اأم 
يومي  بحث  رحلة  يف  قاطنيها  اأدخل 
عن منابع للمياه، حيث ال يزال �سكان 
الو�سائل  خمتلف  ي�ستعملون  امل�ستة 
�سنة  يف  ونحن  املياه  لنقل  البدائية 

.2021
ياأتي ذلك رغم ا�ستفادة املنطقة من 
م�سروع اجناز 4 اأنقاب، اإال اأن جميعها 
جاءت مياها ماحلة، ما زاد من معاناة 
�سكان م�ساتي املنطقة والتي حتوي ما 
يزيد عن 4000 �ساكن، حيث طالبوا 
واإيجاد  بالتدخل،  البلدي  املجل�ص 
ال�سروب  ــاه  ــي امل مل�سكل  فـــوري  ــل  ح
من  عــدد  ــرب  اأك حتــوي  التي  بامل�ستة 

ال�سكان بدائرة عني كر�سة.
تزويد  م�سروع  اإدراج  مت  وقــد  هــذا 
باملياه  �سعيدة"  قرعة  "�سري  م�ستة 
ال�ساحلة لل�سرب انطالق من االأنقاب 
عني  مدينة  �سكان  تــزود  كانت  التي 
اإىل  و�ــســوال  كلم   4 مب�سافة  كر�سة 
ا�ستفادت بلدية  "ال�سري"، بعد  م�ستة 
عني كر�سة من عمليات التزود باملياه 
ال�ساحلة لل�سرب انطالقا من م�سروع 

�سد "اأوركي�ص".
من  كر�سة  بعني  الــبــلــدي  املجل�ص 
الوالئية  املــ�ــســالــح  طــالــب  جــهــتــه، 

مبنطقة  والتكفل  التدخل  ب�سرورة 
م�ساريع  ومنحها  �ــســعــيــدة،  قــرعــة 
تنموية ت�ساهم يف فك عزلة �سكانها 
الأرا�سيهم  املنطقة  اأهـــايل  ـــادة  واإع
اأدنـــى  انـــعـــدام  ب�سبب  الــفــالحــيــة، 
على  الب�سيطة  ــاة  ــي احل متطلبات 
م�ستوى املنطقة ب�سبب غياب عمليات 
اخلا�سة  احليوية  بال�سبكات  الربط 

بالكهرباء والغاز الطبيعي.
"قرعة  منطقة  �سكان  طالب  باملقابل، 
باملياه  تــزويــدهــم  بــ�ــســرورة  �سعيدة" 
"�سد  مياه  انطالق من  لل�سرب  ال�ساحلة 
اأوركي�ص"، وهو ما اأعتربه �سكان املنطقة 
باحلل الوحيد للق�ساء نهائيا على اأزمة 

العط�ص باملنطقة.

التجهيزات  ــة  ــري ــدي م كــ�ــســفــت 
البواقي،  اأم  بــواليــة  العمومية 
عني  م�ست�سفى  م�سروع  ا�ستالم  عن 
بطاقة  املقبل  جوان  �سهر  فكرون، 

ا�ستيعاب تقدر بـ 120 �سرير.
مديرية  منه  ا�ستفادت  امل�سروع 
 ،  2014 �ــســنــة  خـــالل  الــ�ــســحــة، 
من  ــدد  ع التجميد  ــال  ط اأن  بعد 
مبدينة  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
البواقي،  �سوق نعمان وال�سلعة واأم 
تقنية  عراقيل  عــدة  عــرف  حيث 

ـــة اخــتــيــار  ـــداي ــذ ب ــن ومــــاديــــة م
ـــن مت  ــيــة اخلــا�ــســة بـــه، اأي االأر�ــس
اإجراء تعديل يف الدرا�سة اخلا�سة 
�سنة  خـــالل  املــنــجــزة  بــاملــ�ــســروع 
2014، خا�سة بعد اكت�ساف وجود 
اأحد االأجنحة اخلا�سة بامل�ست�سفى 
بالقرب من واد للمياه مبدينة عني 
فكرون، ما اأدى لتغيري كلي للدرا�سة 
بعث  واإعــادة  للم�ست�سفى،  التقنية 
املا�سية،  االأ�سهر  خــالل  امل�سروع 
املايل  االعتماد  على  املوافقة  بعد 

اخلــا�ــص بــاملــ�ــســروع، املــقــدر بـــ 30 
مليار �سنتيم.

وينتظر �سكان مدينة عني فكرون 
ل�سد  قــريــبــا  امل�ست�سفى  ا�ــســتــالم 
باملنطقة،  ال�سحة  قــطــاع  عــجــز 
م�ستوى  على  امل�سجل  ال�سغط  وكذا 
ــات الــ�ــســحــة اجلـــواريـــة  ــ�ــس مــوؤ�ــس
فكرون،  عــني  مدينة  وم�ست�سفى 
املر�سى  ع�سرات  لتحويل  اأدى  ما 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  ملختلف 

مبدينة عني مليلة واأم البواقي.

ك�سبارين"  م�ستة"  �سكان  يــزال  ال 
الهن�سري  لبلدية  اإقليميا  التابعة 
ـــرة عـــني كــر�ــســة،  ـــدائ تــومــغــنــي ب
التي  الفي�سانات  خطر  يواجهون 
ال�سكنية  املجمعات  تهدد  اأ�سحت 
واأن  خا�سة  االأوديــة،  من  القريبة 
االأوديــة  من  بعدد  حميطة  امل�ستة 
ــرا عــلــى حياة  ــط تــ�ــســكــل خ ــي  ــت ال
املــقــيــمــني بــالــقــرب مــنــهــا عــنــد كل 

ت�ساقط غزير لالأمطار.
الهن�سري  لبلدية  البلدي  املجل�ص 
حتوي  البلدية  اأن  اأ�ــســار  تومغني، 
ما ي�ستدعي  االأودية،  على عدد من 
ا�ستعجالية،  تقنية  درا�سات  اجناز 
تنظيفها  عــمــلــيــة  يف  ــالق  ــط ــالن ل

ال�سكنية  ــات  ــع ــم ــج امل وحــمــايــة 
ــفــادي تــكــرار  ــت الــقــريــبــة مــنــهــا، ل
عرفتها  التي  الفي�سانات  �سيناريو 
�سهر  خالل  تومغني  الهن�سري  بلدية 

اأوت من �سنة 2019.
ال�سدا�سي  خالل  مت  فقد  لالإ�سارة، 
االأول من �سنة 2020  اإر�سال تقارير 
درا�سة  ــوي  حت الــوالئــيــة  للم�سالح 
م�ساتي  �سكان  حماية  لكيفية  �ساملة 
خلبة"  "هن�سري  وم�ستة  "ك�سبارين" 
و"غوبال"، من خطر الفي�سانات التي 
�سكان  اأمــام  االأكــرب  الهاج�ص  اأ�سحت 
على  املــوافــقــة  انــتــظــار  يف  امل�ساتي، 
املخت�سة  امل�سالح  قبل  من  امل�سروع 

بوالية اأم البواقي.

الــعــ�ــســرات مــن �سكان  اأقـــدم امــ�ــص 
القرية الفالحية "حي م�سيخ �سالح" 
بعني خملوف بوالية قاملة، على غلق 
الرابط   27 رقــم  الوالئي  الطريق 
خملوف  وعني  تاملوكة  بلديتي  بني 
باحلجارة واملتاري�ص يف وجه حركة 
املرور، احتجاجا منهم على ما و�سفوه 

بالتهمي�ص واحلقرة التي يتعر�ص لها 
�سكان القرية يف �ستى املجاالت وعلى 
انهم  موؤكدين  التهيئة،  غياب  راأ�سها 
�سئموا من الوعود الكاذبة ما جعلهم 
يقومون باالحتجاج الإ�سماع �سوتهم 
اذان  جتــد  لعلها  العليا  لل�سلطات 

�ساغية للنظر يف ان�سغاالتهم.

يف  مطالب،  عــدة  رفعوا  املحتجون 
مقدمتها تهيئة طرقات القرية التي 
ال  انها  رغم  ومطبات،  حفر  حتولت 
بكلم  �سوى  البلدية  مركز  من  تبعد 
م�سكل  ال�سكان  رفع  كما  واحد فقط، 
اأنها  قالوا  والتي  العمومية  االنــارة 
 ، فقط  مو�سوعة  هياكل  عن  عبارة 

كما طالب ال�سكان بالتو�سعة بعد ان 
من  الفالحية  االأرا�سي  حا�سرتهم 
ابتدائية  مدر�سة  واإجناز  مكان،  كل 
من  يوميا  يعانون  الذين  الأبنائهم 
م�سكل النقل نحو مدر�ستهم املوجودة 
احلي  وان  خا�سة  البلدية  مبركز 

يظم اكرث من 100 �ساكن.

خن�ســـــلة

دخل �أعو�ن �لتجارة مبديرية �لتجارة لوالية خن�سلة، يف �أ�سر�ب عن �لعمل وذلك ملدة يومني متتاليني، ��ستجابة لند�ء �الحتادية 
�لوطنية مل�ستخدمي قطاع �لتجارة، لطرح عديد �ملطالب على ر�أ�سها عدم �سرف منحة كوفيد 19 وكذ� �ملطالبة مبنحة �لعمل 

�اليجابي.

اأعوان التجارة يدخلون يف اإ�سراب بخن�سلة

تزويد مواطنني مبياه ماحلة
 يف اأم البواقي

ا�ستالم م�ست�سفى عني فكرون اجلديد �سهر جوان املقبل

قرية "ك�سبارين" حتت رحمة 
الفي�سانات

�سكان قرية "م�سيخ �سالح" يغلقون طريقا ولئيا بقاملة 

حملياتالثنني  24 جمرب 2970/ 04 جانفي 2021 املوافق لـ 20 جمادى الأوىل 051442
ك�سفت م�سالح مديرية الطاقة 
لوالية خن�سلة، عن ا�ستالمها 6 

م�ساريع متعلقة باإي�سال الكهرباء 
لعديد مناطق الظل على م�ستوى 

 900 فاق  مايل  وبغالف  بلديات   5
مليار �سنتيم خالل �سنة 2020.

ومت تزويد اأزيد من 310 م�سكن 
بتعداد �سكاين يفوق 1550 ن�سمة، 

يف حني تتوا�سل عملية مد �سبكة 
الطاقة الكهربائية عرب 4 بلديات 
اأخرى بغالف مايل يفوق 13 مليار 

�سنتيم، لتزويد اأزيد من 560 م�سكن 
بتعداد �سكاين يفوق 2980 ن�سمة.

هذه العمليات التنموية جاءت 
يف اإطار الربنامج امل�سطر من طرف 

مديرية الطاقة لوالية خن�سلة 
للتكفل االأمثل مبناطق الظل عرب 
خمتلف بلديات والية خن�سلة من 

اأجل حت�سني االإطار املعي�سي لقاطني 
هذه املناطق النائية وتوفري ظروف 
العي�ص الكرمي وكذا حت�سني عملهم 
الفالحي الذي يعتمد على الطاقة 

الكهربائية بالدرجة االأوىل من 
خالل عملية ال�سقي.

ا�ستالم 6 م�ساريع 
للربط بالكهرباء 

بخن�سلة

ت�سببت الثلوج املت�ساقطة منذ اأم�سية 
بوالية  بلديات  عــدة  على  اأم�ص  اأول 
القرى  مــن  الــكــثــري  عـــزل  يف  �سطيف 
خا�سة  اخلارجي  العامل  عن  وامل�ساتي 
يف اجلهة ال�سمالية من الوالية والتي 
عرفت ت�ساقط كميات كبرية من الثلوج 
اإىل غاية نهار االأم�ص وهو ما ت�سبب يف 
طرقات  عدة  عرب  املــرور  حركة  قطع 
ووطنية ووالئية قبل اأن تعود حركة 
ال�سري اإىل طبيعتها يف الفرتة امل�سائية 
لفتح  املعنية  ال�سلطات  تدخل  بعد 

الطرقات.
�سعبة  �ــســري  حــركــة  ت�سجيل  ومت 
رقم  الوطنية  الــطــرق  م�ستوى  على 
ال�سمالية  اجلهة  يف   103  ،74  ،75
الثلوج  تراكم  ب�سبب  وذلــك  الوالية 
االأ�سغال  مديرية  وتدخلت  وال�سقيع، 
العمومية لفتح الطرقات من خالل ذر 
امللح على م�ستوى العديد من الطرقات 

 137 على غرار الطريق الوطني رقم 
 06 رقــم  الــوالئــي  والطريق  ببابور، 
الوالئيني  والطريقني  ببوعندا�ص، 
فودة  وبني  و169 بجميلة   117 رقم 

على التوايل.
املدنية  احلــمــايــة  م�سالح  و�سجلت 
ــرور  م حــــوادث   05 �سطيف  ــة  ــوالي ل
اإقليم  يف  ال�سيار  الطريق  م�ستوى  على 
ومعظمها  و�سطيف  اآرنات  عني  بلديتي 
�سياحية  مركبات  بــانــحــراف  متعلق 
اخلفيف،  الـــوزن  مــن  نفعية  واأخـــرى 
اأ�سخا�ص   08 اإ�سابة  اإجماال  وخلفت 
بدرجات متفاوتة من اخلطورة، حيث 
املتقدم  للمركز  النجدة  فــرق  تولت 
بالطريق  اخلــا�ــص  املدنية  للحماية 
الرئي�سة  الـــوحـــدة  وكــــذا  الــ�ــســيــار 
امل�سابني  ــــالء  واإج اإ�ــســعــاف  �سطيف 
اجلامعي  امل�ست�سفى  ا�ستعجاالت  اإىل 

�سطيف.

ي�ستكى عدد من اأ�سحاب املحاجر على 
الت�سييق  من  �سطيف  واليــة  م�ستوى 
فرتة  مــنــذ  ن�ساطهم  عــلــى  احلــا�ــســل 
من  املرفوعة  ال�سكاوى  ب�سبب  وهــذا 
بخ�سو�ص  املواطنني  مــن  عــدد  طــرف 
التجاوزات احلا�سلة من طرف اأ�سحاب 
هذه املحاجر خا�سة منها القريبة من 

التجمعات ال�سكنية.
من  عدد  طالب  فقد  ال�سدد  هذا  ويف 
بــ�ــســرورة تدخل  املــحــاجــر  اأ�ــســحــاب 
البلديات  يف  ممثلة  املحلية  ال�سلطات 
م�ساكن  بت�سييد  ال�سماح  عدم  اأجل  من 
ال  حتى  وهـــذا  املحاجر  مــن  بالقرب 
تت�سرر هذه امل�ساكن بفعل االإنفجارات 
الدورية يف املحاجر ناهيك عن الغبار 
املتطاير والذي ت�سبب يف معاناة كبرية 

املحاجر  من  بالقرب  املقيمة  للعائالت 
خ�سو�سا يف ف�سل ال�سيف.

وبات العديد من اأ�سحاب املحاجر عرب 
تراب والية �سطيف مهددين بالتوقف 
عن الن�ساط ب�سبب ال�سكاوي املرفوعة 
يف  خا�سة  الــوالئــيــة  ال�سلطات  ــدى  ل
البلديات اجلنوبية من الوالية والتي 
من  عديدة  جتــاوزات  ح�سول  عرفت 
طرف اأ�سحاب املحاجر رغم التنبيهات 
الدورية املقدمة لهم من طرف مديرية 
من  ن�ساطهم  تنظيم  بخ�سو�ص  البيئة 
تطاير  لتفادي  املياه  ا�ستعمال  خالل 
تقلي�ص  عن  ف�سال  واالأتــربــة  الغبار 
حجم املتفجرات، وهي التنبيهات التي 
اأذانا �ساغية لدى العديد من  مل جتد 

اأ�سحاب املحاجر.

االجتماعي  ال�سكن  طــالــبــو  يــرتقــب 
ببلدية عني الكبرية يف اجلهة ال�سمالية 
القائمة  عــن  االإفـــــراج  الـــواليـــة  مــن 
 231 ح�سة  من  للم�ستفيدين  االأولية 
اأن  بعد  االأربعاء  هذا  اجتماعي  م�سكن 
امل�ستفيدين  قوائم  يف  نهائيا  الف�سل  مت 
ــرف جلنة  مــن ط املــلــفــات  ــة  ــس بعد درا�
اأن  علما  الدائرة،  م�ستوى  على  ال�سكن 
ح�سة  وجــود  على  اأكــدت  امل�سالح  ذات 
االجتماعي  ال�سكن  �سيغة  مــن  ثانية 
تناهز 129 �سكن على اأن يتم ال�سروع يف 
درا�سة ملفاتها مبا�سرة بعد االإفراج عن 
التوزيع  عملية  بينما  االأوىل،  احل�سة 
مرتقبة قبل نهاية ال�سنة اجلارية على 

اأق�سى تقدير.
من  اأكرث  الكبرية  عني  بلدية  وحت�سي 
1000 ملف لطالبي ال�سكن االجتماعي، 
امللفات  عــدد  ارتفاع  يف  ال�سبب  ويعود 
احل�سة  توزيع  يف  احلا�سل  التاأخر  اإىل 
اأ�سغال  انتهاء  لعدم  بالنظر  احلالية 

عن  ف�سال  �سنوات،  منذ  احل�سة  اإجنــاز 
تتالءم  ح�س�ص  مــن  اال�ستفادة  عــدم 
ومن  للبلدية،  ال�سكانية  الكثافة  مــع 
املق�سيني  مــن  عــدد  نظم  اأخـــر  جــانــب 
االجتماعي  ال�سكن  من  اال�ستفادة  من 
البلدية وقفة احتجاجية وهذا  بذات 
الوالئية  ال�سلطات  مطالبة  اأجــل  من 
و�سعيتهم  يف  النظر  اأجل  من  بالتدخل 
ع�سية  بــني  اأنف�سهم  ـــدوا  وج اأن  بعد 
من  اال�ستفادة  من  مق�سيني  و�سحاها 
ب�سبب  ــرى  اأخ �سيغة  اأو  ال�سيغة  هــذه 
رئي�ص  مــع  هـــوؤالء  وقعه  ــذي  ال التعهد 
املحتجني  وح�سب  ال�سابق،  ــرة  ــدائ ال
فاإنهم را�سلوا اجلهات املعنية على غرار 
من  ال�سكن  وزارة  وكذا  الداخلية  وزارة 
اأجل النظر يف و�سعيتهم املتوا�سلة منذ 
اأكرث من 10 �سنوات وهذا بغية ال�سماح 
اجتماعية  �سكنات  من  باال�ستفادة  لهم 
النمط من  باقي طالبي هذا  على غرار 

ال�سكنات.

الثلوج تعزل عدة قرى يف �سطيف

اأ�سحاب املحاجر ي�ستكون الت�سييق 
على ن�ساطهم

الإفراج عن قائمة ال�سكن بعني 
الكبرية هذا الأربعاء

بغالف مايل قارب 1000 مليار

انقطاع يف حركة ال�ضري على م�ضتوى عدة طرقات وطنية

طالبوا مبنع ت�ضييد ال�ضكنات بالقرب من حماجرهم

موازاة مع احتجاجات عدد من املق�ضيني

رافعني عدة مطالب مهنية

فيما طالب مواطنون بتزويدهم باملياه انطالقا من "�ضد اأوركي�ص"

بلدية الهن�ضري تومغني

احتجاجا منهم على ما و�ضفوه بالتهمي�ص واحلقرة

بعد العراقيل املادية التي واجهت امل�ضروع

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

معا�ية. �ص



  

  

دعت اإدارة موؤ�س�سة اأنيام الكائن مقرها بتيزي �ز� 
ال�ستاأناف  عملهم   مبنا�سب  ''االلتحاق  اإىل  العمال 
الن�ساط ال�سناعي بوحدات االإنتاج بداية من اليوم 
االثنني. �دعت العمال اإىل التحلي باحلكمة �بر�ح 
التالعب  مــن  �سكل  اأي  يف  الــوقــوع  لتفادي  الن�سج 
��سرب  اال�سطراب  م�سدر  كونهما  النوايا،  ��سوء 

اال�ستقرار''.
اتخذت  باأنها  العمال،  املوؤ�س�سة  مديرية  �طماأنت 
الو�سعية  ت�سوية  الأجل  ال�سر�رية  التدابري  ''كافة 
ال�سعبة التي تر بها املوؤ�س�سة حاليا''، م�سرية اىل اأن 
اإيجاد  الأجل  العمومية  ال�سلطات  قدمتها  ''�سمانات 
ال�سغل  منا�سب  دميومة  ب�سمان  كفيل  م�ستدام  حل 

باملوؤ�س�سة يف اأقرب االآجال''.
توقف  عن  اأنيام  موؤ�س�سة  اإدارة  اأعلنت  لالإ�سارة، 
1 اإىل غاية  تقني عن الن�ساط ملدة �سهر كامل )من 
�نفاذ  مالية  متعلقة مب�ساكل  الأ�سباب  دي�سمر(   31
عن  توقفها  اإىل  اأدى  ما  بها،  االأ�لية  املواد  خمز�ن 

االإنتاج.

''اأنيام'' ت�ستاأنف 
ن�ساطها اليوم

املوؤ�ض�ضات التي مت اإن�ضاوؤها مبوجب جهاز اون�ضاج حتتاج اىل تكفل:

ارتياح لدى الناقلني وامل�ضافرين..

الدولة تعتزم حتقيق 1000 ميغاواط يف �ضنة 2021

حجز باخرة حمملة باحلبوب م�ضتوردة من اإ�ضتونيا

ك�سف الوزير املنتدب لدى الوزير الأول املكلف باملوؤ�س�سات امل�سغرة، ن�سيم �سيافات، عن منح مزايا حتفيزية لل�سباب من اأجل اإطالق م�ساريعهم واأن�سطتهم
 يف مناطق الظل يف اإطار الرتتيبات التي و�سعتها الوكالة الوطنية للدعم وتنمية املقاولتية.

اأفادت يوم ال�سبت حمافظة الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية يف بيان لها اأن ثالثة خمابر ملراقبة النوعية تابعة ملركز تنمية 
الطاقات املتجددة يجري اعتمادها حاليا من طرف الهيئة اجلزائرية لالعتماد.

ال�سلطات تو�سح حقيقة ا�سترياد �سحنة احلبوب "امل�سممة"

ا�ستئناف حمت�سم للنقل الربي على خطوط بني الوليات

طاقة �سم�سية.. نحو اعتماد ثالثة خمابر للرقابة

حتفيزات ومزايا لل�سباب لالإطالق املوؤ�س�سات امل�سغرة

�كالة  مع  حوار  يف  �سيافات  �اأ��سح 
''الــوكــالــة  اأّن  اجلــزائــريــة  االأنــبــاء 
املقا�التية  �تنمية  لدعم  الوطنية 
ــت مــا بــني الــفــاحت يــونــيــو �31  ــام ق
ال�سلطات  مع  بالتعا�ن  نوفمر2020 
ــي املــجــتــمــع املـــدين  ــل املــحــلــيــة �ممــث
بن�ساطات توعوية �اعالمية يف اجتاه 
حتفيز  اأجــل  من  الظل  مناطق  �سكان 
اإن�ساء  اإىل  ال�سباب  اهتمام  ــذب  �ج

م�ساريع تلبي احتياجات �سكانها''.
من  الرغم  على  اأّنه  املتحدث  �اأ�ساف 
ال�سحي  الو�سع  فر�سها  التي  القيود 
فاإن هذا العمل، الذي ما زال متوا�سال، 
 1857 املــذكــورة  الفرتة  خــالل  �سمل 
م�سريا  بلدية،   749 يف  ظل  منطقة 
حاليا،  تعمل  �زارتــه  م�سالح  اأن  اإىل 
�ال�سلطات  الــقــطــاعــات  مب�ساهمة 
االحتياجات  حتديد  على  املحلية، 
حاملي  لتوجيه  منطقة  كــل  ح�سب 
تاأخذ  م�ساريع  اإن�ساء  نحو  امل�ساريع 

بعني االعتبار اإمكانات كل منطقة.
''كل  ال�ساأن،  هــذا  يف  الــوزيــر،  �قــال 
ــيء يف هـــذه املــنــاطــق، الـــعـــذراء  ــس �
الفتا  ـــاز''  اجن اإىل  بحاجة  عموما، 
كثرية  االأن�سطة  خلق  ''فر�ص  اأن  اإىل 
 � اخلدمات  مثل  املجاالت  جميع  �يف 

الزراعة �احلرف اليد�ية''.
ال�سلطات  فـــاإن  ذلـــك،  على  �عـــال�ة 
حاملي  لــدعــم  م�ستعدة  العمومية 
املــ�ــســاريــع الــ�ــســبــاب يف جمـــال اإجنـــاز 
هذه  ل�سالح  املرتقبة  التنمية  برامج 
م�ساريع  غــرار  على  بــالــذات،  املناطق 
�الغاز  الــكــهــربــاء  ب�سبكات  الــربــط 

الطبيعي �كذا �سق الطرقات.
�يف هذا ال�سدد، ذكر الوزير املنتدب 
برنامج  �سمن  تندرج  العملية  هذه  اأن 
املجيد  عــبــد  ــة،  ــوري ــه ــم اجل رئــيــ�ــص 
عينيه  نــ�ــســب  ــع  ــس �� ــــذي  ال تـــبـــون، 

الفوارق  على  نهائيا  ''الق�ساء  هدف 
ــفــقــر يف  الــتــنــمــويــة'' �حمـــاربـــة ''ال

املناطق املحر�مة''.
�من هذا املنطلق، اأكد ال�سيد �سيافات 
�ستوزع  �مواردها  البالد  ''ثر�ات  فاإن 
تييز  د�ن  الــواليــات  بني  بالت�سا�ي 

بني املناطق''.
''احلكومة  اأن  على  بالتاأكيد  �ختم 
من  التامة  اال�ــســتــفــادة  على  عــازمــة 
االإمكانات الب�سرية ل�سبابنا من خالل 
�جديد  بحت  اقت�سادي  نهج  اعتماد 
مع  قطيعة  �ي�سكل  النمو  على  يقوم 
املعتمد  البحت  االجــتــمــاعــي  النهج 
اإن�ساء  جمــال  يف  ال�سيما  املا�سي،  يف 

امل�ساريع امل�سغرة''.
70% من  من  اأكــرث  اأن  الوزير  �اأكــد 
اإطار  يف  اإن�سا�ؤها  مت  التي  املوؤ�س�سات 
ت�سغيل  لــدعــم  الــوطــنــيــة  ــة  ــوكــال ال
ال�سباب )ا�ن�ساج( تر باأزمة �تتطلب 
اإعــــادة  خـــالل  ــن  م �سيما  ال  تــكــفــال، 
على  التوفر  �اإمكانية  ديونها  جد�لة 

خمططات اأعباء.
بني  من  انه  �سيافات  ال�سيد  �اأ�ساف 
يف  اإن�سا�ؤها  مت  موؤ�س�سة   380.000
من  اأكــرث  تعاين  اأ�ن�ساج،  جهاز  ــار  اإط
�غري  اأزمـــة  مــن  حالًيا  منها   %70

