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تعليق عملية �لتح�سيل باأمر من �لوزير

معاناتهم ت�ساعفت مع ف�سل �ل�ستاء

على غر�ر �لكثري من مناطق �لوطن

ديون �سونلغاز بباتنـة 
تقارب الألف مليار �سنتيم

مواطنون ي�ستكون 
اإق�ساءهم من الغاز 

واآخرون دون �سروريات 
احلياة بوادي املاء

اأزمة حليب الأكيا�س 
تتوا�سل بباتنة
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باتنة

�سطيف

ب�س��طيف العر���ش  بئ��ر  يف  �س��نتيم  ملي��ون   700 مبل��غ  �س��ارقي  توقي��ف  قاما ب�سرقة �ملبلغ يف و�سح �لنهار 

�ص 16

معاجلة قرابة الـ 800 ملف منذ افتتاح املندوبية

و�سيط اجلمهورية اأمام امتحان �سعب لرفع ال�ستار عن ان�سغاالت املواطنني

ا�ستنفار ب�سبب منحة كورونا يف قاي�ص بخن�سلة

منحة كورونا 
ُتفجر غ�سب الأطباء

 بخن�ســلة
نظم كل من الطاقم الطبي واالإداري باملوؤ�س�سة اال�ست�سفائية عبد 

املجيد حيحي ببلدية قاي�ص يف والية خن�سلة وقفة احتجاجية 
للمطالبة بت�سريع �سب املنحة اال�ستثنائية اخلا�سة بفريو�ص كورونا 

�ص 05التي اقرها رئي�ص اجلمهورية... 

وقفة احتجاجية تنديدا بتاأخر �ضّبها

�سرح �ملندوب �لوالئي لو�سيط �جلمهورية بوالية ب�تنة "عبد �حلفيظ برمية" يوم �أم�ص ب�أنه قد متت 
مع�جلة م� يق�رب �لـ 800 ملف من ق�س�ي� و�سك�وى تقدم به� مو�طنون منذ تن�سيب مقر �ملندوبية �لوالئية 

�ص 04بب�تنة قبل �أ�سهر قليلة... 

خن�سلة

اأم البواقي

�ص 08

الإحتاد يواجه 
ال�ساطو ع�سية اليوم 

والإدارة تنتظر 
دخول اإعانة البلدية

�إحتاد �ل�ساوية

ا



ب�صراحة

ثقافة "غري هاك"
"عثم�ن  �لقدير  و�ملمثل  �لفن�ن  ظهور  يكون  رمب� 
ذلك  �الأ�سبوع،  هذ�  خالل  حدث  �أبــرز  عريو�ت" 
�سنو�ت  يف  و�لكوميدي�  �لتمثيل  �أ�ــســطــورة  الأن 
يخط  �أن  من  متكن  قد  و�لت�سعين�ت  �لثم�نين�ت 
��سمه ب�أحرف من ذهب يف �سجل �لفن �جلز�ئري 
عن  غي�ب  وبعد  �أي�س�،  �جلز�ئريني  قلوب  ويف 
�ل�س�حة وحتى عن و�س�ئل �الإعالم، ف�ج�أ "عثم�ن 
عريو�ت" جمهوره وكل �ل�سعب �جلز�ئري مبقطع 
"�الأن�ستغر�م"  موقع  على  ح�س�به  عرب  فيديو 
�لذين  للجز�ئريني  بتحية  فيه  تقدم  و�لـــذي 
�أربع وع�سرين �س�عة  �أقل من  �أغرقو� ح�س�به يف 
على  هذ�  دل  و�إن  م�سرتك،  �ألف  م�ئة  من  ب�أكرث 
�لكبريين  و�الحــرت�م  �حلب  على  يدل  ف�إنه  �سيء 
"كرنف�ل  فيلم  لبطل  �جلز�ئريون  يكنهم�  �للذ�ن 

يف د�سرة".
بعد  ب�لظهور  �حلــدث  �سنع  قد  عريو�ت  عثم�ن 
و�أع�د  ع�د  ب�أن  �أي�س�  �حلدث  و�سنع  غي�ب،  طول 
�أن  �أي  د�سرة،  يف  كرنف�ل  فيلمه  من  م�س�هد  معه 
وت�سبب  ظهر  قد  �لبومب�ردي"  خملوف  "�سي 
"�خلط�أ"  �إىل  �لثق�فة"  "وزيرة  جر  يف  ظهوره 
و�إىل م� عرب عنه يف فيلم كرنف�ل يف د�سرة بعب�رة 
"تعرف ك�د�ر  "ثق�فة غري ه�ك"، ف�لوزيرة �لتي 
يخدم  �الأخـــري  ــ�أن  ب �عــرتفــت  �جل�بوين" و�لــتــي 
�جلز�ئر "ب�ملج�ن" و�أكرث من ذلك �سكرته وب�لغت 
يف مدحه، و�لوزيرة �لتي يبدو �أنه� على علم بكل 
ب�أن  عنه  ق�لت  �لــذي  ب�لك�سك�سي  ومهتمة  �سيء 
�ملر�أة �لتي ال جتيد طهيه خطر على �لع�ئلة، هذه 
�سيء،  كل  مع  وتف�علت  �سيء  كل  عرفت  �لوزيرة 
لكن، عندم� تعلق �الأمر بعمالق �لفن و�لكوميدي� 
مل  ب�أنه�  �ل�سوؤ�ل  عند  �أج�بت  فقد  �جلز�ئر  يف 
"ظهور �لفن�ن  تر مقطع �لفيديو بل وعلقت على 
يتعلق  �الأمــر  وكــ�أن  ب�سطحية  عريو�ت"  عثم�ن 

بفن�ن "من �ملريخ".
عندم� ي�سل مقطع فيديو "فن�ن قدير" �إىل مئ�ت 
�الآالف مــن �جلــز�ئــريــني وغــري �جلــز�ئــريــني يف 
ظرف ق�سري، وعندم� تتن�ول جل و�س�ئل �الإعالم 
"حدث�  عنه  �لــقــول  ميكن  "حدث"  بــ�أنــه  �الأمـــر 
�سيئ�  "�لثق�فة"  وزيــرة  عنه  ت�سمع  وال  ثق�في�" 
فهذ� م� يعني ب�أن �لوزيرة �إم� بعيدة عن �لثق�فة 
يتعلق  مبــ�  تهتم  وال  �لفن�نني  �آثـــ�ر  تقتفي  وال 
ت�ستحق  ال  ف�إنه�  وب�لت�يل  م�ستجد�ت  من  بهم 
�لوزيرة  ف�إن  و�إم�  �لثق�فة،  على  و�سية  تكون  �أن 
كل  ويف  ت�س�ء،  من  وتتج�هل  ت�س�ء  عمن  ت�سمع 
�سنو�ت  وخالل  بالدن�  يف  �لثق�فة  ف�إن  �الأحــو�ل 
فمن  ه�ك"،  غري  "ثق�فة  ت�سميته�  علين�  حق  قد 
ال يحرتم "عثم�ن عريو�ت" وم�سريته �لفنية ومن 
يتف�عل مع ظهوره بعد طول غي�ب ال ميت يف  ال 
"الآد�ب" �لتع�مل  حتى  وال  ب�سلة  للثق�فة  نظرن� 

�سمري بوخنوفةمع �لفن�نني.
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اأ�سبحت ظاهرة الت�ســرع يف الت�سخي�ص متف�سية ب�سكل 
كبــري خا�سة بواليــة باتنة، حيث ان الكثــري من االأطباء 
وحتى االأخ�سائيني يف املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية العمومية 
والعيــادات اخلا�ســة قــد باتــوا يلهثــون خلــف العمليــات 
اجلراحيــة لكونهــا م�ســدرا للح�ســول ال�سهــل وال�سريعة 
االأمــوال، االأمر الذي حول الكثري مــن امل�سابني باأعرا�ص 
مر�ــص ب�سيط اإىل مر�سى عن حق ب�سبب �سوء الت�سخي�ص 
اأو تعمــد اإجراء العمليات اجلراحيــة فاأين الرقابة واأين 

ال�سمري واأين االن�سانية؟

بطاقة حمـــــــــراء

اأطباء يلهثون خلف "املادة"

auresbook
قالت: هيام بن فريحة

 )وزيرة التكوين والتعليم املهنيني(
..."اإن  الربوتينات  اأن  للجزائريني  ..."اأقول 
م�رشوع البكالوريا املهنية ال ميكن تنفيذه حاليا 
البيداغوجية واملو�ضوعية  ال�رشوط  توفر  لعدم 

الفعالة".
علينا  ت�شابهت  ال�شهادات  اإن  م��را...  يا  قلينا: 

والنتيجة واحدة.

لهذه االأ�سباب تاأخر اإدماج متعاقدو ما قبل الت�سغيل

باطل" واحد  خم�سة  "ت�سري 

هوؤالء ال ميكنهم الرت�سح

االأمن الثقايف

حوادث املرور والغاز تقتل اأكرث من كرونا

ك�سف وزير العمل انه مت اإدماج 365 األف �ساب فقط اإىل غاية دي�سمرب 2020، يف حني كان مقررا 
حترير  عدم  اإىل  امل�سجل  التاأخر  �سبب  مرجعا   "2019-2021" �سنوات   3 خالل  جميعا  اإدماجهم 
املنا�سب املجمدة وت�سبع بع�ص الهيئات اإىل جانب عدم توافق املوؤهالت العلمية للمتعاقدين مع بع�ص 

املنا�سب.

املوجه  اجلزائر،  الت�ساالت  الرتويجي  العر�ص  على  "فاي�سبوك"  االجتماعي  التوا�سل  رواد  علق 
ْي  "Idomm ADSL" و"Idoom Fibre" ملدة �سهر اعتبارا  للزبائن اخلوا�ص امل�سرتكني يف عر�سَ
خم�سة  تعبئة  عند  جماين  اأنرتنت  �سهر  من  باال�ستفادة  ي�سمح  والــذي  اجلــاري  جانفي   18 الـ  من 
اأ�سهر اأو اأكرث، باأنه على طريقة التجارة الع�سوائية عند اقرتاب ك�ساد اأو ف�ساد الب�ساعة اأي "ت�سري 

خم�سة واحد باطل".

بالتزامن  الرت�سح  من  امل�سوؤولني  من  عدد  حرمان  على  لالنتخابات  الع�سوي  القانون  م�سروع  ين�ص 
وممار�سة وظائفهم، حيث ي�سرتط م�سي �سنة من توقفهم عن العمل بتلك الدوائر لقبول تر�سحهم، 
ويتعلق االأمر مبنا�سب الوايل، والوايل املنتدب ورئي�ص الدائرة، واالأمني العام للوالية واملفت�ص العام 
للوالية وع�سو املجل�ص التنفيذي للوالية ومدراء الواليات املنتدبة والق�ساة، كما يحرم من الرت�سح 
الوالية  خزينة  واأمــني  االأمــن  اأ�سالك  وموظفو  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  اأفــراد  ال�سرط  نف�ص  وفق 

واملراقب املايل للوالية واأي�سا ال�سفري والقن�سل العام.

اخلريطة االأثرية اجلديدة للجزائر التي �سرع يف اجنازها منذ ماي 2020، مت تقدميها يف تطبيق 
كزيل  �ستيفان  الفرن�سي  االآثــار  عامل  اأجنــزه  الــذي  االأثــري  لالأطل�ص  حتيني  مبثابة  وهي  تفاعلي، 
والذي  للجزائر"  االأثــري  "االأطل�ص  املعنون  كتابه  يف  للجزائر  الفرن�سي  االحتالل  اإبان   1911 يف 
يحمل اأبعاد اأيديولوجية وخلفيات ا�ستعمارية، وحتيينها يدخل يف اإطار "االأمن الثقايف والتحرر من 

اخلريطة الكولونيالية الفرن�سية ومن اخلطاب الثقايف لال�ستعمار الفرن�سي" تقول وزيرة الثقافة.

لقي 25 �سخ�سا م�سرعهم واأ�سيب 1013 اآخرون بجروح متفاوتة اخلطورة يف حوادث مرور �سجلتها 
م�سالح احلماية املدنية عرب خمتلف مناطق الوطن يف الفرتة املمتدة من 10 اىل 16 يناير اجلاري، 
557 اآخرين من املوت اثر  28 �سخ�سا م�سرعهم اختناقا بغاز اأحادي الكربون ومت انقاذ  حيث لقي 
ا�ستن�ساقهم لذات الغاز ال�سام عرب خمتلف واليات الوطن منذ بداية جانفي اجلاري، ويف كلتا احلالتني 

فاإن اأعداد الوفيات فاق وفيات كورونا يف نف�ص الفرتة.

هــو عدد العمال الذين �سيتم ادماحهم باملوؤ�س�سات التكوينية 
علــى امل�ستوى الوطنــي خالل ال�سنة اجلاريــة واملقدر عددهم بـ 
1500 وذلــك يف اإطــار عقود االإدمــاج املهني، ح�سب ما اعلنت 
عليــه وزيــرة التكوين والتعليــم املهنيني، كا�سفــة باأنه مت خالل 

ال�سنة املا�سية اإدماج 951 �ساب من من ذات ال�سيغة.

