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قافلة طبية زارت عديد امل�ساتي
 بالولية منذ يوم الأحد

ثنية ال�سنوبر بوادي ال�سعبة

ب�سبب النق�ص امل�سجل يف عدد احلافلت

�حلماية �ملدنية 
يف جندة �ملر�شى مبناطق 

�لظل يف باتنة

مو�طنون ي�شتعجلون
 ربط �شكناتهم بالكهرباء

حافالت �لنقل
 �ملدر�شي مل ت�شل

 م�شاتي بفم �لطوب
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باتنة

�سطيف

قا�سر يقتح��م م�سكنا وي�ستويل على جموهرات بقيم��ة 100 مليون �سنتيم بباتنة مت توقيفه متلب�سا ببيع امل�سروقات 
مبحلت املجوهرات يف بوعقال

�ص 16

الوايل يوجه تعليمات �ضارمة للجان التوزيــع

االإ�سرار على �سفافية العملية يوؤخر توزيع ال�سكنات بباتنة

حتديد موقع ال�سوق اجلهوية للمواد الغذائية بباتنة

حتديد موقع لتوطني 
م�شروع �ل�شوق �جلهوية 
للمو�د �لغذ�ئية بباتنة

مت يوم اأم�ص االأول حتديد اأر�سية الإجناز �سوق جهوية للمواد 
الغذائية ببلدية وادي ال�سعبة على م�ساحة تقدر بحوايل 28 

هكتارا، والتي تقع مبحاذاة املحول املزدوج بني الطريقني الوطنيني 
و03...  �ص 7704 

يف انتظار موافقة وزارة التجارة على امل�ضروع

اأرجع وايل باتنة توفيق مزهود التاأخر يف الإفراج عن القوائم الأولية للم�ستفيدين من ال�سكنات العمومية الإيجارية 
بعدد من بلديات ولية باتنة اإىل توا�سل التحقيقات التي تقوم بها اجلهات املعنية من اأجل �سمان �سفافية اأكرث على 

�ص 04العملية وو�سع اأ�سحاب امللفات الذين تتوفر فيهم �سروط ال�ستفادة من هذا النوع من ال�سكن... 

خن�سلة

اأم البواقي

�ص 08

�أن�شار "ناربتي" 
��شتغلو� زيارة �لو�يل 

وطالبو� بالإ�شر�ع 
يف تهيئة �مللعب 

جنم تازقاغت

ا
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يل راحو... ماخالو 
خري فلي جاو

يبدو اأن اأحداث ال�سغب والفو�سى احلا�سلة 
يف الدولة ال�سقيقة تون�ص اليوم اإمنا هي تكرار 
ل�سيناريو اأحداث كثرية متوقعة تلت التغيريات 

واالنقالبات التي حدثت يف عديد الدول 
العربية، حني ينفجر ال�سعب غ�سبا و�سخطا 

ومتردا على و�سع جاء نتيجة تراكم اأخطاء يف 
تداول ال�سلطة وحتمل امل�سوؤولية واإدارة �سوؤون 

البالد وتوزيع حقوق العباد بالت�ساوي، ليدفع 
اجلديد �سريبة خلفها القدمي الذي عاث فيها 
�سرقة وف�سادا رفقة حا�سية اقل ما يقال عنها 

اأنها الع�سابة التي اأف�سدت البالد، ليقف اجلديد 
عاجزا اأمام الفو�سى احلا�سلة وهو يحاول اإعادة 

االأمور اإىل ن�سابها ولن يجد من كل حماوالته 
غري نظرات التجرمي التي خلفتها نف�ص الع�سابة.

فاالأمانة التي تعر�ست للخيانة مرات مرات 
ا�سقط فيها ال�سعب نظرة الثقة التي لن تنفع 

�سعارات الدميقراطية يف تاأ�سيلها، وجدت نف�سها 
اليوم مثقلة باالأوجاع والهموم بعد اأن جاع 

الفرد و�سعر بالربد واالحتياج، وغّلقت يف وجهه 
كل اأبواب الفرج واحلياة الرغيدة لي�سطر اإىل 
التفريج عن كل ذلك بالغ�سب والتمرد واحلرق 
والك�سر، لي�ص الأنه يهوى التخريب بل الأن كاأ�ص 
�سربه فا�ست ومل تعد ت�ستوعب املزيد رغم اأنه 

على دراية باأنه �سيكون اخلا�سر االأكرب يف كل 
احلاالت لكن �سوء حالته بلغ حد الياأ�ص ومل يعد 

يقوى على التربير.
فرغم اأن الرئي�ص التون�سي قي�ص �سعيد 

الذي بلغ من�سب الرئا�سة بكل دميقراطية 
مل يكن املت�سبب يف االأزمة التي تعاين منها 

ال�سقيقة تون�ص اليوم، من حيث تردي الظروف 
االقت�سادية واالجتماعية واملعي�سية اإال اأن 

اأ�سابع االتهام وجهت له بعد اأن "غ�سب ال�سعب" 
كونه الراعي الذي جاء بعد تعفن االأو�ساع 

وتزايد االآالم واالأوجاع، اجلديد الذي �سيدفع 
�سريبة القدمي الذي خان و�سرق وباع، حتت 

راية "يل راحو ماخالو خري فلي جاو" لتح�سب 
اأي حركة منه على اأنها حماولة تالعب بحقوق 
ال�سعب وم�سروع خداع، رغم اأن االأمر يحتاج اإىل 

�سرب كبري وتريث خا�سة اأن االأزمة تزامنت مع 
االأزمة العاملية التي اأرخت ب�ساللها على كافة 

امليادين وكل بقاع العامل، وكون ال�سعب التون�سي 
�سعب دميقراطي بطبعه فاملطلوب منه اأن يكون 

هذه املرة اأكرث عقالنية من ذي قبل ويف ظل 
تزايد املكائد من حوله واالطماع.

                                                              غيضض من فيضض 
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يبدو اأن وكالة باتنة ل�سركة الكهرباء والغاز "�سونلغاز" 
ال تــويل اأي اأهمية ل�ســكاوي املواطنني وال حتى ملرا�سالت 
ال�سلطــات املحليــة، حيــث انــه وبالرغــم مــن املرا�ســالت 
العديــدة التي تفيــد بوجود عدة اأعمــدة كهربائية على 
م�ستــوى قــرى باإقليم بلدية ثنيــة العابد اآيلــة لل�سقوط 
وبالتــايل فاإنهــا ت�سكل خطــرا على ال�ســكان اإال اأن م�سالح 
ال�سونلغــاز مل تعر االأمر اأية اأهميــة، فمتى �ستتحرك؟ اأم 

عندما يتعر�ص املواطن لالأذى؟

بطاقة حمـــــــــراء
�سونلغاز ال تتحرك

auresbook
قال: حممد فروخي

 )وزير ال�صيد البحري( 
الربوتينات  اأن  للجزائريني  ..."اأقول 

لي�صت حم�صورة فقط يف ال�رسدين".
قلنا: يا راجل... هذا الكالم جاء على وزن "ما�شي 

�شرط املواطن ياكل كل يوم ياوؤورت".

امل�سكل يف "املري" ما�سي يف البلدية

طابع 3 اآالف بـ 4 اآالف

فيديو اإ�سهاري لتو�سيح "�سنوات االإ�سهار"

م�ستوى جامعي... عائق

علق رواد التوا�سل االجتماعي على املن�سورات املخلدة لالإ حتفاالت اخلا�سة باليوم الوطني للبلدية 
يتما�سى  ثرية  "برامج  معظمها   يف  �سطرت  والتي  الكبري  االورا�ص  واليات  بكل  جانفي   18 لـ  املوافق 
وحجم املنا�سبة" خا�سة من خالل اإبراز اأهمية هذه املوؤ�س�سة العريقة ومناقبها واأهدافها يف خدمة 
املواطن، اأين عربوا باأن امل�ساألة ال تتعلق باملوؤ�س�سة واإمنا بـ "االميار وتوابعهم" الذين ظلوا الطريق يف 

كثري منها وباالأخ�ص بلديات مناطق الظل.

ي�سهد �سوق الطوابع الربيدية هذه االأيام بباتنة اأزمة خانقة وخ�سو�سا فيما يتعلق "تامرب اجلن�سية" 
والذي تقدر قيمته بـ 30 دج، وزادت حدة هذه االأزمة، موجة تالميذ الباكالوريا التي غزت م�سالح 
العدالة  ال�ستخراج "�سهادة اجلن�سية" املطلوبة يف ملف البطاقة الوطنية البيوميرتية، فاإ�سافة اإىل 
اأربع اأو خم�ص اأيام من االنتظار، يجد املواطن والتلميذ نف�سه يف رحلة �ساقة بني االأك�ساك بحثا عن 
الربيد" واالأك�ساك  "اخلزناجي" و"م�سالح  بني  لالتهامات  تبادل  �سكلت  االأزمة  هذه  بريدي،  طابع 
خ�سو�سا تلك القريبة من مقر الهيئة االإدارية للعدالة، ومن جهة اأخرى رفع االحتكار وامل�ساربة من 

قيمة الطابع 10 دج و20 دج املتوفر جمتمعا اإىل حد مقبول اإىل 40 و50 دج لكل 30 دج.

ك�سفت م�سادر اعالمية اأن فيلم "�سنوات االإ�سهار" للفنان القدير عثمان عريوات �سيعر�ص قريبا بعد 
ن�سره  �سبب  اأن  امل�سادر،  الكوميديا اجلزائرية ح�سب ذات  اأ�سطورة  اأو�سح  �سنه على منعه، حيث   18
املتحدثة  املزيفة  احل�سابات  تكذيب  اأجل  من  جاء  طويلة،  مدة  غيابه  بعد  االن�ستغرام  عرب  فيديو 
من  االأ�سخا�ص  على  واالإحتيال  الكذب  كمية  الحظت  الأنني  "الفيديو  القدير  الفنان  وقال  باإ�سمه، 

خالل ح�سابات مزيفة وكاذبة".

على الرغم من تثمني معظم رجال ال�سيا�سة، ال�سروط الواردة يف م�سودة م�سروع قانون االنتخابات 
والتي يجب اأن تتوفر يف املرت�سحني لع�سوية املجال�ص، اإال اأن اأغلبهم حتفظ ب�ساأن النقطة الثانية يف 
امل�سودة، والتي تن�ص على �سرط اإثبات ح�سول املرت�سح على م�ستوى جامعي، خ�سو�سا "جمل�ص االأمة" 
جميع  ي�سمل  كان  اإن  به  مرحب  ال�سرط  اأن  واأ�سافوا  اخليار،  م�ساحات  �سي�سيق  ذلك  باأن  متحججني 

الفئات.

هــي قيمــة ديــون موؤ�س�ســة �سونلغاز التــي ارتفعــت 3 اأ�سعاف 
خــالل فــرتة كورونــا، اإذ ارتفعت ديــون �سونلغاز مــن حوايل 60 
مليــار دج �سهــر مار�ــص اإىل اأزيد مــن 180 مليــار دج حاليا، وهي 

ديون مرتتبة �سواء على املوؤ�س�سات اأو االأ�سخا�ص.

دج مليار   180

رقم
اليـــوم
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لكل مقام مقال
القدرة ال�سرائية.. 
وعالمات ال�سكون!؟

ال ميكن باأي حال اأن ن�سرح ملواطن ب�سيط وعامل 
يومي متذبذب الدخل واآخر معدم ال دخل له 

وال عمل ويعتمد على بع�ص االإعانات والتربعات 
وامل�ساعدات، حالة الت�سخم التي متر بها البالد 

وتوؤثر ب�سفة مبا�سرة يف كل �سيء وترفع االأ�سعار اإىل 
م�ستويات تهتز من خاللها القدرة ال�سرائية.

 ويبدو اأن االأو�ساع التي كنا نرجو انفراجها 
قبل اأ�سهر ما تزال على حالها اأو لنقل قد ازدادت 

بعدم قدرة الدينار اجلزائري على تلبية حاجيات 
املواطنني وحاجاتهم واأ�سبح ال قيمة له اأمام 

متطلبات احلياة التي تزداد تعقيدا اأمام خلل وا�سح 
يف �سلم االأجور غري العادل والذي ُيفرت�ص اإ�سالحه 

عاجال خا�سة واأنه من اأ�سباب تدارك االأو�ساع 
وتطوير القدرة ال�سرائية لت�سل باملواطنني اإىل بر 

االأمان..
واملواطن مل يعد يوؤمن بال�سعارات والوعود 

واخلطابات واخلرجات امليدانية بتفقد اأ�سواق 
اجلملة والتجزئة لبع�ص امل�سوؤولني والذين يحاولون 

من خاللها فر�ص رقابة �سكلية على موؤ�سر االأ�سعار 
ارتفاعا وهبوطا واأن امل�سكلة اأعمق من جمرد حلول 

�سطحية عادة ما تتزامن مع حمالت منا�سباتية 
�سرعان ما تتال�سى مع انتهائها ويبقى املواطن يف 

�سراع خا�سر مع القدرة ال�سرائية وعجز كلي على 
العي�ص مب�ستوى يحفظ الكرامة ويوفر اأهم اأ�سا�سيات 

احلياة دون عناء..
ويعترب القطاع التجاري من اأكرث القطاعات 

اخرتاقا من طرف امل�ساربني واملحتكرين واأرباب املال 
الذين �سيطروا كليا عليه وفر�سوا قوانينهم على 

ح�ساب غالبية ال�سعب والغريب اأن الزيادة يف االأ�سعار 
اأ�سبحت عادة يومية لبع�ص التجار دون رقيب اأو 

ح�سيب ودون اإعالن ر�سمي يقنن الزيادة وي�سبطها 
ما �ساهم يف خلق طبقات اجتماعية غري مت�ساوية 

احلقوق وتعاين الغالبية منها تدهورا معي�سيا حادا 
قد ينعك�ص �سلبا على االأمن واال�ستقرار العامني رغم 

عالمات ال�سكون الوا�سحة على ردود اأفعال املواطنني 
اأمال يف تغيري �سامل ووفاء بالوعود..

ورغم حماوالت احلكومة يف كل مرة اخلروج 
بحلول اإجرائية حلماية القدرة ال�سرائية للمواطنني 

حيث قامت برفع االأجور واألغت ال�سريبة على 
اأ�سحاب الدخل ال�سعيف، بينما ال تزال �سيا�سة 

الدعم املتعلقة ببع�ص ال�سلع ذات اال�ستهالك 
الوا�سع �سارية من �سمن احللول املتاحة، اإال اأن هذه 
االإجراءات ف�سلت فعليا يف موازنة القدرة ال�سرائية 

وحل امل�ساكل املتعلقة بها وامت�سا�سها اإىل حدود 
االنفراج.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

اأبو جمرفة، اأبو املغازل، اأبو منجل واأبو فروة يف باتنة
مكنت عملية اجلرد ال�ستوي للطيور املائية التي انطلقت بوالية باتنة باملوقع الرطب "�سط قداين" 
يف يومها االأول من ر�سد االآالف من الطيور على غرار الغرة االأورا�سية باأزيد من 1200 فرد و1000 
وال�سر�سري  ال�ستوي  احلذف  اىل  اإ�سافة  اخل�ساري،  وبط  جمرفة  اأبو  بط  من  واملئات  �سهرمان  فرد 

املخطط وال�سواي واأبو املغازل والنحام الوردي واللماع اأبو منجل وبط اأبو فروة.

من املوؤ�سف اأن يتحول حميط موؤ�س�سة كقاعة العالج التي يفرت�ص اأن تكون مثاال للنظافة اإىل مكب للنفايات، 
يحدث هذا يف بلدية طولقة التي يبدو اأن ال�سلطات املعنية فيها مل تكرتث لالأمر.
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توجهات ثالثية االبعاد
خلف حكم الرباءة التي ا�ستفاد منه املتهمون 
يف ق�سية املوؤامرة كالم كثري و�سط الراأي العام، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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يل راحو... ماخالو 
خري فلي جاو

يبدو اأن اأحداث ال�سغب والفو�سى احلا�سلة 
يف الدولة ال�سقيقة تون�ص اليوم اإمنا هي تكرار 
ل�سيناريو اأحداث كثرية متوقعة تلت التغيريات 

واالنقالبات التي حدثت يف عديد الدول 
العربية، حني ينفجر ال�سعب غ�سبا و�سخطا 

ومتردا على و�سع جاء نتيجة تراكم اأخطاء يف 
تداول ال�سلطة وحتمل امل�سوؤولية واإدارة �سوؤون 

البالد وتوزيع حقوق العباد بالت�ساوي، ليدفع 
اجلديد �سريبة خلفها القدمي الذي عاث فيها 
�سرقة وف�سادا رفقة حا�سية اقل ما يقال عنها 

اأنها الع�سابة التي اأف�سدت البالد، ليقف اجلديد 
عاجزا اأمام الفو�سى احلا�سلة وهو يحاول اإعادة 

االأمور اإىل ن�سابها ولن يجد من كل حماوالته 
غري نظرات التجرمي التي خلفتها نف�ص الع�سابة.

فاالأمانة التي تعر�ست للخيانة مرات مرات 
ا�سقط فيها ال�سعب نظرة الثقة التي لن تنفع 

�سعارات الدميقراطية يف تاأ�سيلها، وجدت نف�سها 
اليوم مثقلة باالأوجاع والهموم بعد اأن جاع 

الفرد و�سعر بالربد واالحتياج، وغّلقت يف وجهه 
كل اأبواب الفرج واحلياة الرغيدة لي�سطر اإىل 
التفريج عن كل ذلك بالغ�سب والتمرد واحلرق 
والك�سر، لي�ص الأنه يهوى التخريب بل الأن كاأ�ص 
�سربه فا�ست ومل تعد ت�ستوعب املزيد رغم اأنه 

على دراية باأنه �سيكون اخلا�سر االأكرب يف كل 
احلاالت لكن �سوء حالته بلغ حد الياأ�ص ومل يعد 

يقوى على التربير.
فرغم اأن الرئي�ص التون�سي قي�ص �سعيد 

الذي بلغ من�سب الرئا�سة بكل دميقراطية 
مل يكن املت�سبب يف االأزمة التي تعاين منها 

ال�سقيقة تون�ص اليوم، من حيث تردي الظروف 
االقت�سادية واالجتماعية واملعي�سية اإال اأن 

اأ�سابع االتهام وجهت له بعد اأن "غ�سب ال�سعب" 
كونه الراعي الذي جاء بعد تعفن االأو�ساع 

وتزايد االآالم واالأوجاع، اجلديد الذي �سيدفع 
�سريبة القدمي الذي خان و�سرق وباع، حتت 

راية "يل راحو ماخالو خري فلي جاو" لتح�سب 
اأي حركة منه على اأنها حماولة تالعب بحقوق 
ال�سعب وم�سروع خداع، رغم اأن االأمر يحتاج اإىل 

�سرب كبري وتريث خا�سة اأن االأزمة تزامنت مع 
االأزمة العاملية التي اأرخت ب�ساللها على كافة 

امليادين وكل بقاع العامل، وكون ال�سعب التون�سي 
�سعب دميقراطي بطبعه فاملطلوب منه اأن يكون 

هذه املرة اأكرث عقالنية من ذي قبل ويف ظل 
تزايد املكائد من حوله واالطماع.
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يبدو اأن وكالة باتنة ل�سركة الكهرباء والغاز "�سونلغاز" 
ال تــويل اأي اأهمية ل�ســكاوي املواطنني وال حتى ملرا�سالت 
ال�سلطــات املحليــة، حيــث انــه وبالرغــم مــن املرا�ســالت 
العديــدة التي تفيــد بوجود عدة اأعمــدة كهربائية على 
م�ستــوى قــرى باإقليم بلدية ثنيــة العابد اآيلــة لل�سقوط 
وبالتــايل فاإنهــا ت�سكل خطــرا على ال�ســكان اإال اأن م�سالح 
ال�سونلغــاز مل تعر االأمر اأية اأهميــة، فمتى �ستتحرك؟ اأم 

عندما يتعر�ص املواطن لالأذى؟

بطاقة حمـــــــــراء
�سونلغاز ال تتحرك

auresbook
قال: حممد فروخي

 )وزير ال�صيد البحري( 
الربوتينات  اأن  للجزائريني  ..."اأقول 

لي�صت حم�صورة فقط يف ال�رسدين".
قلنا: يا راجل... هذا الكالم جاء على وزن "ما�شي 

�شرط املواطن ياكل كل يوم ياوؤورت".

امل�سكل يف "املري" ما�سي يف البلدية

طابع 3 اآالف بـ 4 اآالف

فيديو اإ�سهاري لتو�سيح "�سنوات االإ�سهار"

م�ستوى جامعي... عائق

علق رواد التوا�سل االجتماعي على املن�سورات املخلدة لالإ حتفاالت اخلا�سة باليوم الوطني للبلدية 
يتما�سى  ثرية  "برامج  معظمها   يف  �سطرت  والتي  الكبري  االورا�ص  واليات  بكل  جانفي   18 لـ  املوافق 
وحجم املنا�سبة" خا�سة من خالل اإبراز اأهمية هذه املوؤ�س�سة العريقة ومناقبها واأهدافها يف خدمة 
املواطن، اأين عربوا باأن امل�ساألة ال تتعلق باملوؤ�س�سة واإمنا بـ "االميار وتوابعهم" الذين ظلوا الطريق يف 

كثري منها وباالأخ�ص بلديات مناطق الظل.

ي�سهد �سوق الطوابع الربيدية هذه االأيام بباتنة اأزمة خانقة وخ�سو�سا فيما يتعلق "تامرب اجلن�سية" 
والذي تقدر قيمته بـ 30 دج، وزادت حدة هذه االأزمة، موجة تالميذ الباكالوريا التي غزت م�سالح 
العدالة  ال�ستخراج "�سهادة اجلن�سية" املطلوبة يف ملف البطاقة الوطنية البيوميرتية، فاإ�سافة اإىل 
اأربع اأو خم�ص اأيام من االنتظار، يجد املواطن والتلميذ نف�سه يف رحلة �ساقة بني االأك�ساك بحثا عن 
الربيد" واالأك�ساك  "اخلزناجي" و"م�سالح  بني  لالتهامات  تبادل  �سكلت  االأزمة  هذه  بريدي،  طابع 
خ�سو�سا تلك القريبة من مقر الهيئة االإدارية للعدالة، ومن جهة اأخرى رفع االحتكار وامل�ساربة من 

قيمة الطابع 10 دج و20 دج املتوفر جمتمعا اإىل حد مقبول اإىل 40 و50 دج لكل 30 دج.

ك�سفت م�سادر اعالمية اأن فيلم "�سنوات االإ�سهار" للفنان القدير عثمان عريوات �سيعر�ص قريبا بعد 
ن�سره  �سبب  اأن  امل�سادر،  الكوميديا اجلزائرية ح�سب ذات  اأ�سطورة  اأو�سح  �سنه على منعه، حيث   18
املتحدثة  املزيفة  احل�سابات  تكذيب  اأجل  من  جاء  طويلة،  مدة  غيابه  بعد  االن�ستغرام  عرب  فيديو 
من  االأ�سخا�ص  على  واالإحتيال  الكذب  كمية  الحظت  الأنني  "الفيديو  القدير  الفنان  وقال  باإ�سمه، 

خالل ح�سابات مزيفة وكاذبة".

على الرغم من تثمني معظم رجال ال�سيا�سة، ال�سروط الواردة يف م�سودة م�سروع قانون االنتخابات 
والتي يجب اأن تتوفر يف املرت�سحني لع�سوية املجال�ص، اإال اأن اأغلبهم حتفظ ب�ساأن النقطة الثانية يف 
امل�سودة، والتي تن�ص على �سرط اإثبات ح�سول املرت�سح على م�ستوى جامعي، خ�سو�سا "جمل�ص االأمة" 
جميع  ي�سمل  كان  اإن  به  مرحب  ال�سرط  اأن  واأ�سافوا  اخليار،  م�ساحات  �سي�سيق  ذلك  باأن  متحججني 

الفئات.

هــي قيمــة ديــون موؤ�س�ســة �سونلغاز التــي ارتفعــت 3 اأ�سعاف 
خــالل فــرتة كورونــا، اإذ ارتفعت ديــون �سونلغاز مــن حوايل 60 
مليــار دج �سهــر مار�ــص اإىل اأزيد مــن 180 مليــار دج حاليا، وهي 

ديون مرتتبة �سواء على املوؤ�س�سات اأو االأ�سخا�ص.

دج مليار   180
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لكل مقام مقال
القدرة ال�سرائية.. 
وعالمات ال�سكون!؟

ال ميكن باأي حال اأن ن�سرح ملواطن ب�سيط وعامل 
يومي متذبذب الدخل واآخر معدم ال دخل له 

وال عمل ويعتمد على بع�ص االإعانات والتربعات 
وامل�ساعدات، حالة الت�سخم التي متر بها البالد 

وتوؤثر ب�سفة مبا�سرة يف كل �سيء وترفع االأ�سعار اإىل 
م�ستويات تهتز من خاللها القدرة ال�سرائية.

 ويبدو اأن االأو�ساع التي كنا نرجو انفراجها 
قبل اأ�سهر ما تزال على حالها اأو لنقل قد ازدادت 

بعدم قدرة الدينار اجلزائري على تلبية حاجيات 
املواطنني وحاجاتهم واأ�سبح ال قيمة له اأمام 

متطلبات احلياة التي تزداد تعقيدا اأمام خلل وا�سح 
يف �سلم االأجور غري العادل والذي ُيفرت�ص اإ�سالحه 

عاجال خا�سة واأنه من اأ�سباب تدارك االأو�ساع 
وتطوير القدرة ال�سرائية لت�سل باملواطنني اإىل بر 

االأمان..
واملواطن مل يعد يوؤمن بال�سعارات والوعود 

واخلطابات واخلرجات امليدانية بتفقد اأ�سواق 
اجلملة والتجزئة لبع�ص امل�سوؤولني والذين يحاولون 

من خاللها فر�ص رقابة �سكلية على موؤ�سر االأ�سعار 
ارتفاعا وهبوطا واأن امل�سكلة اأعمق من جمرد حلول 

�سطحية عادة ما تتزامن مع حمالت منا�سباتية 
�سرعان ما تتال�سى مع انتهائها ويبقى املواطن يف 

�سراع خا�سر مع القدرة ال�سرائية وعجز كلي على 
العي�ص مب�ستوى يحفظ الكرامة ويوفر اأهم اأ�سا�سيات 

احلياة دون عناء..
ويعترب القطاع التجاري من اأكرث القطاعات 

اخرتاقا من طرف امل�ساربني واملحتكرين واأرباب املال 
الذين �سيطروا كليا عليه وفر�سوا قوانينهم على 

ح�ساب غالبية ال�سعب والغريب اأن الزيادة يف االأ�سعار 
اأ�سبحت عادة يومية لبع�ص التجار دون رقيب اأو 

ح�سيب ودون اإعالن ر�سمي يقنن الزيادة وي�سبطها 
ما �ساهم يف خلق طبقات اجتماعية غري مت�ساوية 

احلقوق وتعاين الغالبية منها تدهورا معي�سيا حادا 
قد ينعك�ص �سلبا على االأمن واال�ستقرار العامني رغم 

عالمات ال�سكون الوا�سحة على ردود اأفعال املواطنني 
اأمال يف تغيري �سامل ووفاء بالوعود..

ورغم حماوالت احلكومة يف كل مرة اخلروج 
بحلول اإجرائية حلماية القدرة ال�سرائية للمواطنني 

حيث قامت برفع االأجور واألغت ال�سريبة على 
اأ�سحاب الدخل ال�سعيف، بينما ال تزال �سيا�سة 

الدعم املتعلقة ببع�ص ال�سلع ذات اال�ستهالك 
الوا�سع �سارية من �سمن احللول املتاحة، اإال اأن هذه 
االإجراءات ف�سلت فعليا يف موازنة القدرة ال�سرائية 

وحل امل�ساكل املتعلقة بها وامت�سا�سها اإىل حدود 
االنفراج.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

اأبو جمرفة، اأبو املغازل، اأبو منجل واأبو فروة يف باتنة
مكنت عملية اجلرد ال�ستوي للطيور املائية التي انطلقت بوالية باتنة باملوقع الرطب "�سط قداين" 
يف يومها االأول من ر�سد االآالف من الطيور على غرار الغرة االأورا�سية باأزيد من 1200 فرد و1000 
وال�سر�سري  ال�ستوي  احلذف  اىل  اإ�سافة  اخل�ساري،  وبط  جمرفة  اأبو  بط  من  واملئات  �سهرمان  فرد 

املخطط وال�سواي واأبو املغازل والنحام الوردي واللماع اأبو منجل وبط اأبو فروة.

من املوؤ�سف اأن يتحول حميط موؤ�س�سة كقاعة العالج التي يفرت�ص اأن تكون مثاال للنظافة اإىل مكب للنفايات، 
يحدث هذا يف بلدية طولقة التي يبدو اأن ال�سلطات املعنية فيها مل تكرتث لالأمر.

وكذا موا�صلة جهود  واملراقبة يف مكافحة اجلرمية،  كامريات احلماية  ا�صتعمال  اإىل  اأوني�صي،  الوطني خليفة  للأمن  العام  املدير  دعا 
مكافحة كل اأ�صكال اجلرمية على راأ�صها املخدرات.

يرى رئي�ص حزب جيل جديد جياليل �سفيان اأن 
قانون  م�سروع  من  امل�سربة  الن�سخة  ت�سمنته  ما 
اأن  وقال  عام.   ب�سكل  اإيجابية  هي  الإنتخابات 
هناك تطورات اإجابية يف عدد الأحكام، خا�سة 
اإبقاء  رغم  الإنتخابية،  القائمة  بفتح  تعلق  ما 
جلنة لعرابة على نف�ص النمط الإنتخابي املتعلق 
جياليل  ح�سب  امل�سروع  لكن  الن�سبي،  بالرتتيب 
الطريق  قطع  �ساأنها  من  اأحكاما  ت�سمن  �سفيان 
املال  طريق  كانت  التي  القوائم  راأ�ص  �سراء  امام 
الفا�سد، واأفرزت لنا نوابا وجمال�ص غري �سرعية، 
غري  اجلديدة  ال�سروط  وفق  الناخب  اإن  م�سريا 
ما  وهذا  مر�سحه،  اختيار  يف  بالرتتيب  مرتبط 
بني  ال�سريفة  للمناف�سة  اأكببر  فر�سة  �سيعطي 

املرت�سحني.
التمثيل  من  املائة  يف   4 ن�سبة  �سرط  ب�ساأن  اأما 
الإنتخابات،  يف  امل�ساركة  ميكنها  التي  لالأحزاب 
والتي كانت العديد من الأحزاب تطالب باإلغائها 

جيل  رئي�ص  فيوؤكد  اإق�سائية،  مببادة  انها  وتببرى 
يف''اعتقادي  لكن  اإلغائها  ننتظر  كنا  اأننا  جديد 
اإنتقالية''  اأحكام  لها  �سيكون  امل�ساألة  هببذه  اأن 
الإنتخابات  اأن  بالقول  �سفيان  جياليل  وجببزم 
غري  ومببن  ال�سرط،  هببذا  وفببق  تكون  لببن  املقبلة 
اأن نتوجه لنتخابات جديدة يف  املعقول ح�سبه 
التزوير  يف  ت�ساهم  كانت  مبواد  مغايرة  ظروف 

مثلما حدث يف2017.
الإجبببراءات  مببن  عببدد  ذاتببه  ال�سياق  يف  وثمن 
ل�سيما  الإنتخابات  قانون  م�سروع  ت�سمنها  التي 
35 �سنة يف  ال�سباب الأقل منن  باإقحام  ما تعلق 
امام  اأننا �سنكون  ال�سيا�سية وهو ما يعني  احلياة 

جتديد الطبقة ال�سيا�سية.

توجت اأ�سغال جل�سة العمل املنعقدة يوم الإثنني 
ونظرائهم  اجلزائريني  اخلببراء  بني  بنواك�سط 
طريق  ورقببة  و�سع  على  بالتفاق  املوريتانيني 
البلدين.  بني  ال�سحي  املجال  يف  التعاون  لتج�سيد 
رئي�سية:  حماور  ثالثة  الطريق  ورقة  وت�سمنت 
والدرا�سات يف جمال مكافحة  وال�سيدلة  التكوين 

الأوبئة وتبادل اخلرات.
الطرفان  اتفق  فقد  الأول  للمحور  فبالن�سبة 
التكوين  جمببال  يف  التعاون  تعزيز  �ببسببرورة  على 
نظرا  ال�سحة  وزارة  دعم  خالل  من  الطبي  �سبه 
للمدار�ص  املببيببدان  هببذا   يف  الناجحة  لتجربتها 

املوريتانية خا�سة يف تكوين الأ�ستاذة املكونني يف 
هذا املجال. كما دعا اجلانب املوريتاين اإىل تبادل 
الرامج البيداغوجية بني البلدين واإحداث تواأمة 
بني املراكز ال�سحية اإىل جانب تعزيز التعاون يف 

جمال زيارات البعثات الطبية الدورية.
ركز  فقد  البب�ببسببيببدلين  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
اجلانب املوريتاين على دعم اخلراء اجلزائريني 
الأدويببببة  وت�سجيل  الببقببوانببني  حببيببث  مببن  لبببببلببده 
ومراقبة  ال�سوق  ودرا�سات  ال�سترياد  واإجببراءات 
الأدوية. كما اتفق الطرفان على تقدمي م�ساعدة 
املوريتانية على و�سع  اإىل اجلمهورية  الإ�سالمية 

الأدوية  جمالت  يف  بالتموين  خا�سة  اإجببراءات 
ومواد التحاليل وامل�ستلزمات الطبية.