ــر  االأم قر��سها،  �ــســداد  على  قـــادرة 
اخل�سو�ص  �جــه  على  يتطلب  الــذي 
مع  باال�سرتاك  ديونها  معاجلة  اإعادة 

البنوك.
�من هذا املنطلق، مت توقيع اتفاقيات 
مع عدة د�ائر �زارية، من اجل توفري 
�سفقات  اإطـــار  يف  اأعــبــاء  خمططات 
عمومية اأ� يف اإطار املنا�لة يف قطاعي 
ال�سلكية  �االت�ساالت  �الــري،  املياه 
�ال�سناعات  �ال�سياحة  الال�سلكية   �
�الريا�سة،  �الــ�ــســبــاب  التقليدية، 
�املناجم �البيئة، ال�سناعة �ال�سكن. 
اإجراءات  هناك  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
املوؤ�س�سات  ل�سالح  مــتــوخــاة  اأخـــرى 

امل�سغرة.
ــافــات، فـــاإن  ــي �بــحــ�ــســب الــ�ــســيــد �ــس
املتابعات  جميع  تعليق  ي�سمل  ذلــك 
املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  �سد  الق�سائية 
�سعوبات،  يواجهون  الذين  امل�سغرة 
خالل  من  التقنية  كفاءاتهم  �تعزيز 
اال�ستفادة  �اإمكانية  التكوين،  برامج 
تاأهيل  ـــادة  الإع التمويل  ـــادة  اإع مــن 
ملواجهة  ا�ستغالل  �قر��ص  م�ساريعهم 

اأي م�ساكل مالية.
�اأ�ساف اأنه �سيتم اإن�ساء من�سة رقمية 
يواجهون  الذين  للمقا�لني  لل�سماح 

على  باحل�سول  الت�سجيل  يف  �سعوبة 
دعم  �كالة  م�سالح  قبل  من  التكفل 

�تطوير املقا�التية.
يف اإطار ال�سراكة مع قطاع ال�سناعة، 
�سبتمر  يف  الت�سنيع  خمر  افتتاح  مت 
خم�س�سا  ف�ساء  ــر  �ف ممــا   ،2020
املوؤ�س�سات  ر�ؤ�ــســاء  تاأطري   � مل�ساعدة 
يف  عليهم  ـــراف  ـــس �االإ� امل�ستقبليني 
اأن�سطتهم  ــريــع  ــس �تــ� ــات  ــن ــس ــا� احل
�اإن�ساء  بدرا�سة  املتعلقة  �م�ساريعهم 
ــيــة �الــتــجــهــيــزات  ــعــدن ــهــيــاكــل امل ال
جميع  يف  االإجنــاز  �كذلك  ال�سناعية 

هياكل الد�لة.
ــراكــات اأخـــرى  كــمــا يــتــم اإقـــامـــة �ــس
ــات اأخـــــرى )الــداخــلــيــة  ــاع ــط مـــع ق
�اجلماعات املحلية �الفالحة �البيئة 
�الطاقات املتجددة(، -ي�سيف الوزير 
ت�سجيع  اجـــل  ــن  م ـــك  �ذل املــنــتــدب- 
التي  املوؤ�س�سات  هــذه  اأداء  �حت�سني 
تعتر حمركات للتنمية �اأداة لتنويع 

االقت�ساد الوطن
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مدينة  يف  االأمـــن  م�سالح  ان  اإعالمية  م�سادر  قالت 
الغز�ات، احتجزت �سفينة قادمة من اإ�ستونيا ترفع علم 
امل�سمم  األف طن من القمح اللني   30 بنما حمملة بنحو 

بالفحم.
�اأ��سحت اأن معلوماتها توؤكد اأن هذه الكمية من القمح 
"غريكو�ص"،  �سفينة  منت  على  املكت�سفة  املغ�سو�ص  اللني 
التي ر�ست يف ميناء الغز�ات يف منت�سف دي�سمر املا�سي 
نوفمر   20 بتاريخ  "موغا" االإ�ستوين  ميناء  من  قادمة 
درايفو�ص" التي  "لوي�ص  �سركة  من  "م�ستوردة   ،2020

تتلك االإمارات 45 من املئة من اأ�سهمها".
�تعد هذه احلادثة الثانية من نوعها يف ظرف اأ�سابيع 
�سهر  خــالل  اجلــزائــريــة  االأمـــن  م�سالح  اكت�ساف  بعد 
 4" تت�سمن  احلبوب  من  اأخــرى  �سحنة  املا�سي  نوفمر 
مواد كيميائية �سامة" على منت �سفينة جتارية قادمة 

من ليتوانيا، اأثارت جدال كبريا يف البالد.
امل�سممة  احلبوب  �سحنة  من  كال  اأن  امل�سدر  �ذكرنف�ص 

املورد  نف�ص  يد  على  البالد  اإىل  جاءت  �الثانية  االأ�ىل 
�هو لوي�ص درايفو�ص.

احتجاز  قــررت  التي  اجلــزائــريــة،  ال�سلطات  اأن  غري 
ال�سفينة الثانية القادمة من اإ�ستونيا يف ميناء الغز�ات 
بقرار ق�سائي، اعترت اأن االأمر فيه تهويل �مبالغ فيه. 
اإن التدابري  �قال عبد احلميد حمداين �زير الفالحة 
امل�ستوردة  احلبوب  اأن  اإىل  اأف�ست  احلكومية  الرقابية 
على  فيها  عرث  طن   2600 �سوى  تت�سمن  ال  اإ�ستونيا  من 

الفحم من بني 30 األف طن.
هذا  كل  ت�ستحق  ال  "الق�سية  اأن  الــوزيــر،  اأ��سح  كما 
داخل  عليها  عرث  التي  الفحم  "كميات  �اأن  التهويل" 
م�ستوى  على  التخزين  غرف  ر�ا�سب  يف  كانت  الباخرة 

الباخرة".
�اأ�ساف اأن "مورد ال�سحنة املوجودة على م�ستوى باخرة 
هي  �اإمنا  درايفو�ص،  لوي�ص  �سركة  لي�ست  "غريكو�ص" 

�سركة موردة اأخرى".

خطوط  على  الـــري  النقل  حــركــة  ا�ستوؤنفت 
حمت�سم  تدفق  مع  ال�سبت  يوم  الواليات،  بني  ما 
�حمطة  الرية  املحطة  م�ستوى  على  للم�سافرين 
اخلر�بة  يف  الــواليــات  بني  ما  االأجـــرة  �سيارات 
من  �سحفي  الحظه  ح�سبما  العا�سمة،  باجلزائر 

�كالة االأنباء اجلزائرية.
�اأعزى هذا اال�ستئناف املحت�سم اىل "تعذر �سمان 
احلجر  �ساعات  ب�سبب  معينة  رئي�سية  خطوط 
�الية".   29 يف  �سارية  ــزال  ت ال  التي  ال�سحي 
الذي  اجلوية  االأحــوال  �سوء  اإىل  باالإ�سافة  هذا 
يعطل حركة املر�ر على الطرق، يف هذا الوقت من 
�سالكة  غري  اأ�  بالثلوج  الطرق  ت�سد  حيث  ال�سنة، 

ب�سبب اجلليد.
�سيارات  ل�سائقي  الوطني  االحتاد  ممثل  �اأ��سح 
عطلة  مع  تزامن  اال�ستئناف  "هذا  اأن  االأجـــرة 
رحلة  "مائة  هناك  اأن  م�سيًفا  االأ�سبوع"،  نهاية 

مغادرة حوايل ال�ساعة 3:00 م�ساًء.
االأيــام  يف  الن�ساط  ازديــاد  ينتظر  اأنــه  �اأ�ــســاف 
�ساعات  اأن  مبا  اأنه  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  املقبلة، 
احلجر اجلزئي قد مت احلفاظ عليها من ال�ساعة 
8 م�ساًء �حتى ال�ساعة 5 �سباًحا، فقد مت تعديل 
�ساعات عمل املحطة. �بالتايل، ميكن للم�سافرين 
موعد  اآخــر  مع  �سباًحا   6 ال�ساعة  من  احلظور 
مغادرة يف ال�ساعة 3 م�ساًء. �اأ��سح ممثل االحتاد 
الر�توكول  اأن  االجرة  �سيارات  ل�سائقي  الوطني 
ال�سحي "يتبع حرفيًا" مع ارتداء ال�سائق �جميع 
ال�سائل  مادة  �توافر  االإلزامية،  للكمامة  الركاب 
�كذلك  ــــرة،  االأج �ــســيــارات  مــنت  على  الــكــحــويل 
حتديد عدد الركاب بن�سبة 50? من �سعة املركبة 
)5 اأ�سخا�ص للمركبات ذات 9 مقاعد � 4 اأ�سخا�ص 
اأنه مت  اأ�ساًف  6 مقاعد(.      كما  للمركبات ذات 
�سيارات  �سائقي  "الأن  املعتاد  ال�سعر  على  احلفاظ 
ي�ستخدمون  الذين  امل�سافرين  يف  فكر�ا  االجــرة 

مالية  اإمــكــانــيــات  �لــديــهــم  هـــذه،  النقل  ��سيلة 
متوا�سعة".

�سيارات  ل�سائقي  الوطني  االحتاد  ممثل  �اختتم 
من  اأ�سهر  الع�سرة  اأن  بالقول،  حديثه  ــرة  االج
التوقف عن النقل الري للركاب قد اأفاد �سائقي 
طبقوا  الذين  ال�سرعيني  غري  االأجـــرة  �سيارات 

اأ�سعاًرا "ال ميكن ت�سورها".

الرتخي�س للطلبة با�ستعمال بطاقة الإ�سرتاك 
القدمية لركوب القطار

الوطنية  بال�سركة  امل�سافرين  نقل  مدير  ك�سف 
قرابة  ت�سخري  عن  احلديدية،  بال�سكك  للنقل 
200 قطار لتغطية العودة التدريجية للرحالت 
عر ال�سكك احلديدية، مرزا اأن طاقة ا�ستيعابهم 

ما بني 120 األف �130 األف مقعد يف اليوم.
�بخ�سو�ص ا�ستعمال الطلبة لبطاقات ا�سرتاكهم، 
ا�سرتاك  بطاقات  ا�ستعمال  ا�ستمرارية  على  اأّكد 
اإىل  بالتنقل  لهم  �الــ�ــســمــاح  املــا�ــســيــة،  ال�سنة 
عملية  ت�ستكمل  ريثما  ''ا�ستثنائيا''،  اجلامعات 
قطاعه  مديرية  بني  االتفاقيات  على  االإم�ساء 
الإ�سدار  اجلامعية  للخدمات  الوطني  �الديوان 

بطاقات دفع جديدة املخ�س�سة للطلبة.

�ح�سب اجلرد الذي اأجرته املحافظة 
بخ�سو�ص املوؤ�س�سات التي ميكن ا�سراكها 
البنى  جمال  يف  الوطني  امل�ستوى  على 
الطاقة  جمال  يف  النوعية  التحتتية 
خا�ص  مبخر  يتعلق  فاالأمر  ال�سم�سية 
�اآخــر  ال�سم�سية  ال�سفائح  باختبار 
الإجراء جتارب على م�ستقبالت الطاقة 
�ت�سخني  بالتنقل  اخلا�سة  ال�سم�سية 
قيا�ص  اإىل خمر الأجهزة  اإ�سافة  املاء 
يف  )بــريانــومــرت(  ال�سما�ي  االإ�ــســعــاع 

جمال الطاقة ال�سم�سية.
باأجهزة  االأ�ل  املخر  جتهيز  مت  �قد 
النوعية  مــراقــبــة  اجـــل  ــن  م فح�ص 
ح�سب  ال�سم�سية  ال�سفائح  لفح�ص 
للتطبيقات  �سم�سية  ــواح  ــار)األ ــي ــع م
االأر�سية- تاأهيل الت�سميم �التقيي�ص( 
موثوقية  مــن  بالتحقق  �سي�سمح  ممــا 
�اأداء ال�سفائح من طرف امل�سنع �اأجهز 
امل�ستهلك  �حــتــى  النوعية  مــراقــبــة 

النهائي، ح�سب ذات امل�سدر.
ال�سند�ق  ــر  ــخ امل ـــذا  ه ـــول  م ـــد  �ق
�التطوير  العلمي  للبحث  الــوطــنــي 
للبحث  العامة  �املديرية  التكنولوجي 

�التطوير التكنولوجي.
فقد  التقنية،  املرافقة  بخ�سو�ص  اأما 
تكفل بها خمر اأمريكي )املخر القومي 
للطاقة املتجددة( رائد عاملي يف جمال 
الطاقات املتجددة �ذلك بف�سل اتفاق 
تنمية  مركز  بني   2016 نهاية  �قــع 
 � CTCN الطاقات املتجددة �مركز 

برنامج االأمم املتحدة للتنمية.
هذا  بف�سل  املخر  اأع�ساء  تابع  �قد 
يف  تكوينية  د�رات  من  التقني  الدعم 
 OTF يوليو 2018 على م�ستوى هيئة
بكولوراد�  االأمريكي  للمخر  التابعة 

اإ�سافة  االمريكية  املتحد  بالواليات 
بني  اأجـــريـــت  تقنية  تــريــنــات  اإىل 
�اجلــزائــري(.  )االأمــريــكــي  املخرين 
اأجهزة  باأربعة  املخر  ذات  جهز  كما 
 19 12 فح�سا من بني  فح�ص الإجراء 

..61215 IEC يت�سمنها املعيار
اجــراء  فيمكنه  الــثــاين  املــخــر  اأمـــا 
مل�ستقبالت  ـــراري  احل االأداء  جتــارب 
االأنـــظـــمـــة الــ�ــســمــ�ــســيــة مـــع حتــديــد 
ظر�ف  يف  حياتها  ــدة  �م موثوقيتها 
من  التحقق  مع  مواتية  غري  حقيقية 
تتوافق  كانت  اإن  املخترة  املنتوجات 

مع املعايري الد�لية ال�سارية.
اختبارات  اإجــــراء  عــلــى  قـــادر  �هـــو 
ال�سم�سية  املجمعات  على  امل�سداقية 
ـــواح  االأل اأداء  لتحديد  ــبــارات  �اخــت
ال�سائل  د�ران  مع  امل�سطحة  ال�سم�سية 
�سخان  موثوقية  لتحديد  �اختبارات 

املياه ال�سم�سي.
اأما بالن�سبة ملختر مقايي�ص احلرارة 
فهو جمهز مبقعد اختبار ميكنه التكفل 
باالإ�سافة  حـــرارة  مقايي�ص  باأربعة 
البيان  �اأ��ــســح  املرجعي.  املعيار  اإىل 
بتح�سني  الدرا�سات  ملكاتب  ي�سمح  اأنه 
الكهر��سوئية  الطاقة  حمطات  حجم 
بــا�ــســتــخــدام قــيــا�ــص دقــيــق �مــوثــوق، 
م�سيفا اأن تركيب نظام اإنتاج كهربائي 
يتطلب  ال�سم�سية  الطاقة  بوا�سطة 
الطاقة  مب�سدر  م�سبقة  معرفة  يف 
االأمثل  احلــجــم  اأجـــل  مــن  ال�سم�سية 
�تتطلب  ــوئــي.  ــكــهــر��ــس ال لــلــنــظــام 
ال�سم�سي  االإ�سعاع  قيا�سات  موثوقية 
حتكما دقيقا �معايرة منتظمة الأد�ات 
بحيث  احلـــرارة(  )مقايي�ص  القيا�ص 

تكون "دقيقة قدر االإمكان.

املختر  يـــجـــري  الـــغـــر�ـــص،  �لـــهـــذا 
املرجعية  القيا�ص  اأداة  بني  املقارنة 
القيمة  لنف�ص  معايرتها  املراد  �االأداة 
املقا�سة يف نف�ص الظر�ف ��سمن نف�ص 
مقيا�ص  تو�سيل  �يتم  الزمني.  االإطار 
باملركز  باملختر  اخلــا�ــص  ــــرارة  احل
املرجع  يعد  �الــذي  العاملي  االإ�سعاعي 
العاملي يف معايرة اأد�ات قيا�ص االإ�سعاع 

ال�سم�سي.
اأن  اإىل  كــذلــك  املحافظة  �اأ�ـــســـارت 
املخترين الثاين �الثالث تلقيا الدعم 
جودة  "تعزيز  م�سر�ع  اإطار  يف  التقني 
ال�سم�سية  للطاقة  التحتية  البنية 
البيان  �اأ��ــســح  الــعــربــي''.  املغرب  يف 
 2013 يف  بــداأ  الــذي  امل�سر�ع  هذا  اأن 
 2020-2016 للفرتة  تــديــده  �مت 
املقايي�ص  هيئة  قبل  من  تن�سيقه  يتم 
م�سرتك  �بتمويل  االأملانية  الوطنية 
�التعا�ن  االقت�ساد  �زارة  قبل  مــن 

االأملانية.
�اأكدت املحافظة يف تقريرها ال�سنوي 
بها  املعرتف  القواعد  "��سع  اأن  االأ�ل 
املنتجات  ــودة  ج ب�سمان  يتعلق  فيما 
ــا يف  ــام ـــات يــظــل عــنــ�ــســرا ه ـــدم �اخل
يف  اال�ــســتــثــمــارات  ا�ستدامة  مرافقة 
�الفعالية  املتجددة  الطاقة  قطاعي 

الطاقوية''.
اأن  ال�سدد  هــذا  يف  املحافظة  ــرى  �ت
�التوحيد  التاأهيل  هياكل  "اإن�ساء 
عن  ف�سال  ال�سهادات  �اإ�سدار  القيا�سي 
�خمترات  الدرا�سات  مكاتب  تنويع 
املمكن  من  يجعل  املتخ�س�سة  الدعم 
ــ�ــص جــيــدة لــرامــج  ــــالق عــلــى اأ�ــس اإط
�الفعالية  املتجددة  الطاقة  تنمية 

الطاقوية''.



اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو الثنني فر�س وا�سنطن �سل�سلة عقوبات ت�ستهدف خ�سو�سا وزارة الدفاع الإيرانية والرئي�س الفنزويلي 
نيكول�س مادورو يف اإطار العمل جمددا بعقوبات الأمم املتحدة على اإيران. بذلك تكون الوليات املتحدة القوة الكربى الوحيدة التي تعترب اأن العقوبات 

الأممية دخلت من جديد حيز التنفيذ، وذلك بعدما واجهت اعرتا�سات من حلفائها وخ�سو�سا الأوروبيني.

مع ظهور مزيد من املعار�ضات له يف ال�ضاحة ال�ضيا�ضية االإ�ضرائيلية

انفجار قنبلة ا�ضتهدفت �ضيارة تقلهم �ضمايل البالد

ملتقى احلوار الليبي... 

عن  "الليكود"  حــزب  يف  م�سادر  نقلت 
نتنياهو  بنيامني  اإ�سرائيل  �زراء  رئي�ص 
الئحة  اإىل  عــربــي  مــواطــن  �سم  نيته 
مر�سحي احلزب للكني�ست لتعيينه الحقا 
يف من�سب �زير، يف اأ�ل خطوة من نوعها 

بتاريخ احلزب.
حوارات  يف  امل�سادر،  ح�سب  ذلــك،  جاء 
"الليكود"  م�سعى  ��سط  لنتنياهو  �سرية 
لالنتخابات  العربية  االأ�ــســوات  حل�سد 

املبكرة املقررة يف مار�ص املقبل.
ـــــام االأخــــرية  �قــــام نــتــنــيــاهــو يف االأي
اأن  غــري  عربيتني  ملدينتني  بــزيــارتــني 
زيــارة  اأن  يــر�ن  ال�سيا�سيني  املــراقــبــني 
�اأم  الطرية  مدينتي  من  لكل  نتانياهو 

الفحم جاءت بنكهة انتخابية �سرفة.

يف  ـــالم  االإع ��سائل  اأمـــام  حديثه  �يف 
قال  اإ�سرائيل،  ��سط  الفحم  اأم  مدينة 
ال�سنوات  يف  منحت  "لقد  نــتــنــيــاهــو: 
اإ�سرائيل  يف  العربية  للبلدات  االأخــرية 
4،7 مليار د�الر(  15 مليار �سيكل )نحو 
الــفــجــوات �كذلك  �سد  اأجــل  مــن  �ذلــك 
د�سنت ت�سعة خمافر لل�سرطة يف البلدات 

العربية من اأجل الت�سدي للجرمية".
ذلك  يفعل  ــان  ك اإن  ــوؤال  ــس � على  �ردا 
قال  القادمة،  االنتخابات  من  بد�افع 
العرب  يتعانق  كيف  "انظر�ا  نتنياهو: 
فلماذا  البحرين  �يف  دبــي  يف  �اليهود 
اأنا  اإ�سرائيل؟  يف  هنا  العرب  يتعانق  ال 
اأنــا  اإمنـــا  ــعــرب،  ال املــواطــنــني  �سد  ل�ست 
تعرتف  ال  التي  العربية  ــزاب  االأح �سد 

�تابع:  اإ�سرائيل".  بال�سهيونية �بد�لة 
اتفاقات  اأربعة  الإ�سرائيل  جلبت  "لقد 
نعقد  ال  فلماذا  عربية،  د�ل  مع  �سالم 
اإ�سرائيل  مواطني  بيننا  هنا  ال�سالم 
عربا �يهودا، ملاذا ال يكون العرب جزءا 
عليهم  ملــاذا  هنا؟  احلاكمة  ال�سلطة  من 
تعمل  ال  متطرفة  الأحـــزاب  الت�سويت 

ل�ساحلهم؟ �سوتوا يل اأنا"!!.
ك�سب  اإىل  نتنياهو  حاجة  اأن  �يــبــد� 
ــــزداد اإحلـــاحـــا مع  الــ�ــســوت الــعــربــي ت
ظـــهـــور مـــزيـــد مـــن املـــعـــار�ـــســـات لـــه يف 
ترقبا  االإ�سرائيلية  ال�سا�سية  ال�ساحة 
ا�ستمرار  اإىل  اإ�سافة  املقبلة،  لالنتخبات 
�سد  اليهودي  ال�سارع  يف  االحتجاجات 

حكمه.

ثالث،  �اأ�سيب  فرن�سيان  جنديان  قتل 
يف انفجار قنبلة ا�ستهدفت �سيارة تقلهم، 
يف  الع�سكرية  "برخان"  عملية  اإطــار  يف 

مايل.
ال�سبت،  بيان،  يف  االإليزيه  ق�سر  �اأفــاد 
تقل  �سيارة  ا�ستهدف  بقنبلة  هجوًما  باأن 
منطقة  يف  العملية  يف  �ساركوا  جــنــوًدا 
"مينيكا" �سمايل مايل. �اأ��سح اأن الهجوم 
�اإ�سابة  اثنني  جنديني  مقتل  اإىل  اأدى 

ثالث بجر�ح.
عملية  بعد  اجلــنــديــني،  مقتل  ــاأتــي  �ي
م�سابهة االإثنني املا�سي اأدى ملقتل3 جنود 
مبايل.  "هومبوري"  منطقة  يف  فرن�سيني 
ال�سبت،  الــقــاعــدة،  تنظيم  اأعــلــن  فيما 
�فق  الثالثة  اجلنود  قتل  عملية  تبنيه 
بيان من�سة "الزالقة" التابعة للتنظيم.

يذكر اأن فرن�سا اأطلقت عملية "برخان" 
بهدف   2014 منذ  مــايل  يف  الع�سكرية 

يف  امل�سلحة  اجلــمــاعــات  عــلــى  الــقــ�ــســاء 
من  ــد  �احل االإفــريــقــي  ال�ساحل  منطقة 
نفوذها، كما بعثت االأمم املتحدة 15 األف 
اإال  مايل،  يف  اال�ستقرار  لتحقيق  جندي 
اأنه مل يتم الق�ساء على التهديد االأمني 

فيها.
العملية  �سمن  فرن�سا  قوات  عدد  �يبلغ 
منطقة  يف  ينت�سر�ن  جندي،  اآالف   5
ال�ساحل التي تت�سكل من موريتانيا �ت�ساد 

�مايل �بوركينا فا�سو �النيجر.

نتنياهو يغازل الناخب العربي!! 

فرن�سا تعلن مقتل اثنني من جنودها يف مايل

اإحالة 20 م�سوؤوًل 
عراقيًا بدرجة وزير

 اإىل الق�ساء بتهم ف�ساد 
خالل 2020

ك�سف نائب يف الربملان العراقي، 
يوم ال�سبت، عن اأعداد امل�سوؤولني 
اخلا�سة  املحاكم  اإىل  املحالني 
 2020 عام  خالل  الف�ساد  بتهم 
املن�سرم، موؤكدا اأن من بينهم 20 

�سخ�سية بدرجة وزير. 
"قائمة  فـــاإن  للنائب،  ووفــقــا 
امل�سوؤولني املتهمني املحالني �سّمت 
بدرجة  �سخ�سية   20 من  اأكــرث 
وزير متت اإحالتهم اإىل املحاكم"، 
م�سيفا: اأن "20 �سخ�سية متهمة 
333 اأحيلوا للمحكمة  من اأ�سل 
غيابيًا، اأما من هم بدرجة مدير 
عام فقد اأحيلوا غيابيًا للمحاكم 
وعددهم 27 ''وتابع اأن "الفئة 
اأقل من مدير  التي هي  االأخرى 

عام يزيد عددهم عن 286.
الـــوزراء  رئي�ص  اأن  اىل  ي�سار 
نهاية  �سّكل  قــد  كــان  الــعــراقــي 
التحقيق  "جلنة  املا�سي  ال�سهر 
ــكــربى  ال ــاد  ــس ــفــ� ال يف قــ�ــســايــا 
اال�ستثنائية"،  واجلــــرائــــم 
يف  للتحقيق  دائمة  جلنة  وهــي 
ق�سايا الف�ساد واجلرائم املهمة، 
وارتبطت مبكتب رئي�ص الوزراء، 
عليه  تقاريرها  تعر�ص  اأن  على 

ق.دب�سكل مبا�سر.

ق.د

ق.د

يف خضضم االنتخابات الرئا�ضية يف النيجر

ق.د

مقتل عدد كبري من املدنيني يف هجوم �سنه م�سلحون قرب احلدود مع مايل

ق.د

اأعلنت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا، يف وقت متاأخر من ليل ال�سبت، ت�سكيل جلنة ا�ست�سارية من ملتقى احلوار ال�سيا�سي ت�سم 18 ع�سواً، حلّل امل�سائل العالقة ذات 
ال�سلة باختيار ال�سلطة التنفيذية املوحدة.