1500

رقم
اليـــوم

يومية وطنية �إخبارية
ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"
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لكل مقام مقال
فرن�سا لن تعتذر واجلزائر

 لن تتنازل؟!
اإعالن الرئا�سة الفرن�سية باأنها لن تعتذر ر�سميا 

للجزائر عن احلقبة "اال�ستدمارية" التي دامت ملائة 
واثنني وثالثني �سنة كاملة من التطهري العرقي واالإبادات 

وحماوالت الق�ساء كليا على الهوية اجلزائرية، فيه 
دالالت عميقة كبرية تبعث على االأ�سف ال�سديد ملا اآل 

اإليه الو�سع العام يف البالد وهو ما �سمح مبوقف مهني 
عقب تقرير اأفاد به "بنجامان �ستورا" حال دون "انتزاع" 
االعتذار املعنوي واملادي عن االأ�سرار التي ما تزال اآثارها 

جاثمة على "قلب اخلونة" يف كثري من اأرجاء البالد 
خا�سة منطقة رقان التي �سهدت جتارب نووية خطرية 

دون متابعات يف املحاكم الدولية والعمل على جترميها مبا 
تقت�سيه القوانني واالتفاقيات املتعارف عليها بهذا ال�ساأن، 

بينما ال تزال ال�سواهد ماثلة يف اأبناء املنطقة جيال 
بعد اآخر ويف جميع املناطق التي عانت من ويالت فرن�سا 

وجربوتها..
وقد حافظت فرن�سا اال�ستعمارية على ذات النهج ونف�ص 

اللهجة يف تعنتها غري املقبول بعد توقعات بتغري موقفها 
خا�سة بعد احلراك ال�سعبي التاريخي وامل�سهود والذي 

كان له ف�سل ن�سرة االأ�سوات املطالبة بقطع دابر الوجود 
الفرن�سي والتدخالت التي �ساهمت يف تقدمي �سند قوي 

للع�سابة ورجاالتها يف الفرتات التي �سبقت اإ�سقاط نظام 
العمالة..

ورغم املطالبات املتكررة والتي تعترب "�سكلية" يف 
ال�سنوات املا�سية الأنه مل ُيتو�سل من خاللها ل�سيء ُيذكر 

لل�سالح اجلزائري والفتكاك اعتذار يعيد احلقوق وي�سمن 
الّندية الفعلية يف عالقات البلدين اإال اأن ما ح�سل 

كان "مهينا" خا�سة من حيث التاأكيد على اأن الذاكرة 
التاريخية التي جمعت اجلزائر وفرن�سا ال حتتاج اإىل 
اأكرث من "امل�ساحلة" ما يعني التنازل الكلي عن حقوق 

ال�سعب اجلزائري وجتاهل ذاكرة دموية غري متكافئة 
كانت اجلرائم بحق االإن�سانية هي اللغة الوحيدة التي 

تعاملت بها فرن�سا مع �سعب مل يطالب اإال بحقه يف احلرية 
واال�ستقالل والعي�ص ب�سالم يف وطنه واأن "الغزاة" هم من 

عليهم اأن يرحلوا دون قيد اأو �سرط، واأن دماء ال�سهداء 
�ستظل لعنة تالحق كل اخلونة �سواء يف العهد القدمي اأو 

اجلديد..
واحلديث عن خطوات رمزية تبناها "ق�سر االإليزيه" 

ر�سميا عو�سا عن االعتذار واالإقرار باجلرائم املرتبكة 
�سد ال�سعب اجلزائري ال ميكن و�سفه اإال "باملحتقر" باأبعاد 
تتحدى االإرادة ال�سعبية والتاريخ وال تعرتف اإال مبا ي�سمن 

اال�ستمرارية يف عالقة غري متكافئة وال ت�سرف ال�سهداء 
واملجاهدين وكل اأبناء هذا الوطن املخل�سني.

زووووووم الأورا�س....

�سم�ح خميلي

تاريخية مواجهة   50 اأف�سل  قائمة  "ملحمة خيخون" �سمن 
يف  عالقة  بقيت  اجلزائري  الوطني  للمنتخب  مبارتان  فوتبول" الفرن�سية  جملة" فران�ص  اختارت 
االأذهان �سمن قائمة اأف�سل 50 مواجهة تاريخية، فقد اإختارت املجلة الفرن�سية "ملحمة خيخون" 
1982 واأي�سا مباراة اخل�سر �سد  باإ�سبانيا عام  العامل  نهائيات كاأ�ص  اأملانيا الغربية يف  �سد منتخب 
كللت  رد،  وانتهت بهدف دون  اأقيمت يف م�سر  التي  اإفريقيا  اأمم  كاأ�ص  نهائي  ال�سنيغال �سمن  منتخب 

بتتويج اخل�سر بـ"الكاأ�ص".

ال�سورة من 
ممرات بن بولعيد 

مبدينة باتنة، 
وعلى ما يبدو فاإن 

ال�سخ�ص الذي 
قام بتخريب هذه 
احلاويات والذي 
اأ�سقط القمامة 

على االأر�ص 
ال يعرف عن 

االأخالق �سيئا.



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فالق�سية 
االأخرية قد 

�ساهمت يف 
توجهات �سنع 

ثالثية 
االأبعاد 

واالأحكام 
ت�سنع راأيا وهي 

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

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

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

                                                              غيضض من فيضض 

�لع�سوي  ــون  ــ�ن ــق �ل ــروع  مــ�ــس ــودة  مــ�ــس جتــ�ــســد 
على  �لثالث�ء  يوم  توزيعه�  مت  �لتي  لالنتخ�ب�ت 
�ملب�دئ  �إثــر�ئــهــ�،  بغر�ص  �ل�سي��سية  �الأحـــز�ب 
�ل�سلطة  وحي�د  ب��ستقاللية  �ملتعلقة  �لد�ستورية 
ومتنحه�  لــالنــتــخــ�بــ�ت،  �مل�ستقلة  �لــوطــنــيــة 

�سالحي�ت جديدة.
"مت�ر�ص  �مل�ستقلة  �ل�سلطة  �أن  �لوثيقة  وتوؤكد 
�إىل  �لن�خبة  �لهيئة  ��ستدع�ء  منذ  �سالحي�ته� 
غ�ية �الإعالن عن �لنت�ئج"، وت�سرف على "جممل 
كم�  و�ال�ستفت�ئية"،  �النتخ�بية  �لعملي�ت 
ب�لعملي�ت  مكلف  عون  كل  "ميتنع  �أن  على  ت�سهر 
�النتخ�بية و�ال�ستفت�ئية عن كل فعل �أو ت�سرف 
ب�سحة  مي�ص  �أن  طبيعته  من  �آخــر،  �سلوك  �أي  �أو 

و�سف�فية وم�سد�قية �القرت�ع".
�ل�سلط�ت  مــع  ب�لتن�سيق  �ل�سلطة  تعمل  كم� 
ـــر�ء�ت  �الإج "تنفيذ  على  �ملخت�سة  �لعمومية 
للعملي�ت  �حل�سن  �ل�سري  �سم�ن  �أجل  من  �الأمنية 

�النتخ�بية و�ال�ستفت�ئية.
�ل�سلطة  ملجل�ص  �لب�سرية  للرتكيبة  وب�لن�سبة 
�لتي  �لــتــعــديــالت  فـــ�إن  لالنتخ�ب�ت،  �مل�ستقلة 

�أدرجته� �للجنة �لوطنية �ملكلفة ب�إعد�د م�سروع 
مر�جعة �لق�نون �لع�سوي لالنتخ�ب�ت، ت�سري �إىل 
يعينهم  ع�سو�  ع�سرين   من  "يت�سكل  �ملجل�ص  �أن 
�مل�ستقلة،  �ل�سخ�سي�ت  بني  من  �جلمهورية  رئي�ص 
�جلز�ئرية  �جل�لية  من  و�حــد  ع�سو   بينهم  من 
�ست   مدته�  و�حـــدة  لعهدة  بــ�خلــ�رج،  �ملقيمة 
�ملجل�ص  هذ�  ويعد  للتجديد"،  ق�بلة  غري  �سنو�ت 
يف  "ين�سر  �لذي  �لد�خلي  تن�سيبه" نظ�مه  "فور 

�لن�سرة �لر�سمية لل�سلطة �مل�ستقلة".
"��ستقب�ل  �ملجل�ص،  هــذ�  �سالحي�ت  بــني  ومــن 
�جلمهورية  رئي�ص  النتخ�ب�ت  �لرت�سح  ملف�ت 
و�نتخ�ب�ت نو�ب �ملجل�ص �ل�سعبي �لوطني و�أع�س�ء 
جمل�ص �الأمة..، �الإعالن عن نت�ئج �النتخ�ب�ت..

جلنة  طــرف  من  �ملعد  �لتقرير  على  و�مل�س�دقة 
مر�قبة متويل ح�س�ب�ت �حلملة �النتخ�بية..".

�مل�ستقلة  �لــ�ــســلــطــة  بــرئــيــ�ــص  يــتــعــلــق  وفــيــمــ� 
�أع�س�ء  طــرف  "من  ينتخب  ف�إنه  لالنتخ�ب�ت، 
جمل�سه� ب�أغلبية �الأ�سو�ت، خالل �جتم�عه �الأول 
�الأكرب  �ملر�سح  يفوز  �الأ�سو�ت،  ت�س�وي  ويف ح�لة 
�أن  ت�سيف  �لتي   26 ــ�دة  �مل يف  ورد  مثلم�  �سن�"، 

رئي�ص �جلمهورية "يعني رئي�ص �ل�سلطة �مل�ستقلة 
غري  �سنو�ت  �ست   مدته�  و�حــدة  لعهدة  �ملنتخب 

ق�بلة للتجديد".
من  �سالحي�ت،  عــدة  �ل�سلطة،  رئي�ص  ومي�ر�ص 
متثيل  مد�والته،  وتنفيذ  �ملجل�ص  "رئ��سة  بينه� 
جميع  بخ�سو�ص  �لق�س�ء  �أم�م  �مل�ستقلة  �ل�سلطة 
�أع�س�ء  وتعيني  و�الإد�ريـــة  �ملدنية  �لت�سرف�ت 
لدى  �ملندوبي�ت  و�أعــ�ــســ�ء  �ملحلية  �ملندوبي�ت 
�ملمثلي�ت �لدبلوم��سية و�لقن�سلية ب�خل�رج". كم� 
يعلن رئي�ص �ل�سلطة "�لنت�ئج �ملوؤقتة لالنتخ�ب�ت

ويــتــعــني عــلــى رئــيــ�ــص �لــ�ــســلــطــة �تـــخـــ�ذ "كل 
�الإجر�ء�ت من �أجل �سم�ن �ل�سري �لع�دي للعملي�ت 
�النتخ�بية و�ال�ستفت�ئية وم�سد�قيته� و�سف�فية 
و�سحة نت�ئجه� ومط�بقته� للن�سو�ص �لت�سريعية 

و�لتنظيمية �س�رية �ملفعول".
رئي�ص  من  ب�أمر  �لثالث�ء،  يوم  مت  فقد  لالإ�س�رة، 
توزيع  تبون،  �ملجيد  عبد  �ل�سيد  �جلمهورية، 
�لن�سخة �الأ�سلية مل�سودة م�سروع �لق�نون �لع�سوي 
بغر�ص  �ل�سي��سية  �الأحـــز�ب  على  لالنتخ�ب�ت 

�إثر�ئه�.

�أم�ص  جــر�د  �لعزيز  عبد  �الأول  �لــوزيــر  تــر�أ�ــص 
لدر��سة  خ�س�ص  للحكومة  �جتم�ع�  ــعــ�ء،  �الأرب
تتعلق  ــص  ــرو� وع مــر��ــســيــم  مــ�ــســ�ريــع  ومن�ق�سة 
و�لفنون،  �لثق�فة  �لط�قة،  �مل�لية،  بقط�ع�ت 

و�ل�سب�ب و�لري��سة.
و�أكد �لوزير �الأول يف خت�م �الجتم�ع على �سرورة 
�سيم�  ال  �الأولــويــة،  ذ�ت  �جلــو�نــب  على  �لرتكيز 
��ستري�د  وكالء  �عتم�د  ملف  مع�جلة  يف  �الإ�سر�ع 
�ل�سي�ر�ت بكل �سف�فية و�لت�سريع يف وترية مع�جلة 

�مللف�ت �ملودعة لدى �لهيئة �لتقنية �لت�بعة لوز�رة 
�ل�سن�عة.

كم� دع� �لوزير �الأول �إىل تعجيل توزيع �ملحالت 
�مل�س�ريع  �ل�سب�ب ح�ملي  لف�ئدة  للبلدي�ت  �لت�بعة 
�سّب�ك  فتح  وكــذ�  �مل�سغرة،  �ملوؤ�س�س�ت  و�أ�سح�ب 
وت�سجيع  �الإد�ريـــة  ـــر�ء�ت  �الإج لت�سهيل  موّحد 
من  و�لتخفيف  و�الأجــنــبــي،  �لوطني  �ال�ستثم�ر 
�ملدة  حتديد  مع  �لعق�ري  �لدفرت  منح  �إجـــر�ء�ت 

�لزمنية لت�سليمه.

ــوؤون �خلــ�رجــيــة �سربي  ــس ــ� ـــر �ل ��ــســتــذكــر وزي
ب�إطالق  �سمح  �لــذي  �جلز�ئر  �تف�ق  بــوقــ�دوم، 
�ملحتجزين  �الأمريكيني  �لدبلوم��سيني  �سر�ح 
ح�س�به  على  لــه  تــغــريــدة  يف  وقـــ�ل  بــطــهــر�ن. 
على  متر  �سنة  "�أربعون  "تويرت"،  يف  �لر�سمي 
�سر�ح  ب�إطالق  �سمح  �لذي  �جلز�ئر  �تف�ق  �إبر�م 
يف  حمتجزين  ك�نو�  �أمريكي  ديبلوم��سي   52

طهر�ن".
وكتب بوق�دوم، "ك�ن ذلك ثمرة و�س�طة �س�قة 
ق�مت به� بالدن� و�أ�سرف عليه� �ملرحوم و�ل�سهيد 
حممد �ل�سديق بن يحي وزير �ل�سوؤون �خل�رجية 

وط�قم ديبلوم��سي من خرية �أبن�ء �جلز�ئر".
ويف مقطع فيديو �أعد ب�خل�سو�ص، وجه �ل�سفري 
ليمربت  جــون  �جلــز�ئــر  يف  �ل�س�بق  �الأمــريــكــي 
دوره�  على  وحكومة  �سعب�  �جلز�ئر  �إىل  �ل�سكر 
ع�م  �إيــر�ن  يف  �الأمريكيني  �لره�ئن  حترير  يف 

.1979
من  "كو�حد  �ملن��سبة:  بــهــذه  ليمربت  وقـــ�ل 
�أن�سى  لن  �لوقت  ذلــك  يف  �الأمريكيني  �لره�ئن 
�لدبلوم��سيون  �لتي قدمه� زمالوؤن�  �أبد� �خلدمة 

�جلز�ئريني  �الأطب�ء  �إىل  �إ�س�فة  �جلز�ئريون، 
�جلوية  �خلطوط  ط�ئر�ت  وطو�قم  طهر�ن  يف 
و�ال�ستقب�ل  �إيــر�ن  من  نقلتن�  �لتي  �جلز�ئرية 
�حل�ر �لذي حظين� به ذ�ت �سب�ح يف يوم ب�رد من 
�سهر ج�نفي يف مط�ر هو�ري بومدين ب�جلز�ئر".

