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جتدد االحتجاجات 
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 يف اأوالد فا�صل
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باتنة

�سطيف

توقيف "مري" عني البي�ش��اء باأم البواقي متلب�ش��ا بتلقي ر�ش��وة املعني متت تزكيته رئي�شا للبلدية
 قبل �شهرين فقط
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ما ُيعادل 37 باملائة من �ضكان عا�ضمـــة الأورا�س

ن�سف مليون �ساكن ينتظر �سم�ص التغيري مبناطق الظل بباتنة

انتعا�ص ن�ساط ع�سابات املوا�سي ببلديات باتنة

ع�صابات املوا�صي
 ترعب املوالني
 بوالية باتنة

عاد �سيناريو �سرقة املوا�سي جمددا ببلديات غرب الوالية تزامنا 
مع دخول مو�سم ال�ستاء واأجوائه الباردة، خملفا يف نف�سية املوالني 

واأ�سحاب املوا�سي حالة من الهلع واخلوف على اأمالكهم التي تعد 
�ص 04م�سدر رزقهم الوحيد... 

اأحداث �ضطو و�ضرقة �ضهدتها عدة بلديات

بلغ عدد �ملو�طنني �لقاطنني مبناطق �لظل يف والية باتنة �أزيد من ن�سف مليون �ساكن، ُموزعني على 597 منطقة ظل، فيما مت 
�ص 05/04�إح�ساء 1379 عملية تنموية النت�سال هذه �ملناطق من د�ئرة �حلرمان �لذي تتخبط فيه منذ �سنو�ت... 

خن�سلة

اأم البواقي

االإدارة تتجه 
لت�صوية م�صتحقات 

الالعــبني

الـــبـــواقـــي اأم  ــــرى  ــــق ب واحلــــــرمــــــان  الــــبــــوؤ�ــــس  يــــ�ــــضــــارعــــون  مــــواطــــنــــون 
بــــخــــنــــ�ــــضــــلــــة احلــــــــــيــــــــــاة  �ــــــــــضــــــــــروريــــــــــات  دون  ــــــي  ــــــات ــــــض ــــــ� م

اإحتاد ال�شاوية

�ص 09

ا
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يبــدو اأن الكثــري مــن املوؤ�س�ســات واالإدارات العموميــة 
بواليــة باتنــة مل تعــد تفــرق بــني فر�ــص الربوتوكــول 
ال�سحــي اأو التدابــري الوقائيــة مــن فريو�ــص كورونــا على 
والت�سلــط  االإهانــة  فر�ــص  وبــني  والزبائــن  املواطنــني 
اجلزائــر  ات�ســاالت  وكالــة  فبعــد  عليهــم،  والعنجهيــة 
التــي تعمــدت يف وقــت ما فر�ــص الدخــول بالتقطري على 
الزبائــن واإجبارهــم علــى البقــاء خــارج الوكالــة وبعــد 
عديــد املوؤ�س�سات االأخرى اأتى الدور على مكاتب ا�ستقبال 
ملفــات املرت�سحني للبكالوريــا الذين ورغم قلة عددهم اأو 
باالأحــرى قلة كثافتهم على املكاتــب اإال اأن القائمني على 
بع�ــص هــذه املكاتب قــد خ�س�ســوا نوافذ �سيقــة ال�ستالم 
ملفــات املرت�سحــني رغــم توفــر م�ساحــة معتــربة داخــل 
املكاتــب وميكــن على االأقــل تنظيم الدخــول بال�سخ�سني 
اإىل ثالثة اأ�سخا�ص اإال اأن االأمر بات يتم بطريقة مهينة 

للمرت�سحني.

بطاقة حمـــــــــراء
التدابري الوقائية 

ل تعني الإهانة

auresbook
قال: احلاج الطاهر بولنوار

 )رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني اجلزائريني(

عن  توقفوا  تاجر  األ��ف   70 من  ..."اأكرث 
مزاولة ن�ساطهم ب�سبب جائحة كورونا".

قلنا: يا راجل... ما�سي ب�سبب كورونا بل لأنهم 
مل يجدوا الدعم خالل جائحة كورونا.

اأ�سرع دورة غري عادية يف تاريخ باتنة 

الطاقة "ت�ساريح" ترقمن 

 كل التهيئة للـ"ديجيا�س" والأ�سواء الكا�سفة للولية

اجلزائر اأول ممول ملوريتانيا

 2021 جانفي   06 ــاء  ــع االأرب اأمــ�ــص  انعقدت 
ع�سو،   45 بــحــ�ــســور  ــة  ــادي ع الــغــري  الـــــدورة 
االأولية  امليزانية  على  امل�سادقة  متت  حيث 
الدورة  اأن  االإ�سارة  جتدر  املطلقة،  باالأغلبية 
على  املجل�ص  يف  ان�سداد  ب�سبب  قبل  من  اأجلت 
هذه  ولكن  للدورة،  ع�سو   32 مقاطعة  خلفية 
ـــرة ثــم عــقــدهــا  يف وقـــت ق�سري جـــدا ويف  امل

على  امل�سادق  متت  ح�سنة،حيث  جد  ظــروف 
م�سروع امليزانية االأولية ل�سنة 2021 ب�سرعة 
اأطول  االنعقاد  بروتوكوالت  حتى   قيا�سية 
مدة من املناق�سة، ولالإ�سارة فان الدورة عقدت 
طبقا الأحكام املادتني 167 و168 من القانون 
واملتعلق   2012 فيفري   21 يف  املوؤرخ   12/07

بالوالية.

الرتاخي�ص  ال�ستخراج  واملخ�س�سة  الطاقة  وزارة  ا�ستحدثتها  التي  االإلكرتونية  البوابة  دخلت 
والت�ساريح من طرف املتعاملني االقت�ساديني ال�سترياد وت�سدير املواد احل�سا�سة حيز اخلدمة، ح�سب 
بيان للوزارة وجاء يف البيان الذي ن�سرته الوزارة عرب موقعها الر�سمي، اأن هذه البوابة االإلكرتونية 
التي اأطلق عليها ا�سم "ت�ساريح" ميكن تطبيقها على احلا�سوب اأو الهاتف النقال وهي خدمة عمومية 

حديثة تدخل يف اطار رقمنة قطاع الطاقة.

اأم البواقي والذي طاملا �سهد اأجماد  خالل زيارته امليدانية  للملعب البلدي زرداين ح�سونة مبدينة 
نادي احتاد ال�ساوية، عاين وايل الوالية اأ�سغال التهيئة واإعادة الرتميم اخلا�سة بامللعب، اأين اأ�سدى 
تعليمات من اأجل درا�سة اإمكانية تدعيم امللعب البلدي باالأ�سواء الكا�سفة، يف وقت اأن تهيئة وجتهيز 
ـ مقاعد البدالء، التجهيزات  ـ ال�سا�سة العمالقة  امللعب وغرف تبديل املالب�ص، اللوحة االإلكرتونية 

الداخلية للغرف تبديل املالب�ص، مت التكفل بها من طرف مديرية ال�سباب والريا�سة.

بلغت ح�سة املنتجات اجلزائرية من اإجمايل الواردات املوريتانية من البلدان االإفريقية 20 باملائة، 
مما يجعل اجلزائر اأحد املمونني الرئي�سيني ملوريتانيا، ح�سبما اأكده املدير العام للتجارة اخلارجية 
بوزارة التجارة، م�سيفا اأن اجلزائر قادرة يف �سنة 2021 على زيادة �سادراتها ملوريتانيا اإىل 50 مليون 

دوالر، اأو حتى تتجاوز 53 مليون دوالر التي ُحققت يف 2017.

هو عــدد عمليات ت�سجيل على امل�ستــوى الوطني ب�سفتي �سخ�ص 
طبيعــي ومعنوي خــالل �سنة 2020، ح�سب ما اأعلنــت عنها م�سالح 
املركــز الوطني لل�سجل التجــاري، وباملقارنة بنف�ص الفرتة من �سنة 
16.4 باملئة،  2019 حيث قدر بـ114981 مقيدا بها اأي بزيادة 
وفيمــا يخ�ص التعديــالت بلغت 103044 عمليــة تعديل بالن�سبة 
ل�سنــة 2020 وعمليــات ال�سطــب فقدرت بـــ 72968 عملية �سطب 

بالن�سبة ل�سنة 2020.
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لكل مقام مقال
الهروب الكبري!؟

يف عز انت�سار الوباء يف العامل والغلق الكلي 
واجلزئي لدول اأوروبا ما يزال بع�ص اجلزائريني 

يف�سلون خو�ص غمار البحر وعبور جماهيله باملجازفة 
بحياتهم وحياة اأ�سرهم يف قوارب لي�ست موؤهلة 

الخت�سار امل�سافة بيننا وبني القارة التي ما تزال ُتغري 
الكثري ممن �ساقت بهم ال�سبل وحتطمت اأحالمهم على 

عتبات الربامج احلكومية الفا�سلة والتي مل ت�ستطع 
اأن ُتثني االآالف ممن يتطلعون اإىل عي�ص كرمي ولو يف 

الغربة ودون وثائق ر�سمية وقانونية ت�سهل عليهم 
م�ساعبها..

ورغم ف�سل ال�ستاء والتقلبات اجلوية والبحر 
الهائج مازلنا ن�سجل اأعدادا من "االنتحاريني" اإن 

�سح الو�سف وهم يحاولون ترك كل �سيء وراءهم 
يف �سبيل املرور وحماوالت االنتقال بني ال�سفتني وما 
يزال البحر ي�سر على منعهم واإثنائهم عن قراراتهم 

باإر�سالهم جثثا متعفنة تظهر بني حني واآخر على 
�سواطئ اجلزائر وبع�ص دول اجلوار..

واإذا كان املجل�ص االإ�سالمي االأعلى يف �سنوات م�ست 
حرم "احلرقة" وجعلها من االأفعال التي تعر�ص 

اأ�سحابها للتهلكة يف حماولة الإ�سفاء مل�سة دينية على 
املنع لعل ال�سباب يخاف ويرتدع اإال اأن احلال هو احلال 

مل يتغري بل �ساء بانت�سار ظاهرة "الهروب اجلماعي" 
الأ�سر كاملة وقد كان جدير بامل�سوؤولني والعلماء اأن 

يتجاوزوا مرحلة الوعظ والكالم والوعود واخلطابات 
التي باتت فارغة ال توؤثر يف اأ�سخا�ص فقدوا ثقتهم 

يف وطنهم وحكومتهم وخرجوا باحثني عن بدائل 
الأو�ساعهم التي مل ت�ستطع الدولة حت�سينها ولو يف 

جوانبها االأ�سا�سية اإىل مرحلة الفعل..
ول�سنا بهذا نربر "احلرقة" بقدر ما نلقي بامل�سوؤولية 

على اأ�سحابها الفعليني ليتداركوا اأو�ساع ال�سعب التي 
حتا�سره وت�سّيق من اأحواله املعي�سية والنف�سية 

وحتولهم اإىل ناقمني غري را�سني عن اأي اأداء حكومي 
مل ي�ستطع انت�سالهم من ظروفهم ال�سعبة وحياتهم 

املزرية ومل يقدم لهم �سوى م�ساريع "عالقة" تزيد من 
تعميق "الهوة" بينهم وبني "وطنهم"..

وقد ا�ستب�سرنا خريا بعد احلراك ال�سعبي لتخل�ص 
ال�سباب من فكرة "الهجرة غري ال�سرعية" نف�سها 

وظلوا يف خطوط التغيري االأوىل مدافعني عن مبادئهم 
وتطلعاتهم، اإال اأن الدولة مقابل هذه اخلطوة 

االإيجابية مل تقدم لهم �سوى مزيد من "الت�سييق" 
والغرامات وامللفات املرفو�سة واالإدانات واملتابعات 
وهذا ما �سّعد من بعث الظاهرة من جديد بل واإىل 
تاأزميها اأكرث ما يوجب مراجعات ب�ساأنها تفتح باب 

االأمل من جديد وحتد من "احلرقة" وتعزز روح 
املواطنة �سعبا وم�سوؤولني!؟.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

)GAB( ليــ  من  �سحبت  دج  مليار   763
الفرتة  خالل  دج،  مليار   4022 �سحب  مت  اأنه  والال�سلكية،  ال�سلكية  واملوا�سالت  الربيد  وزير  اأفاد   
املمتدة من الفاحت يناير اإىل 30 نوفمرب املن�سرم، مع ت�سجيل ارتفاع يف عمليات الدفع عرب االأنرتنت، 
 30 غاية  اإىل  اجلارية  لل�سنة  يناير  من  الفاحت  من  املمتدة  الفرتة  خالل  امل�سحوبة  املبالغ  اأن  وقال 
م�ستوى  على  �سحبت  دج  مليار   763 بينها  من  جزائري،  دينار  مليار   4022 بلغت  املا�سي،  نوفمرب 

.)GAB( ال�سبابيك االآلية للنقود

ال�سورة لالأ�سف 
من مدينة لطاملا 

حت�سلت على لقب 
اأنظف مدينة 
بوالية باتنة، 

احلديث عن 
مدينة املعذر التي 

باتت القمامة 
نتن�سر يف الكثري 

من اأحيائها 
ب�سورة فو�سوية 
و�سورة بائ�سة.

ب�صراحة

اأبطال 2020
جرت  وكما  و�أبطاله،  رجاله  زم��ان  لكل  �أن  يقال 
�أو  �أ�سخا�ص  فهنالك  �أي�سا  �لعامل  كل  يف  �ل��ع��ادة 
�سخ�سيات موؤثرة يتم �ختيارها على �أنها �سخ�سية 
�إذ  ونحن  �لعام،  خالل  �الأقوى  �ل�سخ�سية  �أو  �لعام 
بناء  �أو  �الأوىل  �لعبارة  على  بناء  نختار  �أن  �أردن��ا 
�أن  �ختارو�  من  �سنختار  حتما  فاإننا  �لعادة  على 
"عاملي"  عدو  ملو�جهة  �الأوىل  �ل�سفوف  يف  يقفو� 
�سنختار �جلي�ص  �أننا  �ملجردة، مبعنى  بالعني  ير  ال 
 2020 ل�سنة  وكبطل  و�حد"  "كرجل  �الأبي�ص 
وكاأقوى �سخ�سية موؤثرة لذ�ت �لعام، ولرمبا نكون 
قد ق�سرنا يف حق هذ� �جلي�ص من �أطباء وممر�سني 
�كتفينا  �إن  ببالدنا  �ل�سحة  ميد�ن  يف  وعاملني 
�ل�سخ�سية  �أو   2020 �سنة  �أبطال  �أنهم  بالقول 
نظرنا  يف  �الأبي�ص  �جلي�ص  الأن   2020 يف  �الأق��وى 
وحني  وقت  كل  يف  دوره  عن  يعرب  �أن  من  �أك��رب  هو 
عموما ويف �سنة 2020 على وجه �خل�سو�ص بب�سع 
�ألقاب وكلمات، الأن �جلي�ص �الأبي�ص قد كان �لركن 

و�الأ�سا�ص يف جمابهة جائحة كورونا.
فيما  بالدنا  يف  �سخ�ص  �أي  ب��دور  ن�ستهني  ال  نحن 
تعلق مبو�جهة جائحة كورونا، فالكل لعب دوره من 
موقعه و�لكل حتمل م�سوؤوليته حتى لو تعلق �الأمر 
�لذين  لكن  �الأق��ل،  على  �لوقاية  بتد�بري  بالتقيد 
معركتنا  "�لقادة" يف  هم  كاملة  �مل�سوؤولية  حتملو� 
من  وح��ده��م  ف��ال��ق��ادة  كوفيد19  ف��ريو���ص  ���س��د 
قيادة  والهم  من  وم�سوؤولية  م�سوؤوليتهم  يتحملون 
�ملرحلة، و�لقادة �حلقيقيون وحدهم من ي�سحون 
من �أجل �خلروج من �ملعركة باأقل �الأ�سر�ر، و�حلمد 
هلل �أن �جلز�ئر على خالف عديد دول �لعامل حتى 
"�الأوروبية" و�ملتقدمة منها قد متكنت من �أن تخرج 
من �ملعركة باأقل �الأ�سر�ر، لكن ذلك مل يكن هينا، 
فاجلي�ص �الأبي�ص قد قدم يف �سبيل ذلك �لع�سر�ت 
من �الأطباء و�ملمر�سني و�لعاملني يف قطاع �ل�سحة، 
للجي�ص  �لقبعة  نرفع  �أن  علينا  حق  فقد  وبالتايل 
كقائد  جانبنا  من  نعلنه  �أن  علينا  وحق  �الأبي�ص، 
 2020 عام  يف  �سخ�سية  وكاأقوى  وكبطل  معركة 
قر�بة  خالل  عملنا  قد  كنا  و�إن  تاأثري�،  و�الأك��ر 
و�لدفاع  بالوقاية  حياتنا  على  نبقي  �أن  على  عام 
فيما  خالفنا  قد  �أبي�ص  جي�ص  فهناك  و�لرت�جع 
�الأبي�ص من ت�سدى وو�جه  نقوم به، فاجلي�ص  كنا 
كثري  يف  �ملوت  و�ختار  �لدفاع  على  �لهجوم  و�ختار 
من �ملحطات �لفا�سلة ويف كثري من �ملو�قف من �أجل 
�أن يبقي على حياتنا نحن، ف�سكر� للجي�ص �الأبي�ص، 

وكل �الحرت�م الأبطال 2020 بال منازع.
�سمري بوخنوفة



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

توجهات ثالثية البعاد
خلف حكم الرباءة التي ا�ستفاد منه املتهمون 
يف ق�سية املوؤامرة كالم كثري و�سط الراأي العام، 

فمنهم من فهم ومنهم من مل يفهم تفا�سيل 
احلكاية وحيثيات املحاكمة واأ�سباب الرباءة 

وحتويل الق�سية اإىل املحكمة املدنية، رغم 
اأن حمامني وخمت�سني يف الق�ساء قد اأكدوا اأن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فالق�سية 
االأخرية قد 

�ساهمت يف 
توجهات �سنع 

ثالثية 
االأبعاد 

واالأحكام 
ت�سنع راأيا وهي 

اختار الرتيث والعقالنية حتى يفهم ما وراء 
جدران الق�سايا ويرتبط عموما بالطبقة 
ال�سيا�سية، واأخر تعود على نب�ص اجلراح 

وحتويل االأخبار غري املكتملة اإىل نقطة فتنة 
وحتوير وتدوير وخلق بلبلة ال طائل منها 

املهم انه ي�سعر باأنه ي�سنع احلدث، وهو الراأي 
الذي يجب اأن نتخوف من تهوراته التي تزيد 

                                                              غيضس من فيضس 

خ�ش�ض لدار�شة م�شاريع وعرو�ض تخ�ض عدة قطاعات..

فيما يتعلق باإجراءات احلجر ال�شحي

للحد من خطر تزايد هذه الظاهرة

عملية ال�شيانة �شتمتد على مدار ب�شعة اأيام..

ك�سف و�سيط �جلمهورية كرمي يون�ص عن �إعد�د 
موؤ�س�سة  �أ�سغال  كافة  يت�سمن  هام  �سامل  تقرير 
و�ساطة �جلمهورية خالل �لع�سرة �أ�سهر �الأخرية. 
و�أو�سح كرمي يون�ص يف لقائه مع �ل�سلطات �ملحلية، 
بامل�سجد �لقطب عبد �حلميد بن بادي�ص بوهر�ن، 
رئي�ص  ت�سرف  حت��ت  �سيكون  �لتقرير  ه��ذ�  �أن 
�جل��اري،  جانفي  �سهر  منت�سف  قبل  �جلمهورية 

وذلك وفقا للمر�سوم �لرئا�سي رقم 45/20.

و�أفاد نف�ص �ملتحدث، �أن �لتقرير هو نتاج حو�سلة 
مهمة يخ�ص جميع �خلروق و�الختالالت و�مل�ساكل 
�الجتماعية �لتي عانى منها �ملو�طن بفعل تق�سري 
عن  �ملنتخبة  �ملجال�ص  وع��زوف  �ملحلية  �الإد�رة 

�أد�ء و�جبها.
�لر�سوة و�لف�ساد  �أن  �أكد و�سيط �جلمهورية�أ  كما 
و�لبريوقر�طية �لقاتلة �لتي �أعاقت �ل�سري �حل�سن 
�لعقار  �ل�سكن،  ملفات  �إىل  باالإ�سافة  ل���الإد�رة، 

�أبرز  و�لبطالة و�ستى �الآفات �الجتماعية هي من 
�لق�سايا �لتي يت�سمنها �لتقرير.

�ل��ر���س��وة  �أن حم���ارب���ة  ي��ون�����ص  ك����رمي  و�أب������رز 
�ل�سهل. كما يت�سور  لي�ست باالأمر  و�لبريوقر�طية 
وردعية  قانونية  الآل��ي��ات  حتتاج  فهي  �لبع�ص، 
�سارمة، تنفيذ� لتعليمات رئي�ص �جلمهورية �لذي 
ال�سيما  �لفتاكة  �لظو�هر  هذه  حمو  على  يحر�ص 

مكافحة �لر�سوة و�لف�ساد �الإد�ري و�ملايل.

�الأربعاء،  �أم�ص  �لوطني  لالأمن  �لعام  �ملدير  �أ�سرف 
عدة  تد�سني  مر��سم  على  �در�ر  والي��ة  و�يل  رفقة 
و�جتماعي  �سحي  مهني،  طابع  ذ�ت  �سرطية،  مر�فق 
�ل�سيد  �أكد  حيث  �أدر�ر.  والية  عا�سمة  م�ستوى  على 
�مل�ستحدثة،  �ل�سرطية  �مل�ساريع  ه��ذه  �أن  �أوني�سي، 
�العتبار  بعني  تاأخذ  �إ�سرت�تيجية  روؤية  من  منبثقة 

�آفاق �لتنمية �ملحلية.
�سرورة  على  �لوطني  ل��الأم��ن  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  و���س��دد 
يتعلق  فيما  �لقانون  تطبيق  يف  بال�سر�مة  �لتحلي 

من  للحد  �ل�سحي  �لربوتوكول  �إج���ر�ء�ت  باحرت�م 
�لعمل  تكثيف  م��ع  م���و�ز�ة  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص  تف�سي 
هذ�  ملجابهة  �ملو�طن  �جتاه  و�لتح�سي�سي  �لتوعوي 

�لوباء.
و�ل�سحي  �الجتماعي  بالتكفل  �ملتعلق  �جلانب  ويف 
�حلقوق،  وذوي  و�ملتقاعدين  �لوطني  �الأمن  ملنت�سبي 
�أ�سرف �ل�سيد �ملدير �لعام لالأمن �لوطني على مر��سم 
�ملجهز  �جل��و�ري  �الإجتماعي  �لطبي  �ملركز  تد�سني 
باملعد�ت �لطبية �لالزمة و�ل�سرورية لتقدمي خدمات 

�سحية وعالجية يف �لطب �لعام وطب �الأ�سنان.
د�مت  �لتي  �أدر�ر  لوالية  زيارته  برنامج  ختام  ويف 
يومني، قام �ل�سيد �ملدير �لعام لالأمن �لوطني بتد�سني 
�أبناء  ورعاية  ال�ستقبال  خم�س�سة  لالأطفال،  رو�سة 
جانب  �إىل  �حلقوق،  وذوي  �لوطني  �الأم��ن  منت�سبي 
�أخ��رى  وق��اع��ة  �لريا�سات  متعددة  قاعة  تد�سني 
ت�سجيع  �إط��ار  يف  تندرج  و�لتي  للرماية  خم�س�سة 
�لوطني  �الأمن  م�ستخدمي  و�سط  �لريا�سة  �ملمار�سة 

و�أبنائهم.

و�إ���س��الح  و�ل�����س��ك��ان  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  ج����ددت 
للوقاية من  �مل�ست�سفيات، تو�سياتها �الإحتياطية 
تز�يد  بعد  �لكربون''،  ب�''مونوك�سيد  �لت�سممات 

ح�سيلة �ل�سحايا خالل �الأيام �الأخرية.
�أم�����ص �الأرب��ع��اء  وذك���رت �ل����وز�رة يف ب��ي��ان لها 
ب�  �لت�سمم  ت�ساحب  �أن  ميكن  �لتي  باالأعر��ص 
ظهور  يف  حددتها  و�لتي  �لكربون''،  ''مونوك�سيد 
و�سد�ع،  ودو�ر  غثيان  مع  �الإرتياح  عدم  عالمات 
قد ير�فقه �سعوبة يف �لتحرك و�إرتباك ميكن �أن 
ي�سل �إىل فقد�ن �لوعي، ويف حالة تاأخر �الإ�سعاف 
قد ي�ساب �ملختنق بغيبوبة تهدده باملوت يف �أقل 

من �ساعة.
�لغاز  خ��ط��ورة  �إىل  ذ�ت���ه  �مل�����س��در  ت��ط��رق  كما 
يف  �إنت�ساره  مالحظة  عدم  يف  تكمن  �لتي  �ملنبعث 
كثافته  عن  ف�سال  �سمه،  �أو  روؤيته  لتعذر  �لهو�ء، 
�لتي تو�زي كثافة �لهو�ء، مما يعجل باإنت�ساره يف 

�ملحيط.
�إ�ستن�ساق  �ل��ب��دن،  على  تاأثري�ته  وبخ�سو�ص 
دخول  يف  ق�سور  �إىل  ي��وؤدي  �ل�سامت''  ''�لقاتل 
�الأك�سجني �إىل خاليا �الإن�سان �لتي �سيحتلها �لغاز، 

�الأمر �لذي ي�سفر عن �لوفاة، يتابع �لبيان.
ويف هذ� �ل�سياق، �أح�ست جمموعة من �لتد�بري 

�لوقاية  �إط��ار  يف  توخيها،  �لو�جب  و�ل�سلوكات 
و�حلذر، كاملر�قبة �ل�سنوية الأجهزة �لتدقئة من 
باإنتظام  �ملنازل  وتهوية  موؤهل  متخ�س�ص  طرف 
�لتدفئة  �إ�ستخد�م معد�ت  �ل�ستاء، عدم  يف ف�سل 
�ملتنقلة �إال يف �لغرف د�ت �لتهوية �جليدة، وكذ� 
وعدم  �الأجهزة،  هذه  �إ�ستعمال  تعليمات  �إحرت�م 

ت�سغيل حمرك �ل�سيارة يف مر�ب مغلق.
كما دعت وز�رة �ل�سحة �إىل �لتو��سل مع �لهياكل 
�لوطنية �ملعنية يف حالة ن�سوء �الأعر��ص �ل�سالف 
ذكرها، على غر�ر م�سالح �الإ�ستعجاالت و�حلماية 

�ملدنية �أو �لتنقل للم�سحات �جلو�رية.

مبا�سرتها،  عن  �جلز�ئر  �ت�ساالت  �سركة  �أعلنت 
�لبحري  للكابل  �سيانة  عملية   ، �الأرب��ع��اء  ي��وم 
SeaWeMe4، متتد ل"ب�سعة �أيام"، و�أكدت �أنها 
��ستمر�رية  �سمان  على  �لفرتة  هذه  طو�ل  �ست�سهر 
خدمات  على  ��سطر�بات  �أي  وت��ف��ادي  خدماتها 

�الأنرتنت.
و�أو�سحت �ل�سركة يف بيان لها، �أن عملية �ل�سيانة 
�ستتم بالتن�سيق مع "�سركائها �الأجانب �أع�ساء �حتاد 
"��ستالم  �أن  وق��ال��ت   ،"SeaWeMe4 �سركات 
ب�سمان  لها  �سي�سمح  �أورفال/�ألفال،  �لبحري  �لكابل 
كان  ما  عك�ص  على  �الأن��رتن��ت  خدمات  ��ستمر�رية 

يحدث يف �ل�سابق، حني كانت تت�سبب �أ�سغال �ل�سيانة 
يف حدوث ��سطر�بات كبرية على �ل�سبكة".

و�أ�سافت �ل�سركة �أن �أ�سغال �ل�سيانة، تعد "�لتز�ما 
جتاه  �جلز�ئر  الت�ساالت  بالن�سبة  وتعاقديا  تقنيا 

�ملعني"،  بالكابل  �خلا�ص  �ل�سركات  �حتاد  �أع�ساء 
م�سرية �إىل �أن دورة �ل�سيانة �لتي �ستمتد على مد�ر 
ل�سعة  ق�سري  "�نخفا�ص  �إىل  �ستوؤدي  �أيام"،  "ب�سعة 
�ل�سبكة ملدة تقارب �ل�ساعتني )2 �سا( ليلة 6 يناير 

�سباحا(". �سا  و3.00  �سا   23.00 )بني   2021
و�أكدت �ت�ساالت �جلز�ئر، �أنها "�ست�سهر طو�ل فرتة 
خدماتها  ��ستمر�رية  �سمان  على  �ل�سيانة،  �أ�سغال 
تدخر  "لن  �أنها  و�أ�سافت  وم�سرتكيها"،  زبائنها  لكل 
على  ��سطر�بات  �أي  لتفادي  ماديا  �أو  ب�سريا  جهد� 
�ستجرى  �لتي  �لتدخالت  خالل  �الأنرتنت  خدمات 

طيلة دورة �ل�سيانة".

�أم�ص  ج��ر�د  �لعزيز  عبد  �الأول  �ل��وزي��ر  ت��ر�أ���ص 
لدر��سة  خ�س�ص  للحكومة،  �جتماعا  �الأرب��ع��اء، 
ما   م�ساريع وعرو�ص تخ�ص عدة قطاعات، ح�سب 

علم من م�سالح �لوزير �الأول.
هذ�  �أع��م��ال  ج���دول  �أن  �مل�����س��در،  ذ�ت  و�أو���س��ح 
�الجتماع، ت�سمن د�ر�سة م�ساريع تخ�ص قطاعات 
�ل�سكن  �الجتماعي،  و�ل�سمان  و�لت�سغيل  �لعمل 
و�لعمر�ن و�ملدينة، �ل�سياحة و�ل�سناعة �لتقليدية 

و�لعمل �لعائلي وكذ� �ل�سناعة.
قطاعي  تخ�ص  عرو�سا  �الج��ت��م��اع،  در���ص  كما 
�لد�خلية و�جلماعات �ملحلية و�لتهيئة  �لعمر�نية 

و�ملو�رد �ملائية.

ت�صجيل 247 اإ�صابة 
جديدة و4 وفيات
و�لتكوين،  خالل 24 �صاعة �لرتبية  لعمال  �لوطني  �الإحت��اد  عرب 

�إ�ستيائه ملا يعتربه ��ستخفاف �لوز�رة �لو�سية  عن 
�ملرفوعة،  و�ملحلية  �لوطنية  و�ملطالب  بامللفات 
ت�سببت  �لتي  �لزمنية  �ملخططات  تعديل  وع��دم 
�لطورين  يف  خا�سة  �لرتبوية،  �الأ�سرة  �إره��اق  يف 
جملة  للنقابة  بيان  وت�سمن  و�لثانوي.    �ملتو�سط 
�لتدري�ص  برف�ص  �لتم�سك  بينها  من  �ملطالب  من 
حمفزة  غري  قانونية  عطلة  باإعتباره  �ل�سبت  يوم 
�ىل  �إ�سافة  معا،  و�الأ�ستاذ  للتلميذ  بيد�غوجيا 
و�لظرف  يتو�فق  مبا  �حل�س�ص  عدد  من  �لتخفيف 
�لتالميذ  ع��ن  �ل�سغط  ي��رف��ع  ومب��ا  �الإ�ستثنائي 
تنظيم  يف  ل��الإ���س��ر�ع  �لنقابة  ودع��ت  و�ملهنيني. 

�إنتخابات لتجديد جلان �خلدمات �الإجتماعية �أو 
متديد عهدتها �إىل غاية 31 مار�ص 2021، نظر� 
ل�سنة  �ملالية  �الإعتماد�ت  وتاأخر  �ل�سحي  للظرف 

.2020
كما جدد �الإحتاد �لوطني لعمال �لرتبية و�لتكوين 
مت�سكه بامللفات �ملرفوعة يف بيان �ملجل�ص �لوطني 
�ملوؤرخ 2019/09/28، �ملتعلقة بالقانون �خلا�ص 
�ل�سر�ئية  و�ل��ق��درة  �الأج��ور  و�سيا�سة  و�لتقاعد 
كل  بقاء  على  م�سدد�  �ملناطق،  ومنح  �ل�سكن  وكذ� 
الأي  و�الإ�ستعد�د  �لتاأهب  قيد  �لرتبية  م�ستخدمي 
�أجل  م��ن  �الإحت���اد  عنه  يعلن  ق��د  ن�سايل  موقف 

�لدفاع عن �حلقوق �مل�سروعة.

�سجلت 247 �إ�سابة جديدة بفريو�ص 
كورونا )كوفيد-19( و4 حاالت 

وفاة يف �جلز�ئر خالل �ل�24 �ساعة 
�الأخرية، فيما متاثل 198 مري�سا 
لل�سفاء ح�سب ما ك�سف عنه �أم�ص 

�الأربعاء �لناطق �لر�سمي للجنة ر�سد 
ومتابعة فريو�ص  كورونا �لدكتور جمال 

فور�ر.

