
فيما تقبع عدة بلديات حتت رحمة االن�سداد 

عربوا عن ا�ستيائهم من المباالة امل�س�ؤولني 
املحليني مبطالبهم

رغم ا�ستفادة البلدية من اإعانة 
مبليار �سنتيم للرتميم

ب�سبب انعدام الكهرباء الريفية 

ن�سف �أميار �سطيف 
متابعون �أمام �لق�ساء

فالحو منطقة
 �حلا�سية �لطويلة 

ينا�سدون �ل�سلطات 
�اللتفات الن�سغاالتهم

طرقات كارثية
وفو�سى يف �أ�سغال 
�لتهيئة باأم �لبو�قي

�سكان "�لكدية" يعي�سون 
يف �لظالم منذ 10 

�سنو�ت مب�سكيانة
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اإنتاج والية باتنة من اللحوم البي�ضاء والبي�ض يرتاجع وطنيا
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يف ظل متاطل اجلهات املعنية 

خالل حفل االحتفاء بالي�م ال�طني للبلدية 

عائالت ت�ستكي اهرتاء �سكناتها اله�سة

قاطنو "�سعبة عمار" 
باأوالد �سالم ينتظرون 

�لربط بالكهرباء

�إدماج 20 عامال
 من �أ�سحاب عقود

 ما قبل �لت�سغيل بباتنة

خطر �النهيار كابو�س 
ير�ود �سكانا مب�ستة 

�سيدي مبرو�نة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

حجز قنطارين ون�س��ف من الدجاج الفا�س��د ب�س��وق عمار عبا�س��ة ب�سطيف كانت م�جهة لال�ستهالك الب�سري
 و�سط مدينة �سطيف

�ص 16

يف ظل تخبط املربني و�ضط جملة من امل�ضاكل 

مربو الدواجن قد يعلنون اإفال�سهم قريبا

تطوير قطاع ال�سياحة يتعطل باأم البواقي

م�سري جمهول ينتظر 
م�ساريع �لتو�سع �ل�سياحي 

باأم �لبو�قي
ال تزال االأ�سغال متوقفة على م�ستوى عدد من م�ساريع التو�سع ال�سياحي 

بعدد من بلديات والية اأم البواقي، ما �ساهم يف تاأخر عملية اإمتام خمطط 
التو�سع ال�سياحي الذي ا�ستفادت منه الوالية خالل ال�سنوات املا�سية 

�ص 05لتطوير قطاع ال�سياحة بالوالية...

بعد اقرتاح 19 منطقة ن�ضاطات جديدة موزعة على 19 بلدية

�صرح �أم�ص "بن �صايبة علي" رئي�ص �صعبة �لدو�جن لولية باتنة يف �ت�صال له بـ "�لأور��ص نيوز" �أن مربي 
�لدو�جن �صيعلنون �إفال�صهم قريبا �إن ��صتمرت �لأو�صاع على حالها ب�صبب �رتفاع �أ�صعار �أعالف �لدو�جن �لتي 

�ص 04جتاوزت 7000 دينار للقنطار...

خن�سلة

اأم البواقي

�ص 08

احتاد خن�سلة

"ليا�سمكا" تنهزم 
�أمام �ل�ساطو يف 

�أول �ختبار ودي 

ا



ب�صراحة
�ل�سحفي لي�س "بعبع"

باتنة خا�صة  �ملالحظ يف بالدنا عامة ويف ولية 
�ملوؤ�ص�صات  من  �لكثري  تعامل  طريقة  خــالل  ومــن 
عن  تختلف  ل  �ل�صحفي  مع  �لعمومية  و�لإد�ر�ت 
�صخ�ص  �أو  م�صبوه  �صخ�ص  �أي  مع  �لتعامل  طريقة 
باتو�  �ملــ�ــصــوؤولــن  مــن  �لــكــثــري  �أن  حــيــث  خمــيــف، 
�أن  حتى  �صحفي،  �أي  مــع  لقاء  �أي  مــن  يتهربون 
لأعو�ن  تعليمات  ي�صدي  من  �مل�صوؤولن  من  هناك 
ــن مــفــادهــا مــنــع �لــ�ــصــحــافــة من  ــو�ب ــب �لأمــــن و�ل
حتت  عنها  �مل�صوؤول  �لهيئة  �أو  للموؤ�ص�صة  �لدخول 
�ل�صحفي  ي�صور  ما  وهــذ�  �لظروف،  من  ظرف  �أي 
�أو  �مل�صوؤول  على  خطر  م�صدر  �أو  "بعبع"  �أنه  على 
�ملوؤ�ص�صة، ومل جند كتعبري عن مثل هذه �لت�صرفات 
و�لقر�ر�ت �صوى عبارة "�للي يف كر�صو �لتنب يخاف 
�لنار"، مبعنى �أن �مل�صوؤول �لذي ينظر �إىل �ل�صحفي 
ذو  م�صوؤول  بال�صرورة  هو  و�ل�صك  �لريبة  بعن 
ما  �أمر  ي�صل  �أن  من  خائفا  م�صوؤول  �أو  "�صو�بق" 

يدينه لل�صحافة.
"يجب  باأنه  تفيد  �لإعـــالم  قانون  من   83 ــادة  �مل
تزود  �أن  و�ملوؤ�ص�صات  و�لإد�ر�ت  �لهيئات  كل  على 
مبا  يطلبها  �لتي  و�ملعلومات  بالأخبار  �ل�صحفي 
�لقانون  �إطــار  ويف  �لإعــالم،  يف  �ملو�طن  حق  يكفل 
هذه  خالل  ومن  به"،  �ملعمول  و�لت�صريع  �لع�صوي 
على  يح�صل  �أن  لل�صحفي  يحق  باأنه  يت�صح  �ملــادة 
�لأخبار �لتي يريد و�ملعلومات �لتي يريد مبا يكفل 
يتعلق  ما  با�صتثناء  طبعا  �لإعــالم  يف  �ملو�طن  حق 
باأمن  �خلرب  مي�ص  عندما  �أو  �لوطني  �لدفاع  ب�صر 
�أن  فيفرت�ص  لهذ�  �لوطنية،  �ل�صيادة  �أو  �لدولة 
�لأخبار  على  للح�صول  �صحفي  لأي  �لت�صهيل  يتم 
من  �لكثري  �أن  هو  يحدث  �لذي  �أن  غري  و�ملعلومات، 
ميتنعون  باتو�  قد  �لذكر  �أ�صلفنا  كما  �مل�صوؤولن 
دخوله  ومينعون  بل  �ل�صحفي  ��صتقبال  عن  حتى 
�إىل �ملوؤ�ص�صات وهذ� ما يتعار�ص مع قانون �لإعالم 
"كي  �أن يطلع عليه كل م�صوؤول  �لذي كان يفرت�ص 
ل يجاهر بجهله وكي ل ي�صع نف�صه يف �صورة �ملتهم 

�لذي يخ�صى من مو�جهة "�ل�صحفي".
�ل�صحافة  يخدم  ت�صرفا  نر�ه  وما  منا�صبا  نر�ه  ما 
من  و�أكــر  �ليوم  �لإعــالم  يف  �ملو�طن  حق  ويخدم 
�أي وقت م�صى هو �أن يقوم �لولة باإ�صد�ء تعليمات 
ت�صهيل  ب�صرورة  و�لإد�ر�ت  �ملوؤ�ص�صات  ملختلف 
دور  ترقية  �إطــار  يف  طبعا  وهــذ�  �ل�صحفي،  عمل 
و�ملعلومات  بالأخبار  �ملو�طن  نزويد  يف  �لإعــالم 
�لف�صاد  حماربة  على  �لــدولــة  م�صاعدة  يف  وكــذ� 
و�لبريوقر�طية و�لعديد من �لآفات يف "�لإد�ر�ت"، 
�أمام �ل�صحفين ومنعهم حتى من  فو�صع �لعر�قيل 
دخول بع�ص �ملوؤ�ص�صات بحجة �أن "هذ� قر�ر �ملدير 
�أو �ملري �أو رئي�ص �لد�ئرة" هو ت�صرف �صبيه بالت�صرت 
يف  وجهودها  �لدولة  لعمل  "�لف�صاد" وعرقلة  عن 
قال  �لتي  �ل�صحافة  �لطريق  عن  �لف�صاد  مكافحة 
ق�صايا  لك�صف  خمولة  باأنها  �جلمهورية  رئي�ص 

�لف�صاد بدل "�لر�صائل �ملجهولة".
�سمري بوخنوفة
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يبدو ان �سائقي �سيارات النقل احل�سري مبدينة باتنة 
قــد بات لــكل منهم قانونــه اخلا�ص الذي يحتكــم اإليه يف 
حتديــد الت�سعــرية، فرغــم اأن مديرية النقــل قد �سبطت 
الت�سعــرية يف اأكرث من مــرة اإال اأن ال�سائقني باتوا يققزون 
على كل القوانني واللوائح والتعليمات واأ�سبحوا ي�ستغلون 
حاجــة املواطنــني للنقــل خا�ســة يف احلــاالت امل�ستعجلة 
ليفر�ســوا ت�سعــريات خيالية ت�ســل اإىل الثالثمائة دينار 
مل�سافة كيلومرتين اأو اأقل فاأين الرقابة واأين ال�سمري قبل 

ذلك؟

بطاقة حمـــــــــراء

ت�ضعرية خا�ضعة للمزاج

auresbook
قال: كمال �صنهاجي

 )رئي�س الوكالة الوطنية للأمن ال�صحي(
لفريو�س  لقاح  من  اأكرث  اقتناء  ...."قرار 
الوبائية  الو�صعية  خلطورة  راج��ع  كورونا 

وحت�صبا لأي ندرة".
ملا  مناق�ض  هذا  األي�ض  راج��ل...  يا  قلنا: 
قاله وزير ال�صحة عن عدم جلب اأي لقاح غري 

معتمد من منظمة ال�صحة العاملية؟

بالتكنولوجيا اأو بدونها.. "دائما رمية ت�ضر على حالتها القدمية"

وظيفة البلدية العمل على تعميم املالعب اجلوارية يف تب�ضة

كي عي�ضة كي عيا�ض

الذكاء اال�ضطناعي

التاأمني عن بعد

الب�ضمة ال�ضكيكدية تعر�ض "النعيم يف اجلحيم" بق�ضنطينة

ت�سهد كل مكاتب الربيد بباتنة، هذه االأيام ازدحاما كبريا لي�ص ب�سبب اأزمة ال�سيولة، واإمنا نتيجة ظاهرة جديدة 
قدمية، وهي ظاهرة وجود تالميذ الباك مع االأولياء واملتقاعدين وحتى اأ�ساتذتهم يف طوابري التخلي�ص داخل مكاتب 
�سا�سات  و�سع  يف  يتمثل  ال�سنة  هذه  اجلديد  اأن  ورغم  "لوناك"،  ل�سالح  "البكالوريا"  حقوق  ت�سديد  لغر�ص  الربيد 
للمو�سم  االإحلاح  رغم  نف�سها  الظاهرة  تبقى  الذهبية  البطاقة  طريق  عن  احلوالة  ت�سديد  اإمكانية  وكذا  الرتقيم، 
اأنه ال حياة  الرابع على التوايل الناجت عن ا�ستياء التالميذ واأوليائهم املطالبني بفتح مكاتب خا�سة للت�سديد، غري 

ملن تنادي.

على  تب�سة،  والية  وايل  اأ�سرف  �سنة،  كل  من  جانفي   18 لـ  امل�سادف  للبلدية  الوطني  اليوم  فعاليات  واإحياء  تزامنا 
وملعبا  تب�سة،  مبدينة   - الكوبيماد   - �سكن   1576 بحي  اال�سطناعي  بالع�سب  مكيف  جواري  ملعب  وافتتاح  تد�سني 
البلدية  رئي�ص  مو�سيا  الريا�سي،  لل�سباب  متنف�سا  تعد  اجلوارية  املالعب  اأن  مو�سحا  �سكن،   200 بحي  ثانيا  جواريا 

باحلر�ص عليها والعمل على تعميمها على جميع االأحياء، خللق حميط نظيف و�سليم وتكري�ص الثقافة اجلماهرية. 

اأن تراعي  ن�ست م�سودة م�سروع القانون الع�سوي لالإنتخابات، باأنه يتعني على كل قائمة متقدمة لالإنتخابات 
مبداأ املنا�سفة بني الرجال والن�ساء واأن تخ�س�ص على االأقل ثلث الرت�سيحات التي تقل اأعمارهم عن 35 �سنة، 
للمجال�ص  املرت�سحة  للقوائم  بالن�سبة  ال�سرط  نف�ص  وهو  الوطني،  ال�سعبي  املجل�ص  اأع�ساء  النتخاب  بالن�سبة 

ال�سعبية البلدية والوالئية.

و�سح وزير التعليم العايل والبحث العلمي، خالل اإ�سرافه على يوم درا�سي حول الذكاء اال�سطناعي، اأنه ينتظر من 
للجهود  الفعلي  التج�سيد  يف  جزائريني  باحثني  جهود  لتثمني  القطاع،  ملتطلبات  اال�ستجابة  يف  االإ�سهام  اللقاء  هذا 
اأن القطاع قد �سطر برناجما لتنويع البحث لتمكني  املتمثلة يف الذكاء اال�سطناعي، م�سريا  الرامية لالإ�سرتاتيجية 
الباحثني بالتميز العلمي وتوفري الدعم املادي للباحثني ال�سباب، من اأجل دجمهم يف التنمية واالبتكار، ودعا وزير 

التعليم العايل والبحث العلمي، اإىل توحيد اجلهود جلعل االإ�سرتاتيجية اأداة للتحكم يف اقت�ساد املعرفة.

الت�سريح  ب�ساأن  اإعالمية  حملة  يف  االأجراء  للعمال  االجتماعية  للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق  وكاالت  جل  انطلقت 
بالعطل املر�سية عن طريق ا�ستعمال الف�ساء الرقمي "الهناء"، بهدف تفادي م�سقة التنقل اإىل خمتلف فروع الوكالة 

املنت�سرة عرب تراب الوالية، ومتكني املوؤمن لهم اجتماعيا من اال�ستفادة من خمتلف االأداءات عن بعد.

اجلمعية  اإنتاج  من  اجلحيم"  يف  "النعيم  مل�سرحية  االأول  ال�سريف  العر�ص  لق�سنطينة  اجلهوي  امل�سرح  احت�سن 
املهني  الو�سط  يف  املجتمع  يف  الأفــراد  �سريفة  غري  ت�سرفات  العمل  هذا  ويعالج  ل�سكيكدة،  "الب�سمة"  الثقافية 
وذلك يف قالب كوميديا ت�سلط فيه ال�سوء على عالقات اجتماعية معقدة و�سلوكيات منافية للمبادئ االأخالقية 

واالإن�سانية.

هي ن�سبة ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية واالأجهزة الكهرومنزلية، التي 
ك�سف عنها رئي�ص اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني اجلزائريني، اأين 
�سرح اأن ارتفاع يف اأ�سعار املواد الغذائية واالأجهزة الكهرومنزلية بن�سبة 
10%، وذلك مقارنة بال�سنة املا�سية، م�سريا باأن تراجع قيمة الدينار 

وحمدودية االإنتاج وراء هذه الزيادات.
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لكل مقام مقال
اجلهل يف العمق؟!

ك�سف �سريح الويل ال�سالح امل�سمى "مرزوق" ح�سب 
رواية بع�ص �سيوخ املنطقة والذي يتو�سط احلي ال�سعبي 

امل�سمى "الزمالة" مبدينة باتنة حيث تعر�ص ال�سريح 
اإىل التخريب الذي اأظهر اأنه جمرد قبة ال حتمل 

يف داخلها �سوى اآثار اجلهل والتخلف اللذين الزماها 
ل�سنوات طويلة واأكذوبة كون هذه االأ�سرحة تعود لقبور 

اأ�سخا�ص بلغوا من االإميان والتقوى والورع مبلغا ارتقى 
بهم اإىل م�ساف اأولياء اهلل، وهذا ما دفع بالبع�ص وبعد 

وفاتهم اإىل تخليد ذكراهم ومتجيدهم بقبور انفرادية 
تختلف كليا عن القبور املعروفة للم�سلمني تعلوها قباب 
خمتلفة االأ�سكال واالأحجام، وهذا النوع من االأ�سرحة 
منت�سر يف �ستى اأرجاء البالد وقد �ساهمت ب�سكل مبا�سر 

يف تر�سيخ طقو�ص �سركية ي�ستغلها القائمون على هذه 
االأ�سرحة من اأجل حت�سيل منافع �سخ�سية و�سرقة 

اأموال املغفلني ممن يق�سدون االأ�سرحة لق�ساء احلوائج 
وال�سفاء من االأمرا�ص وبيع الوهم لقا�سديهم ومريديهم 

ممن يوؤمنون بجدوى التقرب اإىل اهلل من خالل 
والورع  الوجاهة  اأ�سحاب  ال�ساحلني  "و�ساطة" اأوليائه 

وااللتزام والبعد عن اخلطايا واالآثام الأنهم ح�سب 
تفكريهم ال�سطحي الب�سيط اأقرب اإىل اهلل "عز وجل" 

باأعمالهم وزهدهم يف الدنيا وانغما�سهم يف اأداء العبادات 
يف حياتهم وقد مت تخليدهم مبثل هذه املعامل التي 

تنق�سم اإىل ق�سمني ق�سم يتعلق بقبور فعلية حتوي رفاة 
واأخرى قبورا �سكلية مت ت�سييدها حلاجة تتعلق بنفو�ص 
ُبناتها حتت م�سمى الروؤية مبعنى اأنه "جتلى" هذا الويل 

ال�سالح يف املكان املذكور فيبنون �سريحا يحمل ا�سمه 
لكنه فارغ فعليا من اأي رفاة اأو اأثر للويل املذكور اأو قد 

مت اإن�ساوؤها الأغرا�ص تتعلق ب�سيا�سة "التجهيل" واإلهاء 
ال�سعوب والعمل على دعم التخلف الكامن يف الفكر 

اجلمعي للبع�ص..
ومن الطبيعي اأن يتعر�ص �سريح "�سي مرزوق" اأو غريه 
للهدم والتخريب يف حماوالت ملحاربة االأعمال ال�سركية 

واملمار�سات اخلارجة عن الدين والذي مل نعرف له من 
اأ�سل وف�سل �سوى ما يتداوله الكبار من كونه يعود لويل 
�ساق اأبناوؤه من بعد وفاته من كرثة الزيارات واملريدين 

فا�ستعانوا بجهات "ر�سمية" من اأجل نقله يف مكانه املعلوم 
والذي دام ل�سنوات طويلة �سهدتها االأجيال املتعاقبة من 

دون اأن ُيزحزح من مكانه هذا.. و�سمود ال�سريح رغم 
تعاقب االأجيال يدل على عمق اجلهل ال�سارب يف املجتمع 

واأن خطوة مثل التي اأقدم عليها جمهولون بتخريب 
ال�سريح كفيلة باأن يتخل�ص املجتمع من اأوهامه وباأن اهلل 

الوريد. حبل  من  اإلينا  وجل" اأقرب  "عز 

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

حتطيم معلم و�ضط حي الزمالة يثري تذمرا وا�ضعا
قام اأم�ص، مواطنون من حي الزمالة بتحطيم معلم تاريخي قدمي يعود ل�سنوات اال�ستعمار والذي يقع و�سط احلي 
املذكور، وهي احلادثة التي خلفت ا�ستياء وتذمرا كبريا و�سط املهتمني الذين اأرجعوا هذا العمل اإىل اجلهل وغياب 

الوعي.
وح�سب بع�ص الدار�سني للتاريخ، فاإن هذا املعلم يعود الأحد االأولياء ال�ساحلني واملدعو ب�سي مرزوق من قبيلة الفزازنة، 
حيث كان يقع ببيت اأحد �سكان حي الزمالة الذي قام باإخراجه الحقا ون�سبه و�سط الطريق قبل اأن يتم ترميمه 

بطرق ع�سوائية من قبل بع�ص املواطنني ويتعر�ص الحقا للتخريب والتهدمي.

ال�سورة لي�ست لر�سم ثالثي االأبعاد بل حلفرة حقيقية على م�ستوى الطريق اأمام م�ست�سفى احلكيم �سعدان 
بب�سكرة، وقد ج�سدت بهذا ق�سة ذلك ال�سخ�ص الذي �سئل عن احلل حلفرة ما فاقرتح اأن ي�سيد امامها 

م�ست�سفى بدل ردمها اأما يف ال�سورة فقد اأتت احلفرة اإىل اأمام امل�ست�سفى لت�سهيل االأمر على امل�سوؤولني كي ال 
ي�سطروا لنقل امل�سابني والواقعني فيها اإىل امل�ست�سفى مل�سافات كبرية.



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فالق�سية 
االأخرية قد 

�ساهمت يف 
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 

                                                              غيضض من فيضض 

�أو تبليغ  لُولّة �جلمهورية، �إىل �حرت�م �لآجال �لقانونية لت�سليم عقود �لتعمري  دعا �لوزير �لأول، عبد �لعزيز جر�د، يف تعليمة وجهت 
�لرف�ض �مل�سبب من قبل �ل�سلطة �ملخت�سة، مع تن�سيط �أجهزة �لرقابة و�ملتابعة �لدورية لتنفيذ ذلك.

بخطو�ت  �جلز�ئرية  �لدبلوما�صية  تدفع 
�ل�صيا�صي  �لــتــمــوقــع  ـــــادة  �إع �إىل  حثيثة 
�لأفريقية.  �لــقــارة  عمق  يف  و�لقــتــ�ــصــادي 
وتو�صيع  عالقاتها  ترتيب  �إعــادة  خــالل  من 
ترت�صم  بد�أت  و�قت�صادية  �صيا�صية  حتالفات 
ــول �إىل  ــص ــا و� ــوج ــرب حمـــور �جلـــز�ئـــر- �ب ع
�لقارة  ــرب  غ �إىل  �أكـــر  متجهة  بــريــتــوريــا، 
�لأفريقية وعمقها �ل�صيا�صي و�لقت�صادي، يف 

حماولة لك�صر كل طوق �صيا�صي عليها.
�صل�صلة  �ملا�صي  نوفمرب  يف  �جلز�ئر  وبــد�أت 
�لقارة  غــرب  يف  لفتة  دبلوما�صية  خطو�ت 
�لأفــريــقــيــة، فـــز�ر وزيـــر �خلــارجــيــة �صربي 
�لأفريقية  �لــدول  �أبــرز  نيجرييا،  بــوقــادوم 
�حلليفة للجز�ئر، و�لتقى �لرئي�ص �لنيجريي 
جيفري  �خلارجية  ووزيــر  بــوهــاري  حممدو 
�صيا�صية  ملفات  �صل�صلة  معهما  وبحث  �أونياما، 
عن  ف�صاًل  و�إقليمية،  ثنائية  و�قت�صادية، 

�لعمل �مل�صرتك د�خل �لحتاد �لأفريقي.
كــمــا قـــام بـــوقـــادوم بــجــولــة لــكــّل مــن مايل 
مفو�صية  رئي�ص  و�لتقى  وموريتانيا،  و�لنيجر 
�إيجاد  يف  للم�صاهمة  ''�لكــو��ــص''  جمموعة 
بف�صل  حتقق  ما  وهــو  ــايل،  �مل للملف  ت�صوية 

بوقدوم،  بذلها  �لتي  �لدبلوما�صية  �جلهود 
�لبارزة يف  �لتي عقدها مع �لوجوه  و�للقاء�ت 
�مل�صهد �ملايل. وتو��صلت �لتحركات �جلز�ئرية 
يف �لعمق �لأفريقي بجولة �صملت �أربع دول، هي 
جنوب �أفريقيا و�أنغول وكينيا ومملكة لو�صوتو، 
�لقت�صادي  �لــتــعــاون  ق�صايا  فيها  ح�صرت 
ما له عالقة  �ل�صّق خ�صو�صًا  و�لتجاري، وكذ� 
بق�صية �لنز�ع يف �ل�صحر�ء، و�لو�صع يف ليبيا. 
وتعك�ص �حلركية �لدبلوما�صية رغبة �جلز�ئر 
�جلز�ئر  بن  دبلوما�صي  حمور  تفعيل  لإعادة 
�أمنية  بعناوين  �لإفريقية  �لـــدول  وعــديــد 
خ�صو�صًا  �أفريقيا،  غرب  دول  مع  و�قت�صادية 
�أن فتح �جلز�ئر معربً� بريًا يف منطقة تندوف، 

على �حلدود مع موريتانيا، وبدء تدفق �ل�صلع 
�جلز�ئرية �إىل �لأ�صو�ق �لأفريقية.

وعالقات  قوي  حمور  على  �جلز�ئر  وتر�هن 
دولتن  �أبــرز  مع  جتمعها  م�صرتكة  ومــو�قــف 
بوقدوم  ز�رهــا  �لتي  نيجرييا  هما  �لقارة،  يف 
حظي  حيث  �أفريقيا،  وجنوب  �أ�صبوعن،  قبل 
�أفريقي  �جلــنــوب  �لرئي�ص  مــع  مطول  بلقاء 
''رغبته يف �لعمل  �أكد  �صرييل ر�مافوز�. �لذي 
تطوير  على  تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�ص  مع 
�لتعاون �لثنائي يف �أبعاده �ل�صيا�صية و�لأمنية 
و�لقت�صادية و�لثقافية''، خ�صو�صًا بعد دخول 
�لعمل،  حّيز  �حلّرة  �لأفريقية  �ملنطقة  قر�ر 
�لتجارة  بت�صهيل  كبري  ''ب�صكل  �صي�صمح  مبا 

و�ل�صتثمار�ت بن �لدول �لأفريقية''.
وياأتي حترك �جلز�ئر يف �ل�صاحة �لفريقية، 
�قت�صادية  تطور�ت  فر�صتها  �صياقات  �صمن 
و�لتي  �قليمية،  وتفاهمات  هامة  و�صيا�صية 
كــانــت د�ئــمــًا  ــار�ت عــديــدة  ــي تعيد طـــرح خ
حميطها  �صمن  كاماًل  مكانها  لتاأخذ  متاحة 
حليفتها  على  ترتكز  وهــي  �ل�صرت�تيجي، 
�لقارة،  غــرب  يف  �لأقـــوى  �لــدولــة  نيجرييا، 

وجنوب �أفريقيا �لأقوى يف �إقليمها.

�لع�صوي  ــون  ــان ــق �ل مــ�ــصــروع  مــ�ــصــودة  نــ�ــصــت 
لالإنتخابات باأنه يتعن على كل قائمة متقدمة 
بن  �ملنا�صفة  مــبــد�أ  تــر�عــي  �أن  لالإنتخابات 
�لرجال و�لن�صاء و�أن تخ�ص�ص على �لأقل ثلث 
�صنة   35 عن  �أعمارهم  تقل  �لتي  �لرت�صيحات 
بالن�صبة  �لقائمة،  قبول  عــدم  طائلة  حتــت 

لنتخاب �أع�صاء �ملجل�ص �ل�صعبي �لوطني.
ون�صت �مل�صودة �لتي ينتظر �أن يتم �إثر�ئها من 
�ل�صرط  نف�ص  على  �ل�صيا�صية  �لأحــز�ب  قبل 
بالن�صبة للقو�ئم �ملرت�صحة للمجال�ص �ل�صعبية 
�ملنا�صفة  �صرط  �أن  غري  و�لولئية،  �لبلدية 
عدد  ت�صاوي  �لتي  �لبلديات  يف  �صوى  يطبق  ل 

�صكانها �أو يزيد عن 20 �ألف ن�صمة.
وح�صب �ملادة 189 فالبد من �أن تخ�ص�ص على 
�أعمارهم عن  �لأقل ثلث �لرت�صيحات �لتي تقل 
�لقائمة.  قبول  عدم  طائلة  حتت  �صنة   35
�أنه يف كل   190 �ملادة  �مل�صودة يف  و�أفــادت ذ�ت 

دخوله  مبجرد  �لناخب  يختار  ت�صويت  مكتب 
ل�صالح  وي�صوت  ــدة  و�ح قائمة  �ملعزل  د�خــل 
وذلــك  نف�صها  �لقائمة  مــن  �أكـــر  �أو  مرت�صح 
للد�ئرة  �ملخ�ص�صة  �ملــقــاعــد  ــدد  ع حـــدود  يف 

�لنتخابية.
توزيع  يتم  �أن  على  فتن�ص   195 �ملـــادة  ــا  �أم
على  قائمة  كــل  عليها  حت�صلت  �لتي  �ملقاعد 
ح�صل  �لتي  �لأ�ــصــو�ت  عــدد  ح�صب  مر�صحيها 
عليه  �ملح�صل  �لأخــري  و�ملقعد  منهم،  كل  عليها 
بن  �لأ�ــصــو�ت  ت�صاوي  عند  �لقائمة  قبل  من 

مرت�صحي �لقائمة، �ملرت�صح �لأ�صغر �صنا.

�لرت�سح للإنتخابات �لرئا�سية مقابل كفالة مالية
لالإنتخابات  �لع�صوي  �لقانون  م�صودة  ن�صت  
مالية  كفالة  �إيــد�ع  �صهادة  توفر  �صرط  على 
ملف  �صمن  �لعمومية  �خلزينة  طرف  من  ت�صلم 
�ملادة  �لرت�صح ملن�صب رئي�ص �جلمهورية. وتلزم 

�خلرب�ء  جلنة  �أعدتها  �لتي  �مل�صودة  من   248
مرت�صح  كل  مناق�صتها  بغر�ص  لالأحز�ب  و�صلمت 
للخزينة  كفالة  باإيد�ع  �لرئا�صية  لالإنتخابات 
�لعمومية مل يحدد قدرها يف �مل�صودة يف �نتظار 

�قرت�حات �لأحز�ب.
وتن�ص �ملادة نف�صها �أن �لكفالة ت�صرتد من قبل 
من  باملائة   50 على  ح�صلو�  �لذين  �ملرت�صحن 
�لتوقيعات �ملقررة قانونا موزعة على 25 ولية 
على �لأقل يف �أجل 15 يوما من �إعالن �ملحكمة 

�لد�صتورية عن �لرت�صيحات.
من  �لكبري  �لعدد  خلفية  على  �ل�صرط  وياأتي 
خ�صو�صا  �لرت�صح  �إ�صتمار�ت  ل�صحب  �ملتقدمن 
18 �أفريل  يف �لإنتخابات �لرئا�صية �مللغاة يوم 
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�لأ�صخا�ص  مئات  تقدم  ير�فق  �لــذي  و�جلــدل 
�لتي  �ملثرية  و�لت�صريحات  �لرت�صح  و�إعالنهم 

يقدونها لو�صائل �لإعالم.

كورونا  بفريو�ص  جديدة  �إ�صابة   259 �صجلت 
و4 حالت وفاة يف �جلز�ئر خالل �لـ 24 �صاعة 
�لأخرية، فيما متاثل 193 مري�صا لل�صفاء، ح�صب 
�لر�صمي  �لناطق  �لثنن  �أم�ص  عنه  ك�صف  ما 
�لدكتور  كورونا،  فريو�ص  ومتابعة   ر�صد  للجنة 

جمال فور�ر.