وهو  الأوبببئببة  ومراقبة  مكافحة  جمببال  يف  اأمببا 
اتفق  فقد  اجلل�سة  تناولته  الببذي  الثالث  املحور 
معهدا ال�سحة العمومية للبلدين على و�سع برامج 
جانب  اإىل  الإح�سائيات  جمببال  يف  خا�سة  بحث 
واتفق  الوبائية.  املراقبة  حول  املعلومات  تبادل 
يف  م�ستقبال  التعاون  تعزيز  على  اأخببرى  جهة  من 
حول  املعلومات  التبادل  خالل  من  البيئي  املجال 
درا�سات  اإطببالق  مع  والأر�ببص  والهواء  املياه  تلوث 

منوذجية بني البلدين يف هذا ال�سياق.

و  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   249 �سجلت 
�ساعة  ال24  خالل  اجلزائر  يف  وفاة  حالت   3
لل�سفاء، ح�سب  186 مري�سا  فيما متاثل  الأخرية، 
ما ك�سف عنه الثالثاء الناطق الر�سمي للجنة ر�سد 

ومتابعة فريو�ص كورونا، الدكتور جمال فورار.
اللقاء الإعالمي اليومي املخ�س�ص لعر�ص  وخالل 
اأو�سح  كورونا،  لفريو�ص  الوبائية  الو�سعية  تطور 

 104341 بلغ  املوؤكدة  احلالت  اإجمايل  اأن  فورار 
بلغ  بينما  جديدة،  249حالة  بينها  من  �سخ�ص 
لل�سفاء  متاثلوا  الذين  للم�سابني  الإجمايل  العدد 
70933 �سخ�ص والعدد الإجمايل للوفيات 2843 
العناية  يف  مري�سا   29 حاليا  ويتواجد  حالة. 

املركزة، كما اأفاد الدكتور فورار .
ت�سع  من  اأقل  �سجلت  ولية   26 اأن  فورار  واأ�ساف 

اأي حالة، فيما  حالت، و17 ولية مل ت�سجل بها 
�سجلت 5 وليات اأخرى اأزيد من 10 حالت. واأكد 
ت�ستدعي  للوباء  احلالية  الو�سعية  اأن  باملنا�سبة 
النظافة  قواعد  واحببرتام  اليقظة  املواطنني  من 
المتثال  اإىل  اإياهم  داعيا  اجل�سدية،  وامل�سافة 
الإلببزامببي  والرتبببببداء  ال�سحي  احلببجببر  لببقببواعببد 

للقناع.

كف�ست وزارة ال�سياحة يف بيان لها اأم�ص الثالثاء 
املببراأة  ادمبباج  حببول  حت�سي�سية  قافلة  اإطببالق  عن 
امل�ستدامة،  التنمية  يف  البيت  يف  واملاكثة  الريفية 
الت�سامن  ووزيبببرة  ال�سياحة  وزيببر  اإ�ببسببراف  حتت 

الت�سامن الوطني وال�سرة وق�سايا املراأة.
الوزير حممد حميدو   ''اأن  الوزارة  بيان  وجاء يف 

اإىل  زيارتهما  ا�ستهال  كريكو  كوتر  الببوزرة  رفقة 
انطالق قافلة  اإ�سارة  ولية عني متو�سنت باعطاء 
يف  واملاكثة  الريفية  املراأة  ادماج  حول  حت�سي�سية 

البيت يف التنمية امل�ستدامة''.
تقدمي  اإىل  تهدف  القافلة  ''اأن  البيان  واأفببباد 
اليات  مبختلف  والتعريف  الببدولببة  دعببم  بببرامببج 

منتجة  ا�سر  خللق  الببدولببة  و�سعتها  التي  الدعم 
وترقية  ابراز  وكذا  الوطني  الإقت�ساد  يف  ت�ساهم 
واملببراأة  البيت  يف  املاكثة  املببراأة  ومهارات  كفاءات 
م�سغرة  م�ساريع  خلق  اإىل  ''تهدف  كما  الريفية''. 
من  وغريها  واخلياطة  والفخار  احللي  �سناعة  يف 

التخ�س�سات''.

مرافق  عببدة  تد�سينه  خببالل  اأوني�سي،  وحببث 
بولية  اأم�ص  يوم  واجتماعية  مهنية  �ُسرطية 
ب�سار،  على �سرورة ا�ستعمال كامريات احلماية 
واملراقبة التي اأ�سحت مبثابة ال�سند يف جمال 

مكافحة اجلرمية.
كببمببا د�ببسببن اأونببيبب�ببسببي يف هبببذه البببزيبببارة، مقر 
مبدينة  �سكن   470 بحي  الإداريبببة  ال�سرطة 
جتاه  اجلبببواري  العمل  تعزيز  اإطببار  يف  ب�سار، 
وتعزيز  الأمنية  بان�سغالته  بالتكفل  املواطن 

الأمن يف املجتمع وحماية املمتلكات.
اأ�سرف على تد�سني مقر جديد للم�سلحة  كما 
الجتماعي  والببنبب�ببسبباط  لل�سحة  اجلببهببويببة 
�سروحا  تلقى  حيث  الريا�سية،  والأن�سطة 
التي  الأ�سا�سية  واخلدمات  املهام  حول  وافية 
الذي  اجلديد  الإداري  الهيكل  هذا  بها  يعنى 

يحتوي على مرافق �سحية.
باملنا�سبة  الوطني  لالأمن  العام  املدير  ودعببا 
اإىل تو�سيع جمال خدمات هذا املركز ال�سحي، 
ال�سحية  باخلدمات  يتكفل  جببواريببا  وجعله 
ملنت�سبي الأمن الوطني وذويهم واملتقاعدين من 

هذا ال�سلك واأي�سا املواطنني.
الوطني  للدرك  الإقليمية  الوحدات  ومتكنت 

من توقيف �سائق �سيارة “اإبيزا”، والذي انت�سر 
فيديو مناوراته اخلطرية على مواقع التوا�سل 

الجتماعي.
التوقيف  عملية  اأن  الدرك  م�سالح  واأو�سحت 
عن  والتحري  ال�ستعالم  تن�سيط  بف�سل  متت 
ال�سيارة وبالإ�ستعانة بكامريا املراقبة املرورية 
خمطط  تفعيل  ومت  الببطببريببق.  على  املثبتة 

ال�سائق  توقيف  عقبها  ليتم  والبحث  الإنببذار 
املتهور وفتح حتقيق ق�سائي حول الق�سية.

التوا�سل  مواقع  على  متداول  فيديو  واأظهر 
بي�ساء  “اإبيزا”  �سيارة  مببوؤخببرا،  الجتماعي 
الطريق  على  خطرية  مبناورات  �ساحبها  قام 
والدار  زرالببدة  بني  الرابط  اجلنوبي  ال�سريع 

البي�ساء.

امل�سلحة  القوات  اأفببراد  عدد  املوقع  وقببدر 
�سخ�ص،  األف   280 بب  اجلزائر  يف  الن�سطني 
و551 طائرة و2024 دبابة، حمتال بذلك 
الب27 عامليا. مغاربيا حلت اجلزائر  املرتبة 
عامليًا،   53 املرتبة  يف  املغرب  تالها  الأوىل، 
يف  وتون�ص  عامليًا،   70 املركز  يف  ليبيا  ثم 
موريتانيا  احتلت  بينما  عامليًا،   73 املركز 

املرتبة 126 عامليًا.
 13 املركز  امل�سري  اجلي�ص  احتل  عربًيا، 
املركز  يف  وجببباء  اإفببريببقببيببا،  والأول  عاملًيا 
حيث  البب�ببسببعببودي،  اجلي�ص  عببربببًيببا،  الببثبباين 
17 عاملًيا. اأّما اأما عربيا فقد  احتل املرتبة 

الثالث،  املركز  يف  اجلببزائببري  اجلي�ص  جبباء 
، وجاءت  املغربي خام�ًسا  بينما حل اجلي�ص 
و�سابًعا  ال�ساد�سة،  املرتبة  يف  الإمببببارات 
يف  الكويت،  وتا�سًعا  �سوريا،  وثامًنا  العراق، 
حني حّلت �سلطنة عمان يف املرتبة العا�سرة، 
اليمن،  تالها   ،11 الب  املركز  يف  الأردن  ثم 
وفًقا للت�سنيف. و�سّم الت�سنيف 138 دولة، 
خمتلًفا  عاماًل   50 من  اأكببرث  على  واعتمد 
لتحديد ترتيب الدول. ول يعتمد الرتتيب 
على العدد الإجمايل لالأ�سلحة املتاحة لأي 
الأ�سلحة  تنوع  على  ا،  اأي�سً ُيرّكز  بل  دولببة، 

لتوفري توازن اأف�سل.
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م�شروع قانون �لإنتخابات �إيجابي و�إجر�ء�ت
 لقطع �لطريق �أمام �ل�شكارة

�جلز�ئر وموريتانيا تتفقان على ورقة طريق للتعاون �ل�شحي

كورونا بفريو�س  جديدة  �إ�شابة  و249  وفيات   3

�إطالق قافلة حت�شي�شية لدماج �ملر�أة �لريفية يف �لتنمية �مل�شتد�مة

�حلماية  كامري�ت  ��شتغالل  �إىل  "�أوني�شي" يدعو 
و�ملر�قبة يف مكافحة �جلرمية

الوطني

ق. و

�جلي�س �جلز�ئري �لأقوى مغاربيا 
و�لثاين �إفريقيا

ر�ست يوم اأم�ص الثالثاء مبيناء جن جن بجيجل 
ال�سفينة قاعدة  ال�سرقية،  البحرية  بالواجهة 
 )acheron  ( الألببغببام  نببازعببي  الغطا�سني 
التابعة للبحرية الوطنية الفرن�سية يف توقف 
يدوم اأربعة اأيام، وذلك يف اإطار جت�سيد برنامج 
ح�سب  الفرن�سي.  اجلزائري  الع�سكري  التعاون 
ال�سفينة  قائد  قببام  الببدفبباع،  وزارة  افبببادت  مببا 
بزيارة جماملة للعميد قائد الواجهة البحرية 
ال�سرقية بالنيابة، ليتم بعدها عقد جل�سة عمل 

بني الطرفني حول الرنامج التدريبي امل�سطر.

اإطببار  يف  يدخل  الببذي  التوقف  هببذا  ويببهببدف 
اخلببرات  وتبببببادل  ال�سداقة  عببالقببات  تعزيز 
التعاون  ن�ساط  تنفيذ  اإىل  البلدين  جي�سي  بني 
20" والذي  "راي�ص حميدو غطا�ص-  العملياتي 
مكافحة  الع�سكري،  الغط�ص  متارين  �سي�سمل 
الألغام التحت املائية ومعاجلة حوادث الغط�ص 
يف  البحرية  القوات  قدرات  بتعزيز  ي�سمح  مما 
وحماية  البحرية  ال�سفن  مالحة  حركة  تاأمني 
وقت  يف  الألغام  اأخطار  �سد  التجارية  ال�سفن 

الأزمات، ي�سيف البيان.

اأحادي  بغاز  اختناقا  م�سرعهم  �سخ�سا   28 لقي 
اثر  املببوت  من  اخرين   557 انقاذ  ومت  الكربون 
ا�ستن�ساقهم لذات الغاز ال�سام عر خمتلف وليات 
الوطن منذ بداية يناير اجلاري، ح�سب ما علم من 
للحماية  العامة  باملديرية  العالم  مكتب  رئي�ص 

املدنية، ن�سيم برناوي.
حملة  انببطببالق  هببامبب�ببص  عببلببى  لببه  ت�سريح  ويف 
حت�سي�سية للوقاية من خماطر احلوادث الناجمة 
الكربون  اأك�سيد  اأحببببادي  بببغبباز  الخببتببنبباق  عببن 
اأنه  بببرنبباوي  النقيب  اأكببد  العا�سمة،  باجلزائر 
غاية  اإىل  يناير   1 من  املمتدة  الفرتة  "خالل 
�سخ�سا   28 وفاة  ت�سجيل  مت   ،2021 يناير   19
 557 وانببقبباذ  الببكببربببون  اأحببببادي  بببغبباز  اختناقا 
اخرين من املوت اثر ا�ستن�ساقهم لذات الغاز ال�سام 

عر خمتلف وليات الوطن".
�سجلت  ح�سيلة  "اأثقل  اأن  امل�سوؤول  ذات  واأ�سار 
بولية تيارت بوفاة �ستة اأ�سخا�ص، تليها اجلزائر 
مت  حببني  يف  وفببيببات،  ثببالث  بت�سجيل  العا�سمة 

بجاية  وليبببات  مببن  بكل  وفبباة  حالتي  ت�سجيل 
واجللفة ومع�سكر وميلة واملدية".

2020  مت  "خالل �سنة  اأن  وذكر نف�ص املتحدث 
اأحادي  بغاز  اختناقا  �سخ�سا   126 وفاة  ت�سجيل 
الكربون واإ�سعاف ما ل يقل عن 2247 اآخرين اثر 

قيام عنا�سر احلماية املدنية بب2200 تدخل".
عدد  ارتببفبباع  اأ�ببسببببباب  بببرنبباوي  النقيب  واأرجبببع 
ال�سحايا اىل "موجة الرد الكبرية التي اجتاحت 
املواطنون  ي�سطر  مما  الأخرية  الفرتة  يف  الوطن 
احببرتام  دون  التدفئة  و�ببسببائببل  ا�ستعمال  اىل 
مما  التهوية،  وغياب  الوقائية  التدابري  اأحيانا 
الكاربون  اأك�سيد  اأحببادي  غاز  ت�سرب  اىل  يببوؤدي 
جانب  اىل  رائببحببة،  بال  ب�سمت  قاتل  غبباز  كونه 
ا�ستعمال و�سائل التدفئة التقليدية والت الطبخ 
القدمية  التدفئة  اأجهزة  و�سيانة  مراقبة  وعدم 
تعزيز  "�سرورة  على  و�سدد  الأحيان".  بع�ص  يف 
الرقابة على اأجهزة الت�سخني والتدفئة والتاأكد 

ق. ومن مدى مطابقتها ملعايري ال�سالمة والأمان. 

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

متارين ع�شكرية م�شرتكة بني �جلز�ئر 
وفرن�شا يف جيجل

هالك 28 �شخ�شا �ختناقا بغاز �أحادي 
�أك�شيد �لكربون عرب �لوطن 

للعام  اإفريقيا  قارة  يف  الع�صكرية  القوة  حيث  من  الثانية  املرتبة  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش  احتل 
بال�صوؤون  املخت�ش  باور"  فاير  "غلوبال  موقع  ت�صنيف  ح�صب  امل�صري،  اجلي�ش  بعد   ،2021
الع�صكرية. وح�صب املوقع، حل جي�ش جنوب اإفريقيا يف املرتبة الثالثة متبوعا باجلي�ش النيجريي ثم 

املغربي الذي جاء يف املرتبة اخلام�صة.

ح�سب ت�سنيف موقع "غلوبال فاير باور" املخت�ص بال�سوؤون الع�سكرية 

منذ بداية يناير احلايل:

فيما اأوقف الدرك �سائق �سيارة ''الإبيزا'' املتهور

قطع الطريق اأمام �سراء الذمم، جيليل �سفيان

ق�سد انخراطها يف احلياة القت�سادية..

كوفيد ـ19



ن.مرائد. ب

ن.م
ثنية ال�سنوبر بوادي ال�سعبة

نا�سر. م

ب�ضبب النق�ض امل�ضجل يف عدد احلافالت

فوزية. ق

حفيظة. ب

لالإذاعة  ت�سريح  يف  امل�سوؤول  ذات  وك�سف 
املحليــة، عن فتح حتقيقات جديدة يف ملفات 
طالبي ال�سكن بعدد من بلديات الوالية على 
لن�سر  متهيدا  وبريكة،  التوتة  عني  غــرار 
القوائم التي قال اأنه اأعطى ب�ساأنها تعليمات 
منح  ــل  اأج مــن  التوزيع  للجان  �سارمة  جــد 
يتم  لــن  ــه  اأن م�سيفا  مل�ستحقيها،  ال�سكنات 
ن�سر اأي قائمة اإال اأن بعد اإخ�ساعها لعملية 
قبل  من  اإ�ــســايف  وحتقيق  دقيقة  مراجعة 

الهيئات املخت�سة، كل ذلك من اأجل غلق
ال�سروع  حــني  االحتجاجات  اأمـــام  الــبــاب 

من  واملحتالني  املت�سللني  ومنع  توزيعها،  يف 
وجه  دون  اجتماعي  �سكن  من  اال�ستفادة 
التنفيذية،  بالهيئة  امل�سوؤول  وح�سب  حق، 
ال�سكنية  احل�س�ص  من  تبقى  ما  توزيع  فاإن 
�سمن �سيغة العمومي االإيجاري �سيكون فور 
القوائم  يف  التحقيق  عملية  مــن  االنتهاء 

االأولية املقرتحة لال�ستفادة.
ب�سيغة  �سكن   1392 اأن  بالذكر  جــديــر 
 7 عرب  للتوزيع،  جاهز  االإيجاري  العمومي 
وادي  وحــدة،  بـ850  بريكة  وهــي  بلديات 
وحدة  بـ120  بومقر  �سكن،  بـ222  ال�سعبة 

50 وحدة  الرحبات،  و100 �سكن يف بلدية 
عمار  بــاأوالد   40 مبروانة،  النمر  علي  بحي 
الداخلية قد  و10 بتيمقاد، فيما كان وزير 
تداعيات  اإىل  توزيعها  تاأخر  اأ�سباب  اأرجــع 
االجتماع  دون  حالت  التي  كورونا  جائحة 
يف  البث  اأجــل  من  الــدوائــر  للجان  املنتظم 
عملية  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستفيدين،  قوائم 
درا�سة الطعون والف�سل فيها من طرف جلنة 
من  املعترب  للعدد  نظرا  الــوالئــيــة،  الطعن 
الطعون التي يودعها املواطنون املق�سيون من 

اال�ستفادة يف القوائم االأولية.

مت يوم اأم�ص االأول، حتديد اأر�سية الإجناز 
واد  ببلدية  الغذائية  للمواد  جهوي  �سوق 
 28 بحوايل  تقدر  م�ساحة  على  ال�سعبة، 
املزدوج  املحول  مبحاذاة  تقع  فيما  هكتار، 

بني الطريقني الوطنيني 77 و03.
للجمعية  الوالئي  املكتب  طرحها  الفكرة 
الوطنية للتجار واحلرفيني بوالية باتنة، 

للنظر  املعنية  الــوزارة  على  اقرتاحها  ومت 
فيها، قبل اأن تتبنى الوزارة امل�سروع وتقرر 
على  جهوية  اأ�ــســواق   5 الإن�ساء  تو�سيعه 
بوالية  �سوق  �سمنها  ومن  الوطن  م�ستوى 
من  وامل�ستثمرين  اجلملة  جتار  ي�سم  باتنة 

خمتلف الواليات املجاورة.
ويف موقع ا�سرتاتيجي يحتوي على خمتلف 

الغاز  مــن  ال�سرورية  واملــرافــق  ــوؤهــالت  امل
حتديد  مت  وغريها،  والكهرباء  والهاتف 
هذا املكان بعد اقرتاح من قبل بلدية وادي 
اأمر  ال�سعبة ومبرافقة وايل الوالية الذي 
املنا�سب، وهو ما مت اختياره  العقار  بتوفري 
واعتباره  وطنيني  طريقني  لتو�سطه  نظرا 
تن�سيط  ميكنه  هاما  ا�سرتاتيجيا  موقعا 
احلركة التجارية وجعله منطقة ن�ساطات 

رائدة م�ستقبال.
وينتظر اأن يكون هذا ال�سوق الذي �سيرتبع 
يحتوي  رقميا  �سوقا  هكتار،   28 نحو  على 
على خمتلف املرافق ال�سرورية ناهيك عن 
توفرها على تكنولوجيا اخلدمات الرقمية 
عن  ف�سال  التجارية،  التحويالت  لت�سهيل 
لتخزين  كبرية  م�ستودعات  على  احتوائه 
ت�سرف  اأن  ينتظر  حيث  الغذائية،  املــواد 
منطقة  جلعله  التجارة  وزارة  اإجنازه  على 
ن�ساطات جتارية وا�سعة ت�ستقطب خمتلف 

التجار وامل�سنعني م�ستقبال.

ببلدية  املقيمني  ال�سكان  ع�سرات  طالب 
الق�سبات التابعة اإقليما لدائرة راأ�ص العيون، 
يعي�سون  الزالــوا  الذين  اأولئك  وباالأخ�ص 
رفقة  واحــد  �سقف  حتــت  قدمية  بيوت  يف 
االأليفة تدخل  وبع�ص حيواناتهم  موا�سيهم 
لرئي�ص  �سارمة  ومبراقبة  البلدية  م�سالح 
كبرية  اآمـــاال  عليه  يعلقون  ــذي  ال الــدائــرة 
العزلة  لفك  مالية  اإعانات  تخ�سي�ص  الأجل 
املت�سررة  ال�سكنية  التجمعات  خمتلف  عن 
باإقليم البلدية ال�سيما  بالقرى االإ�سرتاكية 
عبا�ص  واأوالد  جــريــاط  باأحياء  الكائنة 

مقر  الطارف  بحي  املتواجدة  القرية  وكذا 
البلدية، معربني عن رغبتهم يف فك العزلة 
والقنابعة  والزرقة  خلوات�سة  م�ساتي  عن 

خالل  خا�سة  خانقة  عزلة  يعي�سون  الذين 
غري  ويف  ال�ستاء  ف�سل  يف  االأمــطــار  تهاطل 
االإ�سراع  ب�سرورة  مطالبتهم  مــع  ال�ستاء، 
لالإفراج عن قائمة ال�سكن الريفي التي كرث 
حولها لغط وتاأويالت غري بريئة وذلك قبل 
جدا  �سئيل  عددها  اأن  رغم  عنها  ــالن  االإع
ح�سب  املطروحة  الطلبات  بعدد  مقارنة 
م�سادرنا املحلية، وهو ماجعل طالبي ال�سكن 
الريفي ي�ستعجلون االإفراج عن هذه القائمة 
يف اقرب وقت ممكن مع اخذ مطالبهم بعني 

االعتبار.

اأرجع وايل باتنة، توفيق مزهود، التاأخر يف االإفراج عن القوائم االأولية للم�صتفيدين من ال�صكنات العمومية االيجارية بعدد من بلديات والية باتنة، اإىل توا�صل التحقيقات التي 
تقوم اجلهات املعنية من اأجل �صمان �صفافية اأكرث على العملية وو�صع اأ�صحاب امللفات الذين تتوفر فيهم �صروط اال�صتفادة من هذا النوع من ال�صكن.

وي�ستكي املتمدر�سون من طول انتظارهم 
ذلك  اأمــر  ي�سطرهم  ما  املدر�سي،  للنقل 
للربد،  عر�سة  طويلة  ل�ساعات  البقاء 
ي�سببه  عما  ناهيك  ال�سقيع،  ومــوجــة 
بات  حيث  العلمي،  حت�سيلهم  على  ذلك 
�سكان  بح�سب  املــدر�ــســي  النقل  م�سكل 
الأبنائهم،  كبريا  هاج�سا  ي�سكل  امل�ساتي 
املالئمة  التمدر�ص  ظروف  لغياب  وذلك 
املوؤ�س�سات  اأغــلــب  بــاعــتــبــار  للتالميذ، 
ما  �سكناهم،  مقر  عــن  تبعد  الــرتبــويــة 
ي�سعب عليهم قطع م�سافات طويلة م�سيا 
على االأقدام من اأجل االلتحاق والو�سول 

اإىل املوؤ�س�سات الرتبوية.
توفر  املعنيون  ا�ستنكر  ذلك  على  عالوة 
م�ستوى  على  املــدر�ــســي  النقل  حــافــالت 

الأجل  ا�ستغاللها  دومنا  البلدية،  حظرية 
لغياب  ــك  وذل معاناتهم،  مــن  التخفيف 
ــا حــرمــهــم اأمـــر ذلـــك من  الــ�ــســائــقــني، م
ما  رغم  للتالميذ،  الئقة  خدمات  توفري 
يكابدونه من عناء التنقل، وما يزيد من 
الظالم  جنح  يف  عودتهم  هــوؤالء  معاناة 
وخماوفهم من التعر�ص لبع�ص احلوادث.

والذي  املدر�سي،  النقل  نق�ص  ظل  ويف 
يعد مبثابة امل�سكل املطروح مع كل مو�سم 
درا�سي، ينا�سد اأولياء التالميذ امل�سوؤولني 
بهدف  احلافالت،  هذه  ح�سة  من  الرفع 
بات  ــذي  وال املــجــال،  هــذا  يف  العجز  �سد 
الـــدوام،  على  ي�سغلهم  املعنيني  بح�سب 
اجلهات  قبل  من  يذكر  حترك  اأي  دومنا 

املعنية.

لوالية  املدنية  احلماية  مديرية  اأطلقت 
باتنة، قافلة طبية ت�سامنية لفائدة �سكان 
مناطق الظل يف والية باتنة، حيث عملت 
تقدمي  على  احلــايل  االأ�سبوع   بداية  منذ 
الت�سخي�ص الطبي للمواطنني وتوفري بع�ص 
من  بعدد  ال�سرورية  الطبية  امل�ستلزمات 

بلديات الوالية.
ــف بــــاالإعــــالم مبــديــريــة  ــكــل ــب امل ــس وحــ�
فاإن  نكاع،  زهري  بباتنة،  املدنية  احلماية 

وايل  انطالقها  اإ�سارة  اأعطى  التي  القافلة 
باتنة، جابت عدد من م�ساتي الوالية على 
عزيل  اجلــزار،  بوزينة،  �سالم،  اأوالد  غرار 
من  عدد  مّكنت  فيما  وغريها،  القادر  عبد 
املواطنني من اال�ستفادة من خدمات طبية 
على م�ستوى منازله وتقدمي العالج املنا�سب 
لهم مع جتنيبهم عناء التنقل اإىل العيادات 
عن  البعيدة  اال�ست�سفائية  واملوؤ�س�سات 

مقرات اإقامتهم.

ال�سنوبر  ثنية  منطقة  �سكان  نــدد 
باتنة،  بوالية  ال�سعبة  لبلدية  التابعة 
م�سروع  اإطــالق  يف  احلا�سل  التاأخر  من 
مت  اأن  بعد  بالكهرباء  �سكناتهم  ربــط 
وذكــر  طويلة،  �سنوات  منذ  ت�سجيله 
يعلقون  كانوا  الذي  امل�سروع  اأن  ال�سكان 
اأجل اخلــروج من  اأمــاال كبرية من  عليه 
كابو�ص الربط الع�سوائي واالنقطاعات 
اأي  عليه  يظهر  مل  للكهرباء،  املتكررة 

على  كاملة  �سنوات   7 ــرور  م رغــم  ــر  اأث
املحلية،  ال�سلطات  جهته  من  ت�سجيله، 
�سنة  ت�سجيله  مت  املــ�ــســروع  اأن  ذكــرت 
2014 كم�سروع قطاعي، قبل اأن مي�سه 
مرا�سالت  وبــعــد  بــعــد،  فيما  التجميد 
عديدة للجهات الو�سية، وافقت االأخرية 
فيه  واالنــطــالق  جديد  مــن  بعثه  على 
ــراءات  االإج بجميع  باالنتهاء  مرتبط 

االإدارية.

الوايل يوجه تعليمات �ضارمة للجان التوزيــع

قافلة طبية زادت عدة م�ضاتي الولية منذ يوم الأحديف انتظار موافقة وزارة التجارة على امل�ضروع

التحقيقات يف القوائم ُتوؤخر توزيع ال�سكنات بباتنة

حتديد موقع لتوطني م�سروع ال�سوق اجلهوية 
للمواد الغذائية بباتنة

�سكان يطالبون باالإفراج عن قائمة ال�سكنات
 الريفية ببلدية الق�سبات

حمليات الأربعاء  09 يناير 2971/ 20 جانفي 2021 املوافق لـ 07 جمادى الثانية  041442

حافالت النقل املدر�سي مل ت�سل
 م�ساتي بفم الطوب

احلماية املدنية يف جندة املر�سى 
مبناطق الظل يف باتنة

مواطنون ي�ستعجلون ربط �سكناتهم بالكهرباء

الطوب  فم  بلدية  منهم مب�صاتي  القاطنني  بالتالميذ  مريرة،  معاناة  املدر�صي  النقل  م�صكل  يطرح 
من  بكل  تالميذ  اأولياء  واأعرب  ال�صكنية،  مناطقهم  م�صتوى  على  الرتبوية  املرافق  لغياب  بباتنة، 
االلتحاق  اأبناءهم  على  �صعب  ما  احلافالت،  نق�ص  من  قلقهم   عن  وتيبيكاوين  �صفاح  م�صتتي 
مبقاعدهم الدرا�صية، ودفع به املطالبة بتلبية احتياجاتهم والعمل على اإيجاد حل لهذا امل�صكل 

القائم باملنطقة.

لتورطه يف ق�سايا ف�ساد..



معاوية. �ص

نوارة. ب

�سطيـــف

اأم البواقي

المباالة  ظل  يف  �صنوات  منذ  ارهقتهم  التي  امل�صاكل  عديد  من  خن�صلة  والية  جنوب  خريان  ببلدية  الطويلة  احلا�صية  منطقة  فالحوا  ي�صتكي 
امل�صوؤولني، اأين طالب الفالحون ب�صرورة النظر اإليهم والتكفل مبطالبهم من اجل ممار�صة ن�صاطهم الفالحي يف اح�صن الظروف.

خن�سلة

مبيزانية تفوق 400 مليار �ضنويا 

مواطنون ُيرجعون ال�ضبب اإىل احلفر الع�ضوائي لالآبار

 بلدية خريان

تعليمات بتدعيمها يف اأقرب الآجال

فرق متنقلة اإىل دور العجزة 

يف جتربة فريدة من نوعها 

املطاعم مغلقة اإىل اإ�ضعار اآخرانعدام الأوعية العقارية يرهن التنمية

لبلدية  ال�سنوية  املــيــزانــيــة  بلغت 
مليار   400 يـــفـــوق  رقــــم  �ــســطــيــف 
عنه  الــكــ�ــســف  مت  ح�سبما  �سنتيم 
باليوم  اخلا�سة  االإحــتــفــاالت  خــالل 
املالية  القيمة  وهي  للبلدية،  الوطني 
اأغنى  من  �سطيف  بلدية  جعلت  التي 
وهو  الوطني  امل�ستوى  على  البلديات 
االأمر الذي اأ�سهم يف برجمة الكثري من 

امل�ساريع التنموية.
امل�ساريع  مــن  الــهــائــل  ــكــم  ال ورغــــم 
مواطني  من  الكثري  اأن  اإال  املربجمة 
من  اإمتعا�سهم  عن  اأعــربــوا  البلدية 
عا�سمة  عليه  تتواجد  الــذي  الو�سع 
من  العديد  توقفت  اأن  بعد  الــواليــة 
خا�سة  اإكتمالها  يتم  اأن  دون  امل�ساريع 
الطرقات  تعبيد  باأ�سغال  يتعلق  فيما 
اأو ال�سبكات والتي توقفت منذ جائحة 
الكثري  الــذي حــول  االأمــر  وهــو  كورنا 
ور�سات  اإىل  ــاء  ــي واالأح الــ�ــســوارع  مــن 
ال�ستاء،  ف�سل  مــع  تزامنا  مفتوحة 

االأخرى  امل�ساريع  من  العديد  اأن  كما 
مازالت جممدة وتنتظر االإفراج عنها 
من طرف م�سالح البلدية للتخفيف من 

معاناة املواطنني.
ويف املقابل فاإن رئي�ص بلدية �سطيف 
على  اأكـــد  بــورمــاين  ال�سريف  حممد 
هام�ص عر�ص ح�سيلة املجل�ص البلدي 
بامل�ساريع  اخلــا�ــســة  احل�سيلة  اأن 
املنجزة مر�سية بالنظر لكون امليزانية 
التي تتوفر عليها البلدية معتربة، مع 
التاأكيد على موا�سلة العمل من خالل 
امل�ساريع  من  جديدة  حزمة  برجمة 
الإنهاء  اجلارية  ال�سنة  خــالل  املهمة 
االأحياء  خمتلف  يف  املواطنني  معاناة 
والـــ�ـــســـوارع، ومـــن جــانــبــه كـــان وايل 
حفل  يف  حا�سرا  عبلة  كمال  �سطيف 
عر�ص احل�سيلة موؤكدا على ر�ساه عن 
احل�سيلة املنجزة من امل�ساريع ومطالبا 
مبنح االأولية يف امل�ساريع اإىل تلك التي 

تهم املواطن بالدرجة االأوىل. 