�ل�سعبي،  �لوطني  �جلي�ص  �أرك��ان  رئي�ص  �أكد 
�الأربعاء،  �أم�ص  �سنقريحة،  �ل�سعيد  �لفريق 
بني  �لع�سكري  �لتعاون  تعزيز  �سرورة  على 
�لتحديات  ملو�جهة  وم��وري��ت��ان��ي��ا،  �جل��ز�ئ��ر 
در��سة  مع  �ملنطقة،  على  �ملفرو�سة  �الأمنية 
�جلي�سني  لتمكني  �لكفيلة  و�لو�سائل  �ل�سبل 
يف  مهامهما  تنفيذ  من  و�ملوريتاين  �جلز�ئري 
و�لتهديد�ت  باملخاطر  �ملحفوف  �لو�سع  هذ� 

من جميع �جلهات.
�لوطني  �جلي�ص  �أرك����ان  رئي�ص  و��ستقبل 
مبقر  �سنقريحة،  �ل�سعيد  �لفريق  �ل�سعبي، 
�أركان �جلي�ص �لوطني �ل�سعبي، رئي�ص �الأركان 
حممد  �لفريق  �ملوريتانية،  للجيو�ص  �لعامة 
�إىل  ر�سمية  بزيارة  يقوم  �ل��ذي  مقيت،  مببا 
 07 �إىل   05 من  �ملمتدة  �لفرتة  يف  �جلز�ئر 
هام،  ع�سكري  وفد  ر�أ���ص  على  �جل��اري  يناير 

ح�سبما �أفاد به بيان وز�رة �لدفاع.
�أمام  له  كلمة  يف  �سنقريحة،  �لفريق  وق��ال 
�لوفد �لع�سكري �ملوريتاين: ''تكت�سي زيارتكم 
خا�سة  �أهمية  �جل��ز�ئ��ر،  �إىل  ه��ذه  �الأوىل 
لبلدينا �ل�سقيقني، و�ست�سمح دون �سك بتطوير 
لرفع  �سانحة  ف��ر���س��ة  وت�سكل  ع��الق��ات��ن��ا، 
م�ستوى �لتعاون بني جي�سينا يف �ملجاالت ذ�ت 
تطور  �سوء  على  خا�سة  �مل�سرتك،  �الهتمام 

�لو�سع �الأمني �ل�سائد باملنطقة''.
لتاأكيد  �ملنا�سبة،  بهذه  �لفريق،  حر�ص  كما 

على �أن تعزيز �لتعاون �لع�سكري بني �جلي�سني 
يبقى  �ل�سدد،  ه��ذ�  ''يف  بالقول:  �ل�سقيقني 
موؤ�س�ستينا،  بني  �لع�سكري  �لتعاون  تعزيز 
�أكر من �سرورة، ملو�جهة �لتحديات �الأمنية 

�ملفرو�سة على منطقتنا''.
�ل�سعبي  �جل��ي�����ص  �أرك����ان  رئ��ي�����ص  و�أ����س���اف 
�أنه  �أرى  �ملنطلق،  هذ�  ''وم��ن  قائال:  �لوطني 
�آليات  من  �أكرب  ب�سكل  �ال�ستفادة  �ملجدي  من 
�لتعاون �الأمني �ملتاحة، ال�سيما جلنة �الأركان 
�لتعاون  �مل�سرتكة، بحيث يتمحور  �لعملياتية 
على  �الأعمال  وتن�سيق  �ملعلومات  تبادل  حول 

جانبي �حلدود �مل�سرتكة''.
وبدوره، ذكر رئي�ص �الأركان �لعامة للجيو�ص 
بعمق  مقيت،  مببا  حممد  �لفريق  �ملوريتانية، 
�ل�سقيقني  �لبلدين  بني  �لتاريخية  �لعالقات 
�لدعم  �أ�سكال  للجز�ئر على كل  �سكره  مقدما 
وكان  وجي�سا.  �سعبا  ملوريتانيا  تقدمه  �ل��ذي 
�لثالثاء  يوم  حل  مقيت،  مببا  حممد  �لفريق 
ب��زي��ارة  �الأول،  �ل��ي��وم  يف  وق���ام  ب��اجل��ز�ئ��ر 
�ل�سيار�ت  �سناعة  تطوير  موؤ�س�سة  �إىل  عمل 

بتيارت.
موؤ�س�سة  �إىل  ب��زي��ارة  �أم�ص  م�ساء  ق��ام  كما 
�الألب�سة ولو�زم �لنوم باخلروبة يف �لعا�سمة، 
�أين ��ستمع �لوفد �ملوريتاين �إىل عر�ص قدمه 
مدير �ملوؤ�س�سة حول ن�ساطاتها وم�ساهمتها يف 

ترقية �لن�سيج �ل�سناعي �لوطني.
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هذه اأبرز الق�صايا املرفوعة يف تقرير كرمي يون�ض لرئي�ض اجلمهورية

اأوني�صي يدعو اأفراد ال�صرطة اإىل التطبيق ال�صارم للقانون

وزارة ال�صحة ت�صع بع�ض التنبيهات اخلا�صة بالوقاية من ''القاتل ال�صامت''

اإت�صاالت اجلزائر تبا�صر �صيانة كابل بحري وتلتزم
 ب�صمان اإ�صتمرارية خدماتها

الوزير االأول يرتاأ�ض اجتماعا للحكومة 
الوطني

ق. و

ق. و

ق. و

اتفاق على تعزيز التعاون الع�صكري 
بني اجلزائر و موريتانيا

احتاد عمال الرتبية يرف�ض 
التدري�ض يوم ال�صبت

�أم�ص  ك�سفت وز�رة �لدفاع �لوطني يف بيان لها 
�جلي�ص  وم��ف��ارز  وح��د�ت  متكن  عن  �الأرب��ع��اء، 
قنطار   16 من  �أزيد  حجز  من  �ل�سعبي  �لوطني 
من �لكيف �ملعالج وتوقيف 28 تاجر خمدر�ت.

وجاء يف �لبيان �أنه ''ويف �إطار حماربة �جلرمية 
�ملنظمة ومو��سلة للجهود �حلثيثة �لهادفة �إىل 
ببالدنا،  باملخدر�ت  �الجتار  لظاهرة  �لت�سدي 
�أوقفت مفارز م�سرتكة للجي�ص �لوطني �ل�سعبي، 
 )28( �الأم���ن،  م�سالح  خمتلف  مع  بالتن�سيق 
عمليات  خ���الل  وح���ج���زت،  خم����در�ت  ت��اج��ر 
متفرقة، كميات �سخمة من �لكيف �ملعالج ُتقدر 
�إدخالها  مت  كيلوغر�م  و)20(  قنطار   )16( ب� 

عرب �حلدود مع �ملغرب''.
للجي�ص  م�سرتكة  مفارز  �أن  �لبيان  �أف��اد  كما 

�لوطني �ل�سعبي �أوقفت خالل عمليات متفرقة 
وحجزت  خم����در�ت  جت���ار   )03( ب��ال��ن��ع��ام��ة 
يف  �ملعالج،  �لكيف  من  كيلوغر�م   )844،194(
حني مت توقيف تاجري )02( خمدر�ت بب�سار 
ب�  ُتقدر  �ملعالج  �لكيف  من  �أخرى  كمية  و�سبط 

)605( كيلوغر�م.
ويف ذ�ت �ل�سياق، �أوقفت مفارز للجي�ص �لوطني 
وحر��ص  �ل��وط��ن��ي  �ل���درك  وم�سالح  �ل�سعبي 
و�سبطت  خم�����در�ت  ت��اج��ر   )23( �حل�����دود 
�ملعالج  �لكيف  م��ن  كيلوغر�م   )170،800(
�لكوكايني و)3070(  و)127( غر�م من مادة 
عني  بكل  متفرقة  عمليات  يف  مهلو�ص  قر�ص 
وورقلة  وغرد�ية  ووه��ر�ن  وتلم�سان  متو�سنت 

وتب�سة وبرج بوعريريج.

بال�سكك  للنقل  �لوطنية  �ل�سركة  �سجلت 
�حلديدية، منذ ��ستئناف ن�ساط نقل �مل�سافرين، 
ال�سيما  �لقطارت،  �سري  توقيت  يف  ��سطر�بات 
�لثنية،   - �لعا�سمة  �جل��ز�ئ��ر  �خلطوط  على 
�جل���ز�ئ���ر �ل��ع��ا���س��م��ة - �ل��ع��ف��رون، �جل��ز�ئ��ر 

�لعا�سمة - زر�لدة.
و�أ�سارت �ل�سركة يف بيان لها �أم�ص، �إىل �أن هذه 
�ال�سطر�بات ناجتة ب�سكل رئي�سي عن �سرقات 
�ل�سكك  �إ�سار�ت  من�ساآت  تطال  تخريب  و�أعمال 
�لكابالت  ب�سرقة  �الأم��ر  ويتعلق  �حلديدية، 
طول  على  �ملو�سوعة  و�لتجهيز�ت  �لكهربائية 
حيث  �مل��ع��زول��ة.  �الأم��اك��ن  يف  خا�سة  �ل�سكة، 
تعطيل  يف  �لتخريبية  �الأع��م��ال  ه��ذه  تت�سبب 

على  �ل�سائقني  وجت��رب  �ل�سوئية،  �الإ���س��ار�ت 
�ساعة، من  30 كم /  �إىل  �لقطار  �سرعة  تقليل 
و�لركاب،  �لقطار  �سالمة  على  �حلفاظ  �أج��ل 

بح�سب ما تفر�سه �الإجر�ء�ت.
�أكر من   ،2020 �ل�سركة خالل �سنة  و�سجلت 
طالت   25 منها  وتخريب،  �سرقة  عملية   233
�خلطوط �لكهربائية، و80 على �أجهزة �ل�سكة 
ب�سكل  �أّث��رت  و�الإ�سار�ت،  �لهو�تف  طالت  و52 

كبري على حركة �سري �لقطار�ت.
بال�سكك  للنقل  �لوطنية  �ل�سركة  و�ك���دت 
�حلديدية، �أنها جتّن�د كافة �إمكانياتها �لب�سرية 
�ال�سطر�بات  بهذه  للتكفل  �ملتوفرة  و�ملادية 

ق. وو�لعودة �إىل �ل�سري �لعادي للقطار�ت.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

حجز اأزيد من 16 قنطار من الكيف 
املعالج قادمة من املغرب 

ال�صركة الوطنية للنقل بال�صكك احلديدية تعلن 
عن ا�صطرابات يف توقيت �صري القطارات 

فيما مت توقيف 28 تاجر خمدرات..

ب�شبب اأعمال تخريب و�شرقة..

الوفد املوريتاين زار موؤ�ش�شة تطوير �شناعة ال�شيارات بتيارت



لقي اأم�ص االأول، �ساب ثالثيني، 
ببلدية تكوت يف والية باتنة، 
حتفه متاأثرا بداء ال�سيليكـوز، 

بعد اإ�سابته منذ عدة �سنوات بهذا 
املر�ص، ليتزايد معه �سحايا �سقل 

احلجارة وي�سل اإىل 204 �سحيـة، 
ياأتي ذلك يف الوقت الذي ال يزال 

فيه اأبناء املنطقة يزاولون هذه 
املهنة على الرغم من خماطرها 
ال�سحية، التي توؤدي غالبا اإىل 

املوت بعد �سراع مرير مع هذا الداء 
الفتاك.

عداد �سحايا ال�سيليكوز بتكوت يبلغ الـ 204 �سحية

الطاقم الرتبوي والإداري يدخلون يف اإ�سراب عن العمل

بعد وفاة �ضاب ثالثيني

متو�ضطة تيمقاد القدمية

�إح�صاء  597 منطقة ظل، فيما مت  ُموزعني على  �أزيد من ن�صف مليون �صاكن،  باتنة،  �لظل يف والية  �لقاطنني ملناطق  بلغ عدد �ملو�طنني 
�صنو�ت. منذ  فيه  تتخبط  �لذي  �حلرمان  د�ئرة  من  �ملناطق  هذه  النت�صال  تنموية  عملية   1379

عاد �صيناريو �صرقة �ملو��صي جمدد� يف بلدية �لق�صبات، تز�منا مع دخول مو�صم �ل�صتاء 
و�خلوف  �لهلع  من  �ملو��صي حالة  و�أ�صحاب  �ملو�لني  نف�صية  �لباردة، خملفا يف  و�أجو�ئه 

على �أمالكهم �لتي تعد م�صدر رزقهم �لوحيد.

عليها  حت�سلت  ر�ــســمــيــة  اأرقـــــام  ح�سب 
املواطنني  عدد  بلغ  فقد  نيـوز"،  "االأورا�ص 
الذي يقطنون مناطق الظل ببلديات والية 
باتنة، 503373 �ساكن، وهو ما يعادل 37 
باملائة من العدد االإجمايل ل�سكان عا�سمـة 
األــف  و328  مبليـون  ــّدر  ــقـــ واملُ االأورا�ــــص 
ن�سمة، وح�سب ذات االأرقـام، فاإن حاجيات 
مناطق الظل وفق ما متت معاينته والوقوف 
القطاعات  بجل  مرتبطة  ميدانيا،  عليه 
اإىل  ــة  ــوؤدي امل امل�سالك  فتح  يف  وتتلخ�ص 
والغاز  بالكهرباء  الربط  واملدا�سر،  القرى 
تنعدم  تــكــاد  الــتــي  ال�سحية  والتغطية 
و�سبكات  الــ�ــســروب  املـــاء  تــوفــري  اأحــيــانــا، 
ال�سرف ال�سحي وحت�سني ظروف التمدر�ص 

والنقل املدر�سي واالإنارة العمومية.
عدد  بلغ  اأكــرث،  وبتف�سيل  االأرقــام  بلغة 
فيها  انطلقت  الــتــي  التنموية  العمليات 
مت  التي  الظل  مناطق  مبختلف  االأ�سغال 
بغالف  عملية   310 مــوؤخــرا،  اإح�ساوؤها 
مـــايل حـــدد بـــــــــــ4.503.298.135.00 
فيما  ا�ستالمها،  مت  عملية   122 منها  دج، 
 196 الإجنــاز  املــايل  الغالف  تخ�سي�ص  مت 
بـ56  161 منطقة ظل  اأخرى عرب  عملية 
العمليات  بعدد  يتعلق  فيما  ــا  اأم بلدية، 
التمويل  تنتظر  والتي  املقرتحة  التنموية 
على  ُموزعة  عملية،   873 بلغ  فقد  املايل، 
يف  مت�ّص  اأن  على  ال61،  الوالية  بلديات 
يقطنون  مواطن   329272 اإجنازها  حال 

ظــل. منطقة   589
تاأتي هذه االأرقام، لتك�سف حجم التاأخر 
التنمـــوي وامل�ساكل البدائية الذي تتخبط 
من  فالع�سرات  ــــص،  االأورا� عا�سمـة  فيها 
القرى واملدا�سر ال يزال قاطنوها يحلمون 
ب�سروريات احلياة من مياه وغاز وطرقات، 
فيما كرب وترعرع اآخرون يف �سكنات طوبية 
ال تليق باحلياة االآدمية، هذا دون احلديث 
�ساأنها  من  التي  للم�ساريع  التام  الغياب  عن 
توفري منا�سب �سغل لهوؤالء، فاحلديث عنها 
الرتكيز  كل  اأن  طاملا  االهتمامات،  اآخر  من 
التنموية  املــ�ــســاريــع  على  من�سب  حاليا 

املرتبطة اأ�سا�سا ب�سروريات املعي�سة.

على  الــثــاين  يومه  يف  اأمــ�ــص  نهار  توا�سل 
التوايل، اإ�سراب الطاقم الرتبوي واالإداري 
القدمية  تيمقاد  مبتو�سطة  الــعــمــل  عــن 
تنديدا  باتنة،  واليــة  يف  تيمقاد  ببلدية 
اإليها  اآلت  التي  املزرية  الظروف  على  منهم 

املوؤ�س�سة.
وطالب املعنيون بتح�سني ظروف التمدر�ص، 
عدة  ــرا  ــوؤخ م املتو�سطة  �سهدت  اأن  بعد 
ـــوا مـــن خــاللــهــا عن  ـــرب ــات، اأع ــاج ــج ــت اح
تذمرهم من و�سعهم املهني، ما دفعهم االأمر 
اإىل مطالبة اجلهات املعنية التدخل العاجل 
ــال  ــم واالإه الت�سيب  حــالــة  على  لــلــوقــوف 
قولهم،  حد  على  املوؤ�س�سة   ت�سهدها  التي 
التع�سفية  القرارات  من  املعنيون  وا�ستكى 
ا�ستنكر  كما  املوؤ�س�سة،  ملدير  واالرجتالية 
من  حقهم  يف  املتكررة   االإ�ــســاءات  املعنيون 
تزايد  يف  باتت  والتي  امل�سوؤول،  هذا  طرف 
اأداء مهامهم، وهو  م�ستمر، ما ي�سعب عليهم 
ما خلف لديهم  يف اآن الوقت حالة من القلق 

واال�ستياء ب�سكل يومي.
من جانبه �سكل غياب الربوتوكول ال�سحي 

تذمر  حمل  كورونا،  فريو�ص  انت�سار  لتفادي 
االإجــــراءات  اأهـــم  مــن  باعتباره  املعنيني، 
بعدوى  ــة  ــاب ــس االإ� لتجنب  ـــة  االحـــرتازي
ال�ساأن  ذات  يف  نــدد  كما  كــورونــا،  جائحة 
االأمن   بانعدام  واالإداري  الرتبوي  الطاقم 
يف املوؤ�س�سة، ما جعلهم يعي�سون حالة خوف 

دائم من ت�سجيل بع�ص االعتداءات.
يذكر اأن الطاقم الرتبوي واالإداري بعد اأن 

تنديدا  �سابقة،  باحتجاجات  موؤخرا،  قام 
مدير  قبل  من  املمار�سة  بال�سيا�سة  منهم 
برحيل  خاللها  من  اأ�سروا  والتي  املوؤ�س�سة، 
باجلهات  دفع  املرات،  عديد  يف  االأخري  هذا 
على  للوقوف  حتقيق  جلنة  اإيفاد  املعنية 
و�سعية هذه االأخرية وامل�ساكل التي تتخبط  
ال�ساعة  حلد   الزالــت  واأنها  �سيما  و�سطها، 

حمل �سخط املعنيني عموما.

الق�سبات،  ببلدية  م�ساتي  عدة  و�سهدت 
حركة غري م�سبوقة فيما يخ�ص الرت�سد 
مبوا�سي املواطنني، حيث تكبد الكثري من 
خ�سائر  البلدية  بذات  املوا�سي  اأ�سحاب 
م�سدر  ب�سببها  وفقدوا  وفادحة،  كبرية 
جرياط  م�ستتي  عرفت  اأن  بعد  رزقهم، 
موا�سي  و�سرقة  �سطو  حادثتي  و�ُسوعب 
على التوايل، ليعي�ص املوالون يف الق�سبات 
حالة من الرتقب وحرا�سة ليلية دائمة.

التي  الظاهرة،  هــذه  كثريون  وا�ستنكر 
العائالت  رزق  تاأتي على م�سادر  ما  دائما 
يف  القاطنون  خا�سة  والفقرية،  املعوزة 
املناطق اجلبلية ومناطق الظل والبعيدة 

االإنــارة  عنها  تغيب  والتي  االأنــظــار  عن 
العمومية مما ي�سهل من عملهم، باعتبارها 
ذات م�سالك كثرية وطرقات مع البلديات 
املجاورة على غرار بلدية نقاو�ص وبلدية 
اأزال بوالية �سطيف واأي�سا  اجلزار وعني 

احلامة وبوطالب بذات الواليـة.
�سرقـة  اإىل  جرياط،  مب�ستة  وتعر�ص 
ال�سحية  ــا  اأم غنـم،  راأ�ــص   20 من  اأزيــد 
االأخرى مب�ستة �سوعب، فقد �سرقت منه 
20 راأ�ص من موا�سيهم ومل يرتك له �سيئا، 
ليتكبدوا خ�سائر يف ظرف ح�سا�ص تغيب 
ما  ال�سرتجاع  التجارية  احللول  كل  عنه 

مت نهبـه.

ال�سهيد  ابتدائية  تالميذ  اأولــيــاء  جــّدد 
فا�سل، احتجاجهم  �ساحلي" باأوالد  "عمار 
بظروف  منددين  االبتدائية  مقر  اأمـــام 
الوعود  جت�سيد  وعــدم  املزرية  التمدر�ص 
االبتدائية  ربــط  ب�ساأن  لهم  منحت  التي 
اأبناءهم  يتمدر�ص  حيث  الــغــاز،  ب�سبكة 
ــواء بــاردة ال يقوى  يف ظــروف مزرية واأج
ب�سيا�سة  منددين  حتملها،  على  البالغون 
تطبيق  يف  االأمــام  اإىل  والهروب  التماطل 

وجت�سيد الوعود على اأر�ص الواقع.
ـــرث من  االأولـــيـــاء احــتــجــوا مــن قــبــل الأك
لالأ�سبوع  احتجاجهم  ليجددوا  اأ�سبوعني، 
متدر�ص  ــروف  ظ بتوفري  مطالبني  الثالث 
ــدة واأجــــــواء دافـــئـــة خــا�ــســة لكون  ــي ج
حتمل  على  قــادريــن  غــري  �سغار  التالميذ 
بـ"االأورا�ص  ات�سالهم  ويف  ال�ستاء،  بــرودة 
وباقي  البلدية  رئي�ص  بــاأن  اأكـــدوا  نيوز" 
املنتخبني مل يوفوا بوعدهم املتمثل يف ربط 
االبتدائية ب�سبكة تدفئة جديدة وجيدة، 
بل كانت وعودهم جمرد �سمانات تطمينية 
باأن  ليوؤكدوا  الواقع،  اأر�ص  على  جت�سد  مل 
حتت  حرارة  درجات  يف  يدر�سون  اأبناءهم 
وال�سقيع  الربد  موجة  مع  خا�سة  ال�سفر 

التي اجتاحت ال�سرق االأورا�ص.

وطلباتهم  نداءاتهم  رغم  يحدث  هذا  كل 
منها  حــرم  التي  التدفئة  ب�ساأن  املتكررة 
�ساحلي  عمار  ال�سهيد  ابتدائية  تالميذ 
باأن  ــاروا  اأ�ــس حيث  فا�سل،  اأوالد  ببلدية 
لتتج�سد  كــانــت  الــبــلــديــة  رئــيــ�ــص  ـــود  وع
ــني اجــتــمــعــوا معه  ــي، ح ــا�ــس ــوع امل ــب ــس االأ�
االأمــور  لكن  ــاع،  االأو�ــس بتهدئة  وطالبهم 
اأن  الــعــادة  وجــرت  ال�سيطرة  عن  خرجت 
طالبوا  االأولــيــاء  ورق،  على  ــود  وع تكون 
االأق�سام  التدفئة يف جميع  بتوفري  جمددا 
فيها  يتواجد  التي  واملــرافــق  واحلــجــرات 
للدرا�سة،  احل�سن  ال�سري  ل�سمان  التلميذ 
"الربيكوالج" والرتقيع  �سيا�سة  عن  بعيدا 
التي ال فائدة منها، موؤكدين باأن املوؤ�س�سات 
الرتبوية يجب اأن تبنى على اأ�سا�ص �سحيح 
اأجيال مكونة والبد من  وم�ستقيم الإجناب 
هذه  الإجنــاح  املالئمة  الظروف  كل  توفري 
يف  البلدية  رئي�ص  املدى،  الطويلة  العملية 
نيوز"  "االأورا�ص  به  خ�ص  �سابق  ت�سريح 
اأكد باأن عملية ربط االبتدائية �ستكون يف 
اأقرب وقت حيث خ�س�ص "االأ�سبوع املا�سي" 
مل  االأ�سغال  لكن  االأ�سغال،  بداية  ليكون 
االأولياء  حفيظة  اأثــار  ما  وهــو  بعد  تبداأ 

وعّجل باحتجاجهم.

ما ُيعادل 37 باملائة من �ضكان عا�ضمـــة الأورا�س

اأحداث �ضطو و�ضرقة �ضهدتها بلدية الق�ضبات

ب�ضبب عدم جت�ضيد الوعود على اأر�س الواقع

ن�سف مليون من �سكان باتنـة يقطنون مناطق الظـل!
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خمتلف �ملر�فق �ل�صرورية وغريها من �لنقائ�ص.

خن�شلة

لأول مرة منذ بداية اجلائحة

م�ضاريع مل تنطلق واأخرى متوقفة

بعد �ضنوات من النتظار

بعد ف�ضخ اأغلب عقود املقاولت املتقاع�ضةيقطنون م�ضاتي "ال�ضافية" و"اأولد �ضعود"

اخلا�سة  الوبائية  الو�سعية  عرفت 
م�ست�سفيات  عــرب  كــورونــا  بــفــريو�ــص 
مع  ملحوظا  حت�سنا  �سطيف  واليـــة 
بداية ال�سنة اجلارية وهذا بعد نزول 
عدد االإ�سابات اإىل احلد االأدنى وهذا 
الأول مرة منذ بداية انت�سار اجلائحة 
وكانت  ــارط،  ــف ال مــار�ــص  �سهر  ــالل  خ
قد  الــفــريو�ــص  تف�سي  متابعة  جلنة 
بالوالية  جديدة  اإ�سابات   08 �سجلت 

يوم الثالثاء.
 14 ت�سجيل  مت  الــ�ــســدد  هـــذا  ويف 
حالة تخ�سع للعالج مب�ست�سفى حممد 
بو�سياف يف اجلهة اجلنوبية من والية 
�سطيف وهي احلاالت التي تتوزع على 
بلديات عني وملان وق�سر االأبطال وكذا 
قالل، فيما مت ت�سجيل �سفر اإ�سابة يف 
غرار  على  املجاورة  االأخرى  البلديات 
تبان  اأوالد  الــر�ــســفــة،  ـــاي،  ب �ــســالــح 

واأوالد �سي اأحمد.
اأما يف م�ست�سفى يو�سف يعالوي ببلدية 

التي  االإ�ــســابــات  عــدد  ــاإن  ف اأزال  عني 
حالة،   13 تتجاوز  ال  للعالج  تخ�سع 
م�ست�سفى  يف  ذاتــهــا  الو�سعية  ــي  وه
اجلهة  يف  بالعلمة  اخلــثــري  ــروب  ــس �
ال�سرقية من الوالية حيث دفع حت�سن 
اإىل  امل�سابني  عدد  وتراجع  الو�سعية 
العمليات  الإجــراء  املجال  فتح  اإعــادة 
خمتلف  يف  لــلــمــر�ــســى  اجلـــراحـــيـــة 

االأق�سام التابعة للم�ست�سفى.
ويف �سياق مت�سل بو�سعية امل�ست�سفيات 
عبلة  كــمــال  �سطيف  وايل  ــام  ق فقد 
بزيارة  الوالئي  املجل�ص  رئي�ص  رفقة 
حيث  الكبرية  عني  مل�ست�سفى  فجائية 
وكذا  االرتوازية  البئر  م�سروع  عاين 
جلهاز  املخ�س�سة  الــقــاعــة  مــ�ــســروع 
ال�سكانار، باالإ�سافة اإىل اطالعه على 
خزان االأك�سجني الذي مت و�سعه حيز 
اأجل  من  االأخــرية  ــة  االآون يف  اخلدمة 
فريو�ص  مر�سى  معاناة  من  التخفيف 

كورونا.

مازالت معاناة مكتتبي البيع باالإيجار 
منذ  متوا�سلة  �سطيف  بوالية  عــدل 
عدة �سنوات مع هذه ال�سيغة ال�سكنية 
يف ظل الكثري من امل�ساكل التي مل جتد 
حيث  االآن،  حلــد  احلــل  اإىل  طريقها 
ينتظرون  املكتتبني  من  االآالف  مــازال 
هذه  بعث  منذ  �سكناتهم  عل  احل�سول 
ال�سيغة ال�سكنية و�سط امتعا�ص كبري 
طرف  من  معهم  التعامل  طريقة  من 

القائمني على ت�سيري وكالة عدل.
تنظيم  يــتــم  اأ�ــســبــوعــيــة  وبــ�ــســفــة 
الوكالة  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفات 
املكتتبني  طرف  من  ب�سطيف  اجلهوية 
عدم  م�سكل  منهم  البع�ص  طرح  حيث 
ال�سكنية  احل�س�ص  اأ�ــســغــال  انــطــالق 
مع  احلــال  هو  كما  املواقع  من  عدد  يف 
احل�سة اخلا�سة بحي دنفري يف بلدية 
العلمة �سرق الوالية، وهو االأمر الذي 
عراقيل  وجود  اإىل  املكتتبون  اأرجعه 

بريوقراطية لتج�سيد هذا امل�سروع يف 
موقعه احلايل.

كما طرح العديد من املكتتبني م�سكل 
الــتــاأخــر الــفــادح يف اأ�ــســغــال االإجنـــاز 
هذا  ويف  بالوالية  مــواقــع  عــدة  عــرب 
هناك  اأن  املحتجني  اأحد  اأكد  ال�سدد 
االأ�سهر  خالل  للتوزيع  مقررة  ح�سة 
فيها  االأ�سغال  ن�سبة  اأن  غري  املقبلة 
تبقى منخف�سة وهو االأمر الذي يعني 
ا�ستحالة توزيع هذه احل�سة يف املوعد 
الوالئية،  ال�سلطات  طرف  من  املحدد 
من  فا�ستكوا  اآخــــرون،  مكتتبون  اأمــا 
�سهادات  على  احلــ�ــســول  يف  الــتــاأخــر 
عدم  هو  ذلك  من  واالأكرث  التخ�سي�ص 
تتعلق  معلومات  اأي  على  ح�سولهم 
جعل  الــذي  االأمـــر  وهــو  بو�سعيتهم، 
الــوزارة  بتدخل  يطالبون  املحتجني 
االختالالت  معاجلة  اأجل  من  املعنية 

احلا�سلة.

مبلغ  �سطيف  والية  م�سالح  خ�س�ست 
مايل يفوق 1.8 مليار �سنتيم من اأجل 
وقرى  م�ساتي  من  عدد  �سكان  تزويد 
بلدية بني موحلي يف اجلهة ال�سمالية 
الإنهاء  الكهرباء  ب�سبكة  الوالية  من 
لهذه  بالن�سبة  طويال  ــت  دام معاناة 
تو�سيع  من  �ست�ستفيد  التي  العائالت 
ال�سبكة وبالتايل التخل�ص من املعاناة 
الع�سوائي  الــربــط  ــذا  وك الــظــالم  مــع 
وخماطره الكبرية على حياة ال�سكان.
موحلي  بن  بلدية  م�سوؤويل  وح�سب 
 95 �سيم�ص  التو�سعة  مــ�ــســروع  فـــاإن 
�سابق  وقــت  يف  اإح�ساءها  مت  عائلة 
من خمتلف القرى واملدا�ســـر املعزولة، 
يرفع  اأن  �ساأنه  من  امل�سروع  اأن  علما 

يف  الكهرباء  ب�سبكة  التغطية  ن�سبة 
املائة،  يف   98 نحو  اإىل  البلدية  هذه 
املواطنني  بع�ص  ب�سكاوى  يتعلق  وفيما 
يف الــقــرى الــريــفــيــة مــن الــذيــن مل 
م�سالح  فاإن  احلايل  امل�سروع  ي�سملهم 
قائمة  وجـــود  على  ـــدت  اأك البلدية 
ال�سبكة  بهذه  لربطهم  ا�ستدراكية 

احليوية.
من  امل�ستفيدة  الــعــائــالت  وتنتظر 
اأ�سغال  يف  االنطالق  يتم  اأن  امل�سروع 
ــروع يف اأقــــرب وقـــت ممــكــن مع  ــس ــ� امل
احـــرتام اأجـــال االإجنـــاز وتــفــادي اأي 
املعاناة  ظل  يف  وهذا  تاأجيل  اأو  تاأخر 
الوقت  يف  الــعــائــالت  لــهــذه  الــكــبــرية 

الراهن.

"ال�سافية"  م�ستة  �ــســكــان  يــ�ــســارع 
واحلرمان،  البوؤ�ص  �سيقو�ص،  ببلدية 
ـــدام عــمــلــيــات الــربــط  ـــع بــ�ــســبــب  ان
الطبيعي  والغاز  الريفية  بالكهرباء 
يف  �ساهم  ما  لل�سرب،  ال�ساحلة  واملياه 
تعاين  التي  بالقرية  احلياة  �سعوبة 
العزلة  وانعدام اأدنى متطلبات احلياة 

الب�سيطة منذ �سنوات طويلة.
ببلدية  ــدي  ــل ــب ال املــجــلــ�ــص  وقــــال 
مايل  غــالف  تخ�سي�ص  �سيقو�ص،عن 
يتجاوز 2 مليار �سنتيم، من اأجل تزويد 
ال�ساحلة  باملياه  ال�سافية  منطقة 
الدرا�سة  ــاح  جن ــدم  ع لكن  لل�سرب، 
ب�سبكات  الــربــط  مب�سروع  اخلا�سة 
امل�سروع،  ـــام  اإمت دون  ــال  ح الــتــوزيــع 

م�ساريع  جت�سيد  امل�ستة  �سكان  وياأمل 
الغنب  لرفع  "الظل"،  مبناطق  التكفل 
منطقة  تعد  التي  امل�ستة  �سكان  عن 
"ظل" بامتياز، لي�سطدم �سكان املنطقة 
التنمية  برامج  من  امل�ستة  با�ستبعاد 
الإ�سعار  املعزولة  باملناطق  اخلا�سة 
�سعود" فقد  "اأوالد  اأما مبنطقة  اآخر، 
من  ر�سمية  موؤخرا وعود  �سكانها  تلقى 
ربط  وت�سمل  الوالئية  ال�سلطات  قبل 
املنطقتني ب�سبكة الكهرباء و تزويدهم 
باملياه ال�ساحلة لل�سرب وقنوات ال�سرف 
ال�سحي، وذلك فور االنتهاء من امل�سروع 
اخلا�سة  اخلارجية  بالتهيئة  اخلا�ص 

مب�سروع 586 �سكن اجتماعي.