�ملخ�ص�ص  �ليومي  ــي  ــالم �لإع �للقاء  وخـــالل 
لفريو�ص   �لــوبــائــيــة  �لو�صعية  تــطــور  لعر�ص 
كورونا، �أو�صح فور�ر �أن �إجمايل �حلالت �ملوؤكدة 
حالة   259 بينها   من  �صخ�ص   104.092 بلغ 
للم�صابن  �لإجمايل  �لعدد  بلغ  بينما  جديدة، 
و�لعدد  �صخ�ص   70.747 لل�صفاء  �لذين متاثلو� 

ويتو�جد  حــالــة.   2840 للوفيات  �لإجــمــايل 
�أفاد  كما  �ملركزة،  �لعناية  يف  مري�صا   28 حاليا 

�لدكتور فور�ر.
و�أ�صاف �أن 22 ولية �صجلت �أقل من 9 حالت 
و20 ولية مل ت�صجل بها �أي حالة، فيما �صجلت 

حالت.  10 من  �أزيد  �أخرى  وليات   6

�أنه  �لأوىل،  �لــــوز�رة  تعليمة  و�أو�ــصــحــت 
�لوز�رة  م�صالح  ت�صل  �لتي  للعر�ئ�ص  ونظر� 
�قت�صادين،  ومتعاملن  ملو�طنن  �لأوىل 
�لقانونية  �لآجــــال  �حـــرت�م  بــعــدم  تتعلق 
قبل  من  وت�صليمها  �لتعمري  عقود  لتح�صري 
فيما  ول�صيما  و�لــوليــات،  �لبلديات  بع�ص 

يخ�ص رخ�صة �لبناء.
و�أو�صحت �لتعليمة �أن �خلطوة تاأتي للق�صاء 
�لإجــر�ء�ت  وتخفيف  �لبريوقر�طية  على 
مو�صحا  �لتعمري،  عقود  بتح�صري  �ملرتبطة 
ــال  �لآج �حـــرت�م  �لـــولة  على  يتوجب  ــه  �أن
�لتنفيذي  �ملر�صوم  يحددها  �لتي  �لقانونية 
 ،2015 جانفي   25 يف  �ملــوؤرخ   19-15 رقم 
تبليغ  �أو  �لتعمري  عقود  ت�صليم  يخ�ص  فيما 
�ملخت�صة،  �ل�صلطة  قبل  من  �مل�صبب  �لرف�ص 
على  �لــولة  ي�صع  �أن  يجب  �لغر�ص،  ولهذ� 
م�صتو�هم، �أجهزة �لرقابة و�ملتابعة �ملنا�صبة 

و�لدورية.
�إن�صاء نظام  �إىل  �أي�صا،  �لتعليمة  كما تدعو 

وحتت  بلدية  كــل  م�صتوى  على  معلوماتي 
مبا  �ملنتدب،  �لـــو�يل  �أو  �لـــو�يل  م�صوؤولية 
�لطلبات  ملقدمي  �لأوىل،  �ملرحلة  يف  ي�صمح 
طلباتهم  ملعاجلة  �لتقدم  مدى  متابعة  لي�ص 

بتقدمي  �أيــ�ــصــا  بــل  فــقــط،  �لتعمري  لعقود 
�ملخ�ص�ص  �لإلكرتوين  �لعنو�ن  عرب  طعون، 
لهذ� �لغر�ص، وكذ� �لقيام يف مرحلة ثانية، 

�حلية، برقمنة �إجر�ء�ت حت�صري �مللفات. بالذخرية  �لتكتيكي  �لتمرين  ونّفذ 
�لقتالية  �جلاهزية  �ختبار  �إىل  يهدف  حيث 
لوحد�ت �لقطاع، وتدريب �لقادة و�لأركانات 
يف  معارفهم  وتطوير  �لعمليات  قيادة  على 
يف  وو�صعهم  و�لتنفيذ  و�لتح�صري  �لتخطيط 

جو �ملعركة �حلقيقية.
كثب  عــن  �جلي�ص  ـــان  �أرك رئي�ص  تابع  كما 
�لوحد�ت  بها  قامت  �لتي  �لقتالية  �لأعمال 
�لطري�ن  نفذها  �لــتــي  بتلك  ــدء  ب �ملقحمة 
مل�صاركة  و�صول  ��صتطالع  طائر�ت  وتتقدمه 

وحد�ت �لقو�ت �لربية مبختلف �أ�صنافها.
�لتمرين  عقب  كلمته  يف  �صنقريحة  و�أو�صح 
�لتكتيكي، �أن للجي�ص �لوطني �ل�صعبي عظيم 
�حلافظن  م�صاف  �إىل  يرتقي،  �أن  �ل�صرف 
يفر�صه  ما  �إىل  ي�صمو  و�أن  �ل�صهد�ء،  لعهد 
عليه و�جبه �لوطني، ومتليه عليه م�صوؤولية 
�لدفاع عن �لوطن، وتاأمن موجبات وحدته، 
وحرية  �صيادته،  و�ــصــون  خــري�تــه  وحفظ 
قر�ره، ل�صيما يف ظل �لظروف غري �مل�صتقرة 

�لتي ت�صهدها منطقتنا �لإقليمية.
�لقوية،  �جلــز�ئــر  ''�إن  بــالــقــول:  ــاف  و�أ�ــص
و�ملتطلعة  وجغر�فيتها،  بتاريخها  �لعظيمة 
دوما �إىل م�صتقبل يليق بهذ� �لتاريخ وجدير 

بهذه �جلغر�فيا، ت�صتحق من جي�صها باأن يكون 
�ملطروحة  �لرهانات  هــذه  م�صتوى  يف  دومــا 
�أبد  �إىل  تبقى  �أن  وت�صتحق  بــقــوة،  �لــيــوم 
�أعــد�ء  على  وعـ�صـية  �صيدة  حــرة،  �لدهر، 

�لأم�ص و�ليوم''.
وهناأ رئي�ص �لأركان �أفر�د �لوحد�ت �ملنفذة 
للتمرين، على �جلهود �ملبذولة خالل حت�صري 
�لتكتيكي بالذخرية �حلية،  �لتمرين  وتنفيذ 
نــتــائــج جــد مر�صية  ـــه حــقــق  �إن ـــذي قـــال  �ل
�لأ�صلحة،  مبختلف  �لرمايات  دقة  ج�صدتها 
�صرورية  جــد  �جلــهــود  هــذه  �أن  �إىل  م�صري� 
وتهدف �إىل تنمية �خلربة �لقتالية، وتر�صيخ 
�لعمل  �صلوكيات  وغر�ص  و�لــقــدر�ت،  �ملعارف 

�جلماعي �ملن�صجم و�ملتكامل.
ظاهرة  �أ�صبحت  ''�جلــهــود  بالقول:  ــد  و�أك
يف  �ــصــو�ء  �لنتائج،  وو��ــصــحــة  �ملــيــد�ن  على 
وم�صتوى  �لعملياتي  �لتمر�ص  درجــة  جمــال 
حتوزهما  �أ�صحت  �لتي  �لقتالية،  �جلاهزية 
بفعل  مكوناتها،  بكافة  �مل�صلحة  قــو�تــنــا 
ملحتوى  و�ملــيــد�ين  و�لفعال  �لــو�يف  �لتطبيق 
بر�مج �لتح�صري �لقتايل، �أو يف جمال مكافحة 
يف  �ملحققة  �لنتائج  �أ�صحت  حيث  �لإرهــاب، 

هذ� �ملجال، خري �صاهد على ذلك''.
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�إعادة �لتموقع �ل�سيا�سي و�القت�سادي يف عمق �لقارة �الأفريقية

�ملنا�سفة بني �لرجال و�لن�ساء يف �لرت�سيحات

ت�سجيل 259 �إ�سابة جديدة، 193حالة �سفاء و4 وفيات 

جر�د ياأمر �لوالة باحرت�م �آجال ت�سليم عقود �لتعمري
الوطني

ق. و

�سنقريحة.. �جلز�ئر تبقى ع�سية 
على �أعد�ء �الأم�س و�ليوم

�ل�صحي  لالأمن  �لوطنية  �لوكالة  رئي�ص  قال 
�لربوفي�صور كمال �صنهاجي، �أم�ص �لثنن، �إن 
�خلوف من �للقاح �مل�صاد لفريو�ص كورونا ��صبح 

�كر من �خلوف من �لفريو�ص يف حد ذ�ته.
�صيفا  نزوله  لــدى  �صنهاجي  كمال  و�أ�ــصــاف 
�لعادي  �لأ�صلوب  باأن  �لوطنية،  �لإذ�عة  على 
من  طويلة  �صنو�ت  يتطلب  �للقاحات  �صنع  يف 
�لطريقة  وجـــدو�  �لباحثن  �أن  �إل  �لعمل، 
�إنتاج  باأن  وقت وجيز، مو�صحا  لقاح يف  ل�صنع 
�لكثري من �للقاحات كان �حلل �لوحيد للعامل، 

خ�صو�صا و�أن �ملاليري يحتاجون له.
كما �أفاد �صنهاجي باأن �مل�صاد�ت �لتي ي�صنعها 
يف  مت�صابهة  �للقاح  تلقي  بعد  �ملناعي  �جلهاز 
تعدد  يف  م�صكل  يوجد  ''ل  مــردفــا  �لأخـــرية 
�للقاحات ول يختلف فيها �صوى كيفية حتفيز 
�جلهاز �ملناعي �صو�ء بفريو�ص �صعيف �أو تقنية 

�أخرى''.
عدة  �قتناء  �إىل  �جلز�ئر  جلوء  �أن  و�أ�صاف 
�صائب،  قر�ر  كورونا  لفريو�ص  م�صادة  لقاحات 
عدد  تخفي�ص  يف  �صاهمت  �لــلــقــاحــات  ــون  ك

�لوفيات بالأمر��ص �ملعدية بـ50 باملائة.

�لتو��صل  يجب  �أنــه  �ملتحدث،  ذ�ت  و�أو�ــصــح 
جيد� مع �ملو�طنن وحت�صن طريقة �لتو��صل 
�للقاح  عن  لهم  �ل�صحيحة  �لأفــكــار  لإي�صال 
�ملو�طنن  من  �لعديد  و�أن  خا�صة  و�لفريو�ص. 
عن  �إ�صتغنو�  بعد  وفيما  �للقاح،  تلقي  رف�صو� 

فكرة �لرف�ص و�أ�صبحو يريدون �لتلقيح.
�للقاح  �أن  موؤكد�  �ملو�طنن  �صنهاجي  وطماأن 
مهما كان �أ�صله ونوعه �صي�صكل نف�ص �لج�صام 

�مل�صادة لفريو�ص كورونا.
ــا  ــرب�ءن ــق خ ــري مــو�ــصــحــا ''�ــصــرعــنــا عــن ط
��صتباقية  در��صة  يف  �ملناعة  يف  �ملتخ�ص�صن 
علمية  بطريقة  مــتــوفــرة  لــقــاحــات  لع�صرة 
�لتي  للموؤ�ص�صات  �لتقنية  �مللفات  با�صتعمال 
�ملن�صور�ت  �إىل  بــالإ�ــصــافــة  �لــلــقــاح  �صنعت 
�للقاحات  و�لتي تف�صل يف  لقاح،  لكل  �لعلمية 
يبعث  ــــذي  �ل �لأمـــــر  وهـــو  خمت�صيها  عـــرب 

�لإطمئنان''.
�لعادي  �لو�صع  يف  كنا  "لو  ــه  �أن �إىل  و�أ�ــصــار 
�ىل  بالنظر  �أح�صن  و�حد  لقاح  �ختيار  لكان 
�لتخزين  حيث  من  �لتد�بري  وتوحيد  جتان�ص 

و�للوج�صتيك".

�لرو�صي،  �جلز�ئري  �لع�صكري  �لتعاون  �إطار  يف 
ر�ــصــت يـــوم �أمــ�ــص �لإثـــنـــن، مبــيــنــاء �جلــز�ئــر، 
�لرو�صية  لــلــبــحــريــة  حــربــيــة  �ــصــفــن  مـــفـــرزة 
 ADMIRAL“ ــة  ــاط ــفــرق �ل مـــن  ــون  ــك ــت ت
�أعــــايل  وقــــاطــــرة   ”KASATONOV
 ”NICOLAY TCHIKER”لبحار�
و�صفينة �لإمد�د بالنفط “ VYAZMA“، يف 

�أيام. على هام�ص هذ�  توقف تقني يدوم ثالثة 
�لرو�صية  �لبحرية  �ملفرزة  قائد  قام  �لتوقف، 
�لو�صطى.  �لــو�جــهــة  لقائد  جماملة  ــارة  ــزي ب
�صياق  يف  يندرج  �لتوقف  هذ�  �أن  �لإ�صارة  جتدر 
ن�صاطات �لتعاون �لع�صكري بن �لبلدين يف جمال 
�لدفاع، بهدف تعزيز تبادل �خلرب�ت بن قو�تنا 

ق. و�لبحرية و�لبحرية �لرو�صية.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

�سنهاجي.. �للقاحات كلها توؤدي 
وظيفة و�حدة

�سفن بحرية رو�سية تر�سو
 مبيناء �جلز�ئر

�لع�سكرية  للناحية  زيارته  �سنقريحة  �ل�سعيد  �لفريق  �ل�سعبي  �لوطني  �أركان �جلي�ض  رئي�ض  و��سل 
''�حلزم  بعنو�ن  �حلية  بالذخرية  تكيتي  مترين  تنفيذ  على  با�سر�فه  �لثاين  يومها  يف  بب�سار  �لثالثة 

تندوف. جنوبي  �لعملياتي  بالقطاع   ،''2021

اأ�سرف على مترين تكتيكي بالذخرية احلية يف تندوف

الظرف ال�سحي العاجل حّتم علينا اقتناء لقاحات متن�عة

�سدد على احرتام االآجال القان�نية..

بعد الزيارات املك�كية ل�زير اخلارجية �سربي ب�قادوم

م�سودة قانون الإنتخابات:
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ملحاربة الإق�ضاء والتهمي�ض الذي يالحق هذه ال�ضريحة بباتنة

طالب الع�سرات من اأولياء التالميذ 
مبنطقة را�ص املاء التابعة لبلدية عني 

التوتة والتي تبعد عنها بحوايل 7 كلم، 
ب�سرورة االإ�سراع يف برجمة م�سروع 

اإجناز متو�سطة باملنطقة بالنظر لعدد 
التالميذ الهائل الذي ي�سطر للتنقل نحو 
املناطق املجاورة ملتابعة درو�سه يف الطور 

املتو�سط.
وحتتوي منطقة را�ص املاء على ثالث 

ابتدائيات وما يقارب 3000 ن�سمة، 
وهو العدد الذي يوؤهلها للح�سول على 

م�سروع متو�سطة نظرا للمعاناة الكبرية 
التي يتكبدها التالميذ يف التنقل نحو 

بلدية عني التوتة التي وفرت لهم نحو 
اعتربها  والتي  املدر�سي  للنقل  حافالت   5

الكثريون بالقليلة وغري الكافية نظرا 
للعدد الكبري من التالميذ املتمدر�سني 

الذين يبقون عالقني يف ال�سوارع طيلة 
فرتة الظهرية.

وح�سب م�سوؤولني ببلدية عني التوتة يف 
ت�سريح �سابق لالأورا�ص نيوز، فقد ك�سفوا 

عن وجود موقع لتج�سيد هذا امل�سروع، 
و�سط غياب نية جدية يف جت�سيده ف�سال 

عن م�ساكل النقل املدر�سي التي يتخبط 
فيها التالميذ والتي دفعت الع�سرات 

منهم اإىل ترك مقاعد الدرا�سة ما خلق 
م�سكال يف الت�سرب املدر�سي وتو�سيع الهوة 

يف املنطقة ب�سبب كرثة امل�ساكل وغياب 
النقل والتعداد املتزايد لل�سكان الذي 

يخلق �سرورة لتج�سيد مثل هذه املرافق 
العمومية ال�سرورية، حيث نا�سدوا وايل 
الوالية للتدخل واإيجاد حل جدي لهذا 

الو�سع مع االأخذ بعني االإعتبار معاناة 
التالميذ طيلة ف�سل ال�ستاء.

مطالب باإجناز 
متو�ضطة برا�ض املاء 

بعني التوتة 

فوزية. ق

فوزية. ق

ح�صام �لدين. ق

حفيظة. ب

وح�سب ذات املتحدث الذي اأرجع هذه الزيادة 
االأ�سواق  يف  االأولية  املــواد  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل 
العاملية، حيث و�سل �سعر ال�سوجا اإىل اأكرث من 
12  الف دينار للقنطار، اأما �سعر الذرة فو�سل 
اأن  م�سيفا  للقنطار،  دينار   4500 اإىل   �سعره 
اإىل ارتفاع تكلفة االإنتاج  اأدت  هذه الزيادات 
على  الــدواجــن  اأ�سعار  بقاء  اإىل  باالإ�سافة 
املربون  الــذي كبد  االأمــر  االأ�ــســواق،  حالها يف 
ناهيك  الن�ساط،  عن  وعزوفهم  كبرية  خ�سائر 
عن اأ�سعار ال�سي�سان االأمر الذي اأدى اإىل ركود 
ال�سوق، فقد بلغ ثمنها مابني 5 اإىل 10 دينار 
فادحة  خ�سائر  يف  اأي�سا  �ساهم  الــذي  االأمــر 
اإطــالق  اإىل  ودفعهم  الــدواجــن  اأمــهــات  ملربي 
اأي�سا  ال�سعبة  رئي�ص  اأكد  ال�سي�سان، هذا وقد 
اأن عزوف املربني يف امل�ستقبل القريب �سيخلق 
االأ�سواق  يف  البي�ساء  اللحوم  يف  حــادة  نــدرة 
وبالتايل اإلتهاب االأ�سعار وهو ذات االأمر الذي 
�سيوؤدي اإىل تراجع الوالية عن االإنتاج  خا�سة 
البي�ص  اإنتاج  الرتتيب وطنيا يف  واأنها تت�سدر 

والثانية وطنيا يف اإنتاج اللحوم البي�ساء.
بوالية  الفالحية  الغرفة  اأن  بالذكر  جدير 
�سعبة  ممثلي  اجتماع  اأم�ص  احت�سنت  باتنة 
الإحتــاد  الــوالئــي  االأمـــني  بح�سور  ــدواجــن  ال

الغرفة  رئــيــ�ــص  اجلـــزائـــريـــني،  ــني  ــالح ــف ال
الفالحية، ح�سور الفيدرالية الوالئية ل�سعبة 
الدواجن وكذا مربو �سعبة الدواجن مبختلف 

فروعها. 

عقود  �سمن  موظفا  ع�سرون  اأم�ص،  ا�ستفاد، 
قرارات  من  باتنة  ببلدية  الت�سغيل  قبل  ما 
اأحيته  حفل  خالل  لهم  �سلمت  التي  االإدمــاج 
بلدية باتنة احتفاء باليوم الوطني للبلدية 

امل�سادف لـ18 جانفي.
وعمال  مل�سوؤولني  تكرميات  تخللته  احلفل 
عدد  جانب  اإىل  واالأمــنــي،  ال�سحي  القطاع 
ــدين  ــن املــتــطــوعــني واأطـــيـــاف املــجــتــمــع امل م
التطهري  عملية  طيلة  البلدية  رافقوا  الذين 
الوقت  يف  كورونا،  جائحة  خالل  والتعقيم 
الذي مت فيه تكرمي عدد من روؤ�ساء املجال�ص 
ال�سعبية البلدية الذين تداولوا على رئا�سة 

بلدية باتنة.
من جهته، ك�سفت نائب بلدية باتنة املكلفة 
بال�سوؤون االجتماعية والثقافية والريا�سية 
العام  ــالل  خ العمل  عــن  حــ�ــســوين،  ــارميــان  ن
االتفاقيات  بــنــود  جت�سيد  عــلــى  اجلــــاري 
الوالية  بلديات  خمتلف  مع  �سابقا  املربمة 
والتي تدخل �سمن تطوير وترقية االأن�سطة 

الثقافية بالوالية.

واعـــدة  تنموية  ــج  ــرام ب ــن  ع ك�سفت  كــمــا 
 ،2021 العام اجلاري  البلدية خالل  �ستم�ص 
واالأحياء  ال�سوارع  تهيئة خمتلف  من �سمنها 
االهــرتاء،  من  حالة  ت�سهد  التي  والطرقات 
رفع  �ساأنها  مــن  اأخـــرى  م�ساريع  جــانــب  اإىل 
على  اأكــدت  كما  للمدينة،  احل�سري  امل�ستوى 
ملفات  ال�ستقبال  احلثيثة  الــتــحــ�ــســريات 
�ست�ستفيد  التي  واملــعــوزة  الفقرية  العائالت 
العام واملقدرة مبليون  من منحة رم�سان لهذا 

م�ستوى  على  امللفات  اإيداع  يتم  حيث  �سنتيم، 
مكتبة بن بولعيد بحي بوعقال.

القاطنني  املــواطــنــني  معاناة  تتوا�سل، 
والية  ومدا�سر  قرى  عرب  اله�سة  باملنازل 
�سكناتهم  اأ�سبحت  اأن  بعد  خا�سة  باتنة، 
بعدما  بــهــم،  حمــدق  خــطــرا  م�سدر  تعد 
على  وقت  اأي  يف  انهيارها  ينتظرون  باتوا 
اأبناءهم معر�سة حياتهم للخطر وحتولها 
لكابو�ص يروادهم يوميا، حيث حتول اأملهم 
يف �سكن الئق اإىل حلم �سعب التحقيق وظل 

يروادهم منذ عقود.
اله�سة  ــازل  ــن امل يف  الــقــاطــنــون  ي�ستكي، 
التي  املعاناة  من  �سيدي،  مب�ستة  واملهرتئة 
اهــرتاء  جـــراء  يــومــي  ب�سكل  يعي�سونها 
تدريجيا،  ال�سقف  و�ــســقــوط   �سكناتهم 
اأن  بعد  العراء  يف  العي�ص  يف  يقربهم  مما 
هذه  التعبري،  �سح  اإن  مــاأوى  دون  اأ�سبحوا 
يف  يعانون  اأ�سحابها  اأ�سبح  اله�سة  الفئة 
�سمت يف ظل حتول منازلهم ملقابر تتنظر 

االإنهيار على روؤ�سهم.
التي  املنازل  هذه  بــاأن  اأكــدوا  القاطنون، 
واالإهرتاء  بالتهالك  تتميز  فيها  يقطنون 
وعدم  املحليني  امل�سوؤولني  غياب  ظــل  يف 
التكفل  اأجــل  مــن  املــواطــن  على  وقوفهم 
�سكنات  واأ�ساروا لعدم منحهم  بان�سغالتهم، 
ب�سيغ خمتلفة على غرار ال�سيغة الريفية 
معاناة  من  زاد  واالإجتماعية وغريها، مما 
اله�سة  بــالــبــيــوت  الــقــاطــنــة  ــالت  ــائ ــع ال

ال�سكنات  اأقــدم  من  تعد  حيث  والقدمية، 
يف تاريخ امل�ستة، ناهيك عن منح ال�سكنات 
الأخرين ال ي�ستحقونها ما اأثر على حياتهم 
�سمن  وو�سعهم  واالإجتماعية  املعي�سية 
ح�سب  الئقة  منازل  دون  اله�سة  الطبقة 
ما اأكدوه، املعنيون  طالبوا ب�سرورة �سمهم 
ال�سكن  ملف  خا�سة  التنموية  للحركة 
وحتول  كثريا،  اأرقــهــم  لغزا  اأ�سبح  ــذي  ال
اأ�ساروا  حلم،  الئــق  �سكن  من  االإ�ستفادة 
اأي�سا للتقلبات اجلوية يف ف�سل ال�ستاء مما 
التي  ال�سكنات  اأكرث مدى ت�سرر هذه  يربز 
�سكناتهم  اأن  �سيئا ف�سيئا، م�سيفني  ت�سقط 
االإهــرتاء  من  متقدمة  حالة  يف  تتواجد 
مما يجعلها معر�سة لالإنهيار فوق قاطنيها 

يف اأي حلظة.
البنايات  م�سكل  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  جتــدر 
وعميق  متجذر  م�سكل  اله�سة،  واملــنــازل 
يف  والبلديات  ال�سكنية  االأحــيــاء  ُجــل  يف 
والية باتنة، مما يجعله ملف ثقيل جعل 
اأعني  عن  بعيدا  �سمت  يف  يعاين  املواطن 
من  معه  التعامل  بطء  نتيجة  امل�سوؤولني، 
منه  جعل  ــذي  ال االأمـــر  امل�سوؤولني  طــرف 
ومن  التخلف  اأ�سباب  واأكرب  خطر،  م�سدر 
حيث  املجتمع،  يف  الكرمي  العي�ص  معوقات 
اأن القاطنون طالبوا ب�سرورة ترحيلهم يف 

اأقرب وقت ممكن.

�ضرح اأم�س "بن �ضايبة علي" رئي�س �ضعبة الدواجن لولية باتنة يف ات�ضال له بـ "الأورا�س نيوز" اأن مربو الداجن �ضيعلنون اإفال�ضهم قريبا اإن ا�ضتمرت الأو�ضاع 
على حالها ب�ضبب ارتفاع اأ�ضعار اأعالف الدواجن التي جتاوزت 7000 دينار للقنطار.

بوخالفة  اهلل  عبد  االإطــار  هذا  يف  ودعــا 
الربكة  جلمعية  بــاتــنــة  واليــــة  من�سق 
ال�سلطات  املعوقني،  االأ�سخا�ص  مل�ساندة 
الو�سول  ت�سهيل  املعنية  واجلهات  الوالئية 
اإىل هذه الفئة والعمل على اإح�سائها الأجل 
املدر�سي  الو�سط  من  بدءا  اإدماجها  ت�سهيل 
واأطلقت  االإجتماعية،  احلياة  اإىل  و�سوال 
بطاقية  الإعـــــداد  مــ�ــســروع  اجلــهــة  ذات 
ذوي  االأطفال  حول  بيانات  قاعدة  توفري 
يد  ومد  امل�ساعدات  توفري  بهدف  االإعاقة، 
جانب  اإىل  الرتبوية،  للموؤ�س�سات  العون 
التدخل الأجل توفري كل الظروف املنا�سبة 

للتكفل االأمثل بهوؤالء.
جميع  جتند  �سرورة  اإىل  تطرق  املتحدث 
الرتبوية،  املوؤ�س�سات  تهيئة  ق�سد  اجلهات 
هذه  لدى  املرافق  اأهــم  من  اإعتبارها  على 
املعماريني  املهند�سيني  حمل  حيث  الفئة، 
عمرانية  مباين  ت�سميم  على  امل�سرفني 
والتي  الفئة،  هــذه  تخدم  مــرافــق  غياب 
و�سول  ت�سهيل  اإليها  االلتفات  �ساأنها  من 
ذات  بح�سب  وتعد  املعاقني،  االأ�سخا�ص 
املتحدث من �سمن العراقيل التي ي�ستوجب 
على  م�سددا  اإليها،  النظر  امل�سوؤولني  على 
الأجل  الوالئية  ال�سلطات  تدخل  �سرورة 
مراقبة  على  امل�سرفة  الهيئة  دور  تفعيل 
هذه  تر�سيخ  بهدف  امل�ساريع  من  النوع  هذا 
الثقافة عرب تهيئة املباين واملرافق العامة، 

�سكاوي  االإعتبار  بعني  االأخــذ  جانب  اإىل 
بات  والــذي  اجلانب،  هذا  ب�ساأن  االأولــيــاء 
واأن  ال�سيما  املعاقني،  معاناة  من  ي�ساعف 
املمرات  بتهيئة  تهتم  املوؤ�س�سات  اأغــلــب 
هذه  ت�سييد  عن  تغفل  فيما  املداخل  اأمــام 
املتمدر�سني  عموما  يخدم  مبا  االإجنـــازات 
وهو ما زاد من تعقيد حياة  ذوي االإعاقة 

على حد قوله.
والية  من�سق  ا�ستنكر  ذلــك  على  زيـــادة 
االأ�سخا�ص  مل�ساندة  الربكة  جلمعية  باتنة 
املعوقني، جتاهل امل�سوؤولني اإ�سراك املجتمع 
ــا  ــذه املـــدين يف تــقــدمي اإقـــرتاحـــات واأخ
ال�سوؤون  م�سالح  قبل  مــن  االإعــتــبــار  بعني 
االإجتماعية على م�ستوى بلديات الوالية، 
ك�سريك  املحلية  اجلمعيات  اإىل  والنظر 
اخلا�سة  االإحتياجات  ذوي  مل�ساعدة  فعال 

الأجل التكفل بهم على اأكمل وجه.
املتحدث  ذات  اآخــرطــالــب  �سعيد  وعــلــى 
تاأمني  بخ�سو�ص  النظر  الو�سية  اجلهات 
من  بكرثة  الإ�ستعماالتها  نظرا  احلفا�سات 
املعاقني حركيا، ال�سيما واأنها اأثقلت كاهلهم 
لدى  االأكرب  العبء  بح�سبهم  ت�سكل  وباتت 
ذلك  جانب  اإىل  وتعد  املــعــوزة،  العائالت 
اأرهقت هذه  التي  الهامة  امل�ساكل  من �سمن 
ي�ستدعي  ما  املجتمع،  يف  الهامة  ال�سريحة 
اأمر ذلك حتمل امل�سوؤولية جتاه هذه الفئة 

على حد قوله.

ببلدية  عمار  �سعبة  م�ستة  �سكان  اليــزال 
يتخبطون  باتنة  واليـــة  يف  �ــســالم  اوالد 
غياب  اأبرزها  عديدة  تنموية  م�ساكل  يف 
�سيما  حياتهم  نغ�ص  الذي  االأمر  الكهرباء 
ع�سب  يــعــتــربان  والـــغـــاز  الــكــهــربــاء  واأن 

احلياة.
وقد اأكد البع�ص من القاطنني اأنهم تقدموا 
املعنية  للجهات  وحتى  املحلية  لل�سلطات 
لهم  اكدت  اين  والكهرباء،  بالغاز  لربطهم 
الربط  م�سروع  وجــود  عن  ال�سلطات  تلك 
تنطلق  مل  ــغــال  االأ�ــس اأن  اإال  بــالــكــهــربــاء 
يعتمدون  وانهم  خا�سة  ال�ساعة  حد  اإىل 
حد  اإىل  لالإنارة  البدائية  والو�سائل  على 
كما  جهة،  اأي  من  تدخل  اأي  دون  ال�ساعة 
القرى  اأن معظم  اأنف�سهم  املتحدثون  اأ�ساف 

الربط  م�ساريع  مــن  ا�ستفادت  ــاورة  ــج امل
عمار  �سعبة  باإ�ستثناء  الريفية  بالكهرباء 
من  بالرغم  الظالم  مــرارة  تتكبد  التــزال 
اأنهم اإ�ستفادوا من امل�سروع منذ �سنوات، لذا 
التدخل  الوالئية  ال�سلطات  يطالبون  فهم 
الأن  امل�سروع  اأ�سغال  يف  للمبا�سرة  العاجل 
غياب  ظــل  يف  حتتمل  ال  بــاتــت  حياتهم 

الكهرباء.
املكلف  �ــســابــق  وقـــت  اأكــــد يف  ومـــن جــهــتــه 
يف  �سونلغاز  م�ستوى  على  بالنيابة  باالإعالم 
الوالئية  ال�سلطات  اأن  نيوز  االأورا�ص  ات�سال 
لربطهم  الظل  مناطق  بربط  تتكفل  من  هي 
تقوم  ال�سلطات  تلك  اأن  اأي  والكهرباء  بالغاز 
بت�سديد كلفة امل�سروع مل�سالح �سونلغاز لتبا�سر 

هذه االأخرية االأ�سغال. 

يف ظل تخبط املربون و�ضط جملة من امل�ضاكل 

خالل حفل الحتفاء باليوم الوطني للبلدية 

خطر الإنهيار كابو�ض يراودهم يوميًا

يف ظل متاطل اجلهات املعنية 

اإنتاج الوالية من اللحوم البي�ضاء والبي�ض قد يرتاجع وطنيا

اإدماج 20 عامال من اأ�ضحاب عقود ما قبل الت�ضغيل بباتنة
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مطالب بالتدخل من اأجل تاأمني احتياجات 
املتمدر�ضني ذوي االحتياجات اخلا�ضة

قاطنو "�ضعبة عمار" باأوالد �ضالم 
ينتظرون الربط بالكهرباء

عائالت ت�ضتكي اهرتاء �ضكناتها 
مب�ضتة �ضيدي مبروانة

و�ضعيتهم  يف  النظر  اإعــادة  اإىل  املدر�ضي،  الو�ضط  يف  حركيا  املعاقني  التالميذ  واقــع  يثري 
باملوؤ�ض�ضات الرتبوية، وهو حمل اإهتمام احلركة اجلمعوية املهتمة بهذه الفئة بباتنة، والتي نادت 
بدورها اإىل حت�ضني و�ضعيتهم والتكفل الأمثل باإن�ضغالتهم من اأجل حماربة الإق�ضاء والتهمي�س 

الذي يالحق هذه ال�ضريحة.
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لت�رطه يف ق�سايا ف�ساد..
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�سطيـــف

اأم البواقي

لمبالة  ظل  يف  �ضنوات  منذ  ارهقتهم  التي  امل�ضاكل  عديد  من  خن�ضلة  ولية  جنوب  خريان  ببلدية  الطويلة  احلا�ضية  منطقة  فالحوا  ي�ضتكي 
امل�ضوؤولني، اأين طالب الفالحون ب�ضرورة النظر اإليهم والتكفل مبطالبهم من اجل ممار�ضة ن�ضاطهم الفالحي يف اح�ضن الظروف.

خن�سلة

رغم تطيمنات مديرية الفالحة 

عربوا عن ا�ضتياءهم من لمبالة امل�ضوؤولني املحليني ملطالبهم

فيما يتم التحضضري لعملية لقاح الكوفيد 19 على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات

بعد اقرتاح 19 منطقة ن�ضاطات جديدة موزعة على 19 بلدية

فيما عدة بلديات حتت رحمة الإن�ضداد 

يف غياب التن�ضيق بني الأميار 

فيما فاقت ديونها 160 مليار دج

رغم ا�ضتفادة البلدية من اإعانة مبليار �ضنتيم للرتميم

ب�ضبب انعدام الكهرباء الريفية 

والية  بلديات  فالحي  من  االأالف  مــازال 
�سطيف يف اإنتظار جت�سيد قرار رفع التجميد 
عن حفر االأبار االإرتوازية وتعميقها، ورغم 
مرور عدة اأ�سهر على االإعالن على ال�سروع 
يف  الراغبني  الفالحني  ملفات  درا�ــســة  يف 
رخ�ص  ت�سليم  اأن  اإال  واالأنقاب  االأبار  حفر 
رغم  اأخر  اإ�سعار  اإىل  موؤجال  مــازال  احلفر 
ح�سول  بت�سهيل  اخلا�ص  الـــوزاري  القرار 

الفالحني على الرخ�ص.
�سطيف  لــواليــة  الفالحة  مدير  وك�سف 
امل�سالح  بــني  م�سرتكة  جلنة  تكوين  عــن 
درا�سة  اأجل  من  املائية  واملــوارد  الفالحية 
اأو  االأبــار  بحفر  املتعلقة  الفالحني  ملفات 
تعميقها موؤكدا على وجود ت�سهيالت كبرية 
يف  املتواجدين  اأولئك  باإ�ستثناء  للفالحني 

باالأحمر  قــال  كما  عليها  املوؤ�سر  املناطق 
من  االأبــار  حفر  من  املمنوعة  املناطق  وهي 
والتي  اجلوفية  املياه  على  احلفاظ  اأجــل 
تراجع من�سوبها، حيث �سيبقى قرار جتميد 
رخ�ص احلفر يف هذه املناطق �ساري املفعول 

اإىل اإ�سعار اأخر.
ومت جتميد منح رخ�ص حفر االأبار بوالية 
�سطيف منذ اأكرث من 04 �سنوات بعد تراجع 
الذي  ــر  االأم وهــو  اجلوفية  املياه  من�سوب 
ت�سبب يف معاناة كبرية للفالحني خا�سة يف 
اأزمة  نتيجة  الوالية  من  اجلنوبية  اجلهة 
اجلفاف والتي ت�سببت يف توقف الكثري من 
الفالحني عن الن�ساط نتيجة عدم قدرتهم 
تعميق  اأو  جديدة  واأنقاب  اأبــار  حفر  على 

القدمية.

بلديات  ــاء  روؤ�ــس مــن  العديد  يتواجد 
يف  الق�سائية  املتابعة  حتــت  �سطيف 
العهدات  بالف�ساد تخ�ص  متعلقة  ق�سايا 
 30 اأو احلالية، حيث يتواجد  ال�سابقة 
يف  املجال�ص  يف  ومنتخبني  بلدية  رئي�ص 
الوقت  يف  وهــذا  العدالة،  ــام  اأم ق�سايا 
يف  واحــد  بلدية  رئي�ص  يتواجد  الــذي 
اأ�سهر يف ق�سية ف�ساد،  ال�سجن منذ عدة 
فيما تبقى املتابعات متوا�سلة �سد عدد 
فتح  مع  ال�سيما  البلديات  روؤ�ــســاء  اأخــر 
منذ  ق�سايا  عــدة  يف  اأمنية  حتقيقات 

مدة.
ومتيز االإحتفال باليوم العاملي للبلدية 
الذي �سادف تاريخ نهار االأم�ص بتنظيم 
ودور  بن�ساطات  للتعريف  اإحتفاليات 
طرف  من  كبرية  ت�ساوؤالت  مع  البلديات 
ــاء  ــس روؤ� م�سري  بخ�سو�ص  ــواطــنــني  امل

ف�ساد  ق�سايا  يف  املتابعني  الــبــلــديــات 
عدد  بن�سف  يتعلق  االأمـــر  اأن  خا�سة 
"االأميار" يف والية �سطيف، حيث ين�ص 
البلديات  روؤ�ساء  توقيف  على  القانون 
�سدور  غاية  اإىل  العدالة  اأمام  املتابعني 

االأحكام النهائية يف الق�سايا. 
من  الكثري  تتواجد  اأخــر  جانب  ومــن 
رحمة  ــت  حت �سطيف  ـــة  والي بــلــديــات 
االإن�سداد االإداري منذ عدة اأ�سهر ب�سبب 
البلدي  املجل�ص  اأع�ساء  بني  اخلالفات 
ال�سخنة  حمام  قالل،  يف  احلال  هو  كما 
اأخرى  بلديات  اأن  حني  يف  و�سني،  وبني 
وغلق  اإحتجاجات  الأخر  يوم  من  تعي�ص 
�سبه دائم من طرف املواطنني املحتجني 
يف  قبيلة  ذراع  بلدية  مع  احلال  هو  كما 

اجلهة ال�سمالية من الوالية.