وال�سكان  ال�سحة  مديرية  ك�سفت 
 145 تخ�سي�ص  عن  �سطيف  لوالية 
مركز عرب خمتلف املوؤ�س�سات واملراكز 
االإ�ست�سفائية بالوالية حت�سبا الإجراء 
املقرر  كــورونــا  فــريو�ــص  �سد  التلقيح 
تاأكيدات  بعد  املقبلة  االأيـــام  خــالل 
الوزارة على ال�سروع يف عملية التلقيح 

مع نهاية ال�سهر اجلاري.
ال�سحة  مديرية  م�سوؤويل  وح�سب 
من  اإتخاذها  مت  الرتتيبات  كل  فــاإن 
بالوالية،  التلقيح  عملية  اإجناح  اأجل 
جميع  ت�سمل  التلقيح  عملية  اأن  علما 
ومت  اإ�ستثناء،  دون  الــواليــة  مناطق 
ــم طــبــي و�ــســبــه طبي  ــاق تــ�ــســخــري ط
على  الــتــاأكــيــد  مــع  العملية  الإجنـــاح 
توفر و�سائل التخزين والتربيد وكذا 

اللقاح  اإي�سال  اأجل  من  النقل  و�سائل 
من معهد با�ستور اإىل املراكز ال�سحية 
بالوالية، وح�سب ت�سريحات م�سوؤويل 
قطاع ال�سحة فاإن ال�سرائح املعنية يف 
الكوادر  هي  للتلقيح  االأوىل  املرحلة 

الطبية وكذا االأ�سخا�ص امل�سنني. 
تخ�سي�ص  ال�سحة  مديرية  وقــررت 
فرق من اأجل التنقل اإىل دور العجزة 
يف كل من العلمة، �سطيف و�سالح باي 
دور  ملقيمي  التلقيح  ــراء  اإج اأجــل  من 
املوؤ�س�سات  اإىل  نقلهم  دون  العجزة 
التلقيح  عملية  اأن  علما  ال�سحية، 
املراكز  كامل  عرب  مرحلتني  عرب  تتم 
ال�سحية يف الوالية يف اإنتظار معرفة 
احل�سة املمنوحة للوالية من اللقاح. 

يف  �سكرة  بــازر  بلدية  م�سالح  قــررت 
�سطيف،  واليــة  من  ال�سرقية  اجلهة 
الــ�ــســروع يف جتــربــة مــوؤقــتــة الإنــهــاء 
معاناة املئات من التالميذ مع الوجبات 
الباردة يف املوؤ�س�سات الرتبوية التي ال 
مت  حيث  مهيكلة،  مطاعم  على  تتوفر 
و�سع مطاعم جاهزة )منوذجية( على 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  من  عدد  م�ستوى 

املتواجدة عرب تراب البلدية.
ومت ال�سروع يف تقدمي وجبات �ساخنة 
التي  املــدار�ــص  مــن  عــدد  يف  للتالميذ 
عجزت  التي  اأو  املطاعم  اإىل  تفتقر 
ب�سبب  �ساخنة  وجــبــات  تــقــدمي  عــن 
م�سوؤويل  وح�سب  العاملة،  اليد  م�سكل 
ناجحة  التجربة  هــذه  فــاإن  البلدية 
ومتت بال�سراكة مع عدد من املح�سنني 
�ساهموا  والذين  البلدية  تــراب  عرب 
للتالميذ  ال�ساخنة  الوجبات  يف توفري 
املتوا�سلة منذ بداية  الإنهاء معاناتهم 

ال�سنة الدرا�سية اجلارية.
�سكرة  بـــازر  بلدية  رئي�ص  وح�سب 
التجربة  هـــذه  ـــاإن  ف بــوزيــد  مــومــنــي 
على  بناءا  جاءت  نوعها  من  الفريدة 
اإجتهاد فردي من البلدية حيث �سيتم 
تتوفر  ال  التي  املدار�ص  جميع  تغطية 
البلدية  رئي�ص  واأ�ــســار  مطاعم،  على 
مطاعم  الإجنـــاز  م�ساريع  وجــود  اإىل 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  كل  يف  مدر�سية 
عرب البلدية يف اإنتظار جت�سيدها قبل 
�سياق  ويف  الــقــادم،  املدر�سي  الدخول 
مت�سل باجلانب الرتبوي فقد اإ�ستفادت 
الإجناز  م�سروع  من  �سكرة  بازر  بلدية 
ثانوية جديدة وهي الثانية بالبلدية 
اأن تهني معاناة املئات  والتي من �ساأنها 
التنقل  على  املجربين  التالميذ  مــن 
درا�ستهم  ملزاولة  بعيدة  م�سافات  على 
بحكم امل�ساحة ال�سا�سعة التي تغطيها 

البلدية.

مبدينة  املــدين  املجتمع  ممثلو  طالب 
املجل�ص  تدخل  ب�سرورة  كر�سة،  عني 
البلدي وامل�سالح املخت�سة، وفتح حتقيق 
يف و�سعية االأوعية العقارية ال�سناعية 
ا�ستغاللها  بعد  كر�سة،  عــني  مبدينة 
بارونات  قبل  من  قانونية  غري  بطرق 

نهب العقار خالل ال�سنوات املا�سية.
مبدينة  املقيمني  املــواطــنــون  ـــدى  واأب
ــني كــر�ــســة، تــخــوفــهــم الــ�ــســديــد من  ع
النهب العقاري لعدد معترب من االأرا�سي 
للمدينة،  اجلنوبي  باملخرج  ال�سناعية 
كر�سة  عني  مبدينة  التنمية  يرهن  ما 
خا�سة بعد ت�سجيل تاأخر انطالق عدد 

والتنموية  االقت�سادية  امل�ساريع  من 
املنا�سبة  االأر�سيات  توفر  عدم  ب�سبب 

لها.
امل�ساتي  من  الع�سرات  تــزال  وال  هــذا 
ت�سارع  كر�سة،  عــني  لــدائــرة  التابعة 
التنموية،  املــ�ــســاريــع  وقــلــة  الــعــزلــة 
الوالئية  اجلــهــات  تــدخــل  يتطلب  مــا 
االأرا�سي  ال�سرتجاع  البلدي  واملجل�ص 
والتي  قانونية،  غــري  بطرق  املنهوبة 
م�ساريع  الإن�ساء  للدولة،  ملكيتها  تعود 
يف  ت�ساهم  ال�سيغ،  مبختلف  اقت�سادية 

دفع وترية التنمية باملنطقة.

امل�ساتي  تالميذ  معاناة  تــزال  ال 
ببلدية �سوق نعمان متوا�سلة، ب�سبب 
تذبذب خدمة االإطعام املدر�سي على 
م�ستوى ع�سرات املوؤ�س�سات الرتبوية، 

ما اأدى لغلقها الأزيد من اأ�سبوعني.
املربم  العقد  انتهاء  بعد  ياأتي ذلك 
بني املمول اخلا�ص بتمويل املوؤ�س�سات 
 ،2020 ل�سنة  بالوجبات  الرتبوية 
امل�ساتي  تالميذ  معاناة  من  زاد  ما 
درا�ستهم  يــزاولــون  اأ�سحوا  الذين 

وهو جياع.
نعمان،  بــ�ــســوق  الــبــلــدي  املجل�ص 

القانونية  االإجراءات  النتهاء  اأ�سار 
 ،2021 ل�سنة  بال�سفقة  اخلا�سة 
تقدمي  يف  ــالق  ــط االن يــتــوقــع  ـــن  اأي
الـــوجـــبـــات لــتــالمــيــذ املــوؤ�ــســ�ــســات 
بلدية  م�ساتي  مبختلف  الرتبوية 
املقبل  االأ�سبوع  خالل  نعمان  �سوق 

ح�سب ما اأكده املجل�ص البلدي.
من  عدد  غلق  �سجل  فقد  لالإ�سارة 
والية  ببلديات  املدر�سية  املطاعم 
اأم البواقي، حلني اإمتام االإجراءات 
ل�سنة  بال�سفقة  اخلا�سة  القانونية 

.2021

ك�سفت م�سالح مديرية ال�سباب 
والريا�سة لوالية خن�سلة، عن 

�سروعها يف تك�سية جميع املالعب 
البلدية بالع�سب اال�سطناعي، 

اأين �سيتم ال�سروع يف تك�سية 15 
ملعب بلدي مطلع �سهر فيفري 

املقبل بغالف مايل بلغ 75 مليار 
�سنتيم على غرار ملعب كل من 

بلدية �س�سار وبوحمامة ويابو�ص 
قاي�ص بغاي متو�سة مل�سارة �سيلية 

خريان طامزة الرميلة بابار 
واملحمل، واأكدت ذات امل�سالح 

اأن جميع االجراءات االدارية 
انتهت و�سي�سرع يف عملية االجناز 

خالل االأيام القليلة القادمة.
ويف �سياق مت�سل اأو�سحت م�سالح 

مديرية ال�سباب والريا�سة، عن 
ت�سجيل عجز يف اإجناز املالعب 

اجلوارية بحوايل 30 ملعب 
جواري بالرغم من اإجناز 98 
ملعب جواري عرب كامل تراب 

والية خن�سلة، واأكدت ذات 
امل�سالح على اأنها �ستتكفل بهذا 
العجز خالل اال�سهر القادمة، 
يف حني �سيتم اجناز 8 مالعب 
جوارية خالل االيام القليلة 

القادمة وذلك بعد االنتهاء من 
عملية اجناز 98 ملعب جواري 

التي مت ت�سجيلها خالل اال�سهر 
املا�سية.

ي�ستكى مواطنون ببلدية بابار جنوب 
تفاقم  من  خن�سلة،  واليــة  عا�سمة 
ال�سروب  باملاء  التزود  نق�ص  م�سكل 
ملدة جتاوزت ال�سهر بعد ت�سجيل �سح 
حنفيات بع�ص االأحياء ونق�ص تزويد 
البع�ص االآخر، كما ا�ستقبلت ع�سرات 
اأم�ص  اأول  البلدية  باأحياء  ال�سكنات 
الذي  االأمــر  بالرتبة  خملوطة  مياه 
�سكاوى  بعد  ا�ستياءهم  يف  ت�سبب 
عديدة مرفوعة على م�ستوى م�سالح 
التي حتركت منذ  للمياه  اجلزائرية 
اجتماعا  وعقدت  اأ�سبوعني  قرابة 
وبع�ص  املــدين  املجتمع  فعاليات  مع 
ان�سغاالت  اإىل  لال�ستماع  اجلمعيات 
القرى  بع�ص  اأن  وخا�سة  ال�ساكنة، 
اأكرث  منذ  حــادة  عط�ص  اأزمــة  تعاين 

من �سهرين على غرار لفاني�ص.
نيوز"،  لـ"االأورا�ص  اأكــدوا  امل�ستكون 
اأي  مــن  تعاين  تكن  مل  البلدية  اأن 

املادة  بهذه  التزود  حيث  من  م�سكل 
�سنوات   6 قــرابــة  مــنــذ  احلــيــويــة 
كانت  الــتــي  املــيــاه  اأن  اإىل  اإ�ــســافــة 
مع  لكن  ــدا،  ج جيدة  كانت  ت�سلهم 
التي  االرتوازية  االآبــار  عدد  تزايد 
املناطق  م�ستوى  على  حفرها  يتم 
الفالحية  بامل�ستثمرات  الفالحية 
قد  امليتة  غرار  على  الوالية  جنوب 

اأغلبها  الأن  النق�ص  هــذا  يف  ت�سبب 
وامل�سافة  التباعد  مبعايري  يلتزم  مل 
وال�سروط واملعايري املعمول بها االأمر 
االأمر  املياه،  من�سوب  على  اأثر  الذي 
الذي يحتاج ح�سبهم اإىل فتح حتقيق 
يف هذا املجال ومراقبة هذا النوع من 
يف  املنطقة  ادخــل  للذي  الن�ساطات 

اأزمة ماء �سروب.

بوالية  خريان  بلدية  م�سالح  ك�سفت 
القرى  عديد  ا�ستفادة  عــن  خن�سلة، 
عديد  من  النائية  واملناطق  الريفية 
�ساأنها  مــن  الــتــي  التنموية  املــ�ــســاريــع 
على  للمواطن  املعي�سي  االطار  حت�سني 
هلة  �سبلة  غاف�ص  قــرى  من  كل  غــرار 
تيمدقيت  تيمدقيت  الــــرتاب  قــلــوع 
التكفل  اطـــار  يف  وذلـــك  وتــاغــربــيــت، 

مبناطق الظل.
بدرا�سة  غاف�ص  منطقة  وا�ستفادت 
لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  �سبكة  ــاز  اإجن
مببلغ مايل بلغ 2 مليار �سنتيم، يف حني 

م�سروع  من  تيمدقيت  قرية  ا�ستفادت 
رقم  البلدي  الطريق  االعتبار  اإعــادة 
بلدية  ومقر  القرية  بني  الرابط   19
مايل  بغالف  كلم   7 م�سافة  على  �س�سار 
اأول،  ك�سطر  �سنتيم  مليار   2.5 بلغ 
بتو�سعة  القرية  ذات  ا�ستفادت  كما 
الو�سفية  واأحــوا�ــص  ااتطهري  �سبكة 
�سنتيم،  ماليري   6 جتــاوز  مايل  بغالف 
مب�سروع  �سبلة  قرية  ا�ستفادت  فيما 
�سكن   20 لفائدة  الريفية  الكهرباء 
�سنتيم  مليون   300 بلغ  مــايل  مببلغ 
ارتوازيني  بئرين  ربــط  م�سروع  وكــذا 

بالكهرباء  للمنطقة  تابعني  فالحيني 
هلة  قرية  ا�ستفادت  كما  الفالحية، 
العرب  واد  على  معرب  واإجنــاز  بدرا�سة 
 3 يفوق  مــايل  بغالف  العرعار  بوجلة 
قرية  ا�ستفادن  حني  يف  �سنتيم،  ماليري 
للتو�سيع  اق�سام   3 باإجناز  الرتاب  قلوع 
مدر�سة  وتــهــيــئــة  الــ�ــســاحــة  وتــهــيــئــة 
مرمو�سي ا�سماعيل مببلغ مايل حوايل 2 
مليار �سنتيم وا�ستفادت قرية تاغربيت 
ق�سمني  اجنــاز  م�سروع  من  االأخــرى  هي 
للتو�سيع باملدر�سة بغالف مايل بلغ 820 

مليون �سنتيم.

خالل  البواقي،  اأم  واليــة  وايل  اأمــر 
�سكن   550 مل�سروع  وتفقد  عمل  زيــارة 
عمومي ايجاري مبدينة عني البي�ساء، 
العاملة  باليد  االأ�سغال  ور�سة  بتدعيم 
اآجــالــه  يف  املــ�ــســروع  لت�سليم  متــهــيــدا 

املحددة.
ياأتي ذلك بعد اأن بلغت ن�سبة االأ�سغال 
277 وحدة �سكنية ن�سبة  على م�ستوى 
االأ�سغال  تقدم  انتظار  يف  باملائة،   90

ال�سكنية  الوحدات  باقي  م�ستوى  على 
ــرية  الــتــي تــعــرف تــاأخــرا كــبــري يف وت
العاملة،  اليد  نق�ص  ب�سبب  االأ�سغال 
عمليات  يف  الــ�ــســروع  يــنــتــظــر  فــيــمــا 
والتهيئة  احليوية،  بال�سبكات  الربط 
اخلارجية للمجمع ال�سكني، كما ينتظر 
موعد  البي�ساء،  عــني  مدينة  �سكان 
من  امل�ستفيدين  قائمة  عــن  االإعـــالن 
ب�سيغة  �سكنية  وحــدة   1200 ح�سة 

االنتهاء  مت  والتي  االيجاري،  العمومي 
القانونية  االإجــراءات  جميع  من  التام 
اخلا�سة بالتحقيق يف القامة اال�سمية، 
يف انتظار موعد ن�سر القائمة اال�سمية 
الأزيد  لها  املواطنني  انتظار  طال  والتي 

من 7 �سنوات.
اأم  واليـــة  وايل  ــام  ق فقد  ــارة،  لــالإ�ــس
عمل  بـــزيـــارة  اأمـــ�ـــص،  اأول  ــبــواقــي  ال
مبدينة  ال�سكنية  امل�ساريع  مــن  لعدد 

اجناز  م�سروع  وت�سمل  البي�ساء،  عني 
العمومي  ب�سيغة  �سكنية  وحدة   590
اأ�سغال  مببا�سرة  اأمــر  اأيــن  االيــجــاري، 
احليوية  ال�سبكات  مبختلف  الــربــط 
اخلارجية  التهيئة  يف  ـــطـــالق  واالن
للجمع لت�سليمها يف االآجال املحددة، اأما 
حي 603 �سكن+ 200 �سكن فقد بلغت 

ن�سبة تهيئة احلي 40 باملائة.

م�ساريع متوقفة واأخرى جممدة 
وور�سات مفتوحة ببلدية �سطيف

اأزمة املياه تتفاقم ببابار يف خن�سلة

ور�سات �سكنية بعمال يعدون على االأ�سابع باأم البواقي

م�ساريع تنموية لرفع الغنب عن �سكان القرى

تلقيح  الإجراء  مركز    145
كورونا يف �سطيف 

مطاعم جاهزة الإنهاء معاناة التالميذ 
مع الوجبات الباردة 

مطالب بالتحقيق يف نهب العقار 
بعني كر�سة

تالميذ دون اإطعام ب�سوق نعمان

تك�سية 15 ملعبا 
جواريا بالع�سب 

اال�سطناعي
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بغالف مايل بلغ 75 مليار �ضنتيم

معاوية. �ص



ملف ا�سترياد ال�سيارات..

طاقة �سم�سية:

لرفع  اآخرين  مركبات  وكالء  اأربعة  اأخطرت 
درا�سة  لببدى  ت�سجيلها  مت  التي  التحفظات 
ك�سف  قببد  ال�سناعة  وزيبببر  وكبببان  ملفاتهم. 
"اجلزائر  اأن  عببن  دي�سمر2020  منت�سف 
مطلع  اجلببديببدة  ال�سيارات  ل�سترياد  �ستعود 
نف�سه  ال�سهر  نهاية  يرتاجع  اأن  قبل   ،"2021
للن�سف  العملية  تاأجيل  ويك�سف  اأقواله  عن 
 9 يف  جمددًا  يعود  اأن  قبل   ،2021 من  الثاين 
ال�سترياد  عملية  ببباأن  وي�سرح  احلببايل  يناير 
�سُتفتح يف �سهر فراير دون تقدمي تو�سيحات 

ول اأ�سماء الوكالء املعنيني بالعملية.
متعددي  ال�سيارات  وكالء  نقابة  رئي�ص  يقول 
العالمات، يو�سف نبا�ص، اإن "احلكومة ل تدري 
هناك  ال�سيارات،  ا�سترياد  ملف  يف  تفعل  ماذا 
تخبط يربك ال�سوق التي تعي�ص �سغطًا ب�سبب 

انعدام العر�ص".
العتماد  ملفات  دفعوا  "الوكالء  اأن  م�سيفا، 
اأن هناك متاطل  اإل  متا�سيًا مع دفرت الأعباء، 
يف الإفراج عن القائمة النهائية، والإ�سكال هو 
ال�سقف الذي حددته احلكومة مبلياري دولر، 
تدخل  اأم  اجلديدة  ال�سيارات  فاتورة  هي  هل 
فيها هياكل ال�سيارات املوجهة للتجميع؟ يجب 

اأن تف�سل احلكومة يف هذا امللف".
التكميلية ل�سنة  وقررت احلكومة يف املوازنة 
مع  ال�سيارات،  جتميع  م�سانع  غلق   ،2020
العاملية  للعالمات  املمثلني  للوكالء  ال�سماح 
للبيع،  موجهة  جببديببدة  �ببسببيببارات  با�سترياد 
على  املُطبقة  اجلمركية  الببر�ببسببوم  رفببع  مببع 
ال�سيارات  ا�سترياد  اجلزائر  وجمدت  العملية. 
الواردات  لكبح  وذلك   ،2018 مطلع  اجلديدة 
 ،2016 �سنة  دولر  مليارات   4 تخطت  التي 

ولبببدعبببم مبب�ببسببانببع الببتببجببمببيببع املببعببتببمببدة منذ 
الفرن�سية  رينو  عالمات  متثل  التي   ،2016
وهيونداي  وكببيببا  الأملببانببيببة،  فبباغببن  وفولك�ص 
اإيفيكو  اإىل  بالإ�سافة  اجلنوبيتني،  الكوريتني 

الإيطالية.
جتميع  عن  امل�سانع  توقفت  ما  �سرعان  لكن 
يف  مالكها  �سجن  بعد   ،2019 �سنة  ال�سيارات 
ميزان  كفتي  يف  خلاًل  اأحدث  ما  ف�ساد،  ق�سايا 
ال�سيارات  اأ�سعار  يف  واأثببر  والطلب،  العر�ص 
قدرة  خببارج  وببباتببت  قفزت  التي  امل�ستعملة 

املواطنني.
داخل  اإىل  ال�سيارات  ا�سترياد  ملف  وانتقل 
الرملان، حيث حتول اإىل ورقة �سيا�سية يف يد 
جراد،  حكومة  على  ي�سغطون  الذين  النواب 

بني تاأييد ومعار�سة للخطوة.
الأمة،  جمل�ص  ع�سو  يقول  الإطببار،  هذا  ويف 
ا�سترياد  "رخ�ص  اإن  زعيم،  بن  الببوهبباب  عبد 
يف  لي�ست  امل�سكلة  قريبًا،  �ست�سلم  ال�سيارات 
ت�سليم الرخ�ص ومن امل�ستفيد، بل امل�سكلة هل 
اأموال بالعملة ال�سعبة تكفي لتمويلهم  عندنا 

بالعملة  احتياطاتنا  الببر�ببسببمببي؟  وبال�سعر 
ا�سترياد  اأن  علمًا  يببوم،  كببل  تتاآكل  ال�سعبة 
ُيفوتر مبئات املاليني من الدولرات  ال�سيارات 

�سنويًا".
وي�سيف: "ما عالقة وزارة ال�سناعة برخ�ص 
ال�سترياد  عمليات  اأعلم  ما  ح�سب  ال�سترياد؟ 
والبيع وال�سراء من اخت�سا�ص وزارة التجارة، 
لذلك ندعو اإىل جتميد هذه العمليات والتزام 
ال�سعبة  العملة  على  نحافظ  لكي  القانون، 
بتمويل  واملهاجرين  للمواطنني  املجال  ونرتك 

العملية باإمكاناتهم اخلا�سة".
الدينار،  تعومي  فر�ص  نحو  احلكومة  وتتجه 
الواردات  فاتورة  لكبح  احلالية،  ال�سنة  خالل 
من  البب�ببسببرف  احتياطي  وحببمببايببة  جببهببة،  مببن 
التبخر ال�سريع من جهة ثانية، بالإ�سافة اإىل 
ي�سل  اأن  املنتظر  الت�سخم  من  جزء  امت�سا�ص 
ح�سب  املائة،  يف   4 اإىل  القادمة  ال�سنة  خالل 
توقعات احلكومة. و�ستنخف�ص قيمة الدينار5 
يف املائة مقارنة بال�سعر احلايل، ح�سب موازنة 

.2021

والطاقات  الببطبباقببوي  النببتببقببال  وزيبببر  اأعببلببن 
الثالثاء،  اأم�ص  �سيتور  الدين  �سم�ص  املتجددة 
يناهز  ما   2022 من  بداية  انتاج  �سيتم  اأنببه 
ال�سم�سية  الببطبباقببة  مببن  مببيببغبباواط   1.000
الطاقة  مل�سادر  التبعية  من  التقلي�ص  بهدف 
وامل�سي  البيئة  وكذا احلفاظ على  الحفورية 

قدما نحو القت�ساد الخ�سر.
على  �سيفا  نزوله  عند  �سيتور  ال�سيد  واأ�ساف 
املناق�سات  "ال�سعب" اأن اطالق  منتدى جريدة 
املقبل  يونيو  يف  �سيكون  امل�سروع  بهذا  املتعلقة 
بحلول  الببالزمببة  التقنية  التجهيزات  و�ببسببع 
عملية   النتاج  حمطات  تكون  اأن  على  اأكتوبر 

بداية من يناير2022.
الأ�سا�سية  بببالأهببداف  مت�سل  �سياق  يف  وذكببر 
 2030 لببرنببامببج النببتببقببال الببطبباقببوي اآفبببباق 
اقت�ساد  من  املائة   10 ن�سبة  بلوغ  يف  واملتمثلة 
 20 من  اأقببل  اأن  واكببد   .2021 نهاية  الطاقة 
باملائة من الطاقة تخ�س�ص للقطاعني ال�سناعي 
للرثوة  منتجني  قطاعني  انهما  رغم  والفالحي 
داعيا يف ذات الوقت اإىل الرفع من هذه الن�سبة 

اقتداء بالدول املتقدمة التي توفر50 باملائة 
من الطاقة لهذين القطاعني احليويني.

اإىل  النببتببقببال  اإىل  الطببببار  ذات  يف  ودعببببا 
ال�ستعمال العقالين للطاقة واحلد من التبذير 
مذكرا، ان املواطنني ي�ستهلكون كل اأ�سبوع 800 
يف  واأكببد  الطبيعي.  الغاز  من  مكعب  مرت  مليون 
م�سوؤولية  هو  الطاقة  اقت�ساد  ان  ال�سياق  ذات 
هذا  يف  الببعببقببالين  ال�ستعمال  اأن  و  اجلميع 
املجال �سيمكن من  توفري 200 مليون دولر يف 

الأ�سبوع.
اعتر  الببكببهببرببباء،  ا�ستعمال  بخ�سو�ص  اأمبببا 
الوزير اأنه يف حالة ال�ستمرار على  نف�ص وترية 
ال�ستهالك يف اآفاق 2030 �سي�سجل عجز كبري، 
ال�ستعمال  �ببسببرورة  على  اأخببرى  مببرة  م�سددا 

العقالين للطاقة الكهربائية.
واأبرز يف ذات املجال الدور الكبري الذي ميكن 
اأن تلعبه املوؤ�س�سات امل�سغرة يف جمال القت�ساد 
من  متكن  حلول  ابتكار  طريق  عن  الطاقوي 
اقت�ساد الطاقة و ا�ستعمال الطاقات املتجددة 

�سواء كانت �سم�سية اأو طاقة الرياح او املياه.

حتقيق  ميكن  ل  انببه  مت�سل  �سياق  يف  واأكبببد 
على  بببالعببتببمبباد  اإل  الببطبباقببوي  النببتببقببال 
لهذا  انببه  م�سيفا  احلببديببثببة  التكنولوجيات 
لالنتقال  الوطني  املعهد  اإن�ساء  مت  الغر�ص 
�سبتمر  يف  عمليا  �سيكون  البببذي  الببطبباقببوي 

املقبل.
الوزير  اأعلن  اخل�سراء،  البنايات  ولت�سجيع 
انه �سيتم اإجناز على م�ستوى املدينة اجلديدة 
يعمل  اخ�سر"   "جامع  اهلل  عبببببد  ب�سيدي 
اإجراء  �سيتم  انه  م�سيفا  املتجددة  بالطاقات 
الببذي  املببعببمبباري  املهند�ص  لخببتببيببار  م�سابقة 
انه  مت�سل  �سياق  يف  واعلن  بالإجناز.   �سيقوم 
�سيتم تفعيل �سناعة تخ�ص انتاج �سخنات ماء 

�سم�سية وذلك عن طريق املوؤ�س�سات امل�سغرة.
منف�سل  �ببسببيبباق  يف  �سيتور  ال�سيد  واأو�بببسبببح 
تاأثري  حول  الأبي�ص  الكتاب  اإعداد  بخ�سو�ص 
هذا  اعببدت  اجلببزائببر  ان  الكربون،  انبعاثات 
الكتاب لإبراز اأ�سرار هذه الظاهرة التي ت�سبب 
كببوارث  ينجرعنه  ومببا  احلبببراري  الحتبا�ص 

طبيعية خطرية.

الفالحي  للتعاون  الوطني  ال�سندوق  وقع 
واملكتب الوطني للدرا�سات اخلا�سة بالتنمية 
الريفية، اأم�ص الثالثاء على اتفاقية تاأمني 
لل�سندوق.  بيان  به  اأفبباد  ح�سبما  و�سراكة 
�سريف  طببرف  مببن  التفاقية  توقيع  ومت 
الوطني  لل�سندوق  العام  املدير  حبيل�ص  بن 
املدير  حممد،  بن  وخالد  الفالحي  للتعاون 
اخلا�سة  للدرا�سات  الوطني  للمكتب  العام 

بالتنمية الريفية ي�سيف ذات امل�سدر.
وتعد هذه التفاقية ح�سب البيان،  جزءا 
وممتلكات  اأ�سول  جميع  وحماية  دعم  من 
املكتب الوطني للدرا�سات اخلا�سة بالتنمية 
بها  اخلا�سة  الت�سال  ومكاتب  الريفية 

التاأمينية  باملنتجات  عببالقببة  لها  والببتببي 
جمالت  يف  لحتياجاتهم  وفقا  امل�سممة، 

ن�ساطهم.
املوؤ�س�ستني،  بني  اجلديد  التعاون  و�سي�سمح 
يف  تكنولوجي  دعببم  بببروتببوكببول  ببباإنبب�ببسبباء 
جمال الدرا�سات الفالحية، املرتبطة ب�سكل 
ال�سندوق  تاأمني  منتجات  بتطوير  اأ�سا�سي 
الوطني للتعاون الفالحي، و التي تتمثل يف 
املخاطر املناخية، الكوارث الطبيعية و تلف 
خالل  من  ذلك  و  للفالحني  خدمة  املنتوج، 
الوطني  ال�سندوق  ميتلكها  التي  ال�سبكة 

للتعاون الفالحي.
وذكر نف�ص امل�سدر ان هذه التفاقية �ستتيح 

و�سع برامج لتح�سني الأداء التقني يف جمال 
تبادل  ت�سهيل  عن  ف�سال  الفالحي،  التاأمني 
وفقا  املوؤ�س�ستني،  بني  والتوثيق  البيانات 
مت  والريفية،  الفالحية  التنمية  مل�ساريع 
امل�ساعدة  لتقدمي  م�سرتك  ب�سكل  اجراءها 
والدعم لإدارة املخاطر واخلرة الفالحية 

وال�سناعة الغذائية.
الوطني  لل�سندوق  اي�سا  ذلك  �سي�سمح  كما 
اأف�سل،  دعببم  ب�سمان  الببفببالحببي  للتعاون 
الفالحني  مل�ستثمرات  �ببسببارمببة  ومببراقبببببة 
واملنتجني املوؤمن لهم، بالإ�سافة اىل احلماية 
وتاأمني  الفالحني  لأن�سطة  املثلى  التاأمينية 

دخلهم، ح�سب ما او�سح نف�ص امل�سدر.

منح تر�خي�س موؤقتة لـ4 متعاملني

نحو �نتاج 1000 ميغاو�ط عرب خمتلف 
�لوليات بد�ية من 2022

�تفاقية �شر�كة بني �شندوق �لتعاون �لفالحي ومكتب 
�لدر��شات �خلا�شة بالتنمية �لريفية
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واأرجع وزير العمل يف كلمته خالل جل�سة 
التاأخر  اأم�ص،  الأمببة  مبجل�ص  ال�ستماع 
امل�سجل اإىل عدم حترير املنا�سب املجمدة  
عدم  جانب  اإىل  الهيئات  بع�ص  وت�سبع 
مع  للمتعاقدين  العلمية  املوؤهالت  توافق 

بع�ص املنا�سب.
ن�سبة  اأن  الأرقبببام  بلغة  الببوزيببر  واأببببرز 
اإجمايل  باملائة من   9 الإدماج مل تتجاوز 
جمموع  مببن  ببباملببائببة  و24  املببتببعبباقببديببن، 

الدفعة الأوىل.
اجتماع  خالل  قدم  اأنه  جعبوب  واأو�سح 
للو�سعية  مبب�ببسببحببا  وزاريببببببني  جمببلبب�ببسببني 
على  مراهنا  الأزمببة،  حللحلة  ومقرتحات 
مع  بالتن�سيق   2021 يف  املقاربة  جت�سيد 
املعنية  والقطاعات  املالية  وزارة  قطاع 
على راأ�سها الداخلية والرتبية كونها ت�سم 

املتعاقدين. من  باملائة   72
من جهة ثانية اأكد وزير العمل انخفا�ص 
حيث  العمل،  �سوق  يف  الو�ساطة  ن�ساط 
األف   437 من  العمل  عرو�ص  تراجعت 

يف  األببببف   300 اإىل   2019 يف  عببر�ببص 
باملائة،   30 بانخفا�ص  اأي   ،2020
البناء،  قطاعات  يف  العرو�ص  وتببركببزت 
العمومية  والأ�ببسببغببال  واخلببدمببات  البببري 
من  تبباأتببي  منها  باملائة  و80  وال�سناعة 
القطاع اخلا�ص. كما مت ت�سجيل انخفا�ص 
يف عدد تن�سيبات طالبي العمل اإىل 230 
األف تن�سيب مقابل 335 األف يف 2019، 

برتاجع قدر بن�سبة 31 باملائة.
اأما بخ�سو�ص احلريات النقابية فقال اإن 
 48 منها  نقابة   140 بلغ  النقابات  عدد 
نقابة لأرباب العمل و92 للعمال الأجراء 

من بينها 13 مت ت�سجيلها يف 2020.
ولتعزيز احلوار الجتماعي املثمر بادرت 
م�ساحله مب�سروع قانوين متهيدي لتعديل 
لتدعيم  النقابي  احلببق  ممار�سة  قببانببون 
وتثبيت  وتو�سيح  النقابية  احلببريببات 
الكونفدراليات  الببفببدرالببيببات  اإجبببببراء 
والقطاعات  الببفببروع  بببني  والحتبباديببات 

املختلفة، بح�سب تو�سيح الوزير.