�ل�سف�رة  يف  عــمــل  قــد  كـــ�ن  لــيــمــربت  �ل�سفري 

�أن  قبل  �أ�سبوع�   12 ملدة  ــر�ن  �إي يف  �الأمريكية 
يجري �قتح�مه� يف ع�م 1979.

�آخرين  �أمريكي�   51 بني  ليمربت  �ل�سفري  وك�ن 
و�أطلق  يــومــ�،   444 ملــدة  كــرهــ�ئــن  �حــتــجــزو� 
�سر�حهم يف 20 ين�ير 1981 بف�سل و�س�طة ق�م 

به� دبلوم��سيون جز�ئريون.

كورون�  بفريو�ص  جديدة  �إ�س�بة   265 �سجلت   
�س�عة  �لـ24  خــالل  �جلز�ئر  يف  وفــ�ة  حــ�الت  و6 
لل�سف�ء، ح�سب  194 مري�س�  فيم� مت�ثل  �الأخرية، 
�لر�سمي  �لن�طق  ــعــ�ء  �الأرب �أمــ�ــص  عنه  ك�سف  مــ� 
�لدكتور  كــورونــ�،  فريو�ص  ومت�بعة  ر�سد  للجنة 

جم�ل فور�ر.
�للق�ء �الإعالمي �ليومي �ملخ�س�ص لعر�ص  وخالل 

�أو�سح  كورون�،  لفريو�ص  �لوب�ئية  �لو�سعية  تطور 
بلغ  �ملــوؤكــدة  �حلـــ�الت  �إجــمــ�يل  �أن  فـــور�ر  �ل�سيد 
جديدة،  ح�لة   265 بينه�  من  �سخ�ص   104606
بينم� بلغ �لعدد �الإجم�يل للم�س�بني �لذين مت�ثلو� 
لل�سف�ء 71127 �سخ�ص و�لعدد �الإجم�يل للوفي�ت 
يف  مري�س�   32 ح�لي�  ويتو�جد  ح�لة   2849

�لعن�ية �ملركزة.

و�أ�س�ف �ل�سيد فور�ر �أن 25 والية �سجلت �أقل من 
ت�سع ح�الت، و 18 والية مل ت�سجل به� �أي ح�لة، 

فيم� �سجلت 5 والي�ت �أخرى �أزيد من 10 ح�الت.
و�أكد ب�ملن��سبة �أن �لو�سعية ت�ستدعي من �ملو�طنني 
و�مل�س�فة  �لــنــظــ�فــة  قــو�عــد  و�حــــرت�م  �ليقظة 
لقو�عد  �المتث�ل  �إىل  �إيــ�هــم  د�عي�  �جل�سدية، 

�حلجر �ل�سحي و�الرتد�ء �الإلز�مي للقن�ع.

�أجرى رئي�ص �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، 
�أم�ص �الأربع�ء، عملية جر�حية ب�أمل�ني� على 
�أورده  ح�سبم�  ب�لنج�ح،  كللت  �ليمنى  قدمه 
�لرئي�ص  و�سيعود  �جلمهورية.  لرئ��سة  بي�ن 
تبون �إىل �جلز�ئر خالل �الأي�م �لق�دمة فور 

ح�سوله على مو�فقة �لط�قم �لطبي.
قبيل  �سرح  قــد  �جلمهورية  رئي�ص  وكــ�ن 
يف  �أمل�ني�  �إىل  متوجه�  �لوطن  �أر�ص  مغ�درته 
عملية  �إجر�ء  ب�حتم�ل  �جل�ري  ج�نفي   10
م�س�عف�ت  نتيجة  قــدمــه  على  جــر�حــيــة 

كورون�.

�سنقريحة  �لفريق  �أن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
�ل�سيد  "ب��سم   فيه�  ق�ل  كلمة  ب�ملن��سبة  �ألقى 
للقو�ت  �الأعــلــى  �لق�ئد  �جلمهورية،  رئي�ص 
�مل�سلحة، وزير �لدف�ع �لوطني،  ووفق� للمر�سوم 
�أن�سب   ،2021 ج�نفي   10 يف  �ملوؤرخ  �لرئ��سي 
ع�م�  مدير�  مقري  نور�لدين  �لــلــو�ء  ر�سمي� 
حممد  للو�ء  خلف�  �خل�رجي  و�الأمــن  للوث�ئق 

بوزيت".
�جلي�ص  �أرك�ن  رئي�ص  �أ�سدى  �ملن��سبة،  وبذ�ت 
�لوطني �ل�سعبي، الإط�ر�ت هذه �ملديرية "جملة 
من �لتعليم�ت و�لتوجيه�ت بغية مو��سلة بذل 
�ملزيد من �جلهود يف خدمة  �جلز�ئر وحم�ية 
"�اللتف�ف  على  �إي�هم  ح�ث�  �لعلي�"،  مل�س�حله� 

يف  ودعمه  وم�س�ندته  �جلديد  ق�ئدهم  حول 
�أد�ء مه�مه من خالل �لتز�مهم �لك�مل و�لو�يف 
ب�لقي�م ب�مله�م �ملنوطة بكل �ل�سر�مة �لالزمة 

و�ملث�برة �ل�سرورية".
ب�لعمل  جميع�  "�آمركم  �ل�سدد،  بهذ�  وقــ�ل 
وتنفيذ  ـــــــر،  �أو�م وطـــ�عـــة  �ــســلــطــتــه  حتـــت 
جت�سيد�  �خلدمة،  �س�لح  ميليه  مب�  تعليم�ته 
وقو�نني  �ل�س�رية  �لع�سكرية  و�لنظم  للقو�عد 
�الأبر�ر  �سهد�ئن�  لت�سحي�ت  �جلمهورية ووف�ء 

وتخليد� لقيم ثورتن� �ملجيدة".
على  �سنقريحة  �لفريق  �أ�ــســرف  ذلــك  عقب 
مر��سم �لت�سديق على حم�سر ت�سليم و��ستالم  

�مله�م.
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�سالحيات جديدة لل�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات
 و�سمانات حليادها

ملف ال�سيارات.. الوزير الأول يوجه تعليماته

بوقادوم ي�ستذكر اأزمة الرهائن الإيرانية

ت�سجيل 265 ا�سابة جديدة، 194 حالة �سفاء و6 وفيات

الوطنيالرئي�س تبون يجري عملية جراحية ناجحة على قدمه اليمنى

ق. و

ق. و

الفريق �سنقريحة ين�سب املدير العام 
للوثائق والأمن اخلارجي

�إثر  ــ�ء،  ــع �الأرب �أمــ�ــص  �لفرن�سية  �لرئ��سة  ق�لت 
للجز�ئر  �ال�ستعم�رية  �لفرتة  ت�سلمه� تقريرً� حول 
�لقي�م  تعتزم  �إنه�  �ستور�،   بنج�م�ن  �ملــوؤرخ  و�سعه 
تقدم  لن  لكنه�  �مللف،  ملع�جلة  رمزية"  بـ"خطو�ت 
�لرئي�ص  �أن  �الإليزيه  ق�سر  و�أ�س�ف  "�عتذ�ر�ت". 
يف  تذك�رية  �حتف�الت  ثالثة  يف  �سي�س�رك  م�كرون 
�إط�ر �لذكرى �ل�ستني لنه�ية �حلرب يف �جلز�ئر ع�م 
1962. وهي �ليوم �لوطني للحركى يف 25 �سبتمرب، 
 17 وذكرى قمع تظ�هرة �جلز�ئريني يف ب�ري�ص يف 
 19 يف  �إيفي�ن  �تف�قي�ت  وتوقيع   ،1961 �أكتوبر 

م�ر�ص 1962.
ونقلت و�س�ئل �إعالم فرن�سية �أن �لرئ��سة �لفرن�سية 
عن  للجز�ئر  �عــتــذ�ر�ت  تقدمي  فر�سية  ت�ستبعد 
من  عرف  وم�  �سنة   132 د�م  �لذي  �الحتالل  فرتة 
�جلز�ئرية  �الأر��ــســي  دخــول  منذ  وجمــ�زر  جر�ئم 
مرور� ب�لثور�ت �ل�سعبية و�سوال للثورة �لتحريرية، 
�ل�سعب  بحق  جر�ئم  من  �لفرت�ت  تلك  كل  �س�د  وم� 

�جلز�ئري.
من جهة �أخرى �أكد �مل�ست�س�ر لدى رئي�ص �جلمهورية 
�ملكلف ب�الأر�سيف �لوطني وملف �لذ�كرة عبد �ملجيد 
�الأر�سيف  ��سرتج�ع  ملف  �أن  �س�بق  وقت  يف  �سيخي، 
نية  �سوء  ب�سبب  مك�نه  يــر�وح  �لوطنية  و�لذ�كرة 

�لطرف �لفرن�سي.
�أ�سهر   6 من  �أزيــد  مــرور  ''منذ  �أنــه  �سيخي  و�أ�س�ف 
على تعينيه من قبل رئي�ص �جلمهورية عبد �ملجيد 
تبون ممثال عن �جل�نب �جلز�ئري يف �لعمل �جل�ري 
مع �لدولة �لفرن�سية حول �مللف�ت �ملتعلقة ب�لذ�كرة 
يتو��سل  مل  �لوطني  �الأر�سيف  و��سرتج�ع  �لوطنية 
عرب  مرتني  �إال  �ستور�  بنج�مني  �لفرن�سي  �ملوؤرخ  مع 

�له�تف''.
ك�مل  ت�سليمه�  فرن�س�  من  طلبت  �جلز�ئر  وك�نت 
ب�ري�ص  تعتربه  �لذي   )1962-1830( �الأر�سيف 
�سقوط  الأحك�م  يخ�سع  وال  للت�سرف  ق�بل  "غري 

�ل�سرية بعد مرور �لزمن".

ح�سيلته�  يف  �لــوطــنــي  ــ�ع  ــدف �ل وز�رة  ك�سفت 
للجي�ص  م�سرتكة  مف�رز  �أن  �أمــ�ــص،  �الأ�سبوعية 
م�س�لح  خمتلف  مع  ب�لتن�سيق  �ل�سعبي،  �لوطني 

�الأمن، �أوقفت 34 ت�جر خمدر�ت.
كبرية  كمي�ت  متفرقة،  عملي�ت  خالل  وحجزت 
و53،245  قنط�ر   18 بـ  ُتقدر  �ملع�لج  �لكيف  من 
كيلوغر�م ح�ولت �ملجموع�ت �الإجر�مية �إدخ�له� 

عرب �حلدود مع �ملغرب.
للجي�ص  م�سرتكة  مف�رز  �أوقفت  �ل�سدد،  هذ�  يف 
�لوطني �ل�سعبي خالل عملي�ت منف�سلة ب�لنع�مة 
و54،5  قن�طري   10 و�سبطت  خمدر�ت  جت�ر   5

كيلوغر�م من �لكيف �ملع�لج. فيم� حجزت مفرزة 
كيلوغر�م  و09،550  قن�طري   4 ب�لبي�ص  �أخرى 

من نف�ص �مل�دة.
ويف ذ�ت �ل�سي�ق، �أوقفت مف�رز م�سرتكة للجي�ص 
�لوطني �ل�سعبي وم�س�لح �لدرك �لوطني وحر��ص 
 389،195 29 ت�جر خمدر�ت و�سبطت  �حلدود 
قر�ص  و25232  �ملع�لج  �لكيف  من  كيلوغر�م 
ب�س�ر  ــن  م بــكــل  مــتــفــرقــة  عــمــلــيــ�ت  مــهــلــو�ــص يف 
وق�سنطينة  متو�سنت  وعني  وتلم�س�ن  وم�ستغ�من 
�لبو�قي  و�أم  وعن�بة  بوعريريج  وبرج  و�سكيكدة 

ق. وو�إن �أمين��ص. ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

فرن�سا ت�ستبعد تقدمي "اعتذارات" 
عن حقبة ا�ستعمار اجلزائر

اإحباط حماولة اإغراق اجلزائر 
بكمية �سخمة من املخدرات 

اأ�سرف يوم اأم�ش الأربعاء، رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني  ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة، با�سم 
ال�سيد رئي�ش اجلمهورية، القائد الأعلى  للقوات امل�سلحة  وزير الدفاع الوطني، عبد املجيد تبون، على 
التن�سيب الر�سمي  للواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن اخلارجي، ح�سب ما اأفاد به  بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.