الواقعة  يحي  اأوالد  قرية  �سكان  اأعرب 
تيزي  بــابــور،  بلديات  بني  احلــدود  على 
من  ال�سمالية  اجلهة  يف  وعمو�سة  نب�سار 
والية �سطيف عن اإمتعا�سهم من التهمي�ص 
منذ  القرية  له  تتعر�ص  الذي  املتوا�سل 
بني  التن�سيق  عــدم  ب�سبب  �سنوات  عــدة 
جعل  ما  وهــو  الثالثة  البلديات  روؤ�ــســاء 
امل�ساريع  اأب�سط  مــن  حمــرومــة  القرية 
ومعزولة عن العامل اخلارجي خ�سو�سا يف 

ف�سل ال�ستاء.
امل�ساكل  اأبــرز  اأن  القرية  مواطنو  واأكــد 
اإىل احلل تتمثل يف  التي مل جتد طريقا 
و�سعية الطريق املنجز بت�سامن املواطنني 
املركبات  ملــرور  �سالح  غري  يبقى  والــذي 
ــر  االأم ــو  وه الت�ساقط  ــرتة  ف يف  خا�سة 
القرية  ل�سكان  كبرية  معاناة  �سبب  الذي 

اأكرث  املعاناة  التنقل، وتت�ساعف  اأجل  من 
يف ظل تاأكيد ال�سكان على �سرورة التنقل 
اإىل خارج القرية من اأجل احل�سول على 
اأجل  من  ــازوت  وامل البوتان  غاز  ــارورات  ق
الطهي والتدفئة يف ظل عدم ربط القرية 

ب�سبكة الغاز الطبيعي اإىل حد االأن.
مــادة  �ــســراء  اإىل  ال�سكان  بع�ص  وجلـــاأ 
مالية  مببالغ  التدفئة  اأجــل  من  احلطب 
هوؤالء  اأن  ال�سيما  دج،   3000 اإىل  ت�سل 
املبالغ  توفري  على  قادرين  غري  املواطنني 
ــراء املـــــازوت اأو  ــس ــن اأجـــل � املــرتــفــعــة م
لو�سعهم  بالنظر  البوتان  غاز  قــارورات 
فاإن  املعاناة  هــذه  واأمــام  ال�سعب،  ــادي  امل
�سكان قرية اأوالد يحي ياأملون يف اإلتفاتة 
من طرف ال�سلطات الوالئية من اأجل اإنهاء 

معاناتهم املتوا�سلة منذ عدة �سنوات.

والكهرباء  الغاز  توزيع  مديرية  �سرعت 
التموين  قطع  حملة  يف  عنابة  بوالية 
بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي عــلــى زبــائــنــهــا  من 
مواطنني و هيئات وطنية وخا�سة الذين 
اإ�ستهالكهم،  فواتري  م�ستحقات  يدفعوا  مل 
حيث فاقت قيمة الديون ح�سب م�سادرنا 

جزائري.   دينار  مليار   160
الديون  تراكم  ان  امل�سادر،  ذات  واأكــدت 
كبد املوؤ�س�سة جملة من اخل�سائر من قبل 
وحكومية  خا�سة  وموؤ�س�سات  مواطنني 
التي  امل�ستحقات  دفــع  يف  تهاونوا  الذين 
والكهرباء،  الغاز  اإ�ستهالك  جراء  عليهم 
التزود  قطع  حملة  تعلن  جعلها  مــا  هــو 
بالكهرباء والغاز من اأجل حت�سيل الديون 

امل�سجلة والتي قدرت مبئات املاليري، هذا 
واأبرزت امل�سالح اأن املديرية قد ف�سلت يف 
حت�سيل ديونها بعد احلملة التي اأطلقتها 
من اأجل توعية الزبائن بالتقدم للم�سالح 
والتو�سل حلل بالرتا�سي ي�سمح لهم بدفع 

امل�ستحقات بالتق�سيط.
القطع  حملة  اإىل  املديرية  اأ�سارت  كما 
وبلديات  مناطق  بعدة  مــوؤخــرا  انطلقت 
اأنــهــا جندت  ـــدت  اأك كما  عــنــابــة،  واليـــة 
الالزمة  والب�سرية  املادية  الو�سائل  كل 
للخو�ص يف احلملة التي تدعو من خاللها 
يف  م�ساحلها  اإىل  التقرب  اإىل  زبائنها 
لتفادي  و�سعيتهم  لت�سوية  االآجال  اأقرب 

القطع.

تــتــواجــد اأغــلــب طــرقــات مــديــنــة اأم 
ب�سبب  ــة  ــزري م و�ــســعــيــة  يف  ــي،  ــواق ــب ال
املــقــاوالت  مــن  الع�سرات  ـــرتام  اح ــدم  ع
جتديد  عمليات  يف  القانونية  للمعايري 
ال�سحي  وال�سرف  املياه  توزيع  قنوات 
ال�سكنية  والتجمعات  االأحياء  من  بعدد 
من  الع�سرات  لتواجد  اأدى  ما  اجلديدة، 
مدينة  اأحياء  باأغلب  ال�سوداء  النقاط 

اأم البواقي.
املركبات  �سائقي  الع�سرات من  وقد عرب 
ا�ستيائهم  عن  احل�سري،  النقل  و�سيارات 
والوالئية  البلدية  الــطــرقــات  لــواقــع 
ملدينة اأم البواقي، والتي اأ�سحت ال تليق 
ل�سري املركبات، ما اأدى بال�سائقني لتجنب 
ال�سوداء  النقاط  حتوي  التي  الطرقات 

لتفادي تلف �سياراتهم.
اأم  بلدية  ا�ستفادت  ال�سياق،  ذات  يف 
اإعــانــة مالية من  مــن  مــوؤخــرا  الــبــواقــي 

ال�سلطات الوالئية مبليار �سنتيم، لتهيئة 
اأم  بــلــديــة  ــات  ــرق ط و�سعية  وحتــ�ــســني 

البواقي.
اأ�سار  الــبــواقــي،  بــاأم  الــبــلــدي   املجل�ص 
وترميم  بتهيئة  اخلا�سة  العملية  اأن 
باجلهة  انطالقها  مت  البلدية،  الطرقات 
االنتهاء  مت  اأيـــن  للمدينة،  اجلنوبية 
باال�ست�سارة  اخلا�سة  االإجــــراءات  مــن 
من  لعدد  املــ�ــســروع  واإ�ــســنــاد  القانونية، 
املقاوالت بغالف مايل يقارب 800 مليون 

�سنتيم.
م�ستوى  على  االأ�ــســغــال  انطلقت  حيث 
الطريق  مــن  بالقرب  "لري�ص"  منطقة 
الرابط بني مدينتي اأم البواقي وخن�سلة، 
اخلا�سة  اخلر�سانة  و�سع  ينتظر  فيما 
يف  احلرارة  درجة  ارتفاع  عند  بالطريق 
التلف  لتفادي  مئوية  درجة   16 حدود 

ال�سريع للطريق.

"الكدية"  منطقة  �سكان  يعي�ص 
التابعة اإقليميا لبلدية م�سكيانة، 
الظالم  يف  طويلة  �سنوات  منذ 
الريفية  الــكــهــربــاء  ــعــدام  ان مــن 
تواجد  بحجة   ،2010 �سنة  منذ 
العمود مب�سافة بعيدة عن التجمع 
ال�سكاين مبا يزيد عن 50 مرت، ما 
�سعب من عملية املقيمني بالتجمع 

بالكهرباء الريفية.
التقنية  الدرا�سة  ك�سفت  وقــد 
مبديرية  املخت�سة  للم�سالح 
اأم  ــكــهــربــاء والـــغـــاز بـــواليـــة  ال
ت�سجيل  �سعوبة  عــن  الــبــواقــي، 
بالكهرباء  للربط  جديد  م�سروع 
منطقة  م�ستوى  على  الريفية 
"الكدية"؛ يف وقت، قامت امل�سالح 
الكهرباء  مبــديــريــة  املخت�سة 
اإىل  ي�سل  مبلغ  توفري  بــاقــرتاح 
عاتق  على  �سنتيم  مليون   17
لالإ�سراع يف عملية  التجمع  �سكان 

وهو  الريفية،  بالكهرباء  الربط 
ا�ستياء القاطنني باملجمع  اأثار  ما 
من  اأغلبهم  واأن  خا�سة  ال�سكني، 
جعل  مــا  الب�سيط،  الــدخــل  ذوي 
�سعبة،  املــايل  املبلغ  جمع  عملية 
املخت�سة  ــح  ــال ــس ــ� امل مــطــالــبــني 
بالتدخل، يف ظل عزوف املواطنني 
عن االإقامة باملنطقة حلني توفري 

الكهرباء.
داخل  املقيمني  طالب  باملقابل، 
تدخل  ب�سرورة  ال�سكني  التجمع 
امل�سالح املخت�سة باملجل�ص البلدي 
الو�سعية  يف  والنظر  مب�سكيانة، 
التي يتخبط فيها �سكان املنطقة، 
ي�ستعملون  اأ�ـــســـحـــوا  الــلــذيــن 
قانوين  والغري  الع�سوائي  الربط 
الظالم  مــن  للهروب  بالكهرباء، 
حياة  على  يخيم  اأ�سحى  ــذي  ال
"الكدية"  منطقة  �سكان  جميع 

مب�سكيانة.

حلت بوالية خن�سلة جلنة 
تفتي�ص تابعة لوزارة الداخلية 

واجلماعات املحلية والتهيئة 
العمرانية وذلك الوقوف على 
مدى جت�سيد خمتلف امل�ساريع 

اخلا�سة مبناطق الظل عرب كامل 
تراب والية خن�سلة، اأين با�سر 

املفت�ص املركزي امل�سرف على 
العملية وطاقمه املتكون من ثالث 

مفت�سني اأخرين مبتابعة وتقييم 
امل�ساريع املنجزة خالل �سنة 

مناطق  �ساكنة  لفائدة   2020
الظل.

 وت�ستمر عملية املراقبة 
والتفتي�ص على مدار اأ�سبوع كامل 

عرب تراب الوالية وهذا من 
اجل للوقوف على ما مت اإجنازه 
وتقييم العمليات االأخرى التي 

هي قيد االإجناز بهدف اجناز 
تقرير مف�سل حول عملية للتكفل 

مبناطق الظل بوالية خن�سلة

اأ�سغال  يف  بــالــبــدء  طــالــبــوا  حــيــث 
طال  الذي  الوحيد  الفالحي  امل�سلك 
اإنتظاره منذ �سنوات والذي مت اهماله 
�سابقا  املحليني  امل�سوؤولني  طرف  من 
للطريق  اإن�سائهم  من  بالرغم  وحاليا 
مببلغ  ـــك  وذل جيوبهم  مــن  مبدئيا 
اإ�سافة  دج،  مليون   80 قــدره  رمــزي 
اىل رفع التجميد عن م�سروع احلاجز 
من  ــد  اأزي اإنتظاره  طــال  الــذي  املائي 
االأجـــزاء  ترميم  وكـــذا  �سنة،   12
علما  ال�ساقية  من  واملهرتئة  املتاآكلة 
�سقي  عناء  يتكبدون  الفالحني  اأن 
با�ستخدام  ــــواد  ال ــن  م ب�ساتينهم 
املنطقة  بربط  واملطالبة  امل�سخات، 
لربنامج  نظرا  الفالحية  بالكهرباء 
يخ�ص  الــــذي  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــص 
انهم  اكدوا  وقد  الفالحية،  التنمية 
فالحية  تدعيمات  من  ي�ستفيدوا  مل 
ال�سلطات  ــار  ــظ ــت اإن يف  الــ�ــســابــق  يف 
الفالحي  الدعم  اأنواع  كافة  لتقدمي 

لهم ملزاولة ن�ساطاتهم الفالحية.

فالحوا املنطقة طالبوا من ال�سلطات 
العليا للبالد على را�سها الوزير االأول 
وايل  ــذا  وك والفالحة  ــري  ال ووزيــر 
الوالية وال�سلطات الوالئية واملحلية 

وجت�سيدها  املطالب  هته  يف  النظر 
التنمية  ودعـــم  الــواقــع  اأر�ـــص  على 
الفالحية باملنطقة واحلد من ظاهرة 

النزوح الريفي.

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  مدير  اأ�سرف 
االأول،  اأم�ص  لزهر  مرجان  امل�ست�سفيات 
الطبية  الــقــوافــل  برنامج  ت�سطري  على 
ملناطق الظل للتكفل �سحيا ب�سكان القرى 
مدير  رفــقــة  قاي�ص  ــرة  ــدائ ب ــر  واملــدا�ــس
حيحي  اال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة 
العمومية  واملوؤ�س�سة  قاي�ص  املجيد  عبد 
املوؤ�س�سة  مبقر  قاي�ص  اجلوارية  لل�سحة 

يابو�ص،  ــة  ــواري اجل لل�سحة  العمومية 
وزيـــارة  ميدانية  خــرجــة  خــالل  وذلـــك 
املوؤ�س�سات  تفقدية فجائية قادته لعديد 
على  الوقوف  اجل  من  لقطاعه  التابعة 
ال�سري احل�سن للموؤ�س�سات ومدى حت�سريها 

لعملية التلقيح اخلا�سة بالكوفيد 19.
االأطقم  جاهزية  مــدى  على  وقــف  كما 
االأمثل  للتكفل  طبية  وال�سبه  الطبية 

العمومية  باملوؤ�س�سة  املواطنني  ب�سحة 
على  �سدد  اأين  باملحمل  اجلــواري  لل�سحة 
�سارمة  وقائية  اإجــراءات  اتخاذ  �سرورة 
كما  ــا،  ــورون ك فــريو�ــص  انت�سار  مــن  للحد 
قعقاعي  ال�سكوم  الــعــالج  وحـــدة  تفقد 
ابراهيم بيابو�ص، واأكد خالل الزيارة اأن 
االإجراءات التي ي�سهدها القطاع بالوالية 
من �سانها منحه دفعا قويا �سي�سمح بتقدمي 

خدمات �سحية ترقى اإىل م�ستوى تطلعات 
بني  التعاون  خــالل  مــن  ــذا  وه املواطنني 
بني  التوفيق  �سرورة  مع  الفاعلني،  جميع 
االإمكانات املادية والب�سرية الهائلة التي 
املقدمة  واخلدمات  القطاع  عليها  يتوفر 
النهو�ص  اأ�سا�ص  الب�سرية  املوارد  باعتبار 
م�ستوى  على  وخــا�ــســة  ال�سحة  بقطاع 

القرى واملدا�سر.

على  متوقفة  ــال  ــغ ــس االأ� ـــزال  ت ال 
التو�سع  م�ساريع  مــن  ــدد  ع م�ستوى 
اأم  بلديات والية  بعدد من  ال�سياحي 
عملية  تاأخر  يف  �ساهم  ما  البواقي، 
ال�سياحي  الــتــو�ــســع  خمــطــط  اإمتــــام 
الذي ا�ستفادت منه والية اأم البواقي 
خالل ال�سنوات املا�سية لتطوير قطاع 

ال�سياحة بالوالية.
اأم  والية  ا�ستفادت  رغم  ذلك  ياأتي 
البواقي من م�ساريع التو�سع ال�سياحي، 

ن�ساطات  منطقة   19 اقـــرتاح  بعد 
مل  بلدية،   19 على  موزعة  جديدة 
يتم قبول منها �سوى اثنني فقط على 
و�سوق  قا�سم  اأوالد  بلديتي  م�ستوى 
نعمان؛ هذا وقد �ساهم التاأخر الكبري 
يف االأ�سغال، دون حتقيق حلم التنمية 
رغم   الرابعة،  بالوالية  ال�سياحية 
الذي  للم�سروع  املايل  االعتماد  توفر 
ينتظره �سكان البلديتني، يف ظل قلة 
اأماكن الت�سلية والرتفيه على م�ستوى 

بلديتي اأوالد قام و�سوق نعمان، والتي 
�ستوفر منا�سب �سغل دائمة، من �ساأنها 

انت�سال مئات ال�سباب من البطالة.
تخ�ص  مناطق  ثــالث  قبول  مت  كما 
معتربة  مب�ساحات  ال�سياحي  التو�سع 
من �ساأنها اأن تكون متنف�سا للمئات من 
اأم  والية  ببلديات  املقيمة  العائالت 
البواقي  اأم  البواقي، وت�سمل منطقة 
مليار   16 اإىل  ي�سل  مـــايل  بــغــالف 
�سنتيم، ومنطقة �سوق نعمان مب�ساحة 

ت�سل اإىل 50 هكتار بغالف مايل 25 
مليار �سنتيم، اأما مبنطقة الزرق فقد 
بغالف  هكتار   49 امل�ساحة  جتــاوزت 

مايل 25 مليار �سنتيم.
م�ساريع  اأ�ــســغــال  انــتــهــاء  انــتــظــار  يف 
التو�سع ال�سياحي والتي �ستكون مك�سب 
�سياحي هام ل�سكان بلديات اأم البواقي، 
يف  ت�ساهم  هــامــة  �سياحية  ومــرافــق 
مبختلف  الــ�ــســيــاح  مــئــات  ا�ــســتــقــطــاب 

واليات الوطن.

ت�ضليم رخ�ض حفر االأبار موؤجل 
اإىل اإ�ضعار اأخر 

فالحوا منطقة احلا�ضية الطويلة ينا�ضدون 
ال�ضلطات االلتفات الإن�ضغاالتهم

ت�ضطري برنامج القوافل الطبية ملناطق الظل بقاي�ض

م�ضري جمهول ينتظر م�ضاريع التو�ضع ال�ضياحي باأم البواقي

ن�ضف اأميار �ضطيف متابعون اأمام الق�ضاء

قرية اأوالد يحي خارج اإهتمامات 
ال�ضلطات املحلية 

�ضونلغاز عنابة تبا�ضر حملة قطع التموين 
بالتيار الكهربائي على الزبائن واملوؤ�ض�ضات

طرقات كارثية وفو�ضى يف اأ�ضغال 
التهيئة باأم البواقي

�ضكان "الكدية" يعي�ضون يف الظالم 
منذ 10 �ضنوات مب�ضكيانة

جلنة وزارية لتقييم 
مدى �ضري امل�ضاريع 

مبناطق الظل
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القر�س ال�سعبي اجلزائري: 

خالل  لــه  كلمة  يف  دحــمــاين،  �ل�صيد  ـــرز  و�أب
�ل�صعبي  لــلــقــر�ــص  ــدة  ــدي ج ــة  ــال وك تــد�ــصــن 
�جلز�ئري بعن �لرتك بوهر�ن بح�صو، �أن عدد 
�ل�صريفة  خدمات  حاليا  تقدم  �لتي  �لوكالت 
�لعلم  مع  وكالة،   15 �إىل  و�صل  �لإ�صالمية قد 
من  �خلدمات  هــذه  تقدمي  يف  �ل�صروع  مت  �أنــه 

قبل �ملوؤ�ص�صة �لبنكية منذ حو�يل �ل�صهرين.
و�أفاد �مل�صوؤول �أن منتجات �ل�صريفة �لإ�صالمية 
تلقى �إقبال من قبل �ملو�طنن "ففي مدة تقل 
ح�صاب   200 مــن  �أكـــر  فتح  مت  �صهرين  عــن 
�ل�صتفادة من هذه  �لر�غبن يف  لفائدة  بنكي 

�خلدمات" عرب �لوطن.
�لعام  �ملدير  �لرئي�ص  ذكــر  ــر،  �آخ �صياق  ويف 
موؤ�ص�صته  �أن  �جلــز�ئــري  �ل�صعبي  للقر�ص 
خمططها  ــذ  ــي ــف ــن ت ـــل  تـــو��ـــص �ملــ�ــصــرفــيــة 
 4 عــلــى  ــم  ــائ ــق �ل للتنمية  ــي  ــج ــي ــرت�ت ــص �لإ�
�صبكة  وحتديث  تو�صيع  وهي  رئي�صية  حمــاور 
�فتتاح   2020 �صنة  عرفت  حيث  �ل�صتغالل 
�أربع وكالت جديدة و�صباك بنكي، بالإ�صافة 
�إىل �ملحافظة على ديناميكية منو �لبنك �لتي 
ملوؤ�صر�ت  �لإيجابي  �لتطور  على  �أ�صا�صا  ترتكز 

�صالبته �ملالية.
وعن �ملحور �لثالث، تو��صل �ملوؤ�ص�صة �لبنكية 
تنفيذ  خــالل  مــن  �لبنكية  �لــعــرو�ــص  تنويع 
ت�صتهدف  كاملة  ودعــم  تطوير  �إ�صرت�تيجية 
و�ملوؤ�ص�صات  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�صركات 
 PME By " �مل�صماة  �خلدمة  عرب  �لنا�صئة 
�خلدمات  ن�صاط  تطوير  �إىل  " �إ�صافة   CPA

�لبنكية �لإلكرتونية.
وفيما يتعلق �ملحور �لر�بع من �ل�صرت�تيجية 
و�لرقمنة  �لتحديث  ديناميكية  تعزيز  يخ�ص 
�لتي بد�أت بالفعل من خالل ��صتكمال �مل�صاريع 
�ملعلوماتي  �لنظام  كتطوير  �لنطاق  و��صعة 

للبنك و تعميم خدمة �لدفع �لإلكرتوين عرب 
للتطبيق  �لو�صيك  ــالق  �لإط وكــذ�  �لأنرتنيت 
�ملحمول  �لهاتف  ''عــرب   CPA Mobile''
�مل�صرفية  �خلــدمــة  مــن  �جلــديــدة  لن�صخة 

.'' e-banking ''لبنكية عن بعد�
 5.300 �أن  �مل�صوؤول  ذكــر  �ملحور،  هــذ�  وعــن 
�لتجار  عند  �ملتو�جدة  �لإلكرتوين  للدفع  �آلة 
�ملوؤ�ص�صة  لهذه  �ملركزية  بال�صبكة  مربوطة 
�لبنكية، م�صري� �أنه يتم حاليا ربط 140 �صباك 
�مل�صتوى  على  �لنقدية  لــالأور�ق  �أوتوماتيكي 
�ملتو�جدة  �لآلية  �ملوزعات  لتعوي�ص  �لوطني 
على م�صتوى �لوكالت �لبنكية كمرحلة �أوىل، 
ثانية  كمرحلة  �ل�صبابيك  هذه  �صتمكن  فيما 
�لبنكية  �ل�صكوك  دفاتر  طلبات  ��صتقبال  من 

و�لبطاقات �ملغناطي�صية عن بعد وغريها.
�ل�صعبي  �لــقــر�ــص  لــوكــالــة  ــه  ــارت زي وخـــالل 
)وكالة  ـــر�ن  وه مدينة  بو�صط  ــري  ــز�ئ �جل
على  دحماين  حممد  �أ�صرف   ،)416 خمي�صتي 
�ملوؤ�ص�صات  لتمويل  خم�ص�ص  ف�صاء  تد�صن 

و  �ملتو�صطة  و  جـــد�  �لــ�ــصــغــرية  و  �لــ�ــصــغــرية 
�ملوؤ�ص�صات �لنا�صئة .

ذ�ت  ذكــر  �ملوؤ�ص�صات،  هــذه  مثل  متويل  وعــن 
�مل�صوؤول �أنه يف �ل�صهرين �لأخريين، مت ��صتقبال 
1.200 ملف متعلق بتمويل �مل�صاريع و�أعطيت 
�مللفات  �أن  �ىل  م�صري�  ملف،   900 لـ  �ملو�فقة 
ولكنها  بال�صرورة  مرفو�صة  لي�صت  �ملتبقية 
�أن  و�أكد  فقط.  �لوثائق  ��صتكمال  �إىل  حتتاج 
موؤ�ص�صته �لبنكية قامت يف هذ� �ل�صاأن بت�صويق 
"�صاهل  وهما  "�صاهل"  عر�ص  حتت  منتجن 
�لنابعة  لتمويل �لحتياجات  ن�صاطي" �ملوجه 
�ل�صغرية  للموؤ�ص�صات  �لــعــادي  �لن�صاط  مــن 
منتج  وكــذ�  �لنا�صئة  و�ملوؤ�ص�صات  و�ملتو�صطة 
�ملحالت  �قتناء  لتمويل  حمل" �ملوجه  "�صاهل 

�لتجارية �أو تهيئة �أو تاأجري حمل جتاري.
قبل  من  �ملودعة  �مللفات  در��صة  تتعدى  ول 
من  �ل�صتفادة  يف  �لر�غبن  �ملوؤ�ص�صات  م�صريي 
وفقا  �حلــالت،  �أق�صى  يف  �صاعة   72 �لتمويل 

للم�صدر ذ�ته.

�لوطنية  باملنظمة  بالإعالم  �ملكلف  �نتقد 
��صتغالل  �لو��صع  �صفيان  �مل�صتهلك  حلماية 
بن  �لنقل  ��صتئناف  لفر�صة  �لناقلن  بع�ص 
ناهيك  ع�صو�ئية،  زياد�ت  لإقر�ر  �لوليات 

عن عدم �حرت�م �لربوتوكول �ل�صحي.
�خلطوط  من  �لعديد  �أن  �لو��صع  و�أو�ــصــح 
�صهدت رفع �لت�صعرية دون �أي �إخطار م�صبق، 
من  تختلف  �لـــزيـــاد�ت  تــلــك  �أن  مو�صحا 
لتعوي�ص  �إليها  �لعمد  مت  حيث  لآخــر،  خط 
قر�ر  عــن  ترتتب  �أن  ميكن  �لتي  �خل�صائر 
للحافالت  �ل�صتيعابية  �لطاقة  تخفي�ص 

�إىل 50 باملائة.
و�أ�صاف �لو��صع �أن ��صتئناف �لرحالت تز�من 
�جلز�ئرين  جيوب  نهب  من  طويلة  وفــرتة 
��صتغله  ما  وهو  �ملقنن،  غري  �لنقل  طرف  من 
زياد�ت  فر�ص  �أجل  من  �لآن  �لناقلن  بع�ص 
�أمام  �لبديل  توفر  عــدم  ظل  يف  ع�صو�ئية 
�مل�صافرين. وطالب وز�رة �لنقل بالتدخل من 
تعلق  �صو�ء  جتــاوز�ت  لهكذ�  حد  و�صع  �أجل 
�لربوتوكول  ــرت�م  �ح �أو  بالت�صعرية  ــر  �لأم

�ل�صحي.

�لوطنية  �لنقابة  رئي�ص  رف�ص  جهته  من 
رمي  بــوعــر�بــة  ح�صن  �خلــو��ــص  للناقلن 
�لناقلن بالتهم، معترب� �أن بع�ص �لتجاوز�ت 
و�لزياد�ت �لع�صو�ئية ل ميكن تعميمها على 

جميع �لناقلن.
 180 بـ  يقدر  �خلطوط  عــدد  �أن  و�أو�ــصــح 
�ألف خط للحافالت و155 �ألف �صائق �صيارة 
ما  وهو  �لب�صائع،  لناقلي  �ألف  و900  �أجرة 
�عتربه بالرقم �لكبري �لذي ل يتيح مر�قبة 

�جلميع.
لوز�رة  دعوتهم  عن  �لناقلن  ممثل  وك�صف 
�لنقل من �أجل �إقر�ر زيادة يف ثمن �لت�صعرية، 
�إىل  �لركاب  عــدد  تخفي�ص  ظل  يف  خا�صة 
جد  �صارت  �ملــردوديــة  �أن  معترب�  �لن�صف، 
ــدود،  حم جــد  �لــربــح  هام�ص  و�أن  �صعيفة 
ورو�تــب  �ل�صر�ئب  دفــع  يو��صلون  حن  يف 

�ل�صائق و�لقاب�ص ب�صعر 100 باملائة.
وبلغة �لأرقام �أ�صار ممثل �لناقلن �إىل مدى 
م�صاهمتهم يف قطاع �لنقل، مو�صحا �أن �صبكة 
�لقطار�ت تنقل 40 مليون م�صافر �صنوي، يف 
يوميا  م�صافر  مليون   12 ينقلون  �أنهم  حن 

�أن  مو�صحا   ،2018 �إح�صائيات  بح�صب 
درجة �لعتماد عليهم على �أر�ص �لو�قع مل 
حيث  بو�صعيتهم،  �حلكومة  �هتمام  يعك�صها 
تخلى 20 باملائة من �لناقلن عن �ملهنة منذ 
2009 نظر� ملعاناتهم من �خل�صائر �ملتتالية 

بح�صبه.
و�صعية  بوعر�بة  �نتقد  ثانية  جهة  من 
باملائة   40 �إن  قائال  �لوطنية،  �حلــظــرية 
�لـ10  و�أن  �صنة،   25 تتجاوز  حافالتها  من 
�أو  جتهيز  �أي  ت�صهد  مل  ـــرية  �لأخ �صنو�ت 

جتديد للحافالت.

توفري خدمات �ل�سريفة �الإ�سالمية عرب 100 وكالة 
قبل نهاية �ل�سد��سي �الأول

رفع ت�سعرية �لنقل يف غياب �لرقابة
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�مل�صح  بخ�صو�ص  �لن�صاطات  تباينت  كما 
�لزلز�يل  �مل�صح  �نخف�ص  حيث  �لزلز�يل، 
ما  �أي  باملائة   43- �إىل   ،D2 �لبعد  ذو 
يقارب 8200 كم، وزيادة �مل�صح �لزلز�يل 
 17000 يــقــارب  مــا  �إىل  �لأبــعــاد  ثالثي 
14 باملائة. و�صمحت تلك  كم، �أي بزيادة 
�ملجهود�ت بتحقيق 18 �كت�صاف من بينها 
و3  �لغاز  ملكثفات  و7  للنفط  �كت�صافات   8

للغاز.
�مل�صوق  �لأويل  ــتــاج  �لإن بخ�صو�ص  �أمــا 
طن  مليون   142 بلغ  فقد  للمحروقات 
مقابل157   2020 نهاية  مكافئ  نفط 
�أي   ،2019 �صنة  مكافئ  نفط  طن  مليون 

بانخفا�ص قدرة -10 باملائة.
�أدى  �لــتــكــريــر  بــقــطــاع  يــتــعــلــق  وفــيــمــا 
�نخفا�ص حجم �لنفط �ملكرر على م�صتوى 
يف  نق�ص  �إىل   2020 �صنة  خالل  �مل�صايف 
 28 �إىل  لي�صل  �لبرتولية  �ملنتجات  �إنتاج 
مقارنة   6.1- بانخفا�ص  �أي  طن،  مليون 

بـ2019.
�مل�صال  �لطبيعي  �لغاز  لإنتاج  وبالن�صبة 
بانخفا�ص  مكعب  مرت  مليون   24 بلغ  فقد 
11 باملائة مقارنة ب�صنة 2019، مرجعة 

ذلك �إىل �أعمال �ل�صيانة �لدورية.
فقد  �لد�خلي،  �لطلب  يخ�ص  فيما  �أمــا 
''�نخفا�صا  �لــد�خــلــيــة  �لــ�ــصــوق  �ــصــهــدت 
بجميع  �لطاقة  على  �لطلب  يف  كــبــري�'' 
�لوطني  �ل�صتهالك  �نخف�ص  �إذ  �أنو�عها، 
�ىل  �لبرتولية  و�ملنتجات  للغاز  بالن�صبة 
مقابل   2020 يف  نفط  مكافئ  مليون   59
 ،2019 �صنة  نفط  مكافئ  طن  مليون   67
�مل�صدر  ذ�ت  وح�صب  بــاملــائــة(.   13  -(
�ملنتجات  من  �لوطني  ''�ل�صتهالك  فــان 
 17-( كبري�  �نخفا�صا  �صجل  �لنفطية 

باملائة( مقارنة بعام 2019.
و�أو�صحت وثيقة وز�رة �لطاقة "�أن معظم 
تنازيل  منحى  عرفت  �لقطاع  موؤ�صر�ت 
�إىل  �أ�صا�صا  ذلــك  ويــرجــع   2020 خــالل 
كوروناي  فريو�ص  وبــاء  �نت�صار  تد�عيات 
�أن�صطة  على  قــوي  تــاأثــري  لــه  كــان  �لــذي 
�لقطاع و�لقت�صاد �لوطني ب�صكل عام".    

�أن  �إىل  �ل�صياق  هذ�  يف  �لــوز�رة  و�أ�صارت 
متو�صط �صعر �لنفط تر�وح عند 42 دولر 
دولر   64 مقابل   2020 خالل  للربميل 
للربميل خالل �صنة 2019 برت�جع قارب 

باملائة(.  35  -( للربميل  دولر   23
لقطاع  �لأخــرى  �ل�صادر�ت  وباحت�صاب 
�لبرتوكيماويات  ت�صمل  �لــتــي  �لطاقة 
قيمة  تتجاوز  �أن  ينتظر  فــاإنــه  وغــريهــا 
مليار   22 للقطاع  �لإجمالية  �ل�صادر�ت 

دولر �صنة  2020.
�أفــادت  �لدولة  بــاإيــر�د�ت  يتعلق  وفيما 
مقد�ره  ما  دفــع  مت  �أنــه  �لـــوز�رة  ح�صيلة 
1.853 مليار دينار من �صر�ئب للخزينة 
 32 بانخفا�ص  �أي   2020 خالل  �لعامة 

باملائة عن مبلغ 2019.
بلغ  فقد  ي  �ل�صتثمار�ت  �صعيد  وعلى 
 2020 �صنة  دولر  مليار  3ر7  حجمها  
عن  تقريبا  باملائة   30 بانخفا�ص  �أي 
بـ10.2  قدرت  �لتي  و   2019 ��صتثمار�ت 

مليار دولر.
قطاع  ح�صيلة  �أظهرت  �أخــرى  جهة  من 
�لطاقة �نخفا�ص فاتورة ��صتري�د �ملنتجات 
700 مليون دولر  �لبرتولية �ىل �أقل من 
 2019 بــو�رد�ت  مقارنة  باملائة  بـ50  �أي 
وهو ما ميثل حجم 3ر1 مليون طن مقابل  
�أي بانخفا�ص   2019 5ر2  مليون طن يف 

بن�صبة 49 باملائة.

�لكهرباء  تـــوزيـــع  مــوؤ�ــصــ�ــصــة  �ــصــرعــت 
و�لغاز''�صونلغاز'' يف حملة لقطع �لتموين 
عن  �ملتخلفن  على  و�لــغــاز  بالكهرباء 
ت�صديد ديونهم. و�أ�صارت �ملوؤ�ص�صة �إىل �أن 
�لعمومية  �لهيئات  ي�صمل  �لتموين  قطع 
ديون  بلوغ   بعد  و�ملنزلين،  و�خلا�صة 
 53 بينها  من  دينار  مليار   160 �ملوؤ�ص�صة 
باملائة لدى �خلو��ص و47 باملائة خا�صة 
�أنه  على  �ملوؤ�ص�صة  و�صددت  ـــالإد�ر�ت.  ب
و�لغاز  �لكهربائي  �لــتــيــار  قطع  �صيتم 
 4 من  �أكــر  دفع  عن  يتخّلف  من  كل  عن 

فو�تري.
مبوؤ�ص�صة  �لت�صال  خلية  ممثلة  وقالت 
نهاية  بلغت  �ملوؤ�ص�صة  ديون  باأن  �صونلغاز، 
 53 بينها  من  دينار،  مليار   160 �ل�صنة 

باملائة لدى �خلو��ص، و47 باملائة ديون 
�لتيار  بقطع  متوعدة  بالد�ر�ت،  خا�صة 
 4 من  �كــر  دفــع  عن  يتخلف  من  كل  عن 
فو�تري، م�صيفة �أن �حلملة �لإعالمية يف 
�صهر �كتوبر �ملا�صي �صاهمت يف �لتح�صي�ص، 

موؤكدة وجود جتاوب من قبل �لزبائن.
�لكهرباء  توزيع  �متياز  م�صالح  وح�صب 
ب�صمان  ملتزمة  �ملوؤ�ص�صة  ــاإن  ف و�لــغــاز، 
ذ�ته  �لوقت  يف  موؤكدة  �خلدمة  تو��صل 
للفو�تري  �ملــو�طــنــن  ــع  دف �ــصــرورة  على 
�ملرتتبة عليهم عن طريق خمتلف �آليات 
�لإلكرتوين  �لدفع  ومنها  �ملتاحة  �لدفع 
بو��صطة  �أو  �لربيد  مر�كز  طريق  عن  �أو 
�لدفع  جانب  �إىل  �لبنكية  �لبطاقات 

�لعادي لدى �لوكالت �لتجارية.