القانونية  وال�سوؤون  التنظيم  مدير  ك�سف 
ال�سروع يف  الهادي بكري عن  التجارة  بوزارة 
طور  يف  حاليا  هو  تنفيذي  مر�سوم  اإعببداد 
الإجناز يتعلق بالبوابة اللكرتونية لإن�ساء 
خالل  جبباهببزا  �سيكون  والبببذي  املوؤ�س�سات 

الثالثي الأول من ال�سنة اجلارية بح�سبه.
واأو�بببسبببح بببكببري يف حببببوار لبببه مبببع وكببالببة 
�ستعد  البوابة  هذه  اأن  اجلزائرية،  الأنباء 
الوزارة  م�سالح  يجمع  وحيد  �سباك  مبثابة 
التجاري  لل�سجل  الوطني  املركز  وم�سالح 
املكلفة  الإدارة  وم�سالح  ال�سرائب  وم�سالح 
الجتماعي،  ال�سمان  واإدارة  بالإح�سائيات 
والتي ت�سمح  للمتعاملني الراغبني يف اإن�ساء 
واحل�سول  واحد  بت�سجيل  بالقيام  موؤ�س�سة 

الرقم  ي�سمى  واحبببد  تببعببريببف  رقبببم  عببلببى 
امل�سرتك.

اإتاحة  اإطببار  يف  ت�سب  اخلطوة  اأن  واأو�سح 
املوؤ�س�سات  م�سار  لتتبع  ال�سفافية  من  املزيد 
من طرف الهيئات املعنية، اإىل جانب حت�سني 

مناخ ال�ستثمار وتب�سيط الإجراءات.
كما تطرق بكري اإىل املر�سوم التنفيذي رقم  
15-234  املحدد ل�سروط وكيفيات ممار�سة 
للقيد  اخلا�سعة  املنظمة  واملهن  الأن�سطة 
ال�سباب  ي�سجع  والذي  التجاري،  ال�سجل  يف 
ومتكينهم  املوؤ�س�سات،  اإن�ساء  على  واملتعاملني 
من مبا�سرة ا�ستثماراتهم دون تقدمي رخ�سة 
بالن�سبة  التجاري  ال�سجل  يف  للقيد  م�سبقة 

لالأن�سطة املقننة.

اأفاد متعاملون اأوروبيون، اأم�ص الثالثاء، 
للحبوب  املهني  اجلببزائببري  الببديببوان  اأن 
الرئي�سيني  للموردين  ال�سحن  فرتة  حدد 
الفرتة من  القمح يف  ل�سراء  مناق�سته  يف 
لتقرير  وفقا  منه،   28 اإىل  فيفري   24

اأوردته وكالة رويرتز.
''رويرتز''  وكالة  اأوردته  تقرير  واأو�سح 
اأمريكا  من  التوريد  جرى  اإذا  اإذا  ما  اأنه 
اجلنوبية اأو اأ�سرتاليا، فاإن موعد ال�سحن 

من  الأول  الن�سف  يف  حم�سورا  �سيكون 
كمية  املناق�سة  وتطلب  فيفري.  �سهر 
عادة  اجلزائر  لكن  طن  األف   50 اإ�سمية 
مناق�ساتها  يف  اأكبببر  كمية  ت�سرتي  مببا 
-ي�سيف  املطلوبة  ال�سمية  الكمية  من 
امل�سدر ذاته-. كما �سيكون اليوم الأربعاء 
الأ�سعار  عرو�ص  لتقدمي  نهائيا  موعدا 
اإىل  �سارية  العرو�ص  اأن تظل  فيما يجب 

غاية 21 جانفي.

تر�جع عرو�س �لعمل بـ30 باملائة 
يف 2020

بو�بة �لكرتونية لإن�شاء 
�ملوؤ�ش�شات قريبا

�جلز�ئر تطرح مناق�شة ل�شر�ء 50 
�ألف طن من �لقمح

ك�صف وزير العمل والت�صغيل وال�صمان االجتماعي الها�صمي جعبوب عن ت�صجيل تاأخر كبري يف 
عمليات اإدماج املتعاقدين يف �صيغ عقود ما قبل الت�صغيل، حيث مت اإدماج 365 األف �صاب فقط 

اإىل غاية دي�صمرب2021، يف حني كان مقررا اإدماجهم جميعا خلل 3 �صنوات ''2019-
االأقدمية. معيار  باعتماد   ''2021

وقع وزير ال�صناعة، فرحات اآيت علي براهم، على الرخ�ش املوؤقتة اخلا�صة با�صترياد املركبات اجلديدة الأربعة وكلء قاموا باإيداع طلباتهم 
على م�صتوى الوزارة. وذكرت م�صالح اآيت علي يف بيان لها، االإثنني، اأن اللجنة التقنية املكلفة بدرا�صة ومتابعة امللفات املتعلقة بن�صاط وكلء 

املركبات اجلديدة 

خالل جل�ضة ال�ضتماع مبجل�ض الأمة، جعبوب
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فيما قدم عمدة مدينة الدار البيضضاء ا�ضتقالته..

بتهمة ال�ضالت مع الداعية فتح اهلل غولن..

والتنظيمية  ال�سيا�سية  الأزمببة  دخلت 
والتنمية"  "العدالة  حزب  يعي�سها  التي 
�سعد  العام  اأمينه  توقيع  جراء  املغربي، 
تطبيع  اتببفبباق  على  العثماين  الببديببن 
العالقات بني املغرب والكيان ال�سهيوين، 
منعطفا جديدا، بعد اأن اأقدم اأحد قادة 
ال�سف الأول، يوم الإثنني، على جتميد 
قيادية  م�سادر  ك�سفت  حيث  ع�سويته. 
املقرئ  زيببد  اأبببو  النائب  اأن  احلببزب،  يف 
الإدري�سي بعث بر�سالة اإىل الأمني العام 
باأنه جمد ع�سويته  فيها  اأخره  للحزب 
"�سمور ق�سايا الهوية واملرجعية  ب�سبب 
الإ�سالمية يف خطاب احلزب ومواقفه"، 
امل�سادر،  فيه  اأو�سحت  الذي  الوقت  ويف 
اأن الإدري�سي اأكد يف ر�سالته اأن "العدالة 
الذي  احلببزب  ذلببك  يعد  مل  والتنمية"، 

يعرفه.
ملوقف  ميكن  كببان  فاإنه  امل�سدر،  ووفببق 
حال  يف  تاأثري  له  يكون  اأن  الإدريبب�ببسببي 
كان قد قدم ا�ستقالته، كموقف يعر عن 
لتفاق  العام  الأمببني  لتوقيع  معار�سته 
واإ�سرائيل  املغرب  بني  العالقات  تطبيع 
ل جتميد ن�ساطه، لفتا اإىل اأن اللحظة 
اإيجاد  تقت�سي  احلبببزب  يعي�سها  الببتببي 
باغته  اأن  بعد  العمل  ما  عببن:  اأجببوبببة 

قرار التطبيع؟
واإىل جانب جتميد الإدري�سي ع�سويته 
العزيز  عبببببد  قبببدم  الببتببطبببببيببع،  ب�سبب 
مع  للعالقة  البب�ببسببابببق  الببوزيببر  الببعببمببار 
البي�ساء  الدار  مدينة  وعمدة  الرملان، 
حلزب  العامة  الأمببانببة  مببن  ا�ستقالته 
العدالة والتنمية املغربي، كاأحد اأ�سكال 

ال�سلطات  تتبناه  الذي  للموقف  الرف�ص 
مع  التطبيع  ق�سية  ملف  يف  املغربية 
م�سلحة  ح�ساب  على  ال�سهيوين،  الكيان 

الفل�سطينيني.
حالة  على  دليال  اخلطوة  هذه  وتعتر 
الن�سقاق الذي تعي�سه احلكومة املغربية 
من  جمموعة  ورف�ص  الراهن  الوقت  يف 
امللك  تبناها  التي  للتوجهات  اأع�ساءها 
الأمر  املجال،  هذا  يف  احلكومة  ورئي�ص 
يف  اأخببرى  ا�سقالت  بحدوث  ينبوؤ  الذي 

هذا املجال. 
ويف هذا ال�سان، ا�سدرت حركة التوحيد 
موقفها  تبباأكببيببد  املببغببربببيببة  والإ�بببسبببالح 
وهي  التطبيع  اأ�ببسببكببال  لكل  الببرافبب�ببص 
احلركة الدعوية والرتبوية املقربة من 

حزب العدالة.

�سخ�سا   238 الرتكية  ال�سلطات  اعتقلت 
يف عملية ا�ستهدفت م�ستبها بهم يف اجلي�ص 
بزعم ارتباطهم بالداعية فتح اهلل غولن، 
الذي تتهمه اأنقرة بالوقوف وراء حماولة 

انقالب فا�سلة يف 2016.
العتقال  عمليات  فبباإن  "رويرتز"  ووفببق 
من  جزء  وهي  مقاطعة،   60 �سملت  هذه، 
�سد  �سنوات  اأرببببع  منذ  م�ستمرة  حملة 

�سبكة رجل الدين فتح اهلل غولن املقيم يف 
الوليات املتحدة. وينفي غولن �سلوعه يف 
اأكرث من  حماولة النقالب التي قتل فيها 

�سخ�سا.  250
وقالت وكالة اأنباء "الأنا�سول" الرتكية، 
اأحبببدث  يف  اعببتببقببلببوا  �سخ�سا   160 اإن 
مداهمات لل�سرطة اأمر بها ممثلو الدعاء 

يف اإزمري.

بهم  امل�ستبه  بني  من  اإن  الوكالة  وقالت 
218 ع�سكريا يف اخلدمة، بينهم 6 اأفراد 
برتبة عقيد و3 مقدمني و9 �سباط. ومنذ 
 80 النببقببالب، احتجز حببوايل  حمبباولببة 
األف �سخ�ص على ذمة املحاكمة، ومت ف�سل 
األف موظف   150 اأو وقف العمل حلوايل 
اأكرث  واآخرين. ومت طرد  مدين وع�سكري 

من 20 األف �سخ�ص من اجلي�ص الرتكي. 

قيادي يف "العدالة والتنمية" املغربي يجّمد 
ع�سويته على خلفية التطبيع

ال�سلطات الرتكية تعتقل 238 �سخ�سا غالبيتهم من اجلي�ش 

احلكومة العراقية 
حتدد العا�سر من اأكتوبر 

املقبل موعدا جديدا 
لالنتخابات املبكرة
حددت احلكومة العراقية، اليوم 
الثالثاء، العا�سر من اأكتوبر املقبل 

موعدا جديدا لالنتخابات املبكرة. 
وقال م�سدر حكومي، اإن "جمل�ص 

الوزراء حدد العا�سر من اأكتوبر املقبل 
موعدا لالنتخابات املبكرة بدل من 

ال�ساد�ص من يونيو".
واقرتحت املفو�سية العليا امل�ستقلة 

لالنتخابات يف العراق، موؤخرا، تاأجيل 
موعد النتخابات املبكرة املقررة 

يف ال�ساد�ص من يونيو املقبل، حتى 
ال�ساد�ص ع�سر من اأكتوبر.

وقبل اأيام اجتمعت الرئا�سات 
يف العراق )اجلمهورية - الوزراء 

- الرملان - الق�ساء(، لبحث 
ال�ستعدادات لالنتخابات املبكرة التي 

حدد موعدها رئي�ص احلكومة م�سطفى 
الكاظمي يف ال�ساد�ص من يونيو املقبل.

ويف وقت �سابق حذر زعيم التيار 
ال�سدري يف العراق مقتدى ال�سدر 

من تاأجيل النتخابات املبكرة، ودعا 
املواطنني اإىل حتديث �سجالتهم 

النتخابية.

اأعرب االأمني العام للأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�ش عن قلقه العميق اإزاء قرار اإ�صرائيل بناء 800 وحدة ا�صتيطانية يف ال�صفة الغربية املحتلة. واأ�صدر 
املتحدث با�صم غوتريي�ش، �صتيفان دوجاريك، يف وقت متاأخر من م�صاء االثنني بياناً، قال فيه اإن "اإن�صاء امل�صتوطنات يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة 

منذ عام 1967، مبا يف ذلك القد�ش ال�صرقية، لي�ش له اأي �صرعية قانونية وي�صكل انتهاكاً �صارخاً مبوجب القانون الدويل".

حفل تن�ضيب بايدن.. 

"التو�سع  اأن  وحذر، بح�سب البيان، من 
املواجهة  خطر  من  يزيد  ال�ستيطاين 
ومن تقوي�ص حق ال�سعب الفل�سطيني يف 
تقرير امل�سري، ومن تاآكل اإمكانية اإنهاء 
فل�سطينية  دولببة  واإقببامببة  الحببتببالل 
للحياة،  قابلة  �سيادة  وذات  مت�سلة 
عببلببى اأ�ببسببا�ببص خببطببوط مبببا قبببببل عببام 
اإ�سرائيل  العام  الأمني  وحّث   ."1967
القرارات  هذه  مثل  وعك�ص  "وقف  على 
التي ت�سكل عقبة رئي�سية اأمام حتقيق 
والدائم  العادل  وال�سالم  الدولتني  حل 

وال�سامل".
اأعربت اخلارجية الإيطالية  بدورها، 
اإ�سرائيل  قرار  اإزاء  العميق  قلقها  عن 
�سكنية  وحبببدة   800 بببنبباء  يف  البببببدء 
بال�سفة  مبب�ببسببتببوطببنببات  يف  جبببديبببدة 

الغربية. ودعت اخلارجية الإيطالية، 
ال�سلطات الإ�سرائيلية اإىل اإعادة النظر 
يف قرارها، م�سرية اإىل اأّنها رف�ست اأي�سًا 
املا�سي،  نوفمر   17 يف  اإ�سرائيل  قرار 

وحبببدات  بببنبباء  مناق�سة  طبببرح  عببنببد 
ا�ستيطانية بالقد�ص ال�سرقية.

اإ�سرائيل  تو�سيع  اأن  اإىل  واأ�بببسبببارت 
ينتهك  الغربية  ال�سفة  امل�ستوطنات يف 

القانون الدويل ويهدد بتقوي�ص جدوى 
وامل�ستدام متا�سيًا  العادل  الدولتني  حل 
وقرارات  دوليًا  بها  املعرتف  املعايري  مع 

الأمم املتحدة ذات ال�سلة.
بالمتناع  اإ�سرائيل  الببوزارة  وطالبت 
اجلهود  يقّو�ص  اأحبببادي  عمل  اأي  عببن 
اجلببباريبببة لإعبببببادة مببنبباخ الببثببقببة بني 
اإ�سرائيل  �سادقت  والأحببد،  الطرفني. 
ا�ستيطانية  وحبببدة   780 بببنبباء  على 

جديدة يف ال�سفة الغربية.
ال�ستيطانية  الببوحببدات  بناء  وقببرار 
 11 ففي  ال�سهر،  هذا  خالل  الثاين  هو 
البببوزراء  رئي�ص  اأعببلببن  اجلببباري،  يناير 
املوافقة  نتنياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي 
ا�ستيطانية  وحبببدة   800 بببنبباء  على 

بال�سفة.

املنتهية  الأمريكي  الرئي�ص  �سيرتك  كيف 
وهل  وا�سنطن؟  العا�سمة  ترامب  وليته 
�سيواجه  وكيف  خللفه؟  ما  ر�سالة  هناك 
�سباح  البالد؟  يف  النق�سام  حالة  بايدن 
ترامب  دونببالببد  �سيغادر  الأربببعبباء،  الببيببوم 
لن  لكنه  رئي�سًا،  بو�سفه  الأبي�ص  البيت 
يقوم بدعوة نظريه القادم، جو بايدن اإىل 

الداخل قبل ذلك.
انتهاكًا  الأخببببرية  تببرامببب  خببطببوة  متببّثببل 
ال�سلطة  انتقال  طقو�ص  اأعببرق  من  لواحد 
يرحب  حيث  دميومة،  واأكرثها  اأمريكا  يف 
القادم  بالرئي�ص  وليته  املنتهية  الرئي�ص 
على درج "�سمال بورتيكو" الذي يعّد مدخل 
كبار ال�سيوف الر�سميني، ثم ينطلق اجلميع 
مرا�سم  ل�ستكمال  الكابيتول  مبنى  اإىل 

التن�سيب.
و�سع  يف  بايدن  �سي�سارك  التن�سيب،  بعد 
اأرلينغتون  مببقببرة  يف  الببزهببور  مببن  اإكليل 
ال�سابقني  الببروؤ�ببسبباء  بح�سور  الوطنية، 

وباراك  بو�ص  دبليو  وجببورج  كلينتون  بيل 
وخالل  اأيبب�ببسببًا.  تببرامببب  و�سيغيب  اأوبببامببا، 
الأكر  اجلببزء  نقل  �سيتم  ال�ساعات،  هببذه 
البيت  اإىل  ال�سخ�سية  بايدن  متعلقات  من 
اأن  "�سي  مل�سادر  وفقًا  وتفريغها،  الأبي�ص 

اأن".
فوفقًا مل�سادر �سبكة''�سي اأن اأن''، ل ينوي 

املكتب  لبببببايببدن يف  تببرك خببطبباب  تببرامببب 
كبرية  قيمة  يحمل  تقليد  وهو  البي�ساوي، 

يف مرا�سم ال�ستالم.
املببتببحببدة دورات  البببوليبببات  �ببسببهببدت  لببقببد 
كان  دائمًا  ولكن  للجدل،  مثرية  انتخابية 
الروؤ�ساء وزوجاتهم ي�سعون جانبًا خالفاتهم 
ومن  التن�سيب.  مرا�سم  اإىل  الو�سول  عند 

ذلك ا�ستقبال باربرا بو�ص لهيالري كلينتون 
لورا  ا�ست�سافة هيالري  1992، ثم  يف عام 
بو�ص يف عام 2000، بعد حمالت انتخابية 
على  يوؤثر  مل  ذلك  ولكن  كبرية،  وخالفات 

كرم ال�سيافة والرتحيب.
اخلطوات  من  عببدد  فثمة  تقدم،  ما  رغببم 
الب�سيطة التي ت�سري اإىل �سيء من التن�سيق 
بقيام  اأن"  اأن  "�سي  علمت  حيث  الب�سيط، 
ثالثة على الأقل من م�سوؤويل اإدارة ترامب 
نظرائهم  مع  للتوا�سل  ات�سال  قنوات  بفتح 
املا�سي،  ال�سهر  خبببالل  بببايببدن  اإدارة  يف 
الرئي�ص  اعبببرتاف  عببدم  مببن  الببرغببم  على 

بخ�سارته.
الرئي�ص  نائبة  مع  بن�ص  مايك  حتدث  كما 
يوم  مببرة،  لأول  هاري�ص  كببامببال  املنتخب 
م�ستوى  اأعببلببى  وهبببو  املببا�ببسببي،  اخلببمببيبب�ببص 
ات�سال حتى الآن بني الإدارتببني. وو�سفت 
بن�ص  قّدم  "ودية"، حيث  باأنها  حمادثتهما 

تهانيه. 
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�سرب زلزال قوته 6.8 درجة غرب و�سط االأرجنتني، تاله ما ال 
يقل عن خم�ص هزات ارتدادية هزت املباين وت�سببت يف �سقوط 
اأرفف املتاجر، لكن مل ترد تقارير فورية عن وقوع  املنتجات عن 

اإ�سابات.
على  وقع  الزلزال  اإن  االأملاين،  االأر�ص  علوم  اأبحاث  مركز  وقال 
40 كيلومرتا  عمق ع�سرة كيلومرتات، وكان مركزه يقع على بعد 
جنوبي مقاطعة �سان خوان. وقال مركز ر�سد الزالزل االأوروبي 

املتو�سطي، اإن توابع الزالزل تراوحت بني 3.5 و 5 درجات.
اهتزاز  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  من�سورات  واأظهرت 
العديد من املنازل واملباين، كما ترك الن�ساط الزلزايل ت�سدعات 
يف الطرق. وقال نظام التحذير من ت�سونامي يف الواليات املتحدة 

اإنه مل يتم اإ�سدار حتذير من حدوث ت�سونامي.

اإيران، معتربة  مع  الدخول يف حوار  حّثت قطر دول اخلليج على 
اأّن الوقت االآن منا�سب للدوحة للتو�سط يف املفاو�سات بعد اأن بداأت 

دول اخلليج بحّل خالفاتها.
اآل  واأ�سار وزير اخلارجية القطري ال�سيخ حممد بن عبدالرحمن 
ثاين، الذي دعا لعقد قمة بني قادة دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
زلنا  "ما  "بلومبريغ":  تلفزيون  مع  مقابلة  يف  قائاًل  واإيران،  ال�ست 
نعتقد اأّن هذا يجب اأن يحدث"، الفتًا اإىل اأّن هذه الرغبة م�سرتكة 

مع دول اخلليج االأخرى.
وياأتي هذا الت�سريح قبيل تن�سيب الرئي�ص االأمريكي املنتخب جو 
بايدن، الذي يحمل وعدًا باإعادة اإحياء االتفاق النووي مع اإيران. 

منعت قوات االأمن االأوغندية ال�سفرية االأمريكية يف كمباال من زيارة 
االأمريكية  ال�سفارة  دفع  ما  اإقامته،  مقر  يف  واين  بوبي  املعار�سة  زعيم 
اإىل و�سف اإقامة واين اجلربية "باملثرية للقلق". ويخ�سع واين، لالإقامة 
يف  ب�سوته  االإدالء  من  ق�سري  وقت  بعد  اخلمي�ص  يوم  منذ  اجلربية 

االنتخابات الرئا�سية يف البالد. 
واالإقامة  القانونية  غري  االإجراءات  "هذه  اإن  ال�سفارة  بيان  وقال 
م�سار  يف  مقلق  اجتاه  يف  ت�ستمر  رئا�سي  ملر�سح  الفعلية  اجلربية 
اأعلنت فوز يويري  اأوغندا". وكانت هيئة االنتخابات  الدميقراطية يف 
عام  منذ  ال�سلطة  يتوىل  والذي  عاما،   76 العمر  من  البالغ  مو�سيفيني، 

.1986
ورف�ص واين ومن�سة الوحدة الوطنية التابعة له النتائج، وقاال اإنهما 
مكاتب  بتطويق  االأمن  قوات  وقامت  املحكمة.  يف  للطعن  يخططان  كانا 
جلمع  جهودهم  تعقد  اإنها  احلزب  قال  خطوة  يف  العا�سمة،  يف  احلزب 

االأدلة على املخالفات التي ارتكبت خالل االنتخابات.

األيك�سي  البارز  املعار�ص  باحتجاز  االإثنني،  يوم  رو�سية،  حمكمة  ق�ست 
نافالني، ملدة 30 يوما، ح�سبما اأكدت املتحدثة با�سمه.  وجاء احلكم بعد 
جل�سة ا�ستماع ا�ستمرت ل�ساعات اأقيمت يف مركز لل�سرطة حيث يحتجز 

ال�سيا�سي منذ توقيفه يف مطار مو�سكو االأحد.
بـ"حب�ص نافالني  ويف وقت �سابق االإثنني، طالبت الداخلية الرو�سية، 
الق�سائية"،  املراقبة  ل�سروط  املتكرر  انتهاكه  خلفية  يوما،على   30

ح�سبما نقلت �سحيفة "مو�سكو تاميز" املحلية.
اإىل  و�سوله  فور  نافالني  االأحد،  م�ساء  الرو�سية،  ال�سلطات  واعتقلت 
مطار مو�سكو، قادما من اأملانيا التي ق�سى فيها 5 اأ�سهر يتلقى العالج اإثر 

ت�سممه مبادة توؤثر على االأع�ساب.

اأّن  بايدن،  جو  املنتخب  االأمريكي  الرئي�ص  با�سم  املتحّدثة  اأعلنت 
اأ�سدره لتّوه الرئي�ص املنتهية  االإدارة املقبلة لن تطّبق القرار الذي 
واليته دونالد ترامب والقا�سي برفع احلظر املفرو�ص على امل�سافرين 

اإىل الواليات املّتحدة من الربازيل وغالبية الدول االأوروبية.
مهام  �ستت�سّلم  التي  �ساكي  جني  قالت  "تويرت"،  على  تغريدة  ويف 
بايدن  اأداء  اإثر  االأربعاء،  اليوم  االأبي�ص،  البيت  با�سم  املتحّدثة 
اليمني الد�ستورية، اإّنه "مع تدهور الو�سع الوبائي وظهور فريو�سات 
متحّورة اأكرث عدوى حول العامل، فاإّن هذا لي�ص الوقت املنا�سب لرفع 

القيود املفرو�سة على ال�سفر الدويل".

قطر حتّث دول اخلليج على الدخول يف 
حوار مع اإيران

القوات االأوغندية متنع ال�سفرية 
االأمريكية من زيارة زعيم املعار�سة

حمكمة رو�سية تق�سي بحب�ش املعار�ش 
نافالني 30 يوما

بايدن يبطل قرار ترامب برفع حظر ال�سفر 
على القادمني من الربازيل واأوروبا

زلزال بقوة 6.8 درجة يهز اإقليم 
�سان خوان باالأرجنتني

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل قلق اأممي من بدء اإ�سرائيل بناء م�ستوطنات جديدة يف ال�سفة الغربية

هل �سيخلف ترامب تقاليد انتقال ال�سلطة؟

ق.د
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اخلن�سلية  الريا�سية  االأ�ــســرة  ودعــت 
�سديق  بــن  ال�سعيد  الــ�ــســابــق  الــالعــب 
الرفيق  اإىل  انتقل  الــذي  �سليم  املدعو 
عن  الفرا�ص  اأقعده  مر�ص  بعد  االأعلى 
من  البع�ص  وح�سب  �سنة،   77 ناهز  عمر 
ميتاز  ــه  اأن ال�سابقني  الالعبني  رفقائه 
وكان  اجلميع،  وحمبوب  عالية  باأخالق 
له ال�سرف اأن حمل األوان فريقه املحبوب 
" ليا�سمكا " بداية مو�سم ال�سبعينيات مع 
خليف،  ح�سان  �سورة  يف  المعة  اأ�سماء 
نبيل   ، ر�سا�سي  الباقي  عبد  واملــرحــوم 
قا�سمي ،حمودي بوفنارة واحلار�ص دمان 
قمي�ص  يحمل  وكــان  طويلة،  والقائمة 

رقم 10 وميتاز مبهارات عالية.
الراحل وري الرثاء مبقربة عني �سمارة 

بوالية ق�سنطينة بح�سور جمع غفري من 
امل�سيعني وزمالئه الالعبني ال�سابقني.

�لالعب �ل�شابق �ل�شعيد بن 
�شديق يف ذمة �هلل 

بدري. ع

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ترب�سه  باتنة  مولودية  فريق  اختتم 
ودي  بلقاء  االأول  اأمــ�ــص  ع�سية  الــثــاين 
ال�سلف  اوملبي  جمعية  �سد  واأخري  خام�ص 
املحلي  اوملــبــي  م�ساركة  الــلــقــاء  وعـــرف 
بالت�سكيلة الثانية وانتهى اللقاء بنتيجة 
اأ�ساد  متكافئة  مباراة  يف  ال�سلبي  التعادل 
فيها الطاقم الفني للبوبية باأداء العبيه، 
لت�سد الكتيبة االأورا�سية البي�ساء �سبيحة 

اأم�ص الرحال نحو مدينة باتنة، هذا ومن 
املنتظر اأن ت�ستاأنف املولودية حت�سرياتها 
مبلعب عبد اللطيف �ساوي حت�سبا النطالق 

البطولة يف 12 فيفري املقبل.
اأمني  املـــدرب  اعــتــرب  ال�سياق،  ذات  ويف 
الــذي  التح�سريي  الــرتبــ�ــص  اأن  غيموز 
ناجح بحيث وبالرغم  خا�سه فريقه جد 
للجاهزية  الــالعــبــني  ــول  و�ــس عـــدم  مــن 

هذا  يف  امل�سطرة  االأهــداف  اأن  اإال  التامة 
الفريق  وان  الرتب�ص مت حتقيقها خا�سة 
خا�ص اكرب قدر من اللقاءات الودية وفاز 

يف لقاء واحد وتعادل يف 4 لقاءات.
يجدر الذكر اأن الطاقم الفني برمج لقاء 
اأول  الريا�سي  باملركب  �سيلعب  اآخر  ودي 
نوفمرب �سد نادي تالغمة و�سيكون يف 28 

من �سهر جانفي اجلاري.

تاأهيل  اإىل  الــربج  اأهلي  اإدارة  ت�سعى 
ــرتة  ــف ـــوح حـــمـــزة يف ال ـــان املـــهـــاجـــم ب
االإحتادية  منحتها  التي  االإ�ستثنائية 
الالعبني  تــاأهــيــل  ـــل  اأج مــن  لــالأنــديــة 
نهاية  غاية  اإىل  جانفي   24 من  بداية 
ال�سهر اجلاري، وتعذر على اإدارة االأهلي 
ب�سبب  املو�سم  بداية  يف  بانوح  تاأهيل 
بعد  بدقائق  الفريق  مع  توقيعه  تاأخر 
نهاية املريكاتو ال�سيفي، وياأمل الطاقم 
الفرتة  خــالل  بــانــوح  تاأهيل  يف  الفني 
االإ�ستثنائية يف ظل حاجة الفريق اإىل 
و�ستكون  االأمــامــي،  اخلــط  يف  خدماته 
بت�سوية  ذلك  قبل  ملزمة  االأهلي  اإدارة 
ديون جلنة املنازعات والتي تناهز 1.5 

مليار �سنتيم.
التابعة  االإنــ�ــســبــاط  جلنة  وعاقبت 
الربج  اأهلي  العــب  املحرتفة  للرابطة 
لقاءات   04 يف  باالإيقاف  اأحمد  قعقع 
يعني  ما  وهو  نافذان  غري  لقاءان  منها 
القادمة  املــبــاراة  عــن  الــالعــب  غــيــاب 
عن  ف�سال  العا�سمة  اإحتاد  اأمام  لالأهلي 
يف  ب�سكرة،  اإحتاد  اأمام  املوالية  املباراة 
حني تبني اأن الثنائي ق�سا�ص وو�سان مل 
خلفية  على  الرابطة  طرف  من  يعاقبا 
يف  بوترعة  احلكم  على  اإحتاجاهما 

مقابلة اأوملبي ال�سلف.
ــي كــل من  وغـــاب عــن تــدريــبــات االأهــل
اللذان  بارو�ص  واملهاجم  مــادور  املدافع 

املنتخب  تــ�ــســرف  حتـــت  يـــتـــواجـــدان 
بداعي  زيـــاين  ــاب  غ فيما  الع�سكري، 
مباراة  يف  لها  تعر�ص  التي  االإ�ــســابــة 
جمعية ال�سلف وكذا املهاجم بن عثمان 
ب�سبب  جراحية  عملية  اأجــري  الــذي 
كما  الغ�سروف،  م�ستوى  على  معاناته 
و�سط  من  كل  اندماج  التدريبات  عرفت 
مع  ڨتـــال  واملــدافــع  عمري�ص  ــدان  ــي امل
يف  الفريق  عن  غابا  اأن  بعد  املجموعة 
االإ�سابة  ب�سبب  ال�سلف  اأوملبي  مباراة 
يف  وم�ساركتهما  منها  يعانيان  كانا  التي 
وكذا  املدرب  بيد  تبقى  االإحتاد  مباراة 
من  بالنظر جلاهزيتهما  الطبي  الطاقم 

الناحية ال�سحية. 