موقعها  على  ن�سرته  بيان  يف  وقــالــت 
اخلا�سة  للممثلة  "يطيب  الــر�ــســمــي: 
ليبيا  يف  املتحدة  لــالأمم  الــعــام  لــالأمــني 
تعلن  اأن  وليامز،  �ستيفاين  بــاالإنــابــة، 
املنبثقة  اال�ست�سارية  اللجنة  تاأ�سي�ص 
الليبي".  ال�سيا�سي  احلـــوار  ملتقى  مــن 
تو�سيع  قـــررت  "البعثة  اأن  واأ�ــســافــت 
ع�سوًا،   18 اإىل  اال�ست�سارية  اللجنة 
وا�سع  و�سيا�سي  جغرايف  تنّوع  ل�سمان 
وال�سباب  املـــــراأة  ومــ�ــســاركــة  الــنــطــاق 

واملكونات الثقافية".
اللجنة  "والية  اأن  الــبــيــان  واأو�ــســح 
زمنيًا  حمـــّددة  �ستكون  اال�ست�سارية 
�ستكون  الرئي�سية  ب�سكل �سارم، ومهمتها 
ال�سلة  ذات  العالقة  الق�سايا  مناق�سة 
املوحدة  التنفيذية  ال�سلطة  باختيار 
وتقدمي تو�سيات ملمو�سة وعملية لتقّرر 

ب�ساأنها اجلل�سة العامة للملتقى"، من دون 
البيان  وجّدد  اللجنة.  والية  مدة  ذكر 
يف  الوطنية  االنتخابات  موعد  تاأكيد 

اأمر  اأنــه  مو�سحًا  دي�سمرب2021،   24
ال  وهــدف  البعثة،  اإىل  بالن�سبة  ثابت  

ميكن التخلي عنه.

واألزمت وليامز ملتقى احلوار ال�سيا�سي 
للجنة  ــة  ــرتح ــق م اأ�ـــســـمـــاء  ــدمي  ــق ــت ب
غ�سون  يف  امللتقى  اأع�ساء  من  ا�ست�سارية 

يومني.
ت�سكيل  اإىل  نحتاج  اأننا  "اأرى  وقالت: 
م�ساركًا   15 من  مكونة  ا�ست�سارية  جلنة 
العدد(،  زيــادة  )قبل  احلــوار  ملتقى  يف 
اإىل  التو�سل  يف  وت�ساعدكم  لت�ساعدنا 

توافق ب�ساأن هذه الق�سايا اخلالفية".
اأعلنت بعثة  املن�سرم،  18 دي�سمرب  ويف 
ت�سكيل  ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة  االأمم 
اأع�ساء ملتقى احلوار  جلنة قانونية من 
لالنتخابات  قــانــون  لو�سع  ال�سيا�سي، 

املقررة يف اأواخر 2021.
ملتقى  اأعلن  املا�سي،  نوفمرب  ومنت�سف 
اإجـــراء  على  ــاق  ــف االت الليبي  ـــوار  احل

انتخابات عامة يف دي�سمرب2021.

ذكر م�سوؤول حملي  مبنطقة تيالبريي 
غربي النيجر اأن عددا كبريا من املدنيني 
قتلوا يوم ال�سبت يف هجوم �سنه م�سلحون 
يف  الواقعة  بانغو  ت�سومو  قرية  على 
اأ�سار  حــني  يف  ملــايل.  حمــاذيــة  منطقة 
يقل  ال  ما  ملقتل  حملية  باإذاعة  �سحفي 
وكانت  الهجوم.  يف  �سخ�سا  خم�سني  عن 
مفو�سية االنتخابات قد اأعلنت يف اليوم 
نف�سه نتيجة االنتخابات الرئا�سية التي 
اأف�ست لتقدم حممد بازوم مر�سح احلزب 
ال�سابق  الرئي�ص  بذلك  ليواجه  احلاكم 
تقرر  ثانية  جولة  يف  عثمان  ماهمان 

اإجراوؤها �سهر فرباير املقبل.
كبري  عدد  "ُقتل  حمّلي  م�سوؤول  وقــال 
من املدنيني يف هجوم على ت�سومو بانغو" 
حماذية  منطقة  يف  الواقعة  القرية 

ملايل.

وقت  يف  بانغو  ت�سومو  هجوم  ويــاأتــي 
ت�سدر مر�سح احلزب احلاكم يف النيجر 
من  االأوىل  ــدورة  ال نتائج  بــازوم  حممد 
يف  اأجريت  التي  الرئا�سية  االنتخابات 

 %39،33 على  بح�سوله  دي�سمرب   27
ـــدورة  مــن االأ�ـــســـوات و�ــســيــواجــه يف ال
الثانية الرئي�ص ال�سابق ماهمان عثمان 
16،99% وفق  بن�سبة  ثانيا  الذي حل 

النتائج التي اأعلنتها اللجنة االنتخابية 
ال�سبت.

متتالية  لهجمات  النيجر  وتعر�ست 
�سنها اإرهابيون على حدودها اجلنوبية 
ــا  ــدوده ــى ح ــل ـــايل وع الــغــربــيــة مـــع م
نيجرييا.  مــع  الــ�ــســرقــيــة  اجلــنــوبــيــة 
وت�سّببت الهجمات املتوا�سلة للجماعات 
 2010 منذ  املئات  مقتل  يف  االإرهابية 
األــف   300( االآالف  مــئــات  نـــزوح  ويف 
نيجرييا  قرب  ال�سرق  يف  وم�سرد  الجئ 
مــايل  قـــرب  الـــغـــرب  يف  األـــفـــا  و160 

وبوركينا فا�سو(.
ح�سولها  منذ  م�ستقرة  غري  والنيجر 
وهي  عــاًمــا،   60 قبل  اال�ستقالل  على 
العامل  يف  دولة  اأفقر  اأنها  على  م�سنفة 
لالأمم  الب�سرية  التنمية  موؤ�سر  بح�سب 

املتحدة.
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قال وزير داخلية �سربيا األك�سندر فولني، اإن الهيئات االأمنية 
املخت�سة يف بالده تتحقق من مالب�سات التن�ست غري القانوين 
يزال  ال  للوزير،  ووفقا  فوت�سيت�ص.  األك�سندر  الرئي�ص  على 
غري  "التن�ست"  هذا  اأهداف  عن  احلديث  الأوانه  ال�سابق  من 
القانوين، لكن من الوا�سح اأنها كانت ذات نوايا �سيئة. ويف وقت 
�سابق، قال فولني اإن الرئي�ص ال�سربي يتعر�ص للتهديد، الأنه 
ممثلي  اعتقال  بعد  املنظمة"،  اجلرمية  على  احلرب  "اأعلن 
بينهم،  العنيفة  املواجهات  جتاوزت  الذين  املافيا،  جماعات 

حدود املنطقة.
ويف ال�سنوات االأخرية، اعتقل االأمن ال�سربي عدة اأ�سخا�ص، 
بتهمة تهديد األك�سندر فوت�سيت�ص واأفراد اأ�سرته، على و�سائل 

لقي 11 عامال م�سرعهم واأ�سيب اآخرون بجروح اإثر اإطالق 
بالو�سي�ستان  مقاطعة  يف  عليهم  النار  جمهولني  م�سلحني 
جنوب غربي باك�ستان، وفقا ملا ذكرته و�سائل اإعالم حملية 

اليوم االأحد.
اإىل  املناجم  عمال  اقتادوا  م�سلحني  اإن  ال�سرطة  وقالت 
اجلبال القريبة حيث اأطلقوا النار عليهم. واأكدت ال�سرطة 
مقتل 11 �سخ�سا، فيما اأفادت االأنباء باأن عددا من اجلرحى 

يف حالة حرجة.
ونقل اجلرحى اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج، وقامت وحدات 
احلدود  �سرطة  واأفراد  املحلية  واالإدارة  ال�سرطة  من 

بتطويق املنطقة فور وقوع احلادث.

عائلة  من  اأ�سخا�ص  اأربعة  م�سرع  الكندية،  ال�سرطة  اأعلنت 
اإعالم  بح�سب  األربتا،  مبقاطعة  مروحية  حتطم  يف  واحد 

حملي.
يف  الكندية،  ال�سرطة  عن  نيوز"  يف.  تي.  "�سي.  موقع  ونقل 
لقوا  اأفراد  اأربعة  من  عائلة  اإن  قولها  ال�سبت،  متاأخر  وقت 

حتفهم اإثر �سقوط مروحية على حقل يف يوم راأ�ص ال�سنة.
املروحية  م�سار  اإن  النقل،  �سالمة  جمل�ص  من  م�سوؤول  و�سرح 
انطلقت  اأين  قبل �سقوطها مل يكن معروفا ومل يت�سح بعد من 

اأو اإىل اأين وجهتها.

على  �سغرية  طائرة  �سقوط  جراء  م�سرعهم  اأ�سخا�ص   3 لقي 
منزل يف مدينة ديرتويت بوالية مي�سيغان االأمريكية.

واأو�سح م�سوؤولو ال�سرطة اأن الطائرة �سقطت على منزل يف بلدة 
اأوكالند، م�ساء ال�سبت، ح�سبما اأوردته �سبكة "�سي اإن اإن".

ولفت امل�سوؤولون اإىل اأن احلادث اأ�سفر عن مقتل قائد الطائرة 
وراكبني.

واأ�ساروا اإىل اأن العائلة التي كانت يف املنزل جنت من احلادثة، 
حلظة  اأخرى  غرفة  اإىل  اجللو�ص  غرفة  من  انتقالها  بف�سل 
النريان يف بع�ص  ا�ستعال  اإىل  واأدت احلادثة  الطائرة.  �سقوط 

اأرجاء املنزل.

ك�سف تقرير ن�سرته �سحيفة "يديعوت اأحرنوت"االإ�سرائلية، 
هاجروا  الذين  اليهود  عدد  يف  كبري  تراجع  عن  االأحد،  اأم�ص 
االإ�سرائيلي  الباحث  وقال   .2020 العام  خالل  اإ�سرائيل  اإىل 
املخت�ص يف �سوؤون الهجرة اليهودية نتنائيل في�سر، اإن املعطيات 
تدّل على عدم حتقق التوقعات باأن ي�سهم انت�سار وباء كورونا 

يف زيادة وترية هجرة يهود العامل اإىل اإ�سرائيل.
اال�ستيعاب  ووزارة  اليهودية،  الوكالة  من  كاًل  اأن  اإىل  ولفت 
اإخفاء  حاولتا  املهاجرين،  توطني  عن  امل�سوؤولة  االإ�سرائيلية 
املهاجرين  عدد  يف  تراجع  حدوث  على  تدّل  التي  املعطيات 

اليهود الذين و�سلوا اإ�سرائيل خالل العام 2020.

باك�ستان.. قتلى باإطالق نار على 
عمال يف منجم للفحم

كندا.. هالك 4 اأ�سخا�س بحادث 
حتطم مروحية

م�سرع 3 اأ�سخا�س يف حتطم طائرة 
مبي�سيغان الأمريكية    

تراجع الهجرة اليهودية اإىل 
اإ�سرائيل يف 2020

وزير الداخلية ال�سربي.. رئي�س 
البالد تعر�س لتن�ست غري م�سروع

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
ت�سكيل جلنة ا�ست�سارية حلّل امل�سائل العالقة



العاي�ص. �ص 

عــرب الــعــديــد مــن اأنــ�ــســار الــفــريــق عن 
قلقهم من االأو�ساع الذي يعي�سها فريقهم 
يف االآونة االأخرية دون حترك اأي طرف، 
حيث ال تزال االأمور غام�سة جدا والكل 
يلعب دور املتفرج وكاأن الفريق ال يعنيهم 
ولي�ص هناك غرية من اأجل اإعادة ترتيب 
االأن�سار  من  العديد  وو�سف  جديد  من 
�سقوطه  منذ  الفريق  له  يتعر�ص  ما  اأن 
اأي  حتم�ص  عدم  ظل  يف  جدا،  بالغريب 
حبها  تدعي  التي  االأطـــراف  من  طــرف 
متديد  فرغم  الو�سع  لتحريك  للفريق 
لعدة  االإنتخابية  اجلمعيات  عقد  فرتة 
م�ستجدات  هناك  تكن  مل  لكن  مــرات 

ومن ح�سن احلظ اأن املناف�سة يف بطولة 
بن�سبة  تتجه  الدنيا  واالأق�سام  اجلهوي 
الفكرة  هــذه  طــرح  بعد  لالإلغاء  كبرية 
بالبالد  العليا  الهيئات  طرف  من  �سابقا 
الفريق  �سيكون  ذلك  تر�سيم  حال  ويف 
اأمام فر�سة جديدة لرتتيب البيت على 
مكتب  اختيار  خــالل  من  متينة  اأ�س�ص 
واالأجدر  التحدي  رفع  على  قادر  م�سري 
الفريق  البحث عن من يدعم  حاليا هو 
ماليا وتكوين مكتب م�سري قوي باإمكاناته 
ويقود  اجلميع  على  منطقه  يفر�ص  اأن 
احلظر  رفع  بعد  االأمان  بر  اإىل  الفريق 
ال�سفلى  واالأق�سام  اجلهوي  بطولة  على 

يف املو�سم القادم.
اأمام  املجال  فتح  االأمــل  اأن�سار  وطالب 
للفرتة  تــ�ــســوراتــهــم  ــرح  ــط ل اجلــمــيــع 
التي  احللول  اإيجاد  خالل  من  القادمة 
متكن من حتريك عجلة الفريق واإيجاد 
املظلم  النفق  مــن  الــنــادي  تخرج  �سبل 
م�سرية  هيئة  ت�سكيل  خــالل  من  وذلــك 
الالعبني  مــن  اأ�سا�سا  تت�سكل  جــديــدة 
االأن�سار  اأبــدى  كما  الفريق  يف  القدماء 
ا�ستيائهم من عزوف امل�سريين والالعبني 
وهو  الو�سع،  الإ�سالح  للتدخل  ال�سابقني 
تاأكدوا  واأنهم  اأغ�سب اجلميع خا�سة  ما 

باأن و�سعية الفريق ال تهم اأحدا.

العلمة  مـــولـــوديـــة  مــــدرب  يــــرى 
اإنطالقة  تــاأخــري  اأن  بلعريبي 
فيفري   12 غاية  اإىل  البطولة 
اأجل  مــن  الفريق  يخدم  الــقــادم 
امل�ستوى  يف  بتح�سريات  القيام 
ـــب  ـــوان ــع اجل ــي ــم مــــن ج
الفريق  اأن  خــا�ــســة 
يف  ال�سروع  يف  تاأخر 
مقارنة  التدريبات 
ــــد مــن  ــــدي ــــع ــــال ب
ـــفـــرق االأخـــــرى  ال
هذا  يف  النا�سطة 
ــى  املـــ�ـــســـتـــوى، وعــل
�ــســعــيــد اأخـــــر رفــ�ــص 
احلديث  بلعريبي  املــدرب 
ــا عـــن الــ�ــســراعــات  ــام مت
يف  احلا�سلة  الهام�سية 
بني  االإداري  اجلـــانـــب 
النادي الهاوي وال�سركة 
الــتــجــاريــة قــائــال اأنــه 
فقط  الــرتكــيــز  يف�سل 

على عمله فوق امليدان.
ــــث عن  ــــدي احل ويــــــــدور 
االإعانة  تخفي�ص  يف  رغبة 
للفريق  املمنوحة  ال�سنوية 
بلدية  مــ�ــســالــح  طـــرف  مـــن 

�سنتيم  ماليري   04 مبلغ  اإىل  العلمة 
نال  اأن  بعد  اجلديدة  ال�سنة  خــالل 
مبلغ  الفارط  املو�سم  خــالل  الفريق 
االأرقــام  وبلغة  �سنتيم،  ماليري   06
قيمة  من  �ست�ستفيد  املولودية  فــاإن 
من  �سنتيم  ماليري   10 تناهز  مالية 
طرف م�سالح البلدية منها 06 ماليري 
عن  ف�سال  الفارط  باملو�سم  اخلا�سة 
القادمة  بال�سنة  04 ماليري اخلا�سة 
)يف حال تر�سيم القرار(، ناهيك عن 
مبلغ اأخر يقارب ملياري �سنتيم ممنوح 

من طرف ال�سلطات الوالئية.
مولودية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
اأن بروتوكول  العلمة �سالح كراو�سي 
خالل  الفريق  ت�سيري  عــن  الــتــنــازل 
ال�سركة  ل�سالح  ــد  ــدي اجل املــو�ــســم 
الهاوي  النادي  طرف  من  التجارية 
ــمــاع مع  مت بــالــرتا�ــســي بــعــد االإجــت
اأن  قبل  �سابق،  ــت  وق يف  ال�سلطات 
هذا  يف  كراو�سي  وقال  االأمــور  تتغري 
الفريق  ح�سرنا  اأن  :"بعد  ال�سدد 
بطلب  تفاجئنا  النواحي  جميع  من 
رئي�ص البلدية اأن نتنازل عن الت�سيري 
اأن  دون  وهذا  الهاوي  النادي  ل�سالح 
هذا  وراء  احلقيقية  االأ�سباب  نعرف 

التغيري".

التح�سريات للداربي تنطلق اليوم..
 توري جاهز وبربا�ش يعود 

نذير بوزناد :"�سن�سمن البقاء ومل نكذب على اأحد"

بن �سوية مرتاح للمردود اأمام املدية وزعيم يطالب بتدخل الوايل

الطاقم الفني يختم املرحلة الأوىل 
من التح�سريات مبباراة تطبيقية 

هزمية "لم�سيا" تطرح الت�ساوؤلت و�سركة 
اأبار تبحث عن خليفة جموج

لبيام اأمام فر�سة ترتيب البيت يف حال 
اإلغاء مناف�سة اجلهوي

تاأخري انطالقة البطولة اإىل 12 فيفري 
يريح بلعريبي 
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ن�سر  فريق  ح�ساب  على  الفارطة  اجلولة  يف 
ح�سني داي، حيث يدور احلديث عن تخ�سي�ص 
العام فهد  املدير  اأن  ا�ستثنائية يف حني  منحة 
حلفاية اعلم الالعبني يف نهاية املباراة بعدم 
يف  ت�سبب  ــذي  ال االأمـــر  وهــو  القيمة  حتديد 
بالنظر  الالعبني  مــن  كبري  انــزعــاج  ح�سول 
لالإتفاق احلا�سل يف وقت �سابق بخ�سو�ص منح 

املباريات.

ومازالت متاعب اإدارة وفاق �سطيف متوا�سلة 
فندق  اإدارة  اأن  علمنا  حيث  الــدائــنــني  مــع 
مبلغ  على  باحل�سول  طالب  بعنابة  ال�سربي 
القيمة  ومتثل  �سنتيم،  مليون   700 يناهز 
ــذي  املـــذكـــورة مــ�ــســاريــف الــرتبــ�ــص املــغــلــق ال
الفندق  هذا  يف  ال�سطايفية  الت�سكيلة  اأجرته 
اأي�سا  علمنا  كما  اجلــاري،  املو�سم  بداية  قبل 
�سطيف  مبدينة  مول"  "بارك  فندق  اإدارة  اأن 
قيمة  على  باحل�سول  ـــرى  االأخ هــي  تطالب 
اأي�سا  متثل  والتي  �سنتيم  مليون   700 تناهز 
يف  الــوفــاق  اأجـــراه  ــذي  ال الرتب�ص  م�ساريف 
ملجل�ص  ال�سابق  الرئي�ص  وقام  املو�سم،  بداية 
كتفي  الدين  فخر  التجارية  ال�سركة  اإدارة 
ب�سطيف  االإدارية  املحكمة  لدى  �سكوى  بو�سع 
للطعن يف نتائج اجلمعية العامة للم�ساهمني يف 
اخلمي�ص،  اأم�سية  املنعقدة  التجارية  ال�سركة 
القانونية  الن�سو�ص  كل  بتقدمي  كتفي  وقــام 
العامة  اجلمعية  خالل  تطبيقها  يتم  مل  التي 
ال�سكوى  ذات  يف  كتفي  حدد  كما  للم�ساهمني، 
اخلررقات التي حدثت خالل اجلمعية العامة 
للم�ساهمني ومن ذلك جدول االأعمال واإنتخاب 
ملجل�ص  جــديــد  كرئي�ص  احلكيم  عبد  �ــســرار 

االإدارة.

تعود ت�سكيلة وفاق �سطيف اإىل اأجواء 
ملباراة  حت�سبا  اليوم  نهار  التح�سريات 
املحرتف  بطولة  من  ال�سابعة  اجلولة 
اأمام  دي�سمرب   07 يــوم  واملــقــررة  االأول 
العليا،  اله�ساب  داربــي  يف  الــربج  اأهلي 
ومن املنتظر اأن يركز مدرب الوفاق نبيل 
احلالية  التح�سريات  فــرتة  يف  الكوكي 
للفريق  الهجومي  االأداء  حت�سني  على 
التي  الكثرية  النقائ�ص  ظــل  يف  وهــذا 
ظهرت على اأداء الفريق خالل املباريات 
الفني  والطاقم  نية  وتتجه  ال�سابقة، 
مليك  املايل  املهاجم  على  االإعتماد  اإىل 
يف  وهذا  الداربي  لقاء  من  بداية  توري 
ظل تعافيه من االإ�سابة التي كان يعاين 
التي  االأ�سباب  ومن  �سابق،  وقت  يف  منها 
الفر�سة  منح  يف  يفكر  الكوكي  جعلت 
اأظهره  الذي  ال�ساحب  الوجه  لتوري هو 
ال�سابقة،  واللقاءات  يف  �سعيدي  املهاجم 
التون�سي  التقني  يلجاأ  اأن  املنتظر  ومن 
راأ�ــص  مــن  �سعيدي  من�سب  حتويل  اإىل 

حربة اإىل اجلهة الي�سرى من الهجوم.
يف  الوفاق  اإدارة  تفكر  اأخر  جانب  ومن 
حتقيق  حــال  يف  م�ساعفة  منحة  ر�سد 

االأهلي  اأمـــام  اأوت   20 ملعب  يف  الــفــوز 
للطابع اخلا�ص  بالنظر  الربايجي وهذا 
فاإن  امل�سادر  املباراة، وح�سب بع�ص  لهذه 
اإدارة الوفاق تفكر يف ر�سد منحة ت�سل 
حتقيق  نظري  �سنتيم  مليون   20 اإىل 
االأهلي،  اأمـــام  الــداربــي  لقاء  يف  الــفــوز 
نهار  غاية  اإىل  الــوفــاق  اإدارة  ورف�ست 
املحقق  الــفــوز  منحة  حتــديــد  ــص  ــ� االأم

التح�سريات  من  االأوىل  املرحلة  خن�سلة  احتــاد  اأنهى 
اآخر ح�سة  اأم�ص االأول ال�سبت بربجمة  للمو�سم اجلديد 
 24 عبارة عن مباراة تطبيقية بني الالعبني �سارك فيها 
العبا بعد �سل�سلة من احل�س�ص التدريبية بلغة يف جمملها 
احلق  عبد  املــدرب  بذلك  �سرح  كما  كاملة  ح�سة   20
معا�سي الذي مل يخف �سعادته  خالل املرحلة االأوىل من 
وح�سبه  عادية  ظروف  يف  جرت  ح�سبه  التي  التدريبات 
حتى الالعبني جد مرتاحني للعمل الذي ميز التدريبات 
اجلانب  وخ�ست  التح�سريات  على  مرت  اأ�سبوعني  خالل 
البدين والتكتيكي يف اآن واحد ح�سب التقنيات اجلديدة 
مرتاح  جــد  ــه  اأن املتحدث  اأ�ــســار  كما  الــتــدريــب،  عــامل  يف 
اإ�سابة  عدا  االأوىل  املرحلة  خالل  االإ�سابات  غياب  من 
على  اأالم  من  ي�سكو  الــذي  فقط  حمزاوي  �سامر  املهاجم 

م�ستوى الفخذ .  
اإىل  احلكيم  عبد  �سامر  زمالء  �سيخلد  اآخر  �سعيد  وعلى 
ليتجدد  التطبيقية  مباراة  عقب  اأيام  ثالثة  ملدة  راحة 
قد  والتي  التح�سريات  من  الثانية  املرحلة  مع  املوعد 
تقدير  اأق�سى  على  اأيــام  ع�سرة  اأو  اأ�سبوعني  اإىل  تــدوم 
ح�سب الربنامج امل�سطر من قبل الطاقم الفني حتت قيادة 

اجلليل  عبد  البدين  واملح�سر  معا�سي  احلق  عبد  الثنائي 
اأن  املرتقب  ومن  اجلد  مرحلة  اخلنا�سلة  ليدخل  لوعيل 
بع�ص  برجمة  اأجــل  من  املناف�سني  على  االإدارة  تبحث 
التي  البطولة  ملوعد  وا�ستعدادا  تاأهبا  الودية  املباريات 
�ستنطلق يوم 12 فيفري املقبل ويف �سياق املو�سوع �سيد�سن 
االحتاد جولة االفتتاح ملواجهة فريق اجلار �سباب باتنة 
 " لطابعها  نظرا  بالكثري  تعد  مباراة  وهي  االأخري  مبيدان 
الداربي " اإىل ذلك �سي�ستقبل اخلنا�سلة يف اجلولة الثانية 
اإىل  الثالثة  الرحال يف اجلولة  و�سي�سد  جمعية اخلروب 
عنابة ملالقاة احتاد عنابة، واإ�سافة اإىل هذه املواجهات 
النارية �سينزل خ�سم ثقيل اإىل خن�سلة وي�ستقبل اأ�سبال 
مقابالت  كلها  وهي  ال�ساوية  احتــاد  اجلــار  فريق  معا�سي 

واعدة وجلها جديرة باملتابعة .
ومن جهة اأخرى جتدر االإ�سارة اأن فريق الرديف الحتاد 
لبطولة  ا�ستعداد  التح�سريات  يف  �سرع  ــدوره  ب خن�سلة 
فاحت  للثنائي  الفنية  العار�سة  واأ�سندت  اجلديد  املو�سم 
ال�سابق وليد نوار،  لبوازدة و�سي�ساعده يف مهمته الالعب 
مع العلم اأن ت�سكيلة الرديف ت�سم اأ�سماء المعة قادرة اأن 

تلعب يف ت�سكيلة االأكابر بكل اأريحية.