وجهت وز�رة �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية، 
ــاء  ــص وروؤ� �جلــمــهــوريــة  ولة  �إىل  �إر�ــصــالــيــة 
حول  حتقيقات  بفتح  تطالبهم  �لــدو�ئــر، 
عن  ــادرة  ــص � �ل�صتثنائية  �لتنقل  رخــ�ــص 

جمعيات وطنية وحملية.
وز�رة  قــر�ر  فــاإن  مــوؤكــدة،  معلومات  وح�صب 
جاء  �ملو�صوع،  يف  حتقيقات  فتح  �لد�خلية 
جمعيات  قيام  حول  معلومات  ورود  �ثر  على 
ت�صتغل  �لوليات  بع�ص  يف  وحملية  وطنية 

�لظروف �ل�صحية و�إجر�ء�ت �حلجر �ل�صحي 
ملنح تر�خي�ص تنقل ملو�طنن وبيعها يف بع�ص 

�لأحيان.
وليــات،  بعدة  �لأمــن  م�صالح  �أن  �إىل  ي�صار 
تالعبات  �ل�صحي  �حلجر  بادية  منذ  �صجلت 
وخروقات يف ق�صية تر�خي�ص �لتنقل، خا�صة 
منها �ملزورة، وكذ� ت�صجيل �صكاوي حول قيام 
�أدت  �لرخ�ص،  يف  باملتجارة  خريية  جمعيات 

ببع�ص �لولة ملنع ��صدر�ها ومنحها نهائيا.

تر�جع �لن�ساطات �لنفطية
 بـ44 باملائة يف 2020

�سونلغاز ت�سرع يف حملة لقطع 
�لتموين بالكهرباء و�لغاز

تالعبات يف تر�خي�س 
�لتنقل �ال�ستثنائية 

�لثنن،  �ليوم  �لنفط،  �أ�صعار  تر�جعت 
منهية موجة �صعود بد�أت يف نهاية �أكتوبر 
وطلب  �لإنــتــاج  تخفي�صات  بفعل  �ملا�صي 

�صيني قوي.
بتوقيت   06:22 �لــ�ــصــاعــة  وبــحــلــول 
بن�صبة  "برنت"  خام  �نخف�ص  غرينت�ص، 
للربميل،  دولر   54.79 �إىل  باملئة   0.5
�جلمعة.  يـــوم  بــاملــئــة   2.3 ــه  ــزول ن بــعــد 
 0.4 بن�صبة  �لأمــريــكــي  �خلــام  وتــر�جــع 
باملئة لي�صجل 52.15 دولر للربميل، بعد 

�أن هبط 2.3 باملئة يف �جلل�صة �ل�صابقة.
ــا �لــقــيــا�ــص يف �لأ�ــصــابــيــع  ــام و�ــصــعــد خ
�لتطعيم  يف  بال�صروع  مدعومن  �لأخــرية، 
�إنتاج  يف  مفاجئ  وخف�ص  كوفيد-19  �صد 
يف  له  م�صدر  �أكــرب  �ل�صعودية،  من  �خلــام 
�جلديدة  �لإ�صابات  تنامي  لكن  �لعامل. 
مدى  حيال  �صكوكا  يثري  �لعامل  �أنحاء  يف 

متا�صك �لطلب.

�رتفاع �إ�سابات 
كورونا ُيقلق �أ�سو�ق 

�لنفط جمدد�

ك�سفت �حل�سيلة �ل�سنوية لوز�رة �لطاقة عن منحى تنازيل ملعظم �ملوؤ�سر�ت، حيث تر�جعت 
جهود �ل�ستك�ساف و�لتطوير ب�سكل كبري-44 باملائة، لت�سل �إىل 485 �ألف مرت حمفورة عام 

.2019 عام  يف  بئر�   265 مقابل  بئر�   166 حفر  من  �لنتهاء  مع   2020

يرتقب توفري خدمات �ل�سريفة �لإ�سلمية عرب 100 وكالة بنكية تابعة للقر�ض �ل�سعبي �جلز�ئري على �مل�ستوى �لوطني وذلك قبل نهاية 
�ل�سد��سي �لأول من �ل�سنة �جلارية، ح�سبما �أعلن �لرئي�ض �ملدير �لعام لذ�ت �ملوؤ�س�سة �لبنكية، حممد دحماين.

ب�ضبب قرار تخفيضض الطاقة ال�ضتيعابية للحافالت اإىل 50 باملائة

بعد بلوغ  ديون املوؤ�ض�ضة 160 مليار دينار..

الداخلية تاأمر بفتح حتقيقات

ح�ضيلة مل ي�ضبق ت�ضجيلها منذ 2005..



منظمة ال�سحة:
عودة الهدوء اإىل عدة حمافظات

�لـــو�ردة من وليــة جنوب  �لأنــبــاء  تفيد 
قبلية  ��صتباكات  بوقوع  بال�صود�ن  د�رفور 
وكالة  ونقلت  �لقتلى،  عــ�ــصــر�ت  �أوقــعــت 
�لأنباء �لفرن�صية عن زعماء ع�صائر قولهم 
�إن ما ل يقل عن 40 �صخ�صًا قتلو� يف هجوم 
�لتى  �ل�صعدون  قرية  على  م�صلحون  �صنه 
يف  �لفالتة  قبائل  �إىل  منتمون  ي�صكنها 

ولية جنوب د�رفور.
مقتل  من  يومن  بعد  �لأنــبــاء  هذ  وتاأتي 
قبلية  ��صتباكات  يف  ا  �صخ�صً  80 من  �أكــر 
بالقرب من قرية �جلنينة يف غرب د�رفور. 

مو�جهات  �أبــرز  هذه  �لعنف  �أعمال  وتعد 
لل�صالم  �تفاق  �لإقليم منذ توقيع  ي�صهدها 
للحرب يف  �أن ي�صع حد�  يوؤمل  �أكتوبر كان 
�ل�صود�ن،  �لو�قع يف غرب  �ل�صا�صع  �لإقليم 
و�لتي �أدت �إىل طفرة يف �لت�صّلح يف د�رفور.

بن  وقعت  �ملو�جهات  �أن  تقارير  وتفيد 
قبيلة �مل�صاليت وبدو عرب رحل يف مدينة 
د�رفـــور.  غــرب  ــة  ولي عا�صمة  �جلنينة، 
لــكــن �خلــــالف �لــــذي بــــد�أ فــرديــا حتــّول 
فيها  �صاركت  نطاقا  �أو�صع  مو�جهات  �إىل 
�ل�صود�ن  وكالة  ونقلت  م�صّلحة.  ميلي�صيات 

ح�صيلة  �أن  �لطبية  �للجنة  عن  لالأنباء 
مع  لالرتفاع  مر�ّصحة  و�جلــرحــى  �لقتلى 

��صتمر�ر �أعمال �لعنف.
ــان نــ�ــصــرتــه جلــنــة �أطــبــاء  ــي وجــــاء يف ب
في�ص  على  �صفحتها  يف  �ملركزية  �ل�صود�ن 
�لأحد�ث  �صحايا  ح�صيلة  "�رتفعت  بوك 
�جلنينة  مدينة  ت�صهدها  �لتي  �لدموية 
�صباح  منذ  د�رفـــور  غــرب  وليــة  حا�صرة 
حيث  يناير2021،   16 �ملــو�فــق  �ل�صبت 
جريحًا  و160  قتياًل   83 �للجنة  �أح�صت 

مبا يف ذلك جرحى �لقو�ت �مل�صلحة".

�أمــ�ــص �لثنن،  عــاد �لــهــدوء �حلـــذر، 
�إىل عدة حمافظات تون�صية كانت قد 
�أم�ص �لأول مو�جهات بن  ليلة  �صهدت 
حمتجن وقو�ت �لأمن، حيث ��صتمرت 
عمليات �لكر و�لفر عدة �صاعات، فيما 
 632 توقيف  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت 
�صغب"  "�أعمال  يف  �ــصــاركــو�  �صخ�صا 

�صهدتها �لعا�صمة ومناطق �أخرى.
و�صهدت تون�ص توقيف �أزيد من 600 
�صخ�ص بعد �لليلة �لثالثة على �لتو�يل 
عدة  ت�صهدها  �لتي  �ل�صطر�بات  من 
من  قــو�ت  ُن�صرت  فيما  تون�صية  مــدن 
�جلي�ص يف بع�ص �ملناطق. وتعرف عدة 
�أيام  بعد  �حتجاجات  تون�صية  مــدن 
نظام  ل�صقوط  �لعا�صرة  �لذكرى  على 
�لرئي�ص زين �لعابدين بن علي يف 14 

جانفي 2011.
�إغالق  فر�ص  مع  �لذكرى  و�صادفت 
�لأحـــد،  �نــتــهــى  �خلمي�ص  مــنــذ  عـــام 
يف  �حلــاد  �لرتفاع  من  �حلــّد  ملحاولة 
ير�فقه  بكوفيد-19،  �لإ�صابات  عدد 
�ل�صاعة  مــن  �عــتــبــارً�  جتـــّول  حظر 

�لر�بعة بعد �لظهر.
مل  �صد�مات  ح�صول  ذلك  مينع  ومل 
تاأتي  لكنها  بالتحديد  �أ�صبابها  تعرف 
�صيا�صي  ��صتقر�ر  �نــعــد�م  �صياق  يف 
ــي يف  ــاع ــم ــت ــع �لج ــص ــو� وتـــدهـــور �ل

�لبالد.
وقال �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية 
عدد  �إجـــمـــايل  �إن  ــوين  ــي �حل خــالــد 
�أبرزهم  ا،  �صخ�صً  632 بلغ  �ملوقوفن 
�أعمارهم  �لأفـــر�د  مــن  ''جمــمــوعــات 
15 و20 و25 عاًما تقوم بحرق  بن 
بهدف  و�حلاويات  �ملطاطية  �لعجالت 
عرقلة حتركات �لوحد�ت �لأمنية''. 
وقالت وز�رة �لدفاع �إن �جلي�ص �نت�صر 

يف عدة مدن.

مقتل الع�ضرات يف ا�ضتباكات قبلية يف جنوب 
دارفور بال�ضودان

توقيف 600 �ضخ�ض ون�ضر 
العامل على اأعتاب "ف�ضل اأخالقي للجي�ض يف تون�ض

كارثي" يف توزيع اللقاحات

�ل�صحة  ملنظمة  �لــعــام  �ملــديــر  قــال 
�لـــعـــاملـــيـــة تــــيــــدرو�ــــص �أدهـــــانـــــوم 
�لعامل على  �إن  غيربي�صو�ص، �لثنن، 
ما  يف  كارثي"  �أخــالقــي  "ف�صل  �صفا 
يتعلق بتوزيع �للقاحات، وحث �لدول 
م�صاركة  على  �مل�صنعة  و�لــ�ــصــركــات 
لكوفيد-19  �مل�صاد  �للقاح  جرعات 
�أنحاء  جميع  يف  �إن�صافا  �أكــر  ب�صكل 

�لعامل.
�فتتاح  خالل  غيربي�صو�ص،  و�أ�صاف 
�لجتماع �ل�صنوي للمجل�ص �لتنفيذي 
للمنظمة، �أن "�أ�صلوب �أنا �أوًل ل يجعل 
�لأكر فقر� و�صعفا يف �لعامل يف خطر 
عك�صية  بنتائج  �صياأتي  لكنه  فح�صب، 
ت�صفر  لــن  �ملــطــاف،  نهاية  يف  �أي�صا. 
�أمد  �إطالة  عن  �إل  �لت�صرفات  هــذه 

�لوباء".
�لعادل  �لتوزيع  فر�ص  �أن  و�أو�ــصــح 
�لذي  �لوقت  يف  ج�صيم"  خطر  "يف 
�لعاملي  �للقاحات  برنامج  فيه  يهدف 

ــنــت عنه  �أعــل �لــــذي  )كــوفــاكــ�ــص(، 
توزيع  بــدء  �إىل  �ل�صحة،  منظمة 
�إىل  و�أ�ــصــار  �ملقبل،  �ل�صهر  �جلرعات 
44 �تفاقا ثنائيا خالل �لعام  توقيع 
هذ�  خالل  �لأقــل  على  و12  �ملا�صي، 
�صحنات  هذ�  يعطل  "قد  وقال  �لعام. 
كوفاك�ص، ويخلق �لظروف نف�صها �لتي 
بالتكدي�ص،  لتفاديها  كوفاك�ص  مم  �صُ
وبال�صتجابة  �لفو�صوية،  وبال�صوق 
وبا�صتمر�ر �لختاللت  �ملن�صقة،  غري 

�لجتماعية و�لقت�صادية".
على  ـــعـــامل  �ل دول  ــت  ــاف ــه ت وز�د 
جديدة  �صاللت  ظهور  مع  �جلرعات 
ــا.  ــورون ــص ك ــريو� ــن ف ــد عـــدوى م ــص �أ�
لنعد�م  مثال  غيربي�صو�ص  وعر�ص 
�أكر  ��صتخد�م  �إىل  فاأ�صار  �مل�صاو�ة، 
�للقاحات  من  جرعة  مليون   39 من 
�لدخل،  مرتفعة  �لـــدول  مــن   49 يف 
مقارنة مع 25 جرعة فقط يف �إحدى 

�لدول �لفقرية.

حتّول قلب �لعا�سمة و��سنطن �إىل ح�سن من �لأ�سو�ر و�حلو�جز �خلر�سانية ونقاط �لتفتي�ض �لأمنية، وذلك على وقع تهديد�ت بالقيام مب�سري�ت م�سلحة 
تزحف باجتاه �لعا�سمة، حيث تبذل �ل�سلطات �لأمنية ق�سارى جهدها من �أجل �أن مير يوم تن�سيب �لرئي�ض �لأمريكي �ملنتخب جو بايدن ب�سلم، ويرحل 

تر�مب عن �لبيت �لأبي�ض.

اأقوى عوا�ضم العامل تتحول لثكنة ع�ضكرية

هاري�ص  وكامال  بايدن  جو  و�صين�صب 
له  ونــائــبــة  �ملــتــحــدة  لــلــوليــات  رئي�صا 
ينت�صر  مقفرة  عا�صمة  يف  �لأربـــعـــاء 
هــذ�  مـــن  �صيجعل  مـــا  ــ�ــص،  �جلــي فــيــهــا 
�لتاريخ  يف  لها  �صابق  ل  منا�صبة  �ليوم 
و��صنطن  �صكان  دعــي  فقد  �لأمــريكــي. 
�حتفال  ملتابعة  مــنــازلــهــم  يف  للبقاء 
و�لأربعن  �ل�صاد�ص  �لرئي�ص  تن�صيب 
�لعدوى  خلطر  جتنبا  �ملتحدة  للوليات 

بوباء كوفيد-19.
�لتن�صيب  مر��صم  عن  �لأكــرب  و�لغائب 
دونالد  وليته  �ملنتهية  �لرئي�ص  �صيكون 
تر�مب. عندما يوؤدي جو بايدن �لق�صم، 
�صيكون قد غادر و��صنطن، حمطما تقليد 

نقل �ل�صلطة ب�صكل هادئ ولئق.
ــب بــاقــتــ�ــصــاب يف �إحـــدى  ــر�م وقـــال ت
يحظر  �أن  قــبــل  �لأخــــرية  تــغــريــد�تــه 
"تويرت" ح�صاباته �إىل �أجل غري م�صمى 
�أح�صر  لن  ي�صاألون،  �لذين  كل  "�إىل 

مر��صم �لتن�صيب يف 20 يناير".
يرحب  �أن  يفرت�ص  �لتقاليد،  ومبوجب 
و�ل�صيدة  ــتــه  ولي �ملنتهية  �لــرئــيــ�ــص 
�صباح  �جلديد  �لرئا�صي  بالزوج  �لأوىل 
�إىل  جميعا  يذهبون  ثم  �لتن�صيب  يوم 
تر�مب  دونالد  �أن  كما  �لكابيتول،  مبنى 
�أن�صاره  �صنه  �لــذي  �لهجوم  منذ  �أ�صبح 

على مبنى �لكونغر�ص رئي�صا غري مرغوب 
بن�ص،  مايك  نائبه  لكن  و��صنطن،  يف  به 
وهو يف حال قطيعة مع �لرئي�ص �صيكون 

حا�صر�.
من  عن�صر  �ألــف   20 مــن  �أكــر  ويــقــوم 
�لحتياط  و�جلــنــود  �لوطني  �حلر�ص 
حو�جز  و�صعت  فيما  م�صلحة.  بدوريات 

وكتل �إ�صمنتية حلماية مبان مثل �لبيت 
لإغالق  �أو  �لكابيتول  ومبنى  �لأبي�ص 

طرق ب�صكل كامل.
و�أكدت  حتذير�تها  �ل�صرطة  و�صاعفت 
�أن �لتهديد مبزيد من �لهجمات �مل�صلحة 
من �جلماعات �ليمينية �ملتطرفة فعلي.    
وكان �لرئي�ص �ملنتخب جو بايدن خطط 
�حلدث  ملنع  �فرت��صية  تن�صيب  ملر��صم 
من �أن يتحول �إىل بوؤرة لنتقال �لعدوى 
لذلك، �صيكون حدث �لتن�صيب تلفزيونيا 
يف �ملقام �لأول. وبعد �أد�ء �ليمن، �صيلقي 
�لتقليدي  �لتن�صيب  خطاب  بايدن  جو 
�لذي �صيوؤكد فيه �حلاجة �إىل �مل�صاحلة 

بن �لأمريكين.
�لتي  �لتقليدية  �حلــفــالت  مــن  وبــدل 
�لرئا�صيان  �لزوجان  بها  يقوم  ما  عادة 
يف و��صنطن �صتكون �لأم�صية على �صا�صة 
�صيتخلله  خا�ص،  عر�ص  مع  �لتلفزيون 

خطاب جلو بايدن وكامال هاري�ص.
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اإّن  االإثنني،  اأم�ص  ووت�ص"،  رايت�ص  "هيومن  منظمة  قالت 
ميوت  �سخ�ص  اأي  جثة  بحرق  تق�سي  التي  �سريالنكا  �سروط 
العامة  ال�سحة  اإر�سادات  مع  تتعار�ص  كورونا  فريو�ص  ب�سبب 
احلكومة  حجة  اأّن  من  حمذرة  امل�سلمة،  اجلالية  �سد  ومتيز 
خطرًا  ي�سكل  االإ�سالمية  للتقاليد  وفقًا  الدفن  باأن  الواهية 
على ال�سحة العامة "هي و�سم وا�سطهاد الأقلية �سعيفة اأ�ساًل 
حكومة  اأّن  املنظمة،  وذّكرت  لها".  كبرية  مبعاناة  وتت�سبب 
�سريالنكا  زعمت اأّن دفن االأ�سخا�ص الذين ماتوا ب�سبب فريو�ص 

كورونا قد "يلوث املياه اجلوفية".
واأ�سارت املنظمة اإىل اأّن من بني من ُحرقت جثثهم �سد رغبات 
ال�سلطات  اعرتفت  وامراأة  يومًا،   20 عمره  ر�سيعا  اأ�سرهم، 

الحقًا باأنها مل تكن م�سابة بفريو�ص بكورونا.

وفق  ال�سومال،  من  قواته  �سحب  االأمريكي  اجلي�ص  ا�ستكمل 
ما اأكدته القيادة االأمريكية يف اإفريقيا. واأكد املتحدث با�سم 
تنظيم  اإعادة  اأن  كارن�ص،  كري�ستوفر  الكولونيل  اأفريكوم 
يزال  ال  اإنه  كارنز  وقال  النهائي.  املوعد  قبل  اكتمل  القوات 
م�سددا  ال�سومال،  يف  للغاية"  "حمدود  اأمريكي  وجود  هناك 
ال�سباب..  حركة  على  ومركزا  ثابتا  يظل  "تركيزنا  اأن  على 
 700 نحو  وكان  يختربونا''.    اأن  لهم  احلكمة  من  يكون  لن 
املا�سية  ال�سنوات  يف  ي�ساعدون  ال�سومال  يف  اأمريكي  جندي 
كما  ال�سباب  حركة  على  احلرب  يف  ال�سومالية  االأمن  قوات 
املعروفة  ال�سومالية اخلا�سة  للقوات  كانوا يقدمون تدريبات 

بـ"دنب''.

األقت ال�سرطة الهندية القب�ص على 9 اأ�سخا�ص بينهم طبيب 
لتهريب  ب�سبكة  املزعومة  ل�سالتهم  خا�سة،  عيادة  يدير 
االأطفال واالإجتار بهم يف مدينة مومباي فور ورود بالغ عنها.

حتتوي  نقالة  هواتف  مب�سادرة  الواردة  املعلومات  وتفيد 
على �سور حلديثي الوالدة باالإ�سافة ملحادثات تاأمل االأجهزة 
وح�سر  تتبع  يف  بها  الواردة  املعلومات  تر�سدها  اأن  االأمنية 
عدد االأطفال الذين وقعوا �سحية عمليات هذة ال�سبكة واأن 
هذا  تزاول  ال�سبكة  ان  ويعتقد  اأ�سرهم.  اإىل  للتعرف  تقودها 
املواليد  ببيع  تقوم  كانت  واأنها  اأ�سهر   6 حوايل  منذ  الن�ساط 

واالأطفال الذكور ب�سعر يفوق نظرياتهن من االإناث.

قال م�سدر بوزارة حاالت الطوارئ الرو�سية، اإن الثلوج طمرت 
للتزلج  منحدر  على  الثلوج  انهيار  بعد  �سخ�سا،   12 اإىل   4 من 
القوقاز.  �سمال  قرات�ساي  جمهورية  يف  دومباي  منطقة  يف 
ويقوم  احلادث،  مكان  يف  تعمل  االإنقاذ  فرق  اأن  امل�سدر،  وذكر 

املخت�سون بفح�ص كتلة االنهيار.
واأ�ساف امل�سدر، اأن الثلوج بعد االنهيار طمرت مقطورتني كانتا 
على  متنقل  ومقهى  التزلج،  معدات  لتاأجري  نقطة   - املكان  يف 
نتيجة  اأ�سخا�ص   4 اإ�سابة  ت�سجيل  مت  االآن،  وحتى  عجالت. 

احلادث.

اإن ثالثة  ال�سعودي على تويرت  املدين  الدفاع  قالت مديرية 
اأطلقه  مقذوف  �سقوط  اإثر  االأحد  يوم  اأ�سيبوا  مدنيني 
احلوثيون يف اليمن على بلدة حدودية مبنطقة جازان جنوب 

اململكة.
ثالثة  اإ�سابة  عنه  "نتج  الهجوم  اأن  املتحدث  واأ�ساف 
نقلهم  ومت  ال�سظايا،  تطاير  نتيجة  وطفالن،  رجل  مدنيني، 
للم�ست�سفى لتلقي العالج، منهم حالة واحدة حرجة وحالتان 

م�ستقرتان".

اجلي�ض االأمريكي ي�ضحب اآخر قواته من 
ال�ضومال

�ضبط �ضبكة لالإجتار باالأطفال يف 
الهند ت�ضم طبيبا

رو�ضيا.. الثلوج تطمر 12 �ضخ�ضا بعد 
انهيار على منحدر تزلج

ال�ضعودية.. اإ�ضابة ثالثة يف �ضقوط 
مقذوف من اليمن

�ضريالنكا تفر�ض حرق موتى كورونا 
امل�ضلمني ب�ضكل ق�ضري ومتييزي

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
تن�ضيب جو بايدن.. يوم ا�ضتثنائي جدا يف وا�ضنطن

ق.د

ال�ضني ت�ضابق الزمن 
الإنقاذ 22 عامال 

عالقني داخل منجم 
منذ 9 اأيام

قالت بكن، �أم�ص �لثنن، �إن فرق 
�لإنقاذ قد متكنت من �إر�صال �أغذية 
معباأة يف قارور�ت و�أدوية و�صماد�ت 

�إىل �لعمال �لعالقن د�خل منجم ذهب 
يف �صاندونغ ب�صرق �ل�صن �إثر �نفجاره 

يف �لـ 10 من يناير.
و�أ�صافت �أن رجال �لإغاثة قد 

جنحو� �أي�صا يف �لتحادث هاتفيا مع 
�لعالقن �إثر تلقيهم منهم ر�صالة 

تبعث على �لأمل، ولو �أن �ملهمة ما ز�ل 
يكتنفها �لكثري من �ل�صعوبات بح�صب 

�صحيفة "غلوبل تاميز" �ل�صينية. 
وكتب �لعمال �ملحا�صرون يف �لر�صالة 

�ملبللة "ناأمل �أن تتو��صل عملية 
�لإنقاذ و�صنبقى متفائلن. �صكر�".

و�أدى �نفجار منجم �لذهب هو�صان، 
�لو�قع قرب مدينة كي�صيا يف �إقليم 
�صاندونغ، قبل 9 �أيام �إىل بقاء 22 

عامال بد�خله دون �صبيل �إىل �خلروج 
للنجاة باأنف�صهم. و�إذ� كانت �ل�صلطات 
متاأكدة من بقاء 11 عامال على �لأقل 

على قيد �حلياة، وهم حما�صرون حتت 
�لأر�ص على عمق 350 مرت�، و�آخر 

على عمق 400 مرت، �إىل غاية م�صاء 
�لأحد، فاإنها ل تعرف م�صري �لـ 10 

�لآخرين.
يف غ�صون ذلك، يقوم رجال �لإغاثة 

بحفر منفذ جديد للو�صول �إىل �لعمال 
�لعالقن على بعد نحو 700 مرت عن 

مدخل �ملنجم بعد حماولة �صابقة متت 
يوم �لأحد �ملا�صي لفتح قناة تبعد عن 

�ملدخل بنحو 650 مرت�.
ق.د

ق.د
ق.د

ق.د
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اأحمد اأمني. ب 

بدري. ع بدري. عالعاي�ص. �ص  عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عن  يعي�ص  ــقــادر  ال عبد  ـــدرب  امل ك�سف 
يف  فريقه  بها  مني  التي  الهزمية  اأ�سباب 
ال�سيف  ح�ساب  على  املا�سية  اجلــولــة 
اأوملبي املدية وربطها بعدة عوامل فقال: 
اجلولة  مباراة  يف  عوامل  عدة  "اجتمعت 
يف  مباراة  اأول  نخ�سر  وجعلتنا  املا�سية 
هذه  اأبــرز  بني  ومــن  املو�سم  هــذا  ميداننا 
الفعالية  ونق�ص  الغيابات  كرثة  العوامل 
اأ�سبحنا غري قادرين على  اإذ  اأمام املرمى، 
ترجمة الفر�ص ال�سانحة الأهداف فكرثة 
يف  الت�سكيلة  مــردود  على  اأثــر  الغيابات 
عدة  غــاب  اأن  بعد  املا�سي  اجلمعة  لقاء 
بني  "من  ـــال:  ق اإذ  اأ�ــســا�ــســيــني،  العــبــني 
اأثرت علينا كثريا،  التي  العوامل االأخرى 

هي كرثة الغيابات امل�سجلة اأمام املدية، اإذ 
غاب عدة العبني عن الت�سكيلة االأ�سا�سية 
مقارنة  التغيريات  الإحــداث  وا�سطررت 
باملباراة ال�سابقة اأمام ال�سيا�سي وقد اأكد 
الفريق  باإمكان  كان  اأنه  العا�سمي  املدرب 
التعادل،  هدف  بعد  النتيجة  يف  العودة 
وك�سف املدرب اأنه مل يكن ميلك اخليارات 
للغيابات  بالنظر  االأخـــرية،  املــبــاراة  يف 
امل�سجلة خا�سة على م�ستوى و�سط امليدان 
بغياب زياد حمزة وهريات وبني باأنه كان 
لعدم  الالعبني  بع�ص  الإقــحــام  م�سطرا 
الثاين كان  الهدف  اأن  البدائل،كما  وجود 
بتحقيق  للمناف�ص  و�سمح  املباراة  منعرج 
االنــتــ�ــســار رغـــم حمــاولــتــنــا الـــعـــودة يف 

النتيجة" ويف حديثه عن مباراة اجلولة 
مبولودية  فريقه  �ستجمع  التي  املقبلة 
التفكري حاليا يف  "يجب  اجلزائر، فقال: 
مباراة اجلولة القادمة وذلك بالنظر اإىل 
الرتتيب  يف  و�سعيتنا  اأن  خا�سة  اأهميتها 
جيدة ويجب علينا تدارك هذه النتيجة 
�سن�سرتجع  اأننا  احلظ  وحل�سن  ال�سلبية 
يف  امل�سابني  وبع�ص  املعاقبني  الالعبني 
قال  ـــري،  االأخ ويف  املقبلة  اجلــولــة  لقاء 
يبقى  اجلهود  "ت�سافر  العا�سمي:  التقني 
مطلوبا يف الوقت احلايل لتحقيق الهدف 
النتائج  ديناميكية  يف  والبقاء  املن�سود 
اإىل  للوقوف  اجلميع  واأدعــو  االإيجابية، 

جانب الفريق يف اللقاءات املقبلة.

مباراة  اأول  خن�سلة  اإحتاد  فريق  خا�ص 
ودية بعد االنطالق يف التح�سريات تاأهبا 
زوال  اخلنا�سلة  وواجه  اجلديد  للمو�سم 
العيد  �سلغوم  هــالل  نظريه  االأحـــد  يــوم 
الذي ين�سط يف نف�ص املجموعة ال�سرقية 
ذبيح،  دمان  ال�سهيد  مبلعب  املوعد  وكان 
على  كبريا  تناف�سا  املباراة  هذه  وعرفت 
عليه  اأكــد  مــا  وهــو  االأخــ�ــســر  امل�ستطيل 
اأي�سا املدرب عبد احلق معا�سي الذي اأ�سار 
لعب  وكاأنه  اللقاء  اأطوار  كامل  اأنه خالل 
فريق  كل  قدمه  ما  كل  نظرا  ر�سمي  لقاء 
، وجدير بالذكر اأن ال�سوط االأول دخله 
الفني  الطاقم  واعتمد  بقوة  الفريقان 
الوهلة  من  تبدو  ت�سكيلة  على  اخلن�سلي 
االأوىل كتعداد اأ�سا�سي يف �سورة براهيمي 
، عربوق ، عامر ، حقا�ص ، ملاي�سي ، �سامر ، 

ملهان ،�سياب ، دمان ،حكار و�سخريط .
رغم  االأوىل  املرحلة  اأطــوار  خالل  ومن 
عجزوا  دمــان  زمــالء  لكن  الفر�ص  بع�ص 
زيارة �سباك اخل�سم ،عك�ص املناف�ص الذي 
�ساعة  ربــع  قبل  دفاعية  هفوة  ا�ستغل 
ال�سوط وقع من خالله  االأخرية من هذا 

الهدف الوحيد يف هذه املقابلة .
الـــثـــاين وبعد  ــوط  ــس ــ� ال ـــالل  بــيــنــمــا خ
الفني  الطاقم  اأحدثها  التي  التغيريات 
ليمنح الفر�سة جلميع الالعبني ا�ستحوذ 
زمالء البديل با يزيد على معظم فرتات 

يف  لكنها  الفر�ص  عديد  وخلقوا  اللعب 
الهجومية  النجاعة  غياب  ويف  مرة  كل 
خارج  اأو�سن  ال�ساب  رفقاء  حمــاوالت  كل 
دونه  ما  وهو  منا�سبة  كل  يف  املرمى  اإطار 
وقف  اأنــه  حقيقة  ــد  واأك الفني  الطاقم 
ال�سيما  والنقائ�ص  االأخطاء  بع�ص  على 
" معا�سي غياب  "الكوت�ص  ح�سب ت�سريح 
وكذلك  املــرمــى  اأمـــام  ـــرية  االأخ اللم�سة 
موؤكدا  امليدان  و�سط  يف  االن�سجام  غياب 
اأنه مع مرور الوقت ومع اللقاءات الودية 
هذه  معاجلة  �سيتم  الربنامج  يف  املقبلة 
املرحلة  ت�سكيلة  اأن  النقائ�ص،ويذكر 
بنتيجة  القانوين  الوقت  اأنهت  الثانية 

التعادل ال�سلبي ورغم اأن اخلنا�سلة كانوا 
من  اأكرث  يف  النتيجة  تعديل  من  قريبني 
،كما  ال�سباك  اأبت دخول  الكرة  لكن  مرة 
حتدث الطاقم الفني على اأن حكم اللقاء 
حينما  �سرعية  جــزاء  ركلة  من  حرمهم 
بايزيد  املهاجم  املدافعني  احــد  ام�سك 
اأن  ح�سبهم  ويبدو  العمليات  منطقة  يف 
حدث  الــذي  اخلطاأ  ذلك  يرى  مل  احلكم 

ب�سرعة.
خرج  معا�سي  املــدرب  اآخــر  �سعيد  وعلى 
اأ�سباله  قدمه  الذي  املــردود  على  را�سيا 
اأول اختبار ودي وجد �سعيد يف غياب  يف 

االإ�سابات.

م�ساركة  عدم  اأن  لل�سباحة  اجلزائري  االحتاد  اأو�سح 
ال�سباح جاب اهلل حممد اني�ص يف نهائي  200 م  �سباحة 
حرة يف اليوم  الثالث واالأخري من الطبعة الـ 54 مللتقى 
ال�سباحة الدويل بجنيف يوم االأحد  كان ب�سبب ثبوت 
ايجابية حتاليل" بي �سي ار " التي اأجراها قبيل اآخر 

ح�سة .
 : لل�سباحة  اجلزائرية  لالحتادية  بيان   يف  وجــاء 
ثبوت  ب�سبب  انه  لل�سباحة  اجلزائري  االحتاد  "ينهي 
ايجابية حتاليل  ال "بي �سي ار " قبيل اآخر ح�سة  مل 
يتمكن ال�سباح جاب اهلل حممد اأني�ص  من خو�ص نهائي 
حر  مرت   200 يف  جنيف   مللتقي  واالأخري  الثالث  اليوم 

."
وح�سب نف�ص امل�سدر " قام املنظمون وفق الربوتوكول 
م�ساركة  على  احرتازيا  بالتحفظ  للمناف�سة  ال�سحي 

على  مرت   100 نهائي  يف  عرجون   اهلل  عبد  مواطنه 
الظهر لنف�ص اليوم" .