خلفا للو�ء حممد بوزيت

قالت �نها تعتزم �لقيام بـ"خطو�ت رمزية" ملعاجلة �مللف

قادمة من �ملغرب

يف ذكرى �طالق �سر�ح �لـ52 ديبلوما�سيا �أمريكيا 

قانون النتخابات:



�سميحة. ع

�سميحة. ع

حفيظــة. ب / ح�س�م. ق

�أ.ن

على غرار الكثري من مناطق الوطن

وقد اأكد "برمية" باأن املندوبية �ست�سعى اإىل 
التي  وامل�ساكل  الق�سايا  ملختلف  حلول  اإيجاد 
ان�سغاالتهم  على  والــرد  املواطنون  بها  يتقدم 
جمموعة  امللفات  هــذه  تخللت  قــد  اأنــه  رغــم 
يتجاوز  التي  والعرائ�ص  املرا�سالت  من  كبرية 
الوالئية  املــنــدوبــيــة  �ــســالحــيــات  م�سمونها 
وحتى هيئة و�سيط اجلمهورية ح�سب ما عرب 
من  البع�ص  جلهل  راجــع  وهــذا  "برمية"  عنه 
اإذ  اجلمهورية،  و�سيط  هيئة  مبهام  املواطنني 
اتباع  كالمه  من  فهم  ما  ح�سب  برمية  ف�سل 

دحرا  املواطن  مع  التعامل  يف  ال�سراحة  مبداأ 
الوقت  يف  موؤكدا  واملناورات،  الزائفة  للوعود 
وا�ستقبال  �سماع  على  املندوبية  �سهر  نف�سه 
االأخذ  مع  اختالفها  على  املواطنني  ان�سغاالت 
امل�ساكل  وح�سا�سية  اأهمية  االإعــتــبــار  بعني 

املطروحة.
يون�ص  كــرمي  اجلمهورية  و�سيط  وكــان  هــذا 
قـــد عـــرب يف اأكــــرث مـــن مــنــا�ــســبــة عـــن حجم 
البريوقراطية املتف�سية يف االإدارات واملوؤ�س�سات 
العمومية، وعرب اأي�سا عما ميكن للبريوقراطية 

املواطن  العالقة بني  ت�سكله من خطر على  اأن 
نف�سه  اجلمهورية  و�سيط  كان  واإن  والــدولــة، 
قد ا�ستكى من البريوقراطية فاإن املواطنني مل 
يجدوا من بد للتعبري عن انزعاجهم وا�ستيائهم 
من هذه الظاهرة ال�سلبية واالآفة اخلطرية من 
خالل اإمطار املندوبيات الوالئية لهيئة و�سيط 
العرائ�ص  ن�سبة  ولعل  باملرا�سالت،  اجلمهورية 
خالل  باتنة  بوالية  الهيئة  ملندوب  املرفوعة 
وقت ق�سري خلري دليل عن حجم البريوقراطية 

املتف�سية بالوالية.

على  بالنياية  بــاالإعــالم  املكلفة  ك�سفت 
اأن  م�ستوى موؤ�س�سة �سونلغاز بوالية باتنة، 
زبائن  عاتق  على  تقع  التي  الديون  حجم 
�سنتيم،  مليار   800 جتـــاوزت  ال�سركــة 
من  جــاهــدة  ت�سعى  ـــرية  االأخ اأن  م�سيفة 
املايل  اال�ستقرار  ل�سمان  ا�سرتجاعها  اأجل 

للموؤ�س�سة.  
�سونلغاز  م�سالح  فاإن  امل�سدر،  ذات  وح�سب 
الديون،  حت�سيل  عملية  يف  �ستنطلق  كانت 
غري  تــاريــخ  اإىل  بتاأجيلها  تقوم  اأن  قبل 
اأن  م�سيفة  الطاقة،  وزير  من  باأمر  م�سمى 
الزبائن العاديني هم االأكرث متاطال يف دفع 

ما يرتتب عليهم من ديون، فيما يعد الزبائن 
قطع  حالة  يف  ت�سررا  االأكـــرث  املعنويني 
التموين بالكهرباء والغاز عنهم، واأردفت يف 

عن  توانى  العادي  املواطن  اأن  ال�سياق  ذات 
ت�سديد فواتري الكهرباء والغاز خالل املدة 
االأخرية بن�سبة كبرية وهذا راجع للظروف 
ال�سحية التي فر�ستها جائحة كورونا، اأين 
�سيما  املواطنني وظائفهم،  الكثري من  خ�سر 
وغريهم،  اخلوا�ص  عند  عمله  يــزاول  من 
�سونلغاز  م�سالح  اأن  نف�سه  ال�ساأن  يف  موؤكدة 
التي  الــديــون  على  كبرية  بن�سبة  تعتمد 
الربط  م�ساريع  ــاز  اإجن يف  حت�سيلهتا  يتم 
الفروع  خمتلف  وتزويد  والكهرباء  بالغاز 
م�ستحقات  دفع  يف  واأي�سا  املالية  بال�سيولة 

موظفيها.

وق�سا�ص  مرزقالل  م�ستتي  قاطنوا  ي�سارع 
العط�ص  باتنة،  والية  يف  ال�سمرة  ببلدية 
و�سط  كاملة  �سنوات  خم�ص  من  اأكــرث  منذ 
�سمت املعنيني من امل�سوؤولني املحليني، حيث 
ي�ستعني اأغلبهم بال�سهاريج من اأجل التزود 

بهذه املادة احليوية
ي�ستفيدون  التي  البئر  اأن  م�ستكون،  واأكد 
كونها  لال�ستعمال  �ساحلة  غري  مياهها  من 
اأو  الكل�ص  ن�سبة  اأن  كما  امللوحة،  �سديدة 
فهذا  جدا  مرتفعة  "بالكالكار"  يعرف  ما 
االإ�سابة  يف  املبا�سر  ال�سبب  يعد  ــري  االأخ
اأمــرا�ــص  غـــرار  على  االأمــرا�ــص  مبختلف 

اأنهم تلقوا  نف�سه  ال�ساأن  الكلى، م�سيفني يف 
املحلية  ال�سلطات  طرف  من  كثرية  وعــودا 
من  لالإ�ستفادة  الدائرة  رئي�ص  راأ�سها  وعلى 
للماء  خــزان  واإجنــاز  احلديثة  البئر  مياه 
اأقرب  يف  للمواطنني  املياه  قنوات  وتقريب 
وو�سع  لهم  ال�سروب  املياه  لتوفري  االآجــال 
حد الزمة العط�ص التي يعانون منها خا�سة 
من  اأكرث  اإجنــازه  على  مر  امل�سروع  هذا  واأن 
مل  كالم  ال�سلطات  تلك  وعود  لتبقى  �سنة 
اأن  على  ناهيك  الواقع،  اأر�ــص  على  ُيج�سد 
ح�سب  �سنتيم  مبليار  يقدر  ما  كلف  امل�سروع 

البطاقة التقنية له.

بوحدة  م�سوؤول  م�سدر   اأكــدت  جهته  من 
ن�سبة  اإرتـــفـــاع  اأن  لــلــمــيــاه،   اجلــزائــريــة 
اإىل  اأ�سا�سا  راجع  القدمية  البئر  يف  الكل�ص 
انخفا�ص من�سوب املياه بها، اأما عدم اإعطاء 
البئر احلديث فذلك  من  اال�ستفادة  اإ�سارة 
ب�سبب نتائج التحاليل املخربية التي اأكدت 
فكل  ــذا  ل االإ�ــســتــعــمــال،  �ساحلة  غــري  اأنــهــا 
املعنيني وعلى راأ�سها مديرية املوارد املائية 
على  تعمل  للمياه  اجلزائرية  م�سالح  وكذا 
لل�سرب  �ساحلة  مــيــاه  لتقدمي  حت�سينها 
ملواطني كل من م�ستي مرزقالل وق�سا�ص يف 

اأقرب االآجال.

�شرح املندوب الوالئي لو�شيط اجلمهورية بوالية باتنة "عبد احلفيظ برمية"، يوم اأم�س، باأنه قد متت معاجلة ما يقارب الـ 800 ملف من ق�شايا و�شكاوى تقدم بها مواطنون منذ 
تن�شيب مقر املندوبية الوالئية بباتنة قبل اأ�شهر قليلة.

ــكــثــري مـــن املـــواطـــنـــني عن  حــيــث عـــرب ال
يف  عناء  من  يتكبدونه  ما  ب�سبب  معاناتهم 
فالباتنيون  حليب"،  "كي�ص  عــن  البحث 
ــــالت بحث  ــون يف رح ــرج ــخ ي بـــاتـــوا  قـــد 
الكثري  اأن  حتى  �ــســبــاح،  كــل  احلليب  عــن 
بلديات  خمتلف  بني  يتنقل  بات  قد  منهم 
واحــدا،  كي�سا  يجد  فال  الــواليــة  ومناطق 
باأنه  اإذ قال  به مواطن  ما �سرح  على غرار 
اأم�ص بجولة مراطونية من مدينة  قد قام 
بوالية  اآزال  عني  بلدية  غاية  اإىل  نقاو�ص 
ذهابا  كيلومرتا   40 م�سافة  قاطعا  �سطيف 
عن  بحثا  م�ستاأجرة  �سيارة  بوا�سطة  واإيابا 
جولته  اأن  غري  و�سارع  حمل  كل  يف  احلليب 
باأنه  املواطن  ذات  واأ�ساف  بالف�سل،  باءت 

كي�ص  على  احل�سول  كان  ما  وقت  اإىل  كان 
نوعا  مقبول  وب�سعر  ب�سهولة  يتم  احلليب 
مبا  العلب  حليب  اقتناء  مــن  واأف�سل  مــا، 
مبا  الــبــودرة  حليب  اأو  دينار  املائة  يفوق 
فقد  ال�سبب  وعن  دينار،  االأربعمائة  يفوق 
اإىل  اأرجع الكثري من املواطنني هذه الندرة 
بع�ص القرارات والت�سريحات التي اأدىل بها 
توؤتي  اأن  والتي كان يفرت�ص  التجارة  وزير 
اأنه  اإذ  بلة،  الطني  زادت  اأنها  غري  ثمارها 
وبدل اأن يتم ت�سقيف �سعر حليب االأكيا�ص 
فقد مت ت�سقيف "الكمية" املتاحة يف ال�سوق 
بطريقة غري مبا�سرة االأمر الذي ت�سبب يف 
"رحالة"  املواطن  من  وجعل  احلليب  ندرة 

كل يوم من اأجل كي�ص واحد الأطفاله.

ببلدية  اجلنوبي  احلــي  �سكان  ي�ستكي 
وادي املاء بوالية باتنة، من غياب الغاز 
معاناتهم  من  ما�ساعف  وهو  الطبيعي، 

خالل ف�سل ال�ستاء.
ـــربوا عــن اإ�ــســتــيــاءهــم من  املــعــنــيــون ع
بهذه  ــط  ــرب ال ــن  م �سكناتهم  ــاء  اإقــ�ــس
ال�سبكة احليوية، واإعتربوا ذلك مبثابة 
قولهم،  حد  على  والتهمي�ص  االإق�ساء 
من  الــعــديــد  اإ�ــســتــفــادة  بــعــد  خ�سو�سا 
االأحياء املجاورة من برامج تنموية من 
التهمي�ص  املعنيون  واأ�ستنكر  النوع،  هذا 
الذي طالهم، ماحرمهم االإ�ستفادة بهذه 
املادة احليوية، على اإعتبارها من اأب�سط 

�سروريات احلياة بح�سبهم.
ربطهم  �ــســرورة  على  ـــدوا  اأك ال�سكان   
الإحتياجاتهم  نظرا  الطبيعي،  بالغاز 
املتعددة  واإ�ستعماالته  ـــري،  االأخ لهذا 
حدة  من  ومـــازاد  والطهي،  التدفئة  يف 
الو�سع  تزامن  املعنيون  يذكر  معاناتهم 
ذلك  اأمــر  مايتطلب  الــبــارد،  املو�سم  مع 
املعنية  لل�سلطات  الــعــاجــل  الــتــدخــل 
يعد  والذي  امل�سروع،  هذا  جت�سيد  الأجل 
منذ  املنتظر  باحللم  اإليهم  بالن�سبة 

�سنوات، ويف خ�سم املعاناة التي اأ�سار اإليها 
�سكان احلي، ينتظر هوؤالء من ال�سلطات 
ربط  عرب  االإعتبار،  بعني  مطلبهم  اأخذ 
م�ساكنهم ب�سبكة الغاز الطبيعي، والعمل 
على اإنهاء معاناة ال�ساكنة مع غياب هذا 

املورد احليوي،.
م�ستة  �سكان  ي�ستكي،  ال�سياق  ذات  ويف 
ــردي  ــن ت ـــذات الــبــلــديــة م تــاجــنــانــت ب
االأو�ساع املعي�سية يف ظل غياب �سروريات 
ال�سروب  واملــاء  الغاز  غــرار  على  احلياة 
وقنوات ال�سرف ال�سحي وكذا الكهرباء 
عن  الغائبني  اأبــرز  تعد  التي  الريفية 

منازل العائالت يف هذه امل�ستة.
"االأورا�ص  بـ  ات�سالهم  يف  ال�سكان  وذكر 
ومتجذرة  متعددة  م�ساكلهم  اأن  نيوز"، 
ت�ستوجب تدخل امل�سوؤولني حللها، خا�سة 
الواجب  احلــيــاة  بــ�ــســروريــات  تعلق  مــا 
ــاروا  ــس اأ� حيث  م�ستة،  اأي  يف  تــوفــرهــا 
مل�سكلة العط�ص وغياب املاء ال�سروب لدى 
بو�سائل  ي�ستعينون  حيث  العائالت،  جل 
مكلفة  ـــرى  واأخ املــاء  لتوفري  تقليدية 
كما  املــيــاه،  �سهاريج  غــرار  على  و�ساقة 
الغائبة  الريفية  الكهرباء  اإىل  تطرقوا 
ـــازل، حــيــث يــتــزودون  ـــن عــن عــديــد امل
ذلك  خطر  رغــم  ع�سوائيا  بالكهرباء 
ناهيك  اأبناءهم،  وخا�سة  حياتهم  على 
ال�سرف  ب�سبكة  املنازل  ربط  غياب  عن 
ال�سحي واالإعتماد على �سب املخلفات يف 

االأودية وحفر االأر�ص.
اأكرث  يف  طالبوا  اأنــهــم  قــالــوا  ال�سكان، 
لكن  ال�سروريات  هــذه  بتوفري  مــرة  من 
معاناتهم  من  ليزيد  �ساغية،  اآذان  دون 
غري  الطرقات  واإهــرتاء  امل�سالك  غياب 
املعبدة والتي تعد �سبب تلف ملركباتهم، 
ــارة  ــالإن ل الــكــلــي  الــغــيــاب  اإىل  م�سريين 
خا�سة  امل�ستة  تراب  كامل  يف  العمومية 
حيث  وفالحني  موا�سي  اأ�سحاب  وكونهم 
حرا�سة  ل�سمان  اإنــارة  توفري  ت�ستوجب 
بعد  خا�سة  لياًل  جيدة  ـــة  وروؤي ليلية 
ترتب�ص  التي  املوا�سي  ع�سابات  عــودة 

باملوالني واأمالكهم.