ال�سكنية  امل�ساريع  من  عدد  تتواجد 
ببلدية عني فكرون، يف حالة �سلل منذ 
اخلا�سة  العقود  ف�سخ  بعد  اأ�سهر،  عدة 
باملقاوالت امل�سوؤولة على هذه الور�سات 
ال�سكنية التي �سجل تقاع�ص م�سوؤوليها 
امل�ساريع  ت�سليم  اآجــال  احــرتام  ب�سبب 

ال�سكنية مبختلف ال�سيغ.
ووقف املجل�ص البلدي على جملة من  
وكذا  االجنــاز  اأ�سغال  يف  الــتــجــاوزات 
امل�ستعملة،  البناء  مواد  نوعية  رداءة 
يف  ردعية  ـــراءات  اإج التخاذ  اأدى  ما 
العقود  بف�سخ  امل�سوؤولة  املقاوالت  حق 
املخت�سة،  للم�سالح  ملفاتهم  وحتويل 
فــيــمــا جتـــري حــالــيــا االأ�ــســغــال على 
مبختلف  �سكنية  وحدة   600 م�ستوى 
�سكنية  وحدة   120 بينها  من  ال�سيغ، 

مت اال�ستفادة منها خالل �سنة 2010-
2014 والتي مل تتجاوز ن�سبة االأ�سغال 
ب�سيغ  يتعلق  وفيما  باملائة،   40 الـ  بها 
بلدية  ا�ستفادت  فقد  املدعم  الرتقوي 
وحــدة   350 ح�سة  مــن  فــكــرون  عــني 
�سكنية مل يتم االنطالق بها بعد، فيما 
مل تتجاوز ن�سبة االأ�سغال على م�ستوى 

باملائة.  54 ال  �سكنية  وحدة   150
االأر�سية،  بالتح�سي�سات  يتعلق  وفيما 
من  فكرون  عني  بلدية  ا�ستفادت  فقد 
املوجهة  االأرا�سي  من  معتربة  ح�س�ص 
والتي  بعد،  توزيعها  يتم  مل  لكن  للبناء 
كان يتوقع االإعالن عن امل�ستفيدين منها 
تاأجيل  ليتم  املا�سي،  مار�ص  �سهر  خالل 
العملية اإىل حني االنتهاء من اإجراءات 

احلجر ال�سحي.

تعرف هذه االأيام بلديات 
خن�سلة، وموجة من 

ال�سقيع اأتت على كثري من 
املحا�سيل الفالحية واأحلقت 

بالفالحني خ�سائر فادحة، 
خا�سة على م�ستوى املنطقة 

اجلنوبية من �سحراء 
النمام�سة اأين تعر�ص 

حم�سول الفول واجللبانة 
وبع�ص اخل�سروات املو�سمية 

اإىل التلف.
و�سع جعل اأ�سحاب 

امل�ستثمرات الفالحية، 
يرفعون ان�سغالهم لل�سلطات 

وكذا امل�سالح الفالحية 
من اأجل التدخل وتقييم 
اخل�سائر، وت�سكيل جلنة 

اإح�ساء  االأ�سرار الناجمة 
من التقلبات اجلوية التي 
ت�سهدها مناطق الوالية، 

ب�سبب موجة ال�سقيع 
والربد، ومنه ويف حماولة 

تعوي�ص املوؤمنني منهم.

راأ�سها  وعلى  الوالئية  ال�سلطات 
وايل الوالية قامت بتنظيم خرجة 
وم�ساتي  قـــرى  ملختلف  تفقدية 
بلدية عني الطويلة وذلك للوقوف 
قاطنوا  ومطالب  ان�سغاالت  على 
هذه املناطق امل�سنفة كمناطق ظل، 
اعادة  ب�سرورة  ال�سكان  طالب  اين 
املهرتئة  الــطــرقــات  بع�ص  تعبيد 

املياه  ،وكــذا  الغاز  ب�سبكة  والربط 
التجمعات  لبع�ص  لل�سرب  ال�ساحلة 
املطالب  مــن  العديد  اإىل  اإ�ــســافــة 
املعي�سي  االإطــار  بتح�سني  اخلا�سة 

للمواطن.
من  الــعــديــد  يف  ـــة  ـــوالي ال وايل 
املطالب  هــذه  بــاأن  اأكــد  تدخالته 
م�سروعة والتي تعترب من اأولوياته، 

كما اأكد لهم اأنه وطاقمه �سيدر�سون 
التكفل  و�سيتم  املطالب  هــذه  كــل 
وخ�سو�سيات  االأولويات  ح�سب  بها 
�سكان  اأي�سا  طماأن  كما   ، املنطقة 
التكفل  �سيتم  باأنه  بازينة  قرية 
باإجناز ق�سمني ومطعم وقاعة عالج 
بتمدر�ص  للتكفل  ملحة  كاأولوية 

اأبناء املنطقة.

النقل  قــطــــــــاع  مــ�ــســالــح  ك�سفت 
اأزيد  �سرف  عن  خن�سلة،  لوالية 
من 9 ماليري �سنتيم كمنحة مقدمة 
كورونا،  فــريو�ــص  مــن  للمت�سررين 
 1500 مــن  اأزيـــد  ا�ستفادة  حيث 
 30 ــدرة  ق مــايل  مبلغ  مــن  �سخ�ص 

األف دينار.
ا�ستفاد  فقد  امل�سدر  ذات  وح�سب 
الثانية من  94 �سخ�ص يف املرحلة 
منحة كورونا من بينهم 14 قاب�ص 
اأزيد  ا�ستفاد  حني  يف  �سائق،  و13 
من 1140 �سائق �سيارة اأجرة و50 
و267  ال�سياقة  تعليم  مدر�سة 

�ساحب حافلة من بينهم 56 �سائق 
وقاب�ص وعمال احلافالت، وك�سفت 
مبلغ  منح  �سيتم  اأنه  امل�سالح،  ذات 
اآخر خالل االأيام القليلة القادمة 
جائحة  مــن  املت�سررين  لــفــائــدة 
يف  اأنــهــا  على  اأكـــدت  كما  ــا،  ــورون ك
ا�ستعداد دائم ال�ستقبال اأي اإ�سافة 
من  املت�سررين  تدعيم  يخ�ص  فيما 
اإىل  واأ�ــســارت  بالقطاع،  اجلائحة 
الإتباع  التح�سي�سي  العمل  ا�ستمرار 
واحرتام الربوتوكول ال�سحي عرب 
احل�سري  النقل  و�سائل  خمتلف 

وال�سبه احل�سري.

م�ساتي دون �سروريات احلياة بخن�سلة

بخن�سلة النقل  قطاع  يف  كورونا  من  املت�سررين  لتعوي�س  ماليري   9

اإ�سابات كورونا تنزل اإىل احلد الأدنى 
مب�ست�سفيات �سطيف

معاناة متوا�سلة مع �سكنات 
عدل منذ �سنوات

م�سكنا   95 لربط  �سنتيم  مليار   1.8
بالكهرباء يف بني موحلي

مواطنون ي�سارعون البوؤ�س واحلرمان 
بقرى اأم البواقي

الور�سات ال�سكنية م�سلولة 
يف عني فكرون

ال�سقيع يلحق 
الفالحني خ�سائر 

فادحة بخن�سلة
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قفزت �أ�سعار �لنفط بعد �إعالن �ل�سعودية 
�إ�سايف لالإنتاج. وو�سلت  عن خف�ص طوعي 
من  �لنفط  لبيع  �الآج��ل��ة  �لعقود  قيمة 
�لعام،  هذ�  من  مار�ص  ل�سهر  برنت،  ماركة 
للربميل،  دوالر   54.02 �إىل  �لبور�سة  يف 
ويف  �لبيع،  من�سات  لبيانات  وفقا  وذل��ك 
غرب  خ���ام  �سعر  �رت��ف��ع  �ل���وق���ت،  نف�ص 
تك�سا�ص �لو�سيط )WTI(، بن�سبة ٪0.5 

لي�سل �إىل 50.26 دوالر.

�لنفط  الأ�سعار  �الآجلة  �لعقود  �رتفعت 
لن�سهد  �الآ�سيوية  �جلل�سة  خ��الل  �خل��ام 
متغا�سية  فيفري  من   26 منذ  لها  �الأعلى 
�ل��دوالر من �الأدن��ى له  �رت��د�د موؤ�سر  عن 
للعالقة  وفقًا   2018 �أفريل  من   17 منذ 
�لعك�سية بينهم عقب �لتطور�ت و�لبيانات 
�القت�ساد  ع��ن  jتبع  �لتي  �القت�سادية 
وعلى  عامليًا  للنفط  م�ستهلك  �أكرب  �ل�سيني 
�القت�سادية  و�لبيانات  �لتطور�ت  �أعتاب 
�ملرتقبة من قبل �القت�ساد �الأمريكي �أكرب 

منتج وم�ستهلك للنفط يف �لعامل.
�إد�رة  تقرير  عن  �لك�سف  تت�سمن  و�لتي 
�ملنق�سي  ل��الأ���س��ب��وع  �ل��ط��اق��ة  م��ع��ل��وم��ات 
يعك�ص  ق��د  و�ل���ذي  جانفي  م��ن  �الأول  يف 
مليون برميل   2.8 �إىل نحو  �لعجز  تقل�ص 
�لقر�ءة  مليون برميل يف   6.1 نحو  مقابل 
ك�سف  قبل  وذل��ك  �ل�سابقة،  �الأ�سبوعية 
بنك �الحتياطي �لفيدر�يل يف وقت الحق 
�لفيدر�لية  �للجنة  �جتماع  حم�سر  عن 
من  �ساعات  وعقب  �الأخ��ري  �ملفتوح  لل�سوق 
�ملر�قبة  جلنة  �جتماع  فعليات  �نق�ساء 

�لوز�رية �مل�سرتكة ملجموعة �أوبك+.

�جلز�ئرية  �لكنفدر�لية  رئي�ص  ك�سف 
�أن  عقلي،  �سامي  �ملو�طنني  �لعمل-  الأرب��اب 
�جلديد  �القت�سادي  �لنموذج  �إىل  �النتقال 
�إنعا�ص  �أجل  من  خيار�  ولي�ص  �سرورة  �أ�سبح 

�القت�ساد �لوطني.
و�أو�سح عقلي لدي نزوله �سيفا على برنامج 
�الأوىل  �الإذ�عية  للقناة  �ل�سباح"  "�سيف 
�جلمهورية  رئي�ص  "لقاء  �أن  �الأربعاء  �أم�ص 
عبد �ملجيد تبون مع ممثلني عن كونفدر�ليات 
�أرباب �لعمل لبحث �لق�سايا �ملتعلقة باإنعا�ص 
خا�سة  مهم"،  جد  ك��ان  �لوطني  �القت�ساد 
�جلمهورية،  رئي�ص  خالله  لهم  "وجه  و�أن��ه 
بالنموذج  للنهو�ص  مهمة  ج��د  توجيهات 
م�ساهمة  وط��ري��ق��ة  �جل��دي��د  �الق��ت�����س��ادي 
�القت�ساد"  �الإن��ع��ا���ص  خطة  يف  �ل��ق��وى  ك��ل 
"خطة �الإنعا�ص �القت�سادي  �أن  موؤكد� �أي�سا 
لي�ست خيار� بل هي �إجبارية، وعلى �جلميع 
�أن  عقلي  و�أ���س��اف  جناحها".  يف  �مل�ساهمة 
عبد �لرئي�ص تبون �أ�سدى ملمثلي كنفدر�ليات 
لهم  وح���دد  توجيهات  ع��دة  �لعمل  �أرب���اب 
تناف�سية،  بناء �سناعة  �أجل  �لالأولويات من 
متطور،  خدماتي  وقطاع  متنوعة،  وفالحة 

تبعية  م��ن  ل��ل��خ��روج  حقيقيا  ب��دي��ال  ي��ك��ون 
عائد�ت �ملحروقات.

من  "�أ�سبح  �إن����ه  ق���ال  �أخ�����ر،  ج��ان��ب  م���ن 
�القت�ساد  مع  �لقطيعة  �إح��د�ث  �ل�سروري 
��ستعمال  تعميم  خ��الل  م��ن  وذل��ك  �لريعي 
�خلدمات،  وتقوية  �لتعامالت،  يف  �لرقمنة 
على  باملر�هنة  �القت�سادي  �لن�سيج  وتنويع 
�لبريوقر�طية  وحماربة  �لنا�سئة  �ملوؤ�س�سات 

�لنظر  و�إعادة  �ملح�سوبية  وكذلك  و�لر�سوة 
يف �ملنظومة �لبنكية".

كونفدر�ليات  هدف  �أن  �إىل  عقلي  �أ�سار  كما 
�حلفاظ  هو  �أي�سا  �لرئي�سي  �لعمل  �أرب���اب 
تطوير  ل�����س��م��ان  �ل�����س��غ��ل،  م��ن��ا���س��ب  ع��ل��ى 
و�سمان  �ل�سركات،  وديناميكية  �القت�ساد 
�لثقة  الإعطاء  �لقانونية  �ملنظومة  ��ستقر�ر 
للم�ستثمرين �سو�ء �جلز�ئريني �أو �الأجانب.

قال وزير املناجم، حممد عرقاب اأنه �شيتم اإطالق م�شروع ا�شتغالل منجم احلديد غار جبيالت بتندوف �شهر جانفي اجلاري، 
مو�شحا اأن املفاو�شات جارية مع ال�شريك الأجنبي لإجناز مركب لإنتاج 12 مليون طن/�شنويا.

ينتج 12 مليون طن من احلديد �ضنويا، عرقاب

ارتفاع عدد عمليات القيد يف ال�ضجل التجاري يف اجلزائر..

من اأجل اإنعا�س القت�ضاد الوطني، �ضامي عقلي

لل�سجل  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  م�سالح  �أع��ل��ن��ت 
عملية   361557 ت�سجيل  ع��ن  �ل��ت��ج��اري 
على �مل�ستوى �لوطني ب�سفتي �سخ�ص طبيعي 
ومعنوي خالل �سنة 2020. و�أو�سحت وز�رة 
 133845 �سجل  باأنه  لها،  بيان  يف  �لتجارة 
من  �لفرتة  بنف�ص  ومقارنة  طبيعيا،  �سخ�سا 
مقيد�  ب�114981  قدر  حيث   2019 �سنة 

بها �أي بزيادة 16.4 باملئة.
�إىل  �لبيان  �أ�سار  �لتعديالت  يخ�ص  وفيما 
�أنها بلغت 103044 عملية تعديل بالن�سبة 

ل�سنة 2020 مقابل 323713 لنف�ص �لفرتة 
بن�سبة  قدر  بانخفا�ص  ��أي   2019 �سنة  من 

باملئة.  68.2
وب��خ�����س��و���ص ع��م��ل��ي��ات �ل�����س��ط��ب ف��ق��درت 
ل�سنة  بالن�سبة  �سطب  عملية  ب�72968 
�سنة  خالل   79693 �سطب  مقابل   2020

باملئة. ب�8.4  قدر  بانخفا�ص  �أي   2019
عن  ذ�ت���ه  �مل�����س��در  ك�سف  �آخ���ر  �سياق  ويف 
ت�سجيل 14858 مقيد� جديد� خالل �ل�سنة 
�ملا�سية مقابل 15596 مقيد يف نف�ص �لفرتة 

من 2019 �أي بانخفا�ص قدر ب�4.7 باملئة.
على  �لتعديل  عمليات  تر�جعت  باملقابل 
بعدد   2020 ل�����س��ن��ة  �ل��ت��ج��اري  �ل�����س��ج��ل 
 18.1 بلغت  �نخفا�ص  بن�سبة  �أي   29971
كانت  حيث   2019 ب�سنة  م��ق��ارن��ة  باملئة 

تعديل. عملية   36597
�لتجاري  �ل�سجل  من  �ل�سطب  عمليات  �أم��ا 
 1.2 ب�  بن�سبة   2020 �سنة  �نخف�ست  فقد 
 2019 ب�سنة  مقارنة   6868 بعدد  باملائة 

حيث كانت 6788 عملية �سطب.

و�سرح عرقاب على �أثري �الأمو�ج �الإذ�عية 
�لو�جب  �لنطاق  �لو��سع  �الأول  ''�مل�سروع  �أّن 
غار  �حلديد  منجم  ��ستغالل  هو  جت�سيده 
رئي�ص  م��ن  تعليمات  تلقيت  �إذ  ج��ب��ي��الت، 
�جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، �أثناء �جتماع 
�أجل ت�سريع و�إنهاء هذه  جمل�ص �لوزر�ء من 
�إىل  و�أ�سار  �جل��اري''،  جانفي  �سهر  �لعملية 
�إنهاء  ق�سد  لنا  بالن�سبة  كبري  حتدي  ''�إّن��ه 
وجت�سيد �مل�سروع �الأول �سهر جانفي و�إطالق 
�سنقوم  كما  ممكن،  وقت  �أق��رب  يف  �الأ�سغال 
عما قريب ببناء مركب ��ستغالل و�النتقال 
�إىل �النتاج يف �ملدى �لق�سري، قبل �أن ي�سيف 

''لدينا �لتز�م �أمام رئي�ص �جلمهورية''.
باإجناز  �أوال  �الأم��ر  يتعّلق  �لوزير،  وح�سب 
�ملنطقة  ه��ذه  يف  �حل��دي��د  ��ستغالل  مركب 
�مل��دى  على  �سنويا  ط��ن  مليون   12 الإن��ت��اج 
�الأولية  �مل��و�د  من  نوعني  وي�سمل  �لق�سري، 
�لوطني  ل��ل��ط��ل��ب  ج��ه��ة  م���ن  ل��ال���س��ت��ج��اب��ة 
�مل�سمون  حيث  م��ن  ''م��ل��م��و���ص  م�ستوى  م��ع 
�سوق  �أخرى  �ملائة ومن جهة  56 يف  يتجاوز 

�لت�سدير''.
والأجل جت�سيد هذ� �ملركب، �أو�سح �لوزير �أن 
''نقا�سات  �لوز�رية كانت يف مرحلة  د�ئرته 
�ملقبول  �الأجنبي  �ل�سريك  م��ع  مبا�سرة'' 
ال�ستغالل هذ� �ملنجم، مربز� �أّن �الأمر يتعلق 
ببلد ''�سديق'' تعمل معه �جلز�ئر منذ فرتة 

طويلة بخ�سو�ص هذ� �مللف.
وذك���ر ع��رق��اب ب���ان دف���رت �ل�����س��روط قد 
م�سكلة  حتديد  �ل�سريك  مع  ومت  ��ستكمل 
على  عائقا  ي�سكل  �ل��ذي  �لفو�سفاط  �إز�ل��ة 
�سمان  ق�سد  وذل���ك  �ملنجم  ه��ذ�  م�ستوى 
جناحه عن طريق �النتقال �أوال عرب مرحلة 
�سرورية''.،  ''رئي�سية  تعد  �لتي  �لبناء 
م�سيفا �أنه من �ملنتظر �أن يخلق هذ� �مل�سروع 
3.000 من�سب عمل، مبا يف ذلك �ألف من�سب 
مذكر�  لال�ستغالل،  �الأوىل  �ملرحلة  الإطالق 
�لكائنني  للحديد  �لعمالقني  �ملنجمني  ب��اأن 
يقارب  باحتياط  يزخر�ن  تندوف  بوالية 

طن. مليار   3.5
فيتعلق  جت�سيده  �ملقرر  �الآخر  �مل�سروع  �أما 
�حلقول  م�ستوى  على  �لفو�سفات  با�ستغالل 
و�سوق  عنابة  بواليات  �ملتو�جدة  �ل�سا�سعة 
مرحلة  يف  تتو�جد  و�لتي  وتب�سة  �هر��ص 
جممع  مع  بالتعاون  وه��ذ�  �لتحجيم  �ع��ادة 

�سوناطر�ك بهدف حت�سني �د�ئها.
مليار   2 يقارب  ما  �حلقول  ه��ذه  وحت�سي 
�ستدخل  و�لتي  �ل��رو�ت  �حتياطي  من  طن 
�لقر�ر  �تخاذ  عقب  �ال�ستغالل  حيز  قريبا 
�بدو�  �جنبي  �سريك   12 طرف  من  �لنهائي 
�لوزير  �أعلن  حيث  ال�ستغاللها،  ��ستعد�دهم 
�ب��د�ء  �إىل  ''�ل���دع���وة  �ن  �الإط����ار  ه��ذ�  يف 

�الهتمام جاهزة و�سيتم ن�سرها قريبا''.
�أ�سار  لل�سر�كة،  جيد  ت�سيري  �سمان  وبهدف 
وزير �ملناجم �ىل �نه مت جتنيد فريق كبري 
من �ملخت�سني ال�سيما يف جمال �لقانون وهذ� 
من �جل حماية م�سالح �لبلد. وفيما يخ�ص 
��ستغالل �لزنك و�لر�سا�ص على م�ستوى و�د 
هذ�  �ن  عرقاب  �و�سح  )بجاية(،  �م��ي��زور 
''�أكر تعقيد�'' عالوة على �ن �الأمر  �حلقل 

يتعلق ''مبناجم باطنية''.
�ل�����س��دد، وجود  ه��ذ�  �ل��وزي��ر، يف  �ك��د  كما 
نظر�  ���س��رك��اء  ع��دة  م��ع  ج��اري��ة  مباحثات 

وتكنولوجيا  مهار�ت  يتطلب  ��ستغاللها  الأن 
�مل�سروع  ه��ذ�  �ن  بالقول  م�سيفا  متطورة، 
حيز  �إدخ��ال��ه  يف  لالإ�سر�ع  الأ�سغال  يخ�سع 

�النتاج.
وجود  �ىل  �لوزير  �أ�سار  �خ��رى،  جهة  ومن 
�لتي  �لغر�نيت  و  رخام  حقل   40 يقارب  ما 
ولكنها  �لعامل  يف  �لنوعية  �أح�سن  من  تعترب 
م�ستغلة  غري  �أو  كبري  ب�سكل  م�ستغلة  غري 
متاما يف �لوقت �لذي يتم ��ستري�د 500 �لف 

طن من �لرخام و�لغر�نيت �سنويا.
�ملقرر  �مل�ساريع  �ىل  ع��رق��اب  ت��ط��رق  كما 
و�لتي  �جل��اري��ة  �ل�سنة  خ��الل  جت�سيدها 
تهدف �ىل �دخال حيز �ال�ستغالل كل حقول 
�ملنتجات غري �حلديدية، على غر�ر كربونات 

�لكال�سيوم و�ملنغنيز و�لبنتونيت.
�سيتم  �ن��ه  �ل��وزي��ر  �أك��د  �ل�سدد،  ه��ذ�  ويف 
غر�ر  على  نادرة  معادن  ��ستغالل  مرة  الأول 
موؤ�سر�ت  هناك  �ن  �ىل  م�سري�  �لليثيوم، 
بالبي�ص  �ملعادن  هذه  من  كميات  وجود  عن 

و�لنعامة وب�سار و�ليزي.
وبهدف �سمان حتديد جيد لهذه �المكانيات، 
�سيتم مر�فقة �لعملية من طرف وز�رة �لدفاع 
�جليوفيزياء  ��ستعمال  خ��الل  من  �لوطني 

و�ال�ست�سعار عن بعد من �لف�ساء.

اأكرث من 361 األف �صركة اأ�ص�صت �صنة 2020

االإنتقال اإىل النموذج اجلديد �صرورة ولي�ض خيارا

يف  �جلز�ئري  �لدينار  قيمة  تهاوي  يدفع 
�أ�سعار  �لتهاب  �إىل  �ملا�سية  �لقليلة  �الأ�سهر 
بالن�سبة  �ل�ساأن  هو  كما  �ملو�د  من  �لعديد 
كبرية،  قفز�ت  ت�سهد  �لتي  �لبناء  ملّ��و�د 
على �لرغم من جتميد �لعديد من �مل�ساريع 
�لفرتة  ظ��ل  يف  �ل��ور���س��ات  �جن��از  وتعليق 
�ل�سحية  �الأزم���ة  خلفية  على  �حلالية 
�ل�سعيد  على  ك��ورون��ا  وب���اء  وت��د�ع��ي��ات 

�القت�سادي و�الأن�سطة �ملرتبطة به.
�أ�سعار  �رت��ف��ع��ت  �مل��ن��ط��ل��ق��ات،  ه���ذه  وم���ن 

متاأثرة  �لوطنية  �ل�سوق  يف  �لبناء  م��و�د 
بتعامالت �لبور�سة �لعاملية يف هذ� �ملجال، 
تبنت  �ل��ت��ي  �ل��ت��وج��ه��ات  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�الحتياجات  ت��اأم��ني  جم��ال  يف  �حلكومة 
�لوطنية وتغطية �لطلب �ملحلي، و�النتقال 
يف م���رح���ل���ة الح���ق���ة جت�������س���دت خ���الل 
�لت�سدير  عمليات  عرب  �ملنق�سية  �ل�سنة 

لالإ�سمنت.
وتهدد هذه �لو�سعية �لعديد من �لور�سات 
�مل�ساريع  وغلق  �لن�ساط  على  بالتوقف 

و�حالة �لع�سر�ت من �ملقاوالت نحو ��سهار 
�جن��از  تكليف  �رت��ف��اع  ف�سال  �الإف���ال����ص، 
�مل�����س��اري��ع �مل��ح��ددة يف خ��الل �ل��در����س��ات 
وبالتايل  �ملائة،  يف   30 يفوق  مبا  �ملنجزة 
�ملعني،  للم�سروع  �لنهائية  �الأ�سعار  �رتفاع 
من  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ت�سليم  ت��اأخ��ر  ت���وؤدي  كما 
�مل�ساريع �ملقاوالتية يف مو�عيدها �ملقررة، 
غر�ر  على  �لوطنية  �لرب�مج  ذلك  يف  مبا 
�ل�ساأن  هو  كما  �ل�سكنية  �ل�سيغ  خمتلف 

بالن�سبة لرب�مج وكالة عدل.

اأ�صعار احلديد ''تلتهب'' يف ال�صوق الوطنية وتهدد امل�صاريع واملقاوالت

االنطالق يف ا�صتغالل منجم غار جبيالت جانفي اجلاري

اأ�صعار النفط فوق 54 دوالرا للمرة 
االأوىل منذ فرباير

اإقت�صاداخلمي�س 27 جمرب 2970/ 07 جانفي 2021 املوافق لـ 23 جمادى الأوىل 061442

�ضجل اأعلى م�ضتوى منذ قرابة ال�ضنة..

�ل�13  �الجتماع  يف  �مل�ساركون  و�أك��د 
للبرتول  �مل�����س��درة  �ل��ب��ل��د�ن  ملنظمة 
�سرورة  على  )�أوب���ي���ب+(  وحلفائها 
�لتلقيح  عمليات  رغ��م  �حل��ذر  توخي 
�سد وباء كوفيد-19، مع �ختيار �إبقاء 
م�ستوى �النتاج �حلايل ل�سهري فرب�ير 

ومار�ص �ملقبلني.
لالجتماع  �خلتامي  �لبيان  يف  وج��اء 
�لذي ن�سر عرب موقع �أوبيب �اللكرتوين: 
ب��اأن  �الج��ت��م��اع  يف  �مل�����س��ارك��ون  "�أقر 
بر�مج  �إثر  موؤخر�  تدعيمه  مت  �ل�سوق 
يف  �الأ���س��ول  �أ���س��و�ق  وحت�سن  �لتلقيح 
�حلذر  توخي  �سرورة  على  �أكدو�  حني 
هو�م�ص  و�سعف  �لطلب  نق�ص  ب�سبب 
وغريها  �ملرتفعة  و�ملخزونات  �لتكرير 

من �ل�سكوك".
و�أكدت �أوبيب+ من جديد على �لقر�ر 
�ل�12  �لوز�ري  �الجتماع  �أثناء  �ملتخذ 
مليون  5ر0  ب�  �النتاج  برفع  �لقا�سي 
برميل/�ليوم �بتد�ء من يناير 2021 
7ر7  من  �الن��ت��اج  تخفي�ص  �سبط  مع 
مليون  2ر7  �إىل  برميل/�ليوم  مليون 

برميل/�ليوم.
وح�سب �لبيان �خلتامي، �أقر �الجتماع 
برميل/�ليوم  مليون   2 جعل  ب�سرورة 
من  �سحبها  مت  �لتي  تدريجية،  ب�سورة 
�ل�سوق مع وترية �ستحدد ح�سب �سروط 

�ل�سوق".
�لتاأكيد  مت  �الج��ت��م��اع،  ه��ذ�  وخ��الل 

متابعة  يف  �ال���س��ت��م��ر�ر  ���س��رورة  على 
�لتموين  �سيما  ال  �ل�سوق،  ��سا�سيات 
�آثاره  كذ�  و  �وبيب+  جمموعة  خ��ارج 
�لنفط  جمال  يف  �لعاملي  �لتو�زن  على 

و�ال�ستقر�ر �لعام لل�سوق.
�مل�ستمر  ب��االل��ت��ز�م  �ل��ب��ي��ان  و�أ����س���اد 
ح�س�سهم،  باحرت�م  �الع�ساء  للبلد�ن 
�وبيب+  �ع�ساء  م�ساهمة  �ىل  م�سري� 
يف خف�ص �لطلب �لعاملي �ىل 1،9 مليار 

برميل ال �سيما �لتعديالت �لطوعية.
�وب��ي��ب+  دول  ج����ددت  ذل����ك،  وم���ع 
�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �الأه��م��ي��ة �ل��ب��ال��غ��ة يف 
ومو�زنة  �ملحددة  �مل�ستويات  �ح��رت�م 
فائ�ص �النتاج وفقا لقر�ر�ت �الجتماع 
جتنب  ب��ه��دف  وه���ذ�  �ل�12  و  �ل�11 

�لتاأخري �ملفرط يف �لعملية.
كما مت توجيه دعوة للبلد�ن �مل�ساركة 
"ذ�ت �الأد�ء �ل�سعيف" الإر�سال خططها 
�ملطلوبة  �مل��و�زن��ة  بتنفيذ  �ملتعلقة 
�مانة  �ىل  �الأن��ت��اج  فائ�ص  بخ�سو�ص 
 15 ي��وم  قبل  وه���ذ�  �وب��ي��ب  منظمة 

يناير 2021.
�التفاق  �الج��ت��م��اع، مت  ه��ذ�  وخ��الل 
للجنة  �ملقبل  �الجتماع  تنظيم  على 
 3 ي��وم  للمتابعة  �مل�سرتكة  �ل��وز�ري��ة 
�جتماع  �سيتبعها  حيث  �ملقبل  فرب�ير 
وكذ�  مار�ص   3 يوم  �للجنة  لذ�ت  �آخر 
يوم  �ل�14  �مل�سرتك  �لوز�ري  �الجتماع 

�لبيان. يختم  مار�ص،   4

''اأوبك+'' تقرر االإبقاء على اإنتاجها ومتنح 
ا�صتثناء لرو�صيا وكازاخ�صتان

امل�ضاركون يف الجتماع الوزاري الـ13 يدعون اإىل احلذر رغم عمليات التلقيح

قّرر اأع�شاء منظمة الدول امل�شدرة للبرتول وحلفائها )اأوبك+( الإبقاء على امل�شتويات 
احلالية لإنتاجهم خالل �شهري فيفري ومار�س، اإلّ اأنهم وافقوا على منح ا�شتثناء لرو�شيا 

وكازاخ�شتاين ح�شبما اأكده وزير الطاقة عبد املجيد عطار.



عك�شت املجزرة التي ارتكبت يف النيجر ال�شبت املا�شي وراح �شحيتها 100 �شخ�س، حالة اله�شا�شة الأمنية يف منطقة احلدود مع مايل وبوركينا فا�شو، كما لفتت اإىل توجه 
اجلماعات الإرهابية يف 2021 نحو فر�س ممار�شات اأكرث دموية �شد اأي مقاومة لل�شكان املحليني ل�شلطتهم.

القمة اخلليجية: 

يتجه لنتقال �ضلمي لل�ضلطة بعد 4 انقالبات ع�ضكرية.. 

بيان  يف  �لفل�سطيني  �الأ���س��ري  ن��ادي  �أك��د 
�نت�سار  بد�ية  منذ  �أنه  �الأربعاء،  �أم�ص  له، 
حتى  �الحتالل  �سجون  يف  كورونا  فريو�ص 
 188 �إىل  �الإ�سابات  �أعد�د  و�سلت  �ليوم، 
�أعالها  كان  �الأ�سرى،  �سفوف  بني  �إ�سابة 
يف �سجن "جلبوع" يف �سهر نوفمرب 2020، 
حيث جتاوز عدد �الإ�سابات يف حينه �أكر 

من 100.
�الإ�سابات  ع��دد  �أن  �إىل  �ل��ن��ادي  و�أ���س��ار 
�سجن  يف  �زدي���اد  يف  �الأ���س��رى  �سفوف  بني 
 31 تاريخ  فمنذ  �ل�سحر�وي"،  "�لنقب 
دي�سمرب 2020 وحتى تاريخ �ليوم، و�سلت 
�الإ�سابات �إىل 48 �إ�سابة، وهناك تخوفات 
عدوى  �نتقال  �حتمالية  ج��ّر�ء  تت�ساعد 
�أن  علًما  �الأخ��رى،  �الأق�سام  �إىل  �لفريو�ص 
من  ن�سبة  �أعلى  فيه  تقبع  "�لنقب"  �سجن 
�الأ�سرى �لفل�سطينيني، وعددهم يزيد عن 

�أ�سري.  1200

�سجون  �إد�رة  �أن  ذك���ره  �جل��دي��ر  وم���ن 
�نت�سار  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  ع��م��ل��ت،  �الح��ت��الل 
عقوبة  �إىل  �لوباء  حتويل  على  �ل��وب��اء، 
�إجر�ء�ت،  عدة  عرب  �الأ�سرى  بحق  تنكيل 
�لعزل  من  �ملزيد  فر�ص  منها  �لهدف  كان 
�لذي  �الأم���ر  �الأ���س��رى،  على  و�ل�سيطرة 

فاقم من �سعوبة �لظروف �العتقالية.
على �سعيد منف�سل، حذرت هيئة �سوؤون 
بيان  يف  �لفل�سطينية  و�ملحررين  �الأ�سرى 
�العتقالية  �ل��ظ��روف  ماأ�ساوية  من  لها 
و�ملعي�سية �لتي يعانيها �الأ�سرى يف معتقل 

حلم. بيت  "ع�سيون" جنوب 
جاكلني  �ل��ه��ي��ئ��ة  حم��ام��ي��ة  و�أو���س��ح��ت 
ع�سيون  يف  �الأ�سرى  ز�رت  �لتي  فر�رجة، 
فيها  يحتجز  �لتي  �ل��ظ��روف  �أن  �أم�����ص، 

مفهوم  على  ع��ار  ع�سيون  يف  �ملعتقلون 
من  هناك  �الأ���س��رى  يعاين  �إذ  �الإن�سانية، 
�لذي  �ل��ق��ار���ص  و�ل���ربد  �لنظافة  �ن��ع��د�م 
من  حرمانهم  جانب  �إىل  �أج�سادهم  ينه�ص 

�لطعام.
منعدمة  "�لنظافة  �أن  فر�رجة  وك�سفت 
جدً�،  كريهة  و�لر�ئحة  �ل�سجن،  د�خ��ل 
مكتظة  غ��رف  ويف  كبري  �الأ���س��رى  وع���دد 
�لكمية  �سيئ  �لطعام  �أن  كما  ومزدحمة، 
ومعظم �الأ�سرى ي�سكون من �جلوع فالطعام 
جوعهم،  ي�����س��د  وال  يكفيهم  ال  �مل��ق��دم 
�ل�ستوية  �ملالب�ص  نق�ص  من  يعانون  كما 
و�لبطانيات ومن تلف يف �ملر�حي�ص، �الأمر 
يف  حاجتهم  ق�ساء  على  يجربهم  �ل��ذي 

�أوعية بال�ستكية فارغة كعلب �ملياه".