الالزمة  الظروف  توفري  مت  انه  االحتادية  واأ�سافت 
لو�سع ال�سباحني يف احلجر ال�سحي ملدة ع�سرة اأيام يف 
جنيف رفقة املدرب الوطني نف�سي كمرافق لهما قبل اأن 
يتم ال�سماح لهم بال�سفر والعودة اإيل ار�ص الوطن بعد 

انق�ساء هذه الفرتة الزمنية.
عرجون  اهلل  عبد  اجلزائريني  ال�سباحني  ان  يذكر  
واأني�ص جاب اهلل افتكا يوم اجلمعة امليدالية الربونزية  
�سباحة  مرت   1500 و  الظهر  على  مرت   50 �سباقي  يف 
اجلزائرية  ال�سباحة  توجت  كما  التوايل  على  حرة 
اأمال مليح بذهبية �سباق 50 مرت �سباحة حرة وحت�سل 
مواطنها عرجون على ف�سية �سباق 200 مرت على الظهر 

باحلو�ص الكبري )50 م( يف اليوم الثاين.

اإىل  اليوم  نهار  العلمة  مولودية  حمبي  اأنظار  تتوجه 
القرار الذي �سي�سدره رئي�ص االإحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم خري الدين زط�سي بخ�سو�ص ال�سراع احلا�سل بني 
قرار  �سيكون  حيث  الهاوي،  والنادي  التجارية  ال�سركة 
"الفاف" فا�سال فيما يتعلق باجلهة التي �ست�سرف  رئي�ص 
وهذا  اجلديد  املو�سم  بطولة  خالل  الفريق  ت�سيري  على 
بعد االإ�ستماع اإىل طريف ال�سراع حيث ترغب "الفاف" يف 
اأن ي�سوه �سورة  �ساأنه  القائم والذي من  للنزاع  و�سع حد 
يف  بحقه  طــرف  كل  ويتم�سك  اجلزائرية،  القدم  كــرة 
الريا�سية  اإنتظار ف�سل املحكمة  الفريق وهذا يف  ت�سيري 
يف الدعوى االإ�ستعجالية التي رفعها جمل�ص اإدارة ال�سركة 

التجارية �سد النادي الهاوي.
لل�سركة  التابعة  العلمة  مولودية  ت�سكيلة  وتنقلت 
التجارية نهار االأم�ص اإىل العا�سمة من اأجل الدخول يف 
الرتب�ص التح�سريي بعني البنيان، والبارز هو التغيريات 
الالعبني  مــن  عــدد  اإلتحاق  بعد  التعداد  يف  احلا�سلة 
اإدارة  جعل  الــذي  االأمــر  وهو  الهاوي  النادي  بت�سكيلة 

من  جديدة  جمموعة  مع  تتعاقد  التجارية  ال�سركة 
اأخر  الالعبني بالتن�سيق مع املدرب بلعريبي، ومن جانب 
العار�سة  راأ�ــص  على  بلهو�سات  خليفة  املــدرب  تعيني  مت 
الرديف مبعية مدرب احلرا�ص عمار قلي  لفريق  الفنية 
االأيام  الرديف خالل  الفريق  اأن تنطلق حت�سريات  على 

املقبلة بعد �سبط مكان الرتب�ص املغلق.
حار�ص  مبلعب  التح�سريات  يف  الــهــاوي  الــنــادي  و�سرع 
الذين  الالعبني  بع�ص  منهم  العبا   16 بح�سور  البلدي 
غرار  على  �سابق  وقت  يف  االإدارة  جمل�ص  معهم  وتعاقد 
على  واأ�سرف  معمر،  ويو�سف  قر�سو�ص  بوطبة،  من  كل 
احل�سة التدريبية االأوىل للفريق مدرب احلرا�ص مهري 
حني  يف  ح�سام  �سريات  البدين  واملح�سر  الغاين  عبد 
دخل م�سريو النادي الهاوي يف اإت�ساالت مع املدرب نذير 
للفريق  الفنية  العار�سة  اأجل االإ�سراف على  لكناوي من 
الروؤية  ات�ساح  املــدرب  وينتظر  ــاري،  اجل املو�سم  خالل 
بخ�سو�ص الو�سعية االإدارية من اأجل الف�سل يف العر�ص 

الذي و�سله.

اخلروب  جمعية  رئي�ص  م�ساعي  تتوا�سل 
املالية  امل�ساكل  حل  اأجل  من  عريبي  زوبري 
ويف  الــفــريــق  منها  يــعــاين  الــتــي  الــعــالــقــة 
املنازعات  جلنة  ديــون  ت�سوية  مقدمتها 
مــن اأجـــل تــاأهــيــل الــالعــبــني اجلـــدد حيث 
ت�سوية  على  جمربة  اجلمعية  اإدارة  تبقى 
لالعبني  �سنتيم  مليار   1.1 اإىل  ي�سل  مبلغ 
اإجــازات  على  احل�سول  اأجــل  من  القدامى 
ــذي جعل  ال االأمـــر  وهــو  اجلـــدد،  الالعبني 
بالنظر  حقيقية  ورطــة  يف  الفريق  اإدارة 
لعدم االإ�ستفادة من االإعانات العمومية اإىل 
غاية االآن وهي االإعانات التي تبقى مبثابة 
حتى  اللجنة  ديون  لت�سوية  الوحيد  احلل 
بتعداد  املو�سم  بداية  من  الفريق  يتمكن 
مكتمل خ�سو�سا مع التغيريات الكبرية التي 

اجلمعية  اإدارة  وتنتظر  التعداد،  عرفها 
مالقاة وايل ق�سنطينة خالل االأيام املقبلة 
ال�سعبة  الو�سعية  على  اإطالعه  اأجــل  من 

التي يتخبط فيها الفريق.
ومل تتمكن اإدارة اجلمعية من ت�سوية اأجرة 
مقررا  كان  مثلما  لالعبني  واحــدة  �سهرية 
بعد نهاية الرتب�ص الذي اأجراه الفريق يف 
اإدارة  مدينة ال�سلف وهو االأمر الذي جعل 
اجلمعية يف موقف حمرج، ومن جانب اأخر 
الــهــادي خــزار �سرع يف �سبط  املــدرب  ــاإن  ف
احلالية  الفرتة  خالل  التح�سريات  برنامج 
مدينة  يف  التح�سريات  موا�سلة  خالل  من 
ودية  مقابالت  عــدة  برجمة  مع  ــروب  اخل
الت�سكيلة  تكون  حتى  ــاورة  جم فــرق  ــام  اأم

جاهزة لبداية البطولة.

تدر�ص اإدارة اإحتاد عنابة فكرة االإ�ستقبال 
خالل املو�سم اجلديد مبلعب طا�سة بدال من 
الو�سعية  ب�سبب  وهذا  �سابو  العقيد  ملعب 
خالل  �سابو  العقيد  ملعب  الأر�سية  ال�سيئة 
يف  االإحتــاد  اإدارة  وتاأمل  احلالية،  الفرتة 
التابعة  املــالعــب  معاينة  جلنة  موافقة 
هذا  يف  االإ�ستقبال  طلب  على  للرابطة 
اأن م�سكل  امللعب املغطى بالطارطون خا�سة 
ظل  يف  مطروحا  يكون  لن  املدرجات  �سعة 
اجلمهور،  ح�سور  دون  الــلــقــاءات  برجمة 
يف  باالإ�ستقبال  معني  غري  االإحتاد  اأن  علما 
ملعب 19 ماي 1956 والذي من املنتظر اأن 
الفرتة  خالل  كبرية  �سيانة  لعملية  يخ�سع 
املقبلة ب�سبب حالة االأر�سية والتي مل تعد 
اأن  املنتظر  ومن  �سنوات،  منذ  للعب  �ساحلة 
جمل�ص  رئي�ص  مبعية  الفني  الطاقم  يف�سل 

االإدارة زعيم يف مكان االإ�ستقبال يف املو�سم 
اجلديد خالل االأيام املقبلة.

اإدارة  ملجل�ص  الر�سمي  الناطق  وك�سف 
عن  عنابة  الإحتـــاد  الــتــجــاريــة  ال�سركة 
االأوىل  للمباريات  االإحتاد  خو�ص  اإحتمال 
ب�سبب  اجلــدد  الالعبني  دون  البطولة  من 
مالية  مببالغ  املنازعات  جلنة  ديــون  اأزمــة 
املبلغ  فاإن  الر�سمي  الناطق  وح�سب  كبرية، 
املطلوب كبري للغاية ويناهز 05 كتل �سهرية 
لالأجور ومع ذلك تبذل اإدارة الفريق جهودا 
املحدد،  الــوقــت  يف  املبلغ  لت�سوية  كبرية 
مكتمل  تــعــداد  ميلك  ـــاد  االإحت اأن  م�سيفا 
ال�سبان  وكذا  القدامى  الالعبني  من  ومكون 
من  االأوىل  املباريات  لعب  على  والقادرين 
تاأهيل  عدم  حال  يف  اإ�سكال  دون  البطولة 

الالعبني اجلدد من البداية.

�لوفاق يريد �لتعاقد مع ثالثي من �مل�ستوى �لعايل يف �ملريكاتو �ل�ستوي 

بو�سبيع يفتح �لنار على �لتحكيم وغيابات باجلملة �أمام �سو�سطارة 

بني  �ل�سر�ع  �ليوم  "�لفاف" حت�سم 
�ل�سركة �لتجارية و�لنادي �لهاوي 

�الإد�رة مطالبة بدفع 1.1 مليار 
�سنتيم لتاأهيل �لالعبني �جلدد 

�الإد�رة تفكر يف �ال�ستقبال مبلعب 
�سابو  �لعقيد  ملعب  من  "طا�سة" بدال 

و�سنعمل منتظرة  غري  �ملدية  "هزمية 
 على �لتد�رك �سريعا"  

�ل�ساطو  �أمام  "ليا�سمكا" تنهزم 
يف �أول �ختبار ودي 
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اأمام  الالعب  مثول  بعد  �سابق  وقت  يف  املتخذة 
من  مقربة  م�سادر  واأكـــدت  التاأديبي،  املجلي 
قمة  يف  يتواجد  بوقلمونة  املهاجم  اأن  الفريق 
اإدارة  ــرف  ط مــن  الــ�ــســادر  الــقــرار  مــن  الغ�سب 

الالعب  فاإن  املتوفرة  املعلومات  وح�سب  الوفاق، 
املنازعات  جلنة  اإىل  باللجوء  هدد  بوقلمونة 
نهائيا  الفريق  ومــغــادرة  املقبلة  الفرتة  خــالل 
الــرتاجــع عــن قــرار اخل�سم من  يف حــال عــدم 

م�ستحقاته املالية.
�سطيف  لوفاق  االأي�سر  املــدافــع  غياب  وتــاأكــد 
يو�سف لعوايف عن املناف�سة ملدة اأ�سبوعني ب�سبب 
مولودية  لقاء  يف  لها  تعر�ص  التي  االإ�ــســابــة 
القادمة  اللقاءات  لعوايف  و�سي�سيع  اجلزائر، 
اأوملبي  ق�سنطينة،  �سباب  من  كل  ــام  اأم للوفاق 
على  وهــران  ومولوية  بــلــوزداد  �سباب  املــديــة، 
االأقل، ومن املنتظر اأن يعتمد املدرب نبيل الكوكي 
من�سب  لعوايف  خلالفة  فرحاين  الالعب  على 
الظهري االأي�سر خالل املباريات القادمة، وعرفت 
�سعيدي  بلعيد،  الثالثي  غياب  الوفاق  تدريبات 
وبلباي عن احل�سة االأوىل وهذا ب�سبب تواجد 
هذا الثالثي يف ترب�ص املنتخب الع�سكري، ومن 
ح�سة  من  بداية  الثالثي  هــذا  عــودة  املنتظر 
الع�سكرية  النخبة  ترب�ص  اأن  باإعتبار  اليوم 
العنا�سر  بع�ص  اأن  علما  فقط،  ليومني  ــدوم  ي
الوقت  يف  اإنفراد  على  التدرب  توا�سل  مازالت 

الراهن على غرار جحنيط ولعريبي.

التعاقد مع  اإدارة وفاق �سطيف يف  تفكر 
ال�ستوي  املريكاتو  خــالل  العبني  ثالثة 
من  الــذهــاب  مرحلة  نهاية  بعد  املــقــرر 
اأجل  مــن  وهـــذا  اجلـــاري  املو�سم  بطولة 
ــاين منها  ــع ــي ت ــت ال الــنــقــائــ�ــص  تــــدارك 
وك�سفت  ــراهــن،  ال الــوقــت  يف  الت�سكيلة 
املباريات ال�سابقة عن حاجة الوفاق اإىل 
العايل  الطراز  من  مهاجمني  مع  التعاقد 
من  الوفاق  معاناة  من  اجلميع  تاأكد  بعد 
الذي  االأمــر  وهــو  الفعالية  نق�ص  م�سكل 

اأكده مرارا الطاقم الفني للفريق.
رئي�ص  بــني  اإجتماع  عقد  املنتظر  ومــن 
جمل�ص االإدارة عبد احلكيم �سرار واملدرب 
نبيل الكوكي خالل ال�ساعات القادمة وهذا 
االإ�ستقدامات،  ق�سية  تدار�ص  اأجــل  من 
ومن املتوقع اأن يقوم الرئي�ص �سرار بعر�ص 
الكوكي  املدرب  على  الذاتية  ال�سري  بع�ص 
�ستدعم  التي  العنا�سر  اإختيار  اأجــل  من 
ال�ستوي،  املريكاتو  خالل  الفريق  �سفوف 
علما اأن املدرب نبيل الكوكي ي�سر على اأن 
من  التعاقدات  يف  االأخــرية  الكلمة  تكون 

ن�سيبه كما ح�سل يف املريكاتو ال�سيفي. 

املهاجم  من  �سطيف  وفاق  اإدارة  وطلبت 
حلبيب بوقلمونة التوقيع على بروتوكول 
تخ�ص  �سهرية  اأجـــور   04 على  التنازل 
ــرارات  ــق ــارط وهـــذا بــعــد ال ــف املــو�ــســم ال

النور  عبد  الربج  الأهلي  املوؤقت  املــدرب  فتح 
يف  بــوتــرعــة  احلــكــم  عــلــى  ــنــار  ال بو�سبيعة 
لقاء  يف  االأهلي  ت�سكيلة  تلقتها  التي  الهزمية 
اجلولة الفارطة اأمام اأوملبي ال�سلف موؤكدا اأن 
قرارات هذا احلكم �ساهمت يف ح�سم النتيجة 
دون  بثنائية  املحلي  الفريق  ل�سالح  النهائية 
مقابل يف الوقت بدل ال�سائع من هذا اللقاء، 
وجاء الهدف االأول للفريق املحلي من و�سعية 
الهدف  وهو  بو�سبيعة  املــدرب  نظر  يف  ت�سلل 
الذي ح�سم االأمور يف هذه املقابلة، م�سيفا اأن 
االأهلي كان ي�ستحق العودة على االأقل بنقطة 

التعادل من ملعب ال�سهيد بومزراق بال�سلف.
تغيري  يتم  اأن  بو�سبيعة  املــدرب  واإ�ستغرب 
احلكم الرئي�سي قبل �ساعات قليلة من بداية 
اللقاء، وقال املدرب املوؤقت بو�سبيعة يف هذا 
االأقــل  على  الــعــودة  ن�ستحق  :"كنا  ال�سدد 
الالعبني  واأ�سكر  ال�سلف،  من  التعادل  بنقطة 
على املجهودات الكبرية التي بذلوها، والهدف 

وهو  وا�سح  ت�سلل  من  جــاء  للمناف�ص  االأول 
للهدف  تلقينا  يف  وت�سبب  الالعبني  نرفز  ما 
ق�سية  عــن  وبعيدا  دقيقتني"،  بعد  الــثــاين 

التحكيم فاإن املدرب املوؤقت لالأهلي عبد النور 
ظل  يف  �سعبة  الو�سعية  اأن  يــرى  بو�سبيعة 
تواجد الفريق يف املرتبة االأخرية حلد االأن 

حيث جمع االأهلي نقطتني من اأ�سل 24 نقطة 
ممكنة. 

وتاأكد غياب الثالثي قعقع، اأو�سان وق�سا�ص 
اإحتــاد  فريق  اأمــام  اجلمعة  يــوم  مــبــاراة  عن 
قعقع  حت�سل  حيث  العقوبة  ب�سبب  العا�سمة 
الثنائي  اأن  حني  يف  احلمراء  البطاقة  على 
اإحتجاج  اإنذار  على  حت�سال  وق�سا�ص  اأو�سان 
بعد لقطة الهدف االأول لالأوملبي، وهي �سربة 
موجعة للفريق وهذا يف ظل قلة اخليارات يف 
من  عدد  غياب  توا�سل  مع  مــوازاة  الت�سكيلة 
الالعبني يف �سورة كل من عرو�سي وبن عثمان 
علما  منها،  يعانيان  التي  االإ�ــســابــة  ب�سبب 
على  جراحية  اأجــرى  عثمان  بن  الالعب  اأن 
اإىل  عودته  فاإن  وبالتايل  الغ�سروف  م�ستوى 
املناف�سة لن تكون قبل اأقل من �سهر، يف حني 
مباراة  خالل  الإ�سابة  زياين  املهاجم  تعر�ص 
الالزمة  الك�سوفات  اأجـــرى  حيث  ــي  ــب االأومل

للتاأكد من نوعية هذه االإ�سابة.

اأهلي الربج

احتاد خن�شلة 

جمعية عني مليلة
وفاق �شطيف 

مولودية العلمة 

اإحتاد عنابة جمعية اخلروب 

�إ�سابة �ل�سباح جاب �هلل حممد �أني�س بكورونا 
تبعده من �مل�ساركة يف ملتقى جنيف �لدويل 

ق.ر
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عن  يعي�ص  ــقــادر  ال عبد  ـــدرب  امل ك�سف 
يف  فريقه  بها  مني  التي  الهزمية  اأ�سباب 
ال�سيف  ح�ساب  على  املا�سية  اجلــولــة 
اأوملبي املدية وربطها بعدة عوامل فقال: 
اجلولة  مباراة  يف  عوامل  عدة  "اجتمعت 
يف  مباراة  اأول  نخ�سر  وجعلتنا  املا�سية 
هذه  اأبــرز  بني  ومــن  املو�سم  هــذا  ميداننا 
الفعالية  ونق�ص  الغيابات  كرثة  العوامل 
اأ�سبحنا غري قادرين على  اإذ  اأمام املرمى، 
ترجمة الفر�ص ال�سانحة الأهداف فكرثة 
يف  الت�سكيلة  مــردود  على  اأثــر  الغيابات 
عدة  غــاب  اأن  بعد  املا�سي  اجلمعة  لقاء 
بني  "من  ـــال:  ق اإذ  اأ�ــســا�ــســيــني،  العــبــني 
اأثرت علينا كثريا،  التي  العوامل االأخرى 

هي كرثة الغيابات امل�سجلة اأمام املدية، اإذ 
غاب عدة العبني عن الت�سكيلة االأ�سا�سية 
مقارنة  التغيريات  الإحــداث  وا�سطررت 
باملباراة ال�سابقة اأمام ال�سيا�سي وقد اأكد 
الفريق  باإمكان  كان  اأنه  العا�سمي  املدرب 
التعادل،  هدف  بعد  النتيجة  يف  العودة 
وك�سف املدرب اأنه مل يكن ميلك اخليارات 
للغيابات  بالنظر  االأخـــرية،  املــبــاراة  يف 
امل�سجلة خا�سة على م�ستوى و�سط امليدان 
بغياب زياد حمزة وهريات وبني باأنه كان 
لعدم  الالعبني  بع�ص  الإقــحــام  م�سطرا 
الثاين كان  الهدف  اأن  البدائل،كما  وجود 
بتحقيق  للمناف�ص  و�سمح  املباراة  منعرج 
االنــتــ�ــســار رغـــم حمــاولــتــنــا الـــعـــودة يف 

النتيجة" ويف حديثه عن مباراة اجلولة 
مبولودية  فريقه  �ستجمع  التي  املقبلة 
التفكري حاليا يف  "يجب  اجلزائر، فقال: 
مباراة اجلولة القادمة وذلك بالنظر اإىل 
الرتتيب  يف  و�سعيتنا  اأن  خا�سة  اأهميتها 
جيدة ويجب علينا تدارك هذه النتيجة 
�سن�سرتجع  اأننا  احلظ  وحل�سن  ال�سلبية 
يف  امل�سابني  وبع�ص  املعاقبني  الالعبني 
قال  ـــري،  االأخ ويف  املقبلة  اجلــولــة  لقاء 
يبقى  اجلهود  "ت�سافر  العا�سمي:  التقني 
مطلوبا يف الوقت احلايل لتحقيق الهدف 
النتائج  ديناميكية  يف  والبقاء  املن�سود 
اإىل  للوقوف  اجلميع  واأدعــو  االإيجابية، 

جانب الفريق يف اللقاءات املقبلة.

مباراة  اأول  خن�سلة  اإحتاد  فريق  خا�ص 
ودية بعد االنطالق يف التح�سريات تاأهبا 
زوال  اخلنا�سلة  وواجه  اجلديد  للمو�سم 
العيد  �سلغوم  هــالل  نظريه  االأحـــد  يــوم 
الذي ين�سط يف نف�ص املجموعة ال�سرقية 
ذبيح،  دمان  ال�سهيد  مبلعب  املوعد  وكان 
على  كبريا  تناف�سا  املباراة  هذه  وعرفت 
عليه  اأكــد  مــا  وهــو  االأخــ�ــســر  امل�ستطيل 
اأي�سا املدرب عبد احلق معا�سي الذي اأ�سار 
لعب  وكاأنه  اللقاء  اأطوار  كامل  اأنه خالل 
فريق  كل  قدمه  ما  كل  نظرا  ر�سمي  لقاء 
، وجدير بالذكر اأن ال�سوط االأول دخله 
الفني  الطاقم  واعتمد  بقوة  الفريقان 
الوهلة  من  تبدو  ت�سكيلة  على  اخلن�سلي 
االأوىل كتعداد اأ�سا�سي يف �سورة براهيمي 
، عربوق ، عامر ، حقا�ص ، ملاي�سي ، �سامر ، 

ملهان ،�سياب ، دمان ،حكار و�سخريط .
رغم  االأوىل  املرحلة  اأطــوار  خالل  ومن 
عجزوا  دمــان  زمــالء  لكن  الفر�ص  بع�ص 
زيارة �سباك اخل�سم ،عك�ص املناف�ص الذي 
�ساعة  ربــع  قبل  دفاعية  هفوة  ا�ستغل 
ال�سوط وقع من خالله  االأخرية من هذا 

الهدف الوحيد يف هذه املقابلة .
الـــثـــاين وبعد  ــوط  ــس ــ� ال ـــالل  بــيــنــمــا خ
الفني  الطاقم  اأحدثها  التي  التغيريات 
ليمنح الفر�سة جلميع الالعبني ا�ستحوذ 
زمالء البديل با يزيد على معظم فرتات 

يف  لكنها  الفر�ص  عديد  وخلقوا  اللعب 
الهجومية  النجاعة  غياب  ويف  مرة  كل 
خارج  اأو�سن  ال�ساب  رفقاء  حمــاوالت  كل 
دونه  ما  وهو  منا�سبة  كل  يف  املرمى  اإطار 
وقف  اأنــه  حقيقة  ــد  واأك الفني  الطاقم 
ال�سيما  والنقائ�ص  االأخطاء  بع�ص  على 
" معا�سي غياب  "الكوت�ص  ح�سب ت�سريح 
وكذلك  املــرمــى  اأمـــام  ـــرية  االأخ اللم�سة 
موؤكدا  امليدان  و�سط  يف  االن�سجام  غياب 
اأنه مع مرور الوقت ومع اللقاءات الودية 
هذه  معاجلة  �سيتم  الربنامج  يف  املقبلة 
املرحلة  ت�سكيلة  اأن  النقائ�ص،ويذكر 
بنتيجة  القانوين  الوقت  اأنهت  الثانية 

التعادل ال�سلبي ورغم اأن اخلنا�سلة كانوا 
من  اأكرث  يف  النتيجة  تعديل  من  قريبني 
،كما  ال�سباك  اأبت دخول  الكرة  لكن  مرة 
حتدث الطاقم الفني على اأن حكم اللقاء 
حينما  �سرعية  جــزاء  ركلة  من  حرمهم 
بايزيد  املهاجم  املدافعني  احــد  ام�سك 
اأن  ح�سبهم  ويبدو  العمليات  منطقة  يف 
حدث  الــذي  اخلطاأ  ذلك  يرى  مل  احلكم 

ب�سرعة.
خرج  معا�سي  املــدرب  اآخــر  �سعيد  وعلى 
اأ�سباله  قدمه  الذي  املــردود  على  را�سيا 
اأول اختبار ودي وجد �سعيد يف غياب  يف 

االإ�سابات.

م�ساركة  عدم  اأن  لل�سباحة  اجلزائري  االحتاد  اأو�سح 
ال�سباح جاب اهلل حممد اني�ص يف نهائي  200 م  �سباحة 
حرة يف اليوم  الثالث واالأخري من الطبعة الـ 54 مللتقى 
ال�سباحة الدويل بجنيف يوم االأحد  كان ب�سبب ثبوت 
ايجابية حتاليل" بي �سي ار " التي اأجراها قبيل اآخر 

ح�سة .
 : لل�سباحة  اجلزائرية  لالحتادية  بيان   يف  وجــاء 
ثبوت  ب�سبب  انه  لل�سباحة  اجلزائري  االحتاد  "ينهي 
ايجابية حتاليل  ال "بي �سي ار " قبيل اآخر ح�سة  مل 
يتمكن ال�سباح جاب اهلل حممد اأني�ص  من خو�ص نهائي 
حر  مرت   200 يف  جنيف   مللتقي  واالأخري  الثالث  اليوم 

."
وح�سب نف�ص امل�سدر " قام املنظمون وفق الربوتوكول 
م�ساركة  على  احرتازيا  بالتحفظ  للمناف�سة  ال�سحي 

على  مرت   100 نهائي  يف  عرجون   اهلل  عبد  مواطنه 
الظهر لنف�ص اليوم" .

الالزمة  الظروف  توفري  مت  انه  االحتادية  واأ�سافت 
لو�سع ال�سباحني يف احلجر ال�سحي ملدة ع�سرة اأيام يف 
جنيف رفقة املدرب الوطني نف�سي كمرافق لهما قبل اأن 
يتم ال�سماح لهم بال�سفر والعودة اإيل ار�ص الوطن بعد 

انق�ساء هذه الفرتة الزمنية.
عرجون  اهلل  عبد  اجلزائريني  ال�سباحني  ان  يذكر  
واأني�ص جاب اهلل افتكا يوم اجلمعة امليدالية الربونزية  
�سباحة  مرت   1500 و  الظهر  على  مرت   50 �سباقي  يف 
اجلزائرية  ال�سباحة  توجت  كما  التوايل  على  حرة 
اأمال مليح بذهبية �سباق 50 مرت �سباحة حرة وحت�سل 
مواطنها عرجون على ف�سية �سباق 200 مرت على الظهر 

باحلو�ص الكبري )50 م( يف اليوم الثاين.

اإىل  اليوم  نهار  العلمة  مولودية  حمبي  اأنظار  تتوجه 
القرار الذي �سي�سدره رئي�ص االإحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم خري الدين زط�سي بخ�سو�ص ال�سراع احلا�سل بني 
قرار  �سيكون  حيث  الهاوي،  والنادي  التجارية  ال�سركة 
"الفاف" فا�سال فيما يتعلق باجلهة التي �ست�سرف  رئي�ص 
وهذا  اجلديد  املو�سم  بطولة  خالل  الفريق  ت�سيري  على 
بعد االإ�ستماع اإىل طريف ال�سراع حيث ترغب "الفاف" يف 
اأن ي�سوه �سورة  �ساأنه  القائم والذي من  للنزاع  و�سع حد 
يف  بحقه  طــرف  كل  ويتم�سك  اجلزائرية،  القدم  كــرة 
الريا�سية  اإنتظار ف�سل املحكمة  الفريق وهذا يف  ت�سيري 
يف الدعوى االإ�ستعجالية التي رفعها جمل�ص اإدارة ال�سركة 

التجارية �سد النادي الهاوي.
لل�سركة  التابعة  العلمة  مولودية  ت�سكيلة  وتنقلت 
التجارية نهار االأم�ص اإىل العا�سمة من اأجل الدخول يف 
الرتب�ص التح�سريي بعني البنيان، والبارز هو التغيريات 
الالعبني  مــن  عــدد  اإلتحاق  بعد  التعداد  يف  احلا�سلة 
اإدارة  جعل  الــذي  االأمــر  وهو  الهاوي  النادي  بت�سكيلة 

من  جديدة  جمموعة  مع  تتعاقد  التجارية  ال�سركة 
اأخر  الالعبني بالتن�سيق مع املدرب بلعريبي، ومن جانب 
العار�سة  راأ�ــص  على  بلهو�سات  خليفة  املــدرب  تعيني  مت 
الرديف مبعية مدرب احلرا�ص عمار قلي  لفريق  الفنية 
االأيام  الرديف خالل  الفريق  حت�سريات  تنطلق  اأن  على 

املقبلة بعد �سبط مكان الرتب�ص املغلق.
حار�ص  مبلعب  التح�سريات  يف  الــهــاوي  الــنــادي  و�سرع 
الذين  الالعبني  بع�ص  منهم  العبا   16 بح�سور  البلدي 
غرار  على  �سابق  وقت  يف  االإدارة  جمل�ص  معهم  وتعاقد 
على  واأ�سرف  معمر،  ويو�سف  قر�سو�ص  بوطبة،  من  كل 
احل�سة التدريبية االأوىل للفريق مدرب احلرا�ص مهري 
حني  يف  ح�سام  �سريات  البدين  واملح�سر  الغاين  عبد 
دخل م�سريو النادي الهاوي يف اإت�ساالت مع املدرب نذير 
للفريق  الفنية  العار�سة  اأجل االإ�سراف على  لكناوي من 
الروؤية  ات�ساح  املــدرب  وينتظر  ــاري،  اجل املو�سم  خالل 
بخ�سو�ص الو�سعية االإدارية من اأجل الف�سل يف العر�ص 

الذي و�سله.

اخلروب  جمعية  رئي�ص  م�ساعي  تتوا�سل 
املالية  امل�ساكل  حل  اأجل  من  عريبي  زوبري 
ويف  الــفــريــق  منها  يــعــاين  الــتــي  الــعــالــقــة 
املنازعات  جلنة  ديــون  ت�سوية  مقدمتها 
مــن اأجـــل تــاأهــيــل الــالعــبــني اجلـــدد حيث 
ت�سوية  على  جمربة  اجلمعية  اإدارة  تبقى 
لالعبني  �سنتيم  مليار   1.1 اإىل  ي�سل  مبلغ 
اإجــازات  على  احل�سول  اأجــل  من  القدامى 
ــذي جعل  ال االأمـــر  وهــو  اجلـــدد،  الالعبني 
بالنظر  حقيقية  ورطــة  يف  الفريق  اإدارة 
لعدم االإ�ستفادة من االإعانات العمومية اإىل 
غاية االآن وهي االإعانات التي تبقى مبثابة 
حتى  اللجنة  ديون  لت�سوية  الوحيد  احلل 
بتعداد  املو�سم  بداية  من  الفريق  يتمكن 
مكتمل خ�سو�سا مع التغيريات الكبرية التي 

اجلمعية  اإدارة  وتنتظر  التعداد،  عرفها 
مالقاة وايل ق�سنطينة خالل االأيام املقبلة 
ال�سعبة  الو�سعية  على  اإطالعه  اأجــل  من 

التي يتخبط فيها الفريق.
ومل تتمكن اإدارة اجلمعية من ت�سوية اأجرة 
مقررا  كان  مثلما  لالعبني  واحــدة  �سهرية 
بعد نهاية الرتب�ص الذي اأجراه الفريق يف 
اإدارة  مدينة ال�سلف وهو االأمر الذي جعل 
اجلمعية يف موقف حمرج، ومن جانب اأخر 
الــهــادي خــزار �سرع يف �سبط  املــدرب  ــاإن  ف
احلالية  الفرتة  خالل  التح�سريات  برنامج 
مدينة  يف  التح�سريات  موا�سلة  خالل  من 
ودية  مقابالت  عــدة  برجمة  مع  ــروب  اخل
الت�سكيلة  تكون  حتى  ــاورة  جم فــرق  ــام  اأم

جاهزة لبداية البطولة.

تدر�ص اإدارة اإحتاد عنابة فكرة االإ�ستقبال 
خالل املو�سم اجلديد مبلعب طا�سة بدال من 
الو�سعية  ب�سبب  وهذا  �سابو  العقيد  ملعب 
خالل  �سابو  العقيد  ملعب  الأر�سية  ال�سيئة 
يف  االإحتــاد  اإدارة  وتاأمل  احلالية،  الفرتة 
التابعة  املــالعــب  معاينة  جلنة  موافقة 
هذا  يف  االإ�ستقبال  طلب  على  للرابطة 
اأن م�سكل  امللعب املغطى بالطارطون خا�سة 
ظل  يف  مطروحا  يكون  لن  املدرجات  �سعة 
اجلمهور،  ح�سور  دون  الــلــقــاءات  برجمة 
يف  باالإ�ستقبال  معني  غري  االإحتاد  اأن  علما 
ملعب 19 ماي 1956 والذي من املنتظر اأن 
الفرتة  خالل  كبرية  �سيانة  لعملية  يخ�سع 
املقبلة ب�سبب حالة االأر�سية والتي مل تعد 
اأن  املنتظر  ومن  �سنوات،  منذ  للعب  �ساحلة 
جمل�ص  رئي�ص  مبعية  الفني  الطاقم  يف�سل 

االإدارة زعيم يف مكان االإ�ستقبال يف املو�سم 
اجلديد خالل االأيام املقبلة.

اإدارة  ملجل�ص  الر�سمي  الناطق  وك�سف 
عن  عنابة  الإحتـــاد  الــتــجــاريــة  ال�سركة 
االأوىل  للمباريات  االإحتاد  خو�ص  اإحتمال 
ب�سبب  اجلــدد  الالعبني  دون  البطولة  من 
مالية  مببالغ  املنازعات  جلنة  ديــون  اأزمــة 
املبلغ  فاإن  الر�سمي  الناطق  وح�سب  كبرية، 
املطلوب كبري للغاية ويناهز 05 كتل �سهرية 
لالأجور ومع ذلك تبذل اإدارة الفريق جهودا 
املحدد،  الــوقــت  يف  املبلغ  لت�سوية  كبرية 
مكتمل  تــعــداد  ميلك  ـــاد  االإحت اأن  م�سيفا 
ال�سبان  وكذا  القدامى  الالعبني  من  ومكون 
من  االأوىل  املباريات  لعب  على  والقادرين 
تاأهيل  عدم  حال  يف  اإ�سكال  دون  البطولة 

الالعبني اجلدد من البداية.