معاجلة قرابة الـ 800 ملف منذ افتتاح املندوبية

تعليق عملية التح�ضيل باأمر من الوزير

رغم ا�ضتفادتها من م�ضروع بئر ارتوازي بتكلفة مالية قدرت مبليار �ضنتيم

معاناتهم تضضاعفت مع ف�ضل ال�ضتاء

ال�سكاوى تتهاطل على و�سيط اجلمهورية بوالية باتنة

ديون �سونلغاز باتنـة تقارب االألف مليار �سنتيم

م�ساتي دون مياه منذ �سنوات بال�سمرة
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اأزمة حليب االأكيا�س تتوا�سل بباتنة

مواطنون ي�ستكون اإق�سائهم من الغاز 
واآخرون دون �سروريات احلياة بوادي املاء

عادت اأزمة ندرة حليب االأكيا�س لتطفو على ال�شطح خالل االأيام القليلة املا�شية يف اإقليم والية 
باتنة، على غرار الكثري من مناطق الوطن

�سفيقة.�ص

ــدائــرة  وجـــه الــنــائــب الــربملــاين عــن ال
ال�سيد  بــاتــنــة  لـــواليـــة  ــتــخــابــيــة  االن
وزير  اىل  كتابيا  �سوؤاال  بري"  "حكيم 
بخ�سو�ص  رزيق"  "كمال  ال�سيد  التجارة 
ال�سوق  عرفته  الــذي  اجلنوين  االرتفاع 
�سيما  ال  االأخــرية  ــة  االآون يف  اجلزائرية 
الغذائية  املـــــواد  مبــخــتــلــف  يــتــعــلــق  مـــا 
على  �سلبا  اأثــر  مما  اال�ستهالك،  وا�سعة 
توفري  بات  الذي  الب�سيط  املواطن  جيب 
اأ�سرته  الأفــراد  الغذائية  االحتياجات 
انخفا�ص  ظل  يف  يراوده  حلما  وتغطيتها 

لدى فئة ذوي  �سيما  ال�سرائية ال  القدرة 
اأولئك  اإىل  باالإ�سافة  املــحــدود  الدخل 

الذين يعي�سون حتت خط الفقر.
وقال النائب اأن هذا االرتفاع اأحلق �سررا 
كبريا بالعائالت اجلزائرية يف ظل ارتفاع 
�سعر اخلبز العادي املدعم من 7.5 اىل 10 
دج وارتفاع �سعر كي�ص احلليب الواحد من 
ال�سكر  وارتفاع  دج  و35  دج   30 اإىل   25
وكل  املدعم  الزيت  �سعر  وارتفاع  املدعم 
احلبوب اجلافة مثل العد�ص والفا�سولياء 
والبازالء باالإ�سافة اىل االأرز وهي املواد 

ب�سكل  اجلزائري  املواطن  ي�ستهلكها  التي 
يومي خا�سة خالل ف�سل ال�ستاء.

التي  االجــــراءات  عــن  النائب  وتــ�ــســاءل 

التجارة من اجل حماربة  وزارة  �ستتخذها 
هذا  ويف  لالأ�سعار،  اجلنوين  االرتفاع  هذا 
باتنة  ــة  والي اأن  ــارة  االإ�ــس جتــدر  ال�سياق 
تعاين من نق�ص فادح يف مادة احلليب على 
الــوطــن، كما �سمل  ــات من  غــرار عــدة والي
اأخــرى  ا�ستهالكية  مــواد  االأ�سعار  ارتــفــاع 
�سعر  يتجاوز  ــذي  ال ال�سردين  �سمك  مثل 
وهذا  دج،   1400 منه  الواحد  الكيلوغرام 
ما اأثار حفيظة املواطنني الذين ا�ستنكروا 
ب�سدة هذه الزيادات وطالبوا وزارة التجارة 

بالتدخل لو�سع حد لها. 

فيما ت�ضهد اأ�ضواق والية باتنة ارتفاعا جنونيا فيها

نائب برملاين من باتنة يطالب وزير التجارة بالتدخل لو�سع 
حد الرتفاع اأ�سعار املواد الغذائية

�أ.ن

لتورطه يف ق�سايا ف�ساد..
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�سطيـــف

اأم البواقي

نظم الطاقم الطبي واالإداري باملوؤ�ش�شة االإ�شت�شفائية عبد املجيد حيحي ببلدية قاي�س يف والية خن�شلة، وقفة احتجاجية للمطالبة بت�شريع �شب 
املنحة االإ�شتثنائية اخلا�شة بفريو�س كورونا التي اقرها رئي�س اجلمهورية.

خن�سلة

منذ بداية اجلائحة 

وقفة احتجاجية للمطالبة تنديدا بتاأخر �ضّبها

اأعلنوا ميالد تكتل  من 12 نقابة

يف انتظار و�ضول اللقاح
اإ�ضرتاط األف ن�ضمة الإجناز قاعات جديدة  

ح�ضة االأ�ضد للن�ضاء 

يقطنون م�ضتة �ضنفت كمنطقة ظلرغم منا�ضدتهم اجلهات الو�ضية

بلغ عدد االإ�سابات بفريو�ص كورونا 
مار�ص  �سهر  مــنــذ  �سطيف  بــواليــة 
بينهم  ومن  حالة،  األف   14 الفارط 
ت�سجيل  مع  بال�سحة  عامل   430
وم�ستخدمي  االأطباء  من  وفيات   10
ال�سحة  اأكده مدير  ال�سحة ح�سبما 
الذي  دهــان  احلكيم  عبد  بالوالية 
�سريرا   820 اأ�ــســل  مــن  اأنـــه  ك�سف 
 719 فاإن  الكوفيد،  ملر�سى  خم�س�سا 
�سرير يبقى �ساغرا يف الوقت الراهن 
ي�سم  �سرير حمجوز   100 مع وجود 
 40 عن  ف�سال  بالكوفيد  م�سابا   28
ناهيك  حالتهم  يف  م�سكوكا  مري�سا 
ق�سم  يف  ــــاالت  ح  09 ــــود  وج عـــن 

االإنعا�ص.
اأنه  للوالية  ال�سحة  مدير  واأ�ساف 
باملنطقة  تربيد  غرفتي  جتهيز  مت 
ال�سناعية مب�ساحة 800 مرت مكعب 
ا�ستعدادا  غلقها  ثــم  تعقيمها  مت 

الغرفتان  اأن  علما  اللقاح،  ال�ستقبال 
بهما  تــربع  حم�سن  لرجل  تابعتان 
حتى  جمهزتان  وهما  لالإ�ستخدام، 
مئوية،  ــة  درج  22 من  ــل  اأق ــة  درج
واأ�ساف مدير ال�سحة اأن حم�سن من 
تربع  الوالية  �سرق  العلمة  مدينة 
خ�سي�سا  جمهزة  مركبة   11 بتوفري 
جميع  عرب  اللقاحات  وتوزيع  لنقل 

البلديات.
ك�سف  التلقيح  عملية  جمريات  وعن 
مدير ال�سحة اأنه �سيتم تلقيح 12 األف 
العام  القطاعني  يف  ال�سحة  يف  عامل 
واخلا�ص مع جتهيز 69 عيادة و141 
التلقيح  عملية  الإطــالق  عــالج  قاعة 
ومن  ا�ستثناء،  دون  البلديات  كل  عرب 
اأن  ال�سحة  مدير  ك�سف  اأخــر  جانب 
عملية تلقيح املواطنني تتم عن طريق 
ال�سحية  املراكز  يف  اأنف�سهم  ت�سجيل 

مبوعد حمدد.

لوالية  ال�سحة  مــديــريــة  ك�سفت 
بع�ص  فتح  يف  الــ�ــســروع  عــن  �سطيف 
ال�سنة  ــة  ــداي ب ــع  م ــالج  ــع ال ــات  ــاع ق
ــعــهــا حــيــز اخلــدمــة  اجلـــاريـــة وو�ــس
لتقدمي اخلدمات ال�سرورية للمر�سى، 
االأ�سبوع  �سيتم خالل  ال�سدد  ويف هذا 
املوجودة  العالج  قاعة  فتح  اجلــاري 
اأوالد حليمة ببلدية �سرج  يف منطقة 
الغول يف اجلهة ال�سمالية من الوالية 
بعد �سنوات من غلقها حيث مت تدارك 
هذه  منها  تعاين  كانت  التي  النقائ�ص 

املن�ساأة ال�سحية.
ببلدية  عالج  قاعة  فتح  �سيتم  كما 
من  اجلنوبية  اجلهة  يف  تبان  اأوالد 
العالج  قاعة  نقل  مت  حيث  الــواليــة 
تليلة  اإىل  ــعــة  جلــراب مــنــطــقــة  مـــن 
القاعة ب�سبب بع�ص  وتاأخر فتح هذه 

يتعلق  فيما  اأما  االإدارية،  االإجراءات 
اأوالد  يف  املـــوجـــودة  ــعــالج  ال بــقــاعــة 
حجيجو ببلدية بي�ساء برج فاإن وعها 
منت�سف  خالل  منتظر  اخلدمة  حيز 

ال�سنة اجلارية. 
وك�سفت مديرية ال�سحة يف ردها على 
املتعلقة  املواطنني  بع�ص  اإن�سغاالت 
بفتح قاعات عالج جديدة على �سرط 
ال�سكانية  الكثافة  يف  يتمثل  اأ�سا�سي 
والتي ينبغي اأن ال تقل عن األف ن�سمة 
والية  اأن  علما  القرى،  اأو  امل�ساتي  يف 
عالج  قــاعــة   241 حت�سي  �سطيف 
بع�ص  ان  وقت  يف  الراهن،  الوقت  يف 
خارج  تبقى  املنجزة  العالج  قاعات 
اخلدمة لعدة اأ�سباب كما هو احلال يف 

بلدية بوعندا�ص �سمال الوالية. 

لت�سيري  الــوالئــيــة  الــوكــالــة  نظمت 
خا�ص  حفل  ب�سطيف  امل�سغر  القر�ص 
الإقتناء  م�سغر  قر�ص   527 لت�سليم 
حتت  م�ساريع  والإن�ساء  االأولية  املواد 
يف  لالإنخراط  ــراأة  امل "ت�سجيع  �سعار 
م�سار االإنتاج الوطني"، وهذا بح�سور 
ال�سلطات الوالئية، ويف هذا ال�سدد مت 
توزيع 501 �سلفة �سمن �سيغة اإقتناء 
املواد االأولية الالزمة للم�سروع، وتبلغ 
ال�سلفة بقيمة 40 األف دج وت�سل اإىل 

مبلغ 100 األف دج. 
�سلفة   26 تــقــدمي  ــا  اأيــ�ــس مت  كــمــا 
�سمن �سيغة التمويل الثالثي الإن�ساء 
م�ساريع م�سغرة ت�سل قيمتها اإىل 100 
الوكالة  بيان  وح�سب  �سنتيم،  مليون 
الفارطة  ال�سنة  خالل  فاإنه  الوالئية 
للح�سول  ملف   1016 اإ�ستقبال  مت 

85 ملف  على قرو�ص حيث مت رف�ص 
يف مقابل متويل 700 م�سروع.

اخلا�سة  باحل�سيلة  يتعلق  فيما  اأما 
من  االأ�ــســد  ح�سة  نالت  فقد  بــاملــراأة 
ــقــرو�ــص حــيــث بــلــغ عدد  جمــمــوع ال
 509 للن�ساء  املمنوحة  الــقــرو�ــص 
مواد  �ــســراء  اإطـــار  يف  ممــول  م�سروع 
23 م�سروع ممول يف  اأولية ف�سال عن 
التمويل،  ثالثي  م�سروع  اإن�ساء  اإطــار 
عمل  من�سب   555 اإ�ــســتــحــداث  ــع  م
اأخر  جانب  ومــن  القرو�ص،  هــذه  من 
تكوين  عن  الوالئية  الوكالة  ك�سفت 
407 موؤهل لدى جهاز القر�ص امل�سغر 
ت�سيري  يف  موؤهل   203 على  موزعني 
تكوين  مــع  �سغرية  اجلــد  املوؤ�س�سات 
الرتبية  جمـــال  يف  اأخـــريـــن   204

املالية. 

البلدي"  "احلر�ص  حي  �سكان  يزال  ال 
الظالم  ي�سارعون  م�سكيانة،  مبدينة 
اأدى  ما  طويلة،  �سنوات  منذ  والبوؤ�ص 
الع�سوائي،  الربط  طرق  ال�ستعمال  بهم 
ب�سعقات  م�ستعمليها  حياة  تهدد  والتي 
االأ�ــســالك  تــواجــد  ب�سبب  كهربائية، 

الكهربائية مبناطق خطرية.
خالل  احلي  ا�ستفادة  رغم  ذلك،  ياأتي 
الربط  عملية  مــن  املا�سية  ال�سنوات 
بالكهرباء، واالنطالق الفعلي يف امل�سروع 
رغم التحفظات والعراقيل التي واجهها 

امل�سروع منذ �سنوات طويلة.
املجل�ص البلدي مب�سكاينة، اأ�سار اأنه مت 
مرا�سلة موؤ�س�سة امتياز للكهرباء والغاز، 

مرات عديدة من اأجل ا�ستكمال االأ�سغال 
ورفع  باملائة،   50 ن�سبتها  جتاوزت  التي 
البلدي"  "احلر�ص  حي  �سكان  عن  الغنب 

مب�سكيانة.
باملقابل، ال تزال الع�سرات من امل�ساريع 
الريفية  بالكهرباء  بالربط  املتعلقة 
مبختلف  النائية  امل�ساتي  م�ستوى  على 
تنتهي  مل  البواقي  اأم  ــة  والي بلديات 
االعتمادات  توفر  رغــم  بها،  االأ�سغال 
ظل  الــتــي  بامل�ساريع  اخلا�سة  املالية 
بالقرى  القاطنني  من  املئات  ينتظرها 
الذي  الظالم  على  والق�ساء  واملدا�سر 

خيم على حياتهم ل�سنوات طويلة.