االثنني  يــوم  الــيــد،  لكرة  اجلــزائــري  املنتخب  اأنــهــى 
العامل- لكاأ�ص  التمهيدي  الــدور  مباريات  بالقاهرة، 
امام الربتغال  الثانية تواليا  2021 مب�سر، باخل�سارة 
حل�ساب   ،)14-9( االأول  ال�سوط   ،)26-19( بنتيجة 
مع  ال�ساد�سة،  للمجموعة  ــرية  واالأخ الثالثة  اجلولة 
فيه  ت�سرب  الذي  الرئي�سي،  الــدور  اإىل  تاأهله  �سمان 

موعدا للمنتخب الفرن�سي.
و�سهد ال�سوط االأول، ا�ستفاقة القائد م�سعود بركو�ص، 
بعد اأداء متوا�سع خالل اخلرجتني االأوليني �سد املغرب 
و اي�سلندا تواليا، حيث برز و�سط امليدان بفعاليته اأمام 
املرمى م�سجال 6 اأهداف ملفرده، م�ساهما يف منع تو�سيع 
الفارق لفائدة الربتغاليني، الذين اأنهوا املرحلة االأوىل 

ل�ساحلهم )9-14(.
ومع انطالقة ال�سوط الثاين، اأبان  ال�سباعي اجلزائري 
عن رغبة كبرية يف تعديل النتيجة، لكنهم تاأثروا بطرد 
عند  احلمراء  بالبطاقة  كعبا�ص،  ه�سام  املحور،  العب 

االإيقاف  لعقوبة  ملرتني  تعر�سه  اإثر   )33( الدقيقة 
لت�سجيل  الربتغايل  املنتخب  ا�ستغله  ما  وهو  لدقيقتني 
على  اال�ستحواذ  عرب  الفارق  وتو�سيع  اإ�سافية  اأهداف 
باملائة   53 بن�سبة  ال�سباك  اأمام  وفعالية كبرية  الكرة 

مقابل 39 باملائة للفريق الوطني يف كامل اللقاء.
بوجه  ــورت،  ب اآالن  الوطني،  الناخب  اأ�سبال  وظهر 
اأف�سل مقارنة باللقاء ال�سابق الذي خ�سره اجلزائريون 
و�سيحاول   )39-24( اي�سلندا  اأمــام  ثقيلة  بنتيجة 
املجموعة  له  الثاين  الفوز  حتقيق  اي�سلندا  منتحب 
ال�ساد�سة، عندما يواجه املنتخب املغربي ، الذي اأق�سي 

ر�سميا بعد هزميتني �سد كل من اجلزائر والربتغال.
الــدور  خــالل  اجلــزائــري  املنتخب  و�ــســيــواجــه  هــذا 
املنتخب  االأربـــعـــاء،  الــيــوم  ينطلق  الـــذي  الرئي�سي 
اخلام�سة،  املجموعة  �سدارة  يف  تاأهل  الذي  الفرن�سي، 
بعد اختتامه الدور التمهيدي بفوز �سعب على �سوي�سرا 

.)24-25(

العلمة  مولودية  ت�سكيلة  وا�سلت 
اأن  بعد  اجلديد  للمو�سم  حت�سرياتها 
العا�سمة  مت تاأخري ترب�ص اجلزائر 
رغبة  ب�سبب  اليوم  نهار  غاية  اإىل 
الطاقم الفني يف اكتمال التعداد قبل 
مدر�سة  يف  الرتب�ص  ملبا�سرة  التنقل 
تدريبات  وتــنــوعــت  الــبــنــيــان،  عــني 
اإ�سراف املدرب ال�سعيد  الفريق حتت 
االأج�سام  كمال  قاعة  بني  بلعريبي 
اأن  اإعتبار  على  وهذا  كعوان  وملعب 
الفريق ممنوع من التدرب على اأر�سية 
ملعب حار�ص اأو باقي مالعب املدينة 

ب�سبب قرار بلدية العلمة، ومن جانب 
املتغيبني  الالعبني  التجارية  ال�سركة  اإدارة  را�سلت  اأخر 
التح�سريات  ومبا�سرة  احل�سور  اأجل  من  التدريبات  عن 
بعد غيابهم خالل االأيام الفارطة، حيث هددت االإدارة 
غيابهم  لكون  بالنظر  املتمردين  الالعبني  عقود  بف�سخ 

غري مربر حلد االأن.
االإداري  اجلانب  يف  حا�سما  ــايل  احل االأ�سبوع  ويبقى 
النزاع  يف  الف�سل  اجلميع  يرتقب  حيث  العلمة  ملولودية 
املتعلقة  اجلدية  االأمـــور  اإىل  املــرور  ثم  ومــن  احلا�سل 
من  الفريق  يتمكن  حتى  املنازعات  جلنة  ديون  بت�سوية 
الالعب  ديون  ت�سوية  عن  ف�سال  اجلدد  الالعبني  تاأهيل 

ومازالت  املالك،  عبد  عبا�ص  ال�سابق 
ال�سراع  طريف  بني  الكالمية  احلرب 
اإىل  متوا�سلة  العلمة  مولودية  يف 
خالل  حدتها  وزادت  الــيــوم  غاية 
الذي  االأمر  وهو  الفارطة  ال�ساعات 
ل�سورة  كــثــريا  االإ�ــســاءة  يف  ت�سبب 
الــفــريــق وجــعــل االأنــ�ــســار يف حرية 
يف  ال�سراع  هــذا  خلفيات  من  كبرية 

هذا الوقت احل�سا�ص من املو�سم.
العلمة  مــولــوديــة  اأنــ�ــســار  وطــالــب 
عبلة  كمال  �سطيف  وايل  بتدخل 
الت�سريحات  يف  الــنــظــر  اأجـــل  مــن 
اخلطرية التي اأطلقها الناطق الر�سمي 
رئي�ص  تدخل  بخ�سو�ص  كتفي  حممد  التجارية  لل�سركة 
بلدية العلمة يف ت�سيري �سوؤون الفريق واإ�ستعمال النادي 
االإنتخابات  موعد  اإقــرتاب  ظل  يف  اإنتخابية  الأغرا�ص 
م�ساندته  البلدية عن  رئي�ص  اأعلن  اأن  بعد  املحلية وهذا 
حيث  التجارية،  ال�سركة  ح�ساب  على  الهاوي  للنادي 
اخلطرية  الت�سريحات  هذه  يف  بالنظر  االأن�سار  طالب 
كتفي  وكــان  ال�سيا�سية،  ال�سراعات  عن  النادي  واإبعاد 
وقف  ــل  اأج من  الوالئية  ال�سلطات  بتدخل  طالب  قد 
اخلروقات احلا�سلة من طرف رئي�ص البلدية فيما يتعلق 

بت�سيري الفريق.

اأول  حققت ت�سكيلة دفاع تاجنانت 
الودية  املقابالت  �سل�سلة  يف  لها  فوز 
وهذا  اجلديد  للمو�سم  التح�سريية 

يف  التالغمة  نـــادي  ح�ساب  على 
مبلعب  جرت  التي  الودية  املباراة 

واإنتهت  بتاجنانت  اإ�سماعيل  لهوى 
دون  هدفني  بنتيجة  الــدفــاع  بفوز 

منح  زاوي  كرمي  املــدرب  وف�سل  مقابل، 
املباراة  هــذه  يف  الالعبني  جلميع  الفر�سة 

كانت  حيث  كاملة،  اأ�سواط   03 لعب  مت  اأن  بعد 
الفر�سة مواتية للطاقم الفني من اأجل الوقوف 
يف  الف�سل  قبل  الالعبني  جميع  م�ستوى  على 
التعداد النهائي الذي �سيمثل الفريق يف بطولة 
عن  اأعــلــن  املـــدرب  اأن  خا�سة  اجلــديــد  املو�سم 
مقابل  يف  ــايل  احل التعداد  تقلي�ص  يف  رغبته 
التعاقد مع اأ�سماء جديدة خالل الفرتة املقبلة 

لتغطية النقائ�ص التي يعاين منها 
الفريق.

وتدخل ت�سكيلة الدفاع يف ترب�ص 
التح�سريات  مــركــز  يف  مــغــلــق 
العا�سمة  ب�سطاوايل يف اجلزائر 
جانفي   23 ــخ  ــاري ت ــن  م ــة  ــداي ب
فيفري،   02 غاية  واإىل  اجلـــاري 
مواجهات  ــدة  ع الــرتبــ�ــص  ويت�سمن 
ودية حيث مت االإتفاق على التباري وديا 
اأمام كل من اإحتاد احلرا�ص، رائد القبة، جنم بن 
عكنون وفريق احلماية املدنية، وهذا يف اإنتظار 
�سمان مواجهات ودية اأخرى خالل هذا الرتب�ص، 
ويف �سياق منف�سل �سرعت ت�سكيلة رديف الدفاع 
لبطولة  التح�سريات  يف  االأم�ص  نهار  من  بداية 
اإليا�ص  املـــدرب  اإ�ــســراف  حتــت  اجلــديــد  املو�سم 

بوخاري.

ي�ستقبل  تازقاغت  جنم  وفريق  كامل  عــام  بعد 
�سيوفه خارج القواعد حتديدا مبلعب ال�سهيد حمام 
ميزان  ال�سهيد  ملعب  غلق  اإثر  على  بخن�سلة  عمار 
الطاهر بداعي االأ�سغال اجلارية فيه لكنه لظروف 
الربنامج  يف  كــان  بعدما  امل�سروع  توقف  غام�سة 
الروتو�سات االأخرى على  املدرجات وبع�ص  تو�سيع 
م�ستوى غرف تغيري املالب�ص ورغم الوعود الكثرية 
لعودة الفريق �سريعا اإىل ملعبه واأن�ساره لكنه كل 
اأزعج  الوعود بقيت حربا على الورق فقط وهو ما 
واالأ�سفر  االأ�ــســود  الــزي  اأن�سار  كثريا  له  وا�ستاء 
عام  ملــدة  خن�سلة  اإىل  التنقل  مــن  �سئموا  الــذيــن 
كامل ورغم هذا النجم �سطع جنمه وحقق ال�سعود 
ظل  ويف  وا�ستحقاق،  جــدارة  عن  الهواة  ق�سم  اإىل 
الظروف التي يعي�سها الفريق وكل املوؤ�سرات توؤكد 
اأن النجم مقبل على نف�ص �سيناريو املو�سم الفارط 

وي�ستقبل �سيوفه خارج الديار يف ظل اأبواب ملعب 
�سيء  وكل  مغلقة  زالت  ال  الطاهر  ميزان  ال�سهيد 
من  اأكــرث  يف  النجم  اأن�سار  كذلك  ورغــم   ، متوقف 
مرة طرحوا هذا امل�سكل على ال�سلطات املحلية ومل 
يجدوا جوابا مقنعا الأن االأمر يكون جتاوزها، ولذا 
بوزيدي  علي  الوالية  وايل  زيارة  موؤخرا  ا�ستغلوا 
الذي تنقل يف زيارة خا�سة لبلدية املحمل لتد�سني 
من  معترب  عــدد  حوله  واجتمع  املوؤ�س�سات  ــد  اأح
اأن�سار "ناربتي" وطرحوا عليه ق�سية م�سكل امللعب 
االأ�سغال  اأن  ووعدهم  اللغز  هذا  بفك  وعدهم  اأين 
الأن  اجلميع  �سدور  الثلج  ما  وهو  قريبا  �ستنطلق 
الوالية الذي  امل�سوؤول االأول على  ثقتهم كبرية يف 
عقد العزم على حتريك عجلة التنمية يف الوالية 
التي عرفت ركودا خالل ال�سنوات القليلة املا�سية.

رباعي يف مفكرة �شر�ر و�إيبار� �أولوية يف �ملريكاتو �ل�شتوي 

�لإد�رة تهدد �لالعبني �ملتمردين و�أ�شبوع 
حا�شم على م�شتوى �جلو�نب �لإد�رية  

�أن�شار "ناربتي" ��شتغلو� زيارة �لو�يل وطالبو� بالإ�شر�ع يف تهيئة �مللعب 

�لبوبية تنهي ترب�س �ل�شلف بتعادل �شلبي 
�شد �لوملبي �ملحلي

م�شاعي لتاأهيل بانوح و�لر�بطة 
تعاقب قعقع بلقاءين 
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من  االإ�ستفادة  اأجــل  من  واأي�سا  الهجوم  خلط 
خربته االإفريقية.

الوفاق  مفكرة  يف  اأخـــر  ــب  الع يتواجد  كما 
للن�سرية  ال�سابق  بــالــالعــب  االأمـــر  ويتعلق 
بومتان  الدين  زين  االإفريقي  للنادي  واحلــايل 

رئي�ص  مع  متقدمة  مفاو�سات  يف  يتواجد  الذي 
اإدارة  تتمكن  ومل  �سرار،  احلكيم  عبد  الوفاق 
بومتان  الالعب  تاأهيل  من  االإفريقي  النادي 
معاقبة  ب�سبب  االأن  حلــد  الفريق  �سفوف  يف 
الفريق، وجلاأ الالعب بومتان اإىل الفيفا خالل 
م�ستحقاته  على  احل�سول  اأجل  من  �سابق  وقت 
له  يت�سنى  حتى  ت�سريحه  اأوراق  وكذا  العالقة 

االإن�سمام اإىل فريق اأخر.
�سباب  ملـــبـــاراة  الــتــحــ�ــســريات  �سعيد  ــى  وعــل
ومرباح  قراوي  الثنائي  تدرب  فقد  ق�سنطينة 
ب�سفة عادية يف ح�سة االأم�ص بعد تعافيهما من 
االأالم التي كانا يعانيان منها بعد لقاء املولودية، 
تدريبات  خارج  وجاهلي  خريي  الثنائي  ويبقى 
على  التدرب  يوا�سالن  حيث  االأن  حلد  الفريق 
اإنفراد، وعرفت تدريبات الوفاق اإندماج املدافع 
تعافيه  بعد  كلية  ب�سفة  املجموعة  مع  لعريبي 
التام من االإ�سابة التي كان يعاين منها، واأجرى 
�سانع االألعاب جحنيط اأكرم نهار االأم�ص ك�سف 
التي  االإ�سابة  من  تعافيه  من  للتاأكد  مراقبة 
جحنيط  يكون  ولن  �سابق،  وقت  يف  لها  تعر�ص 
معنيا بلقاء يوم اجلمعة اأمام �سباب ق�سنطينة.

اأ�سماء  عدة  �سطيف  وفاق  اإدارة  و�سعت 
�سفوف  تــدعــيــم  اأجـــل  مــن  مفكرتها  يف 
ال�ستوية من  التحويالت  الفريق يف فرتة 
منها  يعاين  التي  النقائ�ص  تــدارك  اأجل 
يف  خا�سة  املنا�سب  خمتلف  يف  الفريق 
خط الهجوم، وعلمنا اأنه مت االإتفاق بني 
اإدارة الوفاق والطاقم الفني على تاأجيل 
احلديث عن املريكاتو ال�ستوي اإىل ما بعد 
�سباب  فريق  اأمـــام  اجلمعة  هــذا  مــبــاراة 

ق�سنطينة.
وعلمنا من م�سادر مقربة من بيت الوفاق 
�سرورة  مفكرتها  يف  و�سعت  االإدارة  اأن 
فرتة  يف  اإيــبــارا  الكونغويل  مــع  التعاقد 
التحويالت االإ�ستثنائية من اأجل تدعيم 
الكبرية  لالإمكانيات  بالنظر  الهجوم  خط 
املتح�سل  املعلومات  وح�سب  ميلكها،  التي 
عبد  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ــاإن  ف عليها 
احلكيم �سرا قد وعد بجلب وثائق الالعب 
بهذا  بالتكفل  وعد  حيث  بنف�سه  اإيبارا 
الوفاق  اإدارة  من  م�سادر  وح�سب  امل�سكل، 
فاإن عقد الالعب اإيبارا مع فريقه احلايل 

جانفي   31 يــوم  ينتهي  ــي  ــك االأوزب باكا 
مهمة  �سي�سهل  الــذي  االأمــر  وهو  اجلــاري 
ويرغب  الالعب،  مع  التعاقد  يف  الوفاق 
التعاقد  يف  ــدوره  ب الكوكي  نبيل  ــدرب  امل
االإ�سافة  منح  اأجل  من  اإيبارا  الالعب  مع 

اأهلي الربج

مولودية باتنة
وفاق �سطيف 

دفاع تاجنانت  احتاد خن�سلة 

جنم تازقاغت 

مولودية العلمة 

�خل�شر ينهزمون �أمام �لربتغال 
ويو�جهون فرن�شا يف �لدور �لرئي�شي

�لدفاع يفوز على �لتالغمة وديا 
وترب�س �شطاو�يل بد�ية من 23 جانفي 

ق.ر

كــرة اليـد 

العاي�ص. �ص 



العاي�ص. �ص 

اأ.ج

اخلن�سلية  الريا�سية  االأ�ــســرة  ودعــت 
�سديق  بــن  ال�سعيد  الــ�ــســابــق  الــالعــب 
الرفيق  اإىل  انتقل  الــذي  �سليم  املدعو 
عن  الفرا�ص  اأقعده  مر�ص  بعد  االأعلى 
من  البع�ص  وح�سب  �سنة،   77 ناهز  عمر 
ميتاز  ــه  اأن ال�سابقني  الالعبني  رفقائه 
وكان  اجلميع،  وحمبوب  عالية  باأخالق 
له ال�سرف اأن حمل األوان فريقه املحبوب 
" ليا�سمكا " بداية مو�سم ال�سبعينيات مع 
خليف،  ح�سان  �سورة  يف  المعة  اأ�سماء 
نبيل   ، ر�سا�سي  الباقي  عبد  واملــرحــوم 
قا�سمي ،حمودي بوفنارة واحلار�ص دمان 
قمي�ص  يحمل  وكــان  طويلة،  والقائمة 

رقم 10 وميتاز مبهارات عالية.
الراحل وري الرثاء مبقربة عني �سمارة 

بوالية ق�سنطينة بح�سور جمع غفري من 
امل�سيعني وزمالئه الالعبني ال�سابقني.

�لالعب �ل�شابق �ل�شعيد بن 
�شديق يف ذمة �هلل 

بدري. ع

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ترب�سه  باتنة  مولودية  فريق  اختتم 
ودي  بلقاء  االأول  اأمــ�ــص  ع�سية  الــثــاين 
ال�سلف  اوملبي  جمعية  �سد  واأخري  خام�ص 
املحلي  اوملــبــي  م�ساركة  الــلــقــاء  وعـــرف 
بالت�سكيلة الثانية وانتهى اللقاء بنتيجة 
اأ�ساد  متكافئة  مباراة  يف  ال�سلبي  التعادل 
فيها الطاقم الفني للبوبية باأداء العبيه، 
لت�سد الكتيبة االأورا�سية البي�ساء �سبيحة 

اأم�ص الرحال نحو مدينة باتنة، هذا ومن 
املنتظر اأن ت�ستاأنف املولودية حت�سرياتها 
مبلعب عبد اللطيف �ساوي حت�سبا النطالق 

البطولة يف 12 فيفري املقبل.
اأمني  املـــدرب  اعــتــرب  ال�سياق،  ذات  ويف 
الــذي  التح�سريي  الــرتبــ�ــص  اأن  غيموز 
ناجح بحيث وبالرغم  خا�سه فريقه جد 
للجاهزية  الــالعــبــني  ــول  و�ــس عـــدم  مــن 

هذا  يف  امل�سطرة  االأهــداف  اأن  اإال  التامة 
الفريق  وان  الرتب�ص مت حتقيقها خا�سة 
خا�ص اكرب قدر من اللقاءات الودية وفاز 

يف لقاء واحد وتعادل يف 4 لقاءات.
يجدر الذكر اأن الطاقم الفني برمج لقاء 
اأول  الريا�سي  باملركب  �سيلعب  اآخر  ودي 
نوفمرب �سد نادي تالغمة و�سيكون يف 28 

من �سهر جانفي اجلاري.

تاأهيل  اإىل  الــربج  اأهلي  اإدارة  ت�سعى 
ــرتة  ــف ـــوح حـــمـــزة يف ال ـــان املـــهـــاجـــم ب
االإحتادية  منحتها  التي  االإ�ستثنائية 
الالعبني  تــاأهــيــل  ـــل  اأج مــن  لــالأنــديــة 
نهاية  غاية  اإىل  جانفي   24 من  بداية 
ال�سهر اجلاري، وتعذر على اإدارة االأهلي 
ب�سبب  املو�سم  بداية  يف  بانوح  تاأهيل 
بعد  بدقائق  الفريق  مع  توقيعه  تاأخر 
نهاية املريكاتو ال�سيفي، وياأمل الطاقم 
الفرتة  خــالل  بــانــوح  تاأهيل  يف  الفني 
االإ�ستثنائية يف ظل حاجة الفريق اإىل 
و�ستكون  االأمــامــي،  اخلــط  يف  خدماته 
بت�سوية  ذلك  قبل  ملزمة  االأهلي  اإدارة 
ديون جلنة املنازعات والتي تناهز 1.5 

مليار �سنتيم.
التابعة  االإنــ�ــســبــاط  جلنة  وعاقبت 
الربج  اأهلي  العــب  املحرتفة  للرابطة 
لقاءات   04 يف  باالإيقاف  اأحمد  قعقع 
يعني  ما  وهو  نافذان  غري  لقاءان  منها 
القادمة  املــبــاراة  عــن  الــالعــب  غــيــاب 
عن  ف�سال  العا�سمة  اإحتاد  اأمام  لالأهلي 
يف  ب�سكرة،  اإحتاد  اأمام  املوالية  املباراة 
حني تبني اأن الثنائي ق�سا�ص وو�سان مل 
خلفية  على  الرابطة  طرف  من  يعاقبا 
يف  بوترعة  احلكم  على  اإحتاجاهما 

مقابلة اأوملبي ال�سلف.
ــي كــل من  وغـــاب عــن تــدريــبــات االأهــل
اللذان  بارو�ص  واملهاجم  مــادور  املدافع 

املنتخب  تــ�ــســرف  حتـــت  يـــتـــواجـــدان 
بداعي  زيـــاين  ــاب  غ فيما  الع�سكري، 
مباراة  يف  لها  تعر�ص  التي  االإ�ــســابــة 
جمعية ال�سلف وكذا املهاجم بن عثمان 
ب�سبب  جراحية  عملية  اأجــري  الــذي 
كما  الغ�سروف،  م�ستوى  على  معاناته 
و�سط  من  كل  اندماج  التدريبات  عرفت 
مع  ڨتـــال  واملــدافــع  عمري�ص  ــدان  ــي امل
يف  الفريق  عن  غابا  اأن  بعد  املجموعة 
االإ�سابة  ب�سبب  ال�سلف  اأوملبي  مباراة 
يف  وم�ساركتهما  منها  يعانيان  كانا  التي 
وكذا  املدرب  بيد  تبقى  االإحتاد  مباراة 
من  بالنظر جلاهزيتهما  الطبي  الطاقم 

الناحية ال�سحية. 

االثنني  يــوم  الــيــد،  لكرة  اجلــزائــري  املنتخب  اأنــهــى 
العامل- لكاأ�ص  التمهيدي  الــدور  مباريات  بالقاهرة، 

امام الربتغال  الثانية تواليا  2021 مب�سر، باخل�سارة 
حل�ساب   ،)14-9( االأول  ال�سوط   ،)26-19( بنتيجة 
مع  ال�ساد�سة،  للمجموعة  ــرية  واالأخ الثالثة  اجلولة 
فيه  ت�سرب  الذي  الرئي�سي،  الــدور  اإىل  تاأهله  �سمان 

موعدا للمنتخب الفرن�سي.
و�سهد ال�سوط االأول، ا�ستفاقة القائد م�سعود بركو�ص، 
بعد اأداء متوا�سع خالل اخلرجتني االأوليني �سد املغرب 
و اي�سلندا تواليا، حيث برز و�سط امليدان بفعاليته اأمام 
املرمى م�سجال 6 اأهداف ملفرده، م�ساهما يف منع تو�سيع 
الفارق لفائدة الربتغاليني، الذين اأنهوا املرحلة االأوىل 

ل�ساحلهم )9-14(.
ومع انطالقة ال�سوط الثاين، اأبان  ال�سباعي اجلزائري 
عن رغبة كبرية يف تعديل النتيجة، لكنهم تاأثروا بطرد 
عند  احلمراء  بالبطاقة  كعبا�ص،  ه�سام  املحور،  العب 

االإيقاف  لعقوبة  ملرتني  تعر�سه  اإثر   )33( الدقيقة 
لت�سجيل  الربتغايل  املنتخب  ا�ستغله  ما  وهو  لدقيقتني 
على  اال�ستحواذ  عرب  الفارق  وتو�سيع  اإ�سافية  اأهداف 
باملائة   53 بن�سبة  ال�سباك  اأمام  وفعالية كبرية  الكرة 

مقابل 39 باملائة للفريق الوطني يف كامل اللقاء.
بوجه  ــورت،  ب اآالن  الوطني،  الناخب  اأ�سبال  وظهر 
اأف�سل مقارنة باللقاء ال�سابق الذي خ�سره اجلزائريون 
و�سيحاول   )39-24( اي�سلندا  اأمــام  ثقيلة  بنتيجة 
املجموعة  له  الثاين  الفوز  حتقيق  اي�سلندا  منتحب 
ال�ساد�سة، عندما يواجه املنتخب املغربي ، الذي اأق�سي 

ر�سميا بعد هزميتني �سد كل من اجلزائر والربتغال.
الــدور  خــالل  اجلــزائــري  املنتخب  و�ــســيــواجــه  هــذا 
املنتخب  االأربـــعـــاء،  الــيــوم  ينطلق  الـــذي  الرئي�سي 
اخلام�سة،  املجموعة  �سدارة  يف  تاأهل  الذي  الفرن�سي، 
بعد اختتامه الدور التمهيدي بفوز �سعب على �سوي�سرا 

.)24-25(

العلمة  مولودية  ت�سكيلة  وا�سلت 
اأن  بعد  اجلديد  للمو�سم  حت�سرياتها 
العا�سمة  مت تاأخري ترب�ص اجلزائر 
رغبة  ب�سبب  اليوم  نهار  غاية  اإىل 
الطاقم الفني يف اكتمال التعداد قبل 
مدر�سة  يف  الرتب�ص  ملبا�سرة  التنقل 
تدريبات  وتــنــوعــت  الــبــنــيــان،  عــني 
اإ�سراف املدرب ال�سعيد  الفريق حتت 
االأج�سام  كمال  قاعة  بني  بلعريبي 
اأن  اإعتبار  على  وهذا  كعوان  وملعب 
الفريق ممنوع من التدرب على اأر�سية 
ملعب حار�ص اأو باقي مالعب املدينة 

ب�سبب قرار بلدية العلمة، ومن جانب 
املتغيبني  الالعبني  التجارية  ال�سركة  اإدارة  را�سلت  اأخر 
التح�سريات  ومبا�سرة  احل�سور  اأجل  من  التدريبات  عن 
بعد غيابهم خالل االأيام الفارطة، حيث هددت االإدارة 
غيابهم  لكون  بالنظر  املتمردين  الالعبني  عقود  بف�سخ 

غري مربر حلد االأن.
االإداري  اجلانب  يف  حا�سما  ــايل  احل االأ�سبوع  ويبقى 
النزاع  يف  الف�سل  اجلميع  يرتقب  حيث  العلمة  ملولودية 
املتعلقة  اجلدية  االأمـــور  اإىل  املــرور  ثم  ومــن  احلا�سل 
من  الفريق  يتمكن  حتى  املنازعات  جلنة  ديون  بت�سوية 
الالعب  ديون  ت�سوية  عن  ف�سال  اجلدد  الالعبني  تاأهيل 

ومازالت  املالك،  عبد  عبا�ص  ال�سابق 
ال�سراع  طريف  بني  الكالمية  احلرب 
اإىل  متوا�سلة  العلمة  مولودية  يف 
خالل  حدتها  وزادت  الــيــوم  غاية 
الذي  االأمر  وهو  الفارطة  ال�ساعات 
ل�سورة  كــثــريا  االإ�ــســاءة  يف  ت�سبب 
الــفــريــق وجــعــل االأنــ�ــســار يف حرية 
يف  ال�سراع  هــذا  خلفيات  من  كبرية 

هذا الوقت احل�سا�ص من املو�سم.
العلمة  مــولــوديــة  اأنــ�ــســار  وطــالــب 
عبلة  كمال  �سطيف  وايل  بتدخل 
الت�سريحات  يف  الــنــظــر  اأجـــل  مــن 
اخلطرية التي اأطلقها الناطق الر�سمي 
رئي�ص  تدخل  بخ�سو�ص  كتفي  حممد  التجارية  لل�سركة 
بلدية العلمة يف ت�سيري �سوؤون الفريق واإ�ستعمال النادي 
االإنتخابات  موعد  اإقــرتاب  ظل  يف  اإنتخابية  الأغرا�ص 
م�ساندته  البلدية عن  رئي�ص  اأعلن  اأن  بعد  املحلية وهذا 
حيث  التجارية،  ال�سركة  ح�ساب  على  الهاوي  للنادي 
اخلطرية  الت�سريحات  هذه  يف  بالنظر  االأن�سار  طالب 
كتفي  وكــان  ال�سيا�سية،  ال�سراعات  عن  النادي  واإبعاد 
وقف  ــل  اأج من  الوالئية  ال�سلطات  بتدخل  طالب  قد 
اخلروقات احلا�سلة من طرف رئي�ص البلدية فيما يتعلق 

بت�سيري الفريق.

اأول  حققت ت�سكيلة دفاع تاجنانت 
الودية  املقابالت  �سل�سلة  يف  لها  فوز 
وهذا  اجلديد  للمو�سم  التح�سريية 

يف  التالغمة  نـــادي  ح�ساب  على 
مبلعب  جرت  التي  الودية  املباراة 

واإنتهت  بتاجنانت  اإ�سماعيل  لهوى 
دون  هدفني  بنتيجة  الــدفــاع  بفوز 

منح  زاوي  كرمي  املــدرب  وف�سل  مقابل، 
املباراة  هــذه  يف  الالعبني  جلميع  الفر�سة 

كانت  حيث  كاملة،  اأ�سواط   03 لعب  مت  اأن  بعد 
الفر�سة مواتية للطاقم الفني من اأجل الوقوف 
يف  الف�سل  قبل  الالعبني  جميع  م�ستوى  على 
التعداد النهائي الذي �سيمثل الفريق يف بطولة 
عن  اأعــلــن  املـــدرب  اأن  خا�سة  اجلــديــد  املو�سم 
مقابل  يف  ــايل  احل التعداد  تقلي�ص  يف  رغبته 
التعاقد مع اأ�سماء جديدة خالل الفرتة املقبلة 

لتغطية النقائ�ص التي يعاين منها 
الفريق.

وتدخل ت�سكيلة الدفاع يف ترب�ص 
التح�سريات  مــركــز  يف  مــغــلــق 
العا�سمة  ب�سطاوايل يف اجلزائر 
جانفي   23 ــخ  ــاري ت ــن  م ــة  ــداي ب
فيفري،   02 غاية  واإىل  اجلـــاري 
مواجهات  ــدة  ع الــرتبــ�ــص  ويت�سمن 
ودية حيث مت االإتفاق على التباري وديا 
اأمام كل من اإحتاد احلرا�ص، رائد القبة، جنم بن 
عكنون وفريق احلماية املدنية، وهذا يف اإنتظار 
�سمان مواجهات ودية اأخرى خالل هذا الرتب�ص، 
ويف �سياق منف�سل �سرعت ت�سكيلة رديف الدفاع 
لبطولة  التح�سريات  يف  االأم�ص  نهار  من  بداية 
اإليا�ص  املـــدرب  اإ�ــســراف  حتــت  اجلــديــد  املو�سم 

بوخاري.

ي�ستقبل  تازقاغت  جنم  وفريق  كامل  عــام  بعد 
�سيوفه خارج القواعد حتديدا مبلعب ال�سهيد حمام 
ميزان  ال�سهيد  ملعب  غلق  اإثر  على  بخن�سلة  عمار 
الطاهر بداعي االأ�سغال اجلارية فيه لكنه لظروف 
الربنامج  يف  كــان  بعدما  امل�سروع  توقف  غام�سة 
الروتو�سات االأخرى على  املدرجات وبع�ص  تو�سيع 
م�ستوى غرف تغيري املالب�ص ورغم الوعود الكثرية 
لعودة الفريق �سريعا اإىل ملعبه واأن�ساره لكنه كل 
اأزعج  الوعود بقيت حربا على الورق فقط وهو ما 
واالأ�سفر  االأ�ــســود  الــزي  اأن�سار  كثريا  له  وا�ستاء 
عام  ملــدة  خن�سلة  اإىل  التنقل  مــن  �سئموا  الــذيــن 
كامل ورغم هذا النجم �سطع جنمه وحقق ال�سعود 
ظل  ويف  وا�ستحقاق،  جــدارة  عن  الهواة  ق�سم  اإىل 
الظروف التي يعي�سها الفريق وكل املوؤ�سرات توؤكد 
اأن النجم مقبل على نف�ص �سيناريو املو�سم الفارط 

وي�ستقبل �سيوفه خارج الديار يف ظل اأبواب ملعب 
�سيء  وكل  مغلقة  زالت  ال  الطاهر  ميزان  ال�سهيد 
من  اأكــرث  يف  النجم  اأن�سار  كذلك  ورغــم   ، متوقف 
مرة طرحوا هذا امل�سكل على ال�سلطات املحلية ومل 
يجدوا جوابا مقنعا الأن االأمر يكون جتاوزها، ولذا 
بوزيدي  علي  الوالية  وايل  زيارة  موؤخرا  ا�ستغلوا 
الذي تنقل يف زيارة خا�سة لبلدية املحمل لتد�سني 
من  معترب  عــدد  حوله  واجتمع  املوؤ�س�سات  ــد  اأح
اأن�سار "ناربتي" وطرحوا عليه ق�سية م�سكل امللعب 
االأ�سغال  اأن  ووعدهم  اللغز  هذا  بفك  وعدهم  اأين 
الأن  اجلميع  �سدور  الثلج  ما  وهو  قريبا  �ستنطلق 
الوالية الذي  امل�سوؤول االأول على  ثقتهم كبرية يف 
عقد العزم على حتريك عجلة التنمية يف الوالية 
التي عرفت ركودا خالل ال�سنوات القليلة املا�سية.