�لوفاق يريد �لتعاقد مع ثالثي من �مل�ستوى �لعايل يف �ملريكاتو �ل�ستوي 

بو�سبيع يفتح �لنار على �لتحكيم وغيابات باجلملة �أمام �سو�سطارة 

بني  �ل�سر�ع  �ليوم  "�لفاف" حت�سم 
�ل�سركة �لتجارية و�لنادي �لهاوي 

�الإد�رة مطالبة بدفع 1.1 مليار 
�سنتيم لتاأهيل �لالعبني �جلدد 

�الإد�رة تفكر يف �ال�ستقبال مبلعب 
�سابو  �لعقيد  ملعب  من  "طا�سة" بدال 

و�سنعمل منتظرة  غري  �ملدية  "هزمية 
 على �لتد�رك �سريعا"  

�ل�ساطو  �أمام  "ليا�سمكا" تنهزم 
يف �أول �ختبار ودي 
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اأمام  الالعب  مثول  بعد  �سابق  وقت  يف  املتخذة 
من  مقربة  م�سادر  واأكـــدت  التاأديبي،  املجلي 
قمة  يف  يتواجد  بوقلمونة  املهاجم  اأن  الفريق 
اإدارة  ــرف  ط مــن  الــ�ــســادر  الــقــرار  مــن  الغ�سب 

الالعب  فاإن  املتوفرة  املعلومات  وح�سب  الوفاق، 
املنازعات  جلنة  اإىل  باللجوء  هدد  بوقلمونة 
نهائيا  الفريق  ومــغــادرة  املقبلة  الفرتة  خــالل 
الــرتاجــع عــن قــرار اخل�سم من  يف حــال عــدم 

م�ستحقاته املالية.
�سطيف  لوفاق  االأي�سر  املــدافــع  غياب  وتــاأكــد 
يو�سف لعوايف عن املناف�سة ملدة اأ�سبوعني ب�سبب 
مولودية  لقاء  يف  لها  تعر�ص  التي  االإ�ــســابــة 
القادمة  اللقاءات  لعوايف  و�سي�سيع  اجلزائر، 
اأوملبي  ق�سنطينة،  �سباب  من  كل  ــام  اأم للوفاق 
على  وهــران  ومولوية  بــلــوزداد  �سباب  املــديــة، 
االأقل، ومن املنتظر اأن يعتمد املدرب نبيل الكوكي 
من�سب  لعوايف  خلالفة  فرحاين  الالعب  على 
الظهري االأي�سر خالل املباريات القادمة، وعرفت 
�سعيدي  بلعيد،  الثالثي  غياب  الوفاق  تدريبات 
وبلباي عن احل�سة االأوىل وهذا ب�سبب تواجد 
هذا الثالثي يف ترب�ص املنتخب الع�سكري، ومن 
ح�سة  من  بداية  الثالثي  هــذا  عــودة  املنتظر 
الع�سكرية  النخبة  ترب�ص  اأن  باإعتبار  اليوم 
العنا�سر  بع�ص  اأن  علما  فقط،  ليومني  ــدوم  ي
الوقت  يف  اإنفراد  على  التدرب  توا�سل  مازالت 

الراهن على غرار جحنيط ولعريبي.

التعاقد مع  اإدارة وفاق �سطيف يف  تفكر 
ال�ستوي  املريكاتو  خــالل  العبني  ثالثة 
من  الــذهــاب  مرحلة  نهاية  بعد  املــقــرر 
اأجل  مــن  وهـــذا  اجلـــاري  املو�سم  بطولة 
ــاين منها  ــع ــي ت ــت ال الــنــقــائــ�ــص  تــــدارك 
وك�سفت  ــراهــن،  ال الــوقــت  يف  الت�سكيلة 
املباريات ال�سابقة عن حاجة الوفاق اإىل 
العايل  الطراز  من  مهاجمني  مع  التعاقد 
من  الوفاق  معاناة  من  اجلميع  تاأكد  بعد 
الذي  االأمــر  وهــو  الفعالية  نق�ص  م�سكل 

اأكده مرارا الطاقم الفني للفريق.
رئي�ص  بــني  اإجتماع  عقد  املنتظر  ومــن 
جمل�ص االإدارة عبد احلكيم �سرار واملدرب 
نبيل الكوكي خالل ال�ساعات القادمة وهذا 
االإ�ستقدامات،  ق�سية  تدار�ص  اأجــل  من 
ومن املتوقع اأن يقوم الرئي�ص �سرار بعر�ص 
الكوكي  املدرب  على  الذاتية  ال�سري  بع�ص 
�ستدعم  التي  العنا�سر  اإختيار  اأجــل  من 
ال�ستوي،  املريكاتو  خالل  الفريق  �سفوف 
علما اأن املدرب نبيل الكوكي ي�سر على اأن 
من  التعاقدات  يف  االأخــرية  الكلمة  تكون 

ن�سيبه كما ح�سل يف املريكاتو ال�سيفي. 

املهاجم  من  �سطيف  وفاق  اإدارة  وطلبت 
حلبيب بوقلمونة التوقيع على بروتوكول 
تخ�ص  �سهرية  اأجـــور   04 على  التنازل 
ــرارات  ــق ــارط وهـــذا بــعــد ال ــف املــو�ــســم ال

النور  عبد  الربج  الأهلي  املوؤقت  املــدرب  فتح 
يف  بــوتــرعــة  احلــكــم  عــلــى  ــنــار  ال بو�سبيعة 
لقاء  يف  االأهلي  ت�سكيلة  تلقتها  التي  الهزمية 
اجلولة الفارطة اأمام اأوملبي ال�سلف موؤكدا اأن 
قرارات هذا احلكم �ساهمت يف ح�سم النتيجة 
دون  بثنائية  املحلي  الفريق  ل�سالح  النهائية 
مقابل يف الوقت بدل ال�سائع من هذا اللقاء، 
وجاء الهدف االأول للفريق املحلي من و�سعية 
الهدف  وهو  بو�سبيعة  املــدرب  نظر  يف  ت�سلل 
الذي ح�سم االأمور يف هذه املقابلة، م�سيفا اأن 
االأهلي كان ي�ستحق العودة على االأقل بنقطة 

التعادل من ملعب ال�سهيد بومزراق بال�سلف.
تغيري  يتم  اأن  بو�سبيعة  املــدرب  واإ�ستغرب 
احلكم الرئي�سي قبل �ساعات قليلة من بداية 
اللقاء، وقال املدرب املوؤقت بو�سبيعة يف هذا 
االأقــل  على  الــعــودة  ن�ستحق  :"كنا  ال�سدد 
الالعبني  واأ�سكر  ال�سلف،  من  التعادل  بنقطة 
على املجهودات الكبرية التي بذلوها، والهدف 

وهو  وا�سح  ت�سلل  من  جــاء  للمناف�ص  االأول 
للهدف  تلقينا  يف  وت�سبب  الالعبني  نرفز  ما 
ق�سية  عــن  وبعيدا  دقيقتني"،  بعد  الــثــاين 

التحكيم فاإن املدرب املوؤقت لالأهلي عبد النور 
ظل  يف  �سعبة  الو�سعية  اأن  يــرى  بو�سبيعة 
تواجد الفريق يف املرتبة االأخرية حلد االأن 

حيث جمع االأهلي نقطتني من اأ�سل 24 نقطة 
ممكنة. 

وتاأكد غياب الثالثي قعقع، اأو�سان وق�سا�ص 
اإحتــاد  فريق  اأمــام  اجلمعة  يــوم  مــبــاراة  عن 
قعقع  حت�سل  حيث  العقوبة  ب�سبب  العا�سمة 
الثنائي  اأن  حني  يف  احلمراء  البطاقة  على 
اإحتجاج  اإنذار  على  حت�سال  وق�سا�ص  اأو�سان 
بعد لقطة الهدف االأول لالأوملبي، وهي �سربة 
موجعة للفريق وهذا يف ظل قلة اخليارات يف 
من  عدد  غياب  توا�سل  مع  مــوازاة  الت�سكيلة 
الالعبني يف �سورة كل من عرو�سي وبن عثمان 
علما  منها،  يعانيان  التي  االإ�ــســابــة  ب�سبب 
على  جراحية  اأجــرى  عثمان  بن  الالعب  اأن 
اإىل  عودته  فاإن  وبالتايل  الغ�سروف  م�ستوى 
املناف�سة لن تكون قبل اأقل من �سهر، يف حني 
مباراة  خالل  الإ�سابة  زياين  املهاجم  تعر�ص 
الالزمة  الك�سوفات  اأجـــرى  حيث  ــي  ــب االأومل

للتاأكد من نوعية هذه االإ�سابة.

اأهلي الربج

احتاد خن�شلة 

جمعية عني مليلة
وفاق �شطيف 

مولودية العلمة 

اإحتاد عنابة جمعية اخلروب 

�إ�سابة �ل�سباح جاب �هلل حممد �أني�س بكورونا 
تبعده من �مل�ساركة يف ملتقى جنيف �لدويل 

ق.ر



نوارة.ب

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

معاوية. �ص

�سطيف

عنابة

ح�سام الدين.قخن�سلة

عبد الهادي. ب

نور�سني. م

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالثالثاء  08 يناير 2971/ 19 جانفي 2021 املوافق لـ 06 جمادى الثانية  111442
ل تزال، عمليات الإغاثة والت�ضامن م�ضتمرة ومتوا�ضلة لفائدة العائالت املعوزة والفقرية يف اإقليم ولية باتنة وبلدياتها، من خالل عمل وتاأطري خمتلف فعاليات 

املجتمع املدين، لتعطي بذلك بذرة تفاوؤل لدى الكثري من العائالت والفئات اله�ضة يف املجتمع.

واإنطلقت موؤخرا، قافلة م�سروع القفة 
ال�سالم  بجمعية  اخلا�سة  ال�سهرية 
مكتبها  يف  ممــثــلــة  االأيـــتـــام  لــرعــايــة 
هذه  خ�س�ست  حيث  بنقاو�ص،  البلدي 
لتوجه  والت�سامنية  االإغاثية  العملية 
واالأرامـــل  والفقرية  املــعــوزة  للعائالت 
من  ا�ستطاعوا  ما  ولتوفري  واليتامى، 
احلاجيات  وخمــتــلــف  غــذائــيــة  ـــواد  م
فريو�ص  اأزمة  اآثار  بذلك  جمابهًة  لهم، 
التي  ال�سلبية  االإجتماعية  ــا  كــورون
العائالت  مداخيل  توقف  يف  ت�سببت 
اآثار  من  خلقته  ومــا  والفقرية  املــعــوزة 
�سلبية وتداعيات غريت جمرى حياتهم 
اليومية يف توفري قوتهم وم�سدر رزقهم، 
حيث توقف العديد من اأرباب العائالت 
جراء  يزاولونه  كانوا  الذي  العمل  عن 
اأحالهم  مما  التجاري  الن�ساط  توقف 
على البطالة والبحث عن لقمة العي�ص 

املفاجئ  االإرتــفــاع  عن  ف�سال  اليومية، 
العجائن  الغذائية خا�سة  املواد  لعديد 
قبل  من  كبريا  اإ�ستهالكا  ت�سهد  والتي 
هذه  تــعــرف  اأن  ينتظر  اأيـــن  ــن،  ــواط امل
العملية الت�سامنية توزيع مواد غذائية 
خمتلفة على عائالت األقى الفقر والعوز 

بظالله عليهم.
توا�سل  مــع  تزامنا  جــاءت  العملية، 
هذا  امل�ستجد،  كــورونــا  فريو�ص  تف�سي 
مع  تزامن  ــرى  اأخ جهة  ومــن  جهة،  من 
دخول مو�سم ال�ستاء وانخفا�ص درجات 
التي  واالأمطار  الربد  وموجات  احلرارة 

تعرفها الوالية هذه االأيام، ومنه قامت 
القفة  م�سروع  باإطالق  اجلمعية  ذات 
فرتة  يف  تزامنها  مع  خا�سة  ال�سهرية 
�سعبة على العائالت املعوزة واملحتاجة، 
من خالل جمع واإعداد قفف ت�سامنية 
واأخــرى  غذائية  طــرود  من  واإغاثية 
املر�سى من خالل جمع  مل�ساعدة  طبية 
االأدوية وتوزيعها عليهم، هذا لتخفيف 

�سغط املر�ص واإغاثتهم ماديا.
ــه  ــال رئــيــ�ــص اجلــمــعــيــة، عــلــق كـــل اآم
املح�سنني  ومــ�ــســاعــدة  م�ساهمة  على 
واملتربعني الذين لطاملا رافقوا اجلمعية 
اإىل  املــيــدانــيــة  خــرجــاتــهــا  جميع  يف 
ومناطق  الرتبوية  املوؤ�س�سات  خمتلف 
العون  يــد  وتــقــدمي  مل�ساعدتها  الــظــل 
القفة  توفري  �سرورة  على  وطالب  لهم، 
واليتيم  ــة  ــل االأرم لرعاية  الغذائية 

لتكفي احتياجاتهم ملدة �سهر كامل.

الوطني  ال�سندوق  وكالة  مدير  �سرح، 
االأجراء  للعمال  االجتماعية  للتاأمينات 
"بوعالم حويد�ص"، خالل  لوالية عنابة، 
باإمكان  اأنــه  اأم�ص،  عقدها  �سحفية  نــدوة 
الت�سريح  االجتماعي  لل�سمان  املنت�سبني 
بالعطلة املر�سية عن بعد، واإيداع بياناتهم 
رقميا عرب موقع "الهناء" التابع لل�سندوق 
دون  االجتماعية  للتاأمينات  الــوطــنــي 
احلاجة للتنقل، وهو االإجراء الذي يهدف 
التعامالت  واإر�ساء  اخلدمات،  ترقية  اإىل 
الرقمية بني املوؤ�س�سة واملواطن كما يدخل 
االإجــراءات  وتب�سيط  الع�سرنة  اإطــار  يف 

االإدارية لتح�سني اخلدمة العمومية.
قــائــال،اأن  حويد�ص"  "بوعالم  ــع  ــاب وت
تتم  االإ�ستفادة من هذه اخلدمة،  خطوات 

املن�سة،  بهذه  املعلومات  تدوين  طريق  عن 
اإ�سافة  املر�سية،  ال�سهادة  ورقمنة  ون�سخ 
اإىل اإمكانية حتميل وطبع وثيقة الت�سريح 
وبذلك  االإنرتنت،  عرب  املر�سية  بالعطلة 
املر�سية  بعطلته  �سرح  قد  املنت�سب  يكون 
عناء  تكّبد  دون  بعد،  "الكنا�ص" عن  لدى 
االآجــال  ويف  انت�سابه،  مركز  اإىل  التنقل 
ال�سندوق،  طــرف  من  املحددة  القانونية 
�ساعة   48 جتـــاوز  عـــدم  يــ�ــســرتط  ـــذي  ال
العمل،  عن  توقفه  تلي  التي  الفرتة  من 
للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق  اأن  علما 
دليال  و�سع  االأجــراء  للعمال  االجتماعية 
من  اخلــدمــة  هــذه  يف  للراغبني  توجيهيا 
خمتلف  نحو  واإر�ــســادهــم  مرافقتهم  اأجــل 
وميكن  "الهناء"  ف�ساء  عــرب  ــوات  ــط اخل

حتميل التطبيق على الهاتف النقال اأوعلى 
الكومبيوتر. 

املراقبة  بخ�سو�ص  امل�سوؤول  ذات  واأ�ساف 
طريق  عن  املوعد  حتديد  يتم  الطبية،اإنه 
ــراء  الإج االإميــيــل  اأو   SMSن�سية ر�سالة 
التعوي�ص  ملف  وا�ستكمال  الطبية  املراقبة 
املر�سية،  الــعــطــلــة  عــلــى  ــة  ــق ــواف امل بــعــد 
ت�سمح  "الهناء"  خدمة  اأن  اإىل  باالإ�سافة 
االنت�ساب  �سهادة  با�ستخراج  للمواطنني 

واالطالع على التعوي�سات االأخرى.
تعمل  م�ساحله  ــوؤول،اأن  املــ�ــس ذات  واأ�ــســار 
منذ الفاحت من  جانفي 2021 علىتعوي�ص 
 19 بكوفيد  املتعلقة  الطبية  االأعــمــال 
بال�سكانريكوفيد  الفح�ص  يف  واملتمثلة  
بـ5000  التعوي�ص  مبلغ  قــدر  19،حيث 

 RT بوا�سطة  البيولوجي  واالختبار  دج، 
حمدد  مايل  بتعوي�ص   19 كوفيد   PCR
البيولوجي  االختبار  دج،وكـــذا   3500 بـ 
 19 كوفيد  اجلينية  للم�سادات  ال�سريع 
من  ولال�ستفادة   ، دج   1500 مببلغ  قــدر 
املالية يتعني على املعنيني  التعوي�سات  هذه 
بالوثائق  له  التابعني  الدفع  مركز  تزويد 
الفح�ص  ح�سب  الطبية  الو�سفة  التالية، 
الطبي  التقرير  املــلــف  ويت�سمن  املنجز 
لفح�ص االأ�سعة املقطعية للك�سف عن كوفيد 
19، وكذا نتائج التحاليل الطبية لالختبار 
كوفيد   RT PCR بوا�سطة  البيولوجي 
19، باالإ�سافة اإىل نتائج التحاليل الطبية 
للم�سادات  ال�سريع  البيولوجي  لالختبار 

اجلينية لكوفيد19.

لوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  توا�سل، 
والتوعية  التح�سي�ص  ن�ساطات  �سطيف، 
للحد  املنابر  خمتلف  ومن  الو�سائل  ب�ستى 
الفرتة  خالل  بالغاز  االإختناق  حــوادث  من 
احلالية وهي الن�ساطات التي م�ست امل�ساجد 
املالزم  ن�سط  حيث  الرتبوية،  واملوؤ�س�سات 
خالد  مب�سجد  جواريا  عمال  بومزبر  نبيل 
عزيز  بن  ببلدية  اآمزاورو  بدوار  الوليد  بن 
الوالية،  من  ال�سرقية  ال�سمالية  اجلهة  يف 
تــقــدمي در�ـــص حت�سي�سي  مــن خــالل  وهـــذا 
املو�سوع  يف  الفارط  اجلمعة  يوم  للم�سلني 
والـــذي تــزامــن مــع تــزويــد مــنــازل املنطقة 

مبادة الغاز الطبيعي.
لوالية  املدنية  احلماية  يف  املــالزم  و�سدد 
واالآمـــن  احلـــذر  اال�ستعمال  على  �سطيف، 
املنزلية  والــتــ�ــســخــني  الــتــدفــئــة  لــو�ــســائــل 
به  يو�سي  وكما  له  اأعــدت  ملا  وا�ستعمالها 
على  مــوؤكــدا  ــم،  ــدائ ال وتفقدها  ال�سانع، 
خارج  االإحـــرتاق  لغازات  الكلي  الت�سريف 
ــرورة  ــس ــع الــتــهــويــة الــكــافــيــة و� املــنــزل، م
الكربون  اأك�سيد  غاز  ك�سف  اأجهزة  تركيب 
تفاقمه،  فبل  خطر  اأي  عن  لالإنذار  ال�سام 
بغاز  االختناق  خطر  من  الوقاية  اإطار  ويف 
اأحادي اأك�سيد الكربون وحتت اإ�سراف جلنة 
الرتبية والتعليم لدائرة �سطيف مت تنظيم 

اأجل  مـن  "معا  بعنوان  حت�سي�سية  حمالت 
�سركة  من  كل  واآمن" مب�ساركة  دايفء  �ستاء 
�سونلغاز، احلماية املدنية، وجمعية حماية 
من  العديد  م�ستوى  على  ــك  وذل امل�ستهلك 

املوؤ�س�سات الرتبوية لبلدية �سطيف
وقامت الوحدة الثانوية  للحماية املدنية 
من  للوقاية  حت�سي�سية   بحملة  عمو�سة 
يف  الــكــربــون  اأك�سيد  ـــادي  اأح غــاز  خماطر 
تقدمي  مع  بو�ستة،  حمو  متو�سطة  اأح�سان 
�سروحات عن كيفية اإنعا�ص �سحية تعر�ست 
ل�سعقة كهربائية، ويجدر الذكر باأن احلملة 
االأول حنون جمال،  املالزم  تاأطري  كانت من 
كما حلت قافلة الفحو�سات الطبية مل�سالح 
احلماية املدنية مبنطقة اجلرابعة التابعة 
�سطيف،  ــة  والي اأحــمــد  �سي  اأوالد  لبلدية 
الرائد  الطبيب  اأطرها  التي  العملية  وهي 
يعقوب  النف�ساين  والعيادي  بوعماري  علي 
الدائرة  رئي�سة  عليها  واأ�ــســرفــت  اأمعو�ص 
الوطني،  والــدرك  البلدية  م�سالح  بح�سور 
اخلدمة  حيز  و�سع  مع  العملية  وتزامنت 
للغاز الطبيعي، حيث حر�ص عنا�سر وحدة 
وملـــان على تقدمي  املــدنــيــة عــني  احلــمــايــة 
ن�سائح للمواطنني جتنبا الأي حادث حمتمل 
ال�سيما حوادث االإختناق والت�سمم بالقاتل 

ال�سامت. 

اأطلقت  خــرييــة،  ت�سامنية  ــادرة  ــب م يف 
لوالية  املدنية  احلماية  مديرية  م�سالح 
مبناطق  خا�سة  طبية  قافلة  خن�سلة، 
علي  الــواليــة  وايل  اأ�ــســرف  ـــن  اأي ــظــل،  ال
على  بوبرطخ  املالك  عبد  واملقدم  بوزيدي 
اإعطاء اإ�سارة اإنطالق القافلة الطبية، هذه 
على  الظل  مناطق  جميع  �ستجوب  القافلة 
 2021 جانفي   22 غاية  اإىل  اأ�سبوع  مدار 
خالل  من  خن�سلة،  والية  تراب  كامل  عرب 
ت�سخري 4 اأطباء و4 �سيارات اإ�سعاف جمهزة 
بعتاد طبي و�سيارة ربط وتن�سيق ومتت�سخري 

اأزيد من 15 عون من خمتلف املراتب .
تقدمي  بهدف  ــاءت  ج الطبية،  القافلة 
الظل  مــنــاطــق  ل�سكان  طبية  فــحــو�ــســات 
والتقليل من معاناة قاطني هذه املناطق يف 
جمال التغطية ال�سحية، حيث توجهت يف 
عا�سمة  جنوب  بابار  لبلدية  االول  يومها 

اللحمة  عـــني  ــة  ــري ق مـــن  بــكــل  الـــواليـــة 
طبية  فحو�سات  تقدمي  وبوزواكو�سهدت 
ــل  ـــذا داخ ــاف وك ــع ــس ــيــارات االإ� ـــل �ــس داخ

امل�ساكن.
املدنية،اأن  احلماية  م�سالح  ك�سفت  وقد 
اإطار  يف  جــاءت  الت�سامنية  العملية  هذه 
باملناطق  لل�سكان  والنف�سي  ال�سحي  التكفل 
النائية وفقا لربنامج خا�ص �سطرته م�سالح 
مديرية احلماية املدنية من خالل مرافقة 
اأ�سارت  كما  املجاالت،  خمتلف  يف  ال�سكان 
القافلة  من  الهدف  اأن  اإىل  امل�سالح  ذات 
االإ�سعافات  وتقدمي  االأفــراد  على  الك�سف 
للتح�سي�ص  فر�سة  وتعترب  الــ�ــســروريــة 
هذه  قاطني  لــفــائــدة  اجلــــواري  والــعــمــل 
كوفيد-19  وباء  انت�سار  خطر  من  املناطق 
وكذا التح�سري من االختناقات والت�سممات 

وغريها.

ن�ضاطات مكثفة يف املوؤ�ض�ضات الرتبوية 
وامل�ضاجد للوقاية من حوادث االإختناق بالغاز 

مديرية احلماية املدنية لوالية خن�ضلة تطلق 
قافلة طبية لفائدة �ضاكنة مناطق الظل

اإنطالق م�ضروع القفة ال�ضهرية ببلدية نقاو�ض

بعد عن  املر�ضية  بالعطلة  "الهناء" للت�ضريح  موقع  "الكنا�ض" يطلق 

على  "االإطار" ثقيل 
الوظيف العمومي؟؟؟
ال�سغل  وزارة  تغنت  الــذي  الوقت  يف 
ــن يف  ــدي ــاق ــع ــت ــــــاج امل ــم اإدم ــي ــس ــرا� مب
املهني  ـــاج  االإدم على  امل�ساعدة  اإطـــار 
الكلمات  يف  وتركيزها  واالجتماعي 
على حاملي ال�سهادات، توجهت خمتلف 
اإ�سقاط  اإىل  واليــات  بعدة  املديريات 
االإدماج  بالذات من قوائم  الفئة  هذه 
وال  تتنا�سب  ال  "املنا�سب  �سعار  حتت 
تنوعهم  رغم  �سهاداتهم"  مع  تتوافق 
اأن  ورغــــم  تخ�س�ساتهم  واخـــتـــالف 
تتمحور  ـــــة  االإداري املــنــا�ــســب  اغــلــب 
التي  االإدارة  واأعـــوان  مت�سريف  حــول 
منحت الفر�سة لغري حاملي ال�سهادات 
الديبلومات  على  املتح�سلني  و�سفعت 
الورقية بر�سالة "تعذر االإدماج" التي 
تعلق  مــا  كــل  يف  لل�سك  املــجــال  فتحت 
بدايتها  ومنذ  عرفت  التي  بالعملية 
زادها  فا�سح  وتــاأخــر  كبرية  عراقيل 

تعقيدا وت�سوي�سا.
االأ�سل  يف  هي  التي  ال�سهادة  لتتحول 
اإىل  حلاملها  بالن�سبة  وزاد"  "فخر 
اإدمــاجــه  وتــعــذر  ــاءه  اإقــ�ــس يف  �سبب 
عرث  كحجر  ترقيته   وكذا  وتوظيفه، 
الوظيف  راأ�ص  على  امل�سوؤول  فيه  وجد 
مثل  يتحمل  ال  حتى  حجة  العمومي 
عنه،  غنى  يف  هو  التي  االأعــبــاء  هــذه 
لل�سهادة  احلامل  درجة  لراتب  فدفعه 
اخلدمات  نف�ص  مقابل  الكثري  �سيكلفه 
التي يقدمها غريه ممن حالفهم احلظ 
يف  �ــســهــادات  على  حت�سلهم  تــعــذر  يف 
وتتعاك�ص  املــواقــف  فتنقلب  احلــيــاة، 
الدولة  ــار  اإط من  جعلت  التي  االأمــور 
من�سيا  نف�سه  وجـــد  اإذ  عليها  عبئا 
مق�سيا ي�سب �سهادته وجناحه بعد اأن 
والك�سر  االإحباط  من  دوامة  يف  غرق 
غري  قــوانــني  فر�ستها  الــتــي  والــقــهــر 
مدرو�سة وتعليمات مل تكن تطبيقاتها 
على م�ستوى املوؤ�س�سات واالإدارات يوما 

مراقبة اأو حمرو�سة.
احلاد  النزيف  يف�سر  ما  ذلــك  ولعل 
االإطــارات  يف  البالد  منه  تعاين  الذي 
املدبرة  واالأدمــغــة  املفكرة  والــروؤو�ــص 
�سوت  لها  و�سمع  �سيتا  ذاعـــت  الــتــي 
الزالت  التي  العتيدة  اأ�سوارها  خــارج 
دخيلة  وقوانني  قواعد  وتطبق  توؤمن 
الب�سرية  الطاقات  اأهملت  وبخيلة 
ودفعت  بل  "الهروب"  فكرة  ور�سخت 
للحرقة، و�سنت  املثقفة  الطبقة  حتى 
حربا على حاملي ال�سهادات وخريجي 
اجلامعات واملعاهد لتفوح ريح كل ذلك 
ترقبها  التي  ــاج  االإدم فعاليات  خالل 
�سبابهم وعمرهم  افنوا  الكثريون ممن 
يف انتظار "من�سب قار" وهم يعانون من 
خمتلف اأ�ساليب اال�ستغالل واالحتقار 
وحتى املنح التي كانت تقدم لهم مل تكن 
ت�سمن وال تغني من جوع اإال اأنهم كانوا 
تت�سبب  قد  الذي  ال�سرب  مع  عهد  على 

يف مثل هذه التوجهات يف نفاذه.
نوارةبوبري

عكفت على القيام بها جمعية ال�سالم لرعاية االأيتام بنقاو�س

فيما با�سرت دات امل�سالح تع�ي�س امل�سابني بك�فيد 19  
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وعود بتخ�سي�ص مبالغ مالية لإجناز درا�سة طوبوغرافية لـ "ثقليعّث"عادات وتقاليد وطقو�س توحد �شكان �شمال افريقيا 

على  له  مو�سول  وال�سكر  اليل"  اهلل  "عبد  الناقد  عليها  ي�سرف  "ردود" 
متابعة املبدعني وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري االأكادميية والفنية

ردود

املبدعة �صارة �صا�صي/ امل�صيلة وم�صاركة "اأثر املعا�صي ": ال ندري 
ها، اإن كانت ق�سدت كتابة ال�سعر فما زالت بعيدة عنه  ماذا اأرادت املبدعة بن�سّ

كثريا، واإذا اأرادت اخلاطرة فهي ن�ّص مقبول اإىل حّد ما.
املبدعة  فايزة �صا�صي / باتنة وم�صاركة "ال�صتائر الهمجية ": 

ة كثرية االأخطاء ندعو �ساحبتها اإىل مراجعتها بدّقة واإعادة اإر�سالها. ق�سّ

ة جميلة  الُعقاب : ق�سّ املبدع عبد القادر رالة/ تيارت وم�صاركة " 
ت�ستحق الّن�سر، رغم اأّن خامتتها ب�سيطة جدا.

عام جديد بابت�صامة  املبدعة منى فتحي حامد/  م�رص وم�صاركة " 
اليا�صمني ":  مقال ممتاز ي�ستحق الّن�سر. 

مل  يكفي،  مبا  ن�سجت  قد  اأين  طننت 
اأعد اأهتم بعدم ح�سويل على ما اأريد، مل 
الثمينة  اأ�سيائي  اإ�ساعة  يزعجني  يعد 
كدميتي التي مر عليها �سهر متاما، مل تعد 
اأكرتث  اأعد  مل  وكذلك  تغريني  االأزهــار 
كيف ينطق ا�سمي وال كيف يتم التعامل 

معي، كيفية ا�ستقبايل وتوديعي.
طننت اأّنى قد ح�سلت على كل اأجوبتي، 
اأنا ومل  اأنى قد قمت بتحديد من  ظننت 

اال�ستمرارية  اجتاه  القلق  بعدم  هنا  اأنا 
والن�سوج، االنتهاء واالأبدية.

فو�سوية  كلها  كلماتي  ت�سبح  لكن 
ومبعرثة مبجرد ال�سعور باخلجل، اأحتول 
الكالم  عن  تتوقف  ال  ثرثارة  فتاة  اإىل 
كل  عند  دموعي  ت�سبقني  الغ�سب  عند 

�سعور.
ال�سغري  عــاملــي  يف  ـــت  الزل اأّنــــى  اأظـــن 

)عاملي املميز(.