�لقمة  ع��ن  �ل�سادر  �لُعال"،  "�إعالن  �أك��د 
�ل�سعودية  يف  و�الأربعني  �حلادي  �خلليجية 
باإعادة  �الأمل  بينها  بنود،   9 على  �لثالثاء، 
�لطبيعي.  م�����س��اره  �إىل  �مل�����س��رتك  �ل��ع��م��ل 
رئي�سية  �أه��د�ف   3 من  �الإع��الن  خال  بينما 
التفاق �مل�ساحلة �خلليجية، �سرح بها وزير 
فرحان،  بن  في�سل  �ل�سعودي،  �خلارجية 
و�أبرزها  �لقمة،  عقب  �سحفي  موؤمتر  خالل 
ومكافحة  �ل��دول،  �سوؤون  يف  �لتدخل  ع��دم 
و�جلماعات  �لكيانات  وحماربة  �الإره���اب، 
�ل�سعودية  �الأنباء  وكالة  وفق  �الإرهابية، 

)و��ص(.
�خلليجي  �لتعاون  دول  جمل�ص  ق��ادة  وقع 
بن  متيم  قطر  �أم��ري  وبينهم  �ل�سعودية،  يف 
�لعهد  �ل���ذي ق��ال ويل  �ل��ع��ال  ب��ي��ان  ح��م��د، 
ياأتي  �إنه  �سلمان  �الأمري حممد بن  �ل�سعودي 
�خلليجي  و�ال�ستقر�ر  �لت�سامن  "لتاأكيد 

�لود  �أو��سر  وتعزيز  و�الإ�سالمي،  و�لعربي 
يخدم  مب��ا  و�سعوبنا،  دول��ن��ا  ب��ني  و�ل��ت��اآخ��ي 
�آمالها وتطلعاتها". وخالل �ملوؤمتر �ل�سحفي، 
�أ�سار وزير �خلارجية �ل�سعودي، �إىل 3 نقاط 

رئي�سية مل ترد يف "�إعالن �لُعال" وهي:
يف  ت�سامنها  �أك��دت  �الأط���ر�ف  �ل��دول   -1
تهديد  �أو  منها  �أي  ب�سيادة  �مل�سا�ص  ع��دم 
�لوطنية  �للحمة  ����س��ت��ه��د�ف  �أو  �أم��ن��ه��ا، 
باأي �سكل من  ل�سعوبها ون�سيجها �الجتماعي 

�الأ�سكال.
ما  مو�جهة  يف  �ل��ت��ام  �ل���دول  وق���وف   -2
منها،  الأي  و�الإقليمي  �لوطني  باالأمن  يخل 
�أو  مبا�سرة  تدخالت  �أي  وجه  يف  وتكاتفها 
غري مبا�سرة يف �ل�سوؤون �لد�خلية الأي منها، 
وتعزيز �لتعاون ملكافحة �لكيانات و�لتيار�ت 
�أمنها  مت�ص  �لتي  �الإره��اب��ي��ة،  و�لتنظيمات 

وت�ستهدف ��ستقر�رها.

جميع  باإنهاء  �الأط��ر�ف  �لدول  �لتز�م   -3
من  �نطالقا  وذلك  �ل�سلة،  ذ�ت  �ملو�سوعات 
حر�سها على دميومة ما ت�سمنه �لبيان، و�أن 
�لثنائية  �ملباحثات  خالل  من  �لتعاون  ُيعزز 
جماالت  يف  خا�سة  بينها،  فيما  و�لتن�سيق 
مكافحة �الإرهاب و�جلر�ئم �ملنظمة بجميع 

�سوره.
كانت  نقاط  �إىل  �الإع���الن  يتطرق  مل  كما 
�ملقاطعة  دول  كانت  حيث  خ��الف،  مو�سع 
مطلبا،  ب�13   ،2017 ع��ام  منذ  تتم�سك، 
و�إتباع  جماعات  وحظر  قنو�ت  غلق  بينها 
قطر،  رف�سته  م��ا  وه��و  بعينها،  �سيا�سيات 

معتربة �إياه نوعا من �لو�ساية.
 3 م��ن  �أك��ر  م��ن  �أك��ر  منذ  �الأوىل  وللمرة 
�آل  �أمري قطر، متيم بن حمد  �سنو�ت، �سارك 
عن  �أ�سفرت  �لتي  �لثالثاء،  �لقمة،  يف  ثاين، 

�تفاق الإنهاء �الأزمة �خلليجية.

تعد  �لتي  �ملذبحة  �سبب  �ل�سكان  ويرجع 
 15 �إىل  �لبالد،  يف  دموية  �الأكر  بني  من 
م�سلحني   3 قدم  عندما  �ملن�سرم،  دي�سمرب 
�لقرويني،  من  �الأمو�ل  جلمع  �ملنطقة  �إىل 
هذه  ل��دى  كرهائن  �لعي�ص  �سئمو�  �لذين 

�ملجموعات �ملتطرفة، فقتلو� �ثنني منهم.
ومل تتنب �أي جمموعة م�سلحة م�سوؤولية 
تاميز"  "نيويورك  �سحيفة  لكن  �ملذبحة، 
تنظيم  ي��ك��ون  �أن  رج��ح��ت  �الأم��ري��ك��ي��ة، 
�لكربى" �الإرهابي،  �ل�سحر�ء  يف  "د�ع�ص 
موؤخًر�  �سيطرو�  عنا�سره  الأن  ور�ءه���ا، 
مايل  مع  �لثالثة  باحلدود  تيالبريي  على 

و�لنيجر وبوركينا فا�سو.
�أفقر  م��ن  تعد  �لتي  �لنيجر،  وتخو�ص 
جبهتني،  على  حربا  �الإفريقية،  �ل��دول 
مو�جهة  يف  �لغربية  �جلهة  م��ن  �الأوىل 
وتنظيم  �لكربى"،  �ل�سحر�ء  يف  "د�ع�ص 
�لقاعدة ممثال يف "جماعة ن�سرة �الإ�سالم 

و�مل�سلمني".
�ل�سرقية  �جلنوبية  �جلهة  من  و�لثانية 

مو�جهة  يف  ت�����س��اد  ب��ح��رية  م��ن  ب��ال��ق��رب 
�سرق  �سمال  يف  بوكوحر�م"  "جماعة 
غرب  يف  "د�ع�ص  تنظيم  و�أي�سا  نيجرييا، 

�إفريقيا".
هزميتني  �لنيجر  جي�ص  تلقى  عام  فقبل 
"كارثيتني" يف �جلبهة �لغربية، حيث قتل 
71 جنديا و�سابطا يف هجوم على مع�سكر 
بد�ية  وم��ع   ،2019 نهاية  "�إينات�ص" 

ثان  هجوم  يف  رج��ال   89 خ�سر   ،2020
مل�سلحني على مع�سكر "�سينغود�ر".

�لنيجر،  جي�ص  له  تعر�ص  هجوم  و�آخ��ر 
بتيالبريي،  �ملن�سرم  دي�سمرب   21 يف  وقع 
�أن  ُيعتقد  كمني  يف  جنود   7 قتل  عندما 
يقف  �لكربى"  �ل�����س��ح��ر�ء  يف  "د�ع�ص 
للنيجر،  �ل�سرقية  �جلبهة  ويف  ور�ءه. 
تبنت بوكوحر�م هجوما على قرية تومور 

 12 يف  نيجرييا،  مع  �حل��دود  من  بالقرب 
دي�سمرب �ملا�سي، خلف مقتل 34 قرويا.

و�أدى تر�جع جي�ص �لنيجر �أمام �سربات 
�جلماعات �مل�سلحة �سرقا وغربا، �إىل نزوح 
 160 منهم  مو�طن،  مليون  ن�سف  قر�بة 
يتجاوز  بلد ال  �لغربية، يف  باملنطقة  �ألف 
عدد �سكانه 23 مليونا، 40 باملئة منهم يف 

فقر مدقع.
ع�سكرية،  �ن��ق��الب��ات   4 �سهد  ب��ل��د  ويف 
�ل�سلمي  �النتقال  ميثل   ،2010 يف  �آخرها 
�لتوقف عنده،  لل�سلطة حدثا بارز� يجب 
خا�سة و�أن �لبالد تو�جه تهديد� �أمنيا قد 
�لنظام  ولي�ص  �لدولة  �إ�سقاط  �إىل  يوؤدي 

�ل�سيا�سي فقط.
�لرئا�سية  �الن��ت��خ��اب��ات  جن���اح  ومي��ث��ل 
مبختلف  �لبالد  توحيد  الإع���ادة  فر�سة 
تنظيمات  مو�جهة  يف  وقبائلها  �أعر�قها 
�إرهابية، حتاول �الإطاحة بالنيجر ودول 
�لو��سع  �متد�دها  على  �الإفريقي  �ل�ساحل 

يف �ل�سحر�ء �لكربى.
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اكت�ساف  االآن،  حتى  مت  اإنه  العاملية،  ال�سحة  منظمة  قالت 
41 دولة ومنطقة" يف  التاجي الربيطانية يف  "�ساللة الفريو�ص 
يدور  احلديث  اأن،  اإىل  املنظمة  واأ�سارت  العامل.  اأنحاء  خمتلف 
عن انت�سار ال�ساللة اجلديدة من الفريو�ص، يف الفرتة حتى يوم 5 

يناير. وذكرت املنظمة، اأن االأمر يتعلق "بحاالت انت�سار قليلة".
يف  جديدة  طفرة  اكت�ساف  خرب  انت�سر  دي�سمرب،  منت�سف  يف 
وزارة  ذكرت  كما   .2-SARS-CoV كورونا  لفريو�ص  بريطانيا 
ال�سحة يف جنوب اإفريقيا، يف وقت �سابق، اأن علماء الوراثة قد 
.501 ت�سمى  للبالد،  كورونا  فريو�ص  يف  جديدة  طفرة  حددوا 

.V2

انفجار مبطعم يف  �سخ�سا بجروح جراء   40 من  اأكرث  اأ�سيب 
ال�سرطة  ذكرت  ح�سبما  الثالثاء،  يوم  كو�سوفو  اإقليم  و�سط 
املدخل  دمر  الذي  االنفجار  اإن  ال�سرطة  وقالت  املحلية.     
على  جنم  فرييزاج،  بلدة  يف  هاو�ص"  "�ستيك  ملطعم  االأمامي 
املطعم، وفتحت حتقيقا يف  االأرجح عن خلل يف خزان غاز يف 

احلادث.
اإ�سابة  اإىل  اأدى  االنفجار  اإن  ال�سرطة،  يف  م�سوؤولون  وقال 
حالة  يف  امل�سابني  من  �سبعة  واإن  اأطفال،  بينهم  �سخ�سا،   42
خطرية.  وح�سب رئي�ص بلدية فرييزاجفاإن، فاإن االنفجار كان 
عنيفا لدرجة اأن املارة كانوا من بني امل�سابني اأي�سا، اإىل جانب 

زبائن املطعم.

اأعلن وزير اخلارجية االأمريكي، مايك بومبيو، توقيعه على 
اأمر �سطب ال�سودان من قائمة الدول الراعية لالإرهاب. وقال 
يف تغريدة على تويرت: "بعد اأ�سهر من املفاو�سات، وقعت على 
اأمر �سطب ال�سودان من قائمة الدول الراعية لالإرهاب و�سمان 
تعوي�ص �سحايا االإرهاب وعائالتهم''. وتابع: "فر�سة للحرية 

مرة واحدة يف كل جيل.. منافع هائلة''.
عام  القائمة  تلك  على  ال�سودان  اأدرجت  وا�سنطن  وكانت 
1993، ال�ست�سافته اآنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، 

اأ�سامة بن الدن.

ن�سره  من�سور  �سمن  ورد  الذي  اخلطاأ  الناتو  حلف  �سحح  
�سمن  الغربية  ال�سحراء  خريطة  ادماج  وت�سمن  موؤخرا، 
خريطة  النهائي  املن�سور  يف  ظهرت  حيث  املغرب،  خريطة 

ال�سحراء الغربية بحدودها املعرتف بها دوليا.
ايام  منذ  اظهر  االإنرتنت  على  النانو  حللف  الر�سمي  املوقع 
املحتلة  االأرا�سي  عمق  يف  متتد  املغربية،  للحدود  خريطة 
وقف  برنامج  حول  ورقة  �سمن  وذلك  الغربية،  ال�سحراء  يف 
الأول مرة  والذي ظهر  الناتو،  الدفاعي حللف  التعليم  تعزيز 

يف 14 دي�سمرب.

ع�سرات  االأربعاء،  اأم�ص  كونغ  هونغ  يف  ال�سلطات  اعتقلت 
اجلديد،  القومي  االأمن  قانون  مبوجب  املعار�سة،  ال�سخ�سيات 
لبكني،  منتقدين  ت�ستهدف  نوعها  من  اأمنية  عملية  اأ�سخم  يف 

ح�سب م�سادر حزبية واأمنية.
ويف حني قالت اأحزاب و�سخ�سيات معار�سة يف تغريدات على 
اعتقلت  ال�سلطات  اإن  "في�سبوك"  على  ومن�سورات  "تويرت" 
"التخريب"، نقلت وكالة فران�ص بر�ص عن  21 �سخ�سا بتهمة 
 50 "بلغ حواىل  اأن عدد املوقوفني  م�سوؤول كبري يف ال�سرطة، 

�سخ�سا".
و�سملت قائمة املعتقلني برملانيني �سابقني من اأمثال جيم�ص تو 
اأ�سغر  ن�سطاء  اإىل  باالإ�سافة  تينغ،  ت�سيوك  والم  وان  واأندرو 

�سنا.

كو�سوفو.. اإ�سابة الع�سرات 
بانفجار يف مطعم

بومبيو يعلن �سطب ال�سودان من 
قائمة ''الدول الراعية لالإرهاب''

الناتو يعتمد ر�سميا خريطة ال�سحراء 
الغربية املعرتف بها دوليا وي�سحح اخلطاأ

اعتقال الع�سرات من رموز 
املعار�سة يف هونغ كونغ

ال�ساللة "الربيطانية" لكورونا 
تنت�سر يف 41 دولة

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
النيجر يواجه �سربات "داع�س" و"بوكوحرام" 

مطالب متجددة بالإفراج عن الأ�سرى 
الفل�سطينيني املر�سى وكبار ال�ّسن

توقيع بيان م�سرتك لتاأكيد الت�سامن 
وال�ستقرار يف املنطقة

ال�سني تتوعد بالرد 
على املحادثات 

الدفاعية املزمعة 
بني تايوان واأمريكا

قالت �ل�سني يوم �أم�ساالأربعاء �إنها 
�ستقوم "برد �سروري" على �حلو�ر 

�لع�سكري �ملزمع بني �لواليات �ملتحدة 
وتايو�ن، �لتي تعتربها بكني �إقليما 

تابعا لها، م�سيفة �أنها تعار�ص ب�سدة 
هذ� �حلدث.

ياأتي هذ� بعدما �أعلنت وز�رة 
�خلارجية �الأمريكية �أن م�ساعد 

وزير �خلارجية لل�سوؤون �ل�سيا�سية 
و�لع�سكرية كالرك كوبر �سيديل 

�الإنرتنت  �فرت��سية" عرب  "بت�سريحات 
خالل �حلو�ر �ل�سيا�سي و�لع�سكري مع 

تايو�ن من مقر �لوز�رة يف وقت متاأخر 
من م�ساء �الأربعاء، لكنها مل تك�سف عن 

تفا�سيل �أخرى.
وقالت �ملتحدثة با�سم وز�رة �خلارجية 
�ل�سينية هو� ت�سون ينغ �إن بكني �ستقوم 
�ملوقف"  تطور  على  بناء  �سروري  "برد 

و�إنها "تعار�ص بحزم" هذه �ملحادثات.
و�أ�سافت �أن بكني حتث و��سنطن على 

�أن "توقف فور� �أي �سكل من �أ�سكال 
�لزيار�ت �لر�سمية و�لرو�بط �لع�سكرية 

مع تايو�ن، لتفادي �إحلاق �ملزيد من 
�ل�سرر باال�ستقر�ر يف م�سيق تايو�ن 

وبالعالقات بني �ل�سني و�لواليات 
�ملتحدة".

ق.د

ق.د
ق.د

ق.د

اأن�سار ترامب 
يتظاهرون �سد 

م�سادقة الكونغر�س 
على رئا�سة بايدن

�سرع �آالف من �أن�سار �لرئي�ص 
�الأمريكي دونالد تر�مب، �أم�ص 
�الأربعاء، بتنظيم مظاهر�ت يف 

�لعا�سمة و��سنطن، �حتجاجا 
على �مل�سادقة �ملرتقبة على نتائج 

�النتخابات ل�سالح �لرئي�ص �ملنتخب 
جو بايدن.

و�سيعقد �لكونغر�ص يف وقت الحق، 
جل�سة ي�سادق فيها على نتائج 
�النتخابات �لتي جرت يف 03 

نوفمرب 2020، وفاز فيها �ملر�سح 
�لدميقر�طي جو بايدن.

و�حت�سدت بع�ص �ملجموعات 
من �ملحتجني ليال يف �لعا�سمة، 

قبيل �نطالق �ملظاهر�ت وت�سديق 
�لكونغر�ص على ت�سويت �ملجمع 

�النتخابي يف �النتخابات �لرئا�سية. 
ورفع �آالف �الأ�سخا�ص يف قلب �ملدينة 

الفتات منا�سرة لرت�مب، و�سط 
�إجر�ء�ت �أمنية و��سعة �لنطاق. 

من جانبه قال �لرئي�ص تر�مب يف 
تغريدة، �إنه �سيلقي خطابا الأن�ساره 

�سباحا يف حديقة "�إليب�ص" �أمام 
ق.د�لبيت �الأبي�ص.



عبد الهادي. ببدري. ععبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأ.ج

اأحمد بن يحي: )مدير تقني لرابطة باتنة الوالئية لكرة القدم(

يف  النا�سط  العر�ص  بئر  �سباب  اإدارة  وا�سلت 
لتدعيم  حتركاتها  للهواة  الثالث  الق�سم  بطولة 
حيث  اجلديد  للمو�سم  حت�سبا  الفريق  �سفوف 
جمموعة  مع  التعاقد  من  ال�سباب  م�سريو  متكن 
املدافع  من  كل  غــرار  على  اجلــدد  الالعبني  من 
ومهاجم  اأمني،  عزي  اأرنات  عني  الإحتاد  ال�سابق 
ترجي قاملة روينة اأمين الذي �سبق له اللعب يف 
فريق مولودية العلمة، كما تعاقد ال�سباب اأي�سا 
مع املهاجم ال�سابق الإحتاد القليعة و�سباب اأوالد 
الفريق يف  اأنور، كما جنح م�سريو  جالل بوخبلة 
جتديد عقد املدافع بوكركر �سالح الدين، فيما 
االأ�سماء  من  عدد  مع  جارية  املفاو�سات  تبقى 
الذي  الفريق  �سفوف  تدعيم  بغية  االأخـــرى 
يراهن على لعب االأدوار االأوىل يف بطولة املو�سم 
منها  يعاين  التي  املالية  امل�ساعب  رغم  اجلديد 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  ويرتقب  الفريق، 
خالل  املناف�سة  �سيغة  عــن  الك�سف  اهلل  �سعد 
يكتنف  الــذي  الغمو�ص  ظل  يف  اجلديد  املو�سم 
رغم  االأن  حلد  الثالث  بالق�سم  املتعلقة  االأمــور 
خالل  ال�سيغة  يف  الف�سل  على  الرابطة  تاأكيد 
اإنطالق  موعد  حتديد  عن  ف�سال  املقبلة  االأيــام 

التدريبات وكذا البطولة.

ال�صباب يتعاقد 
مع 04 العبني جدد

�شباب بئر العر�ش 

بدري. ع

لكرة  اجلـــزائـــري  االحتــــاد  ك�سف 
بتعاون  اخلا�سة  اللوائح  على  القدم 
موقعها  يف  وذلــك  الالعبني  و�سطاء 
التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  الر�سمي، 
ــبــوع وح�سب  ــس مــن هـــذا االأ� بــدايــة 
الغر�ص  فــاإن  للفاف  الر�سمي  املوقع 
من هذه اللوائح اجلديدة هو حماية 
اإطار متطلبات  الالعبني واملدربني يف 
من  فمثال  للفيفا  اجلديدة  التعاون 
بتنفيذ  �ست�سمح  الــو�ــســطــاء  جــانــب 
و�سفافية  حقيقية  �سيطرة  و�سمان 

كبرية يف اإنتقاالت الالعبني و�سيكون 
ــوين الــذي  ــان ــق ذلـــك هــو االإطـــــار ال
حظر  مــع  الو�سيط  مهنة  �سيحكم 
غري  الــو�ــســطــاء  على  الن�ساط  هــذا 
تفكر  الأخــر  جانب  ومن  بهم  امل�سرح 
االإحتادية يف و�سع ال�سيغة النهائية 
اإطــار  يف  باملدربني  املتعلقة  للوائح 
تنظيم عالقات العمل يف ميدان كرة 
املكلفة  جلنة  �ستعمل  حيث  الــقــدم 
العربي  ال�سيد  يقودها  والتي  بذلك 
من  الفيدرايل  املكتب  ع�سو  اأومعمر 

�سياغة وثيقة اللوائح اخلا�سة بعمل 
املدربني و التي �سوف حتدد القواعد 
املتعلقة بالعقود املربمة بني املدربني 
الهواة وذلك  اأو  و االأندية املحرتفة  
التعاقدي  االإ�ستقرار  حماية  بهدف 
يتوافق  مبا  االأنــديــة  و  املدربني  بني 
ــون هـــذا و�ــســيــتــم تقدمي  ــان ــق ال مــع 
املكتب  اأعــ�ــســاء  اإىل  الوثيقة  ــذه  ه
الفيدرايل خالل اجتماعه القادم من 
اأجل مناق�ستها وامل�سادقة عليها قبل 

البدء يف تنفيذه.

ــاق  وف اإدارة  جمل�ص  رئــيــ�ــص  ك�سف 
اأن  على  �ــســرار  احلكيم  عبد  �سطيف 
اجلزائر  يف  فريق  اأول  �سيكون  الوفاق 
يقوم بفتح االكتتاب اجلماهريي ل�سراء 
للوفاق  التجارية  ال�سركة  يف  االأ�سهم 
اأجل احل�سول على مداخيل مالية  من 
م�سروع  جت�سيد  نحو  موجهة  �ستكون 
ومن  بالفريق،  اخلا�سة  "االأكادميية" 
�سيتم  اأنـــه  �ــســرار  ك�سف  اأخـــر  جــانــب 
اجلديدة  االإدارة  بــني  املــهــام  ت�سليم 
اليوم،  نهار  االإدارة  ملجل�ص  والقدمية 
ملدة  اإ�سافية  مهلة  طلب  �سيتم  كما 
اجلزائرية  االإحتــاديــة  من  اأ�سبوعني 
لكرة القدم "الفاف" بغية اإكمال ملف 
املحرتف  الفريق  اإجازة  على  احل�سول 
يف  احلا�سلة  التغيريات  ب�سبب  وهــذا 

الفريق خالل االأيام الفارطة.
ال�ساب  املــيــدان  و�سط  غياب  وتــاأكــد 

اأمــام  ال�سبت  هــذا  مواجهة  عــن  دايل 
اأهلي الربج ب�سبب معاناته من االإ�سابة 
اجلولة  مباراة  خالل  لها  تعر�ص  التي 
حيث  داي،  ح�سني  ن�سر  اأمام  الفارطة 
حت�سل الالعب على راحة ملدة 05 اأيام 
غ�سة  املهاجم  يوا�سل  حني  يف  كاملة، 
تلقي العالج يف الوقت الراهن من اأجل 
االأهلي  اأمــام  الداربي  مبباراة  اللحاق 
جتهيز  على  الفني  الطاقم  ي�سر  حيث 
الكثرية  للغيابات  بالنظر  الــالعــب 
االأمــامــي ال�سيما  املــوجــودة يف اخلــط 
مع غياب جحنيط ب�سبب معاناتهم هو 

االأخر من االإ�سابة.
وعينت جلنة التحكيم التابعة للفاف 
مباراة  الإدارة  لطفي  بوكوا�سة  احلكم 
الق�سم  بطولة  من  ال�سابعة  اجلولة 
وامل�سيف  الوفاق  بني  املحرتف  االأول 
كل  مهمته  يف  وي�ساعده  ــربج  ال اأهــلــي 

اأ�سندت  حني  يف  ورميو�ص،  قــوراري  من 
واأثارت  لدعا�ص،  الرابع  احلكم  مهمة 
وفاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ت�سريحات 
خالل  ــرار  ــس � احلــكــيــم  عــبــد  �سطيف 
اأول  عقدها  التي  ال�سحفية  الــنــدوة 
الفريق  �سعار  تغيري  بخ�سو�ص  اأم�ص 
بت�سمية  وجعله  املقبلة  الفرتة  خالل 
كبريا  ت�ساربا   "1958 �سطيف  "وفاق 
الذين  الفريق  اأن�سار  بــني  االآراء  يف 
امل�ص برموز  اأجمعوا على �سرورة عدم 
الــ�ــســعــار اخلا�ص  الــفــريــق ومـــن ذلـــك 
حيث  ن�ساأنه،  منذ  واملعتمد  بالنادي 
ال�سعار  تغيري  فــكــرة  االأنــ�ــســار  رفــ�ــص 
ب�سرورة  الفريق  اإدارة  من  مطالبني 
والرتكيز  الفكرة  هــذه  عــن  الــرتاجــع 
فقط على حل امل�ساكل التي يعاين منها 

الفريق خ�سو�سا من الناحية املالية.

اجلمعة  غدا  ق�سنطينة  �سباب  ت�سكيلة  �ستكون 
اأمام  زواال  والن�سف  الثانية  ال�ساعة  من  بداية 
جمعية  اجلار  ح�ساب  على  الفوز  حتقيق  حتمية 
عني مليلة يف ملعب عابد حمداين باخلروب بعد 
تاأهيله ر�سميا وهي املواجهة االأوىل للفريق هذا 
املو�سم يف هذا امللعب بعد رف�ص االإ�ستقبال مبلعب 
اأ�سبال  و�سيكون  ال�سيئة  لالأر�سية  نظرا  حمالوي 
مطالبني  عمراين  القادر  عبد  التلم�ساين  املدرب 
ر�سيدهم  لتدعيم  ــثــالث  ال بــالــنــقــاط  بح�سد 
واالإرتقاء يف �سلم الرتتيب كما تعد هذه املواجهة 

فر�ستهم لتعوي�ص الهزمية القا�سية التي تلقوها 
ومن  اجلزائر  مولودية  اأمام  ال�سابقة  اجلولة  يف 
مليلة  عني  جمعية  الزائر  الفريق  فاإن  �سك  دون 
جاء للخروب من اأجل العودة اإىل دياره بالتعادل 
منذ  ت�سكيلته  حققته  مــا  لتاأكيد  االأقـــل،  على 
اإنطالق البطولة كما �سيكون املدرب عمراين غدا 
اأمام اختبار حقيقي للخيارات التي �سيعتمد عليها 
التي �سيحدثها يف  التغيريات  املواجهة، وحتى  يف 
حتقيق  اإىل  العبيه  قيادة  هدفه  �سيكون  حيث 
تقبل  ولن  املو�سم  بداية  منذ  لهم  اإنت�سار  ثاين 

نقاط هذه املقابلة الق�سمة على اإثنني باأي حال 
تاأزم  ذلك  فيعني  ذلك  حدث  واإن  االأحـــوال،  من 
الق�سنطينية،  للت�سكيلة  ن�سبي  ب�سكل  الو�سع 
يف  كبري  �سغط  حتت  تلعب  نف�سها  �ستجد  والتي 
اجلوالت املتبقية، فكل هذا جعل املدرب عمراين 
االأمور  النف�ص وحت�سني  ي�سر على �سرورة �سبط 
االعتبار  رد  ومنه  اخللفي  اخلــط  م�ستوى  على 
الأن  كــالم  جمــرد  يبقى  ذلــك  اأن  ولــو  للمدافعني، 
اأهدافا  يتلقون  اأ�سبحوا  ميباراكو  املدافع  رفقاء 

�ساذجة مل يتجرعها ال�سنافر اإىل حد االآن.

العلمة  يحت�سن ملعب عمار حار�ص بو�سط مدينة 
مولودية  بني  جتمع  وديــة  مقابلة  اليوم  اأم�سية 
حت�سريات  اإطــار  يف  ق�سنطينة  ومولودية  العلمة 
الفريقني للمو�سم اجلديد، وتعد املقابلة الودية هي 
املقابلة  �ستكون  حيث  "البابية"،  لت�سكيلة  الثالثة 
فر�سة للطاقم الفني من اأجل الوقوف على م�ستوى 
الت�سكيلة بعد اأكرث من �سهر كامل من التح�سريات، 
هوية  يف  الف�سل  اأجل  من  فر�سة  املقابلة  تعد  كما 
التعداد وهذا يف  �سيتم ت�سريحه من  الذي  الالعب 
ي�سم  الذي  الفريق  تعداد  يف  احلا�سل  الت�سبع  ظل 
28 العبا حلد االأن، وتعرف املقابلة غياب الالعب 

بودوخة ب�سبب االإ�سابة التي يعاين منها.
ومت االإتفاق خالل ال�ساعات الفارطة على التباري 
عليه  ي�سرف  ــذي  ال العيد  �سلغوم  هــالل  مــع  ــا  ودي
بوعراطة،  ر�سيد  العلمة  ملولودية  ال�سابق  املدرب 
جانفي   14 بــتــاريــخ  ـــودي  ال الــلــقــاء  بــرجمــة  ومت 

اإدارة الفريقني،  اجلاري بعد االإتفاق احلا�سل بني 
عن  يبحث  املولودية  مــدرب  فــاإن  اأخــر  جانب  ومن 
برجمة مباراة ودية خام�سة خالل الفرتة املقبلة، 
حيث يبحث بلعريبي عن مناف�ص للتباري معه وديا 

بتاريخ الثالثاء 19 جانفي اجلاري، علما اأن مدرب 
البابية م�سر على �سرورة التباري مع فرق من نف�ص 
امل�ستوى  على  للوقوف  الثاين  الق�سم  اأي  امل�ستوى 

الذي و�سلت اإليه حت�سريات الفريق.
العلمة  مولودية  اإدارة  من  مقربة  م�سادر  واأكدت 
عيد  عبا�ص  للفريق  ال�سابق  الالعب  حمامي  اأن 
متديد  برف�ص  موقفه  على  م�سرا  يبقى  املــالــك 
املهلة املمنوحة للفريق لت�سوية م�ستحقات الالعب 
بقيمة اإجمالية تناهز مليار �سنتيم بعد نهاية املهلة 
الفارطة مع نهاية ال�سنة، وبالن�سبة لق�سية الالعب 
فاإن ما ح�سل من تاأجيل ت�سوية م�ستحقات  عبا�ص 
تراهن  كانت  الفريق  اإدارة  كون  اإىل  يعود  الالعب 
العلمة  بلدية  طــرف  من  املمنوحة  االإعــانــة  على 
جزء  ت�سوية  اأجــل  من  �سنتيم  ماليري   06 بقيمة 
من م�ستحقات الالعب، وهذا قبل اأن يظهر ال�سراع 

احلا�سل حاليا.