رباعي يف مفكرة �شر�ر و�إيبار� �أولوية يف �ملريكاتو �ل�شتوي 

�لإد�رة تهدد �لالعبني �ملتمردين و�أ�شبوع 
حا�شم على م�شتوى �جلو�نب �لإد�رية  

�أن�شار "ناربتي" ��شتغلو� زيارة �لو�يل وطالبو� بالإ�شر�ع يف تهيئة �مللعب 

�لبوبية تنهي ترب�س �ل�شلف بتعادل �شلبي 
�شد �لوملبي �ملحلي

م�شاعي لتاأهيل بانوح و�لر�بطة 
تعاقب قعقع بلقاءين 
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من  االإ�ستفادة  اأجــل  من  واأي�سا  الهجوم  خلط 
خربته االإفريقية.

الوفاق  مفكرة  يف  اأخـــر  ــب  الع يتواجد  كما 
للن�سرية  ال�سابق  بــالــالعــب  االأمـــر  ويتعلق 
بومتان  الدين  زين  االإفريقي  للنادي  واحلــايل 

رئي�ص  مع  متقدمة  مفاو�سات  يف  يتواجد  الذي 
اإدارة  تتمكن  ومل  �سرار،  احلكيم  عبد  الوفاق 
بومتان  الالعب  تاأهيل  من  االإفريقي  النادي 
معاقبة  ب�سبب  االأن  حلــد  الفريق  �سفوف  يف 
الفريق، وجلاأ الالعب بومتان اإىل الفيفا خالل 
م�ستحقاته  على  احل�سول  اأجل  من  �سابق  وقت 
له  يت�سنى  حتى  ت�سريحه  اأوراق  وكذا  العالقة 

االإن�سمام اإىل فريق اأخر.
�سباب  ملـــبـــاراة  الــتــحــ�ــســريات  �سعيد  ــى  وعــل
ومرباح  قراوي  الثنائي  تدرب  فقد  ق�سنطينة 
ب�سفة عادية يف ح�سة االأم�ص بعد تعافيهما من 
االأالم التي كانا يعانيان منها بعد لقاء املولودية، 
تدريبات  خارج  وجاهلي  خريي  الثنائي  ويبقى 
على  التدرب  يوا�سالن  حيث  االأن  حلد  الفريق 
اإنفراد، وعرفت تدريبات الوفاق اإندماج املدافع 
تعافيه  بعد  كلية  ب�سفة  املجموعة  مع  لعريبي 
التام من االإ�سابة التي كان يعاين منها، واأجرى 
�سانع االألعاب جحنيط اأكرم نهار االأم�ص ك�سف 
التي  االإ�سابة  من  تعافيه  من  للتاأكد  مراقبة 
جحنيط  يكون  ولن  �سابق،  وقت  يف  لها  تعر�ص 
معنيا بلقاء يوم اجلمعة اأمام �سباب ق�سنطينة.

اأ�سماء  عدة  �سطيف  وفاق  اإدارة  و�سعت 
�سفوف  تــدعــيــم  اأجـــل  مــن  مفكرتها  يف 
ال�ستوية من  التحويالت  الفريق يف فرتة 
منها  يعاين  التي  النقائ�ص  تــدارك  اأجل 
يف  خا�سة  املنا�سب  خمتلف  يف  الفريق 
خط الهجوم، وعلمنا اأنه مت االإتفاق بني 
اإدارة الوفاق والطاقم الفني على تاأجيل 
احلديث عن املريكاتو ال�ستوي اإىل ما بعد 
�سباب  فريق  اأمـــام  اجلمعة  هــذا  مــبــاراة 

ق�سنطينة.
وعلمنا من م�سادر مقربة من بيت الوفاق 
�سرورة  مفكرتها  يف  و�سعت  االإدارة  اأن 
فرتة  يف  اإيــبــارا  الكونغويل  مــع  التعاقد 
التحويالت االإ�ستثنائية من اأجل تدعيم 
الكبرية  لالإمكانيات  بالنظر  الهجوم  خط 
املتح�سل  املعلومات  وح�سب  ميلكها،  التي 
عبد  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ــاإن  ف عليها 
احلكيم �سرا قد وعد بجلب وثائق الالعب 
بهذا  بالتكفل  وعد  حيث  بنف�سه  اإيبارا 
الوفاق  اإدارة  من  م�سادر  وح�سب  امل�سكل، 
فاإن عقد الالعب اإيبارا مع فريقه احلايل 

جانفي   31 يــوم  ينتهي  ــي  ــك االأوزب باكا 
مهمة  �سي�سهل  الــذي  االأمــر  وهو  اجلــاري 
ويرغب  الالعب،  مع  التعاقد  يف  الوفاق 
التعاقد  يف  ــدوره  ب الكوكي  نبيل  ــدرب  امل
االإ�سافة  منح  اأجل  من  اإيبارا  الالعب  مع 

اأهلي الربج

مولودية باتنة
وفاق �سطيف 

دفاع تاجنانت  احتاد خن�سلة 

جنم تازقاغت 

مولودية العلمة 

�خل�شر ينهزمون �أمام �لربتغال 
ويو�جهون فرن�شا يف �لدور �لرئي�شي

�لدفاع يفوز على �لتالغمة وديا 
وترب�س �شطاو�يل بد�ية من 23 جانفي 

ق.ر

كــرة اليـد 

العاي�ص. �ص 



ات�صمت االأدبيات ال�صيا�صية العربية خالل العقد املا�صي 2010-2020 بقدر كبري من االرتباك يف فهم وحتليل العالقات 
الرتكية االإ�صرائيلية، و�صكلت النزعة الرغبوية Wishful thinking، واالنحياز االأيديولوجي اأو العقائدي، والت�صارع 

يف اإيقاع التغري يف البيئة اجليو-ا�صرتاتيجية يف املنطقة العربية، معوقات لفهٍم متزٍن لهذه العالقات، وانق�صمت االجتهادات 
الفكرية العربية يف هذا ال�صدد اإىل تيارين:

التيار الأول:
يببرى هذا التيببار اأن ال�سيا�سببة الرتكية 
منببذ و�سببول حببزب العدالببة والتنميببة 
موقفهببا  يف  تتغببري  مل  ال�سببلطة  لكر�سببي 
مببن “اإ�سببرائيل” علببى الرغببم مببن بع�ص 
بببني  العالقببة  يف  العابببرة  الت�سببنجات 
مل  تركيببا  اأن  جانببب  اإىل  الطرفببني، 
تغببادر توجهاتهببا التقليديببة يف ت�سبببثها 
بع�سببوية حلف �سمال الأطل�سي )الناتو( 
 North Atlantic Treaty
 )Organization )NATO
تكببون  لكببي  ال�سببديدة  لهفتهببا  يف  اأو 
جببزءًا مببن الحتبباد الأوروبببي. وتعببزز 
بنتائببج  العربببي  الفكببري  التيببار  هببذا 
التوتببر الذي اأ�سبباب العالقببات العربية 
الرتكيببة خ�سو�سببًا مببع تكثيببف التدخل 
الرتكببي يف الأزمببة ال�سببورية ويف �سببمال 
العببراق ويف ليبيببا، ناهيك عن م�سبباركتها 
يف ال�سطفاف اخلليجي لتقف اإىل جانب 
قطببر يف خالفاتهببا مع كل من ال�سببعودية 
والإمببارات العربية املتحدة وم�سببر، وهو 
مببا جعببل البع�ببص يذهببب اإىل حببّد ربط 
 2003 �سببنة  بعببد  الرتكيببة  ال�سيا�سببة 
بالإرث العثماين يف املنطقة، والعمل على 

اإحيائه.
العالقببات  اأن  التيببار  هببذا  وي�سببيف 
الرتكية الإ�سرائيلية بقيت م�ستقرة، بل 
اإن العالقببات التجارية جعلببت من تركيا 
الأول  وال�سببياحي  التجبباري  ال�سببريك 
لب”اإ�سببرائيل” يف ال�سرق الأو�سط، ناهيك 
عن وجود م�سببافة فا�سلة ت�سببيق وتت�سع 
بببني احلني والآخر بني تركيا وتنظيمات 
حمببور املقاومة كحزب اهلل، بببل واأحيانًا 
مع اجلهاد الإ�سببالمي واجلبهة ال�سببعبية 
م�سببافة  جانببب  اإىل  فل�سببطني،  لتحريببر 
فا�سببلة ن�سبببيًا مع اإيببران التي يببرى هذا 
التيار فيها �سببندًا مركزيببًا ملحور املقاومة 
الببذي ل يببروق لببه ا�سببتمرار العالقببات 
تركيببا  بببني  الكاملببة  الديبلوما�سببية 
و”اإ�سببرائيل”، ل �سببّيما اأن تركيا هي اأول 
دول اإ�سالمية اعرتفت بب”اإ�سرائيل” منذ 
ن�سوئها، ويف ظّل تيار �سيا�سي تركي حاكم 
يختلببف متامًا يف توجهاتببه عن توجهات 
حببزب العدالببة والتنمية احلاكببم حاليًا 
يف تركيببا، لكببن هذا العببرتاف القانوين 
الكامببل بقي ثابتببًا يف ال�سيا�سببة الرتكية 
مببن  اأحيانببًا  اعببرتاه  ممببا  الرغببم  علببى 
توترات مل تدم طوياًل، ولعل ت�سريحات 
 Recep Tayyip رجب طيب اأردوغان
2020/12/25 عببن  Erdoğan يف 
“اأمله يف عالقات اأف�سل مع “اإ�سرائيل”، 
ب�سببكل  العالقببات  تقطببع  مل  بببالده  واأن 
تعبباون  وهنبباك  “اإ�سببرائيل”،  مببع  تببام 
ا�سببتخباراتي بني الطرفني، واأن امل�سببكلة 
هببي  العالقببات  هببذه  يف  الرئي�سببية 
ال�سيا�سببات الإ�سببرائيلية غببري الرحيمة 
جتاه الفل�سببطينيني”، ي�سكل حججًا لهذا 

التيار الأول.

التيار الثاين:
باملقابل هناك تيار �سيا�سي عربي اآخر، 
تغلب عليه �سمة التوجه الإ�سالمي، يرى 
اأن تركيا دولة اإ�سببالمية تقف اإىل جانب 
احلببق الفل�سببطيني، وتقببدم امل�سبباعدات 
للفل�سطينيني، بل وترف�ص كل ال�سيا�سات 
الإ�سببرائيلية يف الأرا�سببي املحتلببة، كمببا 
الدميوقراطيببة  النزعببة  دعمببت  اأنهببا 
منببذ  العربيببة  الببدول  اجتاحببت  التببي 
�سببنة 2010 اإىل يومنببا هببذا، وت�سببوت 
غالبًا يف املنظمات الدولية ل�سببالح احلق 
الفل�سببطيني، اإىل جانب اأن الدور الرتكي 
لالأكببراد  النزعببة النف�سببالية  يف جلببم 

اآ�سببيا )اإيببران، والعببراق،  يف دول غببرب 
وتركيا، و�سورية( ي�سهم يف وحدة اأرا�سي 
الببدول العربيببة، ويكبح النببزوع الغربي 
والإ�سببرائيلي لإقامة دولة كردية تكون 
�سببندًا لب”اإ�سببرائيل” يف املنطقة، ل �سّيما 
تاريببخ  لهببا  الكرديببة  القببوى  بع�ببص  اأن 
طويل من التعاون مع “اإ�سببرائيل” ب�سكل 

�سري واأحيانًا �سبه علني.
التياريببن  بببني  الفكببري  ال�سببجال  اإن 
العربيني ي�ستدعي طرح الت�ساوؤل التايل: 
هل تقببوم ال�سيا�سببة الرتكيببة يف منطقة 
ال�سببرق الأو�سببط على اأ�سببا�ص براغماتي 
)اأي اعتبار امل�سببالح هي احلببادي لقافلة 
املعيببار  اأن  اأم  الرتكيببة(؟  ال�سيا�سببة 
املحببدد  هببو  والعقائببدي  الأيديولوجببي 
الرئي�سببي )وحتديدًا الإ�سببالم ال�سيا�سي 
ممثاًل يف جوهره بتوجهات حزب العدالة 
 The Justice الرتكببي  والتنميببة 
 and Development Party
 )Adalet ve Kalkınma
الأمببر  اأن  اأم  Partisi )AKP(((؟ 
يجمببع بببني البعدين بقدر مببن العقالنية 
ل �سببّيما اأن امل�سببهد ال�سيا�سببي يف ال�سببرق 
الأو�سببط معّقببد اإىل اأبعد احلببدود؟ ذلك 
مببن  كل  وراء  الدوافببع  ر�سببد  ي�سببتدعي 
“اإ�سببرائيل”،  الرتكيببة جتبباه  ال�سيا�سببة 
وباملقابببل ال�سيا�سببة الإ�سببرائيلية جتبباه 

تركيا.
من ال�سروري الإ�سارة اإىل اأن العالقات 
منببذ العببرتاف  الإ�سببرائيلية  الرتكيببة 
 ،1949 �سببنة  بب”اإ�سببرائيل”  الرتكببي 
عرفببت تذبذبًا بني فببرتة واأخرى، بغ�ص 
النظر عن احلزب احلاكم يف تركيا، فاإىل 
جانببب عببدد مببن التفاقيات ال�سيا�سببية 
والأمنيببة والع�سببكرية والتجاريببة بببني 
الطرفني خببالل الفببرتة 2002-1949 
)اأي قبل و�سول حزب العدالة والتنمية 
الرتكببي لل�سببلطة(، عرفببت هببذه الفرتة 
خف�سببت  فقببد  الطرفببني،  بببني  توتببرات 
تركيببا من م�سببتوى متثيلها الديبلوما�سببي 
يف “اإ�سرائيل” �سنة 1956 بعد م�ساركة 
“اإ�سببرائيل” يف العببدوان الثالثببي علببى 
العببدوان  تركيببا  �سببجبت  كمببا  م�سببر، 
يف  العربيببة  الببدول  علببى  الإ�سببرائيلي 
بالن�سببحاب  وطالبتهببا   1967 حببرب 
مببن الأرا�سببي التببي احتلتها، لكببن تركيا 
رف�سببت �سببنة 1969 اأن ت�سببارك الببدول 
الإ�سببالمية الدعببوة لقطببع العالقات مع 
“اإ�سرائيل” بعد ن�سوب حريق يف امل�سجد 
م�سببتوى  مببن  لحقببًا  ورفعببت  الأق�سببى، 
التمثيببل الديبلوما�سببي مببع “اإ�سببرائيل” 
اأن العالقببات  اإىل م�سببتوى ال�سببفارة، اإل 
للتوتببر  عببادت  الإ�سببرائيلية  الرتكيببة 
“اإ�سببرائيل”  اإعببالن  بعببد   1980 �سببنة 
العالقببات  هببذه  لكببن  للقد�ببص.  �سببمها 
عادت مل�سريتها �سببنة 1992 بعد اأن قدم 
ال�سببفري الرتكي لببدى “اإ�سببرائيل” اأوراق 
اعتماده للرئي�ص الإ�سببرائيلي، مما يعني 
وهبوطببًا  �سببعودًا  التذبببذب  ظاهببرة  اأن 
يف العالقببات الرتكيببة الإ�سببرائيلية هي 
ظاهرة �سابقة على و�سول حزب العدالة 

والتنمية لل�سلطة يف تركيا.

املواقف الرتكية بني ال�سجال ال�سيا�سي 
الإعالمببي والأيديولوجببي، وبني �سبببكة 

امل�سالح ال�سرتاتيجية:

تركيا والبيئة ال�سببرتاتيجية ال�سرق 
اأو�سطية:

منببذ و�سببول حببزب العدالببة والتنمية 
 ،2002 �سببنة  تركيببا  يف  ال�سببلطة  اإىل 
توا�سببلت العالقات الرتكية الإ�سرائيلية 

يف ظّل تغريات جذرية يف البيئة ال�سببرق 
اأو�سببطية خالل الفببرتة 2002-1973، 
وكان على حببزب العدالة اأن يتكيف معها 

بعد و�سوله لل�سلطة، وهي:
“اإ�سرائيل”  اإنهاء حالة احلرب مع   .1
والعببرتاف الديبلوما�سببي بهببا مببن دول 
اأو�سببلو مببع  عربيببة )م�سببر، ثببم اتفبباق 
منظمة التحريببر الفل�سببطينية، واتفاق 
عببن  ناهيببك  الأردن(،  مببع  عربببة  وادي 
تزايببد اللقبباءات العربية الإ�سببرائيلية 
علببى م�سببتويات خمتلفببة، وفتببح مكاتببب 
متثيببل جتبباري، وانفتبباح بع�ببص القنوات 
العربية على الإعالم الإ�سرائيلي…اإلخ 
و�سببوًل اإىل موجة التطبيع �سنة 2020 
واملغببرب  اخلليجيببة  الببدول  بع�ببص  مببن 

وال�سودان.
2. تداعيات الثورة الإيرانية وحروب 
 ،2003-1980 الفببرتة  اخلليببج خببالل 
ال�سببيعي،  ال�سببني  النق�سببام  وهواج�ببص 
ال�سببرق  امل�سببهد  جعلببت  متغببريات  وهببي 
اأو�سببطي متباينببًا عمببا كان طيلببة ن�سببف 
القرن املا�سببي على و�سول حزب العدالة 

والتنمية لل�سلطة يف تركيا.
الحتبباد  تفببكك  تداعيببات   .3
علببى  ذلببك  وتاأثببريات  ال�سببوفييتي، 
حلببف  اإطببار  يف  الرتكيببة  الوظيفببة 
اأن تراجببع  الأطل�سببي مببن ناحيببة، كمببا 
جاذبيببة النظريببة ال�سببيوعية عببزز من 
ثقببة الإ�سببالميني يف تركيببا )وغريهببا( 

مبنظورهم الديني من ناحية اأخرى.
ال�سيا�سببي  الإ�سببالم  تيببار  تنامببي   .4
فيببه  راأى  الببذي  العربيببة،  الببدول  يف 
حببزب العدالببة والتنمية الرتكببي حليفًا 

مو�سوعيًا له.
اأ�سبباب  الببذي  العببام  ال�سببطراب   .5
واأدى   ،2010 منببذ  العربيببة  املنطقببة 
ال�سيا�سببية،  الأنظمببة  مببن  عببدد  لتغببري 
ولنت�سببار ع�سببكري متعببدد الأطببراف يف 
خمتلببف اأرجبباء املنطقببة، وترافببق ذلك 
الببدول  اأغلببب  يف  اقت�سببادي  انهيببار  مببع 
العربية ب�سبببب هذا ال�سطراب، ناهيك 
عببن تداعيببات انهيببار الريببع النفطي يف 
املنطقببة بعببد �سببنة 2014، ثببم اأخببريًا 
)كوفيببد-19  الكورونببا  وببباء  تف�سببي 

.)19-COVID
اجليببو- البيئببة  اأن  يعنببي  ذلببك 
ا�سرتاتيجية التي وجدها حزب العدالة 
اختالفببًا  تختلببف  الرتكببي  والتنميببة 
عميقببًا عببن البيئببة التي �سببادت املنطقة 
يف الن�سببف قببرن ال�سببابقة على و�سببوله 
لل�سببلطة، وهببو مببا دفببع لطببرح الت�سبباوؤل 
املركزي حول ال�سيا�سة اخلارجية حلزب 
عليهببا  يغلببب  فهببل  والتنميببة،  العدالببة 
امل�سببالح  اأولويببة  الطابببع الراجماتببي؛ 
القومية وبقدر من العقالنية؟ اأم اأولوية 
الُبعد العقائببدي الديني؟ اأم هو مزج بني 

البعدين؟

الإعالمببي  ال�سيا�سببي  ال�سببجال 
والأيديولوجي:

يف ظّل هذه البيئة اجليو-ا�سرتاتيجية 
التببي اأ�سببرنا لهببا، تبنببى حببزب العدالببة 
والتوفيببق  التكيببف  �سيا�سببة  والتنميببة 
بببني ُبعدين همببا التحببولت اجلذرية يف 
املنطقة وانعكا�سبباتها على م�سببالح تركيا 
من ناحية، وخطابه ال�سيا�سببي الإ�سالمي 

من ناحية اأخرى.
و�سببكلت حماولة لعب دور الو�سيط بني 
دول عربية و”اإ�سرائيل” اأوىل حماولت 
التكيف الرتكببي مع البيئببة املعقدة التي 
اأ�سببرنا لهببا يف ال�سببرق الأو�سببط، وي�سببري 
تاريببخ العالقات الدوليببة اإىل اأن الدولة 

يف  الو�سببيط  دور  للعببب  ت�سببعى  التببي 
النزاعببات الدوليببة ل بّد لهببا اأن حتظى 
بقبببول الطرفني لهذا الببدور، وهو اأمر ل 
يتببم دون اأن تكون العالقة بني الو�سببيط 
مببن ناحيببة وطببريف النببزاع مببن ناحيببة 

ثانية عالقة اإيجابية.
لقببد كان الرف�ببص الرتكببي للتعبباون مع 
الوليببات املتحببدة يف غببزو العراق �سببنة 
2003 نقطة حتول يف النظرة ال�سورية 
ببزًا  حُمفِّ وعامبباًل  املتبادلببة،  الرتكيببة 
للتقارب ال�سببوري الرتكببي، وانعك�ص ذلك 
زار  عندمببا   2004 ينايببر  يف  مبا�سببرة 
الرئي�ص ال�سوري ب�سار الأ�سد تركيا ليبداأ 
جو مببن التقارب امللحوظ بببني الدولتني، 
وبعد ذلك ب�سببهرين وجهت تركيا انتقادًا 
حادًا لعملية اغتيال “اإ�سببرائيل” لزعيم 
يا�سببني،  اأحمببد  ال�سببيخ  حما�ببص  حركببة 
يف  الرتكببي  الببوزراء  رئي�ببص  وو�سببفها 
حينهببا رجببب طيببب اأردوغببان باأنها عمل 
"اإرهابي"، ثم تطورت العالقات ال�سورية 
مببع تركيببا بزيببارة اأردوغببان لدم�سببق يف 
اأواخببر ال�سببنة نف�سببها لتوقيببع اتفاقيببة 
جتارة حرة مع �سببورية، ثم عاد اأردوغان 
مل�سبباركة الرئي�ص ال�سببوري �سببنة 2007 
يف تد�سني ا�سببتاد حلب الدويل، وتوا�سل 
التقارب بلقاء �سوري تركي �سنة 2008، 
وتطور الأمر اإىل حّد اإجراءات تدريبات 
موجببة  اأن  غببري  م�سببرتكة؛  ع�سببكرية 
ال�سطرابات الداخلية يف العامل العربي 
اأو ما ا�سطلح على ت�سميته الربيع العربي 
بعد �سببنة 2011، اأدى لنتقببال العالقة 
باجتاه معاك�ص متامًا، وهو مو�سوع يحتاج 

لدرا�سة منف�سلة.
باملقابل، فقد قام اأردوغان )كان رئي�سًا 
للببوزراء حينهببا( يف مايببو 2005 بزيارة 
“اإ�سرائيل” عار�سًا دور الو�سيط خ�سو�سًا 
مع �سورية، وهي ال�سنة نف�سها التي ا�سرتت 
فيها تركيا اأ�سلحة من “اإ�سرائيل” بقيمة 
183 مليون دولر؛ ويف �سنة 2007، قام 
�سببمعون  ال�سببابق  الإ�سببرائيلي  الرئي�ببص 
بزيببارة   Shimon Peres برييببز 
لرتكيببا اجتمع خاللهببا بالرئي�ص الرتكي 
 ،Abdullah Gul عبببد اهلل غببول
والقى خطابًا يف الرملان الرتكي اأكد فيه 

على تعزيز العالقات بني الطرفني.
مببع  عالقاتهببا  اأن  تركيببا  واأدركببت 
املقاومة الفل�سببطينية التي اأخذ جناحها 
الإ�سببالمي يتنامببى ي�سببتوجب التطويببر، 
لكببي تكببون تركيببا قببادرة علببى تو�سببيع 
ف�سبباء ديبلوما�سببيتها يف ال�سرق الأو�سط 
مببن خالل تقدمي امل�سبباعدات الإن�سببانية 
لأطراف فل�سطينية ل �سّيما يف قطاع غزة 
املحا�سر؛ لكن تعقيدات الواقع يف ال�سرق 
الأو�سببط اأربكببت الت�سببور الرتكببي، فقببد 
توتببرت العالقات الرتكية الإ�سببرائيلية 
غببزة  علببى  الإ�سببرائيلي  العببدوان  بعببد 
�سببنة 2008، والنتقبباد الرتكببي احلبباد 
لل�سببلوك الإ�سببرائيلي والببذي عببررَّ عنه 
 Davos اأردوغببان يف منتببدى دافو�ببص
2009. وتزايد التوتر  Forum �سنة 
“اإ�سببرائيل” مببن  بعببد اأن منعببت تركيببا 
الأنا�سببول  ن�سببر  تدريبببات  يف  امل�سبباركة 
 Anatolian Eagle الع�سببكرية 
يف اأكتوبببر 2009، والتي جببرت يف اإطار 
تدريبببات حلف الناتببو، واحتجت كل من 
الوليببات املتحببدة واإيطاليا علببى القرار 
الرتكببي مما اأدى لإلغبباء التدريبات، وهو 
الإ�سببرائيلي  الببوزراء  برئي�ببص  دفببع  مببا 
 Benjamin نتنياهببو  بنيامببني 
اإن  حينهببا  للقببول   Netanyahu
تركيا ل ت�سلح لأن تكون “و�سيطًا نزيهًا” 
بني “اإ�سببرائيل” و�سورية. وازداد التوتر 

بني اجلانبني الإ�سببرائيلي والرتكي �سنة 
2010، مع حادثة العتداء الإ�سرائيلي 
علببى �سببفينة الإغاثة الرتكيببة املتجهة 
اإىل غببزة، والتي قتل فيها ت�سببعة اأتراك 
)اأحدهم يحمببل اجلن�سببية الأمريكية( 
والتببي و�سببفها اأردوغببان باأنهببا “اإرهبباب 
العالقببة  احتقببان  وازداد  دولببة”، 
عديببدة  مالب�سببات  بعببد  الطرفببني  بببني 

وخطرية:
اإعببالن الرئي�ببص الأمريكي دونالد   .1
ترامببب Donald Trump اعتبببار 
القد�ص عا�سمة لب”اإ�سرائيل” يف دي�سمر 
ل نقطة  2017، وهو املو�سببوع الذي �سكرَّ
جتاذب حادة بببني “اإ�سببرائيل” وتركيا، 
وغلببب علببى هببذه التجاذبببات ال�سببجال 
لببكل  املتقابلببة  والنتقببادات  الإعالمببي 

طرف جتاه الطرف الآخر.
علببى  الإ�سببرائيلي  العببدوان   .2
اأدى  والببذي   ،2018 �سببنة  قطبباع غببزة 
لزيببادة حببدة النقببد الرتكي لل�سيا�سببات 

الإ�سرائيلية.
امل�سبباندة  مببن  الرتكببي  القلببق   .3
الإ�سببرائيلية لفكببرة اإقامببة كيان كردي 
وهببو  ال�سببوري،  ال�سببمال  يف  خ�سو�سببًا 
�سببريح  ب�سببكل  نتنياهببو  عنببه  عببّر  مببا 
قبببل اأيام مببن ال�سببتفتاء الببذي اأعلنته 

كرد�ستان العراق �سنة 2017.
الببدول  بع�ببص  مواقببف  تناغببم   .4
العربيببة مببع “اإ�سببرائيل” يف املوقف من 
حركة حما�ص ب�سببكل خا�ص، وتنظيمات 
الإخوان امل�سببلمني ب�سببكل عام، وو�سببفها 
باأنهببا تنظيمببات “اإرهابيببة”، علمببًا باأن 
هذا التنظيم هو التيار ال�سيا�سي الأقرب 
يف توجهاتببه حلببزب العدالببة والتنميببة 

الذي يحكم تركيا.
�سيا�سببات كل  الأولويات يف  تبايببن   .5
من “اإ�سببرائيل” وتركيا يف �سببورية، ففي 
حني تعلببو اأولوية جلببم اأو اإنهاء الوجود 
�سببورية  مببن  اهلل  وحببزب  الإيببراين 
فبباإن  الإ�سببرائيلية،  ال�سيا�سببة  اأولويببات 
الأولويببة الرتكية هي منببع قيام منطقة 
ا�سببتقالل كردي باأي �سببكل من الأ�سكال، 
لأن ذلببك قد ميثل نقطة م�سبباندة اأخرى 
حلببزب العمببال الكببردي الرتكببي الببذي 

ت�سفه تركيا مبنظمة اإرهابية.
الدينيببة  التيببارات  تنامببي  اإن   .6
تركيببا  مببن  القوميببة يف كل  واليمينيببة 
و”اإ�سببرائيل”   )2002 �سببنة  )بعببد 
ببع الهببوة  )منببذ 1977( وحتببى الآن و�سرَّ
وتركيببا  “اإ�سببرائيل”  بببني  الفا�سببلة 
ا�سببتنادًا للمتغببريات الأيديولوجية لكل 

منهما.
الطرفببني  بببني  اخلببالف  وت�سبباعد 
 2017 مار�ببص  يف  "اإ�سببرائيل"  بقيببام 
لوكالببة  غببزة  فببرع  مديببر  باعتقببال 
)تيببكا(  الرتكيببة  والتعبباون  التن�سببيق 
 Turkish Cooperation
 and Development
 Agency )Türk İşbirliği
 ve Koordinasyon Ajansı
بتهمببة   ،)Başkanlığı—TİKA
حلركببة  الع�سببكري  للجنبباح  اأمببوال  نقببل 
الإ�سببرائيلية  التحقيقببات  لكببن  حما�ببص، 
اأ�سببارت اإىل اأن النقل مّت دون التن�سببيق مع 
الهيئببة الرتكيببة؛ وقببد اتهببم اأردوغان يف 
كلمة له يف 2017/12/10 “اإ�سببرائيل” 
“قاتلببة  وباأنهببا  اإرهابيببة،  دولببة  باأنهببا 
الأطفببال”، وردت "اإ�سببرائيل" على ل�سببان 
الإرهبباب  ت�سبباند  تركيببا  ببباأن  نتنياهببو 
وتقتببل املدنيني الأكببراد. تبع ذلببك قيام 
ت  تركيببا بطرد ال�سببفري الإ�سببرائيلي، فردرَّ
“اإ�سببرائيل” بطرد القن�سل الرتكي الذي 
ميثل تركيا لدى ال�سببلطة الفل�سطينية من 

القد�ص يف �سنة 2018.
و�سط هذا امل�سببهد املتوتر بني الطرفني، 
العببام يف  اأن الجتبباه  مببن  الرغببم  وعلببى 
"اإ�سببرائيل" هو �سببعف الثقببة يف مواقف 
اأردوغببان بببل واتهامببه بالببال �سببامية، اإل 
املحاولببة  �سببّد  وقفببت  “اإ�سببرائيل”  اأن 
النقالبيببة علببى اأردوغببان �سببنة 2016، 
واأكد بيان لوزارة اخلارجية الإ�سببرائيلية 
نتنياهببو  الإ�سببرائيلي  الببوزراء  ولرئي�ببص 
ذلك، وعزمت “اإ�سرائيل” موا�سلة ال�سعي 

لتح�سني العالقة بني الطرفني.

منذ و�صول حزب 
العدالة والتنمية 
لكر�صي ال�صلطة 

العالقات الرتكية 
االإ�صرائيلية بقيت 

م�صتقرة، بل اإن 
العالقات التجارية 

جعلت من تركيا 
ال�صريك التجاري 
وال�صياحي االأول 
لـ”اإ�صرائيل” يف 

ال�صرق االأو�صط

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

احللقة االأوىل 

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

�ملنظور �لعربي جلدلية �لعالقات �لرتكية �لإ�شر�ئيلية )2002 - 2020(

تيار �صيا�صي 
عربي تغلب عليه 

�صمة التوجه 
االإ�صلمي، يرى اأن 
تركيا دولة اإ�صلمية 

تقف اإىل جانب 
احلق الفل�صطيني، 
وتقدم امل�صاعدات 

للفل�صطينيني، 
بل وترف�ش 

كل ال�صيا�صات 
االإ�صرائيلية يف 

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

�سطيف

عبد الهادي. بحفيظة. ب

عبد الهادي. ب

بلديات تعر�ش احل�سيلة ال�سنوية وتكرميات للمتقاعدين
 واالأميار ال�سابقني 

حمالت ت�سجري مب�ساركة الفنانني والن�سطاءاجلمعويني والتالميذ 

يف ظل نق�ص التخ�ش�شات الطبية يف امل�شت�شفيات وتزايد الطلب عليها

احتفاء باليوم الوطني للبلدية..�ساهمت يف تزيينها جمعية اأولياء التلميذ 

حتت �سعار "�سجرة كل مواطن"..
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اأ�صبح االإرتفاع الكبري يف اأ�صعار الفحو�صات الطبية لدى االأطباء اخلوا�ص، هاج�صا يوؤرق املواطن خا�صة الفئة اله�صة من 

الفقراء واملعوزين، الذين يجدون �صعوبات كبرية يف توفري تكاليف التنقل عرب و�صائل النقل و�صوال اإىل الطبيب املخت�ص ليجدوا 
اأ�صعارا خيالية تفوق مدخراتهم االأ�صبوعية وال�صهرية يف اأغلب االأحيان، ليتحول الفح�ص الطبي لدى طبيب خمت�ص من 

العراقيل التي يالحقها املري�ص طيلة فرتة عالجه.