ـــــــوِر لـــــلـــــحـــــدِق ـــــــن ــــــا كـــــــال ــــــالمــــــن ــــــس اإ�
فـــــلـــــِق ـــــــــال  ب لــــــــيــــــــٍل  يف  ـــــــــوه  ـــــــــرج ن
ـــا وقـــــــــد نـــهـــ�ـــســـت ـــس ـــ� ـــم ـــس نــــ�ــــســــتــــاقــــه �
االأفــــــــــــِق ــــة  ــــم ــــل ظ ـــــــن  م بـــــوحـــــهـــــا  يف 
ــــــــّق مــــنــــتــــ�ــــســــٌر ــــــــاحل ــــــا ب ــــــن ــــــالم ــــــس اإ�
ورِق عــــــلــــــى  ـــــــــــــوٍم  ي يف  كـــــــــــان  مــــــــا 
ــــــــــان اأقــــــــــــــــــواال فـــــمـــــا نـــفـــعـــت مــــــــا ك
حــــتــــى غــــــــدت جــــــوفــــــاء مــــــن ُخـــــُلـــــِق
انــــزلــــقــــت قـــــــد  يـــــــــــوٍم  يف  �ــــــســــــاع  مـــــــا 
نــــفــــِق يف  املــــــــــــرء  �ــــســــجــــايــــا  ــــا  ــــه ــــي ف
ـــٌم ـــظ ـــت ـــن م ـــــب  ـــــقـــــل ال يف  اإ�ـــــســـــالمـــــنـــــا 
ـــــــــــم الــــنــــ�ــــســــِق ــــصٍ دائ ــــ� ــــب ــــن ــــا ب ــــحــــي ي
ـــــّرفـــــٍة ــــــــاٍل مـــــ�ـــــس ــــــــع ــــــــاأف يــــ�ــــســــمــــو ب
ـــــت مــــــــن اآفــــــــــــة الــــــنــــــزِق ـــــل وقــــــــــد خ
ــــــا يـــــــرقـــــــى بــــرحــــمــــتــــِه ــــــن ــــــالم ــــــس اإ�
يـــــحـــــيـــــا بــــــــذكــــــــٍر طـــــــّيـــــــب الـــــعـــــبـــــِق
ـــــــا نـــــحـــــيـــــا بــــــعــــــّزتــــــِه ـــــــن ـــــــالم ـــــــس اإ�
الــــــطــــــرِق اأ�ـــــســـــعـــــب  يف  بـــــــه  نــــــزهــــــو 
ـــــا اخــتــلــطــت ـــــه االأخـــــــــــالق م تــــرقــــى ب
ـــــِق ـــــَن ح وال  حــــــقــــــٍد  بــــــــال  ــــمــــو  ــــس تــــ�
ـــــا فــــر�ــــســــت ـــــه ــــــدو بـــــــــــاأركـــــــــــاٍن ب ــــــب ي
ــــــــــوِق فــــيــــنــــا وقــــــــــد قــــــامــــــت بــــــــال َع

ـــــا �ـــــــــســـــــــالٌة لـــــــــلـــــــــورى اأمـــــــــــٌل ـــــه ـــــي ف
ــــِق ــــل ــــق ــــا مـــــــن ال ــــب ــــــــقــــــــذت قــــل قـــــــد اأن
ــــــا جــنــحــت ـــــت �ــــســــفــــني االأمــــــــــــن م ـــــان ك
ــــــرِق ــــــغ ال مــــــــن  تــــنــــجــــي  تــــــــــزل  ومل 
ــــا ــــن ــــت ــــّن فـــــيـــــهـــــا �ــــــســــــيــــــاٌم فــــــيــــــه ُج
ملـــــعـــــتـــــنـــــِق اآمــــــــــــــــــــــاال  زال  مـــــــــــا 
تـــطـــلـــبـــُه االإفــــــــ�ــــــــســــــــاد  مــــــــن  درٌء 
ـــــِق؟ ـــــزل ـــــن ــــــــــل تـــــــبـــــــدو مل ـــــصٌ وه ـــــ� ـــــف ن
ـــــا مـــــــا كـــــــــان مـــــنـــــه �ــــســــوى ـــــن ـــــالم ـــــس اإ�

غـــــــدِق يف  ــــــطــــــاعــــــات  ال مـــــــن  �ـــــســـــيـــــٍل 
ــــة الــــــدنــــــيــــــا بـــــغـــــري هـــــدى ــــم ــــي ـــــــا ق م
ـــــــــِق ـــــــــال رم ـــــــاد ب ـــــو بـــــــاأجـــــــ�ـــــــس ـــــه ـــــل ن
اأمــــــــــال خـــــــــــــريه  يف  ـــــمـــــوا  ـــــع ـــــن ـــــت فـــــل
ملـــــنـــــعـــــتـــــِق تـــــــــزجـــــــــى  جـــــــــنـــــــــٍة  يف 
ــــدوا الــــرحــــمــــن وابـــتـــهـــجـــوا ــــم ــــح ــــت ول
مــــنــــَطــــلــــِق ـــــــــرِي  خ يف  ــــا  ــــن ــــسّ ــــ� خ اأن 
ـــــــدى كــــــانــــــت لـــــنـــــا �ـــســـبـــال ـــــــه فـــــيـــــه ال
اأرِق بـــــــال  ـــــا  ـــــي ـــــدن ال بـــــهـــــا  نــــقــــ�ــــســــي 

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

نزوال لرغبة قراءنا االأعزاء لن�سر اأعمالهم االأدبية من )ق�سة ق�سرية، �سعر، خاطرة،  وحتى ن�سو�ص م�سرحية ق�سرية ومقامة...( 
وغريها من االأنواع االأدبية، �سرعت جريدة االأورا�ص نيوز بتخ�سي�ص �سفحة اأ�سبوعية للمبدعني وهواة الكتابة من خالل "�سفحة اإبداع" 

املعنونة بـ "موا�سم البوح" والتي ي�سرف عليها خمت�سون يف املجال.
auresibdaa@gmail.com :ميكن ار�سال م�ساركاتكم عرب الربيد االلكرتوين التايل 

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سببان: اأوال لكرثة املادة على اأن 
تن�سر يف العدد املوايل، والتي مل تن�سر �سرتفق برد من طرف الناقد عبد اهلل اليل، حظا موفقا للجميع

غازي املهر/ االردن

�سكري �سهيناز /  مترنا�ست

ق�ضة 

خاطرة
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خمتلفة..  ــــت  والزال كــانــت  لــقــد 
اأقرانها.. بقية  عن  متاما  خمتلفة 
مل تــغــريهــا االأحــــــداث؛ االأمـــاكـــن؛ 
عليها  يح�سدها  الــتــي  مكانتها  وال 
اجلميع  مــع  الــكــثــريون...خــجــولــة 
..وتراها تزرع ورود االبت�سامة على 
الهدوء  ..ميلوؤها  حزين  كل  �سفاه 
..واأحيانا  ي�سكنها  داخلي  ..�سالم 
نار  مــوقــدة  جــمــرا  عيناها  ت�ستعل 
الكثري  عــنــهــا  �ــســمــعــت  الـــتـــحـــدي.. 
..لكنني مل اأر ذلك اجلمر اإال عندما 
به  وفخرها  انت�سارها  حكاية  روت 
كنت  "وبينما  قــالــت:  حــني  اأمــامــي 
درا�ستي  واأوراق  كتبي  اأرتب  كعادتي 
ذكريات  اإ�ستوقفتني  الطاولة؛  على 
الزمن  مــن  لربهة  توقفت  م�ست.. 
الأحدث نف�سي .. األي�ص هذا هو �سهر 
اإبريل ؟! لقد م�ست �سنة كاملة على 
اأن  يل  كيف  ــفــارط  ال اإبــريــل  �سهر 
تغري  �سيء  ؟..كــل  هذا  كل  جتــاوزت 
ما  اليوم طالبة طب؛  اإنني  لالأف�سل؛ 
كتبي  تغريت  لقد  اختياري!  اأعظم 
كذلك؛  واأوراقـــي  املا�سي؛  العام  عن 
اأ�سبحت كثرية جدا بل تغريت اللغة 
اأي�سا ..كنت العام املا�سي اأ�ستكي من 
�سغط الدرا�سة ..وها اأنا االآن اأدر�ص 
تنهيدة  دون  ال�سفحات  عــ�ــســرات 

واحدة ".
انتقل  مــعــدودة..  ــواين  ث بعد   ..
بي التفكري الأجد نف�سي اأر�سم وجوه 
بهم  واألتقي  اأعرفهم  الذين  بع�ص 
بع�ص  وتذكرت  ثانويتي؛  يف  يوميا 
يراهن  كان  من  تذكرت   .. اأقوالهم 
كان  ..ومـــن  وف�سلي  خ�سارتي  على 
يبحث بطريقة اأو باأخرى عن و�سيلة 
الإيقايف .. تذكرت بع�ص االبت�سامات 
اأعالها وجدت  اإىل  التي كلما نظرت 
عيونا ال تتوافق مع تلك االبت�سامة 
التي  العيون  تلك  وجـــدت  مطلقا؛ 
حتفر قربي واأنا حية ؛ ولكن ماذا ؟ 
تذكرت �سيئا اآخر .. �سيئا يخ�سني؛ 
بهدوء  ذلــك  كــل  ــل  اأقــاب كنت  ملـــاذا 
�سديد ؟ اإنه لي�ص �سيئا غريبا عني .. 
لقد تاأ�سل يف هذا ال�سيء منذ �سغري 
الرد  عناء  نف�سي  اأكلف  اأكــن  مل   ..
اأمر ال  اإنه  ولو بكلمة واحدة.. ههه 
العام  من  اإبريل  �سهر  مر  ي�ستحق.. 
لياأتي  ــر  اآخ �سهر  تــاله  ثــم  الــفــارط 
ليلة  اإنــهــا   .. املــوعــود  ال�سهر  بعده 

اليوم ال�ساد�ص ع�سر منه كنت �سديدة 
التعب ..اأغم�ست عيني ملدة من الزمن 
يف  كــامــل  ــام  ع �سيناريو  ـــدت  اأع ثــم 
الغ�سب  من  حلظة  ..انتابتني  ذهني 
داخلي؛  كان  �سيء  كل  ولكن  حلظتها 
متاما  خمتلفة  ابت�سامة  ابت�سمت  ثم 
كلما  نرى؛  �سوف  وقلت:"  م�سى  عما 
راهنتم على خ�سارتي وف�سلي �سرتون 
اإنني حماربة...  بداية جديدة يل؛ 
يف  و�سفينتي  وقيادية؛  حماربة  نعم 
كغري  منبه  وبــدون  غدا  املقدمة... 
وعدت  ما  الأحقق  ا�ستيقظت  عادتي 
اأيـــام  خم�سة  ومـــرت  بـــه..  نف�سي 
..م�ست  كامال  �سهرا  بعدها  الأنتظر 
االأيام وكاأنها �سنني ..ثم اأتت ال�ساعة 
املنتظرة ..اإنها اأنا! لقد فعلتها ..كان 
اأنظر  كنت  ولكنني  فرحني  اجلميع 
اأعظمها  وما  فخر  نظرة  نف�سي  اإىل 
مع  ثانويتي  اإىل  ذهبت  !؛  نظرة  من 
ــرة كان  ــي ولكن الــدخــول هــذه امل اأب
ماذا  االنت�سار-...ثم  خمتلفا..-اإنه 
خ�سارتي  على  راهن  من  ذهب  اأين  ؟ 
العديد  اأتلقى  الليلة  تلك  اأم�سيت  ؟ 
لينام  الليل  تاأخر  ثم  التهاين؛  من 
الليلة  ..اأم�سيت تلك  اأنا  اإال  اجلميع 
اأتذكر ذلك العام ..بل اثنتي ع�سرة 
م�سكا؛  ختامها  كان  وقد  م�ست  �سنة 
انت�سارا؛ وفخرا ال حدود له. بعد ما 
يكتفوا  الرهان..مل  املراهنون  خ�سر 
؛  الكالم  بع�سهم  وا�سل  ..بــل  بذلك 
االأمــر خمتلف  املــرة  ــذه  ...ه ولكن! 
عن ال�سابق ...�سعرت اأنني فوق قمة 
باأعلى  ينادون  �سفحه  يف  وهم  جبل 
ــرتف  اأ�ــســواتــهــم ولــكــن هــيــهــات.. اأع
متاما  خمتلفة  كانت  ال�سنة  تلك  اأن 
..اإنها �سنة اأقل ما ميكن القول عنها 
اأنها كونتني جيدا..جعلتني ال اأر�سى 
واالأ�سمى.. االأروع؛  باالأف�سل؛  اإال 
م�ساعفا  يف  الــذي  التحدي  جعلت 
بيد  �سيء  كــل  اأن  اأوقـــن  ..جعلتني 
النا�ص  العديد من  ..واأن  اهلل وحده 
حفر  على  ويت�سابقون  يــراهــنــون 
تبقى  اهلل  اإرادة  ولكن  للغري؛  احلفر 
اأقوى من ذلك ... ثم ماذا بعد ذلك 
مــن زرعت  ـــا  واأن االأمـــل  يّف  اأميـــوت  ؟ 
واهلل  ال   ! االأمـــل  ب�ساتني  غــريي  يف 
عا�سفة  ثم  الهدوء  من  قليل  ..بــل 
قوية تزعزع قالع ظنونهم املح�سنة 

.........

االأ�سلوب ينبئ عن �ساحبه ويدّل على �سخ�سيته، 
وما اأخطاأ زهري بن اأبي �سلمى – ال�ساعر اجلاهلي - حني 

قال: ل�سان الفتى ن�سف ون�سف فوؤاده* *فلم يبق اإال 
�سورة الّلحم والدم. 

وتقول احلكمة الغربّية: "تكلم لكي اأراك" وكما 
اأّن الل�سان والكالم املنطوق يك�سف �سخ�سية �ساحبه، 

ويظهر مكنونات نف�سه؛ كذلك اأ�سلوبه يف الكتابة 
وطريقته يف التعبري و�سياغة االألفاظ واملعاين،  ومن 

خالل االأ�سلوب نعرف ثقافة الكاتبة وطريقة تفكريه. 
ورمبا كان الكاتب يف قوم وهو يكتب بل�سان غريهم، 
كاأن يكون عربيا جزائريا اأو مغاربيا مثال ويكتب بلغة 

فرن�سا، ويقال هذا اأدب جزائري بالّلغة الفرن�سية، 
مثلما كتب مولود فرعون واآ�سيا جّبار وحمّمد ديب 

وغريهم، واأحدث ذلك جدال وا�سعا حول ن�سبة ما ُيكتب 
بالّلغة الفرن�سية اإىل االأدب اجلزائري. ولكنه عمليا 

يف جمال الدرا�سات واالأبحاث االأدبية واجلامعية 
منها خ�سو�سا؛ ي�سنف على اأنه اأدب جزائري. وهل 

اإ�سكال كبري ينبغي اإعادة النظر فيه. وهناك اأ�سلوب 
قلما يلتفت اإليه النا�ص بل هو يهمل ويهم�ص ق�سدا؛ 

اإنه االأ�سلوب القراآين الذي اأ�سار اإليه م�سطفى �سادق 
الرافعي يف كتابه )حتت راية القراآن.. املعركة بني 

القدمي واجلديد(. 
وكان جماعة اأدباء املهجر قد اأعجبوا باأ�سلوبه 

ورونق لفظه وجمال عبارته، بل �سحرهم �سحرا واأقّروا 
له بالتفّوق والّنبوغ، ولكنهم عابوا عليه ا�ستخدامه 

االأ�سلوب القراآيّن، واجلملة القراآنّية وكان كثريون منهم 
م�سيحيني، ُا�سربوا يف قلوبهم عداوة القراآن ومنابذة 
اأهله، وعرف ذلك الرافعي وقال اأن �سّر اأ�سلوبه الفذ 

هو اجلملة القراآنية التي ت�سفي على االأ�سلوب اجلمال 
كلَّه والروعة الفاتنة، االأ�سلوب القراآين هو الذي رفع 

الب�سري االإبراهيمي اإىل الطبقة االأوىل من االأدباء 
الكبار، واأ�سرقت به عباراته وكادت تخطف االأب�سار 

والعقول وت�سبي القلوب والنفو�ص.
وكان االإبراهيمي ُيبهر اأدباء امل�سرق واملغرب بهذا 
االأ�سلوب، ومما �سرى م�سرى الربق يف االأفق قوله عن 

العجوز ال�سمطاء عّرابة اال�ستعمار اال�ستيطاين؛ 
فرن�سا:

اإن�ساٍن  وكّل  دنيا،  وال  دينًا  لكم  ُتبِق  مل  فرن�سا  "اإّن 
يف هذا الوجوِد الب�سري اإمّنا يعي�ص لدين ويحيا 

بُدنيا، فاإذا فقَدهما فبطُن االأر�ِص خرٌي له من ظهرها"
هلل دّر االإبراهيمي من اأديب عليم، و�ساحب اأ�سلوب 

ال يجارى، وحكمة ال تبارى.

غفوة على و�ضادة الن�ضج االأ�ضلوب القراآين

�سل�سبيل ر�سوان/ اجلزائر

هم�ضة

م�ساركات �ستن�سر

اآخر" نوع  من  "فتاة 

عبد اهلل اليل

نعمة االإ�ضالم

رئي�ص �ملجل�ص �ل�صعبي �لبلدي



ب�سكرة تفقد اأحد مثقفيها

�سطيف

ب�سكرة

رقية. ل

رقية. ل

عبد الهادي. ب

قلوب  على  مت�سح  �سحفية  بوبري" كاتبة  "نو�رة 
ة" �لبوؤ�ساء وت�سرد �ملو�جع  يف باكورة �أعمالها "ُغ�سّ

�ساحب ر�ئعة "باب �خلوخة" حممد �ل�سغري 
ر�سيد يرتجل ب�سمت

تنظيم ت�سفيات تاأهيلية مل�سابقات 
وطنية بجامعة �سطيف 02 
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�أي�صا  �ملمتع  من   بل  جد�  �جليد  "من 
�لآخرين  مباآ�صي  يبوحون  من  جند  �أن 
�لكائن  د�خــــل  بــعــنــايــة  ويــغــلــفــونــهــا 
هكذ�  دفء"،  بكل  ويحت�صننها  �لورقي 
�ل�صحفية  و�لزميلة  �لكاتبة  �صقت 
بوبري"  "نو�رة  نيوز  �لأور��ــص  بجريدة 
خطو�تها نحو عامل �لكتابة، لت�صع بن 
�لقر�ء حتفتها �لأدبية وباكورة  �أيدي 
�ملجموعة  وهـــي  "غ�صة"،  �أعــمــالــهــا 
خيال  د�ر  عــن  �لــ�ــصــادرة  �لق�ص�صية 
بوعريريج،  بــربج  و�لرتجمة  للن�صر 
ق�صة  منها  �صفحة   86 على  حتتوي 
�أول  جائزة  على  �ملتح�صلة  "لو�صام" 
نوفمرب �صنة 2016، ويغلب عليها طابع 
�حلزن �إل �أنها تعالج ق�صايا �جتماعية 

و�قعية ومعا�صة.
نــو�رة  موؤلفتها  ح�صب  تعد  "غ�صة" 
عمل  �صمن  ق�ص�صية  جمموعة  بوبري 

�أدبي يت�صكل من ثمانية 
و�لق�صر  �لــطــول  يف  متفاوتة  ق�ص�ص 
مالحما  وتــاأخــذ  �صخ�صياتها  تختلف 
ــددة ،  ــع ــت ـــاء�ت م ـــح ــرية حتــمــل �ي ــث ك
وت�صلط �ل�صوء على جو�نب �جتماعية 
ق�ص�صا  فت�صرد  خمتلفة...  وتاريخية 
ر�ــصــالت  وتــنــقــل  و�لــظــلــم  �لأمل  ــن  ع
تفر�صها  �لتي  �ملاآ�صي  قلب  من  و�قعية 
و�نتقاد�  �عرت��صا  وجدت  و�إن  �حلياة، 
�إل  وحــزن  و�صقاء  بوؤ�ص  من  حتمله  ملا 
�أنها تفر�ص وجودها لأنها فعال موجودة 
وحتا�صرنا من كل ز�وية، وتزيد معاناة 
لها  تنكرنا  كلما  فيها  �ل�صخ�صيات 
وخــذلــنــاهــا ...فــرغــم �خــتــالف هذه 
�أنها  �إل  �لثمانية  و�لن�صو�ص  �لق�ص�ص 

"�أن  مفادها  و�حــدة  نقطة  يف  ت�صرتك 
ة". لكل ق�صة ُغ�صّ

�أن  نــو�رة  �ل�صابة  �لكاتبة  و�خــتــارت 
جميل  �لق�ص�صية  �ملجموعة  حتمل 
و�ملاأ�صي  �حلــزن  عن  �ملعربة  �لعناوين 
حلظة  لـــو�ـــصـــام...   ..." غــــر�ر  عــلــى 
توديع �لربيع... �حلنن �ىل �لطن... 
�صفة  �خلاوية...  �لكفة  �ملطمورة... 
�ل�صامية...  عــيــونــهــا  يف  ذكــــــورة... 

كالهروب نحو �جلحيم".
�لــنــ�ــصــر خــيــال عن  د�ر  وكــتــبــت  هـــذ� 
"نو�رة  "��صتثمرت  بقولها:  �لكاتبة 
ــا،  ــي �أدب ة"  "�لغ�صّ حــالــة  يف  بوبري" 
ــه جعل  ــاأن ــص فــمــار�ــصــت تــخــيــيــال مـــن �
�لــنــا�ــص مقاما  بــن  �ملــ�ــصــرتك  ــوجــع  �ل
جتيء  هكذ�  و�ل�صلوى،  للت�صامن  �أدبيا 
�لتي  و�ملعاين  بالرموز  مثقلة  ن�صو�صها 
توؤكد على �أّن �مل�صائر �لب�صرية كثري� ما 
�لأمكنة  �ختالف  على  مت�صابهة  تكون 

و�لظروف و�لأزمنة."
ويف حديث خ�صت به يومية "�لأور��ص 

موؤلفها:  عــن  �لكاتبة  �أ�صافت  نيوز" 
ل  �أن  مــن  خــري  مــتــاأخــر�  ت�صل  "�أن 
تاأخرك  يف  يكون  وقــد  �أبـــد�...  ت�صل 
��صتدر�ك لعديد �لنقائ�ص و�ملام بكثري 
تاخرت  �لإ�صد�ر  فكرة  �لأمـــور...  من 
فعال مقارنة بتعلقي وممار�صتي للكتابة 
خرية  فيها  تاأخرية  كل  يقال  كما  لكن 
و�أنا �أوؤمن مببد�أ " �ل�صغل ملليح يطول".. 
�لقارئ  �أكون عند ح�صن �صن  �أن  �أمتنى 
بـــاإذن �هلل يف جمال  وهــنــاك �جلــديــد 

�لرو�ية".
من  بوبري  نـــو�رة  �أن  بالذكر  �جلــديــر 
خن�صلة،  ولية  بقاي�ص   1987 مو�ليد 
وبد�أت  �لطفولة  منذ  �لكتابة  ع�صقت 
�لثامنة  �صن  تخط خو�طر وق�ص�ص يف 
يل  بالن�صبة  "كانت  عنها:  قالت  و�لتي 
جمرد خرب�صات لكن �أمي �لغالية كانت 

حتتفظ بها بعناية...".
و�لت�صال  �لإعــالم  ق�صم  من  تخرجت 
�صمعي ب�صري بجامعة �حلاج  تخ�ص�ص 
وعملت   2009 �صنة  بــاتــنــة  خل�صر 
و�ل�صر�ف  "�لتعليم  �لد�رة  �صلم  يف 
�صنة  منذ  �لعــالم  مار�صت  �لرتبوي"،  
2015 بجريدة �لور��ص نيوز.  تكتب 
�أول  وكتبت  و�خلو�طر  �ل�صعبي  �ل�صعر 
�صاركت  �صنة2016  ثورية  ق�صة  مرة 
�لوطنية  نوفمرب  �أول  م�صابقة  يف  بها 
�ملرتبة  ونــالــت  �هلل  بف�صل  وجنــحــت 
�لثانية و�صنفت يف �صنف �لرو�ية لأنها 
بعنو�ن  وجــاءت  ما  نوعا  طويلة  كانت 
"لو�صام" و�لتي  حتكي عن ن�صال �ملر�أة 
�لأمازيغية  �للغتن  بن  فيها  مزجت 

و�لعربية. 

ب�صكرة  وليــــة  �أمــ�ــص  �أول  فــقــدت 
و�لأ�صرة �لأدبية �أحد مثقفيها �ل�صاعر 
عن  ر�صيد"  �ل�صغري  "حممد  و�لكاتب 
�لكتاب   �أين نعى  64 �صنة،  عمر ناهز 
�صاحب  �لفقيد  �ملرحوم  و�أ�صدقاء 
حتكي  �لتي  �خلوخة"  "باب  ر�ئعة  
تاريخها،  وعــن  ب�صكرة  مدينة  عــن 
وعن  تقاليدها،  عاد�تها،  ح�صارتها، 
�لطاهرة  و�أر�صها  وعلمائها  �صيوخها 
�لتي حتت�صن جمعا كبري� من �أ�صرحة 

�ل�صحابة و�لتابعن.
�لكاتب  �صديق  كتب  له  تعزية  ويف 
عنا  " رحــل  زيــد:  بن  �لكامل  حممد 
�خلوخة  باب  ..حار�ص  �ل�صباح  هذ� 
�لعتيقة  �ملدينة  تاريخ  ..�لأمن على 
..�لذي �صعى �إىل �بر�ز معامل �حلياة 
�خلالدة لعرو�ص �لزيبان عرب حكايات 

ب�صيطة �للغة عميقة �لوجد�ن .".
عمامرة  �صديقه  عنه  قــال  حن  يف 
عرو�ص  ــيــوم  �ل تفقد   " حــركــاتــي: 
�صخر  �لــذي  حمبيها  �أحــد  �لــزيــبــان 

و�لأديـــب  �ل�صاعر  لأجــلــهــا  حياته 
ب�صكرة  �خلوخة  باب  كتاب  �صاحب 
�حلــــاج حمــمــد �لــ�ــصــغــري ر�ــصــيــد بن 
عبد�هلل بن �ل�صا�صي �لربكاتي لتفقد 
من خالله ب�صكرة رجال �أحبها و�أخل�ص 

يف حبها و�أفنى حياته لأجلها ".
�جلز�ئرين  �لكتاب  �حتــاد  عرب  كما 
�لفقيد  عرفو�  من  وكل  ب�صكرة  فرع 
من خمتلف وليات �لوطن عن حزنهم 
طالبن  �جللل  �مل�صاب  لهذ�  �ل�صديد 

من �هلل �أن يتغمد روح �ل�صاعر بو��صع 
رحمته".

حممد  �لكاتب  �أن  بالذكر  �جلدير   
ب�صكرية  عائلة  مــن  ر�صيد  �ل�صغري 

عريقة، عائلة �أولد �صيدي 
ب�صكرة  مدينة  مو�ليد  من  بــركــات، 
من  �خلام�صة  �صن  يف   ،1957 �صنة 
بركات  �صيدي  بز�وية  �لتحق  �لعمر 
�لعربية  �لــلــغــة  ــادئ  ــب م تعلم  ـــن  �أي

وحفظ �صيئا من �لقر�آن.
دخل   1962 �صنة  �ل�صتقالل  بعد 
�إىل  فيها  وظل  �لبتد�ئية  �ملدر�صة 
عربية  �لبتد�ئية  �صهادة  نــال  �أن 
�ملعهد  �إىل  �نــتــقــل  ــم  ث وفــرنــ�ــصــيــة، 
�ل�صهادة،  نال  حيث  �لتقني  �لوطني 
�أين  �لطبي  �ل�صبه  مدر�صة  �إىل  ثم 
يف  �صامي  تقني  دبــلــوم  على  حت�صل 

�ل�صحة.
مب�صت�صفى  وعمل  منا�صب  عدة  تقلد 
�أحيل  �أن  �إىل  �صنة   33 ملدة  ب�صكرة 

�إىل �لتقاعد �صنة 2010م.

لالأن�صطة  �لفرعية  �ملديرية  �أعلنت 
و�لريا�صية  و�لــثــقــافــيــة  �لــعــلــمــيــة 
�صطيف  دباغن  ملن  حممد  بجامعة 
ت�صفوية  م�صابقة  تنظيم  عــن   02
لالإبد�ع  �لوطنية  للم�صابقة  حملية 
�مل�صرحية،  �لكتبة  جمال  يف  �لطالبي 
حــيــث مت فــتــح بـــاب �ملــ�ــصــاركــة �أمـــام 
طلبة �جلامعة من �أجل �ختيار عملن 
�آن  علما  �لطبعة،  هــذه  يف  للم�صاركة 
�مل�صاركة  �لأعمال  ل�صتالم  �أجل  �أخر 

مت حتديده يوم 18 مار�ص �لقادم.
�أخر مت فتح باب �مل�صاركة  ومن جانب 

�ملوؤهلة  �ملحلية  �لت�صفيات  يف  �أي�صا 
للر�صم  �جلامعية  �لوطنية  للتظاهرة 
�لكاريكاتوري )عن بعد(، حيث �صيتم 
هذه  يف  للم�صاركة  �أعمال   03 �ختيار 
�مل�صابقة على �أن يتم ��صتالم �لأعمال 

قبل تاريخ 24 جانفي �جلاري.
موؤهلة  حملية  م�صابقة  فتح  مت  كما   
للمهرجان �لوطني �جلامعي للمونولوج، 
حيث مت فتح باب �مل�صاركة �أمام �لطلبة 
تتجاوز  ل  عرو�ص  تقدمي  خــالل  من 
30 دقيقة، على �أن يتم و�صع �لأعمال 
�إر�صالها  �أو  �ملديرية  مبقر  �مل�صاركة 

للمديرية  ــرتوين  ــك �لإل �لــربيــد  عــرب 
قبل تاريخ 04 فيفري �لقادم.

وكانت �ملديرية �لفرعية قد �أعلنت يف 
وقت �صابق عن تنظيم �لطبعة �خلام�صة 
من �مل�صابقة �لوطنية لالإبد�ع �لطالبي 
تبقى  حيث  �ل�صعر،  جمال  يف  بعد  عن 
�لت�صجيالت متو��صلة �إىل غاية نهاية 
�لإعالن  يتم  �أن  على  �جلــاري،  �ل�صهر 
عن �لفائزين يف هذه �مل�صابقة يوم 18 
�لحتفالت  مع  تز�منا  �ملقبل  فيفري 

باليوم �لوطني لل�صهيد. 

البناء الفنّي يف الرواية )02(
كثرية  فنّية  ب�سور  ــة  ــّرواي ال زخــرت 
واالأفــكــار  االأحــــداث  حتــّول  متتابعة 
ُترى  مرئّية  م�ساهد  اإىل  وامل�ساعر 
الّلحظة  حتدث  كاأّنها  حّية،  وُت�ساَهد 
عنفوانها  بكامل  الــقــارئ  عيني  اأمــام 
ال�ّسرد  من  بكثري  اأبلغ  وهي  َخِبها،  و�سَ
العادي الذي ينقل لنا اخلرب اأو الفكرة 
وهنا  تزيينية،  مل�سات  كّل  من  جمــّردة 
واخليال  البديعّية  املح�ّسنات  تلعب 

لعبتهما اخلارقة.. ! 
من تلك ال�سور اأو امل�ساهد احلّية ناأخذ 
متاأملني  حلظات  عندها  نقف  ــاذج  من

ومفككني لبع�ص عنا�سرها اجلمالية:
امل�سهد االأّول:

تقول الروائّية يف �سفحة 12 وا�سفة 
احلال الذي اآلت اإليه مدينة )اآرليت( 
ــات  ــاع ــع ــس ــة، بــ�ــســبــب االإ� ــرّي ــج ــي ــن ال

الّنووّية:
واأر�ــــص  ــم،  ــاج ــن امل مــديــنــة  "اآرليت 
موبوءة  منطقة  اأ�سبحت  الــّذهــب، 
يــلــّفــهــا، كــمــا قـــال فــريــكــي، كــفــن من 
االأطنان  وماليني  نووّيا،  امل�سّع  الغبار 
ــات تـــذروهـــا ريـــاح  ــف ــّل ــخ مـــن هـــذه امل
رائحة  اأنفا�سنا  يف  فتبعث  حراء،  ال�سّ

املوت البطيء"
معاناة  عن  يعرّب  وبليغ  قــوّي  ت�سوير 
غري  االأعـــمـــال  عليها  ق�ست  مــديــنــة 
ثرواتها  نــهــب  اأجـــل  ــن  م املــ�ــســروعــة 
وال  قانونية  غري  بطريقة  الباطنية 
ميوت  واملال  املادة  اأجل  من  اأخالقّية، 
واحليوان،  واالأر�ــص  وال�سجر  االإن�سان 
ــكــاتــبــة الــــــذروة يف  ـــــا بــلــغــت ال ورمّب
ت�سويرها هذا حني قالت: " يلّفها كفن 
تقول:  اأن  من  بــدال  فهي  الغبار"  من 
دالالت  اإحــدى  عن  ا�ستعا�ست  مّيتة، 
املوت وماآالته وهي الكفن، والكفن هنا 
اأ�سّد من عبارة املوت، الأّنه يكفن مدينة 
فاملاأ�ساة  اأو هي حتت�سر،  حّية بكاملها، 

تكون م�ساعفة.  
يف  توغل  بل  الو�سف  بهذا  تكتفي  وال 

ت�سوير ب�ساعة امل�سهد فتقول:
"يف هذا املكان املوح�ص واملقفر، االأفق 
�سفراء  غــمــامــة  اعـــرتتـــه  اجلــمــيــل 
ــراء يف  ــح ــسّ ــ� ال تــعــد  و�ــــســــوداء، ومل 
الذي  ال�ّساحر  اجلــمــال  ذلــك  نــظــري 
وال  االأوىل،  الوهلة  منذ  ال�ّسائح  ُيبهر 
يف  تبدو  التي  الّرملّية  الكثبان  تلك 
متّوجاتها ك�سعر ح�سناء طويل يتدىّل 

خلف كتفيها..."  
يف  ارتكبت  ب�سعة  جرمية  ت�سف  اإّنها 
التي  البكر  الطبيعة  الطبيعة،  حــّق 
والتي  اجل�سعة،  االإن�سان  يد  اأف�سدتها 
اأطــالل  اإىل  فطري  جمال  كــّل  ــّول  حت
ظلم  ت�سكو  مــّيــتــة  وبــقــايــا  متهالكة 

االإن�سان وفظاعته.
الت�سبيه  عــلــى  الــكــاتــبــة  واعــتــمــدت 
فبدال  معاك�ص،  ب�سكل  لكن  التمثيلي 
من اأن تزيد يف ت�سوير ب�ساعة امل�سهد؛ 
كان  اإذ  االأّول  اأ�سله  يف  اإلــيــه  عــادت 
ي�سبه احل�سناء يف متّوج رماله كتموجه 

�سعرها.. !    
امل�سهد الثاين:

اإذا كان امل�سهد االأّول مادّي بامتياز �سور 
خــراب،  من  به  حــّل  ومــا  املكان  حالة 
احلالة  يف  يــغــو�ــص  ــايل  ــت ال فامل�سهد 
ويحاول  )بالنكا(،  للبطلة  املعنوّية 
 ، ومُي�صُّ ُي�سمع  اأو  ُيرى  ال  ما  يج�ّسد  اأن 

فيجعل القارئ كاأّنه يلم�سه بيديه:
رغيف  عن  تبحث  فتاة  جمّرد  "كنت 
تكاد  منطقة  يف  فقرية  لعائلة  اخلبز 
االأ�سعار  وحتفظ  احلياة،  فيها  تنعدم 
الغرق يف احلزن،  التي مل تتوّقف عن 
والت�سبث باحلياة كي متنحني الكلمات 

�سرخة مكتومة اأطلقها يف هذا الف�ساء 
اأخرى،  مدن  رماد  على  لتحيا  القا�سي 

حتيا ومتوت على وجعنا"
احلـــزن..؟  يف  ــعــار  االأ�ــس تــغــرق  كيف 
�سرخة  احلياة  الكلمات  متنح  وكيف 

مكتومة ..؟ 
فّنانا  يكون  اأن  على  الكاتب  قدرة  هي 
املعنوية  امل�ساهد  لك  يج�ّسد  ت�سكيليا 
املتناق�سات  من  ويجعل  ناطقة،  حّية 
بـــذورا تــربعــم بــاحلــيــاة، ويــعــزف من 

احلزن مو�سيقى فاتنة.. !   
الب�سمة الثقافية:

جند  نقراأها  حني  الروايات  من  كثريا 
فيها كّل �سيء اإال احلديث عن الثقافة 
والفكر، وكاأّن الكاتب ال عالقة له بكّل 
ذلك، اأين ب�سمته..؟ اأين حميطه الذي 
يتفاعل معه ؟ اأين �سخ�سّيته املثّقفة ؟  
ـــذي ينرث  ــو ال ـــّق ه لــكــّن الــكــاتــب احل
الثقافة يف كّل خّط ي�سطره يف كتابه، 
عطرا  ــوردة  ال تفوح  كما  عطرا  يفوح 
اأو فّتتت  يف كّل حاالتها �سواء �سممتها 
ذات  حكيم  رجل  اأخربين  كما  اأوراقها 
يوم.. ! ويف رواية )الزجنّية( تلحظ 
للعيان،  بارزة  الثقافّية  الب�سمة  تلك 
وتدفعه  الف�سول  نار  القارئ  يف  ت�سعل 
احلرية  و�ــســوؤال  واالكت�ساف،  للبحث 

والقلق يرق�ص يف �سدره. 
ح�سر ال�سعر يف رواية الزجنّية وح�سر 
�سينغور عّراب اجلانب  ال�سعراء، فكان 
التي  واأيقونتها  الــّروايــة،  يف  الثقايف 
فهو  م�ساهدها،  من  كثري  يف  �ساحبتها 
جعلت  التي  ال�سهرية  مقولتها  �ساحب 

منها )الزمة الّرواية(:
جميلة" فاأنت  �سوداء  "الأّنك 

اإ�ــســارات مركزة  الــروائــّيــة  واأعــطــت 
العظيم،  االإفريقي  ال�ساعر  هــذا  عن 
رئي�سا  اأ�سبح  ــه  بــاأّن الــقــارئ  وعــّرفــت 
منوذجا  وقّدمت  ما،  يوم  يف  لل�سنغال 
من �سعره يف ق�سيدته )امراأة �سوداء(؛ 

يقول فيه:
�سوداء  امراأة  يا  عارية  امراأة  "يا 

ــاة،  ــي احل هـــو  الــــذي  ــك  ــون ل تكت�سني 
وتقاطيعك التي هي اجلمال..