ك�سف املدير التقني لرابطة 
القدم  لكرة  الوالئية  باتنة 
العديد  عن  يحي  بن  احمد 
اأ�سالت  الــتــي  الــنــقــاط  ــن  م
ــام  االأي يف  احلــرب  من  الكثري 
بخ�سو�ص  املا�سية  القليلة 
ق�سية ترب�ص املدربني وكذا 
وف�سل  املــدربــني  اإجـــــازات  
وحتى  " بداية  قائال:  فيها 
ال�سورة  يف  اجلــمــيــع  نــ�ــســع 
تقني  كمدير  مهامي  اأزاول 
باتنة  رابطة  م�ستوى  على 
وخربتي  �سنوات،  عدة  منذ 
�سنة،    48 تتجاوز  املهنية 
هي  يل  املـــ�ـــســـنـــدة  املــــهــــام 
التكوين والتطوير واكت�ساف 

املواهب الريا�سية وهذا وفقا للقوانني الواردة يف اجلريدة 
الر�سمية التي تن�ص على دور ومهام املدير التقني الوالئي، 
مدرب   200 م�ساركة  عرف  الــدويل  الرتب�ص  يخ�ص  فيما 
منهم مدربان من تون�ص ومدرب مزدوج اجلن�سية، وكان من 
تاأطري اأجنبي ومعهم املدرب ح�سني زكري املكون الفيدرايل، 
عك�ص  فقط،  �سنتيم  مبليون  قدرت  الرتب�ص  حقوق  اأن  كما 
ما اأ�سارت اإليه اأطراف اأخرى التي ادعت اأن املبلغ 2 مليون 

هي  مهامي  تقني  وكمدير  �سنتيم، 
التنظيم والتكوين واكت�ساف املواهب 
ولي�ص يل اأي دخل يف الت�سيري املايل 
على  اخلزينة  اأمني  وجود  باعتبار 

م�ستوى الرابطة".
ميكن  وال  عــقــد  لـــدي  واأ�ساف:" 
اأنني  كما  العقد،  التزامات  جتــاوز 
على  اأحــر�ــص  منتخب  ول�ست  معني 
مع  يربطني  الذي  الربنامج  تطبيق 
املدير  وكذا  اجلهوي  التقني  املدير 
اأي  يل  ولي�ست  الــوطــنــي،  التقني 
نائب  لالإ�سارة  املايل،  بالت�سيري  �سلة 
الرئي�ص هو من قام بالتكفل مببيت 
املرتب�سني على م�ستوى احد الفنادق 

مبدينة باتنة".
واأردف قائال:" بخ�سو�ص االإجازات، 
ومت  االإجـــازات،  تخ�ص  جمهولة  ر�سالة  تلقت  االحتادية 
تقرير  واأر�سل  امللفات  كل  راقب  جهوي  تقني  مدير  تكليف 
لالحتادية وال زلت اأمار�ص مهامي اإىل يومنا هذا، ولو كنت 
اإلغاء عقدي وهذه الق�سية ال حدث،  خمالفا للقوانني لتم 
وبع�ص  بلدية   61 تظم  باتنة  علما  اجلميع  نحيط  وحتى 
غرار  على  اإمكانيات  متلك  ال  واأنديتها  معزولة  املناطق 

بوزينة نارة فم الطوب تاخلمت".

الكاب يف اأول مواجهة ودية �صد ال�صاطو والطاقم 
الفني �صيقف على مدى جاهزية العبيه

االإدارة تفكر يف اإقامة ترب�ض بعنابة 
وتتجه لت�صوية م�صتحقات الالعبني

م�صري دزيري مع االأهلي مرهون 
بنتيجة الداربي اأمام الوفاق 

"ال�صام" على  الفوز  حتمية  "ال�صيا�صي" اأمام 
 يف مباراة جترى باخلروب 

البابية تواجه املوك يف اختبار ودي 
جديد مبلعب حار�ض  

الفاف حتدد لوائح و�صطاء الالعبني 
وتفكر يف اإعداد لوائح خا�صة باملدربني

�صرار يوؤكد على فتح االكتتاب اجلماهريي 
وت�صليم املهام مع كتفي هذا اخلمي�ض 

التكوين  مهمتي  �صنة..   48 تتجاوز  "خربتي 
واكت�صاف املواهب وال دخل لدي بالت�صيري املايل"
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جاهزية  على  للوقوف  املــبــاراة  هــذه  على  يعول 
يف  اأنــه  اإال  اجلوانب  كافة  من  العبيه  وم�ستوى 
العبيه  خــروج  على  جدا  حري�ص  يبقى  املقابل 
وتفادي  ال�سحية  الناحية  من  االأ�سرار  باأخف 
اأي اإ�سابات مع االإ�سارة اأن الغائب الوحيد بداعي 
اإ�سالم  املدافع �سالح  اليوم هو  لقاء  االإ�سابة عن 

الذي يتلقى العالج مب�سقط راأ�سه بعني متو�سنت.
م�سوؤويل ملعب عني  فاإن  �سابقا  اإليه  اأ�سرنا  وكما 
ياقوت ك�سفوا الإدارة الكاب اأن غرف تغري املالب�ص 
على م�ستوى امللعب غري جاهزة ولن تفتح اأبوابها 
يف وجه الفريقني اليوم ما يعني اأن اللقاء �سيجرى 

يف ظروف خا�سة
الطاقم  اأع�ساء  مع  الفريق  اإدارة  وعقدت  هذا 
اإجــراء  مكان  حتديد  اأجــل  من  اإجتماعا  الفني 
املذكورة  االأطــراف  تتو�سل  ومل  الثالث  الرتب�ص 
اإىل اإتفاق نهائي بخ�سو�ص املكان الذي �سيحت�سن 
حول  احلديث  تاأجيل  اإىل  اأدى  مع  الرتب�ص  هذا 

هذا املو�سوع اإىل يوم الغد. 
املح�سر  املواجهة  هذه  �ستمكن  اأخر  جانب  ومن 
مدى  على  الــوقــوف  مــن  جمــاهــد  بلعيد  الــبــدين 
جاهزية الالعبني �سيما من اجلانب البدين رغم 
اأنه هناك مزيد من الوقت للعمل اأكرث اإال اأن هذا 
هذا  ختام  مع  اجلميع  ي�سل  اأن  يتمنى  ــري  االأخ
الرتب�ص اإىل ن�سف اجلاهزية ال�سيما واأن بطولة 
توقف  بعد  جدا  خا�سة  �ستكون  القادم  املو�سم 
املناف�سة  اأجــواء  عن  واإبتعادهم  لالعبني  طويل 

والتدريبات. 

مباراته  باتنة  �سباب  فريق  اليوم  يجري 
الودية االأوىل منذ عودته اإىل التح�سريات 
حت�سبا للمو�سم اجلديد وهي املواجهة التي 
�ستجمعه بفريق هالل �سلغوم العيد مبلعب 
ال�ساعة  من  بداية  ياقوت  بعني  البلدي 
االأن�سار  ح�سور  ـــدون  وب زواال  الثانية 
العيد  �سلغوم  هــالل  �سد  الــيــوم  فــمــبــاراة 
الرتب�ص  خــتــام  ــاراة  ــب م مبثابة  �ستكون 
مراد  ــدرب  امل اأ�سبال  اأقــامــه  الــذي  الثاين 
بعا�سمة  اأيــام  ع�سرة  مــدار  على  رحموين 
ــــــص بــاتــنــة وهـــو الــرتبــ�ــص الــذي  االأورا�
والفني  الــبــدين  اجلــانــب  بــني  تنوع  عــرف 
والتكتيكي باالإ�سافة اإىل مباراة تطبيقية 
واحدة فقط ومن املرتقب اأن تكون مباراة 
اليوم �سد فريق هالل �سلغوم العيد فر�سة 
من  رحموين  مراد  املدرب  الأ�سبال  مواتية 
املناف�ص  واأن  ال�سيما  لديهم  ما  اإظهار  اأجل 
وي�سم  املو�سم  هــذا  التحدي  لرفع  ي�سعى 
مدرب  وبقيادة  جيدة  عنا�سر  �سفوفه  يف 

قدير هو ر�سيد بوعراطة.
قبل  من  رحموين  مراد  املدرب  ك�سف  كما 

اأن  على  قـــادر  تــعــداد  ميلك  اأنـــه  ملقربيه 
اأ�سا�سيني بنظر اإىل م�ستوى  ي�سكل فريقني 
املتقارب لالعبني كما �سيقوم خالل مباراة 
ومينح  لفريقني  التعداد  بتق�سيم  الــيــوم 
مبعدل  الالعبني  جلميع  امل�ساركة  فر�سة 
الفني  الطاقم  اأن  ورغم  فريق  لكل  �سوط 

ال�سريف  الرئي�ص  بقيادة  ال�ساوية  اإحتاد  فريق  اإدارة  تفكر 
بقيادة  الفني  الطاقم  مع  الت�ساور  وبعد  ياحي  املجيد  عبد 
املتوقع  ومن  القادم  الرتب�ص  اإقامة  مكان  يف  ح�سني  زكــري 
حيث  بعنابة  �سرايدي  اأعايل  يف  القادم  الرتب�ص  يجري  اأن 
تتواجد كل املرافق ال�سرورية، على اأن يحدد موعدا لرتب�ص 
بعد �سبط كل الرتتيبات ال�سرورية وهو ما يوؤكد اأن موعد هذا 
الرتب�ص مل يح�سم بعد كما �ستتخلله بع�ص املباريات الودية 
كورونا  بفريو�ص  املتعلقة  الوبائية  الو�سعية  حت�سنت  ما  اإذا 
وهي التي اعاقت برجمة الكثري من املباريات ويجدر االإ�سارة 
اإىل اأن االإدارة كانت تنتظر فتح احلدود من طرف ال�سلطات 
العليا للبالد مع تون�ص ال�سقيقة الإقامة هذا الرتب�ص كما كان 

معتادا عليه الفريق مع بداية كل مو�سم.
اإجراء  يف�سل  ح�سني  زكري  الباتني  التقني  اأن  علمنا  كما 

اأربع مباريات حت�سريية اأخرى مع فرق خمتلفة من اأجل خلق 
االن�سجام، ال�سيما اأنه كان قد اأكد يف وقت �سابق اأن الفريق 
بني  االن�سجام  لتحقيق  حت�سريية  مباريات  عدة  اإىل  يحتاج 
وعلى  باملئة   90 بن�سبه  الت�سكيلة  لتجدد  بالنظر  الالعبني 
املباريات  على  الرتكيز  زكري  املدرب  �سيحاول  االأ�سا�ص  هذا 
انطالق  قبل  الالعبني  بــني  االن�سجام  خللق  التح�سريية 

البطولة �سهر فيفري املقبل.
اإدارة فريق احتاد ال�ساوية بقيادة  اآخر، ت�سعى  على �سعيد 
الذين  الالعبني  م�ستحقات  لت�سوية  جاهدة  ياحي  الرئي�ص 
املالية بعد، خا�سة مع دخول  مازالوا مل ينالوا م�ستحقاتهم 
كل  عازم  الرئي�ص  فاإن  وعليه  الفريق  خزينة  مالية  اإعانة 
واأن وعدهم  العزم على ت�سديد م�ستحقات العبيه كما �سبق 

عندما اجتمع بهم �سابقا.

بالكامل على  اأنه مركز  الربج بالل دزيري  اأهلي  اأكد مدرب 
املباراة التي تنتظر االأهلي هذا ال�سبت اأمام وفاق �سطيف يف 
ح�سابات  يف  الكبرية  الأهميتها  بالنظر  العليا  اله�ساب  داربي 
دزيري  وجدد  اخلطر،  منطقة  من  اخلروج  اأجل  من  الفريق 
وال  االأهلي  مع  املفعول  �ساري  مــازال  عقده  اأن  على  التاأكيد 
جمال للحديث عن اإنتقاله اإىل فريق اأخر خا�سة اأن ال�سائعات 
املتداولة حتدثت يف اأكرث من مرة عن اإنتقاله اإىل فرق اأخرى 
حا�سمة  ال�سبت  مقابلة  وتعد  االأمــر،  هــذا  يح�سل  اأن  دون 
بالن�سبة للطاقم الفني لالأهلي الأن اأي تعرث جديد من �ساأنه 
اأن ينهي اإرتباط دزيري باالأهلي خ�سو�سا يف ظل االإنطالقة 
من  اجلــاري  املو�سم  بداية  يف  الفريق  �سجلها  التي  العرجاء 
خالل العجز عن حتقيق اأي فوز حلد االأن يف مقابل تعادلني 

و04 هزائم جعلت الفريق يحتل املرتبة االأخرية.
من  منقو�سة  ال�سبت  هذا  مقابلة  االأهلي  ت�سكيلة  وتخو�ص 
ب�سبب  عمري�ص  الالعب  غرار  على  الالعبني  بع�ص  خدمات 
مازال  الذي  عرو�سي  املدافع  عن  ف�سال  االإ�سابة  من  معاناته 
غري جاهز للعودة اإىل املناف�سة الر�سمية، فيما �ستكون باقي 

املهاجم  ذلك  يف  مبا  الفني  الطاقم  ت�سرف  حتت  اخليارات 
الثنائي  عن  ف�سال  االأمامي  اخلط  يف  عليه  املعول  عثمان  بن 
الدفاعي زغدان و�سبيعي بعد تعافيهما من االإ�سابة التي كانا 

يعانيان منها. 
ووافق رئي�ص النادي الهاوي الأهلي الربج احلوا�ص رما�ص على 
فتح االإكتتاب يف ال�سركة التجارية لالأهلي وهذا على اإعتبار 
اأن رما�ص يعترب ممثال للنادي الهاوي �ساحب اأغلبية االأ�سهم 
م�ساهمني  باإن�سمام  ال�سماح  اأجــل  من  اخلطوة  هذه  وجــاءت 
جدد اإىل ال�سركة التجارية بغية التخفيف من حدة االأزمة 
املالية التي يعاين منها الفريق، ومن املنتظر اأن يتم جت�سيد 
يف  العملية  اأن  خا�سة  املقبلة  الفرتة  خــالل  اخلطوة  هــذه 
اأن�سار االأهلي من  الوقت، ويتخوف  نظر رما�ص تتطلب بع�ص 
عزوف رجال االأعمال والتجار عن �سراء االأ�سهم يف ال�سركة 
التجارية بالنظر للو�سعية التي يعرفها الفريق يف حني يبقى 
الرئي�ص ال�سابق ملجل�ص االإدارة اأني�ص بن حمادي م�سرا على 
اإىل  �سنتيم(  مليار   24 )تناهز  الفريق  اإجتاه  ديونه  حتويل 

اأ�سهم.

�شباب باتنة

�شباب ق�شنطينة - جمعية عني مليلة

اإحتاد ال�شاوية

اأهلي الربج

وفاق �شطيف 

مولودية العلمة 
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اأحمد بن يحي: )مدير تقني لرابطة باتنة الوالئية لكرة القدم(

يف  النا�سط  العر�ص  بئر  �سباب  اإدارة  وا�سلت 
لتدعيم  حتركاتها  للهواة  الثالث  الق�سم  بطولة 
حيث  اجلديد  للمو�سم  حت�سبا  الفريق  �سفوف 
جمموعة  مع  التعاقد  من  ال�سباب  م�سريو  متكن 
املدافع  من  كل  غــرار  على  اجلــدد  الالعبني  من 
ومهاجم  اأمني،  عزي  اأرنات  عني  الإحتاد  ال�سابق 
ترجي قاملة روينة اأمين الذي �سبق له اللعب يف 
فريق مولودية العلمة، كما تعاقد ال�سباب اأي�سا 
مع املهاجم ال�سابق الإحتاد القليعة و�سباب اأوالد 
الفريق يف  اأنور، كما جنح م�سريو  جالل بوخبلة 
جتديد عقد املدافع بوكركر �سالح الدين، فيما 
االأ�سماء  من  عدد  مع  جارية  املفاو�سات  تبقى 
الذي  الفريق  �سفوف  تدعيم  بغية  االأخـــرى 
يراهن على لعب االأدوار االأوىل يف بطولة املو�سم 
منها  يعاين  التي  املالية  امل�ساعب  رغم  اجلديد 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  ويرتقب  الفريق، 
خالل  املناف�سة  �سيغة  عــن  الك�سف  اهلل  �سعد 
يكتنف  الــذي  الغمو�ص  ظل  يف  اجلديد  املو�سم 
رغم  االأن  حلد  الثالث  بالق�سم  املتعلقة  االأمــور 
خالل  ال�سيغة  يف  الف�سل  على  الرابطة  تاأكيد 
اإنطالق  موعد  حتديد  عن  ف�سال  املقبلة  االأيــام 

التدريبات وكذا البطولة.

ال�صباب يتعاقد 
مع 04 العبني جدد

�شباب بئر العر�ش 

بدري. ع

لكرة  اجلـــزائـــري  االحتــــاد  ك�سف 
بتعاون  اخلا�سة  اللوائح  على  القدم 
موقعها  يف  وذلــك  الالعبني  و�سطاء 
التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  الر�سمي، 
ــبــوع وح�سب  ــس مــن هـــذا االأ� بــدايــة 
الغر�ص  فــاإن  للفاف  الر�سمي  املوقع 
من هذه اللوائح اجلديدة هو حماية 
اإطار متطلبات  الالعبني واملدربني يف 
من  فمثال  للفيفا  اجلديدة  التعاون 
بتنفيذ  �ست�سمح  الــو�ــســطــاء  جــانــب 
و�سفافية  حقيقية  �سيطرة  و�سمان 

كبرية يف اإنتقاالت الالعبني و�سيكون 
ــوين الــذي  ــان ــق ذلـــك هــو االإطـــــار ال
حظر  مــع  الو�سيط  مهنة  �سيحكم 
غري  الــو�ــســطــاء  على  الن�ساط  هــذا 
تفكر  الأخــر  جانب  ومن  بهم  امل�سرح 
االإحتادية يف و�سع ال�سيغة النهائية 
اإطــار  يف  باملدربني  املتعلقة  للوائح 
تنظيم عالقات العمل يف ميدان كرة 
املكلفة  جلنة  �ستعمل  حيث  الــقــدم 
العربي  ال�سيد  يقودها  والتي  بذلك 
من  الفيدرايل  املكتب  ع�سو  اأومعمر 

�سياغة وثيقة اللوائح اخلا�سة بعمل 
املدربني و التي �سوف حتدد القواعد 
املتعلقة بالعقود املربمة بني املدربني 
الهواة وذلك  اأو  و االأندية املحرتفة  
التعاقدي  االإ�ستقرار  حماية  بهدف 
يتوافق  مبا  االأنــديــة  و  املدربني  بني 
ــون هـــذا و�ــســيــتــم تقدمي  ــان ــق ال مــع 
املكتب  اأعــ�ــســاء  اإىل  الوثيقة  ــذه  ه
الفيدرايل خالل اجتماعه القادم من 
اأجل مناق�ستها وامل�سادقة عليها قبل 

البدء يف تنفيذه.

ــاق  وف اإدارة  جمل�ص  رئــيــ�ــص  ك�سف 
اأن  على  �ــســرار  احلكيم  عبد  �سطيف 
اجلزائر  يف  فريق  اأول  �سيكون  الوفاق 
يقوم بفتح االكتتاب اجلماهريي ل�سراء 
للوفاق  التجارية  ال�سركة  يف  االأ�سهم 
اأجل احل�سول على مداخيل مالية  من 
م�سروع  جت�سيد  نحو  موجهة  �ستكون 
ومن  بالفريق،  اخلا�سة  "االأكادميية" 
�سيتم  اأنـــه  �ــســرار  ك�سف  اأخـــر  جــانــب 
اجلديدة  االإدارة  بــني  املــهــام  ت�سليم 
اليوم،  نهار  االإدارة  ملجل�ص  والقدمية 
ملدة  اإ�سافية  مهلة  طلب  �سيتم  كما 
اجلزائرية  االإحتــاديــة  من  اأ�سبوعني 
لكرة القدم "الفاف" بغية اإكمال ملف 
املحرتف  الفريق  اإجازة  على  احل�سول 
يف  احلا�سلة  التغيريات  ب�سبب  وهــذا 

الفريق خالل االأيام الفارطة.
ال�ساب  املــيــدان  و�سط  غياب  وتــاأكــد 

اأمــام  ال�سبت  هــذا  مواجهة  عــن  دايل 
اأهلي الربج ب�سبب معاناته من االإ�سابة 
اجلولة  مباراة  خالل  لها  تعر�ص  التي 
حيث  داي،  ح�سني  ن�سر  اأمام  الفارطة 
حت�سل الالعب على راحة ملدة 05 اأيام 
غ�سة  املهاجم  يوا�سل  حني  يف  كاملة، 
تلقي العالج يف الوقت الراهن من اأجل 
االأهلي  اأمــام  الداربي  مبباراة  اللحاق 
جتهيز  على  الفني  الطاقم  ي�سر  حيث 
الكثرية  للغيابات  بالنظر  الــالعــب 
االأمــامــي ال�سيما  املــوجــودة يف اخلــط 
مع غياب جحنيط ب�سبب معاناتهم هو 

االأخر من االإ�سابة.
وعينت جلنة التحكيم التابعة للفاف 
مباراة  الإدارة  لطفي  بوكوا�سة  احلكم 
الق�سم  بطولة  من  ال�سابعة  اجلولة 
وامل�سيف  الوفاق  بني  املحرتف  االأول 
كل  مهمته  يف  وي�ساعده  ــربج  ال اأهــلــي 

اأ�سندت  حني  يف  ورميو�ص،  قــوراري  من 
واأثارت  لدعا�ص،  الرابع  احلكم  مهمة 
وفاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ت�سريحات 
خالل  ــرار  ــس � احلــكــيــم  عــبــد  �سطيف 
اأول  عقدها  التي  ال�سحفية  الــنــدوة 
الفريق  �سعار  تغيري  بخ�سو�ص  اأم�ص 
بت�سمية  وجعله  املقبلة  الفرتة  خالل 
كبريا  ت�ساربا   "1958 �سطيف  "وفاق 
الذين  الفريق  اأن�سار  بــني  االآراء  يف 
امل�ص برموز  اأجمعوا على �سرورة عدم 
الــ�ــســعــار اخلا�ص  الــفــريــق ومـــن ذلـــك 
حيث  ن�ساأنه،  منذ  واملعتمد  بالنادي 
ال�سعار  تغيري  فــكــرة  االأنــ�ــســار  رفــ�ــص 
ب�سرورة  الفريق  اإدارة  من  مطالبني 
والرتكيز  الفكرة  هــذه  عــن  الــرتاجــع 
فقط على حل امل�ساكل التي يعاين منها 

الفريق خ�سو�سا من الناحية املالية.

اجلمعة  غدا  ق�سنطينة  �سباب  ت�سكيلة  �ستكون 
اأمام  زواال  والن�سف  الثانية  ال�ساعة  من  بداية 
جمعية  اجلار  ح�ساب  على  الفوز  حتقيق  حتمية 
عني مليلة يف ملعب عابد حمداين باخلروب بعد 
تاأهيله ر�سميا وهي املواجهة االأوىل للفريق هذا 
املو�سم يف هذا امللعب بعد رف�ص االإ�ستقبال مبلعب 
اأ�سبال  و�سيكون  ال�سيئة  لالأر�سية  نظرا  حمالوي 
مطالبني  عمراين  القادر  عبد  التلم�ساين  املدرب 
ر�سيدهم  لتدعيم  ــثــالث  ال بــالــنــقــاط  بح�سد 
واالإرتقاء يف �سلم الرتتيب كما تعد هذه املواجهة 

فر�ستهم لتعوي�ص الهزمية القا�سية التي تلقوها 
ومن  اجلزائر  مولودية  اأمام  ال�سابقة  اجلولة  يف 
مليلة  عني  جمعية  الزائر  الفريق  فاإن  �سك  دون 
جاء للخروب من اأجل العودة اإىل دياره بالتعادل 
منذ  ت�سكيلته  حققته  مــا  لتاأكيد  االأقـــل،  على 
اإنطالق البطولة كما �سيكون املدرب عمراين غدا 
اأمام اختبار حقيقي للخيارات التي �سيعتمد عليها 
التي �سيحدثها يف  التغيريات  املواجهة، وحتى  يف 
حتقيق  اإىل  العبيه  قيادة  هدفه  �سيكون  حيث 
تقبل  ولن  املو�سم  بداية  منذ  لهم  اإنت�سار  ثاين 

نقاط هذه املقابلة الق�سمة على اإثنني باأي حال 
تاأزم  ذلك  فيعني  ذلك  حدث  واإن  االأحـــوال،  من 
الق�سنطينية،  للت�سكيلة  ن�سبي  ب�سكل  الو�سع 
يف  كبري  �سغط  حتت  تلعب  نف�سها  �ستجد  والتي 
اجلوالت املتبقية، فكل هذا جعل املدرب عمراين 
االأمور  النف�ص وحت�سني  ي�سر على �سرورة �سبط 
االعتبار  رد  ومنه  اخللفي  اخلــط  م�ستوى  على 
الأن  كــالم  جمــرد  يبقى  ذلــك  اأن  ولــو  للمدافعني، 
اأهدافا  يتلقون  اأ�سبحوا  ميباراكو  املدافع  رفقاء 

�ساذجة مل يتجرعها ال�سنافر اإىل حد االآن.

العلمة  يحت�سن ملعب عمار حار�ص بو�سط مدينة 
مولودية  بني  جتمع  وديــة  مقابلة  اليوم  اأم�سية 
حت�سريات  اإطــار  يف  ق�سنطينة  ومولودية  العلمة 
الفريقني للمو�سم اجلديد، وتعد املقابلة الودية هي 
املقابلة  �ستكون  حيث  "البابية"،  لت�سكيلة  الثالثة 
فر�سة للطاقم الفني من اأجل الوقوف على م�ستوى 
الت�سكيلة بعد اأكرث من �سهر كامل من التح�سريات، 
هوية  يف  الف�سل  اأجل  من  فر�سة  املقابلة  تعد  كما 
التعداد وهذا يف  �سيتم ت�سريحه من  الذي  الالعب 
ي�سم  الذي  الفريق  تعداد  يف  احلا�سل  الت�سبع  ظل 
28 العبا حلد االأن، وتعرف املقابلة غياب الالعب 

بودوخة ب�سبب االإ�سابة التي يعاين منها.
ومت االإتفاق خالل ال�ساعات الفارطة على التباري 
عليه  ي�سرف  ــذي  ال العيد  �سلغوم  هــالل  مــع  ــا  ودي
بوعراطة،  ر�سيد  العلمة  ملولودية  ال�سابق  املدرب 
جانفي   14 بــتــاريــخ  ـــودي  ال الــلــقــاء  بــرجمــة  ومت 

اإدارة الفريقني،  اجلاري بعد االإتفاق احلا�سل بني 
عن  يبحث  املولودية  مــدرب  فــاإن  اأخــر  جانب  ومن 
برجمة مباراة ودية خام�سة خالل الفرتة املقبلة، 
حيث يبحث بلعريبي عن مناف�ص للتباري معه وديا 

بتاريخ الثالثاء 19 جانفي اجلاري، علما اأن مدرب 
البابية م�سر على �سرورة التباري مع فرق من نف�ص 
امل�ستوى  على  للوقوف  الثاين  الق�سم  اأي  امل�ستوى 

الذي و�سلت اإليه حت�سريات الفريق.
العلمة  مولودية  اإدارة  من  مقربة  م�سادر  واأكدت 
عيد  عبا�ص  للفريق  ال�سابق  الالعب  حمامي  اأن 
متديد  برف�ص  موقفه  على  م�سرا  يبقى  املــالــك 
املهلة املمنوحة للفريق لت�سوية م�ستحقات الالعب 
بقيمة اإجمالية تناهز مليار �سنتيم بعد نهاية املهلة 
الفارطة مع نهاية ال�سنة، وبالن�سبة لق�سية الالعب 
فاإن ما ح�سل من تاأجيل ت�سوية م�ستحقات  عبا�ص 
تراهن  كانت  الفريق  اإدارة  كون  اإىل  يعود  الالعب 
العلمة  بلدية  طــرف  من  املمنوحة  االإعــانــة  على 
جزء  ت�سوية  اأجــل  من  �سنتيم  ماليري   06 بقيمة 
من م�ستحقات الالعب، وهذا قبل اأن يظهر ال�سراع 

احلا�سل حاليا.

ك�سف املدير التقني لرابطة 
القدم  لكرة  الوالئية  باتنة 
العديد  عن  يحي  بن  احمد 
اأ�سالت  الــتــي  الــنــقــاط  ــن  م
ــام  االأي يف  احلــرب  من  الكثري 
بخ�سو�ص  املا�سية  القليلة 
ق�سية ترب�ص املدربني وكذا 
وف�سل  املــدربــني  اإجـــــازات  
وحتى  " بداية  قائال:  فيها 
ال�سورة  يف  اجلــمــيــع  نــ�ــســع 
تقني  كمدير  مهامي  اأزاول 
باتنة  رابطة  م�ستوى  على 
وخربتي  �سنوات،  عدة  منذ 
�سنة،    48 تتجاوز  املهنية 
هي  يل  املـــ�ـــســـنـــدة  املــــهــــام 
التكوين والتطوير واكت�ساف 

املواهب الريا�سية وهذا وفقا للقوانني الواردة يف اجلريدة 
الر�سمية التي تن�ص على دور ومهام املدير التقني الوالئي، 
مدرب   200 م�ساركة  عرف  الــدويل  الرتب�ص  يخ�ص  فيما 
منهم مدربان من تون�ص ومدرب مزدوج اجلن�سية، وكان من 
تاأطري اأجنبي ومعهم املدرب ح�سني زكري املكون الفيدرايل، 
عك�ص  فقط،  �سنتيم  مبليون  قدرت  الرتب�ص  حقوق  اأن  كما 
ما اأ�سارت اإليه اأطراف اأخرى التي ادعت اأن املبلغ 2 مليون 

هي  مهامي  تقني  وكمدير  �سنتيم، 
التنظيم والتكوين واكت�ساف املواهب 
ولي�ص يل اأي دخل يف الت�سيري املايل 
على  اخلزينة  اأمني  وجود  باعتبار 

م�ستوى الرابطة".
ميكن  وال  عــقــد  لـــدي  واأ�ساف:" 
اأنني  كما  العقد،  التزامات  جتــاوز 
على  اأحــر�ــص  منتخب  ول�ست  معني 
مع  يربطني  الذي  الربنامج  تطبيق 
املدير  وكذا  اجلهوي  التقني  املدير 
اأي  يل  ولي�ست  الــوطــنــي،  التقني 
نائب  لالإ�سارة  املايل،  بالت�سيري  �سلة 
الرئي�ص هو من قام بالتكفل مببيت 
املرتب�سني على م�ستوى احد الفنادق 

مبدينة باتنة".
واأردف قائال:" بخ�سو�ص االإجازات، 
ومت  االإجـــازات،  تخ�ص  جمهولة  ر�سالة  تلقت  االحتادية 
تقرير  واأر�سل  امللفات  كل  راقب  جهوي  تقني  مدير  تكليف 
لالحتادية وال زلت اأمار�ص مهامي اإىل يومنا هذا، ولو كنت 
اإلغاء عقدي وهذه الق�سية ال حدث،  خمالفا للقوانني لتم 
وبع�ص  بلدية   61 تظم  باتنة  علما  اجلميع  نحيط  وحتى 
غرار  على  اإمكانيات  متلك  ال  واأنديتها  معزولة  املناطق 

بوزينة نارة فم الطوب تاخلمت".

الكاب يف اأول مواجهة ودية �صد ال�صاطو والطاقم 
الفني �صيقف على مدى جاهزية العبيه

االإدارة تفكر يف اإقامة ترب�ض بعنابة 
وتتجه لت�صوية م�صتحقات الالعبني

م�صري دزيري مع االأهلي مرهون 
بنتيجة الداربي اأمام الوفاق 

"ال�صام" على  الفوز  حتمية  "ال�صيا�صي" اأمام 
 يف مباراة جترى باخلروب 

البابية تواجه املوك يف اختبار ودي 
جديد مبلعب حار�ض  

الفاف حتدد لوائح و�صطاء الالعبني 
وتفكر يف اإعداد لوائح خا�صة باملدربني

�صرار يوؤكد على فتح االكتتاب اجلماهريي 
وت�صليم املهام مع كتفي هذا اخلمي�ض 

التكوين  مهمتي  �صنة..   48 تتجاوز  "خربتي 
واكت�صاف املواهب وال دخل لدي بالت�صيري املايل"
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جاهزية  على  للوقوف  املــبــاراة  هــذه  على  يعول 
يف  اأنــه  اإال  اجلوانب  كافة  من  العبيه  وم�ستوى 
العبيه  خــروج  على  جدا  حري�ص  يبقى  املقابل 
وتفادي  ال�سحية  الناحية  من  االأ�سرار  باأخف 
اأي اإ�سابات مع االإ�سارة اأن الغائب الوحيد بداعي 
اإ�سالم  املدافع �سالح  اليوم هو  لقاء  االإ�سابة عن 

الذي يتلقى العالج مب�سقط راأ�سه بعني متو�سنت.
م�سوؤويل ملعب عني  فاإن  �سابقا  اإليه  اأ�سرنا  وكما 
ياقوت ك�سفوا الإدارة الكاب اأن غرف تغري املالب�ص 
على م�ستوى امللعب غري جاهزة ولن تفتح اأبوابها 
يف وجه الفريقني اليوم ما يعني اأن اللقاء �سيجرى 

يف ظروف خا�سة
الطاقم  اأع�ساء  مع  الفريق  اإدارة  وعقدت  هذا 
اإجــراء  مكان  حتديد  اأجــل  من  اإجتماعا  الفني 
املذكورة  االأطــراف  تتو�سل  ومل  الثالث  الرتب�ص 
اإىل اإتفاق نهائي بخ�سو�ص املكان الذي �سيحت�سن 
حول  احلديث  تاأجيل  اإىل  اأدى  مع  الرتب�ص  هذا 

هذا املو�سوع اإىل يوم الغد. 
املح�سر  املواجهة  هذه  �ستمكن  اأخر  جانب  ومن 
مدى  على  الــوقــوف  مــن  جمــاهــد  بلعيد  الــبــدين 
جاهزية الالعبني �سيما من اجلانب البدين رغم 
اأنه هناك مزيد من الوقت للعمل اأكرث اإال اأن هذا 
هذا  ختام  مع  اجلميع  ي�سل  اأن  يتمنى  ــري  االأخ
الرتب�ص اإىل ن�سف اجلاهزية ال�سيما واأن بطولة 
توقف  بعد  جدا  خا�سة  �ستكون  القادم  املو�سم 
املناف�سة  اأجــواء  عن  واإبتعادهم  لالعبني  طويل 

والتدريبات. 