م�سيفه  عقبة  جتــاوز  يف  ق�سنطينة  �سباب  فريق  ف�سل 
املقابلة  انتهت  بعدما  مثرية  مواجهة  يف  اجلزائر  مولودية 
دقيقة  ت�سعني  يف  براهيمي  ت�سجيل  من  �سفر  مقابل  بهدف 
مل ترق اإىل امل�ستوى املطلوب رغم التفوق الن�سبي الذي كان 
اللقاء  فرتات  اأغلب  يف  للعب  وت�سيريهم  ال�سيا�سي  جهة  من 
بالبطاقة  ــراق  ح املــولــوديــة  العــب  ــروج  خ بعد  خ�سو�سا 
الكرات  مــن  الكثري  ت�سييع  املــواجــهــة  وعـــرف  ــراء  ــم احل
واأهمها  �ساحلي،  احلار�ص  مرمى  اأمــام  للتهديف  ال�سانحة 
للمهاجم حممد بن طاهر والقائد العمري االأمر الذي منح 
الثقة لعنا�سر املولودية ، التي متكنت من خمادعة احلار�ص 
الثانية  املرحلة  على  فقط  �ساعة  ربع  مــرور  بعد  رحماين 
بعد متريرة من الالعب ال�سابق للفريق بلخري هذه الهزمية 
عمراين  القادر  عبد  بقيادة  الفني  الطاقم  اإ�ستياء  اأثــارت 

الذي اأكد اأن العبيه مل يعرفوا كيف يتعاملون مع جمريات 
اللعب واملناف�ص الذي كان يبحث عن جتاوز النق�ص العددي 
الثالث  بالنقاط  للعودة  حقيقة  فر�سة  �سّيعوا  اأنهم  موؤكدا 

من هذه ال�سفرية.
ويف �سياق اأخر مازالت �سركة اأبار بقيادة جمل�ص االإدارة تبحث 
عن خليفة عز الدين جموج املن�سحب من من�سبه كمدير ريا�سي 
للفريق رغم املحاوالت التي قام بها البع�ص، من اأجل اإقناع ن�سر 
الدين جموج بالرتاجع عن قرار مغادرته النادي، اإال اأن املعني 
يرف�ص جملة وتف�سيال وهذا ب�سبب �سالحياته املحدودة وهي 
اأثارت امل�ساكل بينه وبينه م�سوؤويل ال�سركة كما  النقطة التي 
اأن رئي�ص جمل�ص االإدارة لعلى يزيد ال يريد الت�سرع يف اإيجاد 
بديل ملجوج، من اأجل تفادي امل�ساكل ال�سابقة التي وقعت ب�سبب 

�سوء االختيار.

حتدث املدير العام الأهلي الربج نذير بوزناد 
عن الو�سعية التي مير بها الفريق يف ظل اأزمة 
النتائج التي يعاين منها االأهلي مع بداية هذا 
:"لدينا  ال�سدد  هذا  يف  بوزناد  وقــال  املو�سم 
12 العبا اأقل من 23 �سنة، هذا الفريق �ساب، 
البقاء،  حتقيق  اأجل  من  كليا  فيه  نثق  ونحن 
من  اإنطلقنا  اأكــرث،  عليه  ن�سرب  اأن  فقط  يبقي 
ال�سفر واجلميع يعلم ذلك، لقد كونا فريقا �سابا 
6 جوالت،  اأو   5 اأن نحكم عليه بعد  وال ميكن 
لن  ال�سباب  لهوؤالء  املالئم  اجلو  نوفر  مل  واإن 
انطالق  وقبل  االإ�سافة،  تقدمي  ي�ستطيعوا 
املو�سم قلنا لالعبني ولالأن�سار اأن هدف الفريق 
البداية  منذ  �سرحاء  كنا  البقاء،  حتقيق  هو 
�سنناف�ص  باأننا  ونقول  اأحــد  على  نكذب  ومل 
على البطولة، �سنتح�سن مع مرور اجلوالت من 
الناحية الفنية وهذا الفريق �سي�سمن البقاء، 

واأنا واثق باأن ال�سبان �سريفعون التحدي".
بع�ص  بوزناد  نذير  لالأهلي  العام  املدير  ومنح 
قائال  الفريق  يعرفها  التي  للو�سعية  احللول 

لي�ص  الـــربج  اأهــلــي  :"�سكل  الــ�ــســدد  هــذا  يف 
خارق للعادة والفريق لي�ص يف نفق مظلم كما 
 6 لوقفة  حاجة  يف  هو  فقط  البع�ص  يعتقده 

يوجد  وال  حل  وهناك  حقيقيني،  رجال   7 اأو 
الفريق  هيكلة  اإعــادة  يجب  م�ستحيل،  هو  ما 
لقد  القانونية  الطرق  وفق  امليزانية  وتطهري 
قل�ست امليزانية هذا املو�سم اإىل 50% خا�سة 
من  نــوع  اأي  يوجد  وال  بــاالأجــور  يتعلق  فيما 
امل�ساريف الزائدة، ويجب تعيني رئي�ص ملجل�ص 
االإدارة من اأجل اخلروج من االأزمة، كما يجب 
اأجل  من  اأ�سهم  اإىل  امل�ساهمني  ديــون  حتويل 
راأ�ص  رفع  ال�سروري  ومن  املديونية،  تقلي�ص 
مال ال�سركة وفتح االكتتاب اأمام امل�ستثمرين، 
طرف  مــن  ا�ستثماري  مــ�ــســروع  اإجنـــاز  يجب 
االأع�ساء وطرحه على ال�سلطات وامل�ستثمرين، 
احللول،  هذه  تطبيق  مت  ما  اإذا  اأنه  اأوؤكد  واأنا 
يف  و�سيكون  اأزمــتــه  من  �سيخرج  الفريق  فــاإن 
اإىل  لن يحتاج  اأنه  مالية كبرية حتى  اأريحية 

�سركة وطنية".

ر�ساه  �سوية  بن  حممد  عنابة  اإحتاد  مدرب  اأبدى 
ــن طـــرف الــالعــبــني خالل  ــدم م ــق ــن املــــردود امل ع
اأوملبي  اأمــام  االإحتــاد  جمعت  التي  الودية  املباراة 
املدية مبلعب براكني بالبليدة يف اأول اختبار ودي 
لت�سكيلة االإحتاد منذ انطالق التح�سريات، وانتهت 
املباراة بالتعادل االإيجابي هدف يف كل �سبكة حيث 
متكن االإحتاد من قلب تاأخره يف النتيجة بوا�سطة 
املالحظة  النقائ�ص  بع�ص  ــم  ورغ بــالــح،  املهاجم 
اأن بن �سوية بدا مرتاحا للم�ستوى  اإال  على االأداء 
على  موؤكدا  الفريق  حت�سريات  اإليه  و�سلت  الــذي 
املباريات  مــرور  مع  االأداء  يف  التدريجي  التح�سن 
لت�سكيلة  الرابع  املغلق  الرتب�ص  وي�سري  الــوديــة، 
ظروف  يف  العا�سمة  باجلزائر  ــاري  واجل ــاد  االإحت
�سوية  بن  املــدرب  اعــرتف  اأخــر  جانب  ومن  جيدة، 
اأن الرزنامة التي تنتظر االإحتاد يف بطولة املو�سم 

اجلديد �سعبة للغاية بالنظر للطابع املحلي الأغلب 
باملزيد  التحلي  يفر�ص  الذي  االأمر  وهو  املباريات 

من اجلدية خالل فرتة التح�سريات احلالية. 
وك�سف رئي�ص النادي الهاوي لالإحتاد عزيز عدوان 
على قيام م�سوؤويل النادي الهاوي مبنح مبلغ يناهز 
بداية  يف  التجارية  ال�سركة  ل�سالح  �سنتيم  ملياري 
م�ستحقات  ت�سوية  اأجــل  من  وهــذا  اجلــاري  املو�سم 
قام  الهاوي  النادي  اأن  ــدوان  ع واأ�ــســاف  الالعبني 
الفارطة،  الفرتة  عن  العالقة  الديون  كل  بت�سوية 
ومن جانبه فاإن رئي�ص جمل�ص االإدارة عبد البا�سط 
اإقامة  ــل  اأج مــن  عنابة  وايل  تدخل  طلب  زعيم 
الفريق  يف  املت�سارعة  ــراف  االأط بني  �سلح  مبادرة 
وهذا من اأجل م�سلحة االإحتاد خا�سة اأن ال�سراعات 
احلا�سلة من �ساأنها اأن توؤثر على طموحات الفريق 

يف بطولة املو�سم اجلديد.

اأمل مروانة
احتاد خن�شلة  وفاق �شطيف 

اأهلي الربج

اإحتاد عنابة 

�شباب ق�شنطينةمولودية العلمة  اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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عــرب الــعــديــد مــن اأنــ�ــســار الــفــريــق عن 
قلقهم من االأو�ساع الذي يعي�سها فريقهم 
يف االآونة االأخرية دون حترك اأي طرف، 
حيث ال تزال االأمور غام�سة جدا والكل 
يلعب دور املتفرج وكاأن الفريق ال يعنيهم 
ولي�ص هناك غرية من اأجل اإعادة ترتيب 
االأن�سار  من  العديد  وو�سف  جديد  من 
�سقوطه  منذ  الفريق  له  يتعر�ص  ما  اأن 
اأي  حتم�ص  عدم  ظل  يف  جدا،  بالغريب 
حبها  تدعي  التي  االأطـــراف  من  طــرف 
متديد  فرغم  الو�سع  لتحريك  للفريق 
لعدة  االإنتخابية  اجلمعيات  عقد  فرتة 
م�ستجدات  هناك  تكن  مل  لكن  مــرات 

ومن ح�سن احلظ اأن املناف�سة يف بطولة 
بن�سبة  تتجه  الدنيا  واالأق�سام  اجلهوي 
الفكرة  هــذه  طــرح  بعد  لالإلغاء  كبرية 
بالبالد  العليا  الهيئات  طرف  من  �سابقا 
الفريق  �سيكون  ذلك  تر�سيم  حال  ويف 
اأمام فر�سة جديدة لرتتيب البيت على 
مكتب  اختيار  خــالل  من  متينة  اأ�س�ص 
واالأجدر  التحدي  رفع  على  قادر  م�سري 
الفريق  البحث عن من يدعم  حاليا هو 
ماليا وتكوين مكتب م�سري قوي باإمكاناته 
ويقود  اجلميع  على  منطقه  يفر�ص  اأن 
احلظر  رفع  بعد  االأمان  بر  اإىل  الفريق 
ال�سفلى  واالأق�سام  اجلهوي  بطولة  على 

يف املو�سم القادم.
اأمام  املجال  فتح  االأمــل  اأن�سار  وطالب 
للفرتة  تــ�ــســوراتــهــم  ــرح  ــط ل اجلــمــيــع 
التي  احللول  اإيجاد  خالل  من  القادمة 
متكن من حتريك عجلة الفريق واإيجاد 
املظلم  النفق  مــن  الــنــادي  تخرج  �سبل 
م�سرية  هيئة  ت�سكيل  خــالل  من  وذلــك 
الالعبني  مــن  اأ�سا�سا  تت�سكل  جــديــدة 
االأن�سار  اأبــدى  كما  الفريق  يف  القدماء 
ا�ستيائهم من عزوف امل�سريين والالعبني 
وهو  الو�سع،  الإ�سالح  للتدخل  ال�سابقني 
تاأكدوا  واأنهم  اأغ�سب اجلميع خا�سة  ما 

باأن و�سعية الفريق ال تهم اأحدا.

العلمة  مـــولـــوديـــة  مــــدرب  يــــرى 
اإنطالقة  تــاأخــري  اأن  بلعريبي 
فيفري   12 غاية  اإىل  البطولة 
اأجل  مــن  الفريق  يخدم  الــقــادم 
امل�ستوى  يف  بتح�سريات  القيام 
ـــب  ـــوان ــع اجل ــي ــم مــــن ج
الفريق  اأن  خــا�ــســة 
يف  ال�سروع  يف  تاأخر 
مقارنة  التدريبات 
ــــد مــن  ــــدي ــــع ــــال ب
ـــفـــرق االأخـــــرى  ال
هذا  يف  النا�سطة 
ــى  املـــ�ـــســـتـــوى، وعــل
�ــســعــيــد اأخـــــر رفــ�ــص 
احلديث  بلعريبي  املــدرب 
ــا عـــن الــ�ــســراعــات  ــام مت
يف  احلا�سلة  الهام�سية 
بني  االإداري  اجلـــانـــب 
النادي الهاوي وال�سركة 
الــتــجــاريــة قــائــال اأنــه 
فقط  الــرتكــيــز  يف�سل 

على عمله فوق امليدان.
ــــث عن  ــــدي احل ويــــــــدور 
االإعانة  تخفي�ص  يف  رغبة 
للفريق  املمنوحة  ال�سنوية 
بلدية  مــ�ــســالــح  طـــرف  مـــن 

�سنتيم  ماليري   04 مبلغ  اإىل  العلمة 
نال  اأن  بعد  اجلديدة  ال�سنة  خــالل 
مبلغ  الفارط  املو�سم  خــالل  الفريق 
االأرقــام  وبلغة  �سنتيم،  ماليري   06
قيمة  من  �ست�ستفيد  املولودية  فــاإن 
من  �سنتيم  ماليري   10 تناهز  مالية 
طرف م�سالح البلدية منها 06 ماليري 
عن  ف�سال  الفارط  باملو�سم  اخلا�سة 
القادمة  بال�سنة  04 ماليري اخلا�سة 
)يف حال تر�سيم القرار(، ناهيك عن 
مبلغ اأخر يقارب ملياري �سنتيم ممنوح 

من طرف ال�سلطات الوالئية.
مولودية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
اأن بروتوكول  العلمة �سالح كراو�سي 
خالل  الفريق  ت�سيري  عــن  الــتــنــازل 
ال�سركة  ل�سالح  ــد  ــدي اجل املــو�ــســم 
الهاوي  النادي  طرف  من  التجارية 
ــاع مع  ــم ــت مت بــالــرتا�ــســي بــعــد االإج
اأن  قبل  �سابق،  ــت  وق يف  ال�سلطات 
هذا  يف  كراو�سي  وقال  االأمــور  تتغري 
الفريق  ح�سرنا  اأن  :"بعد  ال�سدد 
بطلب  تفاجئنا  النواحي  جميع  من 
رئي�ص البلدية اأن نتنازل عن الت�سيري 
اأن  دون  وهذا  الهاوي  النادي  ل�سالح 
هذا  وراء  احلقيقية  االأ�سباب  نعرف 

التغيري".

التح�سريات للداربي تنطلق اليوم..
 توري جاهز وبربا�ش يعود 

نذير بوزناد :"�سن�سمن البقاء ومل نكذب على اأحد"

بن �سوية مرتاح للمردود اأمام املدية وزعيم يطالب بتدخل الوايل

الطاقم الفني يختم املرحلة الأوىل 
من التح�سريات مبباراة تطبيقية 

هزمية "لم�سيا" تطرح الت�ساوؤلت و�سركة 
اأبار تبحث عن خليفة جموج

لبيام اأمام فر�سة ترتيب البيت يف حال 
اإلغاء مناف�سة اجلهوي

تاأخري انطالقة البطولة اإىل 12 فيفري 
يريح بلعريبي 
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ن�سر  فريق  ح�ساب  على  الفارطة  اجلولة  يف 
ح�سني داي، حيث يدور احلديث عن تخ�سي�ص 
العام فهد  املدير  اأن  ا�ستثنائية يف حني  منحة 
حلفاية اعلم الالعبني يف نهاية املباراة بعدم 
يف  ت�سبب  ــذي  ال االأمـــر  وهــو  القيمة  حتديد 
بالنظر  الالعبني  مــن  كبري  انــزعــاج  ح�سول 
لالإتفاق احلا�سل يف وقت �سابق بخ�سو�ص منح 

املباريات.

ومازالت متاعب اإدارة وفاق �سطيف متوا�سلة 
فندق  اإدارة  اأن  علمنا  حيث  الــدائــنــني  مــع 
مبلغ  على  باحل�سول  طالب  بعنابة  ال�سربي 
القيمة  ومتثل  �سنتيم،  مليون   700 يناهز 
ــذي  املـــذكـــورة مــ�ــســاريــف الــرتبــ�ــص املــغــلــق ال
الفندق  هذا  يف  ال�سطايفية  الت�سكيلة  اأجرته 
اأي�سا  علمنا  كما  اجلــاري،  املو�سم  بداية  قبل 
�سطيف  مبدينة  مول"  "بارك  فندق  اإدارة  اأن 
قيمة  على  باحل�سول  ـــرى  االأخ هــي  تطالب 
اأي�سا  متثل  والتي  �سنتيم  مليون   700 تناهز 
يف  الــوفــاق  اأجـــراه  ــذي  ال الرتب�ص  م�ساريف 
ملجل�ص  ال�سابق  الرئي�ص  وقام  املو�سم،  بداية 
كتفي  الدين  فخر  التجارية  ال�سركة  اإدارة 
ب�سطيف  االإدارية  املحكمة  لدى  �سكوى  بو�سع 
للطعن يف نتائج اجلمعية العامة للم�ساهمني يف 
اخلمي�ص،  اأم�سية  املنعقدة  التجارية  ال�سركة 
القانونية  الن�سو�ص  كل  بتقدمي  كتفي  وقــام 
العامة  اجلمعية  خالل  تطبيقها  يتم  مل  التي 
ال�سكوى  ذات  يف  كتفي  حدد  كما  للم�ساهمني، 
اخلررقات التي حدثت خالل اجلمعية العامة 
للم�ساهمني ومن ذلك جدول االأعمال واإنتخاب 
ملجل�ص  جــديــد  كرئي�ص  احلكيم  عبد  �ــســرار 

االإدارة.

تعود ت�سكيلة وفاق �سطيف اإىل اأجواء 
ملباراة  حت�سبا  اليوم  نهار  التح�سريات 
املحرتف  بطولة  من  ال�سابعة  اجلولة 
اأمام  دي�سمرب   07 يــوم  واملــقــررة  االأول 
العليا،  اله�ساب  ــي  دارب يف  الــربج  اأهلي 
ومن املنتظر اأن يركز مدرب الوفاق نبيل 
احلالية  التح�سريات  فــرتة  يف  الكوكي 
للفريق  الهجومي  االأداء  حت�سني  على 
التي  الكثرية  النقائ�ص  ظــل  يف  وهــذا 
ظهرت على اأداء الفريق خالل املباريات 
الفني  والطاقم  نية  وتتجه  ال�سابقة، 
مليك  املايل  املهاجم  على  االإعتماد  اإىل 
يف  وهذا  الداربي  لقاء  من  بداية  توري 
ظل تعافيه من االإ�سابة التي كان يعاين 
التي  االأ�سباب  ومن  �سابق،  وقت  يف  منها 
الفر�سة  منح  يف  يفكر  الكوكي  جعلت 
اأظهره  الذي  ال�ساحب  الوجه  لتوري هو 
ال�سابقة،  واللقاءات  يف  �سعيدي  املهاجم 
التون�سي  التقني  يلجاأ  اأن  املنتظر  ومن 
راأ�ــص  مــن  �سعيدي  من�سب  حتويل  اإىل 

حربة اإىل اجلهة الي�سرى من الهجوم.
يف  الوفاق  اإدارة  تفكر  اأخر  جانب  ومن 
حتقيق  حــال  يف  م�ساعفة  منحة  ر�سد 

االأهلي  اأمـــام  اأوت   20 ملعب  يف  الــفــوز 
للطابع اخلا�ص  بالنظر  الربايجي وهذا 
فاإن  امل�سادر  املباراة، وح�سب بع�ص  لهذه 
اإدارة الوفاق تفكر يف ر�سد منحة ت�سل 
حتقيق  نظري  �سنتيم  مليون   20 اإىل 
االأهلي،  اأمـــام  الــداربــي  لقاء  يف  الــفــوز 
نهار  غاية  اإىل  الــوفــاق  اإدارة  ورف�ست 
املحقق  الــفــوز  منحة  حتــديــد  ــص  ــ� االأم

التح�سريات  من  االأوىل  املرحلة  خن�سلة  احتــاد  اأنهى 
اآخر ح�سة  اأم�ص االأول ال�سبت بربجمة  للمو�سم اجلديد 
 24 عبارة عن مباراة تطبيقية بني الالعبني �سارك فيها 
العبا بعد �سل�سلة من احل�س�ص التدريبية بلغة يف جمملها 
احلق  عبد  املــدرب  بذلك  �سرح  كما  كاملة  ح�سة   20
معا�سي الذي مل يخف �سعادته  خالل املرحلة االأوىل من 
وح�سبه  عادية  ظروف  يف  جرت  ح�سبه  التي  التدريبات 
حتى الالعبني جد مرتاحني للعمل الذي ميز التدريبات 
اجلانب  وخ�ست  التح�سريات  على  مرت  اأ�سبوعني  خالل 
البدين والتكتيكي يف اآن واحد ح�سب التقنيات اجلديدة 
مرتاح  جــد  ــه  اأن املتحدث  اأ�ــســار  كما  الــتــدريــب،  عــامل  يف 
اإ�سابة  عدا  االأوىل  املرحلة  خالل  االإ�سابات  غياب  من 
على  اأالم  من  ي�سكو  الــذي  فقط  حمزاوي  �سامر  املهاجم 

م�ستوى الفخذ .  
اإىل  احلكيم  عبد  �سامر  زمالء  �سيخلد  اآخر  �سعيد  وعلى 
ليتجدد  التطبيقية  مباراة  عقب  اأيام  ثالثة  ملدة  راحة 
قد  والتي  التح�سريات  من  الثانية  املرحلة  مع  املوعد 
تقدير  اأق�سى  على  اأيــام  ع�سرة  اأو  اأ�سبوعني  اإىل  تــدوم 
ح�سب الربنامج امل�سطر من قبل الطاقم الفني حتت قيادة 

اجلليل  عبد  البدين  واملح�سر  معا�سي  احلق  عبد  الثنائي 
اأن  املرتقب  ومن  اجلد  مرحلة  اخلنا�سلة  ليدخل  لوعيل 
بع�ص  برجمة  اأجــل  من  املناف�سني  على  االإدارة  تبحث 
التي  البطولة  ملوعد  وا�ستعدادا  تاأهبا  الودية  املباريات 
�ستنطلق يوم 12 فيفري املقبل ويف �سياق املو�سوع �سيد�سن 
االحتاد جولة االفتتاح ملواجهة فريق اجلار �سباب باتنة 
 " لطابعها  نظرا  بالكثري  تعد  مباراة  وهي  االأخري  مبيدان 
الداربي " اإىل ذلك �سي�ستقبل اخلنا�سلة يف اجلولة الثانية 
اإىل  الثالثة  الرحال يف اجلولة  و�سي�سد  جمعية اخلروب 
عنابة ملالقاة احتاد عنابة، واإ�سافة اإىل هذه املواجهات 
النارية �سينزل خ�سم ثقيل اإىل خن�سلة وي�ستقبل اأ�سبال 
مقابالت  كلها  وهي  ال�ساوية  احتــاد  اجلــار  فريق  معا�سي 

واعدة وجلها جديرة باملتابعة .
ومن جهة اأخرى جتدر االإ�سارة اأن فريق الرديف الحتاد 
لبطولة  ا�ستعداد  التح�سريات  يف  �سرع  ــدوره  ب خن�سلة 
فاحت  للثنائي  الفنية  العار�سة  واأ�سندت  اجلديد  املو�سم 
ال�سابق وليد نوار،  لبوازدة و�سي�ساعده يف مهمته الالعب 
مع العلم اأن ت�سكيلة الرديف ت�سم اأ�سماء المعة قادرة اأن 

تلعب يف ت�سكيلة االأكابر بكل اأريحية.

م�سيفه  عقبة  جتــاوز  يف  ق�سنطينة  �سباب  فريق  ف�سل 
املقابلة  انتهت  بعدما  مثرية  مواجهة  يف  اجلزائر  مولودية 
دقيقة  ت�سعني  يف  براهيمي  ت�سجيل  من  �سفر  مقابل  بهدف 
مل ترق اإىل امل�ستوى املطلوب رغم التفوق الن�سبي الذي كان 
اللقاء  فرتات  اأغلب  يف  للعب  وت�سيريهم  ال�سيا�سي  جهة  من 
بالبطاقة  ــراق  ح املــولــوديــة  العــب  ــروج  خ بعد  خ�سو�سا 
الكرات  مــن  الكثري  ت�سييع  املــواجــهــة  وعـــرف  ــراء  ــم احل
واأهمها  �ساحلي،  احلار�ص  مرمى  اأمــام  للتهديف  ال�سانحة 
للمهاجم حممد بن طاهر والقائد العمري االأمر الذي منح 
الثقة لعنا�سر املولودية ، التي متكنت من خمادعة احلار�ص 
الثانية  املرحلة  على  فقط  �ساعة  ربع  مــرور  بعد  رحماين 
بعد متريرة من الالعب ال�سابق للفريق بلخري هذه الهزمية 
عمراين  القادر  عبد  بقيادة  الفني  الطاقم  اإ�ستياء  اأثــارت 

الذي اأكد اأن العبيه مل يعرفوا كيف يتعاملون مع جمريات 
اللعب واملناف�ص الذي كان يبحث عن جتاوز النق�ص العددي 
الثالث  بالنقاط  للعودة  حقيقة  فر�سة  �سّيعوا  اأنهم  موؤكدا 

من هذه ال�سفرية.
ويف �سياق اأخر مازالت �سركة اأبار بقيادة جمل�ص االإدارة تبحث 
عن خليفة عز الدين جموج املن�سحب من من�سبه كمدير ريا�سي 
للفريق رغم املحاوالت التي قام بها البع�ص، من اأجل اإقناع ن�سر 
الدين جموج بالرتاجع عن قرار مغادرته النادي، اإال اأن املعني 
يرف�ص جملة وتف�سيال وهذا ب�سبب �سالحياته املحدودة وهي 
اأثارت امل�ساكل بينه وبينه م�سوؤويل ال�سركة كما  النقطة التي 
اأن رئي�ص جمل�ص االإدارة لعلى يزيد ال يريد الت�سرع يف اإيجاد 
بديل ملجوج، من اأجل تفادي امل�ساكل ال�سابقة التي وقعت ب�سبب 

�سوء االختيار.