تتوا�سل معاناة �سكان امل�ساتي التابعة 
مليلة،  عني  "الركنية" ببلدية  ملنطقة 
احلياة  �سروريات  اأدنــى  انعدام  و�سط 
الطبيعي  بالغاز  الربط  من  الب�سيطة 
التي  والطرقات  الريفية،  والكهرباء 

تفك العزلة عن القاطنني بامل�ستة.
املايل  االعتماد  توفر  رغم  ذلك  ياأتي 
اخلا�ص بربط امل�ستة مبختلف ال�سبكات 
احليوية، وفك عزلتها وربط املجمعات 
بباقي  بالقرية  املــتــواجــدة  الريفية 
برامج  �سمن  منها،  القريبة  امل�ساتي 
كان  والــتــي  "الظل"  مبناطق  التكفل 

ن�سيب "الركنية" منها جد حمت�سم.
�سنوات  "الركنية" منذ  �سكان  ويعاين 
طويلة من الربد القار�ص ب�سبب غياب 
�سعر  يف  واملــ�ــســاربــة  الطبيعي  ــغــاز  ال

انعدام  وكــذا  البوتان،  غــاز  قـــارورات 
العزلة  فر�ص  مــا  الريفية،  امل�سالك 
على �سكاين م�ساتي "الركنية" ل�سنوات 
من  امل�سجل  الــتــخــاذل  و�سط  طويلة، 
القيمة  رغــم  البلدية،  امل�سالح  قبل 
التاريخية للمنطقة والتي تعد م�سقط 
بن  "العربي  الــبــطــل  ال�سهيد  راأ�ــــص 

املهيدي".
الوالئية  امل�سالح  ر�ــســدت  باملقابل، 
مايل  اعتماد  مــوؤخـــــرا،  الــبــواقــي  بــاأم 
ب�سبكتي  امل�ساتي  ربط  اأجل  من  معترب 
ظل  يف  الطبيعي،  ــاز  ــغ وال الــكــهــربــاء 
من  اأزيد  منذ  ل�سكانها  الطويلة  املعاناة 
انطالق  تاأخر  �سجل  لكن  �سنة،   15
امل�ساتي  ع�سرات  م�ستوى  على  االأ�سغال 

الأ�سباب جمهولة.

احتج عدد من املواطنني 
ببلدية بابار، عرب جمع 

قارورات الغاز وو�سعها اأمام 
مدخل البلدية، تعبريا منهم 
عن معاناتهم مع غياب �سبكة 

الغاز الطبيعي.
وقام املحتجون القاطنني 

ب�سوارع و�سط املدينة، على 
غرار �سارع ال�سهيد قنطري 
ب�سري وخالف اأحمد، برفع 

�سعارات منددة بالو�سع 
ومطالبة من وايل الوالية 

التدخل العاجل وان�سافهم بعد 
ما يئ�سوا من منتخبيهم املحليني 

خ�سو�سا واأن املنطقة املذكورة 
ت�سهد هذه االأيام برودة 
�سديدة نتيجة ال�سقيع.

وح�سب البع�ص منهم، فاإن 
�سبب اقدامهم على هذه الوقفة 

االإحتجاجية، هو املعاناة 
املتوا�سلة، للكثري من العائالت 
جراء عدم تزويدهم ب�سبكة 

الغاز الطبيعي رغم اأن هذه 
االأحياء تتو�سط املدينة.

تدخل  ب�سرورة  املحتجون  وطالب 
وايل الوالية والنظر يف هذه امل�سكلة 
معرفة  دون  اأ�ــســهــر  مــنــذ  الــعــالــقــة 
اال�سباب التي حتول دون �سرف هذه 
ا�ستيائهم  عن  عــربوا  حيث  املنحة، 
ال�سديد وتذمرهم من هذه الو�سعية 
دون تدخل ال�سلطات املعنية ملعاجلة 
الفروع  تبقى  حني  يف  امل�سكل،  هــذا 
النقابية تطالب باالإفراج عن منحة 
كورونا يف انتظار ايجاد حل م�ستعجل 
وايل  را�سها  على  ال�سلطات  طرف  من 

الوالية.

نقابة   12 الذي جمع  اللقاء  انتهى 
بخن�سلة،  الرتبية  لعمال  وطنية 
ا�سم  نــقــابــي حتـــت  تــكــتــل  ــالد  ــي مب
احتاد نقابات قطاع الرتبية لوالية 

خن�سلة.
�سمان  اإىل  التكتل  هــذا  ويــهــدف 
والدفاع عن  الرتبية  ا�ستقرار قطاع 
الدفاع  خــالل  من  املوظفني  حقوق 
واملهنية  االجتماعية  احلقوق  عن 
خالل  من  بالقطاع  النهو�ص  ــذا  وك
يف  االحتـــاد  نــقــابــات  بــني  التن�سيق 
واالجتماعية  املــهــنــيــة  اجلـــوانـــب 
تفعيل  اىل  اإ�سافة  والبيداغوجية 
دور الو�ساطة واحلوار حلل االزمات 
واجلماعية  الفردية  والــنــزاعــات 

وجت�سيد مبداأ الت�سامن النقابي.
الــنــقــابــي جميع  ــــاد  ودعــــى االحت
التنظيمات النقابية بقطاع الرتبية 
اجلديد  التكتل  لهذا  االن�سمام  اىل 

الرتبية  بــقــطــاع  ــرقــي  ال اأجـــل  مــن 
الت�ساركي  والعمل  خن�سلة  بوالية 
ا�ستقرار  اأجــل  من  االأداء  وحت�سني 

القطاع.

ــة  ــوالي قـــامـــت مــديــريــة الــ�ــســحــة ب
توجيهية  جلنة  بتاأ�سي�ص  الــبــواقــي، 
ت�سمل روؤ�ساء امل�سالح الوقائية وروؤ�ساء 
بلديات  مبختلف  ال�سحية  الــهــيــاكــل 
االأطباء  من  وعــدد  البواقي،  اأم  واليــة 
حت�سريا  عامني  واأطــبــاء  االأخ�سائيني 

لالنطالق يف عملية التلقيح �سد كورونا.
خا�ص  ــع  ــوق م جتــهــيــز  مت  ـــد  وق ـــذا  ه
والذي   "5 "�سبوتنيك  اللقاح  لتخزين 
ما   ،)-o18( درجــة  يف  حفظه  يتطلب 
الإجناح  جديدة  معدات  توفر  يتطلب 
يتعلق  وفيما  الــلــقــاح،  تخزين  عملية 

مديرية  اأح�ست  فقد  التلقيح  مبراكز 
مركز   11 تلقيح،  مركز   29 ال�سحة 
على  مركز   12 و  البواقي  اأم  مبدينة 
م�ستوى املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية مبدينة 
باملوؤ�س�سات  مــراكــز  و6  البي�ساء  عــني 

اال�ست�سفائية مبدينة عني مليلة.

قطاع  على  القائمني  اأكـــد  بــاملــقــابــل، 
�سيتم  اأنه  البواقي،  اأم  بوالية  ال�سحة 
للتكفل  ا�ستعجالية  درا�ـــســـة  اجنــــاز 
تلقيح  وحــدات  واجنــاز  الظل،  مبناطق 
والقرى  املناطق  م�ستوى  على  اإ�سافية 

املعزولة.

وفيات  و10  بكورونا  اإ�سابة  األف   14
و�سط الطواقم الطبية ب�سطيف

منحة كورونا ُتفجر غ�سب االأطباء بخن�ســلة

نقابات الرتبية تتكتل حلل م�ساكل القطاع بخن�سلة

البواقي باأم  كورونا  فريو�س  �سد  للتلقيح  مركز   29
فتح قاعات عالج جديدة ب�سطيف 

ت�سليم 527 قر�س م�سغر ورف�س
 23 م�سروع خالل �سنة 2020 

كهرباء  البلدي" دون  احلر�س  "حي 
منذ �سنوات مب�سكيانة

برد ال�ستاء ُيعّمق من معاناة 
عائالت دون غاز بعني مليلة

مواطنون يجمعون 
قارورات غاز البوتان 

اأمام مقر البلدية 
احتجاجا على غياب 

الغاز الطبيعي 
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�لــ�ــســروع يف فر�ص  ـــ�أن  ب ــر  ــوزي �ل و�أكــــد 
�ل�سّي�ر  �لطريق  م�ستعملي  على  م�ستحق�ت 
من  متكينهم  مق�بل  غرب"   – "�سرق 
��ستغالله، �سيكون بعد در��سة معّمقة لهذ� 
�ل�سر�ئية  �لــقــدرة  فيه  تر�عى  �الإطـــ�ر، 

للمو�طن، وهذ� بقر�ر من �حلكومة.
على  م�لية  م�ستحق�ت  ''فر�ص  و�أ�س�ف: 
�خت�س��ص  من  �ل�سّي�ر  �لطريق  م�ستعملي 
بعني  �الأخـــذ  ��سرتطت  �لتي  �حلــكــومــة، 
م�سري�  للمو�طن''،  �مل�يل  �العتب�ر �جل�نب 
�لنه�ئي  �لــتــ�ريــخ  حتــديــد  �أن  �إىل  هــنــ� 
منه  تبقى  ــذي  �ل �الأ�ــســغــ�ل  مــن  لالنته�ء 
من  �خل�م�ص  يف  �سيكون  كيلومرت�،   84
�مل�س�دف  �ليوم  وهو  �لق�دم،  �سهر جويلية 

لالحتف�ء ب�لذكرى �ل�سنوية لال�ستقالل.
يقوم  مفت�ص  تعيني  ''�سيتم  ب�أنه  و�أ�س�ر 
طرف  من  �الأ�سغ�ل  تقدم  مــدى  مبع�ينة 
نت�سلمه  حتى  �أ�سبوع  كل  �ملنجزة  �ل�سركة 
�إىل  �لــوقــت،  ذ�ت  يف  م�سري�  �آجــ�لــه''،  يف 
�الأ�سبوع  نه�ية  �أ�سغ�له  �سيرت�أ�ص  �جتم�ع 
�لعمومية  �الأ�سغ�ل  مديري  يجمع  �لق�دم 
للطرق  �لــوطــنــيــة  �لــوكــ�لــة  ــوؤويل  ــس ــ� وم

ومك�تب  �الإجنـــــ�ز  ــركــ�ت  و�ــس ــ�رة  ــّي �لــ�ــس
�أجــل  مــن  وغــريهــم،  و�ملت�بعة  �ملــر�قــبــة 
�إمت�م  دون  ح�لت  �لتي  �لعر�قيل  حتديد 
�مل�سروع يف �آج�له �ملحددة �س�بق�، من دون 
�لرتكيز على �لظروف �لق�هرة، خ��سة م� 

تعلق ب�لكو�رث �لطبيعية.

جر�د،  �لعزيز  عبد  �الأول،  �لوزير  وك�ن 
�سهر  نه�ية  �س�رمة  تعليم�ت  �أعطى  قد 
دي�سمرب �مل��سي، من �أجل ��ستكم�ل �جلزء 
نه�ية  قبل  �ل�سّي�ر  �لطريق  من  �ملتبقي 
�لدفع  حمط�ت  و�سع  مع  �جل�رية  �ل�سنة 

ال�ستغالل �لطريق �ل�سّي�ر حّيز �خلدمة.

�ملكلف  �الأول  �لوزير  لدى  �ملنتدب  �لوزير  �أكد 
�أن  �ــســيــ�فــ�ت،  ن�سيم  �ملــ�ــســغــرة،  بــ�ملــوؤ�ــســ�ــســ�ت 
لدعم  �لوطنية  للوك�لة  �جلديدة  "�ملق�ربة 
�قت�س�د  بت�سور  �ست�سمح  �ملق�والتية  وتنمية 
مبني على �ملوؤ�س�س�ت �مل�سغرة ق�سد �مل�س�همة يف 

�الإنع��ص �القت�س�دي''.
م�ستوى  على  عقده�  �سحفية  ــدوة  ن وخــالل 
لدعم  �لوطنية  للوك�لة  �لــعــ�مــة  �ملــديــريــة 
هذه  �أن  �لــوزيــر  �سرح  �ملــقــ�والتــيــة،  وتنمية 
"�ملق�ربة �جلديدة "�قت�س�دية حم�سة ولي�ست 

�جتم�عية" كم� ك�ن �حل�ل �س�بق�.
تو�جهه�  �لتي  �ل�سعوب�ت  من  �لوزير  وت�أ�سف 
��ستف�دت  �لــتــي  �ملوؤ�س�س�ت  مــن   %  70،30
وتنمية  لــدعــم  �لوطنية  �لــوكــ�لــة  جــهــ�ز  مــن 
�ملق�والتية مع م�س�همة �سخ�سية بن�سبة 2 %، 
�ملوؤ�س�س�ت  لهذه  �ملمنوحة  "�ملز�ي�  �أن  مو�سح� 

�أ�سبحت ع�ئق� يوؤدي �إىل ك�سره�''.
�مل�س�همة  ن�سبة  عن  �سي�ف�ت  �ل�سيد  ــع  ود�ف
يف   %  15 بـــ  �ملــحــددة  �جلــديــدة  �ل�سخ�سية 
يتعلق  �الأمــر  �أن  معترب�  �لبالد،  �سم�ل  من�طق 

بو�سيلة "�نتق�ء �أولية" ت�س�هم يف تقييم جدي 
للمق�ولني و�لتز�مهم.