مباراته  باتنة  �سباب  فريق  اليوم  يجري 
الودية االأوىل منذ عودته اإىل التح�سريات 
حت�سبا للمو�سم اجلديد وهي املواجهة التي 
�ستجمعه بفريق هالل �سلغوم العيد مبلعب 
ال�ساعة  من  بداية  ياقوت  بعني  البلدي 
االأن�سار  ح�سور  ـــدون  وب زواال  الثانية 
العيد  �سلغوم  هــالل  �سد  الــيــوم  فــمــبــاراة 
الرتب�ص  خــتــام  ــاراة  ــب م مبثابة  �ستكون 
مراد  ــدرب  امل اأ�سبال  اأقــامــه  الــذي  الثاين 
بعا�سمة  اأيــام  ع�سرة  مــدار  على  رحموين 
ــــــص بــاتــنــة وهـــو الــرتبــ�ــص الــذي  االأورا�
والفني  الــبــدين  اجلــانــب  بــني  تنوع  عــرف 
والتكتيكي باالإ�سافة اإىل مباراة تطبيقية 
واحدة فقط ومن املرتقب اأن تكون مباراة 
اليوم �سد فريق هالل �سلغوم العيد فر�سة 
من  رحموين  مراد  املدرب  الأ�سبال  مواتية 
املناف�ص  واأن  ال�سيما  لديهم  ما  اإظهار  اأجل 
وي�سم  املو�سم  هــذا  التحدي  لرفع  ي�سعى 
مدرب  وبقيادة  جيدة  عنا�سر  �سفوفه  يف 

قدير هو ر�سيد بوعراطة.
قبل  من  رحموين  مراد  املدرب  ك�سف  كما 

اأن  على  قـــادر  تــعــداد  ميلك  اأنـــه  ملقربيه 
اأ�سا�سيني بنظر اإىل م�ستوى  ي�سكل فريقني 
املتقارب لالعبني كما �سيقوم خالل مباراة 
ومينح  لفريقني  التعداد  بتق�سيم  الــيــوم 
مبعدل  الالعبني  جلميع  امل�ساركة  فر�سة 
الفني  الطاقم  اأن  ورغم  فريق  لكل  �سوط 

ال�سريف  الرئي�ص  بقيادة  ال�ساوية  اإحتاد  فريق  اإدارة  تفكر 
بقيادة  الفني  الطاقم  مع  الت�ساور  وبعد  ياحي  املجيد  عبد 
املتوقع  ومن  القادم  الرتب�ص  اإقامة  مكان  يف  ح�سني  زكــري 
حيث  بعنابة  �سرايدي  اأعايل  يف  القادم  الرتب�ص  يجري  اأن 
تتواجد كل املرافق ال�سرورية، على اأن يحدد موعدا لرتب�ص 
بعد �سبط كل الرتتيبات ال�سرورية وهو ما يوؤكد اأن موعد هذا 
الرتب�ص مل يح�سم بعد كما �ستتخلله بع�ص املباريات الودية 
كورونا  بفريو�ص  املتعلقة  الوبائية  الو�سعية  حت�سنت  ما  اإذا 
وهي التي اعاقت برجمة الكثري من املباريات ويجدر االإ�سارة 
اإىل اأن االإدارة كانت تنتظر فتح احلدود من طرف ال�سلطات 
العليا للبالد مع تون�ص ال�سقيقة الإقامة هذا الرتب�ص كما كان 

معتادا عليه الفريق مع بداية كل مو�سم.
اإجراء  يف�سل  ح�سني  زكري  الباتني  التقني  اأن  علمنا  كما 

اأربع مباريات حت�سريية اأخرى مع فرق خمتلفة من اأجل خلق 
االن�سجام، ال�سيما اأنه كان قد اأكد يف وقت �سابق اأن الفريق 
بني  االن�سجام  لتحقيق  حت�سريية  مباريات  عدة  اإىل  يحتاج 
وعلى  باملئة   90 بن�سبه  الت�سكيلة  لتجدد  بالنظر  الالعبني 
املباريات  على  الرتكيز  زكري  املدرب  �سيحاول  االأ�سا�ص  هذا 
انطالق  قبل  الالعبني  بــني  االن�سجام  خللق  التح�سريية 

البطولة �سهر فيفري املقبل.
اإدارة فريق احتاد ال�ساوية بقيادة  اآخر، ت�سعى  على �سعيد 
الذين  الالعبني  م�ستحقات  لت�سوية  جاهدة  ياحي  الرئي�ص 
املالية بعد، خا�سة مع دخول  مازالوا مل ينالوا م�ستحقاتهم 
كل  عازم  الرئي�ص  فاإن  وعليه  الفريق  خزينة  مالية  اإعانة 
واأن وعدهم  العزم على ت�سديد م�ستحقات العبيه كما �سبق 

عندما اجتمع بهم �سابقا.

بالكامل على  اأنه مركز  الربج بالل دزيري  اأهلي  اأكد مدرب 
املباراة التي تنتظر االأهلي هذا ال�سبت اأمام وفاق �سطيف يف 
ح�سابات  يف  الكبرية  الأهميتها  بالنظر  العليا  اله�ساب  داربي 
دزيري  وجدد  اخلطر،  منطقة  من  اخلروج  اأجل  من  الفريق 
وال  االأهلي  مع  املفعول  �ساري  مــازال  عقده  اأن  على  التاأكيد 
جمال للحديث عن اإنتقاله اإىل فريق اأخر خا�سة اأن ال�سائعات 
املتداولة حتدثت يف اأكرث من مرة عن اإنتقاله اإىل فرق اأخرى 
حا�سمة  ال�سبت  مقابلة  وتعد  االأمــر،  هــذا  يح�سل  اأن  دون 
بالن�سبة للطاقم الفني لالأهلي الأن اأي تعرث جديد من �ساأنه 
اأن ينهي اإرتباط دزيري باالأهلي خ�سو�سا يف ظل االإنطالقة 
من  اجلــاري  املو�سم  بداية  يف  الفريق  �سجلها  التي  العرجاء 
خالل العجز عن حتقيق اأي فوز حلد االأن يف مقابل تعادلني 

و04 هزائم جعلت الفريق يحتل املرتبة االأخرية.
من  منقو�سة  ال�سبت  هذا  مقابلة  االأهلي  ت�سكيلة  وتخو�ص 
ب�سبب  عمري�ص  الالعب  غرار  على  الالعبني  بع�ص  خدمات 
مازال  الذي  عرو�سي  املدافع  عن  ف�سال  االإ�سابة  من  معاناته 
غري جاهز للعودة اإىل املناف�سة الر�سمية، فيما �ستكون باقي 

املهاجم  ذلك  يف  مبا  الفني  الطاقم  ت�سرف  حتت  اخليارات 
الثنائي  عن  ف�سال  االأمامي  اخلط  يف  عليه  املعول  عثمان  بن 
الدفاعي زغدان و�سبيعي بعد تعافيهما من االإ�سابة التي كانا 

يعانيان منها. 
ووافق رئي�ص النادي الهاوي الأهلي الربج احلوا�ص رما�ص على 
فتح االإكتتاب يف ال�سركة التجارية لالأهلي وهذا على اإعتبار 
اأن رما�ص يعترب ممثال للنادي الهاوي �ساحب اأغلبية االأ�سهم 
م�ساهمني  باإن�سمام  ال�سماح  اأجــل  من  اخلطوة  هذه  وجــاءت 
جدد اإىل ال�سركة التجارية بغية التخفيف من حدة االأزمة 
املالية التي يعاين منها الفريق، ومن املنتظر اأن يتم جت�سيد 
يف  العملية  اأن  خا�سة  املقبلة  الفرتة  خــالل  اخلطوة  هــذه 
اأن�سار االأهلي من  الوقت، ويتخوف  نظر رما�ص تتطلب بع�ص 
عزوف رجال االأعمال والتجار عن �سراء االأ�سهم يف ال�سركة 
التجارية بالنظر للو�سعية التي يعرفها الفريق يف حني يبقى 
الرئي�ص ال�سابق ملجل�ص االإدارة اأني�ص بن حمادي م�سرا على 
اإىل  �سنتيم(  مليار   24 )تناهز  الفريق  اإجتاه  ديونه  حتويل 

اأ�سهم.
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�لتي  �ل�سحابة،  بخرب  �سمعتم  هل 
معينة  �أر���س��ا  ف�سقت  ت��ت  ف��اأَ �أُِم����َرْت 
�أن ت�سقَي  ِلرجٍل معني، ثم ولَّت دون 
ِمن  م�سلٍم  �سحيح  يف  ج��اء  غ���رَيه؟ 
عنه  �هلل  ر�سي  ُهَرْيَرَة  �أَِب��ي  حديِث 
ِبيِّ �سلى �هلل عليه و�سلم َقاَل:  َعِن �لنَّ
" َبْيَنا َرُجٌل ِبَفاَلٍة ِمَن �اْلأَْر�ِص، َف�َسِمَع 
َحِديَقَة  ��ِق  ����سْ �َسَحاَبٍة:  يِف  ْوًتا  �سَ
َفاأَْفَرَغ  َحاُب،  �ل�سَّ َذِلَك  ى  َفَتَنحَّ ُفاَلٍن، 
�أر���صٍ  يف  ]يعني:  ٍة  َح��رَّ يِف  َم���اَءُه 
َف���اإَِذ�  كثرية[  ��وٍد  ���سُ ح��ج��ارٍة  ذ�ت 
]منزلق  َر�ِج  �ل�سِّ ِتْلَك  ِمْن  �َسْرَجٌة 
َذِلَك  ��ْسَتْوَعَبْت  َق��ِد  �مل��اء[  ل�سيل 
�أن  ]يريد  �مْلَ��اَء  َع  َفَتَتبَّ ُكلَُّه،  �مْلَ��اَء 
َف���اإَِذ�  �أي���ن[،  �إىل  نهايته  ي��ع��رف 
�مْلَاَء  ُل  ُيَحوِّ َحِديَقِتِه  يِف  َقاِئٌم  َرُجٌل 
ب دخول �ملاء �إىل  �ْسَحاِتِه ]ُيرتِّ مِبِ
َعْبَد  َيا  َلُه:  َفَقاَل  باآلته![،  �أر�سه 
�هلِل َما ��ْسُمَك؟! َقاَل: ُفاَلٌن - ِلاِل�ْسِم 
َلُه:  َفَقاَل  َحاَبِة -  �ل�سَّ يِف  �َسِمَع  �لَِّذي 
��ْسِمي؟  َعِن  َت�ْساأَُلِني  مِلَ  �هلِل  َعْبَد  َيا 
َحاِب  ْوًتا يِف �ل�سَّ َفَقاَل: �إِينِّ �َسِمْعُت �سَ
�لَِّذي َهَذ� َماوؤُُه َيُقوُل: ��ْسِق َحِديَقَة 
ِفيَها؟!  َنُع  َت�سْ َفَما  اِل�ْسِمَك،  ُف��اَلٍن، 
�أَْنُظُر  َف��اإِينِّ  َه��َذ�؛  ُقْلَت  �إِْذ  ��ا  �أَمَّ َق��اَل: 
ِبُثُلِثِه،  ُق  دَّ َفاأََت�سَ ِمْنَها،  َيْخُرُج  َما  �إِىَل 
ِفيَها  َو�أَُردُّ  ُثُلًثا،  َوِع��َي��ايِل  �أََن��ا  َو�آُك��ُل 

ُثُلَثُه".
�أدر�كم  وما  �ل�سدقة  عجائب  �إنها 
جالبة  �ل��ربك��ة،  منبع  �ل�سدقة  ما 
�لنعمة، د�فعة �لنقمة، �إنها �لتجارة 
�أرباُحها  �خل�سارة،  حتتمل  ال  �لتي 
�هلل  مع  الأنها  �لزيادة  �إال  تعرف  ال 
�لكرمي �لعظيم �سبحانه، �أقل ِن�سبة 
هي  �ل��ت��ج��ارة؛  ه��ذه  ِم��ن  بها  تخرج 
�الأرب��اح  من  �ملائة  يف  �ألفا  �سبُعون 
قول  ت�سمع  �أمل  نعم  �خل��ال�����س��ة.. 
ُينِفُقوَن  �لَِّذيَن  َثُل  {مَّ �سبحانه:  �هلل 
ٍة  َحبَّ َكَمَثِل  �هلّلِ  �َسِبيِل  يِف  �أَْمَو�َلُهْم 

َئُة  �أَنَبَتْت �َسْبَع �َسَناِبَل يِف ُكلِّ �ُسنُبَلٍة مِّ
َو�هلّلُ  َي�َساء  مِلَن  اِعُف  ُي�سَ َو�هلّلُ  ٍة  َحبَّ
َو��ِسٌع َعِليم * �لَِّذيَن ُينِفُقوَن �أَْمَو�َلُهْم 
يِف �َسِبيِل �هلّلِ ُثمَّ اَل ُيْتِبُعوَن َما �أَنَفُقوُ� 
ِهْم  َربِّ ِعنَد  �أَْجُرُهْم  لَُّهْم  �أًَذى  َواَل  ا  َمنًّ
َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن} ؟ 

]�لبقرة: 261 - 262[.
و�ل�سدقة لها من �الأ�سر�ر �لعظيمة 
يُة  ُمَنمِّ فهي  �لكثري  �لكرمية  و�الآثار 
 ُ َحُق �هللَّ ُة �خلري�ت {مَيْ �الأرز�ق وُمكرِّ
َدَقاِت}]�لبقرة:  َبا َوُيْرِبي �ل�سَّ �لرِّ

.]276
هذه �ل�سدقة: هي �لتي ُتكفر لغو 
�لبيع و�لتجارة، قال ر�سول �هلل �سلى 
اِر،  جَّ �لتُّ َمْع�َسَر  "َيا  �هلل عليه و�سلم: 
َو�للَّْغُو؛  ��ِل��ُف  �حْلَ َبْيَعُكُم  َي�ْسَهُد  �إِنَّ��ُه 
�مزجوه  �أي  َدَقِة"  ِبال�سَّ َف�ُسوُبوُه 
و�سححه  �سائي  �لنَّ رو�ه  بال�سدقة. 

�الألباين.
هذه �ل�سدقة: هي �لتي ُتطفئ ناَر 
قال  خطايانا  �أك��َر  وم��ا  �خلطيئة، 
و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 
َكَما  ِطيَئَة  �خْلَ ُتْطِفُئ  َدَقُة  "َو�ل�سَّ
�لرتمذي  رو�ه  اَر"  �لنَّ �مْلَ���اُء  ُيْطِفُئ 

وغرُيه، و�سححه �الألباين.
ال يز�ل �لعبد يف حلم �هلل �سبحانه 
ماد�م يت�سدق يف �ِسّر، قال ر�سول �هلل 
ر  �سلى �هلل عليه و�سلم: "�سدقة �ل�سِّ
ِحم  �لرَّ لُة  و�سِ �ل��رب،  َغ�سَب  ُتطفئ 
َيقي  �ملَعروف  وِفعُل  �لُعمر،  يف  تزيد 
�ل��ط��رب�ين  رو�ه  �ل�سوء"  َم�����س��ارَع 

وح�ّسنه �الألباين.
ب���اب حل��ي��ات��ك بعد  و�ل�����س��دق��ة 
موتك؛ كيف ذلك؟ باأن تكون �أعماُلك 
و�أن��ت  ج��اري��ة،  م�ستمرة  �ل�ساحلة 
حتت �الأر�ص مقطوع عن �لعمل قال 
 " ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
الَّ  ْن�َساُن �ْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه �إِ �إَِذ� َماَت �اْلإِ
َدَقٍة َجاِرَيٍة، �أَْو  ِمْن َثاَلَثٍة: �إِالَّ ِمْن �سَ
اِلٍح َيْدُعو َلُه  ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، �أَْو َوَلٍد �سَ
ُل ما يتمناه  " رو�ه م�سلم. ولذ� هي �أوَّ
�لعبد بعَد مماته لو رجع �إىل حياته 
{َو�أَْنِفُقو� ِمْن َما َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل �أَْن 
َلْواَل  َربِّ  َفَيُقوَل  �مْلَْوُت  �أََحَدُكُم  َياأِْتَي 
َق  دَّ َفاأَ�سَّ َقِريٍب  �أََج��ٍل  �إِىَل  ْرَتِني  �أَخَّ
�ملنافقون:  نَي}  احِلِ �ل�سَّ ِم��َن  َو�أَُك���ْن 

.]10
كانت  ولو  �لنار،  تقيك  و�ل�سدقة 
�أقلَّ ِمن دينار يقول ر�سول �هلل �سلى 
َوَلْو  اَر  �لنَّ ُقو�  " �تَّ و�سلم:  عليه  �هلل 
رو�ه  بِن�سف مترة  " �أي:  َرٍة  مَتْ ِب�ِسقِّ 

�لبخاري وم�سلم.
وِمن عجيب �الأخبار يف هذ� �لباب، 
-ر���س��ي �هلل  ��ن��ا عائ�سُة  �أمُّ روت��ه  م��ا 
م�سكينٌة  "جاءْتني  قالت:  عنها- 
ثالَث  فاأطَعْمُتها  لها،  �ْبنَتنِي  حتِمُل 
منهما  و�ح��دٍة  ك��لَّ  فاأَعَطْت  مت��ر�ٍت 
ِفيها  �إىل   ] ]�الأمُّ وَرَفَعْت  مترة، 
�بنتاها،  فا�ْسَتطَعَمْتها  ِلتاأُكلها،  مترًة 
تريُد  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ت��م��رَة  ْت  ف�َسقَّ
�ساأُنها  فاأعجبني  بينهما،  تاأُكَلها  �أن 
�هلل  ِلر�سول  َنَعْت  �سَ �ل��ذي  فذكرُت 

"�إنَّ  فقال:  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى 
�أو  �جل��ن��َة،  بها  لها  �أْوَج���َب  قد  �هلَل 

�أَعَتَقها ِبها ِمن �لنار" رو�ه م�سلم.
و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  قال  ولذ� 
رو�ه  َماٍل"  ِمْن  َدَقٌة  �سَ ْت  َنَق�سَ "َما 
م�سلم فال ميكن �أن ينق�ص �ملال ب�سبب 
�أن  ويكفيك،  ي��زي��د..  بل  �ل�سدقة 
بالدعاء  توؤيِّدك  حمن؛  �لرَّ مالئكَة 
�سلى  �هلل  ر�سوُل  ق��ال  �ل�سباح  منذ 
ِبُح  َيْوٍم ُي�سْ ِمْن  "َما  �هلل عليه و�سلم: 
�لِعَباُد ِفيِه، �إِالَّ َمَلَكاِن َيْنِزاَلِن، َفَيُقوُل 
َخَلًفا،  ُمْنِفًقا  �أَْعِط  �للَُّهمَّ  �أََحُدُهَما: 
�ِسًكا  مُمْ �أَْع��ِط  �للَُّهمَّ  �الآَخ��ُر:  َوَيُقوُل 

َتَلًفا" رو�ه �لبخاري وم�سلم.
�لنفقة؛  هذه  منك  َخَرَجت  و�إذ� 
ولكن  �ل�ُمعاو�سة،  لك  َوَج��َب��ت  فقد 
على �أ�سعاٍف م�ساعفة، الأنك تتعامل 
�لَّ��ِذي  َذ�  {َم��ْن  �سبحانه  �لكرمي  مع 
اِعَفُه  َفُي�سَ ا َح�َسًنا  َ َقْر�سً ُيْقِر�ُص �هللَّ
]�لبقرة:  َك��ِث��رَيًة}  ��َع��اًف��ا  ���سْ �أَ َل��ُه 
{َمْن  �لعبارة:  هذه  وتاأّمل   ]245
�أنت  كاأنك   { َ �هللَّ ُيْقِر�ُص  �لَّ��ِذي  َذ� 

�ملُقِر�ص و�هلُل هو �الآِخذ..
�أن��ه  �ل�سلف  لبع�ص  ق��ر�أن��ا  ول���ذ� 
ق  يت�سدَّ �أن  قبل  در�همه  ُر  ُيعطِّ كان 
يقول: الأنها تقع يف يد �هلل قبل �أن 
تقع يف يد �لفقرييعني ثو�بها. وهذ� 
مع  �الأدب  وجمال  �لفهم  كمال  ِم��ن 
عا�ص  وَم��ن  وتعاىل..  تبارك  �ل��ربِّ 
�لقائل:  ك��ح��ال  ك���ان  �ل��ف��ه��م  ب��ه��ذ� 
�هلل؛  عند  َله  ما  ق  �ملُت�سدِّ َعِلَم  "لو 
لكانت �سعادُة �ملُعطي �أكَر من �سعادة 
�إمن��ا  �حلقيقة  يف  الأن���ه  �الآخذ"، 
�سبحانه:{ َنف�َسه، يقول �حلقُّ  ينفُع 

َوَما  َفاِلأَْنُف�ِسُكْم  َخرْيٍ  ِمْن  ُتْنِفُقو�  َوَما 
َوَما   ِ �هللَّ َوْج��ِه  �ْبِتَغاَء  �إِالَّ  ُتْنِفُقوَن 
ُتْنِفُقو� ِمْن َخرْيٍ ُيَوفَّ �إَِلْيُكْم َو�أَْنُتْم اَل 

ُتْظَلُموَن}]�لبقرة: 272[.
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�أبي  حديث  من  �ل�سحيح  يف  ثبت 
ذر ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول 
"�أال  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 
�هلل؟"  �إىل  �لكالم  باأحب  �أخربك 
باأحب  �أخربين  ر�سول �هلل  يا  قلت 
�أحب  "�إن  فقال:  �هلل  �إىل  �لكالم 
�هلل  �سبحان  �هلل:  �إىل  �ل��ك��الم 

وبحمده".
�ب��ن عبا�ص   وج��اء يف �الأث��ر عن 
عمر  "قال  قال:  عنهما  �هلل  ر�سي 
�إال  �إله  ال  عنده:  و�أ�سحابه  لعلي 
قد  �أكرب  و�هلل  �هلل  و�سبحان  �هلل 
قال  هلل؟  �حل��م��د  ف��م��ا  ع��رف��ن��اه��ا 
تعاىل  �هلل  �أح��ب��ه��ا  كلمة  ع��ل��ي: 
�أن  و�أح��ب  لنف�سه  ور�سيها  لنف�سه 

تقال".
عن:  عنه  �هلل  ر�سي  علي  و�سئل   
كلمة   " فقال:   ، �هلل"  "�سبحان 

ر�سيها �هلل لنف�سه".
�أح��ب  م��ن  �لت�سبيح  ك���ان  و�إمن����ا 
وتعاىل  ت��ب��ارك  �هلل  �إىل  �ل��ك��الم 
�لكامل  �لتنزيه  على  ي��دل  الأن��ه 

و�لتعظيم �لبالغ هلل جل وعال.
عنه:  �هلل  ر�سي  هريرة  �أبي  عن 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر���س��ول  �أن 
�سبحان  ق���ال  "من  ق���ال:  و���س��ل��م 
مرة  م��ائ��ة  ي��وم  يف  وبحمده  �هلل 
حطت خطاياه و�إن كانت مثل زبد 

عنه:  �هلل  ر�سي  وعنه  �لبحر"، 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر���س��ول  �أن 
�إال  �إل��ه  ال  ق��ال  "من  ق��ال:  و�سلم 
�مللك وله  �هلل وحده ال �سريك له 
قدير  �سيء  كل  على  وه��و  �حلمد 
عدل  ل��ه  كانت  م��رة  مائة  ي��وم  يف 
ع�سر رقاب وكتبت له مائة ح�سنة 
وحميت عنه مائة �سيئة وكانت له 
حرز� من �ل�سيطان يومه ذلك حتى 
مي�سي ومل ياأت �أحد �أف�سل مما جاء 
به �إال �أحد عمل �أكر من ذلك ومن 
يوم  يف  وبحمده  �هلل  �سبحان  قال 
مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت 

مثل زبد �لبحر".
وتعاىل  تبارك  �هلل  رحمة  فمن   
�لعمل  على  ج��از�ه��م  �أن  ب��ع��ب��اده 
ويجازي  �لعظيم  �ل��ث��و�ب  �لقليل 
وذل��ك  منها  بخري  �حل�سنة  على 
مب�ساعفتها �إىل �أ�سعاف كثرية قال 

�َسَنِة  ِباحْلَ َجاء  }َمن  �هلل: 
َفَزٍع  ن  مِّ َوُهم  ْنَها  مِّ َخرْيٌ  َفَلُه 
�آِمُنوَن{]�لنمل:  َيْوَمِئٍذ 
َجاء  }َم��ن  وق��ال:   ]89
ْنَها  مِّ َخ��رْيٌ  َفَلُه  �َسَنِة  ِباحْلَ
َفاَل  َئِة  يِّ ِبال�سَّ َج��اء  َوَم���ن 
���ِذي���َن َع��ِم��ُل��و�  ُي���ْج���َزى �لَّ
َك��اُن��و�  َم��ا  �إِالَّ  ��َئ��اِت  ��يِّ �ل�����سَّ
]�لق�س�ص:  َي��ْع��َم��ُل��وَن{ 

.]84

ال�سدقة اأ�سرار عظيمة واآثار كرمية يف الدارين 

اأحب الكالم اإىل اهلل

عن ابن عبا�س ر�شي الله عنهما عن ر�شول الله �شلى الله 
عليه و�شلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قال: "اإن الله 
كتب احل�شنات وال�شيئات، ثم بني ذلك، فمن هّم بح�شنة فلم 
يعملها كتبها الله عنده ح�شنًة كاملًة، واإن هّم بها فعملها 
واإن  �شعف،  �شبعمائة  اإىل  ح�شنات  ع�شر  عنده  الله  كتبها 
هّم ب�شيئة فلم يعملها كتبها الله عنده ح�شنًة كاملًة، واإن 
البخاري  رواه  �شيئًة واحدًة".  الله  كتبها  بها فعملها  هم 

وم�شلم يف �شحيحيهما

على  �هلل  تف�سل  ب��ي��ان  �حل��دي��ث  ه���ذ�  يف 
عباده:

له  كتبت  وعملها:  باحل�سنة  هم  فمن   1-
بقدر  �لت�سعيف  ي��ك��ون  ث��م  ح�����س��ن��ات،  ع�سر 

�إخال�سه ومتابعته و�آثار ح�سنته.
كاأنه  كتبت  لعذر  فرتكها  بها  هم  و�إن   2-
َبْيِتِه  ِم��ْن  َيْخُرْج  {َوَم��ْن  تعاىل:  لقوله  عملها؛ 
و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  وقوله   ،{ ُم��َه��اِج��ًر�... 
كان  ما  مثل  له  كتب  �سافر  �أو  �لعبد  مر�ص  )�إذ� 

يعمل مقيمًا �سحيحًا(.
كتبت  ع��ذر،  لغري  فرتكها  بها  ه��م  و�إن   3-

ح�سنة كاملة.
-4 و�إن هم بال�سيئة فلم يعملها خوفا من �هلل 

كتبت ح�سنة كاملة.
-5 و�إن هم بها فرتكها عجز� عنها كتبت عليه 

�سيئة؛ حلديث: �إذ� �لتقى �مل�سلمان ب�سيفهما...
�ست  �سيئة  تكتب  مل  فعملها  بها  هم  و�إن   6-
و�إن  تكتب،  مل  تاب  فاإن  ي�ستغفر؛  حتى  �ساعات 
مل يتب كتبت، فاإن تاب بعدها غفرت، �أو حولت 

ح�سنة.

�لفو�ئد �لرتبوية من �حلديث
يكتب  ما  جهة  من  �حل�سنات  م�ساعفة  �أن   1-
ذلك،  بعد  له  ي�ساعف  ما  جهة  ومن  �بتد�ء،  له 
حيث  �لكيفية  جهة  وم��ن  �لتحويل،  جهة  وم��ن 
عملها؛  ح�سنة  �سفة  �أف�����س��ل  على  ل��ه  حت�سب 
َما  ِباأَْح�َسِن  �أَْجَرُهْم  ُهْم  {َوَلَنْجِزَينَّ تعاىل:  لقوله 

َكاُنو� َيْعَمُلوَن} ]�لنحل: 97[.
تعاىل:  لقوله  تت�ساعف؛  ال  �ل�سيئات  �أن   2-
ِمْثَلَها}  �إِالَّ  ُي��ْج��َزى  َف��اَل  َئِة  يِّ ِبال�سَّ َج��اَء  {َوَم���ْن 
من  ت�ساعف  ق��د  لكن   ،]160 ]�الأن���ع���ام: 
ِفيِه  ُي���ِرْد  {َوَم���ْن  تعاىل:  لقول  �لكيفية؛  جهة 
]�حلج:  �أَِليٍم}  َعَذ�ٍب  ِمْن  ُنِذْقُه  ِبُظْلٍم  اٍد  ِباإِحْلَ

.]25
�لرجاء  �مل�سلم  يف  �حل��دي��ث  ه��ذ�  يربي   3-

و�حلياء من �هلل.
باخلري  هماما  يكون  �أن  للم�سلم  ينبغي   4-
�ل�سالح  بعمله  عمره  حارث�ا  فيه،  مفكر�  د�ئما 

ما ��ستطاع.

اإن اهلل كتب احل�سنات وال�سيئات
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء
�للهم �أح�سن وقوفنا بني يديك.. �للهم ال تخزنا يوم �لعر�ص 
دعاءنا،  ��ستجب  �للهم  �أنف�سنا،  على  �ن�سرنا  �للهم  عليك.. 
و��سف مر�سانا، و�رحم موتانا، وال تخيب فيك رجاءنا، و�ختم 

بالباقيات �ل�ساحلات �أعمالنا. �آمني

نا�سيف  "�سلمان  تاأليف  م��ن  �لكتاب  ه��ذ� 
�سلى  �لر�سول  �أ�سئلة  " وهو يحوي  �لدحدوح 
�هلل عليه و�سلم ل�سحابته �لكر�م وهي و�سيلة 
من و�سائل �لتعليم �نتهجها نبينا حممد �سلى 
عن  �ل�سحابة  ي�ساأل  فكان  و�سلم  عليه  �هلل 
ليثري فطنتهم  ي�ساألهم  و  يعلمه،  �ل�سيء وهو 
�لعلم يف  ويحرك ذكائهم ويرويهم من معني 
قالب من �ملحاورة و�ملناق�سة فيقر �أو ي�سحح 

ما �أجابو� عنه مبا يو�فق �ل�سرع �حلنيف.
ر�سو�ن  �ل�سحابة  �أ�سئلة  يحوي  وكذلك 
�هلل عليهم فيما يعر�ص لهم �أو ي�سكل عليهم 
على  يحتوي  وهو  ودنياهم،  دينهم  �أم��ور  يف 

عدة �أبو�ب.

املكتبة الإ�سالمية

�لزبري بن مبارك

من اأقوال 
ال�صاحلني

و�لهدف  �ملق�سود  كان  "�إذ� 
من �لقر�ءة للقر�آن هو �لتقرب 

�إىل �هلل �سبحانه وتعاىل 
بتالوة �آيات كالمه �لكرمي، 

وال يتم ذلك �إال بفهم ما 
ُي�قر�أ، وتدبر ما ُيتلى، ليتذكر 
�لقارئ معاين �الآيات، ويفقه 

ما فيها من ِحَكم ومو�عظ، 
ويعرف ما تنطوي عليه من 
عقائد وعباد�ت و�أحكام، 

و�آد�ب وف�سائل، وحالل وحر�م، 
وق�س�ص و�أخبار، وتذكري 

و�عتبار و�إذ� مل يتحقق �ملق�سود 
من �لقر�ءة وهو �لتدبر و�لفهم، 
فاإنه ال خري يف تلك �لقر�ءة". 

�أحمد جماهد

كتاب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ساأل

كفرو�}  �لذين  ي��ود  {رمب��ا  تعاىل:  قوله 
كانو�  ما  على  �سيندمون  �أنهم  عنهم  �إخبار 
�لدنيا  يف  كانو�  لو  ويتمنون  �لكفر،  من  فيه 
�أن  عبا�ص،  �بن  عن  �ل�سدي  ونقل  م�سلمني، 
�أن  متنو�  �لنار  على  عر�سو�  ملا  قري�ص  كفار 
كافر  كل  �أن  �ملر�د  وقيل:  م�سلمني،  كانو�  لو 
يود عند �حت�ساره �أن لو كان موؤمنا، وقيل: 
�لقيامة، كقوله تعاىل:  �إخبار عن يوم  هذ� 
يا  فقالو�  �لنار  على  وقفو�  �إذ  ت��رى  {ول��و 
من  ونكون  ربنا  باآيات  نكذب  وال  نرد  ليتنا 
�أهل  �هلل  يحب�ص  بع�سهم:  وقال   ، �ملوؤمنني} 
�لنار،  يف  �مل�سركني  مع  �مل�سلمني  من  �خلطايا 
�أغنى عنكم  ما  �مل�سركون:  لهم  قال: فيقول 
فيغ�سب  ق��ال:  �لدنيا،  يف  تعبدون  كنتم  ما 
فذلك  فيخرجهم،  رحمته،  بف�سل  لهم  �هلل 
ح��ني ي��ق��ول: {رمب���ا ي��ود �ل��ذي��ن ك��ف��رو� لو 
كانو� م�سلمني} ""روى هذ� �لقول �بن جرير 
كانا  وق��ال:  مالك  بن  و�أن�ص  عبا�ص  �بن  عن 
كفرو�}  �لذين  يود  {رمب��ا  �الآي��ة:  يتاأوالن 
�أهل  �لتاأويل"". وقال جماهد: يقول  بذلك 
�إميانكم؟  عنكم  �أغنى  ما  للموحدين:  �لنار 
فاإذ� قالو� ذلك قال �هلل: �أخرجو� من كان يف 
قلبه مثقال ذرة من �إميان، فعند ذلك قوله: 
م�سلمني}،  كانو�  لو  كفرو�  �لذين  يود  {رمبا 
فقال  مرفوعة،  �أحاديث  ذلك  يف  ورد  وقد 
�أن�ص بن مالك ر�سي  �حلافظ �لطرب�ين، عن 
�هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  ق��ال  ق��ال،  عنه  �هلل 
�إال  �إل��ه  ال  �أه��ل  من  نا�سا  )�إن  و�سلم:  عليه 

�هلل يدخلون �لنار بذنوبهم، فيقول لهم �أهل 
{ال  قولكم:  عنكم  �أغنى  ما  و�لعزى:  �لالت 
فيغ�سب  �لنار؟  يف  معنا  و�أنتم  �هلل}  �إال  �إله 
�هلل لهم، فيخرجهم فيلقيهم يف نهر �حلياة، 
من  �لقمر  ي��رب�أ  كما  حرقهم،  من  ف��ي��ربوؤون 
فيها  وي�سمون  �جلنة  ويدخلون  خ�سوفه، 
�جلهنميني( �حلديث �لثاين : عن �أبي مو�سى 
ر�سول  قال  ق��ال،  عنه  �هلل  ر�سي  �الأ�سعري 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )�إذ� �جتمع �أهل 
�لقبلة،  �أه��ل  من  �هلل  �ساء  من  ومعهم  �لنار 
م�سلمني؟  تكونو�  �أمل  للم�سلمني:  �لكفار  قال 
قالو�: بلى، قالو�: فما �أغنى عنكم �الإ�سالم 
لنا  كانت  قالو�:  �لنار؟  يف  معنا  �سرمت  وقد 
ذنوبا فاأخذنا بها، ف�سمع �هلل ما قالو�، فاأمر 
�لقبلة فاأخرجو�،  �أهل  �لنار من  مبن كان يف 
قالو�:  �لكفار  من  بقي  من  ذل��ك  ر�أى  فلما 
خرجو�  كما  فنخرج  م�سلمني  كنا  ليتنا  يا 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  قر�أ  ثم  قال:   -
و�سلم - �أعوذ باهلل من �ل�سيطان �لرجيم: {
يود  رمبا  مبني  وقر�آن  �لكتاب  �آيات  تلك  �لر 
""�أخرجه  م�سلمني}  كانو�  لو  كفرو�  �لذين 
وق��ول��ه:{ حامت"".  �أب���ي  و�ب���ن  �ل��ط��رب�ين 
لهم  �سديد  تهديد  ويتمتعو�}  ياأكلو�  ذرهم 
ووعيد �أكيد، كقوله تعاىل: {قل متتعو� فاإن 
م�سريكم �إىل �لنار} ، وقوله: {كلو� ومتتعو� 
قليال �إنكم جمرمون} ، ولهذ� قال: {ويلههم 
{ف�سوف  و�الإن��اب��ة  �لتوبة  عن  �أي  �الأم���ل} 

يعلمون} �أي عاقبة �أمرهم.