حتدث املدير العام الأهلي الربج نذير بوزناد 
عن الو�سعية التي مير بها الفريق يف ظل اأزمة 
النتائج التي يعاين منها االأهلي مع بداية هذا 
:"لدينا  ال�سدد  هذا  يف  بوزناد  وقــال  املو�سم 
12 العبا اأقل من 23 �سنة، هذا الفريق �ساب، 
البقاء،  حتقيق  اأجل  من  كليا  فيه  نثق  ونحن 
من  اإنطلقنا  اأكــرث،  عليه  ن�سرب  اأن  فقط  يبقي 
ال�سفر واجلميع يعلم ذلك، لقد كونا فريقا �سابا 
6 جوالت،  اأو   5 اأن نحكم عليه بعد  وال ميكن 
لن  ال�سباب  لهوؤالء  املالئم  اجلو  نوفر  مل  واإن 
انطالق  وقبل  االإ�سافة،  تقدمي  ي�ستطيعوا 
املو�سم قلنا لالعبني ولالأن�سار اأن هدف الفريق 
البداية  منذ  �سرحاء  كنا  البقاء،  حتقيق  هو 
�سنناف�ص  باأننا  ونقول  اأحــد  على  نكذب  ومل 
على البطولة، �سنتح�سن مع مرور اجلوالت من 
الناحية الفنية وهذا الفريق �سي�سمن البقاء، 

واأنا واثق باأن ال�سبان �سريفعون التحدي".
بع�ص  بوزناد  نذير  لالأهلي  العام  املدير  ومنح 
قائال  الفريق  يعرفها  التي  للو�سعية  احللول 

لي�ص  الـــربج  اأهــلــي  :"�سكل  الــ�ــســدد  هــذا  يف 
خارق للعادة والفريق لي�ص يف نفق مظلم كما 
 6 لوقفة  حاجة  يف  هو  فقط  البع�ص  يعتقده 

يوجد  وال  حل  وهناك  حقيقيني،  رجال   7 اأو 
الفريق  هيكلة  اإعــادة  يجب  م�ستحيل،  هو  ما 
لقد  القانونية  الطرق  وفق  امليزانية  وتطهري 
قل�ست امليزانية هذا املو�سم اإىل 50% خا�سة 
من  نــوع  اأي  يوجد  وال  بــاالأجــور  يتعلق  فيما 
امل�ساريف الزائدة، ويجب تعيني رئي�ص ملجل�ص 
االإدارة من اأجل اخلروج من االأزمة، كما يجب 
اأجل  من  اأ�سهم  اإىل  امل�ساهمني  ديــون  حتويل 
راأ�ص  رفع  ال�سروري  ومن  املديونية،  تقلي�ص 
مال ال�سركة وفتح االكتتاب اأمام امل�ستثمرين، 
طرف  مــن  ا�ستثماري  مــ�ــســروع  اإجنـــاز  يجب 
االأع�ساء وطرحه على ال�سلطات وامل�ستثمرين، 
احللول،  هذه  تطبيق  مت  ما  اإذا  اأنه  اأوؤكد  واأنا 
يف  و�سيكون  اأزمــتــه  من  �سيخرج  الفريق  فــاإن 
اإىل  لن يحتاج  اأنه  مالية كبرية حتى  اأريحية 

�سركة وطنية".

ر�ساه  �سوية  بن  حممد  عنابة  اإحتاد  مدرب  اأبدى 
ــن طـــرف الــالعــبــني خالل  ــدم م ــق ــن املــــردود امل ع
اأوملبي  اأمــام  االإحتــاد  جمعت  التي  الودية  املباراة 
املدية مبلعب براكني بالبليدة يف اأول اختبار ودي 
لت�سكيلة االإحتاد منذ انطالق التح�سريات، وانتهت 
املباراة بالتعادل االإيجابي هدف يف كل �سبكة حيث 
متكن االإحتاد من قلب تاأخره يف النتيجة بوا�سطة 
املالحظة  النقائ�ص  بع�ص  ــم  ورغ بــالــح،  املهاجم 
اأن بن �سوية بدا مرتاحا للم�ستوى  اإال  على االأداء 
على  موؤكدا  الفريق  حت�سريات  اإليه  و�سلت  الــذي 
املباريات  مــرور  مع  االأداء  يف  التدريجي  التح�سن 
لت�سكيلة  الرابع  املغلق  الرتب�ص  وي�سري  الــوديــة، 
ظروف  يف  العا�سمة  باجلزائر  ــاري  واجل ــاد  االإحت
�سوية  بن  املــدرب  اعــرتف  اأخــر  جانب  ومن  جيدة، 
اأن الرزنامة التي تنتظر االإحتاد يف بطولة املو�سم 

اجلديد �سعبة للغاية بالنظر للطابع املحلي الأغلب 
باملزيد  التحلي  يفر�ص  الذي  االأمر  وهو  املباريات 

من اجلدية خالل فرتة التح�سريات احلالية. 
وك�سف رئي�ص النادي الهاوي لالإحتاد عزيز عدوان 
على قيام م�سوؤويل النادي الهاوي مبنح مبلغ يناهز 
بداية  يف  التجارية  ال�سركة  ل�سالح  �سنتيم  ملياري 
م�ستحقات  ت�سوية  اأجــل  من  وهــذا  اجلــاري  املو�سم 
قام  الهاوي  النادي  اأن  ــدوان  ع واأ�ــســاف  الالعبني 
الفارطة،  الفرتة  عن  العالقة  الديون  كل  بت�سوية 
ومن جانبه فاإن رئي�ص جمل�ص االإدارة عبد البا�سط 
اإقامة  ــل  اأج مــن  عنابة  وايل  تدخل  طلب  زعيم 
الفريق  يف  املت�سارعة  ــراف  االأط بني  �سلح  مبادرة 
وهذا من اأجل م�سلحة االإحتاد خا�سة اأن ال�سراعات 
احلا�سلة من �ساأنها اأن توؤثر على طموحات الفريق 

يف بطولة املو�سم اجلديد.

اأمل مروانة
احتاد خن�شلة  وفاق �شطيف 

اأهلي الربج

اإحتاد عنابة 
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الدعـــاء
اللهم اإنا ن�ساألك االإخال�ص � نعوذ بك من الرياء �نعوذ بك من ال�سمعة، اللهم اإنا 
اأعمالنا  اجعل  اللهم  نعلمه،  ال  ملا  �ن�ستغفرك  نعلمه،  �سيئا  بك  ن�سرك  اأن  بك  نعوذ 

خال�سة لك لي�ص الأحد فيها حظ �ال ن�سيب برحمتك يا اأرحم الراحمني. اآمني

اإِىلىَ  ا  ْينىَ اأىَْ�حىَ ْد  لىَقىَ "�ىَ تعاىل:  قال 
ِرْب  ا�سْ فىَ اِدي  ِبِعبىَ �ْسِر  اأىَ اأىَْن  ى  ُمو�سىَ
الاَّ  �ًسا  بىَ يىَ ــْحــِر  اْلــبىَ يِف  ِريًقا  طىَ ــُهــْم  لىَ
ُهْم  عىَ اأىَْتبىَ فىَ ى  ْخ�سىَ تىَ الىَ  �ىَ ًكا  رىَ دىَ اُف  خىَ تىَ
مِّ  اْليىَ نىَ  مِّ ُهم  �ِسيىَ غىَ فىَ ِبُجُنوِدِه  ْوُن  ِفْرعىَ
ُه  ْومىَ قىَ ْوُن  ِفْرعىَ لاَّ  �سىَ اأىَ �ىَ ُهْم  �ِسيىَ غىَ ا  مىَ
ْد  قىَ اِئيلىَ  اإِ�ْسرىَ ِني  بىَ ا  يىَ  * ى  دىَ هىَ ا  مىَ �ىَ
ْدنىَاُكْم  اعىَ �ىَ �ىَ ُكْم  ُد�ِّ ْن عىَ مِّ اُكم  ْينىَ اأىَجنىَ
لىَْيُكُم  ا عىَ ْلنىَ نىَزاَّ نىَ �ىَ وِر ااْلأىَمْيىَ اِنبىَ الطُّ جىَ
ى"  )طه: 77 - 80(. ْلوىَ ال�ساَّ امْلىَناَّ �ىَ

اإىل  ـــع  االأرب ـــات  االآي هــذه  ت�سري 
ــا تــبــارك  ــن مــعــجــزة اأجـــراهـــا رب
مو�سى  �نــبــيــه  لــعــبــده  �تـــعـــاىل 
معه،  اآمنوا  �الذين  ال�سالم  عليه 
االإلهي  االأمـــر  يف  املعجزة  ــذه  �ه
خليج  يف  املــاء  ب�سرب  مو�سى  اإىل 
على  املاء  فانفلق  بع�سا،  ال�سوي�ص 
ما  �جفف  العظيم  الطود  هيئة 
يي�سر  حتى  الطودين،  هذين  بني 
�سهول  معه  اآمــنــوا  �للذين  لنبيه 
ال�سرقية  احلـــد�د  اإىل  الــعــبــور 
حتى  �سيناء،  جــزيــرة  �سبه  مــن 
فـــرعـــون �جــنــوده  ــم  ــه ــدرك ي ال 

معه  �من  يطارد�نه  كانوا  الذين 
�ادي  اإىل  يعيد�هم  اأ�  ليقتلوهم 
اآن  ملو�سى  توؤكد  �االآيـــات  النيل. 
كاًل من فرعون �جنوده لن يلحقوا 
ــة �قــعــت يف  ــادث بــهــم، �هـــذه احل
قبل  ع�سر  الثالث  القرن  حــد�د 
لها  الكرمي  القراآن  �ذكر  امليالد، 
امليالدي  ال�سابع  القرن  حد�د  يف 
الــقــراآن  اأن  حقيقة  على  يــوؤكــد 
�سناعة  يكون  اأن  ميكن  ال  الكرمي 
ُهْم  عىَ ْتبىَ اأىَ *فىَ االآية  �ت�سري  ب�سرية، 
نىَ  مِّ ُهم  �ِسيىَ غىَ فىَ ــوِدِه  ــُجــُن ِب ــْوُن  ِفــْرعىَ
يف  فرعون  اأن   * ُهْم  �ِسيىَ غىَ ا  مىَ مِّ  اْليىَ
�من  ملو�سى  �جنوده  هو  مطاردته 
كان معه تخيل اآنه كما عر مو�سى 
ب�سهوله  البحر  كانوا معه  �الذين 
بالعبور  بهم  اللحاق  ي�ستطيع  اأنه 
نزل  �لكن عندما  املكان،  نف�ص  من 
هو �جنوده اإىل هذه الفجوة التي 
اأحدثها اهلل تعاىل مبعجزة ملو�سى 
تعاىل  اهلل  اأطبق  معه،  كان  �من 
فاأغرقهم  البحر  جانبا  عليهم 
جميعًا، �ت�سيف االآيات اأن ال�سبب 

االإغراق لفرعون  يف هذا 
كان  فرعون  اأن  �جنوده 
عبادة  عــن  قــومــه  ُي�سل 
خــالــقــهــم بــالــعــديــد من 

الدعا�ى الباطلة. 
ــــم تـــتـــوجـــه االآيـــــة  ث
بني  اإىل  بـــاخلـــطـــاب 
ليذكرهم  اإ�ـــســـرائـــيـــل 
من  ــدد  ــع ب ــاىل  ــع ت اهلل 

كان  �التي  عليهم،  نعمه 
عد�هم،  مــن  النجاة  منها 

يف  ربهم  لهم  حدده  الذي  �الوعد 
الطور،  جبل  من  ــن  االأمي اجلانب 
اإىل  باالإ�سارة  النعم  هــذه  �ختم 
�ال�سلوى،  املن  من  عليهم  اأنزله  ما 
كغذاء  �ال�سلوى  املن  بني  �اجلمع 
�سبه  �سحراء  يف  لالإن�سان  متكامل 
من  ملــحــة  ميــثــل  �سيناء  ــرة  ــزي ج
القراآن  يف  العلمي  االإعجاز  ملحات 
الكرمي الأن املن غني بالر�تينات 
ــوى هـــي من  ــل ــس ــ� ــنــبــاتــيــة، �ال ال
التي تتحرك يف  املهاجرة  الطيور 
غني  ال�سنة،  من  حمــددة  موا�سم 

حلــمــهــا بــاملــواد 
الر�تينية، �لذلك فاإن ذكرها يف 
االأدلة  من  يعتر  الكرمي  القراآن 
ال  الكتاب  هــذا  اأن  على  العلمية 
ميكن اأن يكون �سناعة ب�سرية، بل 
فاإن  كذلك  اخلالق،  اهلل  كالم  هو 
حدث  عــن  بالغة  بدقة  االإنــبــاء 
تــاريــخــي �قـــع قــبــل حـــوايل 20 
قرنا من بعثة امل�سطفى �سلى اهلل 
عليه ��سلم يعتر �جها من اأ�جه 
يف  التاريخي   � االإنبائي  االإعجاز 

كتاب اهلل.  

قال اهلل تعاىل: 
يُكْم َوُيَعلُِّمُكْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  ﴿َكَم أَرَْسْلَنا ِفيُكْم رَُسولاً ِمْنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّ
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اعتمده  الــذي  عــن  خمــرا  تعاىل  يقول 
األقوه يف غيابة اجلب  ما  بعد  يو�سف  اإخوة 
اأنهم رجعوا اإىل اأبيهم يف ظلمة الليل يبكون 
يو�سف،  على  �اجلـــزع  االأ�ــســف  �يــظــهــر�ن 
عما  معتذرين  �قــالــوا  الأبيهم،  �يتغممون 
اأي  ن�ستبق}  ذهبنا  {اإنــا  زعموا:  فيما  �قع 
اأي  متاعنا}  عند  يو�سف  {�تركنا  نرتامى، 
ثيابنا �اأمتعتنا، {فاأكله الذئب} �هو الذي 
�قوله:                                 عليه،  �حــذر  منه  جــزع  قــد  كــان 
{�ما اأنت مبوؤمن لنا �لو كنا �سادقني} تلطف 
يقولون:  يحا�لونه،  ما  تقرير  يف  عظيم 
هذه  �احلالة  ت�سّدقنا  ال  اأنــك  نعلم  �نحن 
لو كنا عندك �سادقني، فكيف �اأنت تتهمنا 
يف ذلك الأنك خ�سيت اأن ياأكله الذئب فاأكله 
الذئب؟ فاأنت معذ�ر يف تكذيبك لنا، لغرابة 
اأمرنا هذا،  لنا يف  ما �قع، �عجيب ما اتفق 
اأي  كـــذب}  بــدم  قمي�سه  على  {�جـــــا�ؤ�ا 
ــال التي  ــع مــكــذ�ب مــفــرتى، �هـــذا مــن االأف
املكيدة،  من  عليه  تــاالأ�ا  ما  بها  يــوؤكــد�ن 
جماهد  ذكره  �سخلة  اإىل  عمد�ا  اأنهم  �هو 
�لطخوا  فذبحوها   ، �احــد  �غري  �ال�سدي 
ثوب يو�سف بدمها، موهمني اأن هذا قمي�سه 

الذي اأكله فيه الذئب، �قد اأ�سابه من دمه، 
�لكنهم ن�سوا اأن يخرقوه، فلهذا مل يرج هذا 
لهم  قال  بل  يعقوب،  اهلّل  نبي  على  ال�سنيع 
معر�سًا عن كالمهم اإىل ما �قع يف نف�سه من 
اأمرا  اأنف�سكم  لب�سهم عليه: {بل �سولت لكم 
جمياًل  �سرًا  ف�ساأ�سر  اأي   ، جميل}  ف�سر 
حتى  عليه  اتفقتم  الــذي  ــر  االأم هــذا  على 
يفرجه اهلّل بعونه �لطفه، {�اهلّل امل�ستعان 
من  تذكر�ن  ما  على  اأي  ت�سفون}  ما  على 
{�جا�ؤ�ا  عبا�ص:  ابن  قال  �املحال،  الكذب 
اأكله  لــو  قـــال:  كـــذب}  ــدم  ب قمي�سه  على 
جماهد:  �قـــال  القمي�ص،  خلــرق  ال�سبع 
ال�سر اجلميل الذي ال جزع فيه، �قد ر�ي 
مرفوعا عن حبان بن اأبي حبلة قال: �سئل 
ر�سول اهلّل �سلى اهلّل عليه ��سلم عن قوله: 
{ف�سر جميل} فقال: �سر ال �سكوى فيه. 
�قـــال الــثــوري: ثــالث مــن الــ�ــســر: اأن ال 
تزكي  �ال  مب�سيبتك،  �ال  بوجعك،  حتدث 
نف�سك، �ذكر البخاري ههنا حديث عائ�سة 
يف االإفك حتى ذكر قولها: �اهلّل ال اأجد يل 
اأبو يو�سف: {ف�سر  اإال كما قال  �لكم مثاًل 

جميل �اهلّل امل�ستعان على ما ت�سفون} .

�صىَ اهلل �سبحانه �تعاىل  رىَ لقد فىَ
�اأ�جب يف كتابه اتباعىَ �سنة نبيه 
��سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
رحمه   - ال�سافعي  ـــام  االإم قــال 
الفذ  كــتــابــه  يف  تـــعـــاىل-  اهلل 
على  اهلل  �صىَ  رىَ "فىَ "الر�سالة": 
ر�سوله  اتباعىَ �ْحِيه ��سنِن  النا�ص 
ْث  اْبعىَ �ىَ ــا  ــنىَ باَّ {رىَ كتابه:  يف  فقال 
لىَْيِهْم  عىَ ْتُلو  يىَ ِمْنُهْم  ــواًل  �ــسُ رىَ ِفيِهْم 
ةىَ  ْكمىَ احْلِ ابىَ �ىَ اْلِكتىَ لُِّمُهْم  ُيعىَ اِتكىَ �ىَ اآيىَ
ــِزيــُز  ــعىَ ــــتىَ اْل ــــكىَ اأىَْن ــْم اإِناَّ ــِه ــي كِّ ــزىَ ُي �ىَ
 ،]129 ]البقرة:  ِكيُم}  احْلىَ
ا  ْلنىَ اأىَْر�سىَ ا  مىَ �قال -جل ثنا�ؤه-: {كىَ
لىَْيُكْم  عىَ ْتُلو  يىَ ِمْنُكْم  �ُسواًل  رىَ ِفيُكْم 
ابىَ  اْلِكتىَ لُِّمُكْم  ُيعىَ �ىَ يُكْم  كِّ ُيزىَ �ىَ ا  اِتنىَ اآيىَ
ُكوُنوا  تىَ  ْ ملىَ ا  مىَ لُِّمُكْم  ُيعىَ �ىَ ةىَ  ْكمىَ احْلِ �ىَ
 ،]151 ]البقرة:   { ْعلىَُمونىَ تىَ
لىَى امْلُوؤِْمِننيىَ  ُ عىَ ناَّ اهللاَّ ْد مىَ �قال:{لىَقىَ
اأىَْنُف�ِسِهْم  ِمْن  �ُسواًل  رىَ ِفيِهْم  ثىَ  عىَ بىَ اإِْذ 
يِهْم  كِّ ُيزىَ �ىَ ــِه  ــاِت اآيىَ لىَْيِهْم  عىَ ْتُلوا  يىَ
اإِْن  �ىَ ةىَ  ْكمىَ احْلِ �ىَ ابىَ  اْلِكتىَ لُِّمُهْم  ُيعىَ �ىَ
ُمِبنٍي}  ٍل  الىَ �سىَ لىَِفي  ْبُل  قىَ ِمْن  اُنوا  كىَ
�قال   ،]164 عمران:  ]اآل 
ثىَ يِف  عىَ -جل ثنا�ؤه-: {ُهوىَ الاَِّذي بىَ
لىَْيِهْم  عىَ ْتُلو  يىَ ِمْنُهْم  �ُسواًل  رىَ يِّنيىَ  ااْلأُمِّ
ابىَ  اْلِكتىَ لُِّمُهْم  ُيعىَ �ىَ يِهْم  كِّ ُيزىَ �ىَ اِتِه  اآيىَ
ْبُل  قىَ ــْن  ِم ــاُنــوا  كىَ اإِْن  �ىَ ــةىَ  ــمىَ ــْك احْلِ �ىَ
]اجلمعة:  ُمِبنٍي}  ٍل  الىَ �سىَ لىَِفي 
تىَ  ِنْعمىَ ـــُر�ا  اْذُك {�ىَ �قــال:   ،]2
ِمنىَ  لىَْيُكْم  عىَ لىَ  اأىَْنــزىَ ا  مىَ �ىَ لىَْيُكْم  عىَ  ِ اهللاَّ
ِبِه}  ِعُظُكْم  يىَ ِة  ْكمىَ احْلِ �ىَ اِب  اْلِكتىَ
ــال:  �ق  ،]231 ]الــبــقــرة: 
ــابىَ  ــِكــتىَ اْل ــْيــكىَ  ــلىَ عىَ  ُ اهللاَّ لىَ  ــــــزىَ اأىَْن {�ىَ
ْعلىَُم  ُكْن تىَ ْ تىَ ا ملىَ كىَ مىَ لاَّمىَ عىَ ةىَ �ىَ ْكمىَ احْلِ �ىَ
ِظيًما}  عىَ لىَْيكىَ  عىَ  ِ اهللاَّ ُل  �سْ فىَ ــانىَ  كىَ �ىَ
�قــال:        ،]113 ]الــنــ�ــســاء: 
ُبُيوِتُكناَّ ِمْن  يِف  ُيْتلىَى  ا  مىَ اْذُكــْرنىَ  {�ىَ
انىَ  كىَ ىَ  اهللاَّ اإِناَّ  ِة  ْكمىَ احْلِ �ىَ  ِ اهللاَّ اِت  اآيىَ
]االأحـــزاب:  ــرًيا}  ــِب خىَ لىَِطيًفا 

.]34
ـــرىَ اهلل  كىَ ـــذىَ : فىَ قـــال الــ�ــســافــعــيُّ
ــــرىَ  كىَ ذىَ اآُن، �ىَ ـــرىَ ـــُق ، �هــو ال الــكــتــابىَ
من  اأْر�سى  ْن  مىَ ف�سمعُت   ، ةىَ احِلْكمىَ

اآن يقول: احلكمة  اأهل العلم بالُقرىَ
اآن  الُقرىَ الأن  اهلل...  ر�سول  �سنة 
ْته احلكمة، �ذكرىَ اهلل  ُذِكر �اأُْتِبعىَ
ْلقه بتعليمهم الكتاب  ُه على خىَ ناَّ مىَ
ُجْز - �اهلل اأعلم  �احلكمة، فلم يىَ
- اأن يقال احلكمة هاهنا اإال �سنُة 
مقر�نة  اأنها  �ذلــك  اهلل.  ر�سول 
افرت�ص  اهلل  �اأن  اهلل،  كتاب  مع 
طاعة ر�سوله، �حتاَّم على النا�ص 
يقال  اأن  يجوز  فال  اأمــره،  اتباع 
ثم  اهلل  لكتاب  اإال  ْر�ٌص  فىَ لقول: 

�سنة ر�سوله".

طاعة الر�سول مطلقة غري مقيدة
ابــن عبد الر  ــال احلــافــظ  �ق
�ف�سله:  العلم  بــيــان  جــامــع  يف 
"�قد اأمر اهلل عز �جل بطاعته 
مل  جممال  مطلقا  اأمــرا  �اتباعه 
�افق  ما  يقل  �مل  ب�سيء،  يقياَّد 
اأهل  بع�ص  قــال  كما  اهلل  كتاب 
الــرحــمــن بن  ــال عبد  الــزيــغ. ق
ــــوارج  مــهــدي: الــزنــادقــة �اخل
يعني  ذلـــك احلـــديـــث.  ��ــســعــوا 
عليه  اهلل  �سلى  عــنــه  ر�ي  ــا  م
عني  اأتاكم  "ما  قــال:  اأنــه  ��سلم 
فاإن  اهلل،  كتاب  على  فاعر�سوه 
�اإن  قلُته،  فاأنا  اهلل  كتاب  �افــق 
اأنا،  اأقله  فلم  اهلل  كتاب  خالف 
كــتــاب اهلل �به  اأخــالــف  �كــيــف 
هــداين اهلل. �هــذه االألــفــاظ ال 
��سلم  عليه  اهلل  �سلى  عنه  ت�سح 
عند اأهل العلم ب�سحيح النقل من 
�سقيمه. �قد عار�ص هذا احلديث 
نحن  فقالوا:  العلم  اأهل  من  قوم 
كتاب  على  احلديث  هذا  نعر�ص 
على  �نعتمد  �سيء  كل  قبل  اهلل 
على  عر�سناه  فلما  قالوا:  ذلك، 
ــاه  كــتــاب اهلل عــز �جـــل �جــدن
خمالفا لكتاب اهلل؛ الأنا مل جند 
يف كتاب اهلل اأال نقبل من حديث 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم 
اإال ما �افق كتاب اهلل، بل �جدنا 
به،  الــتــاأ�ــســي  يطلق  اهلل  كــتــاب 
�االأمر بطاعته، �يحذر املخالفة 

عن اأمره جملة على كل حال".
ــلىَ كـــالمىَ اأبـــي حممد  ــم �مــا اأج
ــن حـــزم عند  ــد ب ــم ــن اأح عــلــي ب
يِف  ْعُتْم  ازىَ نىَ تىَ ــاإِْن  {فىَ تعاىل:  قوله 
�ُسوِل  الراَّ �ىَ  ِ اهللاَّ ىلىَ  اإِ �ُه  ــُردُّ فىَ ْيٍء  �سىَ
ْوِم  اْليىَ �ىَ  ِ ِبــاهللاَّ ِمُنونىَ  ُتوؤْ ُكْنُتْم  اإِْن 
 :]59 ــاء:  ــنــ�ــس ااْلآِخــِر}]ال
بهذا  املــراد  اأن  على  "�الرهان 
اإىل القراآن �اخلر  اإمنا هو  الردِّ 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن 
على  جممعة  االأمــة  الأن  ��سلم؛ 
اإلينا  متوجه  اخلــطــاب  هــذا  اأن 
ب ر�حه  كاَّ �اإىل كل من ُيْخلىَق �ُيرىَ
من  القيامة  يــوم  اإىل  ج�سده  يف 
اإىل من  �النا�ص، كتوجهه  اجِلناَّة 
-�سلى  اهلل  ر�سول  عهد  على  كان 
اأتى  من  �كــل  ��سلم-  عليه  اهلل 
�ال  �قبلنا  ال�سالم  عليه  بعده 

فرق".

الت�سكيك يف كتب ال�سنة ول�سيما 
ال�سحيحني ت�سكيك فيها كلها

الت�سكيك  اأن  م�سلم  كل  �ليعلم 
الــقــراآن،  يف  ت�سكيك  ال�سنة  يف 
دين  يف  ت�سكيٌك  فــهــو  ـــماَّ  ثىَ �مـــن 
يف  �الت�سكيك  راأ�ــســا،  االإ�ــســالم 
كتب ال�سنة �ال �سيما ال�سحيحني 
�قد  ــا،  كــّلــهىَ ال�سنة  يف  ت�سكيك 
كابر  ــن  ع ــرا  ــاب ك االأمــــة  تلقت 
بالقبول  ال�سحيحني  اأحــاديــث 
�الــر�ــســا، �اأهــــل الــ�ــســنــة اأهــل 
�اإنهم  �اتــزان،  �اعتدال  اإن�ساف 
ــي  اأب يف  الع�سمة  يــعــتــقــد�ن  ال 
يعتقد�نها  فهل  عمر  يف  �ال  بكر 
هذا  �مــع  �م�سلم؟!  البخاري  يف 
�سلكا  �م�سلم  البخاري  فال�سيخان 
يف  بالغة  طرقا  �سحيحيهما  يف 

�الورع  �االإتقان  االحتياط 
�املــعــرفــة، �هــمــا اإمــامــان 
اإتقان  يف  جهبذان  كبريان 
بكل  احلــديــثــيــة  ال�سنعة 
معان  من  الكلمة  تعنيه  ما 
دالالت.  ــن  م حتــويــه  �مـــا 
اأدخلت  "ما  البخاري:  قال 

اأن  بعد  اإال  حديثا  ال�سحيح  يف 
�تيقنت  تــعــاىل  اهلل  ا�ستخرت 
اأىَناَّ  "لو  م�سلم:  �قــال  �سحته". 
احلديث  يكتبون  احلــديــث  ــل  اأه
هذا  على  فمدارُهم  �سنة  مائتى 
امل�سند، �لقد عر�ست كتابى على 
اأ�سار  ما  الــرازى، فكل  ــةىَ  ُزْرعىَ اأبى 
هو  قال:  �ما  تركتُه  ِعلاًَّة  له  اأىَناَّ 
�سحيح لي�ص له علاٌَّة، اأخرجْتُه".