يديك  ونعومة  ــربُت،  ك ظّلك  كنف  يف 
كانت تع�سب عينّي 

يف واجلنوب وها اأنا ذا يف قلب ال�سّ
حمرتقّة،  قّمة  علياء  مــن  اأكت�سفك 

اأر�سا موعودة.." 
من  ب�سعره  ت�ست�سهد  البطلة  وكانت 
ــزا  رم وت�ستح�سره  اآخـــر  اإىل  ــني  ح

للتحّرر، قالت يف �ص 76:
طويلة،  �ساعات  بالبكاء  فاأجه�ص   .."
ــا  واأن بنف�سي،  اأخــتــلــي  حينما  فــقــط، 

اأح�سن اأ�سعار �سنغور باأمل كبري.." 
اإىل  الهجرة  يف  �سرعت  حــني  وحــّتــى 
وعائلتيهما؛  زوجــهــا  رفقة  اجلــزائــر 
اإذ  لها،  مرافقة  �سينغور  اأ�سعار  كانت 

تقول يف �ص82:
فة  " التحف مالءة �سنغور باجتاه ال�سّ
حمفظة  اإبـــطـــي  وحتــــت  ـــــــرى،  االأخ
ي�ستّد  كّلما  منها  بع�سا  اأرّدد  اأ�سعاره، 

وجعي.."     
وح�سر اأي�سا ال�ساعر ال�ّسوداين الكبري 

مبقطع  وا�ست�سهدت  مرات،  الفيتوري، 
من ق�سيدة له، يقول فيه:

جتنب ال  جتنب  ال  "قلها 
ــي  ــي زجنــيُّ اجلــّد واأّم اأنــا زجنـــّي.. واأب

زجنّية..
اأمتلك  حــّر  لكّني  اأ�ــســود  ــود..  ــس اأ� ــا  اأن

احلرّية.. اأر�سي اإفريقيا.. ! " 
املنا�سلة  املــراأة  مكيبا  مرمي  وح�سرت 
اأغنية  و�ساحبة  امل�سهورة،  االإفريقية 
�سّماها  والتي  اجلزائر(،  يف  حّرة  )اأنا 
يف  الــتــحــرر  رمـــز  ــديــال،  ــان م نيل�سون 
اإفريقيا، )اأّم اإفريقيا(، وكذلك وظفت 
ا �سعّريا لل�ساعرة  الكاتبة يف روايتها ن�سّ
البلغارية بالغا دميرتوفا حتت عنوان 
الدكتور  ترجمة  ــراأة(  ام تكوين  )اأن 

عدنان حافظ، تقول فيه:
االأمل  هو  هذا  امراأة..  تكوين  "اأن 

عندما ت�سبحني فتاة تتاأملني
عندما ت�سبحني عا�سقة تتاأملني 

وجه  على  يــطــاق  ال  اأمل  اأكـــرث  ولــكــن 
االأر�ص 

هذه  كــّل  تعرف  مل  امـــراأة  تكوين  اأن 
االآالم 

اأملا .... اأملا... " 
مميزة،  ثقافية  ب�سمة  ذات  روايـــة 
وتواكب  املوؤّلفة  �سخ�سّية  مع  تن�سجم 
ال�ّسرد  يف  تتورط  وال  الثقايف،  قلقها 
القارئ  منه  يخرج  ال  الذي  )الفقري( 
اإال مبغامرة م�سلية ال ترفع من م�ستواه 
نهمه  ت�سبع  وال  حوا�سه  تــغــّذي  وال 

الفكري.
التنا�ص:

وردت بع�ص امل�ساهد القليلة التي فيها 
مو�سوعات  مع  اأو  الــقــراآن  مع  تنا�ص 

القراآن، من بينها قولها من �ص 139:
" عن  الب�سط  كل  ذراعيها  تب�سط  "مل 

مدينة البليدة. 
�سبحانه  احلــق  قــول  مع  تنا�ص  وفيها 

وتعاىل:
ُعُنِقَك  اإِىَلٰ  َمْغُلوَلًة  َيَدَك  َعْل  جَتْ "َواَل 
َمُلوًما  َفَتْقُعَد  اْلَب�ْسِط  ُكلَّ  َتْب�ُسْطَها  َواَل 
اآيــة  االإ�ــســراء  �ــســورة  مــن  �ُسوًرا"  ْ حمَّ
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يف  اأو  الرواية  يف  القراآن  مع  والتنا�ص 
النجوم  مبثابة  يكون  اأدبــي؛  ن�ّص  اأّي 
�سفحاته،  ــع  تــر�ــسّ ــتــي  ال املــتــالألــئــة 
اآخر  تنا�ص  وهناك  تزيينا،  وتزينها 
مع مذخور الرتاث العربي، مثل قولها:

ت�ستهي  ال  مبـــا  ـــاح  ـــري ال جتــــري   "
حراء". ال�سّ

جتري   " امل�سهور:  للمثل  حتوير  وهو 
الرياح مبا ال ت�ستهي ال�سفن "،

واأي�سا قولها يف �ص 119:
 " عداء  ال�سّ " وتنف�ست 

ه  ن�سّ من  يجعل  من  هو  البارع  الكاتب 
د�سما، يحتاج فهمه وا�ستيعابه وت�سّرب 
بطيئة،  ه�سم  عملية  اإىل  معانيه؛ 
فتت�سّرب  هادئة  نــار  على  ُتعّد  كاأّنها 
يت�سّرب  مثلما  القارئ  روح  اإىل  اأفكاره 
على  االأخ�سر  الّنبات  يف  احلياة  ن�سغ 
ُينبت اجلذور  مهل وتراخ، ولكّنه حني 
 ! ــة..  ــرتب ال يف  عميقا  متــتــّد  يجعلها 
يجعلها  واالأوراق  الفروع  ينبت  وحني 
متتد �ساخمة يف ال�ّسماء، تزهو بجمال 
ذلــك هو  منها..  كــّل جــزء  احلــيــاة يف 

الّن�ص )الروائي( الّناجح.
الّن�ص  بهذا  بّنور  عائ�سة  والروائية 
االأمـــام،  اإىل  متقّدمة  خطوة  تخطو 
لنف�سها  اختّطته  الذي  دربها  موا�سلة 
عربّية،  جــزائــرّيــة  ــة  ــب واأدي كاتبة 
العاملي،  املجد  اإىل  بكلماتها  ت�سراأب 
ق�سر،  اأو  الــزمــن  طــال  تناله  و�ــســوف 
فقلمها ين�سج ُحَلَله اخلالدة وهو يتكّلم 

بالعربي الف�سيح.. !!.

قراءة يف رواية )الزجنّية(
للروائية عائ�ضة بّنور

قراءة  يف كتاب

بقلم: عبد اهلل اليل
laliabdella@yahoo.fr

احللقة الرابعة )الأخرية(



�أ�سئلة عالقة
�أحد �لتالميذ �صاأل �أ�صتاذ �للغة �لعربية :

ملاذ� كلمة "خم�صة" من �أربعة حروف ؟
و ملاذ� كلمة "�أربعة" من خم�صة حروف ؟

و ملاذ� كلمة "مع بع�ص" منف�صلة؟
و ملاذ� كلمة "منف�صلة " مع بع�ص؟
وملاذ� "كلمة و�حدة" من كلمتن؟

و كلمة "كلمتن" من كلمة و�حدة؟
فتح  و  �لتدري�ص  مهنة  �لأ�صتاذ  فرتك 
مطعم )نقانق( لكن �لتلميذ مل يرتكه 
�صاأله  و  للمحل  يف حاله و ذهب عنده 
)يبقى  )نقانق(؟  كلمة  مفرد  هو  ما 

�ل�صوؤ�ل مطروح( !!.

حمطات
ـ عي�ص ر�جل و�إذ� مل ت�صتطع على �لأقل عي�ص 

بنت فاميلية
ـ �أعظم ما قيل يف فن �ملجامالت و�لتبلعيط..وجهك خري 

من �لدر�هم
تاأكل  لزمها  قالو  لطبيب  �د�هــا  مري�صة  مرتو  و�حــد  ـ 

�لفاكية بالق�صور جابلها �لهندي 
حنان  بلي  تعرف  بــزوج  تنو�ص  و  و�حــد  بغطاء  ترقد  ـ 

�لأم 
�عرف  و�حد  غطاء  تلقى  تنو�ص  غطاو�ت  بزوج  ترقد 

بلي حنان �لأخ
ترقد بال غطاء تنو�ص تلقى �صبعة ول ثمانية 

غطاو�ت يف هذه �حلالة �لد�ر ر�هم ي�صيقو
منيز  �أن  ن�صتطيع  ل  بالنقاب   : يقولون  ـ 
يف  ؟  �إمـــر�أة  �أم  رجــل  هــو  هــل  �ل�صخ�ص 
�حلقيقة يف وقتنا بال نقالب وما وّلينا�ص 

نفرقو� بن �لذكر و�لأنثى
ولكنها  خطيبي  تقول  �أن  باإمكانها  كان  ـ 
"�لفايون�ص  بالفرن�صية  وقالت  غامرت 

تاعي"..ونعم �لفايون�ص
ـ و�حد �صق�صى ولد جارهم �ل�صغري جاو �صكنو 
جدد قالو� عندكم �صي�صو�ر فالد�ر؟ قالو �إيه عندنا 

ب�صح خمطوب
�صيئة قول  نف�صية  �صفت زوجتك تعبانة ويف حالة  �إذ�  ـ 
لها �ألب�صي وهيا نخرجو� نتع�صاو بر� و�صوف قدرة �خلالق 

كيف يحيي �لعظام وهي رميم؟!!.

معلومات م�سلية

ال�سوت

اأمثال �سعبية

بعد  متتالية  ــام  اأي  3 ال�سونا  ا�ستخدام   •
النيكوتني  ــع  ــدف ي ــتــدخــني  ال عـــن  ـــــالع  االإق
للخروج من اجل�سم ب�سرعة مما ي�سهل عملية 

ترك التدخني.
االأ�سدقاء  اأكرث  فاإن  البحوث  اأحد  • بح�سب 
اأنف�سهم  عــن  يتحدثون  الــذيــن  هــم  اإزعــاجــا 

دائما.
لدرجة  ب�سغاره  جدا  يعتني  احلمام  • طائر 
وهو  يوما   40 ملدة  االأنظار  عن  يخفيهم  اأنــه 

العمر الذي ي�سبحون فيه بالغني.
يف  يكون  الثلج  اأكل  يف  بالرغبة  ال�سعور   •

الغالب ب�سبب نق�ص احلديد يف اجل�سم.
مت  ــذي  وال احلــايل  بيب�سي  �سركة  �سعار   •
مبلغ  ال�سركة  كلف   2008 ــام  ع ت�سميمه 

مليون دوالر.
كــان  عــ�ــســر  الــتــا�ــســع  الـــقـــرن  مــطــلــع  يف   •
على  واأرجلهم  ينامون  اأوروبـــا  يف  الفالحون 
اأن  منهم  اعتقادا  روؤو�سهم  ولي�ص  الو�سائد 

االأقدام اأكرث معاناة من الروؤو�ص.

15 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على اللي 
مي�سي بال 

كرعني 
وطريقو 
للوذنني

حدث يف مثل هذا اليوم
�لتا�صع ع�صر 

من �صهر جانفي
بيرب�ص  الظاهر  بقيادة  امل�سلمون  ـ   1268

ي�سرتدوا يافا من ال�سليبيني.
اآخر  ع�سر  ال�ساد�ص  لوي�ص  اإعدام  ـ   1793
ملوك فرن�سا على يد رجال الثورة الفرن�سية 

مع زوجته امللكة ماري اأنطوانيت.
مع  بحماية  ترتبط  دبي  اإمــارة   -  1820

اململكة املتحدة.
بقيادة  الــربيــطــاين  االأ�ــســطــول   -  1839
ليبداأ  ــدن  ع احــتــالل  مــن  يتمكن  "هن�ص" 

ا�ستعمارا لها دام حتى عام 1967.
وت�سمه  ال�سودان  حتتل  بريطانيا  ـ   1899
الــربيــطــاين  الـــ�ـــســـودان  مــ�ــســر وتــعــلــن  اىل 

امل�سري.
تق�سف  زبلني" االأملانية  "مناطيد   -  1915
 20 وتقتل  املتحدة  باململكة  يارموث  مدينة 
التاريخ  يف  جــوي  ق�سف  اأول  وهــو  ا،  �سخ�سً

وذلك يف احلرب العاملية االأوىل.
من  رم�سان  عــبــان  عــن  االفـــراج  ـ   1955
االعتقال  من  �سنوات   5 بعد  احلرا�ص  �سجن 
بتهمة  اال�ستعمارية   ال�سلطات  طــرف  مــن 

االنتماء اإىل املنظمة اخلا�سة.
تغتال  الفرن�سي  الـــدرك  قــوات  ـ   1956
بتلم�سان  زرجــــب  بــن  عــــودة  بــن  ــور  ــت ــدك ال
ملجاهدي  الــعــالج  تــقــدمي  تهمة  لــه  موجهة 

جي�ص التحرير الوطني.
نووية  حمطة  اأول  تد�سن  الهند  ـ   1970

لتوليد الطاقة  .
فوق  مــرة  الأول  الثلوج  ت�ساقط  ـ   1977
مدينة ميامي يف فلوريدا، وهي املرة الوحيدة 

امل�سجلة يف التاريخ.
باملغرب.  1984 انتفا�سة   -  1984

النووي  املفاعل  تفتح  اجلــزائــر  ـ   1992
طرف  مــن  للتفتي�ص  و�ــســارة  بعني  "�سالم" 

مفت�سي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عنا�سر  من  باملائة   80 من  اأكــرث  ـ   2000
اإطار  يف  ا�سلحتها  ت�سلم  امل�سلحة  اجلماعات 
املر�سوم الرئا�سي للعفو و القانون حول عودة 
الداخلية  وزير  اأعلنه  ح�سبما  املدين،  الوئام 

خالل لقاء �سحفي.
هرانت  الرتكي  ال�سحفي  اغتيال   -  2007
الدائمة  ملطالبته  �سحيفته  مقر  اأمــام  دينك 
قبل  من  لــالأرمــن  اجلماعية  االإبـــادة  بــاإدانــة 

االأتراك اأثناء احلرب العاملية االأوىل.
2011 - زلزال عنيف ي�سرب جنوب غربي 
باك�ستان بلغت قوته 7.2 درجة على مقيا�ص 
ريخرت و�سعر به باأنحاء متفرقة من باك�ستان 

والهند ودبي والبحرين.
تقوده  غامبيا  يف  ع�سكري  تدخل   -  2017
واليته  املنتهية  الرئي�ص  الإجــبــار  �سيدياو 
للرئي�ص  من�سبه  تــرك  على  جــامــع  يحيى 

املنتخب اآداما بارو.

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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ـــــاج  ـــــدج ــــــع �ل ــــــــات م ب
ـــــــح يـــــقـــــاقـــــي ـــــــّب �ـــــــص

حكـــمة
ل��ي�����س لأنهم  ب��ع�����س ال���ن���ا����س ع��ظ��م��اء 
عظماء، بل لأن املحيطني بهم �صغارا

�ضورة م�ضحكة

�صي  يــا  �أنــــت يف قــمــة جمـــدك  ـ هــل 
عالوة؟

ر�بح بلعيدي �صوق نعمان
�آه يا ر�جل �لقمة �لوحيدة �لتي و�صل 

�إليها عمك عالوة..قمة �لإفال�ص؟!!.
ت�صييده  �إيفل مت  برج  �أن  �صمعت  ـ هل 

بحديد جز�ئري مائة باملائة؟
م�صطفى بن حممد �لعلمة
ت�صييدها  مت  كامل  فر�ن�صا  ولــدي  يا 
برو�تنا..�صوف �حنا و��ص درنا برو�ت 
لبالد ما�صي نلوموها على ��صتغاللنا؟!!.

ـ كيف لنا �أن نقنع �جليل �جلديد باأن 
�إذ� كنا حماطن  �لنجاح  �أ�صا�ص  �لتعليم 

بخريجن فقر�ء ول�صو�ص �أثرياء؟
بادي�ص بو�صو�رب �أم �لبو�قي
لي�ص  �لــــر�ء  �أن  تــفــهــم  لزم  �أول 
فهو  �لدر�ص  بقية  �لنجاح..�أما  �أ�صا�ص 
با�ص  تخّل�ص  لزم  يعني  �لأجــر  مدفوع 

�لل�صو�ص  من  �أنــت  وّل  نفهمك..�فهمت 
�لأثرياء!؟.

ـ �صي عالوة �لرجاء رّج �ملخ جيد� قبل 
فتح �لفم؟

�صوقي.ح عن �لبي�صاء
�صوقي  يا  كبييييييييييييييري  �أنت  كم 

�ملخيخ؟!.
ـ حالتك دميا ت�صحك يا �صي عالوة وما 

يهمك�ص يف �لدنيا؟
لينة بوعمرة خن�صلة
�حلليب  �ختفاء  رغم  �أ�صحك  �صاأظل 
ـــاء و�لـــهـــروب �ملنظم  �مل ــــة  و�أزم �ملــقــنن 
كورونا  ــص  ــريو� وف �لنقدية  لل�صيولة 
و�لبلهاء..�صاأظل  �لعي�ص  وه�صا�صة 
ــعــنــاء ورغــــم �لــذيــن  ـــم �ل ــحــك رغ �أ�ــص
�لدنيا  يف  يهمك�ص  ما  حالتك  يقولون 
و�لقولون  �له�صم  وع�صر  �مل�صافات  وُبعد 

و�لزهامير و�لأغبياء؟!.

ماهو�ص مذبوح 
وحالل..يف 
ر�يكم مات 

�صهيد؟!



كانت موجهة لال�ضتهالك الب�ضري و�ضط مدينة �ضطيف

بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص

�سطيف

ميلة

اأم البواقي

بدري. ع

متكــن اأم�ــص، عنا�ســر ال�سرطــة باالأمــن 
احل�ســري الثالث بــاأم البواقــي من توقيف 
�ستــة اأ�سخا�ــص تورطــوا يف ق�سيــة �سرقــة 
البي�ســاء،  باالأ�سلحــة  والتهديــد  بالعنــف 
ياأتــي ذلــك بعــد تقــدم �سخ�ســني اإىل مقر 
االأمــن احل�ســري الثالــث، لغر�ــص تقــدمي 
�سكوى يف مو�سوع ال�سرقة بالعنف والتهديد 

باالأ�سلحــة البي�ساء من نوع �سكني ومطرقة 
من قبل جمموعة من االأ�سخا�ص جمهولني، 
والتــي م�ست هاتفــني نقالني ذكيــني، ومبلغ 
االأبي�ــص،  املعــدن  مــن  و�سل�سلــة  مــايل، 
حتقيــق  فتــح  ليتــم  بلوتــوث.  و�سماعــات 
املعلومــات  كافــة  وبا�ستغــالل  الق�سيــة  يف 
مــن  ال�سرطــة  عنا�ســر  متكــن  واملعطيــات، 

حتديــد هوية املتهمــني و توقيفهم، ويتعلق 
االأمر ب�ستة اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 
18 و 21 �سنة، فيما مت اأجناز �سدهم ملف 
جزائي عــن ق�سيــة تكوين جمعيــة اأ�سرار 
متبوع بال�سرقة بالعنف مع التهديد ب�سالح 
اأبي�ص واإخفاء اأ�سيــاء م�سروقة وتقدميهم 

للجهات الق�سائية.

بالأمن  �ل�صرطة  عنا�صر  متكنت 
�لبو�قي،  ــاأم  ب �لثالث  �حل�صري 
يف  �صاب  توقيف  مــن  �أمــ�ــص،  يــوم 
ق�صية  يف  تــورط   �صنة   33 �صن 
�ل�صرقة بالك�صر من د�خل م�صكن 
مع ��صرتجاع جزء من �مل�صروقات، 
�صخ�ص  تقدم  �أن  بعد  ذلك  ياأتي 
�لثالث،  �حلــ�ــصــري  �لأمــــن  ملــقــر 
مو�صوع  يف  �صكوى  تقدمي  لغر�ص 
م�صكنه  د�خـــــل  مـــن  ــة  ــرق ــص ــ� �ل
خمتلفة،  �أغــر��ــص  طالت  و�لتي 
من  مكنت  �لق�صية  يف  �لتحريات 
حتديد هوية �ملتهم بعد �أن حاول 
�لفر�ر، و�لذي عر بحوزته على 
على  يحتوي  بال�صتيكي  كي�ص 
�أنها  تبن  �حلــلــي  مــن  جمموعة 
�لعثور  مع  �مل�صروقات  من  جــزء 
كيتور،  نوع  من  �أبي�ص  �صالح  على 
ليتم �جناز ملف جز�ئي �صده عن 
ق�صية �ل�صرقة بالك�صر من د�خل 
م�صكن بتو�فر ظريف �لليل و�لتعدد 
�أ�صياء  و�إخفاء  و��صتعمال مركبة 
�جلهات  �أمــام  وتقدميه  م�صروقة 

�لق�صائية.

متكن عنا�صر �أمن د�ئرة �لقر�رم قوقة بولية 
 330 وحجز  �أ�صخا�ص   03 توقيف  من  ميلة 
من  قارور�ت  و09  �لعقلية  �ملوؤثر�ت  من  قر�صا 
�ل�صو�ئل �ملهلو�صة، بالإ�صافة �إىل 155 وحدة 
�لقر�رم  مبدينة  �لكحولية  �مل�صروبات  مــن 

قوقة.
وتعود تفا�صيل �لق�صية �إىل تلقي عنا�صر �أمن 
�لد�ئرة ملعلومات مفادها قيام �صخ�صن برتويج 
�إثرها  وعلى  �ملدينة،  و�صط  �لعقلية  �ملوؤثر�ت 

توقيف  مــن  مكنت  ميد�نية  خطة  و�صع  مت 
و46   36 �لعمر  من  �لبالغن  فيهما  �مل�صتبه 
 67 على  بحوزتهما  عر  وبتفتي�صهما  �صنة، 
دج   6500 قــدره  مــايل  ومبلغ  مهلو�صا  قر�صا 
�لنيابة  مع  وبالتن�صيق  �لرتويج،  عائد�ت  من 
عر  �أيـــن  م�صكنيهما  تفتي�ص  مت  �ملخت�صة 
و09  �لعقلية  �ملــوؤثــر�ت  من  قر�صا   263 على 
م�صكن  د�خــل  �ملهلو�صة  �ل�صو�ئل  من  ــارور�ت  ق
�أحدهما، وبعد ��صتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية 

مت تقدمي �مل�صتبه فيهما �أمام �لنيابة �ملخت�صة 
مبيلة.

ويف �ل�صياق ذ�ته مت توقيف �صخ�ص يبلغ من �لعمر 
61 �صنة يقوم ببيع وترويج �مل�صروبات �لكحولية 
�ملدينة،  و�ــصــط  �ل�صياحية  �صيارته  مــن  على 
وحدة   155 على  �ل�صرطة  عنا�صر  عر  حيث 
د�خل  و�لأحــجــام   �لأنـــو�ع  خمتلفة  �خلمور  من 
�صيارته، ليتم تقدميه �أمام �لنيابة �ملخت�صة بعد 

��صتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية.

توقيف  مــن  �صطيف  وليـــة  �أمـــن  م�صالح  متكنت 
�للحوم  ــن  م مــعــتــربة  كمية  حــجــز  ــع  م �صخ�صن 
�لب�صري  لال�صتهالك  �صالح  غري  "دجاج"  �لبي�صاء 
ناهز وزنها �لقنطارين و�لن�صف، وهي �للحوم �لتي 
مدينة  و�صط  �لب�صري  لال�صتهالك  موجهة  كانت 

�صطيف.
�أطرها  �لعملية  فــاإن  �لأمــن  م�صالح  بيان  وح�صب 
بامل�صلحة  و�لنظافة  �لتطهري  جمموعة  ـــر�د  �أف
ولية  لأمــن  �لتابعة  �لعمومي  لــالأمــن  �لــولئــيــة 
على  متت  رقابية  دوريــات  عقب  وجــاءت  �صطيف، 
م�صتوى �صوق "عبا�صة عمار" و�لكائنة و�صط مدينة 

�صطيف، حيث متت مر�قبة مركبة غري مهياأة متنها 
�للحوم  من  معتربة  كمية  تنقل  �أنها  تبن  �صخ�صن 
ون�صف،  �لقنطارين  وزنها  ناهز  "دجاج"  �لبي�صاء 
وهذ� دون مر�عاة �أدنى �صروط �ل�صحة و�لنظافة 
�أو  وثيقة  �أي  على  تتوفر  ل  حمولة  باأنها  علما 
�صحتها  �أو  م�صدرها  تثبت  بيطرية  طبية  �صهادة 
عر�ص  مــع  حجزها  ليتم  �لب�صري،  لال�صتهالك 
عدم  �أكد  �لذي  �لبيطري  �لطبيب  على  منها  عينة 
و�صعها  مت  حيث  �لب�صري،  لال�صتهالك  �صالحيتها 
حتت ت�صرف �مل�صالح �ملخت�صة ق�صد �إتالفها مع فتح 

حتقيق يف مالب�صات �لق�صية.

�أح�صت م�صالح �أمن ولية �صطيف خالل �صهر 
خمالفة    4265 حترير  �لفارط  دي�صمرب 
مرورية و900 جنحة مرورية �صملت 1099 
�لبال�صتيكي  �ل�صريط  ��صتعمال  خمالفة 
و669  �ملركبة،  زجــاج  على  للروؤية  �ملعتم 
�ملعيق  �لتع�صفي  و�لوقوف  �لتوقف  خمالفة 
حالة   633 ت�صجيل  مت  كما  �ملــرور،  حلركة 
و440  للمركبات  بالن�صبة  باحلظرية  و�صع 
للدر�جات  بالن�صبة  باحلظرية  و�صع  حالة 

�لنارية.
وقامت م�صالح �لأمن خالل ذ�ت �لفرتة بنحو 

438 �صحب لرخ�ص �ل�صياقة منها 395 ملدة 
مت  كما  �أ�صهر،   06 ملدة  و170  �أ�صهر   03
حترير 264 خمالفة لعدم ��صتعمال �خلوذة 
�لنارية، وكذ�  بالن�صبة لأ�صحاب �لدر�جات 
201 خمالفة عدم �حرت�م قو�عد �ل�صياقة 
تخ�ص  خمالفة   118 عن  ناهيك  �ل�صليمة، 
�أثناء  �لنقال  للهاتف  �ليدوي  �ل�صتعمال 
بو�صع  �لتقيد  عدم  خمالفة  و96  �ل�صياقة، 
عملية   77 ت�صجيل  مت  كما  �لأمـــان،  حــز�م 
ل�صائقي  بالن�صبة  �ل�صياقة  لرخ�ص  �صحب 

�لدر�جات �لنارية.

�سي الأورا�سي..
قم للمعلم وفه التبيجال... كاد املعلم اأن يكون ر�سوال... 
منحو  يف  كنت  تاأجيال...  واأجلته  حقو  يف  لعب  واأنــت 
الدرجات بخيال...  وملا و�سل للرتقيات هديتو حيال... 
وقلت  وحيلة...  حيلة  باألف  احل�س�ص  يف  عليه  لعبت 
�سربو لهذي املدة اأمر م�ستحيال... وقبلها �سغطت عليه 
طويلة...  نف�سو  وكانت  من�سب  عن  تخلي  مي�سي  با�ص 

واليوم يقولك ح�سبي اهلل ونعم الوكيل...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف �ضتة اأ�ضخا�ض زرعوا الرعب باأحياء اأم البواقي
وجب الكالم

اإن اأهم امل�ساكل التي تتخبط فيها البالد والتي ت�سببت 
القطاعات وت�سببت يف عدم حتقيق  العديد من  ف�سل  يف 
ت�سببت  والتي  بل  اأخرى  قطاعات  يف  تطور  اأو  تقدم  اأي 
يف تو�سع الهوة بني املواطن وامل�سوؤول ومن خالل هذا بني 
البريوقراطية  م�سكلة  نذكر  ال�سلطات  وخمتلف  املواطن 
االآفة  هذه  باتت  فقد  البريوقراطية،  اآفة  باالأحرى  اأو 
مبثابة "حجر عرثة" اأمام اأية نه�سة ي�سبو اإليها ال�سعب 
وباعرتاف  اجلمهورية  رئي�ص  باعرتاف  وهذا  والدولة، 
وعندما  منا�سبة،  من  اأكرث  يف  اأي�سا  اجلمهورية  و�سيط 
ياأتي االعرتاف بوجود بريوقراطية يف البالد من امل�سوؤول 
اجلمهورية  و�سيط  مبكانة  وم�سوؤول  الدولة  عن  االأول 
البريوقراطية قد  اأن  اأي  االأمر جلل،  باأن  يعني  ما  فهذا 

بلغت درجة عليا من التعفن والنتانة.
ال �سك اأن البريوقراطية مل تعد توؤرق املواطن الب�سيط 
فح�سب، بل اإنها باتت توؤرق حتى امل�سوؤولني الذين ينوون 
العمل باإخال�ص للنهو�ص بالبالد، حيث اأن البريوقراطية 
مل تعد ت�سمح بتج�سيد اأي م�سروع مهما بلغت اأهميته ومل 
تعد ت�سهل جت�سيد اأية فكرة مهما كانت "�سهلة التنفيذ" 
املمكن  من  جتعل  التي  الو�سيلة  هي  البريوقراطية  الأن 
عمومية  اإدارة  كل  يف  هناك  اأن  يعني  ما  وهذا  م�ستحيال 
فاإن  وبالتايل  العراقيل،  خلق  على  تعمل  موازية  اإدارة 
و�سيط  مبرا�سلة  يتم  ال  قد  البريوقراطية  على  الق�ساء 
نف�سه،  رئي�ص اجلمهورية  اجلمهورية وال حتى مبرا�سلة 
التقارير  و�سول  حتى  متنع  من  نف�سها  فالبريوقراطية 
وبهذا  له،  امل�ستكى  اإىل  ال�سكوى  �ساحب  من  واملرا�سالت 
قد  البريوقراطية  حماربة  يف  التقليدية  الطرق  فــاإن 
فعالة  نراها  التي  الطريقة  فــاإن   لهذا  نفعا،  جتدي  لن 
االأفعال  جمموعة  اإىل  "البريوقراطية"  ت�سم  اأن  هي 
�سن  يتم  اأن  القانون، مبعنى  عليها  ويعاقب  التي يجرمها 
قانون جديد يجرم البريوقراطية، متاما كالقانون الذي 
يجرم التعدي على اأي عامل يف املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية 
اأثناء  موظف  اأي  على  االعتداء  يجرم  الذي  والقانون 
تاأدية مهامه، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فعلى الدولة 
اأن متنح �سالحيات لالأمن من اأجل فتح حتقيق اآين عند 
البريوقراطية  تبليغ من مواطن �سد موظف ميار�ص  كل 
يف اأية موؤ�س�سة اأو اإدارة عمومية، وهذا ما ميكن اأن يدخل 
فاإن  واملواطن،  املوظف  بني  القانون  اأمام  امل�ساواة  �سمن 
واالإهانات  االعتداءات  من  احلماية  حق  للموظف  كان 
اأثناء تاأدية مهامه فاإن للمواطن احلق يف اأن يحرتم واأال 

يهان من خالل ممار�سة البريوقراطية يف حقه.
الطرق  من  وغريها  واملــرا�ــســالت  ال�سكاوي  �سجل  اإن 
نفعا،  جتــد  مل  البريوقراطية  حمــاربــة  يف  التقليدية 
بع�سهم  يغطي  ما  عادة  الواحدة  املوؤ�س�سة  يف  فاملوظفون 
عن بع�ص وبالتايل فاإنه من غري املعقول اأن يقف موظف 
يف �سف مواطن واإن كان االأخري على حق، بل اإن الوحيد 
�سف  ويف  املظلوم  املواطن  �سف  يف  يقف  اأن  ميكن  الــذي 
البريوقراطية  القانون  يجرم  وحني  القانون،  هو  احلق 
تطبيق  على  دائــمــني  وحــر�ــص  متابعة  هــنــاك  وتــكــون 
االأمر  ا�ستلزم  ما  كل  "البريوقراطيني"  على  القانون 
"الت�سيب والبريوقراطية  ذلك فاإننا �سنق�سي حتما على 
واخلا�سة"  العمومية  واملوؤ�س�سات  االإدارات  يف  واحلقرة 

اأما عدا ذلك فاإن البريوقراطية باقية وتتمدد.

للق�ضاء على البريوقراطية

حمزه لعريبي
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توقيف �ضارق 
م�ضوغات من داخل 
م�ضكن باأم البواقي

حجز موؤثرات عقلية وخمور بالقرارم قوقة

حجز قنطارين ون�ضف من الدجاج 
الفا�ضد ب�ضوق عمار عبا�ضة 

حترير 4265 خمالفة مرورية و�ضحب 
�ضياقة  رخ�ضة   438

اأم البواقي

قاملــة

ميلة

حجز 30 قنطار من الفحم 
اخل�ضبي بقاملة 

اإنقاذ 03 اأ�ضخا�ض اختنقوا 
بالغاز يف وادي النجاء  

حجز �ضاحنة حمملة بـ 13 حمرك 
مهرب مبك�ضاينة

متكن اأفراد الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 
بربج �سباط من توقيف �سخ�ص ينحدر من والية 

�سكيكدة، عرث لديه على 60 كي�سا بال�ستيكيا معباأة 
مبادة الفحم �سعة كل كي�ص 50 كغ، اأي ما جمموعه 

�ساحبها  وتوقيف  الكمية  حجز  مت  اأين  قنطارا،   30
الذي حول اإىل مقر الفرقة ال�ستكمال التحقيق، ثم 

حتويله للجهات الق�سائية.

متكنت الوحدة الثانوية للحماية املدنية بوادي 
النجاء من اإ�سعاف واإجالء 03 خمتنقني ب�سبب 

اإ�ستن�ساق غاز اأحادي الكاربون املنبعث من مدخنة 
العمارة بحي 100 م�سكن ببلدية وادي النجاء، علما 

اأن ال�سحايا من عائلة واحدة، وترتاوح اأعمارهم 
بني �سهرين و30 �سنة ولهم دوار بالراأ�ص، حيث 

مت حتويلهم من طرف م�سالح احلماية املدنية اإىل 
اإ�ستعجاالت وادي النجاء.

قامت اأم�ص، م�سالح اأمن دائرة م�سكيانة من توقيف 
�ساحنة عرث بداخلها على 13 حمرك ملركبات 

خمتلفة مهرب، العملية متت على م�ستوى اأحد نقاط 
املراقبة، اأين مت توقيف �ساحنة كان يقودها �ساب 
يف 31 �سنة من والية الوادي، وبعد عملية تفتي�ص 

روتنية تبني اأن ال�ساحنة حمملة بـ13 حمرك 
ملركبات خمتلفة مهربة، كانت خمباأة باإحكام 
وبطريقة مموهة حتت �سناديق اخل�سر، ليتم 

حتويل ال�ساحنة اإىل مركز ال�سطة، اأين مت اجناز 
ملف جزائي عن ق�سية التهريب با�ستعمال و�سيلة 

نقل، قدم مبوجبه اأمام اجلهات الق�سائية مع ت�سليم 
املحجوزات ملفت�سية اأق�سام اجلمارك باأم البواقي.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

بن �ستول.�ص
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بدري. ع
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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