االإرتفاع الكبري يف اأ�سعار الفحو�سات 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  الطبية 
الطبية، اأقفلت باب املراقبة الطبية 
العائالت  من  الكثري  لدى  والفح�ص 
حيث  ــال،  احل مي�سورة  منها  خا�سة 
االأطباء  اأغلب  لدى  الفح�ص  يتعدى 
جــزائــري  ــار  ــن دي ــي  ــف األ املخت�سني 
والتحاليل وثمن  االأ�سعة  ناهيك عن 
التي  االأدوية وغريها من الرتاكمات 
جعلت العديد من املر�سى ي�ست�سلمون 
يف  ال�سحية  حالتهم  وتفاقم  لتف�سي 
ظل غياب م�سدر مادي ومورد ميكنهم 
من تغطية كل هذه التكاليف يف ظل 
االرتفاع املتزايد الأ�سعار الفحو�سات 

والتحاليل وغريها.
وتطرقت، طبيبة نف�سانية خمت�سة 
ملو�سوع رفع اأ�سعار الفحو�سات الطبية 
ونتائجها  واأ�سبابها  اخلــوا�ــص  لــدى 
احلــال،  مي�سور  املــواطــن  جيب  على 
بغالء  االأ�سعار  زيــادة  ربطت  حيث 
التخ�س�ص  ونق�ص  جهة  من  الكراء 

املتواجد فيها، مما يخلق  املنطقة  يف 
اآثارا �سلبية على املواطن حيث يكون 
م�سافات  لقطع  م�سطرا  االأخــري  هذا 
الطبيب  ــادة  ــي ــع ل لــيــ�ــســل  طــويــلــة 
عناإنعدام  اخلا�ص،ف�سال  املخت�ص 
امل�ست�سفيات  يف  التخ�س�سات  هــذه 
الفحو�سات  وغـــيـــاب  احلــكــومــيــة 
ــــدت املــتــحــدثــة،اأن  كــاالأ�ــســعــة، واأك
حرية  وله  م�ستقل  اخلا�ص  الطبيب 
يوجد  ال  دام  مــا  االأ�ــســعــار  ت�سقيف 
حتديد  على  اخلوا�ص  يجرب  قانون 
القانون  بل  بها،  واإجبارهم  االأ�سعار 
العيادة  فتح  �ــســروط  فقط  ي�سمل 
ــربة  وخ التخ�س�ص  ــع  م وتــوافــقــهــا 
الطلب  كــون  اإىل  واأ�ــســارت  الطبيب، 
املتزايد على طبيب ما يرافقه اإرتفاع 
اإنتظار موعد  االأ�سعار وطول مدة  يف 

الفح�ص.
ويف ذات ال�سياق، اأكدت باأن املت�سرر 
االأ�ــســبــاب هو  هــذه  كــل  مــن  الوحيد 
بعدة  يتاأثر  الذي  الب�سيط  املواطن 

مداخيله،  على  وتوؤثر  ت�سره  نقاط 
خا�سة  طويلة  م�سافة  يقطع  حيث 
النائية  ــاطــق  ــن امل يف  ــقــاطــنــون  ال
والبعيدة عن احل�سر، وارتفاع اأ�سعار 
الطبي  الفح�ص  "لفرود" وم�ساريف 
واالأ�سعة، مما خلق حالة عزوف عن 
العالج واملراقبة الطبية ب�سكل دوري 
ب�سبب  منهم،  ينال  املــر�ــص  وتــرك 
التحاليل  خا�سة  االأ�ــســعــار  غــالء 
املواطن،  جيوب  تنخر  التي  الطبية 
العام  الطبيب  الوجهة  واأ�سبحت 
الذي يكون يف متناول اجلميع واأي�سا 

وامل�ست�سفيات  اجلــواريــة  العيادات 
القريبة، لكن هذه البدائل دائما ما 
ترافقها عراقيل منها ما تعلق برف�ص 
التي  واالأدويــــة  الطبية  الو�سفات 
هذه  لكون  الــعــام  الطبيب  يرف�سها 
االأخرية ال توؤخذ بطريقة ع�سوائية 
بل مبراقبة طبية دورية، مما يجعل 
االأدويـــة  �ــســراء  اإىل  يلجاأ  املــواطــن 
اأو  نف�سه  تلقاء  من  ال�سيدليات  من 

ما  اخلريية،  باجلمعيات  باالإ�ستعانة 
على  وخيمة  عواقب  للمري�ص  يخلق 
التي  االأدويــــة  ــذه  ه جـــراء  �سحته 
بها  يو�سي  حمــددة  بجرعات  توؤخذ 
�سحة  يعر�ص  مما  املخت�ص  الطبيب 

املري�س�ص للخطر.
النف�ص  علم  لتخ�س�ص  واأ�ـــســـارت، 
ي�سهدها،  التي  املرتفعة  واالأ�ــســعــار 
ـــــدوري  ــل ال ــف ــك ــت خــا�ــســة عــنــد ال

يعانون  الذين  باالأطفال  واليومي 
احل�سور  تــ�ــســتــوجــب  اأمـــرا�ـــص  مــن 
حيث  املخت�ص،  للطبيب  يومي  ب�سكل 
اإىل  ــدة  ــواح ال احل�سة  �سعر  ي�سل 
الدخل  لكن  جــزائــري،  ديــنــار  ــف  األ
ي�سكل  الــعــائــالت  لعديد  ال�سعيف 
اأمام احل�سور ب�سكل يومي مما  عائقا 
العالج  عن  بعيدين  االأطفال  يرتك 
اأطباء هذا  الواجب توفريه، ويربط 

بغالء  االأ�ــســعــار  اإرتــفــاع  التخ�س�ص 
عليهم  تقع  التي  وال�سرائب  الكراء 
واأي�سا غالء التجهيزات التي يوفرها 
الطبيب حيث ت�سرتى ب�سعر خيايل، 
لتاجر  يكون  ملا  الكراء  بــاأن  ــدت  واأك
ــر  االأم يتعلق  ــا  ومل مقبوال  يــكــون  مــا 
كبرية،  الأ�سعاف  يرتفع  عيادة  بفتح 
التعوي�ص من جيب  �سيكون  وبالتايل 

املواطن الب�سيط.

الوطني  باليوم  متيزت،االإحتفاالت 
بتعدد  �سطيف،  واليــة  عرب  للبلدية 
اإىل  بلدية  مــن  املــقــامــة  الن�ساطات 
عدة  مــ�ــســوؤولــو  ف�سل  حيث  اأخــــرى، 
�سرف  على  حــفــالت  اإقــامــة  بلديات 
العمال واملوظفني عرفانا باملجهودات 
املبذولة، يف حني ف�سل روؤ�ساء اآخرين 
ال�سنوية،  ن�ساطاتهم  ح�سيلة  عر�ص 
اأي  دون  املنا�سبة  هــذه  مــرت  فيما 
يف  غارقة  اأخرى  بلديات  يف  ن�ساطات 

امل�ساكل وال�سراعات.
اجلهة  يف  �سكرة  بـــازر  بلدية  ففي 
البلدية  م�سالح  نظمت  ال�سرقية، 
احل�سيلة  تقدمي  �سملت  اإحتفالية 
اخلا�سة بن�ساطات املجل�ص منذ بداية 
مع  �سنوات(   03( االإنتخابية  العهدة 
مت  ما  على  للوقوف  املواطنني  دعــوة 
خالل  به  القيام  ينبغي  ومــا  اإجنــازه 
وعلى  احلالية،  العهدة  من  تبقى  ما 
ـــك، مت تــكــرمي الــروؤ�ــســاء  هــامــ�ــص ذل
تــعــاقــبــوا على  الـــذيـــن  الــ�ــســابــقــني 
تكرمي  اأي�سا  مت  كما  البلدية،  ت�سيري 

والتي  امليدان  يف  النا�سطة  اجلمعيات 
برزت خالل جائحة كورونا من خالل 
اإىل  االأمامية  ال�سفوف  يف  الــوقــوف 
جانب ال�سلطات املحلية لتقدمي العون 
اجلائحة،  من  املت�سررين  للمواطنني 
موؤ�س�سات  تالميذ  اإ�ستقبال  مت  كما 
باملهام  تعريفهم  اأجــل  مــن  تربوية 
البلدية  امل�سالح  بها  ت�سطلع  التي 

واملوظفني.
فقد  الـــعـــلـــمـــة،  بـــلـــديـــة  يف  ــــــا  اأم

اإقت�سرتاالإحتفاالت على تكرمي عدد 
واحلاليني  املتقاعدين  املوظفني  من 
ف�سال عن عدد من الروؤ�ساء ال�سابقني 
لــلــبــلــديــة خـــالل اإحــتــفــالــيــة جــرت 
مــبــارك،  جــيــالين  الــثــقــايف  باملجمع 
القرعة  عملية  اإجــراء  اأي�سا  مت  كما 
اخلا�سة باملكرمني بتاأدية العمرة اإىل 
الحقا،  االأجــواء  فتح  بعد  ال�سعودية 
النا�سطني  من  عــدد  تكرمي  مت  فيما 
على م�ستوى البلدية على غرار ال�ساب 

لطفي �سبلي الذي برز خالل جائحة 
خالل  من  املتوا�سل  بن�ساطه  كورنا 
ناهيك  التعقيم  عمليات  على  اإ�سرافه 
عن تقدمي امل�ساعدات للمت�سررين من 

اجلائحة.
وغابت عدة بلديات عن االإحتفاالت 
املنا�سبة يف ظل وجود  بهذه  اخلا�سة 
يف  البلدية،  املجال�ص  يف  �ــســراعــات 
على  املــواطــنــني  ردود  تفاوتت  حــني 
ظل  يف  خا�سة  املقامة  االإحــتــفــاالت 
ــــراءات  الإج البع�ص  ــــرتام  اإح عـــدم 
ما  وهو  كورونا،  فريو�ص  من  الوقاية 
االإحتفاالت،  بع�ص  يف  وا�سحا  بــدى 
و�سائط  عرب  املواطنون  األقى  حيث 
على  باللوم  االإجــتــمــاعــي  التوا�سل 
بهذه  تــقــيــدهــم  لــعــدم  املــ�ــســوؤولــني 
هذه  مثل  اأن  عن  ناهيك  االإجـــراءات 
جدوى  ال  البع�ص  نظر  يف  املنا�سبات 
مرة  كل  يف  تتكرر  اأنها  خا�سة  منها 
اأو  العمال  ت�سمل  ال  اأنها  عن  ناهيك 
التكرمي  ي�ستحقون  الذين  املوظفني 

على غرار عمال النظافة. 

تتوا�سل، احلملة الوطنية للت�سجري 
بوالية �سطيف والتي ت�ستهدف غر�ص 
40 األف �سجرة خالل ال�سنة اجلارية 
بعد احلرائق التي اأتت على م�ساحات 
كبرية من الغابات واالأحرا�ص خالل 
ال�سدد  هذا  ويف  الفارطة،  ال�سائفة 
للوالية  الــغــابــات  حمافظة  قــامــت 
"�سجرة  �سعار  حتت  ت�سجري  بحملة 
مديرية  مع  بالتن�سيق  مواطن"  لكل 
مت  حيث  للوالية،  والفنون  الثقافة 
م�ستوى  على  �سجرة   1000 غر�ص 
مزلوق  ببلدية  احل�سرية  الغابة 
وهــــذا مبــ�ــســاركــة الــفــنــانــني وكـــذا 
وفعاليات  للبناء  التقنية  النقابة 
املتحف  عــن  ف�سال  املـــدين  املجتمع 

اجلهوي لالأثار.
ويف �سياق ذي �سلة، نظمت مقاطعة 

ال�سمالية  اجلهة  يف  ببابور  الغابات 
على  ت�سجري  حــمــلــة  الـــواليـــة  ــن  م
علي  �سيدي  الــدولــة  غابة  م�ستوى 
غر�ص  مت  حيث  مــعــاويــة،  ببلدية 
البلوط  �سنف  مــن  �سجرة   300
من  ن�سطاء  مب�ساركة  وهذا  الفليني 
كما  مــعــاويــة،  ــري  اخل نــا�ــص  جمعية 
بالتن�سيق  الغابات  حمافظة  قامت 

غر�ص  بعملية  البيئة  مديرية  مع 
النادي  تن�سيب  وكــذا  �سجرية   70
عالوة  دهــنــي  مبتو�سطة  االأخــ�ــســر 
مبنطقة غبولة بدائرة بني ورثيالن 
الــواليــة،  مــن  ال�سمالية  اجلــهــة  يف 
حيث يبقى الهدف االأ�سا�سي من هذه 
هو  الغابات  م�سالح  ح�سب  العملية 
باملوؤ�س�سات  االأ�سجار  غر�ص  اإحياء 

التلميذ  اإبــقــاء  ــل  اأج مــن  الرتبوية 
واإ�سراكه  بالبيئة  دائم  اإت�سال  على 
وكذا  الطبيعة  حماية  اأعــمــال  يف 
امل�ساحات  وتهيئة  تــاأهــيــل  اإعــــادة 
خللق  املدر�سي  املحيط  يف  اخل�سراء 

بيئة تعليمية مثالية. 
يف  وملان  بعني  الغابات  مقاطعة  اأما 
اجلهة اجلنوبية من الوالية، فقامت 
فرع  مع  بالتن�سيق  ت�سجري  بحملة 
املبادرة  �سمن  العمومية  االأ�سغال 
حواف  وتزيني  للت�سجري  الوطنية 
"فليغر�سها"،  �سعار  حتت  الطرقات 
من  �سجرية   110 غــر�ــص  مت  حيث 
م�ستوى  عــلــى  االأ�ــســنــاف  خمــتــلــف 
مدينتي  بني  الرابط  املعبد  الطريق 

عني وملان واأوالد �سي اأحمد. 

ــاء  ــي اأول جمعية  اأعــ�ــســاء  جتــنــد، 
اأحمد  زمـــرة  مبــدر�ــســة  الــتــالمــيــذ 
بوالية  منعة  ببلدية  �ساملة  بقرية 
للو�سعية  االإعتبار  الإعــادة  باتنة، 
املوؤ�س�سة،  اإليها  اآلــت  التي  املهرتئة 
لل�سلطات  التام  الغياب  مع  مــوازاة 
املعنية من اأجل التدخل ورفع الغنب 

عن املتمدر�سني بها.
اأن  بعد  الــتــحــدي  املعنيون  ورفـــع 
ــبــاق مـــع الـــزمـــن من  دخـــلـــوا يف �ــس
االأق�سام  وجمال  رونق  اإعــادة  اأجل 
اجلمعية  اإ�ستعانت  اأيــن  املدر�سية، 
بفنانيني ت�سكيليني، بهدف امل�ساهمة 
اإىل  جــمــالــيــة  ملــ�ــســات  ــاء  ــف ــس اإ� يف 
�سكلت  والتي  الدرا�سية،  االأق�سام 
تذمر  حمل  اإليها  اآلــت  التي  احلالة 
ورغم  الرتبوية،  االأ�ــســرة  و�سخط 
ال�سكاوى املتكررة التي رفعها املعنيون 
اإىل امل�سوؤولني، اإال اأنها مل تلقى اآذانا 
اإىل  اجلهة  ــذات  ب مادفع  �ساغية، 
الدخول يف مبادرة تطوعية والعمل 
من خاللها على اإعادة طالء االأق�سام 
اإهـــرتاء  بعد  ــرات،  وتــرمــيــم احلــج
مع  حتولت  والتي  معظمها  ــدران  ج
الذي  احلريق  نتيجة  الزمن  مــرور 
ت�سرب  اإىل  اإ�سافة  املدفئة  يف  ن�سب 
�ساأنها  اإىل و�سعية من  املازوت،  مادة 
نف�سية  التاأثري على  املعنيني  بح�سب 
الــتــالمــيــذ واالأ�ـــســـاتـــذة عــلــى حد 

�سواء.

اأولياء  جمعية  من  امل�ساركون  وقام 
بعد  اأحمد،  زمرة  ابتدائية  تالميذ 
اخلا�سة،  باأموالهم  املــبــادرة  تبني 
م�ساهد  �سنع  عــلــى  املــ�ــســارعــة  يف 
املوؤ�س�سات  باقي  لتحفيز  تطوعية، 
ــة عــلــى الــعــمــل مــن اأجــل  ــوي ــرتب ال
املرافق  هذه  نظافة  على  املحافظة 
وحتــويــلــهــا بــعــد مـــدة وجــيــزة اإىل 
اإليها،  الناظرين  ت�سر  فنية  لوحات 
كما تدفع يف الوقت ذاتهاملتمدر�سني 
مالئمة،  ظــروف  يف  االجتهاد  على 
على  الئقة  �سورة  اإعــطــاء  بغر�ص 
وذلك  املــبــادرة،  اأ�سحاب  قــول  حد 
املعنية،خا�سة  امل�سالح  دوناإنتظار 
واأنها مل حترك �ساكنا جتاه الو�سع 
ـــيـــه احلـــجـــرات  الـــــذي حتـــولـــت اإل
الدرا�سية لنقاط �سوداء باتت تثري 
توفر  لعدم  التالميذ  اأولياء  تذمر 
الو�سع  ذات  وهو  التمدر�ص،  �سروط 
احلملة  يف  بامل�ساركني  ــع  دف الـــذي 
هذه  يف  الــ�ــســروع  اإىل  التطوعية 
االإ�ستح�سان،  القت  والتي  العملية، 
الفرد  جلعل  دوافـــع  مــن  حتمله  ملــا 
اإيجابي يف املجتمع يعمل على الدوام 
املوؤ�س�سات  نظافة  على  للمحافظة 
ناهيك  خا�ص،  وجه  على  الرتبوية 
والتكافل  التعاون  روح  غر�ص  عن 
املن�سود  الهدف  وهو  امل�ساركني  بني 
من خالل هذه املبادرة على حد قول 

املعنيني بها.

مبادرة تطوعية الإعادة تهيئة مدر�سة 
زمرة اأحمد بقرية �ساملة مبنعة

اإرتفاع اأ�سعار الفحو�سات الطبية لدى اخلوا�ش ي�ساعف معاناة املر�سى 



يعد قامة من قامات الت�سوير الفوتوغرايف

اهتمامها  توجه  جديد  مببن  باتنة  اأ�ببسببواء  هببي 
هذه املرة اإىل نوع اآخر من الفنون يحتفي بدوره 
بال�سورة واجلمال، اإنه فن الت�سوير الفوتوغرايف 
م�ستح�سرة قامة فذة من قاماته وركيزة �سلبة من 
ركائزه، الفنان ب�سري فورار الذي طاملا برز جنمه 
يف اأغلب املعار�ص الفنية الوطنية والدولية ليمثل 
اجلزائر اأح�سن متثيل يف هذا املجال الفني الذي 
التطور  مع  خا�سة  يوم  بعد  يوما  اأهميته  تتزايد 

التكنولوجي املت�سارع لالإعالم.
ويرتقب اأن ي�ستمر املعر�ص الذي مت افتتاحه يوم 
ال�سورة  ع�ساق  من  الع�سرات  بح�سور  الأول  اأم�ص 
ب�سري  للفنان  العري�ص  واجلمهور  الفوتوغرافية، 
الفنان  �سارك  حيث  اأيام،  اأربعة  مدار  على  فوروا 

ب18 �سورة ذات بعد جمايل وواقعي مذهل.
الفوتوغرايف  الت�سوير  فن  يف  بدايته  عن  اأمببا 
يقول الفنان ب�سري فورار باأنه فنان ع�سامي تعلم 
ممار�سته  خببالل  من  الفوتوغرايف  الت�سوير  فن 
الكبري  �سغفه  اكت�سف  حيث  كهواية،  للت�سوير 
بهذا الفن يف �سنوات ال�سبعينات عندما كان طالبا 
يف الثانوية، لين�ساأ عقب دخوله اجلامعة بولية 
هذه  خببالل  وعكف  للت�سوير،  نبباديببا  بببومببردا�ببص 
طريق  عن  قدراته  وتطوير  �سقل  على  الفرتة 
الكتب،  ذلببك  يف  مبا  لذلك  املتاحة  الو�سائل  كل 
ح�سب  للفنان  بالن�سبة  عارمة  الفرحة  وكانت 
قوله عندما حت�سل على اأول اآلة ت�سوير له �سنة 
احللم  لتحقيق  بداية  تلك  كانت  حيث   1980

الأكر.
ي�سيف املتحدث كذلك اأن اأول معر�ص �سخ�سي له 

تكوينية  دورة  اأول  تعود  كما   ،1988 �سنة  كان 
ال�سنة،  ذات  اإىل  الهاوي  ال�سباب  ل�سالح  بها  قام 
بعني  البلدي  الثقايف  املركز  يف  ذلببك  كببان  حيث 
يف  امل�ستميتة  م�ساركته  عببن  ناهيك  الببتببوتببة، 
اجلماعية  واملعار�ص  الوطنية  ال�سالونات  عديد 
الوطن  تببراب  من  عديدة  وليببات  يف  والفردية 
وباتنة،  وميلة،  وب�سكرة،  �سوف،  وادي  غرار  على 
وبجاية،  و�سطيف،  البببببواقببي،  واأم  وخن�سلة، 
وعنابة، واجلزائر العا�سمة، واملدية، والأغواط، 

وهران وغريها من املدن.
جناحات الفنان فورار وب�سماته الفنية املحرتفة 
�سالونات  يف  مب�ساركته  الأم  بلده  حدود  تخطت 
على  واأجنبية  عربية  دول  يف  دولية  ومعار�ص 
والعراق  والأردن  وم�سر  وتون�ص  املغرب  غببرار 
اإىل  بالإ�سافة  وفرن�سا،  وال�سارقة  وال�سعودية 
حت�سله على عديد اجلوائز التي ثمنت ابداعاته 

الفنية اخلالدة.
يف  الت�سوير  ثقافة  ين�سر  الفنان  يببزال  ل  كما 
وليته وكل الوليات عر اإقليم الوطن من خالل 
يف  والإ�سهام  بها،  يقوم  التي  التكوينية  الببدورات 
املجالت  يف  املببقببالت  ن�سر  عر  الت�سوير  تعليم 
بالذكر  وجدير  الفوتوغرايف،  الت�سوير  ومواقع 
باأ�سواء  معر�سه  بافتتاح  احتفى  فورار  ب�سري  اأن 
امل�سورين  خبببرية  مببن  جمببمببوعببة  و�ببسببط  ببباتببنببة 
الذين  اخلام�سة  الببوليببة  يف  الفوتوغرافيني 
تكوينهم  يف  الف�سل  له  وكببان  يده  على  تتلمذوا 
الت�سوير  جمببال  يف  حمرتفني  معظمهم  لي�سبح 

الفوتوغرايف.

و�سائل  عببر  الببقببراء  كما  واملثقفون  الكتب  عببزى 
والكاتبة  الأديبة  فقدان  يف  الجتماعي  التوا�سل 
"عماريّة بالل  املعروفة بب "اأم �سهام" التي  قال عنها 
ت�سفي  التي  واملرحة  الطيبة  الأديبة  اأنها  اجلميع 
الفعاليات  خمتلف  يف  بح�سورها  الرقي  من  جببوا 

الأدبية والثقافية.
ويف تعزية لها ن�سرت وزارة الثقافة الفنون :" تنعي 
والأديبة  الكاتبة  اليوم  قاطبة  واجلزائر  وهران 
نزار  الكبري  ال�ساعر  به  نعتها  الذي  اللقب  �سهام،  اأم 
بالل  عمارية  و�سخائها..  وطيبتها  ل�سدقها  قباين 
اأقحوان الأدب اجلزائري، فمن الر�سيف البريوتي 
اإىل اأمرية احلب اإىل �سظايا النقد والأدب اإىل جولة 
ومالزمة  املبدعني  رفيقة  �سهام  اأم  الق�سيدة؛  مع 
وزيرة  ترتحم  الأليمة  املنا�سبة  وبهذه  املثقفني؛ 
الثقافة والفنون، ال�سيدة مليكة بن دودة، على روح 
الفقيدة، مبتهلة اإىل اهلل عز وجل اأن يتغمد روحها 
الطيبة بوا�سع رحمته ويرزق اأهلها وخالنها ال�سر 

اجلميل".
وولدت الأديبة وال�ساعرة اأم �سهام يف بداية العقد 
اخلام�ص من القرن املا�سي مبدينة وجدة يف املغرب، 
من  ندرومة  مبدينة  العريقة  بالل  عائلة  من  وهي 

ولية تلم�سان. 
عام  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  من  وتخرجت 
1973، ودر�ست عمارية يف العديد من املدن، كوجدة 
بوهران،  املقام  بها  ي�ستقر  اأن  قبل  وب�سار،  املغربية 

وا�ستغلت الراحلة كاأ�ستاذة يف التعليم الثانوي.
الق�سرية  ال�سعر والق�سة  من ا�سدارتها الأدبية  يف 
والرواية "زمن احل�ساّر" و"زمن الولدة" من�سورات 
اإىل   ،1989 �سوريا  ب  دم�سق  العرب،  الكتاب  احتاد 
 ،2003 �سنة  الغرب  دار  عن  احلب"  "اأمرية  جانب 
نف�سها،  ال�ساعرة  قبل  من  الفرن�سية  للغة  مرتجم 
"حكاية دم"، "فتح الزهور"، "�ساهدة على الع�سر"، 
"اأبجدية نوفمر"، “ترنيمات على بوابة ندرومة" 

و"اغتيال الفجر".

للمطالعة  الببرئببيبب�ببسببيببة  املببكببتبببببة  �ببسببهببدت 
العمومية لولية باتنة تنظيم ندوة فكرية 
الأمازيغية  ال�سنة  "راأ�ص  تاريخية مبنا�سبة 
اللغة  ق�سم  رئي�ص  مب�ساركة  يناير2971" 
الدكتور  باتنة01  بجامعة  الأمببازيببغببيببة 
باردو  ب�سري  املهند�ص  والكاتب  نحايل  جمال 
للثقافة  الولئي  املدير  واإ�سراف  ومب�ساركة 

بولية باتنة الدكتور "عمر كبور".
ببباملببوروث  للتعريف  جببباءت  الببتببي  الببنببدوة 
ال�ساعدة،  لالأجيال  والجتماعي  الثقايف 
نحايل  جمال  الأ�ستاذ  له  مداخلة  يف  قدم 
"براأ�ص  الإحتفاء  من  للعرة  مف�سل  �سرح 
بكل  يناير2971"  الأمببازيببغببيببة  ال�سنة 
والثقافية  البب�ببسببيبب�ببسببيببولببوجببيببة  اأببببعبببادهبببا 
تقدميها  يجب  التي  الأدوار  وعن  والفكرية 
التي  الأمازيغية  الثقافة  ترقية  اأجببل  من 
مكونات  من  اأ�سا�سي  ومكون  اأ�سيل  ر�سيد  هي 

الهوية الوطنية".
كببمببا �ببسببهببدت الببنببدوة ا�ببسببتببعببرا�ببص  املببوؤلببف 
ف�سول  من  جانبا  باردو"  "ب�سري  واملهند�ص 
كتابه املعنون ب:ب "الأورا�ص: هوية وعمارة 
و�سياحة"، تخلل الندوتني نقا�ص للحا�سرين 
من الطلبة واملهتمني لإبداء اأرائهم املختلفة 

اأين مت يف الختتام منح  الندوة،  طيلة مدة 
على  الإجماع  مع  امل�ساركني  لفائدة  �سهادات 
التي  الثقافية  الببنببدوات  هببذه  مثل  تببكببرار 
مت  كما  الوطنية،  الهوية  تعزيز  �ساأنها  من 
للكتاب  معر�ص  تنظيم  الندوة  هام�ص  على 

الأمازيغي ومعر�ص للمخطوط.

�ل�شورة  لع�شاق  موعد�  فور�ر" ي�شرب  "ب�شري 
�لفوتوغر�فية من خالل "�أ�شو�ء باتنة"

ندوة �شي�شيولوجية  فكرية لرتقية �لثقافية
 �لأمازيغية مبكتبة باتنة

باتنة

رقية. لرقية. ل

اميان. ج

حــوار

بطعم  ن�صية  م�صاهد  ليعيد  �صاحرة  كلم�صة  ياأتي  الكتابة،  حب  �صغف  اأعطته  التي  امللفات  حميط  داخل  وينزوي  املكتبات  رفوف  عرب  يت�صلل 
فل�صفي كافكاوي �صاخر، خاطا حروفا ال تعرف املعاين اإليها طريقا، باحثا يف مغاور النف�ش االإن�صانية عن احلقيقة املطلقة، تلك النف�ش الزاخرة 
باملتناق�صات، باالأحلم واالآالم واالآمال، ومن هنا كانت لـ "خطيئة قدي�ش" باكورة اأعمال الكاتب ال�صاب "اأ�صرف م�صعي" اأن ترى النور كما يعمل 
اأي�صا على خو�ش جتربة الكتابة للراوية، ويعد الكاتب من والية تب�صة ابن التا�صع ع�صر ربيعا طالب جامعي لغة واأدب عربي بجامعة ال�صيخ العربي 

التب�صي وطالب �صابق بجامعة االأمري عبد القادر للعلوم االإ�صلمية وكتابه "خطيئة قدي�ش" �صادر عن دار اأدلي�ش للن�صر والتوزيع.
يتحدث الكاتب اأ�صرف على عديد الت�صاوؤالت ايل يطرحها داخل املوؤلف، وعن �صريته الذاتية واالأدبية عرب هذا احلوار:

�لإن�شانية  �لنف�س  متناق�شات  م�شعي" ي�شتقر�أ  "�أ�شرف 
بطعم فل�شفي كافكاوي �شاخر يف موؤلفه "خطيئة قدي�س"  
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يف جعبتك مزيج من الن�صو�ش داخل موؤلف، 
ن�صتعيد  اأن  ميكن  هل  اليها  نعرج  اأن  وقبل 

جزءا من طفولتك مع عامل الكتابة؟
ح�س�ص  من  اأهببرب  �سغريا  طفال  حينها  كنت 
واأختباأ  املتو�سط  يف  والفيزياء  الريا�سيات 
يف املكتبة واأتذكر جيدا تفا�سيل اأول رواية 
لطفي  م�سطفى  عربها  التي  الرواية  قراأتها 
املنفلوطي عن الفرن�سية ودخلت عند نهايتها 
متفوقا  كنت   ... �سديدة  اكتئاب  حالة  يف 
كنت  احل�ساب  يف  �سعيفا  التعبري  يف  قليال 
ما  واأجلب  املكتبة  اإىل  الراحة  وقت  اأت�سلل 
كرت  ..وعببنببدمببا  للبيت  الكتب  مببن  تي�سر 
�سرت كاتبا يلفظ الترعات .. اأخط حروفا 
بعد  ما  ترهات  ..واأكببتببب  تعني  ما  اأفهم  ل 
�سواد  واأنفخ قنبا هنديا ميالأ  الليل،  منت�سف 

غرفتي نورا ..اأح�سبه نورا.

فل�صفي  ن�صا   38 قدي�ش"  "خطيئة  كتاب 
تقدمه  اأن  حتــاول  الــذي  ما  �صاخر،  كافكاوي 

داخل هذه االقتبا�صات؟
بالفكر  مببتبباأثببرا  قببديبب�ببص،  خطيئة  كتبت 
مغاور  يف  ببباحببثببا  الببكببافببكبباوي،  الببكببابببو�ببسببي 
املطلقة،  احلقيقة  عببن  الإن�سانية  النف�ص 
تلك النف�ص الزاخرة باملتناق�سات، بالأحالم 
�سوارعها  اأجبببوب  فرحت  والآمببببال  والآلم 
اأحقق  حقيقتي  عببن  بحثا  البب�ببسببوؤال  بطرح 
عينة  اأنها  اأي   .. داخلي  الإن�سان  واأ�ستجوب 
من عينات الذات الإن�سانية ومن خاللها ميكن 
الذات  )متناق�سات  متناق�ساتها...  ا�ستقراء 

الإن�سانية(.

ملا "خطيئة قدي�ش"، اأية خطايا تريد ال�صاقها 
اخرتت  ملا  اأخر  ومبعنى  "القدي�ّش"،  مبنزلة 

هذا العنوان؟
القدي�ص طفل بريء حتوطه املالئكة من كل 
طريقا  والنجا�سة  للدنا�سة  يعرف  ل  جانب 
واملثل  وال�سدق  يزخر قلبه باحلب واجلمال 
انقلبت  حتى  للحياة  خرج  اأن  مبجرد  العليا 
من  دناءة  اإىل  والراءة  رذيلة  اإىل  الف�سيلة 
من   .. دنيا  اإىل  عليا  مثل  من  �سر  اإىل  خري 

القدا�سة اإىل الدنا�سة .