ــر� ابــن  ــم ــص اأبــــو ع ــ� ـــد خلاَّ �ق
ال�سالح ق�سية ما يتعلق باأحاديث 
ال�سحيحني على خري نحو فقال: 
اأ�  الــبــخــاري  بـــه  انـــفـــرد  "ما 
ُيقطع  ما  قبيل  يف  ُمــْنــدرٌج  م�سلم 
�احد  كلاَّ  االأّمة  لتلّقي  ب�سّحته؛ 
على  بــالــقــبــول،  كتابيهما  مــن 
حالهما  من  لناه  ف�سّ الذي  الوجه 
ي�سرية  اأحــرف  �سوى  �سبق،  فيما 
من  النقد  اأهل  بع�ُص  عليها  تكّلم 
�غريه،  كالدارقطني  احلــّفــاظ، 
�هـــي مــعــر�فــة عــنــد اأهـــل هذا 
فال�سحيحان  �باجلملة  ال�ساأن". 
اأ�سح الكتب بعد كتاب اهلل العزيز  
العلم  ــل  اأه خدمها  قــد  �ال�سنة 
ال�ساعة،  قيام  �اإىل  �خلفا  �سلفا 
�سيء  كــل  ــوا  ــان �اأب بها  �اعــتــنــوا 
�سيء  االإ�ــســالم  اأهــل  عند  فلي�ص 
ي�ستحون من ن�سره �اإبرازه، �لكن 
�االنحراف  �ال�سالل  الزيغ  اأهل 

�الهوى ال يفقهون.
�ختاما فاإنه ال �سك �ال ريب يف 
اأن ال�سنة حمفوظة، �اأنها �ستبقى 
االإ�سالم،  دين  بقي  ما  حمفوظة 
تعاىل:  قال  ال�ساعة،  قيام  اإىل 
ُه  لىَ اإِناَّــا  �ىَ ْكرىَ  الذِّ ا  ْلنىَ نىَزاَّ نىَْحُن  ــا  {اإِناَّ

} ]احلجر: 9[. اِفُظونىَ ىَ حلىَ
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معجزة مو�سى عليه ال�سالم

عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي الله عنه قال: خرج رجالن 
ما  فتيمَّ ال�سالة  فح�سرت  م��اء،  معهما  ولي�س  �سفر،  يف 
فاأعاد  الوقت،  يف  املاء  وجدا  ثم  ف�سليا،  طيِّبًا،  �َسعيدًا 
اأحُدهما ال�سالة والو�سوء، ومل ُيِعد الآخر، ثم اأتيا ر�سول 
الله �سلى الله عليه و�سلم فذكرا ذلك له، فقال للذي مل 
نة، واأجزاأَتْك �سالتك"، وقال لالآخر: "  ُيِعد: " اأ�سبت ال�سُّ

لك الأجُر مرَّتنِي". رواه اأبو داود والن�سائي

يق�ص ال�سحابي اجلليل اأبو �سعيد اخلدري 
رجالن  )خــرج  فيقول:  عنه-  اهلل  -ر�سي 
�قتها  جاء  اأي:  ال�سالة(  فح�سرت  �سفر  يف 
طيبا(  �سعيدا  فتيمما  ماء؛  معهما  )�لي�ص 
اأ�  املخ�سو�ص،  الــوجــه  على  ق�سداه  اأي: 
فتيمما بال�سعيد. )ف�سليا، ثم �جدا املاء يف 
اإما  الوقت، فاأعاد اأحدهما ال�سالة بو�سوء( 

)�مل  احتياطا.  �اإمــا  باطلة،  االأ�ىل  باأن  ظنا 
ال�سورة  تلك  اأن  ظن  على  بناء  ـــر(  االآخىَ يعد 
�سحيحة. )ثم اأتيا ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه 
 - فقال  لهما  �قع  ما  اأي:  ذلك(  فذكرا  ��سلم- 
)اأ�سبت  يعد:  مل  للذي  ��سلم-  عليه  اهلل  �سلى 
ال�سنة( اأي: �سادفت ال�سريعة الثابتة بال�سنة. 
�توكيد  �سبق،  ملا  تف�سري  �سالتك(  )�اأجزاأتك 

له.
�اأما االآخر: )�قال للذي تو�ساأ( اأي: لل�سالة 
االأجر  »لك  الوقت،  يف  ال�سالة  اأي:  )�اأعــاد( 
كال  فاإن  مرتني؛  ال�سالة  اأجر  لك  اأي:  مرتني« 
اهلل  �اإناَّ  مثوبة،  عليها  ترتتب  �سحيحة  منهما 
ال ي�سيع اأجر من اأح�سن عماًل، �فيه اإ�سارة اإىل 
اأناَّ العمل باالأحوط اأف�سل، كما قال -�سلى اهلل 
عليه ��سلم-: »دع ما يريبك اإىل ما ال يريبك«.

لك الأجر مرتني
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

د. �سالح بن عطية 

د.زغلول النجار

قال اهلل تعاىل: 
﴿َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاءاً َيْبُكوَن َقاُلوا َيا أََباَنا إِنَّا َذَهْبَنا َنْسَتِبُق َوَترَْكَنا ُيوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا 

ْئُب َوَما أَْنَت ِبُْؤِمٍن َلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنَي﴾         سورة يوسف اآليات 16 ـ 18 َفَأَكَلُه الذِّ

بني يدي �آية

يقول الكاتب جهاد الرتباين اأنه كتب هذا الكتاب ردا على الكتاب الذي كتبه الكاتب االأمريكي 
مايكل هارت �الذي يتحدث عن مائة عظيم اأثر�ا يف التاريخ �العامل الب�سري �كان على راأ�ص 
اأمثال  العامل  �ال�سفاحني يف  املجرمني  �بع�ص  ��سلم  �سلى اهلل عليه  نبينا حممد  القائمة  تلك 
جنكيز خان �اأد�لف هتلر �كان اأي�سا على راأ�ص تلك القائمة غوتاما بوذا �الذي زعم املوؤلف 
االأمريكي مايكل هارت اأنه اأثر يف التاريخ بالرغم اأن اأتباعه مل يعادلوا ن�سف اأتباع النبي حممد 

�جهة �نهايته  من  �هي  اآ�سيا  كهوف  باأحد  انتحر  اأنــه 
ال  بــوذا  اأن  الــرتبــاين  جهاد  املــوؤلــف  نظر 
ي�ستحق اأن يكون ممن اأثر�ا يف التاريخ.

كتابا  يــوؤلــف  اأن  الفكرة  �جـــاءت 
امل�سلمني  الــعــظــمــاء  ــن  ع يــتــحــدث 
الذين غري�ا جمرى التاريخ مر�را 
�اخللفاء  �التابعني  بال�سحابة 
اأ�  عجم  اأ�  عرب  من  بعدهم  �من 

بربر �غريهم اإىل يومنا هذا.
قويا  انت�سارا  الكتاب  انت�سر  �قد 
بني  مــا  بالتحديد  العربي  الــعــامل  يف 
اأن  �بــالــرغــم   2015  -  2014 عــامــي 

الكتاب قد كتب �ن�سر بعام 2010.

املكتبة الإ�سالمية

كتاب مائة من عظماء اأمة الإ�سالم 
غريوا جمرى التاريخ

من اأقوال 
ال�صاحلني

اهلل  �سلى  النبي  �سرعه  "ما 
عليه ��سلم الأمته - �سرًعا الزما 
- اإمنا ال ميكن تغيريه، الأنه ال 
ميكن ن�سخ بعد ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه ��سلم، �ال يجوز اأن 

يظن باأحد من علماء امل�سلمني اأن 
يق�سد هذا �ال �سيما ال�سحابة، 

ال �سيما اخللفاء الرا�سد�ن، 
�اإمنا يظن ذلك يف ال�سحابة 

اأهل اجلهل �ال�سالل كالراف�سة، 
�اخلوارج الذين يكفر�ن بع�ص 

اخللفاء اأ� يف�سقونهم، �لو قدر اأن 
اأحدا فعل ذلك مل يقره امل�سلمون 

على ذلك، فاإن هذا اإقرار على 
اأعظم املنكرات، �االأمة مع�سومة 

اأن جتتمع على مثل ذلك" �سيخ 
االإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..
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املدين،  املجتمع  االأ�سد من حمالت  لتاأخذ ح�سة  باتنة،  الت�سجري يف والية  تتوا�سل عمليات 
حيث باتت هذه العمليات ت�سهد تزاحما عليها وعلى القيام بها خا�سة بعد موجة احلرائق التي 

�سهدتها البالد يف ال�سائفة املا�سية.
حيث  اإقليمها،  م�ست  وا�سعة  ت�سجري  حملة  القيقبة  ببلدية  م�ستةبي�سكارة  موؤخرا  و�سهدت، 
واالأجهزة  الهيئات  خمتلف  مع  بالتن�سيق  وذلــك  املــدين  املجتمع  فعاليات  مب�ساركة  ات�سمت 
اجلزائرية  االأحمر  والهالل  للت�سامن  اجلوارية  اخللية  احلملة  يف  �سارك  حيث  االأمنية، 
واأي�سا املنظمة الوطنية حلماية الطفولة وال�سباب مبعية ال�سلطات املحلية 
والع�سكرية واأي�سا مب�ساهمة مواطنني متطوعني، بغية حت�سني 
جم�سدين  عليها  العمراين  الن�سيج  على  اجلمالية  واإ�سفاء 
مبداأ الطبيعة للجميع وغر�سها من واجب املواطن، احلملة 

ب�سعار "�سجرة لكل مواطن".
الربنامج  وتنفيذ  تزامنا  ــاءت  ج الت�سجري،  حملة 
الوطني للت�سجري يف البالد، حيث عرفت غر�ص اأكرث 
اأنحاء  يف  الكاليتو�ص  اأ�سجار  من  �سجرة   100 من 
والع�سكرية  املحلية  ال�سلطات  مب�ساركة  امل�ستة 
من  ووا�سعة  كبرية  مب�ساهمة  املــدين  واملجتمع 
وا�سفني  املبادرة  ا�ستح�سنوا  الذين  املواطنني 
اإياها بالقيمة واملفيدة، لتكون هذه احلملة 
ثقافة  وتر�سيخ  لزرع  قوية  دفعة  مبثابة 
تنويع الرثوة النباتية و�سرورة املحافظة 
عليها، واأي�سا لتكون منربا خللق ف�ساءات 
وم�ساحات  واإ�ستجمامية  ترفيهية  واأماكن 
خ�سراء، ولتح�سني الن�سيج العمراين والق�ساء 
على  اجلمالية  واإ�ــســفــاء  االإ�سمنت،  زحــف  على 
اأحياء امل�ستة واأي�سا زيادة الرثوة البيئية على اجلبال 
ال�سلطات  وخمتلف  اجلمعوي  الن�ساط  ليوؤكد  واله�ساب، 
على  واملحافظة  الغر�ص  ثقافة  تر�سيخ  ب�سرورة  واملواطنني 

امل�ساحات اخل�سراء.

حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  اأع�ساء  املن�سرم،  االأ�سبوع  نهاية  قام، 
االإن�سان املكتب التنفيذي لوالية باتنة، بزيارة جماملة اإىل مركز الطفولة 

وال�سرور  الفرحة  اإدخال  بهدف  املبادرة  هذه  وجاءت  بباتنة،  امل�سعفة 
على وجوه هذه الفئة. 

االأطفال  معها  تفاعل  ترفيهية،  فقرات  الزيارة  هذه  وتخللت 
املقيمون باملركز، وهو ما�ساهم يف ر�سم الب�سمة على حمياهم، 

اإ�سفاء القائمني على هذه املبادرة جوا بهيجا،  من خالل 
اأمكنهم يف م�ساعدة الرباءة على تغيري اأجواء املركز، 

وذلك حلاجتهم ملثل هذا النوع من الن�ساطات التي 
تكون  قلما  لهم،والتي  وال�سرور  املــرح  ت�سفي 

ا�ستح�سنته  الذي  االأمــر  وهو  منا�سباتية، 
من  النوع  هــذا  مثل  مل�ساهمة  الفئة،  هــذه 

قلوب  على  الفرحة  اإدخـــال  يف  الــزيــارات 
االأطفال، والتخفيف عنهم عرب هذه املبادرات 

املعنوية والتي متيزت بتوزيع الهدايا عليهم، ما 
للمعنيني،  بالن�سبة  املبادرة  هذه  روعــة  من  زاد 

والذين رحبوا بدورهم بهذه االلتفاتة.
ــالع على  ــالإط كــمــا كــانــت هـــذه املـــبـــادرة فــر�ــســة ل

لهذه  خ�سي�سا  املقدمة  واخلدمات  املركز  جمهودات 
اإىل  احلاجة  باأم�ص  هي  والتي  املجتمع  من  ال�سريحة 

واجلمعيات  املعنية  اجلهات  قبل  من  والرعاية  العناية 
اأكرث  التكفل  �ساأنه  من  ما  وهو  الفئة،  هذه  با�سم  الناطقة 

ح�سام الدين.قبهم وال�سهر على خدمتهم من خالل هذه االلتفاتات.

عبد الهادي. ب 

ح. ب

لباقي  كاإمتداد  املبادرة  هذه  وتاأتي 
اأطلقها  الــتــي  الت�سامنية  العمليات 
ملديرية  التابع  اخلــريات  �سبل  جمل�ص 
بالوالية،  واالأوقــاف  الدينية  ال�سوؤون 
هذه  اإطـــالق  اإىل  اجلهة  ذات  دفــع  مــا 
واالإح�سان  الــرب  ذوي  ودعــوة  احلملة 
هذه  ــــاح  الإجن بــقــوة  املــ�ــســاهــمــة  اإىل 
العملية وم�ساعدة املحتاجني واليتامى 
يف  مبــا  الــواليــة  بلديات  خمتلف  عــرب 
على  الــظــل  القاطنينبمناطق  ذلـــك 
والذين  املعوزين،  فئات  ت�سم  اإعتبارها 
امل�ساعدات  ملختلف  حاجتهم  تـــزداد 

تزامنا وف�سل ال�ستاء.
على  القائمة  اجلهات  واأ�ــســارت  هــذا 
كافة  اإىلاإ�ستقبال  دافئ،  �ستاء  حملة 
واالأفر�سة  االأغــطــيــة  مــن  الــتــربعــات 
املواد  اإىل  باالإ�سافة  التدفئة  واأجهزة 
اإىل  الو�سول  بهدف  وذلــك  الغذائية، 
اأكرب عدد ممكن من املحتاجني، و�سمان 

ال�ستاء  ف�سل  مع  احتياجاتهم  تلبية 
متطلباتهم  تــــزداد  اأيـــن  خــ�ــســو�ــســا، 
هــذا  مــع  ــات  ــروري ــس ــ� ال خمــتــلــف  اإىل 
الطق�ص،  ــربودة  ب ميتاز  الــذي  املو�سم 
م�ساعفة  اإىل  بهم  يدفع  الــذي  االأمــر 
الأجل  املح�سنني  مب�ساهمة  جمهوداتهم 
االإلتفات لهذه الفئة وتقدمي يد العون 

وامل�ساعدة لتجاوز هذه الفرتة.
من  عـــددا  اأن  اإىل  ـــارة،  ـــس االإ� جتـــدر 
اأحياء  م�ستوى  على  القراآنية  املدار�ص 
بــلــديــة بــاتــنــة، بــا�ــســرت مـــوؤخـــرا يف 
لفائدة  خمتلفة  مــ�ــســاعــدات  تــوزيــع 
بعد  املحتاجة،  الفئات  من  م�ستحقيها 
ملحوظا  اإقباال  احلملة  هذه  القت  اأن 
املـــبـــادرة التي  مــن املــحــ�ــســنــني، وهـــي 
يف  تعد  والتي  املحتاجون،  اإ�ستح�سنها 
نف�ص الوقت �سمن اأهم الن�ساطات التي 
الدينية  ال�سوؤون  مديرية  بها  تقوم 

واالأوقافبالوالية. 

املدر�سة القراآنية اأول نوفمرب تطلق 
حملة �ستاء دافئ بباتنة 

حملة ت�سجري وا�سعة مت�س اأحياء 
م�ستةبي�سكارة ببلدية القيقبة

تزامنا والت�شاقط الكثيف للثلوج..

مببادرة الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�شان 

مب�شاركة خمتلف الهيئات الأمنية وفعاليات املجتمع املدين

م�سالح  طرف  من  املتكررة  التحذيرات  ورغم 
الثلوج  ت�ساقط  بخ�سو�ص  اجلوية  االأر�ــســاد 
حركة  وتعطل  الطرقات  بع�ص  غلق  واإمكانية 
اأخــرى على غرار  مناطق  كما ح�سل يف  املــرور 
مينع  مل  هــذا  اأن  اإال  والــ�ــســريــعــة،  تيكجدة 
من  وال�سياحة  الت�سلق  هــواة  مــن  الع�سرات 
التمتع  اأجـــل  مــن  اجلــمــال  قمم  يف  الــتــواجــد 
تتكرر  ال  والتي  اخلالبة  الطبيعية  باملناظر 
الع�سرات  �سجل  حيث  تعبريهم،  ح�سب  دائما 
يف  طويلة  ل�ساعات  تــواجــدهــم  ال�سباب  مــن 
�سور  الأخذ  بالثلوج  املغطاة  اجلبال  هذه  قمم 
هذه  يف  التخييم  وحتى  التجول  مع  تذكارية 
املرتفعات، مع تاأكيدهم على اإمتالكهم للخربة 
الالزمة يف التعامل مع هذه الو�سعيات خا�سة 
اأنهم متعودون على ت�سلق اجلبال ب�سفة دورية 

هذه  اإىل  ــوؤديــة  امل الــطــرقــات  اأن  عــن  ناهيك 
اإزدحاما كبريا كما ح�سل يف  املناطق ال تعرف 
بع�ص املناطق االأخرى من الوطن خالل االأيام 

الفارطة.

طرقات زجلة و�حلماية �ملدنية 
حتذر من �ملخاطر 

ت�سكل  مــع  الــثــلــوج  كميات  ت�ساقط  تــزامــن 
الذي  ــر  االأم وهــو  اأي�سا،  ال�سقيع  من  طبقات 
تطلق  للوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  جعل 
بهم  املحدقة  املخاطر  من  لل�سائقني  حتذيرات 
لالإنخفا�ص  نظرا  وهذا  الو�سعية  هذه  ظل  يف 
الكبري يف درجة احلرارة جراء ت�ساقط الثلوج 
واالأمطار، وهي الو�سعية التي اأدت اإىل ت�سكل 
اجلليد على بع�ص حماور الطرقات مما جتعل 

الفرتة  يف  خا�سة  خــطــورة  اأكـــرث  ال�سياقة 
ال�سباحية، ولهذا وجب على  اأ�سحاب املركبات 
ال�سياقة  وقواعد  االحتياطات  باأهم  التقيد 
�سغط  ــذا  وك العجالت  حالة  مراقبة  ومنها 
الفرملة  اأجــهــزة  �سالمة  مراقبة  مع  الــهــواء 
مع  االأ�سواء  و�سالمة  �سالحية  مراقبة  وكذا 

تخفي�ص ال�سرعة قدر االإمكان.
احلماية  م�سالح  اأو�ــســت  اآخـــر،  جانب  ومــن 
مع  القانونية  االأمان  م�سافة  باحرتام  املدنية 
وجتنب  العادية  بالظروف  مقارنة  م�ساعفتها 
الـــدوران  ت�سبب  الــتــي  الفجائية  الفرملة 
ا�ستعمال  اإىل  اإ�ــســافــة  للمركبة،  املو�سعي 
املناخية  الظروف  ح�سب  النظامية  االأ�سواء 
كال�سباب مثال وا�ستعمال مزيل التكثف لتكون 

الروؤية اأكرث و�سوحا. 

هــواة ال�سيـاحة اجلبــلية يف املوعــد
 رغم التحذيرات واملخاطر

زيارة جماملة ملركز الطفولة 
امل�سعفة باتنة

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالثنني  24 جمرب 2970/ 04 جانفي 2021 املوافق لـ 20 جمادى الأوىل 111442
عرفت، خمتلف مناطق والية �سطيف ت�ساقط كميات متفاوتة من �لثلوج خالل �ليومني �لفارطني، وهي �لفر�سة �لتي �إ�ستغلها هو�ة �ل�سياحة 

�جلبلية من خالل تنظيم زيار�ت للمرتفعات �ملغطاة بالثلوج كما هو �حلال يف مناطق بابور وعني �لكبرية يف �جلهة �ل�سمالية من �لوالية �أو منطقة 
بوطالب يف �جلهة �جلنوبية و�لتي �إكت�ست هي �الأخرى حلة بي�ساء للمرة �الأوىل هذه �ل�سنة.

�أطلقت، �ملدر�سة �لقر�آنية �أول نوفمرب بباتنة، حملة �ستاء د�فئ، مل�ساعدة �لعائالت �ملعوزة ورفع 
�لغنب عنهم، عرب جمع �مل�ساعد�ت وتوزيعها على هذه �لفئة. 

مب�شاركة تكتل جمعوي ي�شم 22 جمعية بباتنة 

قافلة ت�سامنية 
نحو مناطق الظل 

ببلديات لرباع 
وبوزينة 

اجلـــاري،  االأ�ــســبــوع  بــدايــة  انطلقت، 
الوا�سعة  الت�سامنية  القافلة  فعاليات 
واملدا�سر  القرى  �سكان  لفائدة  املنظمة 
مبناطق الظل ببلديتي الرباع وبوزينة 
ــا تــوزيــع  ــاجمــه والـــتـــي تــ�ــســم يف بــرن

م�ساعدات غذائية وعينية خمتلفة.
 22 نحو  بتكتل  ت�سكلت  التي  القافلة 
باتنة،  مــن  وبــلــديــة  والئــيــة  جمعية 
تهدف اإىل دعم وم�ساعدة �سكان مناطق 
طبية  ك�سوفات  اإجراء  خالل  من  الظل 
غذائية  مواد  وتوزيع  �سحية  وخدمات 
اأفر�سة  من  خمتلفة  عينية  وم�ساعدات 
جانب  اإىل  ل�ساحلهم،  وغريها  واأغطية 
التنفيذيني  املدراء  من  العديد  مرافقة 
بهدف االطالع على اأو�ساع التنمية بهذه 
املناطق ودرا�سة �سبل بعث امل�ساريع بها.

منتدى  جمعية  اأطلقتها  التي  املبادرة 
مب�ساركة  والتنمية  للت�سامن  االأورا�ــص 
بلديتي  �ستجوب  الفاعلة،  اجلمعيات 
ويالت  عانتا  اللتان  وبــوزيــنــة  الربـــاع 
�سابق، حيث  الهجرة واالإرهاب يف وقت 
من  النائية  باملناطق  ال�سكان  �سي�ستفيد 
طرف  مــن  املقدمة  اخلــدمــات  خمتلف 

ف.قالقافلة.

االآفات  حماربة  وجمعية  ر�سا�ص  اوالد  اخلريية  الوفاء  جمعية  من  لكل  اجلمعيات  تكتل  نظم، 

االجتماعية واجلمعية الوالئية للتوعية من خماطر الهجرة غري ال�سرعية وجمعية اك�سجني لرتقية 

ال�سياحة البيئية، بالتن�سيق مع جمعية حي لورباكو حملة تنظيف وا�سعة م�ست جميع اأرجاء احلي، يف حني 

مت ت�سجيل غياب كلي ملختلف املديريات الفاعلة والذي خلف ا�ستياء و�سط املواطنني وكذا اجلمعيات امل�ساركة يف 

هذه احلملة خا�سة وان هذه احلملة حتتاج اىل اإمكانيات مادية من اأجل رفع النفايات الهامدة.

10 موؤ�س�سات لكن مل يتم  اأنهم قاموا باإر�سال خمتلف الدعوات الأزيد من  امل�ساركون يف هذه احلملة،اأكدوا 

تلبية النداء الأ�سباب ال يعلمونها ما جعلهم يعتمدون على اأنف�سهم وبت�سامن املواطنني من اأجل عملية 

التنظيف ورفع ما ميكن رفعه من النفايات واالأو�ساخ، وب�سبب نق�ص االإمكانيات من �ساحنات واآالت 

رفع النفايات الهامدة وكذا اآالت التنظيف، مل يتم حتقيق االأهداف امل�سطرة من طرف تكتل 
اجلمعيات.

بدورهم املواطنون،اأكدوا اأن هذا احلي حتول اإىل مفرغة عمومية لرمي النفايات 

الهامدة من خمتلف االأحياء يف ظل غياب كلي لل�سلطات ما جعل احلي يغرق 

بني  الرابط  املزدوج  الطريق  مبحاذاة  وقوعه  من  بالرغم  القمامة  يف 

بلدية املحمل وعا�سمة الوالية خن�سلة.