و�سدد على �أن هذه �مل�س�همة قد ال تكون كم� 
�أن  �ل�س�بق نقدية بل عينية، مو�سح�  ك�نت يف 
�ملرقي ميكن �أن يطلب من �لب�ئع ب�ملز�د �لعلني 
نفعية،  �سي�رة  ــل،  )حم �أمــالكــه  قيمة  تقييم 
من  جــزء�  �ستمثل  �لتي  م�كين�ت(  �أو  ح�فلة 

م�س�همته.
�لوطنية  �لوك�لة  �إمك�نية  �إىل  �لوزير  و�أ�س�ر 
بعد  م�  �إىل  �لذه�ب  �ملق�والتية  لدعم وتنمية 
�سقف �ال�ستثم�ر �ملحدد بـ 10 ماليني دج عندم� 
م�سروع�  متثل  موؤ�س�س�ت  مبجمع  �الأمــر  يتعلق 

و�عد�.
ن�سبة  �أن  ــر  ــوزي �ل ــح  ــس �أو� �أخــــرى،  جهة  مــن 
�ملختلط  �لتمويل  يف  �ل�سخ�سية  �مل�س�همة 
�أن  مطمئن�   ،%  50 �إىل   %  70 مــن  �نتقلت 
�ملق�والتية  وتنمية  لدعم  �لوطنية  �لوك�لة 
�الإ�سالمي  �لتمويل  "بخ�سو�ص  �سب�قة  ك�نت 
�ملر��سيم  يف  �لتمويل  من  �لنمط  هذ�  �إدر�ج  مع 
�لتنفيذية، م�سيف� �نه مل يبق �سوى �أطالق هذه 

م�سوؤول  و�أكد  �لبنوك.  م�ستوى  على  �ملنتوج�ت 
�أن ك�فة �الإجر�ء�ت  �مل�سغرة،  �ملوؤ�س�س�ت  قط�ع 
�الأ�سبوع  من  �بتد�ء  فعلية  �ستكون  �جلديدة 
�ملحلية  �لفروع  ك�فة  �إعــالم  مت  �أن  بعد  �ملقبل 

للوك�لة.
و�سعية  ت�سوية  مو�سوع  �إىل  تطرق  �أن  وبعد 
�نه  �سي�ف�ت  �ل�سيد  �أو�سح  �ملتعرثة،  �ملوؤ�س�س�ت 
"لن يكون هن�ك م�سح �إجم�يل لديون �ملوؤ�س�س�ت 
�لفئ�ت  بع�ص  مذكر�  �سعوب�ت"،  تو�جه  �لتي 
ديونه�،  م�سح  مــن  �ال�ستف�دة  له�  ميكن  �لتي 
يع�ين  عندم�  �أو  �ملق�ول  وف�ة  ح�لة  يف  ال�سيم� 
من �إع�قة ج�سدية حتول دون مت�بعة ن�س�طه.

بعت�ده�  �حتفظت  �لتي  �ملوؤ�س�س�ت  �أن  و�أ�س�ف 
مببلغ  ��ستغالل  قر�ص  من  �ال�ستف�دة  له�  ميكن 
1 مليون دين�ر جز�ئري دون فو�ئد، ي�سمح له� 
من  �لتعوي�ص  ملف�ت  وب�س�ن  ن�س�ط�ته�.  ببعث 
�لقرو�ص،  �أخط�ر  على  �ل�سم�ن  �سندوق  طرف 
ملف�   22.576 ��ستكم�ل  عــن  �لــوزيــر  ك�سف 
وتعوي�ص �مل�ستفيدين، يف حني 49.713 ملف� ال 

ز�ل قيد �لدر��سة.

ك�سف �ملدير �لع�م لالأن�سطة �لتج�رية وتنظيمه� 
بوز�رة �لتج�رة، �س�مي قلي، عن �إح�س�ء نحو 51 
غري  �جلمهورية  رئي�ص  حمــالت  مــن  حمــل  ــف  �أل
�أنه �سيتم �لنظر فيه�  م�ستغل حتى �الآن، م�سيف� 

ال�ستغالله� من جه�ت �أخرى قريب�.
''�سيف  بربن�مج  �سيف�  نزوله  لدى  قلي،  وق�ل 
�أنه  �الأربــعــ�ء،  �أم�ص  �الأوىل،  للقن�ة  �ل�سب�ح'' 
بطلب من �ل�سلط�ت �لعلي� للبالد ب�إح�س�ء �ملحالت 
�لتي ��سبحت تعرف يف �لبلدي�ت ب�إ�سم ''حمالت 
 121 من  �أكــرث  �إح�س�ء  مت  �جلمهورية''  رئي�ص 
�ألف حمل من بينه� 51 �ألف غري م�ستغل الأ�سب�ب 
جمهولة حتى �الآن، م�سيف� �أن �ل�سلط�ت �ستتخذ 
�إجر�ء�ت يف هذ� �ل�س�أن ورمب� �سيتم ��ستغالله� من 

جه�ت �أخرى.
�سوق�   632 وجود  �إىل  �أ�س�ر  ذ�ته  �ل�سي�ق  ويف 
�إىل  م�سري�  �الآن،  حتى  ��ستغالله  يتم  ومل  منجز 
�أن جل�ن� مت تن�سيبه� للنظر ب�الأمر وخل�ست �إىل 
يف  �لن�س�ط  بعث  الإعــ�دة  �لــوالة  تدخل  �سرورة 
�لن�س�ط  على  للق�س�ء  �جلو�رية  �الأ�سو�ق  هذه 

�ملو�زي و�لبط�لة.
من جهة �أخرى �أبرز �مل�سوؤول م� �عتربه ب�لنت�ئج 
�جليدة للمت�بعة �مليد�نية مل�س�لح وز�رة �لتج�رة 
متويل  ل�سم�ن  �ملثلى  و�لتد�بري  �ملو�زي  للن�س�ط 
�ألف   31 �إدمـــ�ج  مــوؤكــد�  لل�سوق  ود�ئــم  م�ستقر 
رمز   40 و��ستحد�ث  �لر�سمي  �لن�س�ط  يف  ن��سط 
وبدون  �ملتنقلة  �لتج�رة  بن�س�ط  �خل��ص  ن�س�ط 

مت  �أنــه  �إىل  م�سري�  بــريوقــر�طــيــة.  �أو  �ــســروط 
جديد  جتــ�ري  �سجل   2000 من  �أزيــد  ت�سجيل 
�أخرى  جهة  من  �ملج�ل.  هذ�  يف   2020 ع�م  يف 
�ألف   785 من  �أزيد  �إح�س�ء  عن  �ملتحدث  ك�سف 
خالل  �لغ�سل  وقمع  �لــرقــ�بــة  ـــو�ن  الأع تدخل 
 55 من  �أزيــد  مع�ينة  عن  �أ�سفر  �ملنق�سي  �لع�م 
ب�سبب  ق�س�ئية  مت�بع�ت  �إىل  �أدت  خم�لفة  �ألف 
�ختالل  �أو  ب�نعد�م  �أو�سح،  كم�  تتعلق،  جت�وز�ت 
به�  متر  �لتي  �ل�سحي  �لظرف  ب�سبب  �لنظ�فة 
�لبالد، الفت� �إىل �أنه �سيتم ت�أطري هذه �ملخ�لفة 
وز�رية م�سرتكة  بقر�ر�ت  �لتنظيمي  من �جل�نب 
للمو�د  �ملنتجة  ــد�ت  ــوح �ل كــل  الحــقــ�  �ستلزم 

�لغذ�ئية وحتى �لتج�ر �ل�سغ�ر ح�سب تعبريه .

''�أل�سيكوم''  جممع  من  ر�سمي  م�سدر  َنَفى 
�الأخــبــ�ر  ع�س�يبو،  �لــرحــمــ�ن  عبد  مل�لكه 
�ملتد�ولة عرب خمتلف و�س�ئل �الإعالم و�لتي 
�لرتخي�ص  على  �ملجمع  ح�سول  عن  حتدثت 
الأجــل  �ل�سن�عة  وز�رة  ــرف  ط مــن  �ملــوؤقــت 
��ستري�د �ل�سي�ر�ت �جلديدة. وتخ�ص �لعملية 
ق�ل  حيث  و''�سيزوكي''،  ''فورد''  �لعالمتني، 
�ملجمع �إن كل م� يتم تد�وله من معلوم�ت يف 

هذ� �ل�سي�ق عب�رة عن ''�إ�س�ع�ت” فقط''.
�أ�س�ر ع�س�يبو �أن جممعه مل ُيودع ملف� نه�ئي� 

�الأ�س��ص  من  �لو�سية  �لــوز�رة  م�ستوى  على 
�الإلــكــرتوين.       ب�ملوقع  �لت�سجيل  فــرتة  بعد 
عدم  حول  �لق�ئم  �جلــدل  على  تعقيبه  ويف 
�لك�سف عن �أ�سم�ء �لوكالء �الأربع �حل�ئزين 
على �لرخ�ص �ملوؤقة ال�ستري�د �ل�سي�ر�ت، �أكد 
�أ�سم�ئهم، د�عي�  �لق�نون ال ي�سمح بك�سف  �أن 
�ل�سن�عة  وزيــر  دعــم  �إىل  �ل�سدد  ذ�ت  يف 
فرح�ت �آيت علي �لذي يرى �أن �لوقوف �سده 

لي�ص من �س�لح �لدولة.
كم� �أ�س�ر م�لك جممع ''�ألي�سكوم موتورز'' �أنه 

وزير  منه  �سلبه�  عالم�ت  خلم�سة  ممثال  ك�ن 
م�  بو�سو�رب،  �ل�سالم  �الأ�سبق عبد  �ل�سن�عة 

خلف ت�سريح 1300 ع�مال.
وقت  يف  �ل�سن�عة  وز�رة  م�س�لح  وك�سفت 
�خل��سة  �ملوؤقتة  �لرخ�ص  توقيع  عن  �س�بق 
وكالء  الأربعة  �جلديدة  �ملركب�ت  ب��ستري�د 
�لوز�رة،  م�ستوى  على  طلب�تهم  ب�إيد�ع  ق�مو� 
�آخرين  مركب�ت  وكالء  �أربعة  �أخطرت  كم� 
لدى  ت�سجيله�  مت  �لــتــي  �لتحفظ�ت  لــرفــع 

در��سة ملف�تهم.

مراعاة القدرة ال�سرائية �سرط لتحديد م�ستحقات
 ا�ستعمال الطريق ال�سّيار

مقاربة جديدة لتعزيز اقت�ساد مبني على املوؤ�س�سات امل�سغرة

م�ستغل غري  �سوقا   632 و  الرئي�س''  ''حمالت  األف   51

ع�سايبو يفند ح�سوله على رخ�سة ا�سترياد ال�سيارات
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و�أ�س�ف �سيتور، خالل نزوله �سيف� مبنتدى 
�ملوؤ�س�سة  هذه  �إن�س�ء  �أن  �ل�سعب،  جريدة 
�لط�قة،  وز�رة  مــع  بــ�لــتــعــ�ون  �سيكون 
�ملتجددة  �لط�ق�ت  موؤ�س�سة  ب�أن  و�أو�سح 
على  �ملن�ق�س�ت  �إطــالق  بنف�سه�  �ستتوىل 
و�ستكون  واليـــ�ت.  ع�سر  ع�سرة  م�ستوى 
�له�س�ب  واليــ�ت  م�ستوى  على  �ملوؤ�س�سة 
تتوفر  �أيــن  �ل�سحر�وية  و�ملن�طق  �لعلي� 

�لط�قة �ل�سم�سية كبرية.
وق�ل ب�أن �إجن�ز حمطة للط�قة �ل�سم�سية 

دوالر  مليون   800 قدره  مبلغ�  يكلف  قد 
 200 كمية  �إقت�س�د  مــن  �سيمكن  لكنه 

مليون مرت مكعب من �لغ�ز �لطبيعي.
و�أ�س�ف �أن �جلز�ئر ت�سعى من �أجل حتقيق 
''ر�بح-ر�بح''  �سر�ك�ت  وخلق  �ملبتغى  هذ� 
هذ�  يف  كبري  ��سدى  له�  �لتي  �لــدول  مع 
�ملج�ل. و�أكد �سيتور، ب�أن �إقت�س�د �لط�قة 
تخ�ص �جلميع، د�عي� �إىل �الإ�سر�ع يف خلق 
منوذج ط�قوي ي�سمح ب�النتق�ل �سريع� �إىل 

�لط�ق�ت �ملتجددة.

قررت �سركة  توزيع �لكهرب�ء و�لغ�ز "�سونلغ�ز" 
تعليق قر�ر قطع �لكهرب�ء و�لغ�ز على �لزب�ئن 
�نته�ء  غ�ية  �إىل  �لديون  �سد�د  عن  �ملت�أخرين 
ف�سل �ل�ست�ء و�قرتحت �ل�سركة على �ملو�طنني 

ت�سديد ديونهم عن طريق �لدفع ب�لتق�سيط.
بــ�الإعــالم لدى  �ملكلف  �أكــد  �الإطـــ�ر  ويف هــذ� 
يف  هدنة  خليل  و�لغ�ز  �لكهرب�ء  توزيع  �سركة 
�خلطوة  �أن  �الأوىل،  �الإذ�عية  للقن�ة  ت�سريح 
ت�أتى ت�س�من� مع �ملو�طنني من �أ�سح�ب �لدخل 
�ملحدود و�س�كنة من�طق �لظل يف ظل �لظروف 
ف�سل  مــع  وتــز�مــنــ�  �جل�ئحة  فر�سته�  �لــتــي 

�ل�ست�ء.
�ملتحدث  ذ�ت  ـــر  ذك �ــســلــة  ذي  �ــســيــ�ق  ويف 
لزب�ئنه�  �ل�سركة  توفره�  �لتي  ب�خلدم�ت 
مر�كز  وتقريب  �اللكرتوين  �لدفع  غر�ر  على 
ب�لتق�سيط  �لدفع  وعملي�ت  �ملو�طن  من  �لدفع 
�لغنب  رفع  �إىل  ترمى  �لتي  �لت�سهيالت  وعديد 

عن �ل�س�كنة.
لالإذ�عة  �ملــو�طــنــون  �أعـــرب  �خــر  ج�نب  مــن 
ت�أجيل   لــقــر�ر  ��ستح�س�نهم  عــن  �جلــز�ئــريــة 
�سركة  توزيع �لكهرب�ء و�لغ�ز ��سرتد�د �لديون 

�ملو�طن  مــع  ت�س�منية  خــطــوة  يف  �ملــرت�كــمــة 
�لب�سيط.