قال اهلل تعاىل: 
}ُرَبَا َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسِلِمنَي { سورة الِحجر اآلية 2

قال تعاىل: 
َحبٍَّة  َئُة  مِّ ُسنُبَلٍة  ُكلِّ  ِف  َسَناِبَل  َسْبَع  أَنَبَتْت  َحبٍَّة  َكَمَثِل  الّلِه  َسِبيِل  ِف  أَْمَواَلُهْم  ُينِفُقوَن  الَِّذيَن  َثُل  ﴿مَّ  

َما  ُيْتِبُعوَن  اَل  ُثمَّ  الّلِه  َسِبيِل  ِف  أَْمَواَلُهْم  ُينِفُقوَن  الَِّذيَن   * َعِليم  َواِس��ٌع  َوالّلُه  َيَشاء  ِلَمن  ُيَضاِعُف  َوالّلُه 

.]262  -  261 ]البقرة:   : َيْحزَُنوَن﴾  ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َواَل  َربِِّهْم  ِعنَد  أَْجُرُهْم  لَُّهْم  أًَذى  َواَل  َمنًّا  بني يدي �آيةأَنَفُقوُا 



نوارة.ب

بعيون �مر�أة

معلمون..ولكن!؟
واملوؤ�س�سات  املدار�ص  بع�ص  بداأت  وقت  يف 
اجلامعات  وحتى  العموم  على  الرتبوية 
مالب�ص  ارتــــداء  ــرورة  �ــس مــبــداأ  بفر�ص 
مع  خا�سة  العلم  بطالب  تليق  حمت�سمة 
على  العام  للذوق  مربمج  انحراف  انت�سار 
املنت�سر  اللبا�ص  ونوعية  املظهر  م�ستوى 
طرف  من  وا�ستح�سانا  قبوال  يلقى  والذي 
اأو  اأبوي  توجيه  دون  وال�سباب  املراهقني 
الرتبية  اأ�ساليب  من  ذلــك  اإىل  ومــا  ردع، 
املتاحة التي يتم جتاوزها اليوم وجتاهلها 
ل�سوء يف تقدير النتائج الكارثية جليل مل 
االأخالقي  واالحــتــواء  االهتمام  من  يلق 

�سيئا ي�سعه يف امل�سار ال�سحيح..
عن  غريبة  ملظاهر  رهيبا  انت�سارا  فــاإن 
االأ�ساتذة  طــرف  مــن  التعليمية  البيئة 
يف  �ساهمت  التالميذ  عن  ناهيك  اأنف�سهم 
تدين م�ستويات البع�ص اإىل درجة ذهبت 
معها هيبة املدر�سني واملدر�سات وقد ُرفعت 
ال  بكالم  تالمذتهم  وبــني  بينهم  الكلفة 
�سيئا  تعك�ص  وال  مــثــرية  ومالب�ص  يليق 
مر  على  لالأ�ساتذة  املعروفة  االأخــالق  من 
ح�ساب  األف  يح�سب  التلميذ  كان  اأجيال 
فر�سه  يتم  الــذي  قدرهم  جلالل  ملعلميه 
التدري�ص  واأ�سلوبهم يف  باأخالقهم  تلقائيا 
والكلمات  االأمــور  �سفا�سف  على  وترفعهم 
قيل  اأن  حينها  غريبا  ولي�ص  واالأخـــالق 
جنانب  التبجيال..ولن  ــه  وّف للمعلم  قم 
�سفة  يبلغوا  مل  اأنهم  بالقول  املو�سوعية 
كب�سر  وعــرثات  نقائ�ص  لوجود  الكمال 
مل  لكنها  عليهم  مــا  وعليهم  لهم  مــا  لهم 
احل�سنات  الأن  فا�سح  ب�سكل  لتظهر  تكن 
طفت وطغت وقد تغلبت بذلك على بع�ص 

النقائ�ص..
االأ�ساتذة  من  جند  اأن  له  يوؤ�سف  ما  لكن 
واالأ�ستاذات يف خمتلف املراحل التعليمية 
مهنة  جمـــرد  التعليم  مهنة  يعترب  مــن 
حر�سا  تتطلب  ال  التي  املهن  من  كغريها 
زّي...  اأو  كلمة  اأو  حركة  كل  يف  �سديدا 
وهذا ما كان �سببا مبا�سرا يف ظهور معلمني 
املمزقة  مالب�سهم  يف  تالمذتهم  يناف�سون 
ال  الرجولية..ومعلمات  وغري  وال�سيقة 
تفرق بينهن وبني بع�ص تلميذاتهن الالتي 
وح�سن  االأخــالق  يف  درو�ــص  اإىل  بحاجة 
يحط  ال  الئق  مبظهر  وااللتزام  الرتبية 
ويجعلهن  مفاتنهن  ويف�سح  قيمتهن  من 

عر�سة الأ�سواأ املواقف على االإطالق..
به  يتعلق  قـــدوة  بكونه  مــربــي  واملــعــلــم 
التلميذ ويتاأثر بكالمه واأ�سلوبه واأخالقه 
الرتبوية  املنظومة  على  يتعني  ما  وهــذا 
اجلميع  على  املحت�سم  الــزي  تفر�ص  اأن 
املعلمون  واأن يراعي  اأ�ساتذة ومتمدر�سني، 
اأنهم يتقلدون منا�سب غاية يف احل�سا�سية 
وامل�سوؤولية كونهم اإذا �سلحوا �سلح املجتمع 
املجتمع  على  فقل  ف�سدوا  واإن  باأكمله 

�سماح خميليال�سالم.

نوارة.ب

حفيظة. ب

بعد تعليق الدرا�شة بها لقرابة ال�شنة

ومت ت�سجيل ارتياح كبري و�سط املواطنني 
عن  عـــربوا  ــن  ــذي ال ـــاء  ـــي االأول فيهم  ــا  مب
واحلركة  الن�ساط  لــعــودة  ا�ستح�سانهم 
لالأق�سام القراآنية، خا�سة بعد فرتة تعليق 
ينتظر  حيث  اأمدها،  طال  التي  الدرا�سة 
من  املدار�ص  لهذه  بقوة  العودة  تكون  اأن 
والدار�سني  القراآن  وحفظة  املهتمني  قبل 
طول  بــعــد  الــ�ــســرعــيــة،  الــعــلــوم  ملختلف 
من  العديد  كــان  الــذي  الوقت  يف  انتظار، 
االأولياء يف�سلون ت�سجيل اأبنائهم يف هذه 
وحفظ  االإ�سالمية  املبادئ  لتلقي  املدار�ص 
خمتلف  من  النهل  مع  القراآن  من  تي�سر  ما 
ت�سهل  التي  ال�سرعية  واالأحكام  الدرو�ص 
الطريق وتي�سر للمتعلم كيفية التعامل مع 
خالل  من  الدينية،  القوانني  وفق  احلياة 
انتظار الرتخي�ص من قبل الوزارة املعنية 
التي منعت التحاق االأطفال ال�سغار وذوي 

االأمرا�ص املزمنة وامل�سنني.
اأول  القراآنية  املدر�سة  اأعلنت  وقد  هذا 
الدرا�سة  انــطــالق  عــن  بباتنة،  نوفمرب 
اأثار  الــذي  االأمــر  وهو  املقبل  ال�سبت  يوم 
واملهتمات  املهتمني  و�سط  كبريا  ا�ستح�سانا 
اللواتي ا�ستب�سرن بالعودة ملقاعد تدري�ص 
القراآن واأحكام التجويد والتالوة، يف حني 
تنتظر الع�سرات من املدار�ص املوزعة عرب 
ال�سوؤون  مديرية  مــن  تعليمات  الــواليــة 
وفتح  التدري�ص  يف  لــالنــطــالق  الدينية 
القراآن،  وحفظة  الدار�سني  اأمام  االأبــواب 
على  ــوزارة  ال فيه  �سددت  الذي  الوقت  يف 
ال�سحي  الــربوتــوكــول  ـــرتام  اح ــرورة  �ــس
الالزمة  الوقائية  بــاالإجــراءات  والعمل 
انــتــقــال عـــدوى فــريو�ــص كورونا  لــتــفــادي 
واالأق�سام  املــدار�ــص  هــذه  على  للوافدين 

القراآنية.

اخلا�سة  الــتــعــويــ�ــص  عمليات  الزالــــت 
�سناديق  م�ستوى  على  عليهم  بــاملــوؤمــن 
ال�سمان االجتماعي والتاأمني غري وا�سحة 
املوظفني  مــن  للكثري  بالن�سبة  ــعــامل  امل
على  اأنف�سهم  وجـــدوا  الــذيــن  والــعــمــال 
رواتبهم  من  �سهرية  اقتطاعات  مع  موعد 
من  ا�ستفادتهم  عدم  مقابل  للتاأمني  تعود 
اجلهل  اأهمها  عديدة،  الأ�سباب  التعوي�ص 
وقيمتها  التعوي�سات  هــذه  اأهمية  مبــدى 
اإ�سافة  وحفظها،  بها  املطالبة  وطريقة 
والتوجيه  التوعية  جــانــب  غــيــاب  اإىل 
اجلهات  طرف  من  والدائمني  الوا�سحني 

املكلفة بالعملية.
اإطــار عقود  اإحــدى املوظفات يف  واأكــدت 
العطل  تعوي�سي  اأن  الت�سغيل  قبل  مــا 
غام�سني  االأمومة،بقيا  وعطلة  املر�سية 
لهذا  للتابعات  بالن�سبة  معروفني  وغــري 
�سنوات،  طيلة  خن�سلة  بــواليــة  اجلــهــاز 
من  والــتــوجــيــه  التوعية  غــيــاب  ب�سبب 
ــة اإىل  ــاف ــس ـــرف اجلـــهـــات املــعــنــيــة، اإ� ط
اأن  رغم  االإجـــراءات  بهذه  املعنيات  جهل 
رواتبهن ومنحهن تتعر�ص القتطاع �سهري 

ح�سب  وال�سبب  التاأمني،  م�ستحقات  لدفع 
املوؤ�س�سات  بع�سهن عدم وجود تن�سيق بني 
جانب  من  التاأمني  و�سناديق  امل�ستخدمة 
اأو  املــوظــف  ليجد  والتوجيه،  التوعية 
مكاتب  اإىل  للتنقل  م�سطرا  نف�سه  العامل 
لال�ستف�سار  االجتماعي  ال�سمان  ومراكز 

عن اأب�سط املعامالت.
املــوظــفــات بقطاع  اإحــــدى  اأكــــدت  كــمــا 
اجلماعات املحلية، اأنها كانت جتهل وجود 

ال�سحية  اخلدمات  عديد  ب�ساأن  تعوي�ص 
كالنظارات الطبية والعمليات اجلراحية 
العيادات  م�ستوى  على  اإجراوؤها  يتم  التي 
م�سريتها  طيلة  ت�ستفد  ومل  اخلــا�ــســة، 
اأي  من  �سنوات،  الع�سر  فاقت  التي  املهنية 
واملدراء  امل�ستخدمني  اأن  حتى  تعوي�سات، 
اإىل  اإ�سافة  االأمــور،  مثل هذه  ال يذكرون 
على  غائبني  �سبه  والتوعية  التوجيه  اأن 
م�ستوى املوؤ�س�سات العمومية، ليجد املوظف 

نف�سه قد "عرف بال�سدفة" اأن له حقا يف 
من  املقدمة  اخلدمات  واأهمها  ما  تعوي�سا 
طرف التعا�سدية اخلا�سة بهم، وت�ساءلت 
عن �سبب تعتيم مثل هذه احلقوق ال�سرعية 
وعدم تو�سيحها للموظفني على االأقل عن 
طريق اأيام حت�سي�سية وتوعوية م�سرتكة 

بني املوؤ�س�سات وال�سناديق.
كما تغيب مثل هذه املعامالت وغريها، عن 
اأذهان املوظفني اجلدد يف كافة القطاعات 
الوثائق  حت�سري  اإجــــراءات  اأن  خا�سة 
وقتا  تتطلب  ــا  ــه ذات ــد  ح يف  االإداريــــــة 
معامالت  لتغيب  كثرية،  تعقيدات  وت�سهد 
ب�سكل  التعوي�ص  عــن  والبحث  الــتــاأمــني 
موجهة  جهة  وجــود  عدم  حال  يف  وا�سح 
ال�ساأن فيجدد  بهذا  اأو �سروحات وتوعية 
املوظف اجلديد نف�سه معر�سا مل�ساكل على 
راأ�ص عمله يف حال عدم التزامه ب�سوابط 
وكثريا  لها،  توجيهه  يتم  ومل  يعرفها  مل 
على  مل�ساكل  ــدد  ج اأ�ــســاتــذة  تعر�ص  مــا 
التاأمني لعدم ا�ستكمالهم  م�ستوى �سناديق 

الإجراءات العطل والتعوي�ص وغريها.  

عودة احلياة للمدار�س القراآنية بباتنة يخلف ارتياحا كبريا 

موظفون يجهلون �سالحيات التاأمني واأ�سابع الإتهام توجه للم�سوؤولني

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعاخلمي�س 27 جمرب 2970/ 07 جانفي 2021 املوافق لـ 23 جمادى الأوىل 111442
عادت، �حلياة مرة �أخرى للمد�ر�ص �لقر�آنية عرب �لعديد من �لواليات بعد غلق ��صتمر لفرتة طويلة قارب �لعام، حيث �أعلنت منذ �أيام وز�رة �ل�صوؤون �لدينية و�الأوقاف عن 
�لفتح �لر�صمي و�لتدريجي للمد�ر�ص و�الأق�صام �لقر�آنية وفق �إجر�ء�ت وقائية �صارمة لتفادي �أي �نتقال لعدوى فريو�ص كورونا �لذي �صاهم يف �صل �لعديد من �لقطاعات 

و�ملوؤ�ص�صات يف وقت �صابق.

تنظيف 914 بالوعة منذ بداية العملية

الديوان الوطني للتطهري يف حملة للق�ساء 
على النقاط ال�سوداء عرب بلديات باتنة

ــوازم  عــرفــت، حمــالت بيع االأثـــاث ول
االأخرية،اإقباال  ال�سنوات  يف  املطابخ 
الرتكية  االأواين  على  م�سبوق  غــري 
 10 بع�سها  �سعر  يفوق  التي  الفاخرة 
يتم  كان  والتي  جزائري،  دينار  اآالف 
�سهر  حلول  مبنا�سبة  �سابقا  اقتناوؤها 
رم�سان املبارك وحت�سريا لعيدي الفطر 
واالأ�سحى اإال انها اأ�سبحت ت�ستعمل يف 
االأيام  واالأفراح بل حتى يف  املنا�سبات 

العادية لدى عديد العائالت.
وعلى الرغم من الغالء الفاح�ص الذي 
يتميز به هذا النوع من االأواين الفاخرة 
من  البيوت  ربــات  اأن  اإال  والع�سرية، 
على  حتر�ص  املجتمع  �سرائح  خمتلف 
�سرورة وجود مثل هذه القطع الفاخرة 
�ستى  تقدمي  خالل  من  ليتم  البيت  يف 
لل�سيوف  واحللويات  اململحات  اأ�سناف 
والتقاط ال�سور وعر�سها على �سفحات 
الــفــيــ�ــســبــوكــواالنــ�ــســتــغــرام كــنــوع من 

التباهي والتفاخر.
ويف جولة قادتنا اإىل عدد من حمالت 
لنا  ـــدت  اأك بباتنة،  الــفــاخــر  االأثــــاث 
متابعة  على  يحر�سن  اأنــهــم  زبــونــات، 
مواقع  عــلــى  املــحــالت  هـــذه  �سفحات 
اقتناء  بغر�ص  االجتماعي  التوا�سل 
كل ما هو جديد يف هذا املجال، وقالت 
من  بــد  وال  تغري  الــوقــت  اأن  اأخــريــات 
تغيري اأطقم االأكل واالأواين بني احلني 

جمع  على  يحر�سن  اأنهن  كما  واالآخــر، 
وتخ�سي�سها  مــرة  كل  يف  مالية  مبالغ 
من  كـــنـــوع  جـــديـــدة  اأواين  لــ�ــســراء 
النظر  بغ�ص  الع�سر  ومواكبة  التغيري 
الغالب  يف  تــكــون  الــتــي  االأ�ــســعــار  عــن 
القدرة  مع  تتوافق  وال  خيالية  �سبه 

ال�سرائية للمواطن الب�سيط.
زبائنه  اأن  التجار،  ــد  اأح لنا  واأكـــد 
بقدر  لل�سعر  يكرتثون  ال  وزبــونــاتــه 
ــــودة  مـــا يــهــتــمــون بــالــنــوعــيــة واجل
يطلبونها،  التي  القطع  و"ح�سرية" 
املحل  اإىل  الــتــنــقــل  خـــالل  مــن  اإمــــا 
املــتــوفــرة عرب  الــ�ــســور  اأو مــن خــالل 
القطع  بع�ص  اأ�سعار  اأن  كما  االنرتنت، 
باالإ�سافة  اجلميع  متناول  يف  تكون 
بها  يــقــوم  الــتــي  التخفي�سات  اإىل 
االأعرا�ص  موا�سم  يف  املحالت  اأ�سحاب 
من  املزيد  جلذب  الدينية  واملنا�سبات 
الزبائن وتفادي ك�ساد ال�سلع، كما برر 
االأواين  من  النوع  هذا  غالء  التجار 
واالأك�س�سوارات بارتفاع االأ�سعار خالل 
جائحة كورونا و�سعوبة الت�سويق اإىل 
االأولية  ــواد  امل اأ�سعار  ارتــفــاع  جانب 
عن  ت�سنيعها،ناهيك  يف  تدخل  التي 
ارتفاع اأ�سعار االإيجار وتكاليف النقل 
مينع  مل  الذي  الراهن  الظرف  ب�سبب 
االأواين  هــذه  اقتناء  مــن  املواطنني 

واالأك�س�سوارت.

يوا�سل، الديوان الوطني للتطهري بباتنة، 
ت�سريف  ل�سبكة  الوا�سعة  التنظيف  حملة 
مياه االأمطار وال�سرف ال�سحي، عرب العديد 
املجاورة  والبلديات  باملدينة  االأحياء  من 
على غرار تازولت،في�سدي�ص، وعني التوتة. 
�سهر  منذ  العملية،  هــذه  واإنطلقتاأ�سغال 
دي�سمرب املن�سرم، على اأن ت�ستمر اإىل غاية 
نهاية ف�سل ال�ستاء، اأين متكنت ذات امل�سالح 
54مرت  ــع  ورف بالوعة،   914 تنظيف  مــن 
ومواد  ــال  اأوح اأغلبها  النفايات  من  مكعب 
مت�ص  اأن  على  بال�ستيكية،  وف�سالت  بناء 
باقي البلديات املوزعة عرب تراب الوالية، 
حيث�سخرت م�سالح الديوان الوطني للتطهري 
احلملة،  هذه  اإجنــاح  الأجــل  باتنة،  وحــدة 
االإمكانات  اإىل  باالإ�سافة  املــراكــز،  كافة 
 25 الب�سرية واملادية، منها ت�سخري حوايل 
عون واأربعة �ساحنات ذات مق�سورتني لرفع 
�ساحنات  حفر،  اآلة  امل�ستخرجة،  النفايات 
رباعية  �سيارة  املياه،  م�سخة  االإمت�سا�ص، 
وذلك  هيدروميكانيكية،  و�ساحنة  الدفع، 
الفي�سانات، ورفع  اأخطار  التقليل من  بهدف 
ال�سبكات  يف  اإلــقــاوؤهــا  يتم  التي  النفايات 

وامل�سارف. 
هذه  على  القائمة  اجلهة  جهود  وتــاأتــي 
للتقليل  اإطار الربنامج الوقائي  العملية، يف 
تنجم  التي  الطبيعية  الكوارث  خماطر  من 
و�سمن  اجلــويــة،  التقلبات  جـــراء  غالبا 

االإجراءات املتخذة خالل مو�سم ال�ستاء.

ال�سوداء  النقاط  التنظيف،  حملة  وم�ست 
متكررة  اإنــ�ــســدادات  تعرف  مــا  ــادة  ع التي 
بكل  للنفايات  الع�سوائي  الــرمــي  جـــراء 
عدة  واأحــيــاء  الــكــربى  كاملحاور  اأنــواعــهــا، 
افوراج،  بارك  ب�سكرة،  طريق  منها  بباتنة، 
بك�سيدة،  الثقيل  والـــوزن  تــازولــت  طريق 
دوران  حمــور  �سوناتيبا،  تام�سيط،  حــي 
جامعة احلاج خل�سر،في�سدي�ص،بوعت�ساون، 
7، ممرات �سالح نزار  الطريق الوطني رقم 
وحي   ،1 حملة  ممرات  فرماجة،  وعمارات 

الفوليتيف. 
برتميم  احلملة،  املنظمونلهذه  قــام  كما 
واملحطمة،  منها  التالفة  االأغطية  واإ�سالح 
على اعتبار هذا االإجراء �سمن اأهم حمالت 
وم�ساعب  للبالوعات  الوقائي  التنظيف 
مـــن خماطر  لــلــحــمــايــة  املـــيـــاه  تــ�ــســريــف 
مدينة  مو�سميا  ت�سجلها  التي  الفي�سانات 

باتنة على وجه خا�ص. 

اإقبال كبري على الأواين والإك�س�سوارات 
الرتكية رغم اأ�سعارها الباهظة

فوزية.ق
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�أعلن، يوم �أم�ص، �سي �لها�سمي ع�ساد �الأمني 
عن  لالأمازيغية  �ل�سامية  للمحافظة  �لعام 
�لفوز  على  يتناف�سون  م�سارك   106 تر�سح 
بجائزة رئي�ص �جلمهورية لالأدب �المازيغي 
مبوجب  �سابق  وق��ت  يف  عنها  �أع��ل��ن  �ل��ت��ي 

مر�سوم رئا�سي.
ن�سطها  �سحفية  ن���دوة  يف  ع�����س��اد  وق���ال 
�ل�سنة  �ح��ت��ف��االت  ب��رن��ام��ج  ل��الإع��الن ع��ن 
�مل�ساركات  عدد  �أن  �جلديدة،  �الأمازيغية 
مت  م�ساركة،   220 حل��دود  و�سلت  �ملر�سلة 
�جلو�ئز  حول  للتناف�ص  منها   106 �ختيار 
12 �ملوزعة عرب حماور �مل�سابقة �لتي مت�ص 
�الأدب �الأمازيغي من رو�ية وحكاية وق�سة 
وغريها، وكذ� �لل�سانيات و�الأبحاث �خلا�سة 
�خلا�سة  و�الأب���ح���اث  �ل��الم��ادي  ب��ال��رت�ث 
حتديد  مت  حيث  و�لرقمنة  بالتكنولوجيا 

مبلغ مليون دينار جز�ئري للمتوج باملرتبة 
�الأوىل.

لفتح  مقرتح  عن  ع�ساد  ك�سف  جهته،  من 
�المازيغية  �ل��ل��غ��ة  يف  متخ�س�ص  خم��رب 
�لتن�سيق  خ��الل  من  وذل��ك  باتنة  بجامعة 
تدري�سها  ت�سجيع  بهدف  �جلامعة  مدير  مع 
يف �جلامعات و�ملد�ر�ص وترقيتها وتطويرها 

مبختلف متغري�تها.
بوالية  حل  قد  ع�ساد  �أن  �الإ���س��ارة  جت��در 
�لتح�سري�ت  على  �لوقوف  �إط��ار  يف  باتنة 
�إقامتها  �ملزمع  ينار  الحتفاالت  �حلثيثة 
وبوزينة  منعة  منطقتي  يف  باتنة  بوالية 
من  �سل�سلة  �ستعرف  و�لتي  باتنة  ومدينة 
بالتن�سيق  و�لندو�ت  و�ملعار�ص  �لن�ساطات 

مع خمتلف �ل�سركاء �لعموميني و�خلو��ص.

رئي�ض  جلائزة  للفوز  مر�صح   106
اجلمهورية لالأدب االأمازيغي

جوانب  ت�صيء  وطنية   ندوة  هدوقّة" مو�صوع  بن  احلميد  "عبد 
الرواية اجلزائرية.. من الّتاأ�صي�ض اإىل الّتكري�ض

معر�ض خا�ض بالكتاب االأمازيغي والرتاث احتفاء
 براأ�ض ال�صنة االأمازيغية

الها�شمي ع�شاد ك�شف عن مقرتح خمرب متخ�ش�ض يف اللغة االمازيغية باجلامعة  الندوة الوطنية

من تنظم املكتبة الرئي�شية للمطالعة العمومية باتنة

عن  لها  بيان  يف  و�لفنون  �لثقافة  وز�رة  �أعلنت 
�جلز�ئر  ق��ام��ات  الأح���د  وطنية  ن���دوة  تنظيم 
مت  �أي��ن  هدوقة"  ب��ن  �حلميد  "عبد  �ل��رو�ئ��ي��ة 
من  �جل��ز�ئ��ري��ة..  "�لّرو�ية  ع��ن��و�ن  �خ��ت��ي��ار 
�لّتاأ�سي�ص �إىل �لّتكري�ص" وذلك يف �لفرتة �ملمتدة 
من 09 �إىل 11 جانفي �ملقبل، باملكتبة �لوطنية 
�ملكتبات  م�ستوى  وع��ل��ى  بالعا�سمة  ب��احل��ام��ة 

�لرئي�سّية للمطالعة �لعمومية عرب �لوطن.
للّذ�كرة  وفاء  جاءت  �لندوة  �أن  �لبيبان  و�أ�ساف 
�لّتفكري  ل��رم��وز  و�إح���ي���اًء  للجز�ئر  �ل��ّث��ق��اف��ّي��ة 
و�لّثقافة، �أين �ستعرف �لندوة ��ست�سافة ُمتدّخلني 
وحُما�سرين ود�ر�سني الأعمال �لّر�حل، وذلك عرب 

�لرت�ب �لوطنّي كّله.
�حلميد  "عبد  �أن  �ل�سياق  ذ�ت  يف  �لبيان  وق��ال 
�جلز�ئرّي،  �ل�ّسرد  يف  طفرًة  �سكل  هدوقة  بن 
بالّلغة  �لكتابة  يف  تاأ�سي�سّية  �أعماله  فاعتربت 

�لقارئ  به  �حتفى  كاملة  عقود  وخالل  �لعربّية، 
يف  ب��االأدب  �ملهتّمون  قر�ءته  و�أع��اد  ي��ز�ل،  وم��ا 

�جلز�ئر وخارجها". 
وي�سيف �لبيان �أن: " �أعمال بن هدوقة ترجمت 

تفا�سيل  تقدمي  يف  و�ساهمت  ل��غ��ات،  ع��ّدة  �إىل 
حيث  من  بالتفّوق  و�ّت�سمت  �جلز�ئرّية،  �حلياة 
فيها وعيه  �لكتابي يف وقتها، فربز  و�لنوع  �ملبنى 
�لن�ّص  وق��ّدم  �ل��ّرو�ئ��ّي��ة،  بالكتابة  �ال�ستثنائّي 
�لتاأ�سي�ص  ه��رم  ليكون  �الكتمال،  �إىل  �الأق���رب 
�إثره  �لعربّية، وعلى  بالّلغة  للّرو�ية �جلز�ئرّية 
�لاّلحقة،  �الأجيال  يف  �لكتاب  من  �لكثري  م�سى 
ينحازون للو�قعّية وي�سرحون متغرّي�ت وحتديات 

�ملجتمع و�لّثقافة باحلكايات.
وز�رة �لثقافة و�لفنون نوهت �إىل �ملكانة �لكبرية 
�أحد  باعتباره  هدوقة  بن  �جل��ز�ئ��ري  للرو�ئي 
هدوقة  بن  "�إّن  مبينتا:  �جلز�ئري،  �الأدب  رموز 
خالل  ومن  �لكبري،  منتجه  خالل  من  بيننا  يقيم 
قيمه ومنوذجه �الأ�سيل �لذي تناقلته �الأجيال، 
�ملثّقفني،  ب��ني  �إج��م��اع  ورج��ل  ثقافة  رج��ل  فهو 

وو�حد من �أهم رموز �الأدب �جلز�ئري".

للمطالعة  �لرئي�سية  �ملكتبة  �د�رة  ك�سفت 
عن  ملحقاتها  وخمتلف  باتنة  بوالية  �لعمومية 
و�ملكتبية  �لثقافية  �لن�ساطات  من  جملة  تنظيم 
�الأمازيغية  �ل�سنة  بقدوم  �حتفاء  و�لعرو�ص 

�جلديدة.
معر�ص  تقدمي  ف�سيتم  �مل�سدر  ل��ذ�ت  و��ستناد� 
لل�سور  معر�ص  يتخلله  �الأمازيغي  بالكتاب  خا�ص 
�لزر�بي  وكذ�  و�للبا�ص  و�الأطباق  لالأو�ين  و�آخر 

و�الأفر�سة �لتقليدية.

�لثقايف  باملركب  باملنا�سبة  �الحتفاء  و�سيتم 
و�لريا�سي ك�سيدة �بتد�ء من 8 جانفي �ملقبل.

للمطالعة  �لرئي�سية  �ملكتبة  �ستحت�سن  كما 
�الأ�ستاذ  يقدمها  ندوة  باتنة  بوالية  �لعمومية 
يف  ق��ر�ءة  جانب  �إىل  باملنا�سبة،  نحايل  جمال 
ملوؤلفه  و�سياحة"  وعمارة  "هوية  بعنو�ن  كتاب 
 12 ي��وم  وذل��ك  بالتوقيع،  بيع  مع  ب��اردو  ب�سري 

جانفي �ملقبل على �ل�ساعة 13:30 زو�ال.

تكتب �شيماء خلفي بنظرة �شيكولوجية واجتماعية من الأحداث لل�شخو�س والأماكن والأزمنة التي احتوتها روايتها "اأنني" مبزيج من ال�شراعات الداخلية التي ارادت اي�شالها للقراء، باأ�شلوب �شل�س من اجلماليات الفنية وبعمق يغو�س داخل 
اأغوار النف�س الب�شرية لتعطي يف الأخري حو�شلة من النتائج التي خل�شتها نهاية الرواية، كما اأ�شدرت موؤخرا ق�شة ق�شرية لالأطفال باللغة الفرن�شية تدعى sur le dos d'un hibou تتناول الق�شة العديد من العرب التي يحتاجها 

الأطفال يف م�شوار احلياة. تطل علينا الكاتبة ال�شابة �شيماء خلفي  �شاحبة 22 ربيعا من ولية �شطيف )طالبة جامعية تخ�ش�س اأدب فرن�شي بجامعة حممد ملني دباغني( يف هذا احلوار:  

�شيماء خلفي التي اختارت جمال التاأليف يف 
لقائك  عن  حدثينا  الأدبية،  الأجنا�س  خمتلف 

الطفويل الأول مع الكتابة"؟
بكتابة  ��ستمتع  كنت  �الأط��ف��ال،  كمعظم 
�لر�سائل لو�لدتي �أوقات �لفر�غ. ومن ح�سن 
�الإطالق،  على  �أم  باأعظم  رزقت  �أنني  حظي 
كانت تقر�أ �أحريف بكل متعن و�هتمام، وهذ� ما 
دفعني لالإدمان على كتابة �لر�سائل �آنذ�ك. 
�سعادة  جرعة  مبثابة  �أح��ريف  �أن  �عتقدت 
�أ�ستطيع �أن �أ�سعد بها من �أحب. �نتقل �الأمر 
�تخذت  ثم  �أ�سدقائي.  وك��ذ�  معلمتي  �إىل 
�سادقة  كلمات  بها  �أت��ب��ادل  �سغرية  مذكرة 
بريئة مع �سديقاتي يف نهاية كل �سنة، كان 
�أما  كتابتها،  �ملعتاد  �جلمل  يكتب  �جلميع 
لكل  باالإبد�ع  �أتلذذ  كنت  فقد  يل،  بالن�سبة 

و�حدة منهنّ.