هل ترى اأن تخ�ص�صك اأدب عربي يف اجلامعة 
دور كبري يف حياكة ن�صو�ش املوؤلف، هل ميكن 

اأن ت�صيء املو�صوع مبزيد من التعليق؟
اأظن اأن التخ�س�ص لي�ص بذلك الأهمية، فما 
زلت يف عامي الأول ومل اأزاول الدرا�سة بعد، 
الأهم من ذلك هو ال�سغف بالأدب وحب، رمبا 

جبلت على لغة ال�ساد ... عا�سق لالأدب منذ 
نعومة اأظافري .

االأكادميي  اجلانب  اأن  القول  ميكن  اذن 
اجلانب  �صقل  يف  مهما  دورا  يلعب 

االبداعي االأدبي؟
نعم للجانب الأكادميي دوره يف �سقل اجلانب 
الإبداعي الأدبي، وكما ذكرت �سابقا العامل 
الأهم هو ال�سغف ..فالكاتب كاتب بالفطرة 

حتى خارج الأ�سوار الأكادميية .

جتربة  لتخو�ش  منا�صب  الوقت  اأن  تعتقد  هل 
عمل روائي اآخر؟

معرتك  �ببسبباأخببو�ببص  قببديبب�ببص  خطيئة  بببعببد 
لن  لكن  حاليا  عليها  اأعمل  واأنا   ... الرواية 

تخرج للنور اإل بعد �سنة اأو �سنتني من الآن

تعلق  فيما  القراء  كما  النقاد  ردت  كانت  كيف 
مبوؤلف "خطيئة قدي�ش"، وهل اأنت را�ش عن 

باكورة اأعمالك"؟
لإثبببراء  جببدا  �ببسببروريببة  النقدية  احلببركببة 
اأدبي  عمل  من  فما  والثقايف،  الأدبببي  امل�سهد 
دور  ياأتي  وهنا  واأخببطبباء  هفوات  من  يخلو 
وجببودتببه  الببعببمببل  دقبببة  لتمحي�ص  الببنبباقببد 
وتقييمه من زاوية مو�سوعية، الأدب والنقد 
متالزمان ...احلمد هلل خطيئة قدي�ص لقى 

ا�ستح�سان القراء والنقاد على حد �سواء.

بكتاب  بداياتهم  يف  ال�صباب  من  الكثري  يتاأثر 
ما، ماذا عنك، اأال ترى معي من خلل العنوان 

اأنك متاأثر بع�صر النه�صة والكل�صيكي؟
قدي�ص  خطيئة  كتبت  �سابقا  ذكبببرت  كما 

الت�سيكي فرانز كافكا وهذه  بالكاتب  متاأثرا 
قراأتها  ق�سرية  وق�س�ص  روايببات  جمموعة 
ميلينا،  اإىل  كافكا  مببن  ر�سائل  امل�سخ،   : لببه 
م�ستعمرة  يف  اأمببريببكببا،  القلعة،  املحاكمة، 
العقاب، فنان جوع طبيب ريفي، اأمام القانون، 

�سعب الفئران ....

اأال تعمل اأي�صا على اأن تخو�ش يف االأجنا�ش 
االأدبية االأخرى؟

اأعمل اأي�سا هذه الأيام على كتابة جمموعة 
ق�س�سية ق�سرية تطهى على نار هادئة.

كيف كانت جتربتك مع دار الن�صر اأدلي�ش؟
وجدت �سالتي يف دار اأدلي�ص للن�سر والتوزيع 
الأول  الأدبي  مولودي  بن�سر  وت�سرفت كثريا 
وعلى  طاقمها  لكل  مو�سول  وال�سكر  معهم 

راأ�سهم ال�سيد يا�سني قعودة 

ا�صت�صرافية  ــة  ــروؤي ك اأهـــدافـــك  عــن  ـــاذا  م
للم�صتقبل؟

جمال  يف  اأكببرث  موهبتي  �سقل  على  �ساأعمل 
واأفكر يف خو�ص معرتك  الإبداعية  الكتابة 

ال�سيا�سة بعد �سنوات بحول اهلل .

حبببببببببببوار: رقبببببيبببببة حلببمببر

مثقفون كتاب يودعون 
�لأديبة عمارية بالل 
�ملعروفة بـ"�أم �شهام" 



راحة اأبدية
راح  ربي  الأخرية  �ساعاتك  يف  راك  قالو  لطبيب  راح  راجلها  وحدة 

يدي امانتو
رجع ملرتو حكالها وقاللها راين حاب ناأكل الك�سك�سي من يدك لآخر 

مرة نا�ست طيبتلو تع�ساه
دارتها  نا�ست  غريبية  �سوية  زيديني  قاللها  زاد   

كالها
اتبباي  زيببديببنببي  لببعببزيببزة  مببرتببي  قاللها  زاد 

بالنعناع
املراأة كانت تعبت من الوقوف يف الكوزينة

 قالت لو اأيا بركانا اإذا اأنت غدوة ت�سبح ميت 
باه  نرقد بكري  راه عندي جنازة لزملي  انا 

نريح؟!.

قمل مع االإ�صرار
واحد عندو لقمل راح عند الطبيب

با�ص  مروحة  را�سك  قدام  حط  ترقد  جتي  الطبيب:كي  قالو 
يطري لقمل

م�سى الراجل و دار كيما قالو الطبيب و يف ال�سباح ي�سمع يف القمل 
يحكي : البارح جانا ريح قوي ب�سح احلمد هلل ما �سرالنا والو

زاد رجع للطبيب و حكالو

قالو الطبيب : �سوق �سيارة و خرج را�سك من الكارو و هكذا القمل 
يديه الريح

م�سى كيما قالو الطبيب و مبعد �سمع القمل يحكي
و هلل جانا اإع�سار قوي ب�سح احلمد هلل ما مات حتى واحد

زعف الراجل و رجع للطبيب و حكالو قالو الطبيب:
يروح  القمل  با�ص  اآخببر  واحببد  را�ببص  قببدام  را�سك  حط 

عندو
راح ودار كيما قالو

و يف ال�سباح �سمع القمل يحكي : البارح تعاركنا 
مع قبيلة اأخرى 

ب�سح احلمد هلل غلبناهم و حكمنا منهم 7000 
اأ�سري؟!.

اإعدام
اي  هو  القانون  واحد  خرجو  لزوجتو:  قال  واحد 

واحد ما يتزوج�ص على مرته راح يعدموه..
وا�ص رايك

قالت لو: وا�ص نقولك راجلي العزيز اللهم �سيقة القر ول �سيقة 
ال�سدر...

خليهم  غببري  للجنة  تدخل  راح  و  ت�سوم  و  ت�سلي  راجببلببي  انببت  و 
يعدموك؟!.

معلومات م�سلية

ال�سمك

اأمثال �سعبية

نابويل  مدينة  �سكان  مــن  دومـــاي  جو�سبيي   •
بع�سهما  عن  منف�سالن  قلبان  له  كان  االإيطالية 
متاما وقد دفعت له اأكادميية الطب يف لندن مبلغ 
ت�سريح  حق  مقابل   1894 عام  دوالر  األف   15
اأال  على  االإتفاقية  ن�ست  كما  وفاته   بعد  ج�سمه 
يهاجر دوماي مهما تكن الظروف اإىل اأي بلد وراء 

البحر .
عن  يتباعد  االأر�ـــص  حــول  مـــداره  يف  القمر   •

كوكبنا مبقدار 5 ،2 �سنتيمرت �سنويا.
حالة  هي  التاريخ  يف  االأرق  حاالت  اأغرب  من   •
عن  توقف  حيث  "بافوين"  االإيــطــايل  الــدكــتــور 
بال  عــام   60 ذلــك  بعد  وعا�ص   1890 عــام  النوم 

نوم بدون اأي اآثار جانبية.
حتتوي  الأنها  الربو  ملر�سى  جدا  مفيدة  • القهوة 
الرئة  يف  الهوائية  لل�سعب  املو�سع  الثيوفلني  على 

وت�ستعمل كدواء اإ�سعايف يف احلاالت الطارئة.
حذائك  فـــردة  تعتلي  عندما  ــر  ــزائ اجل يف   •

نظريتها فهذا يعني اأنك �ست�سافر قريبا.
العالية،  االأ�سوات  من  تتاأثر  التذوق  حا�سة   •

فهي تقل كلما زادت ال�سو�ساء املحيطة.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك
 اإذا كنت �ساكن 

دينة واّل �ساكن  ملمَ
الريف خربين 
على اللي تاكلها 

ميتة وبال ما تعيف

حدث يف مثل هذا اليوم
الع�سرون من �سهر جانفي
اول  يعقد  انكليزي  بــرملــان  اأول  ـ   1265

اجتماع له يف وي�ستمن�سرت.
كونغ  هــونــغ  عــن  تتخلى  ال�سني  ـ   1841

لربيطانيا بعد حرب االفيون.
"ال�سادق  والزعيم  املــقــاوم  اأ�ــســر  ـ   1858

بلحاج" قائد املقاومة يف منطقة ب�سكرة.
تعتقل  باجلزائر  الفرن�سية  القوات  ـ   1872
لثورة  قيادته  بعد  بــومــرزاق  اأحمد  املجاهد 
ــم حتــكــم عليه  �ــســد االحــتــالل الــفــرنــ�ــســي ث

باالإعدام.
االإيـــطـــايل  ـــالل  ـــت االح بـــدايـــة  ـ   1941

الإرتريا.
االأمريكي  الرئي�ص  تن�سيب  اإعادة  ـ   1945
رابعة،  رئا�سية  لفرتة  رئي�ًسا  روزفلت  فرانكلني 
وهو الرئي�ص الوحيد الذي توىل احلكم ثالث 
رئا�سية  بفرتة  ودخــل  كامله  رئا�سية  فــرتات 

رابعة.
بنهب  جلنوده  ي�سمح  ما�سو  جاك  ـ   1957
اإذا ان�سموا اإىل االإ�سراب  حمالت اجلزائريني 

الذي دعت اإليه جبهة التحرير الوطني.
تطلق  اجلزائرية  االأبناء  وكالة  ـ   1962
ال�سرق  نحو  االأثــري  عرب  للبث  جديدة  خدمة 

االأو�سط و ال�سرق االأق�سى و اإفريقيا.
اجلزائر  اإىل  اأمريكي   52 و�سول  ـ   1981
الواليات  444 يوما ب�سفارة  بعد حب�سهم ملدة 
بف�سل  �سراحهم  اأطـــالق  و  بطهران  املتحدة 

و�ساطة لل�سلطات اجلزائرية.
للبحث  الوطني  الديوان  ا�ستحداث  ـ   1992

اجليولوجي و املنجمي.
قريع  احمد  بني  �سري  لقاء  اأول  ـ   1993
منظمة  يف  االقــتــ�ــســاديــة  الـــدائـــرة  رئــيــ�ــص 
ا�سرائيلي  وبــاحــث  الفل�سطينية  التحرير 
اطار  يف  الـــروج،  يف  هري�سفيلد  يائري  يدعى  
�سل�سة من االجتماعات ال�سرية التي ادت اىل 

اتفاق او�سلو .
2009 ـ باراك اأوباما يتوىل رئا�سة الواليات 
املتحدة ليكون اأول اأمريكي من اأ�سول اأفريقية 

يتوىل هذا املن�سب. 
على  ال�سيطرة  يحكمون  احلوثيون   -  2015
�سنعاء  يف  اجلمهوري  والق�سر  الرئا�سة  دار 

باليمن.
2016 - علماء من معهد كاليفورنيا للتقنية 
ُيعلنون اكت�سافهم دلياًل عن ُوجود كوكٍب تا�سٍع 
تبلغ  ال�سم�سية  املجموعة  �سمن  افــرتا�ــســّي 

كتلته حوايل ع�سرة اأمثال كتلة االأر�ص.
واليته  املنتهية  الغاين  الرئي�ص   -  2017
وت�سليم  الــبــالد  مــغــادرة  يــقــرر  جــامــع  يحيى 
وبذلك  بارو،  اآداما  املنتخب  للرئي�ص  ال�سلطة 
بطريقة  غامبيا  يف  الع�سكري  التدخل  ينتهي 

�سلمية.
ونائبه  اأوباما  باراك  رئا�سة  نهاية   -  2017
ومايك  ترامب  دونــالــد  وتن�سيب  بايدن  جو 
املتحدة  الواليات  رئي�ص  ونائب  كرئي�ص  بن�ص 

على التوايل.
الفيدرالية  احلــكــومــة  تعطيل   -  2018
االأمريكية بعد ف�سل جمل�ص ال�سيوخ االأمريكي 

يف مترير م�سروع قانون متويل موؤقت.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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ووىل  راح  الببببببلببببببي 
وا�بببببببص مببببن ببببنبببة خببلببى

حكـــمة
يفعل وغني  ق��ادر مل  �أربعة..  �خلائنون 
مل ينفق وقاعد مل يبادر ول�سان مل يتكلم

�سورة م�سحكة

اآمنة..ما  اأيببدي  حتر�سها  اجلببزائببر  ب 
تك�سر�ص را�سك يا �سي عالوة؟

بن معن�سر نورالدين �سطيف
اهلل يباركلنا يف "اآمنة"..وهاذي ولية 

�ساحلة وّل وا�سنو؟!.
ب تقدر ت�سري �سباط بب 23000 دينار 

يا �سي عالوة؟
يا�سمني بحري باتنة
اعاله كي نلب�ص �سباط بال�سومة هاذي 

نويّل نطري!؟.
وان�ساه  اخلببري  ديببر  قببال  يل  ا�سكون  ب 

ودير ال�سر وتفكروا؟
�سليمان بورغدة �سكيكدة
اإنببعببا�ببص الببذاكببرة  واحبببد يببدعببو اإىل 
الإن�سانية..عمك  الببذات  يف  ال�سرانية 
تتفكرو  ما  ال�سر  اّدير  يقول..ما  عالوة 

اأما اخلري فحكاية اأخرى؟!.
ب اأنا عندي م�سكلتني الأوىل اأنني اأح�ص 

اأنه ل م�سكلة عندي والثانية اأعرف اأنه 
عندي م�سكلتني؟

وليد بريقلي ب�سكرة
يا  امل�سكلة  مببا  نعرف  مل  ذلببك  ورغببم 

وليد!!.
ب متى حت�ص يا �سي عالوة اأن �سخ�سا ما 

يف كر�سو التنب؟
رفيق جاراهلل ميلة
املفرت�ص  من  اأمببر  على  يزعف  عندما 
ظببباهبببريبببا اأنببببببه غببببري مببعببنببي بببببه ول 

يخ�سه؟!!.
ب ما عالقة كورونا بارتفاع الأ�سعار يا 

�سي عالوة؟
و�سيم بن عبيد خن�سلة
ببباملببوت  اإل  عببالقببة  لببكببورونببا  لببيبب�ببص 
واملر�ص..و باقي الأزمات من �سنع ب�سر 
الطمع  عتبات  على  اإن�سانيتهم  فقدوا 

واجل�سع والأنانية!؟.

بدون معقم 
خري من األف 

عالج؟!



معاوية. �ص

قاملة خن�سلة

عالء. ع

باتنة

توقيف �ضخ�ض احتال على رجل اأعمال و�ضلبه اأزيد من مليار �ضنتيم

مت توقيفه متلب�ضا ببيع امل�ضروقات مبحالت املجوهرات يف بوعقال

�سطيف

متكــن عنا�ســر االأمــن بباتنــة، مــن ك�سف 
خيوط �سرقة طالــت م�سوغات ذهبية تعود 
ل�سيــدة تقطــن بحي بــارك اأفــوراج، وح�سب 
بيان مل�سالح االأمن، اأن التحقيق املفتوح حول 
�سكــوى تقدمــت بها امــراأة تعر�ســت ل�سرقة 

مليــون   100 بقيمــة  الذهبيــة  م�سوغاتهــا 
�سنتيم، اأ�سفر عن توقيف طفل يبلغ من العمر 
16 �سنــة، حيــث قام هذا االأخــري باقتحام 
م�سكــن ال�سحيــة وتهديدهــا ب�ســالح اأبي�ص، 
قبــل اأن ي�ستــويل على كمية مــن املجوهرات 

ويلــوذ بالفــرار، ليتــم توقيفه متلب�ســا ببيع 
امل�سروقــات مبحــالت بيع املجوهــرات، حيث 
مت ا�سرتجــاع امل�سوغــات امل�سروقة كاملة مع 
ت�سليمهــا لل�سحيــة، فيمــا مت تقــدمي الطفل 

اأمام النيابة املحلية.

تببدخببلببت الببببوحببببدة الببثببانببويببة 
للحماية املدنية بقلعة بو�سبع يف 
مبطبخ  انفجار  اثر  قاملة،  ولية 
مببنببزل مببكببون مبببن ثبببالث غبببرف، 
ب�سبب ت�سرب للغاز من قارورة غاز 
احلادثة  خلفت  حيث  البوتان، 
 56 العمر  من  يبلغ  �سيخ  اإ�سابة 
�سنة باإ�سابات متفرقة ومتفاوتة 
على  اثرها  على  نقل  اخلببطببورة، 
امل�ست�سفى  اىل  ال�سرعة  جناح 

اجلامعي بعنابة.

املدنية  احلماية  فببرق  تدخلت 
اأفبببراد  لإنببقبباذ  �سطيف  لببوليببة 
04 اأفراد بعد  عائلة متكونة من 
حمرتقة  لببغببازات  ا�ستن�ساقهم 
مببنبببببعببثببة مببببن مبببوقبببد الببطبببببخ 
)طببباببببونبببة(، وتبببببرتاوح اأعببمببار 
و37  اأ�ببسببهببر   8 مببابببني  ال�سحايا 
ونقلهم  اإ�سعافهم  مت  حيث  �سنة، 
�سعادنة  اجلامعي  امل�ست�سفى  اإىل 
عبد النور، فيما مت نقل ال�سحية 
الببرابببعببة وهبببو طببفببل يبببببلببغ من 
العمر 8 اأ�سهر اإىل م�ست�سفى الأم 

والطفل.

اأمن ولية خن�سلة، �سخ�ص  اأوقفت م�سالح 
يخت�ص يف الن�سب على �سحاياه وذلك بعد 
م�سري  اأعمال  رجل  طرف  من  �سكوى  تلقي 
تعر�سه  اإثببر  خن�سلة،  مبدينة  ل�سركتني 
اإىل الن�سب ا�ستهدفت مبلغ يقدر بب 1 مليار 
و300 مليون �سنتيم من قبل �سخ�ص يعرف 
هويته مقيم باإحدى القرى التابعة لدوائر 

خن�سلة.
التقى  اأن  بعد  ترجع  الق�سية  تفا�سيل   
�سراء  لببغببر�ببص  فببيببه  بامل�ستبه  ال�سحية 
البلدية  تببراب  م�ستوى  على  اأر�ببص  قطعة 

ل�ستغاللها يف اإدارة وتو�سيع م�ساريع تابعة 
فقام  ال�سحية،  ي�سريها  التي  لل�سركات 
ال�سحية بدفع مبلغ مايل معتر من العملة 
الوطنية كدفعة اأوىل اإىل امل�ستبه فيه على 
الكتتاب  عند  املبلغ  باقي  ت�سديد  يتم  اأن 
ل�سراء  عليه  املتفق  الكامل  املبلغ  لي�سل 
مليون  و300  مليار  اإىل  الأر�بببص  قطعة 
ب�سرف  فيه  امل�ستبه  قام  جهة  من  �سنتيم، 
املبلغ الذي �سلم له من قبل ال�سحية يف هذا 
املبلغ من قبل  اأنه ت�سلم  ال�ساأن ونفى متاما 

ال�سحية.

من  �سطيف،  وليببة  اأمببن  م�سالح  متكنت 
املببوؤثببرات  مببروجببي  اأخببطببر  اأحببد  توقيف 
بفندق  غرفة  من  جعل  والببذي  العقلية 
له  مببالذا  �سطيف  مدينة  و�سط  متواجد 
حجز  مببع  الإجبببرامبببي  ن�ساطه  لإخببفبباء 
يقوم  كان  التي  املهلو�سات  من  قر�ص   200

برتويجها.
الأمن  اأفببراد  قبل  من  العملية  تاأطري  ومت 
�سطيف،  وليببة  ببباأمببن  ال�ساد�ص  احل�سري 
وجاءت عقب ا�ستغالل معلومات تفيد بقيام 
ويتخذ  العقلية  املببوؤثببرات  برتويج  �سخ�ص 

املدينة  بو�سط  املتواجدة  الفنادق  اأحد  من 
يف  �سمومه  بببرتويببج  يقوم  حيث  لببه،  مببالذا 
م�سالح  انتباه  لفت  لتفادي  الباكر  ال�سباح 
ال�سرطة  عنا�سر  حنكة  اأن  غري  ال�سرطة، 
 70 حجز  مع  حالة  يف  توقيفه  من  مكنت 
 130 بحوزته  العقلية  املوؤثرات  من  قر�سا 
م�ستوى  على  باإحكام  يخبوؤها  كببان  قر�ص 
غرفته بفندق متواجد و�سط املدينة لت�سل 
ليتم  قر�ص،   200 اإىل  الإجمالية  الكمية 
اإقتياده اإىل مقر امل�سلحة مع فتح حتقيق يف 

مالب�سات الق�سية.

خالل  �سطيف  وليببة  اأمببن  م�سالح  متكنت 
من  اأزيببد  حجز  من  الفارط  دي�سمر  �سهر 
والفواكه  اخل�سر  من  كلغ  و80  طن   12
تعر�ص  كانت  التي  ال�ستهالكية  واملبببواد 
للبيع بطرق غري �سليمة، كما مت حجز 03 
واحلمراء(  )البي�ساء  اللحوم  من  قناطري 
�سروط  احببرتام  دون  للبيع  تعر�ص  وكانت 

اإطببار  ويف  الببالزمببة،  والببنببظببافببة  ال�سحة 
م�ساعيها للق�ساء على الن�ساطات الفو�سوية 
متكنت ذات امل�سالح من حجز اأكرث من 480 
وحدة من خمتلف اأنواع التجهيزات والعتاد 
اأو  الر�سيف  على  للبيع  تعر�ص  كانت  التي 
األب�سة  خببردوات،  واأغلبها  الطريق  قارعة 

واأواين.

�سي الأورا�سي..
زادو  الـــفـــول...  كيما  الفلفل  كيما 
طلعو يف البقول... االأ�سعار يف الطالع 
ماتلقى  الهول...  داه  هابط  والدينار 
املواطن  ــول...  ــق ت وا�ـــص  تعلق  وا�ـــص 
الب�سيط مي�سي جنب احليط مذلول... 
من  وخايف  احلليب  ب�سكوة  ي�سرتحم 

الف�سول...

hamzalaribi005@gmail.com

طفل يقتحم م�سكنا وي�ستويل على جموهرات بقيمة 100 مليون �سنتيم 
وجب الكلم

املري�ص  اإىل  يوكل  العالج  من  اأن جزءا كبريا  يقال  الطب،  يف 
نف�سه، مبعنى اأن الطبيب مهمته ت�سخي�ص الداء ثم و�سف الدواء 
اأو  املري�ص  بالداء يف ج�سم  امل�ساب  ا�ستئ�سال اجلزء  اأو  املنا�سب 
االأحيان  من  كثري  ويف  اأنه  غري  جراحية،  بعملية  عالجه  حتى 
ب�سبب  لي�ص  ما  اأمرا�ص  عالج  عن  عاجزا  نف�سه  الطبيب  يجد 
انعدام الدواء اأو ا�ستحالة العالج بل الأن املري�ص نف�سه لي�ست له 
قابلية التفاعل مع العالج اأو التجاوب معه، وبالتايل فقد ات�سح 
باأن املري�ص ميكن له يف كثري من االأحيان اأن يكون طبيب نف�سه 
اأن يتحمل م�سوؤولية عالج نف�سه بنف�سه على االأقل بالتحلي  اأو 
للمر�ص والتواكل  النف�سية وبالتفاوؤل وعدم اال�ست�سالم  بالقوة 

على الغري يف "عالجه".
رمبا ميكن القول اأن نف�ص الكالم ال�سابق ينطبق على املجتمع، 
اأخرى  الأطراف  بحاجة  يكون  ال  االأحيان  من  كثري  يف  فاملجتمع 
من اأجل تخلي�سه من عديد امل�ساكل والظواهر واالآفات بقدر ما 
امل�سوؤولية يف مواجهة وجمابهة  لنف�سه يف حتمل  يكون بحاجة 
الكثري من امل�ساكل، وما الحظناه وما ال زلنا نالحظه هو اأن الكثري 
وحماربتها،  دحرها  يف  كبري  ف�سل  للمواطن  كان  قد  االآفــات  من 
وعلى �سبيل املثال، فاملواطنون يف اأكرث من مرة قد قاموا بالقب�ص 
على ال�سراق والل�سو�ص يف االأحياء واالأ�سواق وكانوا بذلك عونا 
ويف  مكان،  كل  يف  التواجد  باإمكانها  يكن  مل  التي  االأمــن  مل�سالح 
اأكرث من مرة كان للمواطنني ف�سل كبري يف نقل املر�سى للعالج يف 
اخلارج عندما مل تتمكن ال�سلطات من نقلهم، ويف اأكرث من مرة كان 
للمواطنني ف�سل يف اإخماد حرائق والتدخل الإنقاذ اأ�سخا�ص من 
املوت عندما مل تتمكن فرق االإنقاذ من الو�سول ل�سبب ما، وكان 
باأ�سخا�ص  االإطاحة  على  االأمن  م�ساعدة  يف  الف�سل  للمواطنني 
مطلوبني واأ�سخا�ص فارين، وكان للمواطنني الف�سل يف م�ساعدة 
لقانون  "املخالفني"  على  التعرف  على  الوطني  الــدرك  اأعــوان 
غريهم،  على  خطرا  ي�سكلون  الذين  املناورين  وال�سائقني  املرور 
"مول  حادثة  وقبلها  يومني  االإيبيزا" قبل  "مول  حادثة  ولعل 
ال�سكودا" خلري دليل على مدى جناح املواطن يف مواجهة الكثري 
�سارق  على  القب�ص  ولعل  املجتمع،  يف  ال�سلبية  الظواهر  من 
"دراجة نارية" والع�سابة التي ا�ستولت على مبلغ �سبعني مليون 
امل�ساعدة  يف  املواطنني  جناح  مدى  على  اأي�سا  دليل  خلري  �سنتيم 
لهذا  ممكن،  وقت  اأقل  يف  فيهم  امل�ستبه  على  القب�ص  اإلقاء  على 
فاإن ما هو متاح اليوم من تكنولوجيات حديثة خا�سة ما ي�سمى 
"�سحفيا"  املواطن  التوا�سل االجتماعي قد جعلت من  بو�سائط 
اأجهزة  ملختلف  و�سندا  م�سوؤوال  "�سخ�سا  اأي�سا  منه  وجعلت 
ما  �سمن  وهذا  ال�سلبية  الظواهر  خمتلف  جمابهة  يف  الدولة" 

ي�سمى "ب�سحافة املواطن".
قوله  عمود  من  اأكــرث  خالل  ومن  مرة  من  اأكــرث  يف  نحاول  ما 
اأن يحل بديال يف حتمل م�سوؤوليته ملختلف  اأنه على املواطن  هو 
اأي  حتت  بواجبها  تقوم  اأن  لالأخرية  ميكن  ال  عندما  ال�سلطات 
ظرف من الظروف، وعلى املواطن اأن يكون جزءا من احلل ملعاجلة 
خالل  ومن  �سلبية،  ظواهر  اأو  اآفات  اأية  ملجابهة  اأو  م�سكلة  اأية 
بامل�سوؤولية  الوعي  من  مبزيد  يتحلى  اأن  املواطن  فباإمكان  هذا 
املجتمع من كثري  للعمل على تخلي�ص  الوعي  ويتحلى مبزيد من 
موؤ�س�سة  اأية  يف  والف�ساد  كالبريوقراطية  واالآفات  الظواهر  من 
اأو اإدارة عمومية وكل ما نف�سل ح�سره �سمن م�سطلح "االإرهاب 
االإداري" فباإمكان املواطن اأن يحارب البريوقراطيني والفا�سدين 
والذين  وال�سراق  الل�سو�ص  بها  حــارب  التي  الطريقة  بنف�ص 
فاالإرهاب  ذلك،  وغري  الطرقات  يف  غريهم  على  خطرا  ي�سكلون 
االإداري قد بات خطرا على املواطن وعلى الدولة اأي�سا وبالتايل 
فباإمكان املواطن اأن يتحمل م�سوؤوليته عندما ال تتمكن الكثري من 
هكذا  وبانت�سار  االأ�سباب،  من  ل�سبب  م�سوؤوليتها  حتمل  ال�سلطات 
اأول  خطى  قد  املجتمع  اأن  يعني  ما  ذلك  فاإن  املجتمع  يف  ثقافة 
خطوة يف م�سرية "النه�سة" والتطور و"اجلزائر اجلديدة" التي 
ال جمال فيها الأن يجرت اأي كان واأيا كانت رتبته تلك املمار�سات 

العفنة التي عاي�سها ال�سعب "يف زمن الع�سابة".

املواطن جزء من احلل

حمزه لعريبي
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اإ�سابة �سيخ يف 
انفجار للغـــاز

اإنقاذ عائلة 
من 04 اأفراد 

بعد اإ�ستن�ساقهم 
لغازات حمرتقة 

وتوقيف �سخ�ش يف ق�سية ن�سب على رجل 
اأعمال وا�ستوىل على مبلغ مايل معترب

مروج مهلو�سات ُيحول غرفة يف فندق 
الإخفاء االأقرا�ش املهلو�سة

حجز 12 طن من اخل�سر والفواكه 
واملواد االإ�ستهالكية

باتنــة

اأم البواقي

اإحباط �سفقة لبيع كب�سوالت
 ت�ستخدم يف �سناعة الذخرية

حجز كيلوغرام ون�سف
 من الكيف املعالج

توقيف م�سبوقني ق�سائيا متلب�سني 
برتويج املخدرات واملهلو�سات

كهل يعتدي على قاب�ش حافلة ب�سكني

اأحبطت عنا�سر الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 
تيمقاد بباتنة، �سفقة لبيع كمية معتربة من الكب�سوالت 

التي ت�ستخدم يف �سناعة ذخرية بنادق ال�سيد، فيما 
اأوقفت �سخ�سني يبلغان من العمر 33 و47 �سنة م�سبوقني 

ق�سائيا كانا على منت مركبة �سياحية بطريق تازولت 
باتنة، وح�سب م�سالح االأمن فقد مت حجز 61000 وحدة 

كانت مموهة بدالء املياه بوزن اإجمايل يقدر بـ 52 كلغ 
و612 غرام.

متكن عنا�سر ال�سرطة باأمن دائرة عني مليلة بالتن�سيق 
مع قوات اجلي�ص الوطني ال�سعبي باأم البواقي، من توقيف 

�سخ�ص وحجز 1.548 كلغ من املخدرات و19 قر�ص 
مهلو�ص.

ياأتي ذلك بعد ا�ستغالل معلومات اأمنية تفيد بوجود 
�سخ�ص على منت مركبة �سياحية بحوزته كمية من 

املخدرات لغر�ص الرتويج، وبعد توقيف املركبة بنقطة 
مراقبة مبخرج مدينة عني مليلة باجتاه والية ق�سنطينة،  

عرث  على كمية من املخدرات كانت خمباأة باإحكام داخلها، 
فيما مت توقيف �سائق املركبة البالغ من العمر 33 �سنة، 

حيث اأجنز �سده ملفا جزائيا عن ق�سية جناية ت�سيري 
وتنظيم ومتويل ن�ساطات، احليازة وال�سراء ق�سد البيع 

والنقل وتخزين املخدرات.

متكن عنا�سر االأمن بباتنة، من توقيف 03 اأ�سخا�ص 
ترتاوح اأعمارهم بني 20 و27 �سنة م�سبوقني، كانوا ب�سدد 

ترويج املخدرات و املوؤثرات العقلية بحي الزمالة، حيث 
مت حجز 90 غرام من الكيف املعالج و07 اأقرا�ص مهلو�سة، 

ويف �سياق اآخر مت توقيف �سخ�ص يبلغ من العمر 25 �سنة 
م�سبوق ق�سائيا بحي بارك افوراج، كان ب�سدد ترويج 

كمية من املوؤثرات العقلية، اأين مت حجز 21 قر�ص من نوع 
بريقابلني، باال�سافة اإىل مبلغ مايل يقدر بـ 7200 دج 

يعترب من عائدات الرتويج، ليتم تقدمي امل�ستبه به اأمام 
النيابة املحلية.

قامت اأم�ص، عنا�سر ال�سرطة باالأمن احل�سري الثاين 
باأم البواقي، بتوقيف �سخ�ص يبلغ من العمر 46 �سنة، 
قام باالعتداء على قاب�ص حافلة ب�سالح اأبي�ص اأثناء 

تاأدية املهام، حيث اأ�سفر التحقيق عن حتديد هوية 
املتهم وتوقيفه، مع ا�سرتجاع اأداة اجلرمية املتمثلة يف 

�سالح ابي�ص من نوع �سكني، فيما مت متابعته بجرم ال�سرب 
واجلرح العمدي بال�سالح االأبي�ص، اأين قدم مبوجبه اأمام 

اجلهات الق�سائية.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
عبد الهادي. ب بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص

نا�سر.م

نا�سر.م

نا�سر.م



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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