تكتل اجلمعيات ينظم حملة

 نظافة حلي لورباكو بخن�سلة
يف ظل غياب ال�شلطات واملوؤ�ش�شات املعنية 

م. �ص

خن�صلة

حفيظة. ب



باتنة

�سليم  بالربوفي�سور  نرحب  البداية  يف   �
ونبداأ  نيوز،  اأورا�س  رحاب جريدة  بتقة، يف 
كيف  وهو  كثريا،  اإليك  وجه  رمبا  بال�سوؤال، 
على  �سجعك  ومن  الكتابة،  ع��وامل  دخلت 
وهل  تقة،  �سليم  الكاتب  تاأثر  ومبن  ذل��ك، 

للبيئة اأثر على كتاباتك؟
اأ�را�ص  �بجريدة  بكم  اأرحب  بد�ري  اأنا 
نيوز، �ساكرا لكم هذه االلتفاتة الطيبة، 
د�ام  االإعـــالمـــي  الــ�ــســرح  لــهــذا  متمنيا 

التوفيق �الرقي �النجاج.
كما هو احلال يف م�سار اأي كاتب املطالعة 
يعني  هـــذا  ــراأ  ــق ت اأن  الــكــتــابــة،  ت�سبق 
 Lire c’est déjà( تكتب  ـــك  اأن
écrire(، افتتاين بالكتابة الق�س�سية 
حيث  االبــتــدائــيــة،  املرحلة  اإىل  يــعــود 
عطلة  ق�ساء  ــذاك  اآن لنا  متاحا  يكن  مل 
ب�سبب  الــبــحــر  �ــســواطــئ  عــلــى  ال�سيف 
اأق�سيه  فكنت  املالية،  �ال�سائقة  الفقر 
بالفرن�سية  امل�سورة  الق�س�ص  بــقــراءة 
اأتردد  ال   ،)Bandesdessinées(
ــي، ثم  ــراب يف كــرائــهــا، اأ�تــبــادلــهــا مــع اأت
اأخو�ص مارطونا من القراءة، فكنت اأق�سي 
الــكــرة... �لــعــب  ــراءة  ــق ال بــني  العطلة 
�هــكــذا �لـــدت الــقــراءة لــدي رغــبــة يف 
الكتابة، �رمبا كان املحفز تلك امل�سابقات 
برعاية  الق�سم  داخل  جنريها  كنا  التي 
املعلم.�اأتذكر اأين كتبت ق�سة ا�ستلهمتها 
من فيلم للمثل الفكاهي االأمريكي جريي 
اأ�ساد بها  املعلم الذي  اإعجاب  لويز �نالت 

اأمام زمالئي.
غري اأين انقطعت عن املحا�لة يف الكتابة 
العودة  عن  �ان�سغلت  املراهقة،  �سن  يف 
من  حــويل  ملن  يكن  فلم  ذلــك،  بعد  اإليها 
�على  اأدبــي،  طموح  االأ�سدقاء  اأ�  االأهل 
 Jacques Duval يفال  جاك  راأي 
"يحدث اأحيانا اأال نح�سل على �سيء الأننا 
مل نحا�ل"، هذا الطموح تاأخرت �الدته 
اإىل حني التحقت باجلامعة، حيث عوامل 
الر�اية لنجيب حمفوظ �يو�سف اإدري�ص 
�يحيى حقي، �الطاهر �طار �غريهم من 
اإيل  بالن�سبة  املفاجاأة  االأ�ل.  الرعيل 
يجد  اأن  ا�ستطاع  خيايل  من  منتوجا  اأن 
على  �سجعني  االآخــريــن  لــدى  �سدى  لــه 

اال�ستمرار.
للكتابة  ــوذج  من عــن  اأبــحــث  اأن  اأفــكــر  مل 
الكتاب  اأن  اأدرك  اأنني  غري  الق�س�سية، 
م�سترت.  بــ�ــســكــل  االآخــــريــــن  ــون  ــاك ــح ي
�ا�سيني  الكبري  للر�ائي  قراءتي  فبعد 
يف  �بطريقته  يكتب  مبا  االأعرجاأعجبت 

الكتابة.

� ملن يكتب �سليم بتقة؟ واأين هو يف كل ما 
يكتب؟

نني اأنايي�ص  االأمريكية  الكاتبة  تقول 
نكتب  ــا  ــن اأن Anais Nin"اأعتقد 
فيه".  العي�ص  ن�ستطيع  عاملا  نخلق  لكي 
امتداد  فالكتابة  الـــراأي،  �اأنــااأ�افــقــهــا 
من  للهر�ب  مثلى  ��سيلة  فهي  للقراءة، 
اجلانب  من  �اأحيانا  اليومي،  من  الواقع، 
يحب  ملــاذا  احلــيــاة.  يف  نطيقه  ال  الــذي 
بالتاأكيد  الق�س�ص؟  لهم  حتكى  اأن  النا�ص 
معمول  يحيونهم  الـــذي  الــواقــع  "الأن 
الكاتب  قـــال  كــمــا  �سيئة".  بــطــريــقــة 
 Vargasلوزا الــبــري�فــيــفــارغــا�ــص 
على  قادر  "غري  الواقع  فهذا   Llosa
�اأحالمه".  ��سهواته،  رغباته،  اإ�سباع 
يهربون من هذا الواقع الذي تقل �سلطتهم 
ي�ستطيعون  التي  الق�سة  حياة  اإىل  عليه 
ال�سخو�ص  بجميع  فيها  يتحكموا  اأن 
يّف  يخلقه  الــذي  �االأحداث.فاالإحباط 
هذا الواقع هو املحرك احلقيقي للكتابة، 

�م�سدر اإلهامي احلقيقي.
اأنحاز كاأي كاتب مبتدئ اإىل الواقع الذي 
اإىل  اأراه �قد تغري  اأن  اأحيى فيه، غايتي 
مفرداته  مــع  دائــمــا  اأتعاطى  االأفــ�ــســل. 
التي ت�سكل يل هاج�سا �تنحني م�ساحة 

للتعبري. 

اأهم  وما  امل�سادر؟  جمع  يف  طريقتك  ما   �
روؤيتك  تكوين  فى  اأ�سهمت  التي  الأعمال 

الفكرية والأدبية ؟ 
كنغ �ستيفن  االأمــريــكــي  الــكــاتــب  يــقــول 
Stephen Kingيف موؤلفه )مذكرات 
اجلميلة  الق�س�ص  "اأفكار  ال�سنعة(  هذه 
تظهر اأدبيا منبثقة من اأي مكان �ت�سقط 
اإن  خالية".  �سماء  من  اأعلى  من  عليك 
الفرز  تكمنفي  احلقيقية  القا�ص  مهمة 
�حتديد االأفكار املتدفقة تلك التي ميكن 

حتويلها اإىل ق�سة.
متعددة:  فهي  االإلــهــام  مل�سادر  بالن�سبة 
اخليال،  االأحــــداث،  اخلــا�ــســة،  جتــاربــي 
االماكن  يف  النا�ص،  مالحظة  اأي�سا  اأحب 
�املحالت  �املــطــاعــم  كاملقاهي  الــعــامــة، 
اأ�سميه  اأن  ميكن  مــا  �احلــــافــــالت...اأ� 
"طعم االآخرين" فهذا ي�سمح يل بالتقاط 
م�ساعر...فاإذا  اأ�  حـــوارات  اأ�  مواقف 
ا�ستوقفني �سيء �سجلته، �خالل حلظات، 
�من كرثة مواجهة االأفكار بع�سها ببع�ص، 

يرتبط بع�سها يف نهاية يف  �سكل حبكة.
�هــكــذاعــمــلــيــة االإبــــــداع تــبــقــى دائــمــا 
اأفكار تت�سابك  غام�سة: �سرارة، �م�سات، 
�سيئا  لت�سكل  بع�ص،  اإىل  بع�سها  �ي�سم 

ف�سيئا هيكل ق�سة.

� هل ل�سليم بتقة طقو�س خا�سة يف الكتابة؟ 
خ�سم  يف  الطقو�س  ه��ذه  مت��ار���س  وكيف 

ان�سغالك وانغما�سك يف احلياة العملية ؟
مراطوين  عمل  ر�ايـــة  اأ�  ق�سة  كتابة 
 Sprintسرعة� يتطلب  عمال  �لي�ص 
احلــريف.  بعمل  البع�ص  ي�سبهه  لذلك   ،
مفاهيم  هــنــاك  نــاجــح  مــ�ــســر�ع  كــل  �يف 
اأربعة تعمل على اإجناحه هي: املواظبة 
لي�ست  �االإحكام.  �االن�سباط  �االإرادة 
يف  اأكتب  اأن  اأحا�ل  خا�سة،  طقو�ص  لدي 
لدي  يكون  اأن  �اأ�سعى  املنا�سبة،  االأ�قات 
�راء  اأن�ساق  اأن  د�ن  االن�سباط  من  نوع 
البيت  يف  اأكتب  اأن  اأحب  معينة.  طقو�ص 
اأعمايل  اأكتب ف�سول  �امل�ساء،  ال�سباح  يف 
على احلا�سوب. �عندما انهيها اأر�سلها اإىل 
Bêta-lecteurعادة  خا�ص  قارئ 

من اأ�سدقائي ليخرين عن انطباعه.

يف  الرغبة  فكرة  ن�ست�سف  كتاباتك  يف  ـ 
النفتاح على الآخر، ورغبة بالبوح عما يحدث 

يف ال�ساحة؟..ماتعليقك؟
"جذ�ر  ـــــة  ر�اي ــا  هــن تــقــ�ــســديــن  رمبــــا 
مقاربة  تــبــد�  تــ�ــســوري  �اأجنحة"،يف 
مو�سوعية  فيها  ـــر  �االآخ االأنـــا  م�ساألة 
امل�سرتك  ا�ستب�سار  نحو  تنحو  �اإن�سانية، 
اأنها  �خ�سو�سا  الب�سر،  بــني  االإنــ�ــســاين 
ـــاأن االأنــــا الــتــي تظل  مــقــاربــة تــوحــي ب
�م�سخ�ساتها  خ�سائ�سها  بكل  حمتفظة 
تــوؤثــر -عــلــى غري  اأن  )هــويــتــهــا( ميــكــن 
احتك  ما  متى  �الذي  االآخر،  يف  العادة- 
بعيدا  اإيجابي  ب�سكل  معها  �تعاطى  بها 
عن الهرطقة اال�ستعمارية، ي�سبح االآخر 
ي�سعب  نحو  على  ــا  االأن من  جــزءا  نف�سه 

الفكاك منه.

ح�سور  وتقيم  ت��رى  كيف  خا�س:  �سوؤال   �
حيزية يف الأدب اجلزائري؟

ال�سعبي  ــــرتاث  ال ــن  م ملحمة  حــيــزيــة 
االأدب  يف  احلــ�ــســور  قــويــة  اجلـــزائـــري، 
التي  ال�سعبي اجلزائري بف�سل الق�سيدة 
خلدها بها ال�ساعر اجلزائري ال�سعبي بن 
اأكرث  غناها  التي  املرثية  �هي  قيطون، 
احلميد  بعبد  بدءا  جزائري  مطرب  من 
الكثري من االأدباء  عباب�سة.  كما تفاعل 
عز  مثل  ق�ستها،  مع  �العرب  اجلزائريني 
الدين ميهوبي �عبد الغني خ�سة �حممد 
عز  الفل�سطيني  �ال�ساعر  جــربــوعــة،  

الدين املنا�سرة.
�ال�سعراء  االأدبـــاء  تلهم  ق�ستها  �ظلت 
اأ�سدر  حيث  اليوم،  غاية  اإىل  �الكتاب 
ر�اية  لبتاري  لزهر  اجلزائري  الر�ائي 
 ، الزيبان"  حب  اأمــرية  "حيزية  بعنوان 

كانت  ـــك  ذل ــل  ــب �ق
ماي�سة  ــة  ــي ــر�ائ ال
بــاي قد اأ�ــســدرت يف 

ــة  ر�اي  2015 �سنة 
"حيزية".  بــعــنــوان 

يف انتظار �سد�ر ر�اية 
�ا�سيني االأعرج.

الن�س  رحلة  ترى  كيف   �  
اإىل  الإب������داع  ر م���ن وح���ي  و د

الن�سر؟
مببداأ  احتفظ  اأن  اأحــــا�ل  كــاتــب  ككل 
ــدره  اأق مــا  اأكــتــب  اأن  ذهــنــي:  يف  اأ�سا�سي 
ما  �سيغة  اأطــبــق  اأن  اأحـــا�ل  ال  كــقــارئ. 
اأن  اأحــا�ل  الكتابة.  لذة  ي�سوه  هذا  الأن 
بالن�سبة  باأحا�سي�سي.  يرتبط  ما  اأكتب  
للكتابة يف جمال ال�سرد، فاإن هذا االأخري 
يحتم علي ��سع هيكل متني، �احلذر على 
فاإين  بالن�سبة الأعمايل  تا�سك احلبكة. 
الكتاب،  بنية  اأ�سهر  ملدة  اأمللم  اأن  اأحــا�ل 
"هيكله". الأنني اأكون بحاجة اإىل معرفة 
اأعرف دائما  اأكن  اإذا مل  اأين اأجته، حتى 

اأي طريق �سلكته للو�سول.
اإذا اأم�سي �قتا طويال الأ�سع هيكال، �ذلك 
الف�سول...التقطيع   ت�سل�سل  على  بالعمل 
باملوازاة  للق�سة.  �سنيموطوغرايف  ال�سبه 
اأحتاج  ال�سخ�سيات،  على  كثريا  اأ�ستغل 
ملعرفتها معرفة تامة، �الأنه اأثناء عملية 
العجيبة  الكيمياء  تلك  تنتج  الكتابة 

التي �ستولد االنفعال.

الن�سر  الن�سر متيل، هل  من  �سنف  اأي  اإىل  ـ 
الإلكرتوين اأم الن�سر الورقي؟

م�ساكله  رغــم  الــورقــي  الن�سر  اإىل  اأميل 
�اأتعابه.

يف  النقدية  ب��احل��رك��ة  مقتنع  اأن���ت  ه��ل  ـ 
اجلزائر؟

مرتبطة  عــنــدنــا  الــنــقــديــة  احلـــركـــة 
فاإذا  العامة،  حياتنا  �دينامية  بحركية 
ال�سلل  فــاإن  م�سلولة  �سبه  حياتنا  كانت 
نق�سد  �ال  النقدية،  احلركة  اإىل  يت�سلل 
لكنها   ، نقدية  حركة  توجد  ال  اأنه  ذلك 
متكاملة  حركة  ت�سكل  اأن  اإىل  ترقى  ال 
نقدي  م�سر�ع  اإىل  تفتقر  الأنها  االأن�ساق 
متكامل تن�سوي يف اإطاره. �ما هو موجود 
لي�ص  فردية  جهود  جمرد  ال�ساحة  على 
االأ�سلح  هي  تراها  مناهج  اختارت  اإال.  
هذا  اأن  االأدبي.�اأعتقد  الن�ص  لدرا�سة 

ح�ساري،  م�سر�ع  غياب  اإىل  النق�سراجع 
�بالتايل حينما منتلك م�سر�عا ح�ساريا 
نقدي  م�سر�ع  حينها ميكننا احلديث عن 

�عن حركة نقدية.

�  بع�س الكتاب يطعمون ن�سو�سهم الف�سيحة 
باللهجة ال�سعبية، ما موقفك من هذا الأمر؟

بـــالـــنـــ�ـــســـبـــة ملــن 
ــب الــقــ�ــســة  ــت ــك ي
فهو  االجتماعية، 
يرتكز اأ�سا�سا على 
�عالقته  املـــكـــان 
اإذ  بــالــ�ــســخــ�ــســيــة، 
ينعك�ص على عالقة 
بع�سها  ال�سخ�سيات 
ببع�ص.�اأنا مع فكرة 
اجلمل  بع�ص  اإدخــال 
باللهجة  الكلمات  اأ� 
�لي�ص  احلوار  يف  املحلية 
اأعمايل،  جميع  يف  فعلت  كما  ال�سرد  يف 
فهو اأمر اعتقادي ي�ساعد على التعبري اأ� 
اأ�  اأكر،  ب�سكل  للقارئ  االإح�سا�ص  يعطي 
اأنه يج�سد ال�سخ�سية بدرجة اأعمق، لكن 
حا�سل  هو  كما  كاملة  بالعامية  تكتب  اأن 

عند اأ�سقائنا فاأنا ال اأ�سجعه. 

واليوم  العرب،  دي��وان  ال�سعر  اأن  يقال   �
ما  العرب،  ديوان  الق�سة  باأن  مناداة  هناك 

موقفك من هذا الطرح؟
الــــر�ائــــي  ـــب  كـــت  1999 �ـــســـنـــة  يف 
�الـــنـــاقـــد الــفــرنــ�ــســي غـــي �ــســكــاربــيــتــا
بعنوان  Guy Scarpettمقاال  
"ع�سرالر�اية الذهبي" يب�سر فيه بعودة 
الر�اية اإىل مكان ال�سدارة  بعد احلملة 
يف  املتحدة  الواليات  يف  عليها  ال�سر�سة 
�سمي  ما  اأ�  الع�سرين،  القرن  �ستينيات 
باأزمة الر�اية، فقد تنباأ الكثري�ن مبوت 
فيلدر لي�سلي  الناقد  �خا�سة  الــر�ايــة، 
كتاباته  خالل  Leslie Fiedlerمن 
 The End of the"الر�اية "موت 
ال�سبب  اأن   الدار�سون  �يرى   .Novel
قمة  اإىل  الر�اية  �سعود  �راء  احلقيقي 
اأ�سبحت  اأنها  اإىل  يرجع  ــي،  االأدب الهرم 
ــواقــع،  ال مالم�سة  اإىل  الــفــنــون  اأقــــرب 
�التعبري عن ق�ساياه املختلفة ال�سيا�سية 
�االجــتــمــاعــيــة �االقــتــ�ــســاديــة. �يــرى 
اآخر�ن اأن اجلوائز �كرثة امللتقيات لي�ست 
موؤ�سرًا  تكون  قد  �لكنها  للجودة،  معيارًا 
جناحات  مــن  الــر�ايــة  حتققه  مــا  اإىل 
اإمنا املعيار  على م�ستوى الن�سر �املبيعات، 
نظره  �جهة  من  يكمن  للجودة  احلقيقي 
فيما تقدمه الر�اية من جماليات فنية. 

الواقع نحن نعي�ص زمن تالقح الفنون  يف 
�تكامال �تتاآزر، بع�سها ي�ستفيد من بع�ص، 
عن  نقول  ملاذا  �اإال  بع�سًا،  يكمل  �بع�سها 
ر�اية اأن لغتها �ساعرية؟ �عن ق�سيدة اأن 

لها ح�سورا �سرديا؟.

ـ هل الكتابة هدف اأم و�سيلة ؟ و هل املوهبة 

على  ق���ادرا  الكاتب  ليكون  تكفى  وح��ده��ا 
�سياغة ن�س جيد ؟

�لي�ست  ��سيلة  االإبــداعــيــة  الــكــتــابــة 
تهدف  االمتاع  جانب  اإىل  غاية،فاإ�سافة 
 � �اخرتاق  ال�ساخنة  الق�سايا  طرح  اإىل 
تاأتي  �غريها،اإنها  ال�سيا�سية  الطابوهات 
بالقارئ  تدفع   � جــداال،   � نقا�سا  لتخلق 
بالق�سايا  بالوعي  ذلــك   � التوتر  اإىل 

الهامة املطر�حة يف ع�سره.
ي�سبح  حتى  �حــدهــا  املوهبة  تكفي  ال 
ينبغي  �ــســر�ط  فهناك  كاتبا،  الكاتب 

مراعاتها لبلوغ هذا املبتغى:
1 ـ الرغبة: فالكتابة ال ينبغي اعتبارها 

عمال �ساقا اأ� ممال، �لكنها متعة.
املهم،  التطبيقي  اجلانب  �هو  العمل:  ـ   2
�ستيفن  يقوال  بــال.  له  يلقى  ال  �غالبا 
فهناك  كاتبا  تكون  اأن  اأردت  "اإذا  كنغ: 
كثريا،  تقراأ  اأن  لهما،  ثالث  ال  طريقان 
�ست  ملــدة  �اكتب  "اقراأ  كثريا."  �تكتب 
قلن  لهذا  الوقت  جتد  مل  ــاإذا  ف �ساعات، 

ت�سبح كاتبا جيدا".
ت�سنع  "مل  يقال:  كما  املواظبة:  ـ   3
عند  االإحباط  فلم  �احد"  يوم  يف  ر�مــا 
را�لنغ الكاتبة  فا�سلة؟.  حما�لة  اأ�ل 
امل�سهورة  ال�سل�سلة  Rowling�ساحبة 
من  االأ�ل  اجلــزء  لها  رف�ص  بوتر  هــاري 
الق�سة عدة مرات، غري اأنها مل ت�ست�سلم، 
الكل.  تقدير  على  بذلك  العمل  فحاز 

فاملواظبة هي �سالح كل كاتب جيد.
ـ املوهبة: هي االإجناز... الكلمة التي   4

جتمع بني الرغبة �املهارة �املواظبة.
�لكنه  جمــرد،  مفهوم  هــو  احلــظ:  ـ   5
�سر�ري. يقال: لكي تنجح عليك بثالثة 

اأ�سياء: العمل �املوهبة �احلظ.

تعامل  كيف   ، كورونا  وباء  جائحة  ظل  يف   
الكاتب �سليم بتقة مع وباء كورونا؟

ــان  ــك االإم قـــدر  ــت  ــا�ل ح الــنــا�ــص  كبقية 
م�س�ص،  �على  ال�سحي  باحلجر  االلتزام 
�يبد�  كثب.  عن  يوميا  التطورات  اأتابع 
اإلهام  م�سدر  كــان  ال�سحي  احلــجــر  اأن 
كتابة  اأنــهــيــت  حــيــث  الـــفـــرتة،  هـــذه  يف 
��سمتها  الوباء  حول  ق�س�سية  جمموعة 
بـ: كونفيني�صConfinis.�قد طبعت 
بدار االأمل للطباعة �الن�سر بتيزي �ز�.

ـ هل لديك كلمة اأخرية تود الإف�ساح عنها ؟ 
وهل ما زال للكاتب قيمة يف ع�سرنا هذا ؟

اإىل  بال�سكر  اأتــقــدم  اأن  اأ�د  اخلــتــام  يف 
االلتفاتة  هذه  على  نيوز  اأ�را�ص  جريدة 
اال�ستمرارية  د�ام  لها  متمنيا  الطيبة، 
�للقائمني  اأف�سل،  م�ستوى  اإىل  �االرتقاء 
اأن  تعاىل  اهلل  �سائال  التاألق،  د�ام  عليها 
يعينكم �ميدكم بال�سحة �العافية حتى 
اهلل.  �ساء  اإن  املتجدد  عطا�ؤكم  ي�ستمر 
الدكتورة  االأ�ــســتــاذة  زميلتي  اأ�سكر  كما 
الراقي  احلوار  هذا  على  �سعيدية  نعيمة 
�على  اإعـــداده،  يف  تفننت  الــذي  �املمتع 

ح�سن اإدارته له.

يف�سح �لكاتب "�سليم بتقة" عن تفا�سيل مهمة المتد�د �لقر�ءة كفعل للكتابة، عن �لو�قع �لذي يعري �لقلم ليكتب عن �ل�سخو�ص 
�لتي يرديها الإ�سباع رغباته و�أحالمه و�سهو�ته، من غري ت�سويه للذة �لكتابة، لي�سع منتوجه �الآت من �خليال �سمن عديد �لكتب 

�لتي �تخذت مكانا لها بالتبني بني دفاتره �لبي�ساء، ي�ستقي �لكاتب �سليم كلماته من �سماء نقية خالية لي�سع مفرد�ت �لو�قع 
كم�ساحات حرة للتعبري.

خالية �سماء  من  وي�سقطها  الواقع  مفردات  يتعاطى  بتقة" كاتب  "�سليم 
حــوار

فوزية. ق رقية. ل

�سعدية نعيمة  د.  اأ.  حوار: 

امل�شروع يدخل �شمن �شل�شلة امل�شاريع الثقافية بالولية

مديرية الثقافة باتنة تكرم املتوجتني 
منوبي" عبلة" و"رمية  �سايبة  "بن 

افتتاح اأول مكتبة مبقهى �سعبي بامل�سيلة 
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باتنة  لوالية  الثقافة  مديرية  كرمت 
ممثلة مبديرها ال�سيد عمر كبور كل من 
منوبي"  "رمية  الت�سكيليتني  الفنانتني 
تتويجيهما  نظري  عبلة"  �سايبة  "بن   �
مبادرة  يف  �د�ليا  �طنيا  �ا�ستحقاقهما 
ــا املـــديـــريـــة ابـــداعـــات  ــه ثــمــنــت خــالل
الفنانتني �تفوقهما يف مثل هذه املحافل 

�امل�سابقات.
�سايبة  بن  الت�سكيلية  الفنانة  �كانت 
يف  الثالثة  املرتبة  على  حازت  قد  عبلة 
للمبدعني  اجلمهورية  رئي�ص  م�سابقة 
ال�سباب علي معا�سي لعام 2020، يف حني 

رمية  الت�سكيلية  الفنانة  موؤخرا  توجت 
كاأ�ص  يف  الثالثة  اجلــائــزة  على  منوبي 

العامل للمبدعني العرب بلندن 2020.
ال�ساأن  ذات  يف  الثقافة  مــديــر  ��ــســرح 
املواهب  بعديد  تزخر  باتنة  �اليــة  اأن 
الوالية  �سرفت  التي  �الفنية  االأدبية 
الوطنية  املحافل  خمتلف  يف  �اجلزائر 
�الــد�لــيــة، �هــي طــافــات ال حـــد�د لها 
امل�سابقات  هــذه  �مثل  كبرية،  �بــاأعــداد 
خمتلف  يف  ال�سباب  تــاألــق  عــن  تك�سف 
نفتخر  ايل  �الفنية  الثقافية  املجالت 

بها �باإجنازاتها.

مت يوم اأم�ص االأ�ل، افتتاح اأ�ل مكتبة مبقهى 
مبادرات  اإطـــار  يف  امل�سيلة،  بــواليــة  �سعبي 
جماعية من مثقفني �كتاب �مهتمني باحلقل 
ثقافة  تعزيز  بــهــدف  ــواليــة  ال يف  الــثــقــايف 
االأطياف  خمتلف  لــدى  �املطالعة  الــقــراءة 

�الفئات.
عدة  قبل  من  له  التح�سري  مت  الذي  امل�سر�ع 
الثقايف يف اجلزائر،  املجال  اأ�سماء �اعدة يف 
الثقافية  امل�ساريع  �سل�سلة  اإطــار  يف  يدخل 
لوالية  الثقافة  مديرية  قبل  من  امل�سطرة 
الن�سطاء  خمتلف  مــع  بــالــتــعــا�ن  امل�سيلة 
حركة  خللق  �تهدف  امليدان،  يف  �الفاعلني 
ثقافية فعلية بالوالية من خالل تقريبها من 

املواطن �خمتلف املهتمني.
�ح�سر اللقاء، جمموعة من املثقفني �االأدباء 
�ال�سعراء اإىل جانب املنتخبني الذين ك�سفوا 
�ثمنوا  املــبــادرات،  هــذه  ملثل  ت�سجيعهم  عن 
يف  �امل�ساركني  الفاعلني  جهود  خاللها  مــن 
طفرة  تكون  اأن  �ساأنها  من  التي  العملية  هذه 
امل�ستوى  عــلــى  الــثــقــافــة  جمـــال  يف  نــوعــيــة 
االأكرث  ال�سعبية  املقاهي  باعتبار  الوطني، 
على  املواطنني  طــرف  مــن  �اهتماما  اقــبــاال 
القت  حيث  �اهتماماتهم،  اأعمارهم  اختالف 
املبادرة ا�ستح�سان �ثناء العديد من املتابعني 
هذه  مثل  جت�سيد  �سر�رة  على  اأكــد�ا  الذين 

الفعاليات على اأ��سع نطاق.