ميكن القول اأن تخ�ش�شك لغة فرن�شية جعلك 
هل  الغربية؟  امل��وؤل��ف��ات  يف  اأك��رث  تبحرين 

توافقينني الراأي؟
كالمك �سحيح، ال �أنكر �ن تخ�س�سي �جلامعي 
�ساعدين على �لغو�ص يف عامل �لقر�ءة �أكر 
و�أكر، وبف�سله تعرفت على ثقافات خمتلفة 
�أنني  �أن قر�أت لهم، كما  وُكّتاب مل ي�سبق يل 
�أ�سبحت �أميل �أكر للموؤلفات �لغربية بحكم 
يعني  ال  هذ�  لكن  خا�ستي،  باملقرر  �إلتز�مي 
�الأدب،  �أن��و�ع  �ستى  ق��ر�ءة  عن  �أمتنع  �أنني 
�الجنليزية،  كالعربية،  خمتلفة،  وبلغات 

و�لرتكية.

عن  ماذا  الأدبية،  اأعمالك  اأوىل  تعد  "اأنني" 

اأحداثها و�شخو�شها، ملا اأنني هل هنالك موقف 
ما جعلك تكتبني عن هذه امل�شاعر؟

�ل�سيكولوجي  �جل��ان��ب  ت��ن��اول��ت  "�أنني" 
�لوحدة،  �أمل  م��ن  تعاين  �جتماعية  لفئة 
ل��الن��ت��ح��ار يف بع�ص  ت��دف��ع  �الأخ����رية  ه���ذه 
على  ت��اأث��ري�ت  عنها  ويرتتب  �الأح��ي��ان،  من 
�ملحيط �لعائلي لل�سحية، كما �سورت �ل�سر�ع 
�لد�خلي �لذي يجول بخاطر من يقدم على 
�الأحد�ث  لتنتقل  ومعاناتهم.  �خلطوة  هذه 
من عو�قب �ىل حماولة عالج هذه �لظاهرة 
�الآونة  يف  خا�سة  جمتمعاتنا،  يف  �ملنت�سرة 
�الأخرية من �لزمن. ثم تاأخذنا �لرو�ية �ىل 
خمتلفا  �سر�عا  لُت�سور  �الأمل  من  �آخ��ر  ن��وع 
تتخبط  ل�سخ�سية  �لبقاء  �سر�ع  يف  يتمثل 
�أجده  للعنو�ن  بالن�سبة  �ملوت.  و  بني �حلياة 
و�حدة  نقطة  يف  �ل�سخ�سيات  جميع  ي�سمل 
�أال و هي �الأنني. كتبت عنه رغبة يف �إي�سال 
رحل  ث��م  �سمت  يف  يئن  ك��ان  م��ن  ك��ل  �سوت 
حال  هو  كما  �هتماما،  �ح��د  يعريه  �أن  دون 

�سخ�سيات رو�يتي.

ذكرت اأن الق�شة تتناول اجلانب ال�شيكولوجي، 
هل ميكن ا�شاءة املو�شوع مبزيد من التعليق؟

عدة  حول  �لرو�ية  حبكة  و  �أح��د�ث  ت��دور 
حاولت  و�ل��ت��ي  ووج��ودي��ة  نف�سية  ظ��و�ه��ر 
�الإن��ت��ح��ار  ظ��اه��رة  تف�سري  و  و���س��ف  فيها 
لل�سحية  �لعائلي  �ملحيط  علي  وت��اأث��ريه��ا 
تدفع  ممكن  �ل��ت��ي  و�ل�����س��دم��ات  و�ل���دو�ف���ع 
�ل�سوء علي  �ل�سخ�ص لالنتحار، وكما �سلطت 
منه  يعاين  �ل��ذي  �لرهيب  �لنف�سي  �ل�سر�ع 
منه  يعاين  و�ل��ذي  �إنتحاره  قبل  �ل�سخ�ص 
تلك  يعي�سون  وكيف  �إليه  �الأ�سخا�ص  �أقرب 
بكل  و�ملتاأزمة  �لعميقة  �لنف�سية  �ل�سر�عات 

ت�سارع  كائنات  منهم  لتخلق  و�أمل  ع��ذ�ب 
كما  وذك��ري��ات��ه.  �ملا�سي  وت�����س��ارع  ذو�ت��ه��م 
معينة  مب�ساعر  �لتعلق  مو�سوع  تناولت  �أنني 
و�أثر �لتعود على �سلوكات عاطفية  �سعوبة 
�نتقلت لو�قع موؤمل مير  �لنهاية  ن�سيانها. يف 
وهو  �حل��ي��اة،  ف��رت�ت  �ح��دى  يف  جميعنا  به 
و�لفل�سفية  �لنف�سية  وقيمته  �ملوت  �سدمة 
علي �لفرد نف�سه وعلي حميطه وكيف يدرك 
�مل�سلم،  �لفرد  وخ�سو�سا  �ملوت  عامة  �لنا�ص 
يف  �لقليل  ولو  تغري  نبيلة  قيم  زرع  حماولة 

�أنف�سنا �إىل �الأح�سن باإذن �هلل.

باللغة  لالأطفال  ق�شرية  ق�شة  اأ�شدرت  موؤخرا 
 sur le dos d'un الفرن�شية تدعى 

اأدب  مع  رحلتك  كانت  كيف   hibou
حدثينا  ذلك،  يف  �شعوبة  وجدت  هل  الطفل، 

اأكرث عنها؟
�أدب  �ية �سعوبة يف  �أجد  بالعك�ص متاما، مل 
ما  وهذ�  جد،  �خليال  �أ�ستهوي  الأنني  �لطفل 
�إ�سافة �إىل بر�ءة �حلروف  يحتاجه �لطفل 
و ن��ق��اء �حل��ي��اة ه��ن��اك يف 
ع������امل �الأط�����ف�����ال. 
�لق�س�ص تلعب دور� 
مهما يف �لطفولة، 
بكل  ي��ج��در  ل����ذ� 
يحر�ص  �أن  كاتب 
ع���ل���ى �إي�������س���ال 
�لر�سائل  �إح���دى 
و�ل���ق���ي���م �مل��ه��م��ة 
عليها  �سيتعرف  �لتي 
�ل�����س��غ��ري م����ع م����رور 
�ل��وق��ت وي��ح��ت��اج��ه��ا يف 
حياته، ي�سعى �أدب �لطفل 
يربيه  �لطفل،  بُخلق  تنمو  عليا  �أهد�ف  �إىل 
ومينحه  و�حل�سنة،  �حلميدة  �الأخ��الق  على 
�لقدرة على معرفة �لفرق بني �خلري و�ل�سر، 
وبني �جُلنب و�ل�سجاعة، و�لٌبعد عن �الأنانية 
ما  وه��ذ�  و�لعد�لة،  و�لرحمة  �لغري،  وُح��ب 

�جتهدت عليه يف �لق�سة �لتي كتبتها.

املعار�س  بع�س  يف  �شاركت  واأن  �شبق  هل 
كيف  للقراء،  باإهداء  بيع  اأو  بالكتب  اخلا�شة 

كانت التجربة؟
نظر� للحالة �ال�ستثنائية �لتي منر بها ب�سبب 
يف  بامل�ساركة  يل  �لفر�سة  ت�سنح  مل  �لوباء، 
حظي،  وحل�سن  لكن  �الأ���س��ف،  م��ع  �ملعار�ص 
 17 ي��وم  بالتوقيع  بيع  جل�سة  ب���اأول  قمت 

�أكتوبر 2020 حني �أحيت مديرية �لثقافة 
�لتا�سعة  �لذكرى  �سطيف  لوالية  و�لفنون 
باملتحف  للهجرة،  �لوطني  لليوم  و�خلم�سني 
��ستثنائية  جتربة  كانت  �لوطني.  �لعمومي 
ر�ئعة، �لتقيت هناك بالقر�ء و �الأدباء، كما 
�ل�ساعدة.  �ملو�هب  من  �لعديد  على  تعرفت 
قمت بجل�سة �لبيع خا�ستي وقد �سعدت جد� 

بذلك �ليوم �ملميز.

خو�س  تودين  هل  ال�شدارين  هذين  بعد    
الأخرى؟، عن جديدك  الأدبية  لالأجنا�س  غمار 

الأدبي؟
�الأجنا�ص �الأدبية �الأخرى �أعتربها كتحدي 
بالن�سبة يل، لذ� �سيكون لقبي �سمن �أجنا�ص 
لكنني  �هلل،  باذن  �ملقبلة  �أعمايل  يف  �أخ��رى 
�أكر،  حريف  وتطوير  �سقل  على  �أعمل  �الآن 
�إن  �مل�ستوى  يف  عمال  قلمي  ثمار  تنتج  حتى 

�ساء �هلل.

حتقيقها  تعملني  التي  الأ���ش��ي��اء  ع��ن  م��اذا 
والو�شول اإليها م�شتقبال؟

ذ�تي  تطوير  على  �أعمل  وذك��رت،  �سبق  كما 
�أخ��رى  مل�ساريع  �أط��م��ح  �أن��ن��ي  كما  وق��ل��م��ي، 

تفيدين وتفيد غريي �إن �ساء �هلل.

كلمة ختامية
هذه  ق��ر�ءة  و��سل  من  لكل  موجهة  كلمتي 
ت�ستمر  �أن  �أمتنى  �الآن،  غاية  �ىل  �الأ�سطر 
كانت  مهما  �ل��ن��ج��اح  نحو  طريقك  �سق  يف 
كل  �أن  �ع��ل��م  و�ج��ه��ت��ه��ا،  �ل��ت��ي  �ل�سعوبات 
�لتجارب �لقا�سية �لتي �سبق و مررت بها، هي 
ك�سب  على  ي�ساعدك  وفري  ر�سيد  �لو�قع  يف 

�خلربة و�ملهارة �لكافية حلياة �أكر مثالية.
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ت�شحية
و�حد مرتو دخلت غرفة �لعمليات با�ص 

تولد
�أيا طولو معاها 8 �سو�يع

ب���ع���ده���ا خ�����رج �ل��ط��ب��ي��ب 
مْتب�سم

قالو �لزوج خري يا دكتور
�سيدي  يا  خري  �لطبيب: 
��سطريت ن�سحي باجلنني 

و�أّمو با�ص تعي�ص �نت!!.

لغة تركية اأ�شيلة
و�حد قال ل�ساحبو و�هلل �للغة �لرتكية 

�ساهلة خال�ص تعلمتها ب�سرعة
�عطينا  بال�سح؟..�أيا  منك  �ساحبو  قالو 

جملة بالرتكية؟
جاوبو: "ملي�ص تعايل لهون"؟!.

نقطة ال�شفر
و�ح������د ق�����ال مل���رت���و: 
كيما  نوليو  ر�يك  و��ص 

بكري؟
لو  وقالت  مرتو  فرحت 

كيفا�ص يا حياتي؟
ق��ال��ه��ا: ي��ع��ن��ي م��ا ن��ع��رف��ك ما 

تعرفيني؟!.

معلومات م�سلية

 البليغة 
واخلم�س 

اأ�سابع

اأمثال �سعبية

يحتفظون   )%80 مــن  ــــرث  )اأك الــبــ�ــســر  مــعــظــم   •
على  ال�سعب  من  اأنــه  العتقادهم  الأنف�سهم  مب�ساعرهم 

االآخرين فهم معاناتهم.
• تنتج �سيبرييا يف رو�سيا 25 ٪ من االأك�سجني املوجود 
يف العامل، كونها مليئة بغابات ممتدة على م�ساحة اأكرب 

من م�ساحة الواليات املتحدة االأمريكية.
اأكرب  تعترب  وهــي  موري�ص"  "فيليب  �سركة  تقوم   •
اإمرباطورية للتبغ يف العامل ومالكة مارلبورو، با�ستعباد 

االأطفال يف مزارع التبغ يف دولة كازخ�ستان.
ال�سوي�سرية  ــدود  احل بني  يقع   ARBez فندق   •
من  اإليه  الــدخــول  ي�ستطيع  الفندق  زائــر  الفرن�سية، 

�سوي�سرا ويخرج منه ليجد نف�سه يف فرن�سا.
ببع�ص  هارفرد  جامعة  يف  العلماء  من  جمموعة  • قام 
جعلها  مــن  ومتكنوا  جتـــارب  فــئــران  على  االخــتــبــارات 

ت�سغر يف العمر بدال من اأن تكرب.
اأن  ب�سبب  تاأ�س�ست  لل�سيارات  ملبورغيني  �سركة   •
"للجرارات"  اأهان �ساحب �سركة  �ساحب �سركة فرياري 

فغ�سب واأ�س�ص �سركة ليناف�سه. 
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جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على البادية بالباء 

والباء جاية من قلب 
ال�سو�ص خمدومة 
من جلد البقر و 

العرتو�ص وراقد فيها 
احلن�ص مول الريو�ص 

حدث يف مثل هذا اليوم
�ل�سابع من �سهر جانفي
على  رئا�سية  انتخابات  اأول  اإجـــراء  ـ   1789

امل�ستوى الوطني يف الواليات املتحدة.
من  دويل  تلفوين  ات�سال  اأول  اإجـــراء  ـ   1927

نيويورك اإىل لندن.
1929 ـ ملك اأفغان�ستان اأمان اهلل يفر�ص احلجاب 

على الن�ساء ومينع املالب�ص الغربية.
ان  يعلن  ترومان  هاري  االأمريكي  الرئي�ص  ـ   1953

الواليات املتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.
1956  ـ جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني تعلن 

عن حلها لكي تلتحق بجبهة التحرير الوطني.
م�سوؤولية تنظيم  "ما�سي" يتوىل  ـ اجلرنال   1957
لقمع  ع�سكري  اآالف  ثمانية  ويجند  العا�سمة  اأمــن 

الثورة اجلزائرية.
اال�ستغالل  يف  الفرن�سية  ال�سركات  �سروع   ـ   1958
عملية  يف  اجلزائرية  ال�سحراء  لبرتول  التجاري 

ا�سترتاف لرثوات اجلزائر.
باحلكومة  تــعــرتف  املتحدة  ــواليــات  ال ـ   1959

اجلديدة التي يقودها فيدال كا�سرتو يف كوبا.
للجمهورية  املوؤقتة  احلكومة  اأع�ساء  ـ   1962
لدرا�سة  )املغرب(  باملحمدية  يجتمعون  اجلزائرية 

الو�سع ال�سيا�سي - الع�سكري للثورة اجلزائرية.
الثورية. االإجرامية  املحاكم  ا�ستحداث  ـ   1964

يوقف  الفرن�سي  التج�س�ص  مكافحة  جهاز  ـ   1977
داوود  حممد  فتح  حلــركــة  الــثــوري  املجل�ص  ع�سو 
رغم  عنه  يفرج  ثم  باري�ص  يف  داوود(  )ابــو  عــودة 
بتورطه  لال�ستباه  اأملانيا  عن  �سادرة  توقيف  مذكرة 

يف عملية ميونيخ.
نظام  حكم  تنهي  الفيتنامية  الــقــوات  ـ   1979
اخلــمــري احلــمــر بــزعــامــة بــول بــوت الـــذي ا�ستمر 

خم�سة اأعوام يف كمبوديا.
للقن�سلية  اجلــديــدة  املــكــاتــب  افــتــتــاح  ـ   1980

اجلزائرية مبيتز- فرن�سا.
العقارية. الوطنية  الوكالة  تاأ�سي�ص  ـ   1986

خ�سع  الـــذي  الــوطــنــي  املــيــثــاق  �ــســدور  ـ   1986
ال�ستفتاء �سعبي يف 16 جانفي من نف�ص ال�سنة.

يفر�ص  ريغن  رونالد  االأمريكي  الرئي�ص  ـ   1986
ويقرر  ليبيا  مع  االقت�سادية  املبادالت  على  حظرا 
مكتبني  �سد  تفجري  عمليتي  بعد  ودائعها  جتميد 

ل�سركة العال االإ�سرائيلية يف روما وفيينا.
بعد  هريوهيتو  اليابان  اإمرباطور  وفــاة  ـ   1989

حكم ا�ستمر �ستني عاما.
اأمام الزوار ب�سبب  اإيطاليا تغلق برج بيزا  ـ   1990

ا�ستداد درجة ميله واخلوف عليه من ال�سقوط.
بال�سنغال  ــار  داك يف  االإ�سالمية  القمة  ـ   1991

ت�سقط بند "اجلهاد" من جدول اأعمالها.
بيل  االأمريكي  الرئي�ص  حماكمة  بــدء  ـ   1999
ق�سية  يف  الق�سم  اأداء  بعد  ــذب  ك الأنـــه  كلينتون 

تورطه يف ف�سيحة اأخالقية مع مونيكا ليوني�سكي.
�سارل  االأ�سبق  اللبناين  الرئي�ص  وفــاة  ـ   2001

حلو.
لل�سينما و  الدويل  املهرجان  ـ تغيري ت�سمية   2001
"املهرجان  لي�سبح  جونيور"  "كان  لل�سباب  الفيديو 

الدويل لل�سينما لتيميمون".
العراق  يف  اأمريكيا  جنديا  ع�سرين  مقتل  ـ   2006
قرب  بــالكــهــوك  مــروحــيــة  �ــســقــوط  يف   12 بينهم 

تلفعر.
مترنا�ست  بني  الرابط  املقطع  افتتاح   ـ   2008

وعني قزام من الطريق العابر لل�سحراء.
ال�سرطة  كلية  بوابة  انتحاري يف  - تفجري   2015
 32 مقتل  عن  ي�سفر  �سنعاء،  اليمنية  بالعا�سمة 

�سخ�سا واإ�سابة الع�سرات.
اإبدو  �ساريل  �سحيفة  على  م�سلح  هجوم   -  2015
 12 ي�سفر عن مقتل  باري�ص،  الفرن�سية  العا�سمة  يف 

�سخ�سا واإ�سابة 10 اأ�سخا�ص.

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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ف���خ���رة  �ل�������س���ب���ع  يف  ال 
ع�����ار �جل�����������وع  يف  وال  حكـــمة

ل���ي�������س ال����ع����اق����ل ال���������ذي ي�����ع�����رف اخل����ر 
وال�����ش��ر، اإمن���ا ال��ع��اق��ل ال���ذي اإذا راأى 
اجتنبه ال�شر  راأى  واإذا  اتبعه  اخل��ر 

�سورة م�سحكة

� وطني �أين حقي؟
ع�سام خ�سر�وي باتنة
�ل�سحر�ء  �إىل  حقي  ذه��ب 
ال�سرتد�د حقو ويبدو �أن حقو 
َد�ْرَه��ا بحقي وحرق ملايل  هذ� 
�لعي�ص  على  �لنيجر  مف�سال 
جثة  ُوج��د  �لت�ساد..وقد  يف 
�لغربية  �ل�سحر�ء  يف  هامدة 
�أنه  قال  ان  َعَيّ �ساهد  وح�سب 

�ساهده وهو يعرب �ملحيط!؟.
� ح�سب �ملحللني فاإن �جلز�ئر 
بعد  �لغ�سب  مرحلة  �ستدخل 

2021؟ فرب�ير   22
عبد�حلق.ب �سطيف
�����س����اع����ة  �أي  وع������ل������ى 

بال�سبط؟؟!.

�ل�سباب بالن�سبة  � ماذ� ميثل 
لك يا �سي عالوة؟

فوزي.�ص باتنة
وحدة قيا�ص �خليبة؟!.

� ما ي�سعدين حقا �أين �أحظى 
باأ�سدقاء يوؤكدون يل �أن �لدنيا 

بخري؟
فار�ص طايبي عني مليلة
هناك د�ئما من يقول لك �أن 
ت�سرف  ال  بخري...لكن  �لدنيا 

يف �لتفاوؤل؟!.
� بني �أن ت�سكن مكانا وي�سكنك 
يا  نف�سك  جت��د  �مل��ك��ان..�أي��ن 

خمرف �لزمان؟
وليد بوغري�ص باتنة

يف �لزمنكان!!.

خا�ستنا 
�سوي 

�سجاعة 
وندخلو 
�لفورنو 

با�ص نح�سو 
بالدفء؟!



خن�صلة

اأم البواقي

ق�صنطينة

ميلة

اأوقفــت م�ســاء اأم�ــص، م�سالــح اأمــن 
دائــرة عــني البي�ســاء، رئي�ــص بلدية 
عــني البي�ســاء بواليــة اأم البواقــي، 
متلب�ســا بتلقــي مزيــة غــري م�ستحقة 
تقــدر بـــ 10 ماليــن �سنتيــم، بهــدف 
ت�سوية ملف عقار �سكني مبدينة عني 

البي�ساء.
واأكدت م�ســادر اأمنية، قيام �ساحب 
ملــف الت�سوية للعقــار، بتبليغ م�سالح 
االأمــن بعــد ا�ســرتاط "املــري" للمبلــغ 
ال�سالــف الذكر من اأجــل اإمتام عملية 
الت�سويــة، وهو مــا اأدى ب�ساحب امللف 
باإخطــار االأمــن ليتــم توقيــف املعني 
متلب�سا بحوزته املبلــغ املايل، يف وقت 
حتقيقاتهــا  االأمــن  م�سالــح  با�ســرت 

املكثفة يف هذه الق�سية.
 ياأتي ذلك بعد اأ�سابيع قليلة من قرار 
توقيف رئي�ص بلدية عني البي�ساء بعد 

متابعته يف ق�سية تخ�ص الف�ساد و�سوء 
ا�ستغــالل الوظيفة ومنح امتيازات غري 

مربرة.

�أمنية  خ��رج��ة  �أ���س��ف��رت 
مل�سال�ح �الأمن يف ق�سنطينة، 
جت��اري��ا،  حم��ال   17 م�ست 
�إجمالية  كمية  حجز  عن 
�ملو�د  من  كلغ  ب�618  تقدر 
�ساحلة  غ���ري  �ل��غ��د�ئ��ي��ة 
ل��ال���س��ت��ه��الك �ل��ب�����س��ري، 
تنظيف  م���و�د  ب��االإ���س��اف��ة 
ومن  �ل�سالحية،  منتهية 
 696" �ملحجوز�ت  بني  من 
لالأطفال"  ح���ف���اظ���ات 
و2775 وحدة من م�سروب 
�أط��ف��ال،  ع�سيدة  ف�����ال���ص، 
بال�ستيكية  علبة   1000
ذ�ت غطاء جمهولة �مل�سدر، 
�أجبان  خمتلفة،  م�سروبات 

وزب�دة متعفنة.

متكنت وحد�ت �ملجموعة �الإقليمية للدرك �لوطني بخن�سلة، من توقيف �ساحنة 
�مل�سروبات  6738 قارورة من  88 وعل�ى متنها  على م�ستوى �لطريق �لوطني رقم 
�لكحولية مبختلف �الأنو�ع و�الأحج�ام، وعل�ى �إثره�ا مت حج�ز �ل�ساحنة و�قتيادها 
�سد  ق�سائ�ي  ملف  �إجناز  ومنه  �لتحقيق  ملو��سلة  �لوطني  �لدرك  فرقة  مقر  �إىل 

�ساحبها.

للحماية  �لثانوية  �ل��وح��دة  تدخلت 
 36 بحي  ف��رج��ي��وة  لبلدية  �مل��دن��ي��ة 
 03 الإنق�اذ  فرجيوة  ببلدية  م�سكن 
يف  �سيق  لهن  �أنثى  جن�ص  من  �أ�سخا�ص 
غاز  ��ستن�ساق  ب�سبب  ودو�ر،  �لتنف�ص 
وي���رت�وح  �ل��ك��رب��ون،  �أك�سيد  �أح���ادي 

و46  �سنة   11 ب��ني  �ل�سحايا  �أع��م��ار 
�الإ�سعافات  لهن  قدمت  حيث  �سنة، 
�الأول��ي��ة �ل��الزم��ة يف ع��ني �مل��ك��ان ومت 
�حلماية  م�����س��ال��ح  ط���رف  م��ن  نقلهن 
�ال�ستعجاالت  م�سلحة  �إىل  �ملدنية 

مب�ست�سفى فرجيوة. 

يف  بجروح  �سخ�سان،  �أم�����ص،  �أ�سيب 
�سرق  �ل�سيار  بالطريق  مرور  حادث 
ميلة،  يف  �لعيد  �سلغوم  بلدية  غرب 
 39 "م.ك"  بامل�سم�ى  �الأم��ر  ويتعلق 
�سهر  �لعمر  من  تبلغ  و"م.م"  عاما، 
و�لطفلة �سدمة،  بالظهر  �آالم  �الأول 

وجن���م �حل����ادث ع��ن ����س��ط��د�م بني 
�سيارة و�ساحنة، معباأة مبجموع 120 
تدخلت  وقد  �لطماط��م،  من  قنطار 
�الإ�سعافات  لتقدمي  �ملدنية  �حلماية 
�حلركة  لت�سهيل  �لوطني  و�ل���درك 

�ملرورية.

�سي الأورا�سي..
كي تروح للم�ست�سفيات وامل�سحات وعند كل عيادة... 
هو  من  وهناك  ــزدرة...  ــال ب مري�ص  هو  من  هناك 
مري�ص بالهدرة... وهناك من هو مري�ص بفكرة... 
ومن هو مري�ص باحلقرة... كما جتد من هو مري�ص 
هو  ومــن  بــالــكــرة...  مري�ص  هو  ومــن  بال�سكرة... 
بال�سورة...  مري�ص  هو  ومن  باخل�سرة...  مري�ص 
يف  لكن  بال�سهرة...  مري�ص  هو  من  يوجد  وكذلك 

االأخري تكت�سف اأنهم كلهم عاي�سني قدرة...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف "مري" عني البي�ساء متلب�سا بتلقي ر�سوة
وجب الكالم

عمن  التخفيف  يف  فعال  دور  للم�سكنات  يكون  قــد 
من  تهدئة  يف  اأي�سا  فعال  دور  لها  يكون  وقد  اأملا،  يعاين 
ذلك  وغري  ع�سبية  انهيارات  يعاين  ومن  االأرق  يعاين 
امل�سكنات  لكن  النف�سي،  وال�سغط  االكتئاب  حاالت  من 
كذلك  ذكره،  �سبق  ما  لكل  اأبديا  حال  تكون  اأن  ميكن  ال 
واالآفات  والظواهر  امل�ساكل  من  لكثري  بالن�سبة  االأمــر 
اأن  املواطن اجلزائري، فيمكن خلطاب  منها  التي يعاين 
وباإمكان  ما،  باأزمة  تعلق  فيما  الب�سيط  املواطن  يهدئ 
تعلق  فيما  املواطنني  نفو�ص  يف  االأمل  يبعث  اأن  ت�سريح 
اأو م�سكلة ما، لكن الكالم قد ال يكون كافيا  بظاهرة ما 
وال حال نهائيا لعديد امل�ساكل التي يتخبط فيها املواطن 
اجلزائري، بل على العك�ص، فكرثة الكالم ميكن اأن تعود 
يقرن  مل  اإن  امل�سوؤول  مع  املواطن  عالقة  على  بال�سلب 

الكالم بفعل وبتطبيق.
ما نالحظه هو اأن ال�سعبوية قد باتت عالمة م�سجلة 
وزراء  وحتى  منهم  احلاليني  الــوزراء  من  العديد  با�سم 
�سيا�سة  مبثابة  باتت  قد  اأي�سا  وال�سعبوية  �سابقني، 
ينتهجها الكثري من امل�سوؤولني يف البالد باختالف رتبهم 
ميقتها  وظاهرة  وم�سكلة  اأزمــة  باتت  املقابل  يف  لكنها 
اإن ذلك ما زاد الطني بلة وذلك  املواطن اجلزائري، بل 
ما و�سع الهوة بني املواطن وامل�سوؤول وذلك ما زعزع ثقة 
املثال،  �سبيل  وعلى  امل�سوؤولني،  ويف  االإدارة  يف  املواطن 
حكومة  يف  ــوزراء  ال اأحد  به  �سرح  ما  بني  من  كان  فقد 
الوزارية  احلقيبة  على  ح�سوله  بعد  مبا�سرة  جــراد 
اأزمة  اأنه وعد ال�سعب اجلزائري باأنه �سيق�سي على  هو 
االأزمة  عن  احلديث  يف  اأ�سهب  وقد  واحد،  اأ�سبوع  يف  ما 
حلد املبالغة حتى اأن هناك من لقبه "بحجاج قطاعه" 
اأحر  على  فانتظر  ت�سريحاته  يف  وثق  من  هناك  وكان 
من اجلمر م�سي املهلة التي حددها فحدث العك�ص ف�سار 
احلجاج "مي�سرت بني"، وهناك اأي�سا من الوزراء احلاليني 
من كانوا "حمللني" ومنظرين يف البالطوهات ويف برامج 
تلفزيونية لكن، ومبجرد اأن ح�سلوا على فر�سة الإثبات 
العقبة"  يف  ال�سيخ  حمار  "وقف  حتى  يقولون  كانوا  ما 

وات�سح اأن "الكالم �ساهل".
اإن �سلمنا باأن الندم على ال�سكوت اأف�سل من الندم على 
احلاليني  امل�سوؤولني  من  الكثري  نن�سح  اأي�سا  فاإننا  الكالم 
باأال  امل�ستقبل  يف  منا�سب  �سيتولون  الذين  وامل�سوؤولني 
نظرنا  يف  احلــل  الأن  وال�سعبوية،  الرثثرة  من  يكرثوا 
من  االأقل  على  امليدان  يف  النوايا  "العمل" واإثبات  هو  
امل�سوؤولني  يف  اجلزائري  املواطن  ثقة  ا�سرتجاع  اأجــل 
ال�سعبويني  من  جنن  مل  الأننا  الــدولــة،  موؤ�س�سات  ويف 
اأمل" ومل  "خيبات  �سوى  منهم  "الكالم" ومل جنن  �سوى 
بني  الثقة  يف  االهــتــزازات  من  مزيد  �سوى  منهم  جنن 
ال�سعب والدولة، وبالتايل فمن كان قادرا على اأن يقدم 
امليدان،  فليثبت ذلك يف  للمواطنني  ب�سيطة  ولو  خدمة 
اأما من كان يعتمد على "الكالم" فاالأف�سل له اأن يتوجه 
طينة  من  مل�سوؤولني  بحاجة  فنحن  والترباح،  "للغناء" 
"رجال نتاع كلمة ونتاع خدمة" ول�سنا بحاجة ملزيد من 
"ال�سذج" وال�سعبويني والرباحني ول�سنا بحاجة لالعبي 
"دومني" فنحن بحاجة لدولة موؤ�س�سات ول�سنا بحاجة 

"لقهوة".

اأمور تزعج املواطن

حمزه لعريبي
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2424ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�ضالة:
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 
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�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
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حجز مواد 
غذائية 
متعفنة

حجز 6738 قارورة
 من امل�سروبات الكحولية

اإنقاذ 3 ن�سوة من املوت بالغاز 

جريحان يف ا�سطدام �سيارة ب�ساحنة

�ضطيف

قاملة 
املعني متت تزكيته رئي�ضا للبلدية قبل �ضهرين فقط

وفاة �سـاب بعد �سقوطه من 
الطابق اخلام�س يف عني وملان 

اإنقاذ عائلة اإثر ت�سرب لغاز 
اأحادي اأوك�سيد الكربون 

الإعدام لقاتل �ساب بو�سط 
مدينة �سطيف 

اإنقاذ 4 خمتنقني بالغاز
 يف بني عزيز 

 لقي �ساب يبلغ من العمر 24 �سنة حتفه اإثر 
�سقوطه من الطابق اخلام�ص بعمارات 711 

م�سكن ببلدية عني وملان جنوب والية �سطيف، 
وفارق ال�سحيـة "ن.م" احلياة متاأثرا بجروحه 

اخلطرية فيما فتحت اجلهات االأمنية حتقيقا يف 
احلادثة. 

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
ببو�سقوف، اأول اأم�ص، بقرية بوريا�سي بلدية 

بو�سقوف، بعد و�سول نداء ا�ستغاثة، ب�سبب 
ت�سرب غاز اأحادي اأوك�سيـد الكربون من عادم 

�سيارة تركت يف حالة ت�سغيل داخل مراآب منزل، 
وهو ما خلف اإ�سابة 04 اأ�سخا�ص من عائلة 
واحدة ترتاوح اأعمارهم من 16 و56 �سنة، 

لهم �سعوبة يف التنف�ص مت اإ�سعافهم ونقلهم اإىل 
م�ست�سفى بو�سقوف. 

اأ�سدرت حمكمة اجلنايات مبجل�ص ق�ساء �سطيف، 
حكما باالإعـدام يف حق قاتل ال�ساب "ر.�ص" بو�سط 
مدينة �سطيـف، وهي اجلرمية التي حدثت بتاريخ 

2019 حينما عرث على ال�ساب ال�سحية  اأكتوبر   5
وهو �ساب يف الثالثينــات من عمره ينحدر من 

حي 500 م�سكن مذبوحا و�سط ال�سارع الرئي�سي 
للمدينة. 

متكنت فرق النجدة التابعة للوحدة الثانوية 
بني عزيز �سمال �سرق والية �سطيف من اإنقاذ 

عائلة متكونة من 4 اأفراد من جراء ا�ستن�ساقهم 
لغاز القاتل ال�سامت اأحادي اأك�سيد الكربون 

املنبعث من املدخنة داخل منزلهم الكائن بحي 
تولت  حيث  عزيز،  بني  ببلدية  م�سكن   50

الفرق تقدمي االإ�سعافات للم�سابني ونقلهم اإىل 
ا�ستعجاالت بني عزيز. 

بدري. ع

بن �ستول.�ص
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ن.م
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عبد الهادي. ب
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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