�ساحب رائعة "طيور الظهرية" الأديب 
مرزاق بقطا�ش يرتجل يف �سمت

االأديب  االأ�ل،  اأم�ص  يوم  التحق 
بقطا�ص  مـــــرزاق  �الــ�ــســحــفــي 

عمر  عــن  االأعــلــى،  بالرفيق 
فاجعة  يف  �سنة،   75 يناهز 

يف  االأدبــيــة  باالأ�سرة  اأملــت 
ــامل  ــع اجلـــزائـــر �ال
بعد  �ذلــــك  كــكــل، 
يف  حافلة  م�سرية 
التاأليف �الرتجمة 

�الكتابة.
من  ــل  ــراح ال �يعتر 

اأبرز ال�سحفيني �املرتجمني اإىل اللغة 
العربية �االأدباء يف جماالت الر�اية 
كانت  املعا�سرة،  اجلزائرية  �الق�سة 
املا�سي  الــعــام  اأعــمــالــه خــالل  اآخـــر 
على  جتل�ص  "مدينة  ر�اية   ،2020
كبري  زخم  جانب  اإىل  البحر"،  طرف 
مــن االأعـــمـــال االأدبـــيـــة �الــر�ائــيــة 
اأ�سهرها  بها  عرف  التي  �الق�س�سية 

الظهرية"  "طيور 
الــــ�ــــســــادرة عـــام 
�"دم   1976
اإىل  الغزال"، 
جانب عدد �ا�سع 
ـــدارات  ــن االإ�ـــس م
الــــتــــي اأثـــــرت 
املــــكــــتــــبــــة 
اجلزائرية، 
ـــال  ـــث ن حـــي
اآ�سيا  ــزة  ــائ ج
جبار للر�اية يف عمله املعنون بـ"املطر 

يكتب �سريته" �سنة 2017.
خــلــف رحــيــلــه املــفــاجــئ حــزنــا �اأملـــا 
االأدبــيــة  ـــرة  ـــس االأ� ــط  ــس �� عميقني 
بكاه  حيث  اجلــزائــر،  يف  �الثقافية 
اأمثال  الــكــتــاب  كــبــار  مــن  الــعــ�ــســرات 
ــــزا�ي  ــايــح �اأمـــــني ال احلــبــيــب الــ�ــس

ف. ق�غريهم.



و�سعية ت�سلل
�احد دخل للدار حزين.. قال ملرتو الوالدة توفات اليوم 

 ح�سري حوايجك �ق�سك �ياال ن�سافر� عند االأهل 
�سافت معاه �قالت : كيفا�ص ن�سافر� �سرك، انت هبلت 

�قيلة؟
 اأنا ال ميكن نر�ح لعزا قدام النا�ص �انا 

�سكلي هكذا 
ــنــات عمك  انـــت حـــاب خــواتــك �ب
�اجلريان ي�سوفوين �انا كيما هاك 

؟؟؟.
انا الزم نريقل �سعري �نر�ح للحمام 

جديدة  كحلة  عــبــايــة  �معندي�ص 
ا�سريلي �حدة

عادلة  �سوايع  ثالت  بعد  للدار  �رجعت  راحــت 
ر�حها

�هي توجد يف الكابة قالتلو ن�سيت نعظملك االجر 
�ساف معاها با�ستغراب �قالها: كيفا�ص ؟ 

بعيد ال�سر على اأمي اأمك هي اللي ماتت
هي �سمعت اخلر �نا�ست تندب �تعيط �ت�سد يف �سعرها 

�ف�سدت املكياج كامل 
 �بقات تعيط �تقول اديني لدارنا �سرك �سرك 

تر�حيلها  دار  من  �ا�ص  �قالها  معاها  �ساف 
�سرك؟ 

نحفف  حتى  ن�سافر  ما  الطالق  عليا 
�ن�سري  اللحية  �نــريــقــل  �سعري 
للخياط  �نــديــه  اكــحــل  كو�ستيم 
الدميينو  �نلعب  للحمام  ـــر�ح  �ن

�بعد �ساهل 
اأمك اأح�سن من اأمي �ال كيفا�ص؟!.

م�سيبتان
م�سيبتان يف حياة الرجل

ـ اإمراأة تعرف تطبخ �ما حتب�ص تطبخ
ـ اإمراأة ما تعرف�ص تطبخ �حتب تطبخ!!.

معلومات م�سلية

امللح

اأمثال �سعبية

اأكل  عن  ميتنعون  العامل  حول  النباتيني  بع�ص   •
الع�سل  الإنتاج  النحل  تربية  اأن  يرون  الأنهم  الع�سل، 

نوع من اأنواع العبودية الأحد الكائنات احلية.
لطبيب  الذهاب  من  اخلوف  هو  "اأودونتوفوبيا"   •

االأ�سنان ويعاين منه ن�سبة كبرية من الب�سر.
• مدينة ريو دي جانريو الربازيلية كانت عا�سمة 
الربتغالية  ل�سبونة  ت�سبح  اأن  قــبــل  لــلــربتــغــال 

عا�سمة لها.
وال  احللوة  امل�سكرة  االأطعمة  يحب  احل�سان   •

ي�ستطيع ابتالع االأطعمة املرة اأو احلام�سة.
وزنها  النعامة،  بي�سة  هي  العامل  يف  بي�سة  • اأكرب 
 5،1 فيبلغ  ق�سرتها  و�سمك  تقريبا،  كيلوغرام   2
 126،  98 وزنــه  ل�سخ�ص  وميكن  تقريبا،  ميليمرت 

كيلوغرام اأن يقف عليها دون اأن تتحطم.
ولالأرنب  �سنا   47 وعددها  اأ�سنان  لها  البعو�سة   •
 34 ولــلــجــمــل   32 ولــلــفــيــل  ــه،  ــم ف يف  �ــســنــا   28

وللكلب42.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي يف كل 
بيت موجود ما 

يتزرع ما يتح�سد 
و من املا اتولد

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع من �سهر جانفي
اإدري�ص  يد  على  فا�ص  مدينة  تاأ�سي�ص  ـ     808
املغرب  يف  اإ�سالمية  عا�سمة  اأول  لتكون  الثاين 

االأق�سى.
كري�ستوفر  االإيــطــايل  امل�ستك�سف  ـ   1493
كــولــومــبــو�ــص يـــغـــادر الـــعـــامل اجلـــديـــد  عــائــدا 
رحــالتــه  الأول  اإكـــمـــالـــه  ــعــد  ب ــا  ــي ــان ــب ــس اإ� اإىل 

اال�ستك�سافية.
1941 ـ اإندالع معركة الربدية يف طربق بليبيا 
ريت�سارد  بقيادة اجلرنال  الربيطاين  بني اجلي�ص 

اأوكونور واجلي�ص االإيطايل.
ال�سمالية  الكورية   / ال�سينية  القوات  ـ   1951

حتتل مدينة �سيول يف اإطار احلرب الكورية.
االأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  ـ   1957
مــراكــز  ـــول  الــ�ــســريــة ح ــفــات  ــل امل اإىل  تــتــطــرق 
يف  فرن�سا  و�سعتها  التي  التعذيب  و  االعتقال 

اجلزائر.
 1- �سبوتنك  ال�سوفياتية  املركبة  ـ   1958

تنحرف عن م�سارها وتهوي ناحية االأر�ص.
اأول  ت�سبح   1 لونا  الف�سائية  املركبة  ـ   1959

مركبة ف�سائية ت�سل اإىل جوار القمر.
لل�سيد. العليا  اللجنة  اإن�ساء  ـ   1964

يهود  عدد  اأن  يعلن  ال�سهيوين  الكيان  ـ   1965
الفال�سا املهاجرين اإليه هو 250 األف �سخ�ص.

برئا�سة  واحلكومة  الــثــورة  جمل�ص  ـ   1967
اأول  اإ�سدار  ويوافق على  ي�سادق   بومدين  هواري 

قانون ي�سري البلديات.
املوقعة  االتفاقية  تطبيق  بــدايــة  ـ   1969
والتي  اجلزائرية   و  الفرن�سية  احلكومتني  بني 
اإىل  املتوجهني  اجلــزائــريــني  مطالبة  تت�سمن 
�سروط  فيه  تتوفر  �سفر  جــواز  بتقدمي  فرن�سا 

االتفاق.
البالد  لغرب  الوطنية  اليومية  تعريب  ـ   1976

ريبوبليك" )اجلمهورية(. "ال 
كارتر  جيمي  االأمــريــكــي  الرئي�ص  ـ   1980
االألعاب  لــدورة  املتحدة  الواليات  مقاطعة  يعلن 
يف   1980 بــ�ــســيــف  �ــســتــقــام  الــتــي  االأوملـــبـــيـــة 
ال�سوفياتي  الغزو  على  احتجاجا  وذلــك  مو�سكو 

الأفغان�ستان.
ت�سقط  املتحدة  الــواليــات  مقاتالت  ـ   1989
الليبية  االإقليمية  املياه  داخل  ليبيتني  مقاتلتني 

يف البحر االأبي�ص املتو�سط.
اأدرجه   الذي  التعديل  تطبيق  بداية  ـ   1990
 3500 بـ  املقدر  ال�سروري  ال�سرف  حول  الربملان 

دج لكل مهاجر يدخل اإىل اأر�ص الوطن.
2005 ـ اغتيال حمافظ بغداد علي احليدري و 

ال�سخ�سية. حمايته  اأفراد  من   6
2006 ـ ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يتوىل 
اإمارة دبي بعد وفاة اأخيه ال�سيخ مكتوم بن  حكم 

را�سد اآل مكتوم.
ينتخب  االأمــريــكــي  الــنــواب  جمل�ص  ـ   2007
لت�سبح  لــه  رئي�سة  بيلو�سي  نان�سي  ال�سيناتور 
تاريخ  يف  الهام  املن�سب  هــذا  تتوىل  امـــراأة  اأول 

الواليات املتحدة.
يف  برج  اأعلى  ر�سميا   دبي  برج  افتتاح  ـ   2010
اإمارة دبي  حممد بن را�سد  العامل بح�سور حاكم 
خليفة  بربج  الربج  ت�سمية  قرر  الذي  مكتوم  اآل 

على ا�سم رئي�ص دولة االإمارات العربية .
املكلفة  للتعاونيات  ــاد  احت تاأ�سي�ص  ـ   2010

بت�سيري بذوراحلبوب واخل�سر واالأعالف.
ال�سفر  جوازات  ت�سليم  عملية  اإطالق  ـ   2012

البيومرتية االلكرتونية.
مقربة  اكت�سافهم  يعلنون  اآثار  علماء   -  2015
خنتكاو�ص  تــدعــى  فــرعــونــيــة  مــ�ــســريــة  مــلــكــة 

الثالثة.

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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متفاهمني  ز�ج  لــقــيــت  اإذا 
ــى �احـــد الـــــدرك راهـــــو عــل حكـــمة

ال�ضادق ال يقلق من �ضعف الذاكر

ــبــيــ�ــص الــفــا�ــســد  ـــل يــعــتــر ال ـ ه
يجرمه  اأبــيــ�ــص  �ــســالح  �الــطــمــاطــم 

القانون؟
هادية بوناب خن�سلة
اجلرثومية  االأ�سلحة  من  هما  بل 
خدمة  مــن  د�لـــيـــا..هـــل  املــحــرمــة 

معلوماتية اأخرى؟!.
موت  اأن  مونديال  ني�سل�سون  يعتر  ـ 
عجوز يف القارة االإفريقية هو مبثابة 

حرق مكتبة..�اأنت �ا�ص رايك؟.
�سعيب. م �سدراتة
هـــذا يف فــكــر مــونــديــال..بــ�ــســح يف 
هو  عجوز  عي�ص  اإن  عندنا  الــواقــع 
البيت.. يف  موقوتة  قنبلة  مبثابة 
د�ن  ي�سهلها  ربي  ندعيولها  يوم  كل 
ت�سكن  ــي  ــت ال للمكتبة  ــات  ــف ــت االل

تالفيفها املخية!!.

اجلن�سية  عن  التخلي  ملف  هو  ما  ـ 
اجلزائرية نهائيا؟

ميلود.غ امل�سيلة
اأ�نكولوغ..التخابر مع  ز�ج ت�سا�غ 
حكم  على  اأجنبية..لتح�سل  د�ل 
بال  اإجباريا  تتخلى  االإعدام..هكذا 

ما ترجع للوراء؟!.
عندما  االر�ـــص  عمر  ــان  ك قـــداه  ـ 

�لدت يا �سي عال�ة؟
فري�ز قوادرية تب�سة

قرن �زّمارة..اأعاله ت�سق�سي؟!.
املخرفون  كرث  اأنــه  معي  تــرى  اأال  ـ 
�سي  يا  �حــدك  اجلزائر..فل�ست  يف 

عال�ة؟
مهدي حمادي خن�سلة
يفرق..�ا�ص  تخريف  من  تخريف 

جاب جلاب!!.

�سورة م�سحكة

االإنارة 
العمومية 
للفائدة 
العامة؟!



بلقا�سم. ز

قاملــة

�صطيف 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

بن �ستول.�ص

اأم البواقـي

ال�ســرطة  عنا�ســر  اأم�ــص،  اأوقــف 
الق�ســائية باأمن دائرة عني البي�ســاء، 
�سخ�ســني حــاوال قتــل �ســابني ب�ســالح 
نــاري، ومتــت العمليــة بعــد اأن تقــدم 
تعر�ســهم  حــول  ب�ســكوى  ال�ســحايا 
الإطــالق نــار مــن قبــل جمهولــني على 
م�ستوى "حي امل�ستقبل" بعني البي�ساء، 
الأ�ســرار  مركبتهــم  خاللهــا  تعر�ســت 
بهيكلهــا اخلارجــي، فيما تلق عنا�ســر 
ال�ســرطة باأمــن دائــرة عني البي�ســاء 

مكاملة هاتفية من ق�ســم اال�ستعجاالت 
مفادهــا  املحلــي  للم�ست�ســفى  الطبيــة 
ا�ســتقبالهم ل�ســابني تعر�ســا الإ�سابات 
علــى م�ســتوى االأرجــل جــراء طلقــات 
نارية من قبل اأ�ســخا�ص جمهولني على 

م�ستوى نف�ص احلي.
الذ  املــكان،  لعــني  التنقــل  وخــالل 
املتهمــني بالفــرار بعــد رميهــم ل�ســالح 
ناري ملفــوف بقطعة قما�ص، واملتمثلة 
يف بندقية �سيد عيار 12، مع ا�سرتجاع 

خلراطي�ــص  فارغــة  اأظرفــة  ثالثــة 
واأ�ســفرت   ،12 عيــار  �ســيد  بندقيــة 
حتديــد  عــن  الق�ســية  يف  التحريــات 
هويــة املتهمــني وتوقيف اثنــني منهم 
تــرتاوح اأعمارهــم بني 26 و42 �ســنة 
م�سبوقان ق�سائيا، فيما مت قدموا اأمام 
اجلهــات الق�ســائية املخت�ســة اإقليميا 
بجرم حماولة القتل العمدي وجنحة 
حيازة �سالح ناري من ال�سنف اخلام�ص 

دون رخ�سة.

للحماية  الثانوية  الــوحــدة  تدخلت 
اأم�ص،  اأ�ل  اأح�ساينية،  بعني  املدنية 
هواري  بلدية  عي�سى  ال�سيخ  بن  بحي  
ت�سرب  يف  تثل  حادث  الأجل  بومدين، 
غــاز اأحــــادي اأ�كــ�ــســيــد الــكــربــون من 
يف  ت�سبب  مــا  ــو  �ه الــعــمــارة،  مدخنة 
اإ�سابة 09 اأ�سخا�ص من عائلة �احدة 
 77 اإىل  �سهرين  من  اأعمارهم  تــرتا�ح 
اإىل  �نقلهم  اإ�سعافهم  مت  حيث  �سنة، 

اجلوارية  لل�سحة  العمومية  املوؤ�س�سة 
�سيارة  بــوا�ــســطـــــة  اأحــ�ــســايــنــيــة  ــني  ع

االإ�سعاف.

"م.ن" يف  مت العثور على جثة ال�ساب 
اأعلي جبال مقر ب�سطيف، حيث اأكدت 
اإثر  تــويف  الفقيد  اأن  حملية  م�سادر 
طلقة نارية ببندقية �سيد عن طريق 

حيث  مقر�ص،  جبل  اأعــايل  يف  اخلطاأ 
�يقطن  �سيد،  جولة  يف  الفقيد  كان 
لبلدية  التابعة  "حل�سا�سنة"  مب�ستة 

االأ�ري�سيا.

د�ريــــات  �سطيف  �ــســرطــة  اأطــــرت 
�مداهمات �عمليات �سرطية مكثفة 
تت بنقاط خمتلفة متواجدة باإقليم 
عن  �اأ�سفرت  احل�سري،  اخت�سا�سها 
تلب�ص  حاالت  يف  �سخ�سا   36 �سبط 
حيازة  املـــخـــدرات،  تعاطي  ب�سدد 
بي�ساء  اأ�سلحة  حيازة  اأ�  املهلو�سات 
حجزت  كما  �سرعي،  مقت�سى  د�ن 
ذات امل�سالح خالل مداهماتها كمية 
على  معالج(  )كــيــف  ــخــدرات  امل مــن 

بلغ  االأحــجــام  متفا�تة  قطع  �سكل 
جانب  اإىل  غ،   177 االإجمايل  �زنها 
230 قر�سا من املوؤثرات العقلية مع 
اأ�سلحة بي�ساء )خناجر(   09 حجز 
كانت بحوزة بع�سهم د�ن اأي مقت�سى 
�سرعي، كما مت خاللها حجز ما يناهز 
180 �حدة من امل�سر�بات الكحولية 
التي كان اأ�سحابها يتنا�لونها باأماكن 

عمومية اأ� لغر�ص البيع.
�اأجنزت ال�سبطية الق�سائية ملفات 

ثبت  مــتــورطــا   36 �ــســد  جــزائــيــة 
املــخــدرات  تعاطيهم  اأ�  حيازتهم 
ا�ستهالك  اأ�  العقلية،  املــوؤثــرات  اأ� 
االأماكن  يف  الكحولية  امل�سر�بات 
العمومية، اإىل جانب حيازة اأ�سلحة 
ــوا مبــوجــبــهــا اأمـــام  ــل ــي بــيــ�ــســاء �اأح
التي  املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات 
احلب�ص  رهن  منهم   17 بو�سع  اأمرت 
مبا�سرة  ا�ستدعاءات  �جهت  فيما 

للبقية.

�سي الأورا�سي..
�سراء  ي�ستطيع  ال  ال�سعب  مــن  جــزء  يـــزال  مــا 
الــيــاوؤورت... واجلــزء االآخــر مل ياأكل يف حياته 
احلوت... اأما ال�سباب فعدد كبري منه يف لوتوروت 
ميوت... فكل �سيء  يدور ببطاأ اإال الفوت... حتى 
انتظار  يف  وال�سوت...  بال�سورة  اأ�سبح  الت�سامن 
املحلية يف تكوت... كول  التنمية  لدعم  مهرجان 
ال�سكوت...  ثقافة  تتنحالك  با�ص  البي�سكويت 
حفاظا على البطن عفوا الوطن الذي اأ�سبح جمرد 

حانوت... مكتوب على الفتته كول وفوت...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف �سخ�سني حاول قتل �سابني ب�سالح ناري
وجب الكالم

برناجما  نتابع  وعندما  االأحــيــان  مــن  كثري  يف 
ا�ست�سافة  فيها  يتم  اإذاعية  ح�سة  اأو  تلفزيونيا 
فنان اأو كاتب يت�سح لنا باأن الفن واالأدب يف بالدنا 
يف  تتمثل  حتما  املــعــانــاة  وهــذه  الكثري،  يعانيان 
التهمي�ص بالدرجة االأوىل للكثري ممن ميلكون ح�سا 
اإىل  وحتويلها  �سقلها  ميكن  موهبة  وحتى  اإبداعيا 
اإ�سافة  يقدم  اأن  �ساأنه  من  وما  النجومية  ي�سنع  ما 
للثقافة الوطنية عامة وللفن واالأدب اجلزائريني 
خا�سة، ثم تاأتي املعاناة املادية حيث اأن الكثري من 
ميلكون  ال  واأدبــاء  كتابا  وحتى  بالدنا  يف  الفنانني 
دخال ميكنهم من اأن يعي�سوا حياة كرمية، وبالتايل 
تخلوا  قد  واالأدبــاء  والكتاب  الفنانني  من  فالكثري 
يعيلون  اأخرى  مهن  اإىل  ليلتفتوا  واالأدب  الفن  عن 
بها عائالتهم وهكذا يندثر االأدب والفن يف بالدنا 
وب�سبب  "املعريفة" اأي�سا  وب�سبب  التهمي�ص  ب�سبب 
من  املزيد  وتقدمي  االإبــداع  على  الت�سجيع  انعدام 

االأعمال الفنية واالأدبية.
قال  باتنة،  بــواليــة  املــعــروفــني  الفنانني  اأحــد 
ب�سريح العبارة اأنه ان�سغل بامل�سرح ل�سنوات طويلة 
وقدم له ما ي�ستوجب على كل فنان �سادق تقدميه 
للفن وللم�سرح غري اأنه وح�سب ما عرب عنه فقد وجد 
اخلا�سة  بحياته  يتعلق  فيما  الكثري  �سيع  قد  باأنه 
وال�سخ�سية عندما رفع راأ�سه، وما متكننا من فهمه 
القائمني على  واأن  الفنان ال زال ي�سعر  اأن هذا  هو 
يف  ق�سروا  قد  املنتجني  وحتى  البالد  يف  الثقافة 
وحتى  م�سرحية  اأعمال  من  قدمه  ما  فرغم  حقه، 
تلفزيونية  م�سل�سالت  يف  لعبها  التي  االأدوار  بع�ص 
كفنان  به  يحظى  اأن  يجب  مبا  يحظ  مل  اأنــه  اإال 
عائد  رمبــا  وهـــذا  اإبـــداعـــه،  مثل  ويف  مكانته  يف 
للتهمي�ص من جهة وعائد ل�سعف دخل الفنان وقلة 
"مراهقون  ي�ستفيد  بات  موارده يف بالدنا، يف حني 
واأعمال  م�سل�سالت  يف  هامة  اأدوار  من  ومبتدئون" 
االأمر  اأن  هل  ندر  وال  كبرية  مبيزانيات  تلفزيونية 
عائد العتبارات ما اأم اأن الفن اأي�سا بات يعاين من 

واالكتاف"؟ "املعريفة  على  "االنتقائية" بناء 
للفنان  توفر  ال  عندما  يندثران  واالأدب  الفن 
وعندما  مواهبه  الإبراز  كافية  م�ساحة  االأديب  اأو 
الإطالق  كافية  م�ساحة  االأديب  اأو  للفنان  مينح  ال 
العنان لالإبداع الذي بداخله، وعندما ال يتم توفري 
ما يكفي للفنان من دخل وموارد مالية وحتفيزات 
باإمكانها اأال ي�سغله التفكري يف كيفية حت�سيلها عن 
العفن  "ممار�سو  يكرم  بات  حني  يف  واالأدب،  الفن 
اأ�سخا�ص  مع  عمل  عقود  توقيع  ويتم  املالهي"  يف 
باأ�سخا�ص  اأ�سبه  هم  ما  بقدر  بالفن  لهم  عالقة  ال 
هوؤالء  اأن  واملوؤ�سف  واالإباحية،  االإثــارة  ميار�سون 
والتحفيزات،  التكرميات  من  ي�ستفيدون  باتوا  من 
الفن  يندثر  ال  وكــيــف  االأدب  يندثر  ال  فكيف 

االأ�سيل بهكذا �سيا�سة؟

هكذا يندثر الفن والأدب

حمزه لعريبي

تدخلت الوحدة الثانوية 
للحماية املدنية بلخزارة، 

بقرية حمام ع�سا�سلة بعد �قوع 
حادث تثل يف انف�سال عجلة 

�سيارة �ا�سطدامها ب�سخ�ص مما 
اأدى اإىل اإ�سابته بجرح بليغ يف 

الوجه، حيث مت اإ�سعافه اإىل 
املوؤ�س�سة العمومية لل�سحة 

اجلوارية خلزارة، كما تدخل 
املركز املتقدم للحماية املدنية 
بقاملة، عند حمور الد�ران حي 

املنا�رات بلدية قاملة، ب�سبب 
�قوع حادث مر�ر تثل يف 

ا�سطدام �سيارة بدراجة نارية، 
مما اأدى اإىل اإ�سابة �سابني 

يبلغان من العمر 18 �19 �سنة، 
حيث مت حتويل ال�سحيتني اإىل 

املوؤ�س�سة العمومية االإ�ست�سفائية 
احلكيم عقبي.
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 3 جرحى يف حوادث 
مرور متفرقة اإنقاذ عائلة من 9 اأفراد يف ت�سرب للغاز

وفاة �ساب بطلقة نارية 
عن طريق اخلطاأ

اإيداع 17 متورط يف ق�سايا خمدرات احلب�س

باتنة

ميلة

تعر�ضا الإ�ضابات على م�ضتوى االأرجل اإثر طلقات نارية

الإطاحة بع�سابة تقوم بال�سطو 
على املحالت التجارية

اإنقاذ 09 خمتنقني بالغاز
 يف امل�سرية

جريحتان يف انفجار قارورة 
غاز البوتان

متكن عنا�سر االأمن احل�سري الرابع بباتنة، 
من االإطاحة بع�سابة ت�سم �سخ�سني م�سبوقني 
ق�سائيا يبلغان من العمر 20 و21 �سنة، قاموا 

بال�سرقة بالك�سر من داخل عدة حمالت جتارية 
بحي 1020 م�سكن باتنة، با�ستعمال حاويات 

القمامة للتمويه، حيث طالت العملية عدة اأك�ساك 
وحمالت جتارية بذات احلي، وبعد ا�ستيفاء 

اإجراءات التحقيق، مت تقدمي امل�ستبه بهما اأمام 
النيابة املحلية.

تدخل املركز املتقدم للحماية املدنية لبلدية 
امل�سرية بحي 241 م�سكن ببلدية امل�سرية الأجل 

اإنقاذ 09 اأ�سخا�ص لهم �سيق يف التنف�ص، غثيان، 
ودوار ب�سبب ا�ستن�ساق غاز اأحادي اأك�سيد الكربون، 
وترتاوح اأعمار ال�سحايا بني 05 �سنوات و80 �سنة، 

حيث قدمت لهم االإ�سعافات االأولية الالزمة يف 
عني املكان ومت نقلهم من طرف م�سالح احلماية 
املدنية اإىل العيادة املتعددة اخلدمات امل�سرية.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية ترعي 
باينان الإخماد حريق منزل فردي اأر�سي ت�سبب 

يف اإ�سابة �سيدة تبلغ من العمر 55 �سنة يف حالة 
�سدمة وفتاة يف الع�سرينيات من العمر، احرتق 

�سعرها جزئيا ويف حالة �سدمة، حيث اأ�سعفتا بعني 
املكان ومت حتويلهما اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت 
برتعي باينان، كما مت ت�سجيل خ�سائر مادية، 

ويعود �سبب احلريق اإىل ا�ستعال قارورة غاز 
بدري. عالبوتان للمدفاأة.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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