ويبقى ره�ن "�سونلغ�ز" تقدمي خدمة عمومية 
حت�سي�سه  مع   ب�ملو�ز�ة  للمو�طن  نوعية  ذ�ت 

ب�اللتز�م بو�جب�ته �جت�ه �ل�سركة.
عط�ر  �ملجيد  عبد  �ل�سيد  �لط�قة  وزير  وك�ن 
�أطلقت  و�لتي  �سونلغ�ز،  ملوؤ�س�سة  مر��سلة  وجه 
حملة كبرية ال�سرتد�د �لديون �مل�ستحقة لدى 
زب�ئنه�، تعليًق� موؤقًت� خالل فرتة �ل�ست�ء لهته 
�لغ�ز  �أو  �لكهرب�ء  �لعملية. حيث ي�سعب قطع 
و�ملو�طنني  �ملنخف�ص  �لدخل  ذوي  عن  خ��سة 

�ملعزولني

�سعدت �أ�سع�ر �لنفط �خل�م يف �لتع�مالت 
�ملــبــكــرة، لــيــوم �أمــ�ــص �الأربـــعـــ�ء، و�سط 
�آمــــ�ل تــعــ�ف �قــتــ�ــســ�دي، خــ��ــســة لدى 
�إىل ج�نب زي�دة  �لرئي�سة،  �القت�س�د�ت 
�لب�رد  �ل�ست�ء  �لطلب على �لط�قة بفعل 

يف �أوروب�.
من  ث�نوي�  دعم�  ــ�م  �خل �أ�سع�ر  وتلقت 
لتن�سيب  ترقب  و�سط  �لــدوالر،  هبوط 
ب�يدن،  جو  �جلديد  �الأمريكي  �لرئي�ص 

الأربع �سنو�ت ق�دمة.
ومن هذ� �ملنطلق، �رتفعت �لعقود �الآجلة 
الأ�سع�ر خ�م ''برنت'' ت�سليم م�ر�ص �ملقبل 
 56.25 عند  لتتد�ول  �مل�ئة  يف   0.32
ب�الفتت�حية  مــقــ�رنــة  للربميل  دوالر 
�لعلم  مع  للربميل،  دوالر   56.07 عند 
على  �أي�س�  �لتد�والت  ��ستهلت  �لعقود  �أن 

�ختتمت  �أن  بعد  �س�عدة  �سعرية  فجوة 
دوالر   55.90 عند  �الأمــ�ــص  تـــد�والت 
موؤ�سر  �نــخــفــ��ــص  مــع  ـــك  وذل لــلــربمــيــل، 
 90.37 �إىل  �ملــ�ئــة  يف   0.03 ـــدوالر  �ل
مع   ،90.40 عند  ب�الفتت�حية  مق�رنة 
�الأم�ص  تد�والت  �ختتم  �ملوؤ�سر  �أن  �لعلم 

عند م�ستوي�ت 90.50.
ــعــقــود �الآجـــلـــة الأ�ــســعــ�ر  ــت �ل ــع ــف و�رت
فيفري  ت�سليم  ''نيمك�ص''  �لنفط  خــ�م 
لتتد�ول  �مل�ئة  يف   0.41 بن�سبة  �ملقبل 
للربميل  دوالر   53.35 م�ستوي�ت  عند 
مق�رنة ب�الفتت�حية عند 53.13 دوالر 
��ستهلت  �لعقود  �أن  �لعلم،  مع  للربميل، 
�سعرية  فجوة  على  �جلل�سة  تـــد�والت 
�س�عدة بعد �أن �ختتمت تد�والت �الأم�ص 

عند م�ستوي�ت 52.98 دوالر للربميل.

�سيتور يك�سف عن ان�ساء �سركة لتوزيع 
الطاقات املتجدة قبل مار�س املقبل

�سونلغاز تعلق قرار قطع الكهرباء 
والغاز على الزبائن املتاأخرين 

النفط يرتفع مدفوًعا باآمال 
تعاف اقت�سادي

قال وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، �سم�ش الدين �سيتور، اأنه �سيتم اإن�ساء موؤ�س�سة 
لإنتاج وتوزيع الطاقات املتجددة، �ستكون �سبيهة مبوؤ�س�سة �سونلغاز، و�سيتم اإن�ساوؤها نهاية 

الثالثي الأول من 2021.

�سرح فاروق �سيعلي وزير الأ�سغال العمومية والنقل بالنيابة، اأن احلكومة قررت اعتماد درا�سة حول القدرة ال�سرائية للمواطن، قبل 
ال�سروع يف تطبيق اإلزامية دفع م�ستحقات مالية مقابل ا�ستعمال الطريق ال�سّيار "�سرق – غرب"، واأكدت باأن حتديد قيمة امل�ستحقات 

�سيكون بعد درا�سة معّمقة.

تطبيق اإلزامية الدفع ال�ضتغالل الطريق.. 

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية

اقرتحت على املواطنني ت�ضديد ديونهم عن طريق الدفع بالتق�ضيط..



على  و�لــتــعــرف  �لبحث  هيئة  �أعــلــنــت 
�ملــفــقــوديــن �لــتــ�بــعــة حلــكــومــة �لــوفــ�ق 
�كــتــ�ــســ�ف مقربة  �الأربـــعـــ�ء،  �لــلــيــبــيــة، 
ترهونة،  مدينة  يف  جــديــدة  جم�عية 
�أعم�ل  يف  �سرعت   فرقه�  �أن  و�أو�سحت 

�نت�س�ل �لرف�ت.
�لهيئة  �أكــدت  �مل��سي،  �الأ�سبوع  وحتى 
25 مقربة جم�عية يف ترهونة  �كت�س�ف 
ــ�   ــه وجــنــوب �لــعــ��ــســمــة طــر�بــلــ�ــص، و�أن
بينم�  جثة،   115 من  �أكرث  منه�  �نت�سلت 
مفقود�،   330 نحو  �ملفقودين  عدد  يبلغ 
�مل��سي،  و�ل�سبت  �أ�سرهم.  لبالغ�ت  وفق� 
�لوف�ق  حكومة  يف  �لعدل  وز�رة  �أعلنت 
تعرف عدد من �الأه�يل �إىل بع�ص �جلثث 

�ملنت�سلة من مق�بر ترهونة.
ــ�م،  ــع ـــ�م ونــ�ــســف �ل وطــيــلــة قـــر�بـــة ع

�ملتق�عد  ـــو�ء  ـــل �ل مــلــيــ�ــســيــ�ت  �تـــخـــذت 
مركز�  ترهونة  مدينة  من  حفرت  خليفة 
على  لل�سيطرة  �لع�سكرية  لعملي�ته� 
ملي�سي�  �أممية  تق�رير  و�تهمت  طر�بل�ص، 
ملي�سي�ت  �أبرز  �إحدى  وهي  "�لك�ني�ت"، 
حفرت، ب�مل�سوؤولية عن �ملق�بر �جلم�عية.

�لد�خلية  وز�رة  �أعلنت  �ل�سي�ق،  ويف 
بحكومة �لوف�ق �لعثور على جثة متحللة 
جمهولة �لهوية يف منطقة �سيدي �ل�س�ئح، 
جنوبي �سرق طر�بل�ص، و�أ�س�رت يف بي�ن، 
�الأربع�ء، �إىل �أن �س�حب �جلثة "يرتدي 
ت�ريخ  ويعود  ومكبل،  ع�سكرية،  مالب�ص 
جنوب  على  �لــعــدو�ن  فــرتة  �إىل  �لــوفــ�ة 
�لتحقيق�ت  و�أن  طر�بل�ص"،  �لع��سمة 
�س�حب  هوية  عن  �لك�سف  ب�س�أن  ج�رية 

�جلثة، الإبالغ ذويه.

ق.د

وفق "نادي االأ�ضري الفل�ضطيني"

�أم�ص  �لفل�سطيني''،  �الأ�سري  ''نــ�دي  �أعلن 
فل�سطيني�  �أ�سري�   15 "�إ�س�بة  �الأربــعــ�ء، 
ب�سجون �إ�سر�ئيل بفريو�ص كورون�"، م� رفع 
عدد �الإ�س�ب�ت �إىل 265. وق�ل �لن�دي يف 
رميون  �سجن  يف  وقعت  �الإ�س�ب�ت  �إن  بي�ن، 

جنوب �لكي�ن.
�الإعالم  م�سوؤول  �سر�حنة،  �أم�ين  وق�لت 
يف ن�دي �الأ�سري، �إن عدد �ملعتقلني �مل�س�بني 

ب�لفريو�ص �رتفع �إىل 265.
 4400 نحو  �سجونه�  �إ�سر�ئيل يف  وتعتقل 

و170  �سيدة   40 بينهم  فل�سطيني،  �أ�سري 
)دون  �إد�ريــــ�  معتقال   380 ونــحــو  طفال 
ر�سمية.  فل�سطينية  بي�ن�ت  وفق  تهمة(، 
�لفل�سطينية  و�ل�سلطة  �لف�س�ئل  وتقول 
ومــنــظــمــ�ت حــقــوقــيــة حمــلــيــة ودولــيــة، 
�سجون  يف  �ملــرتديــة  �ملعتقلني  ــ�ع  �أو�ــس �إن 
�لفريو�ص،  �نت�س�ر  على  ت�س�عد  �الحتالل 
و�إطــالق  �أو�س�عهم  حت�سني  �إىل  وتــدعــو 

�سر�ح �ملر�سى منهم.
"منظمة  بي�نه  يف  ــري  ــس �الأ� نـــ�دي  ودعـــ� 

�لع�ملية و�للجنة �لدولية لل�سليب  �ل�سحة 
�أجل  من  وع�جال  جدي�  ب�لعمل  �الأحــمــر 
�ل�سن  �ملر�سى، وكب�ر  �إطالق �سر�ح �الأ�سرى 

على وجه �خل�سو�ص".
طبية  جلنة  �إر�س�ل  "على  ب�لعمل  وط�لب 
�ل�سحية  �الأو�ـــســـ�ع  عــلــى  تطلع  ــة،  ــي دول
�الإ�سر�ئيلي،  �الحتالل  �سجون  يف  لالأ�سرى 
يف ظل �لتطور�ت �لك�رثية، جر�ء ��ستمر�ر 

�نت�س�ر �لوب�ء، وت�س�عد �الإ�س�ب�ت".

يوم  هز  عنيف  �نفج�ر  يف  �سخ�س�ن  قتل 
�الإ�سب�نية  �لع��سمة  و�سط  �الأربع�ء  �أم�ص 
خو�سيه  مدريد  بلدية  رئي�ص  وق�ل  مدريد، 
�الأولية  �ملعلوم�ت  �إن  �أمليد�  م�رتينيز  لوي�ص 

ت�سري �إىل ت�سرب غ�ز حمتمل.
قتال  "�سخ�سني  �إن  لل�سح�فيني  �أمليد�  وق�ل 
يف  ملبنى  جزئي  �نهي�ر  يف  ت�سبب  �نفج�ر  يف 
يف  حريق  �نــدالع  يف  وت�سبب  مدريد  و�سط 
�لد�خل". وق�ل �إن "�ملعلوم�ت �الأولية ت�سري 
�سبب  يكون  �أن  �ملحتمل  من  غ�ز  ت�سرب  �إىل 

�النفج�ر".
�الإ�سب�نية  �سيك�ست�"  "ال  قــنــ�ة  وذكـــرت 
�لتلفزيونية، �أن دوي �نفج�ر �سخم �ُسمع يف 
دون  من  مدريد،  �الإ�سب�نية  �لع��سمة  و�سط 
�أن تقدم مزيدً� من �لتف��سيل. و�أبلغ �س�هد�ن 

وك�لة "رويرتز" ب�أنهم� �سمع� �نفج�رً� مدويً�، 
يف  ت�س�عد  �لــدخــ�ن  مــن  عــمــودً�  �إن  وقــ�ال 
�سم�ء �ملنطقة بعد �النفج�ر. ون�سر ن��سطون 
�لبالد  يف  �الجتم�عي  �لتو��سل  مو�قع  عرب 

مق�طع فيديو ق�لو� �إنه� ملوقع �الإنفج�ر. 
وق�لت خدم�ت �لطو�رئ يف مدريد �إن فرق 
�إطف�ء ورج�ل �سرطة يعملون  �إنق�ذ ورج�ل 

يف منطقة �حل�دث حيث وقع �النفج�ر.

ارتفاع عدد االأ�سرى الفل�سطينيني امل�سابني بكورونا اإىل 265

انفجار عنيف يهز و�سط العا�سمة االإ�سبانية مدريد

م�سرع 43 مهاجرا 
باأول حادثة غرق 
قارب يف املتو�سط 

هذا العام
ق�لت وك�الت ب�الأمم �ملتحدة، �إن 

�إفريقي�  من  �الأقل  على  مه�جر�   43
غرقو� قب�لة �س�حل ليبي� ومت �إنق�ذ 

ع�سرة �آخرين يف �أول ح�دث غرق 
�سفينة ب�لبحر �ملتو�سط هذ� �لع�م.

وذكرت وك�لت�ن ب�الأمم �ملتحدة 
�أم�ص �الأربع�ء، �أن 43 مه�جر� على 

�الأقل من غرب �إفريقي� غرقو� 
قب�لة �س�حل ليبي� لدى حم�ولتهم 

�لو�سول الأوروب� بعد �نقالب ق�ربهم 
و�سط �أمو�ج ع�لية يف �أول ح�دث من 

نوعه ب�لبحر �ملتو�سط هذ� �لع�م.
وق�لت �ملنظمة �لدولية للهجرة 

ومفو�سية �الأمم �ملتحدة �ل�س�مية 
لالجئني، يف بي�ن م�سرتك، �إن خفر 

�ل�سو�حل يف مدينة زو�رة �لليبية 
�نت�سلو� ع�سرة ن�جني ونقلوهم 

لل�س�طئ. وتعد ليبي� طريق� رئي�سي� 
للمه�جرين �لذين ي�سعون للو�سول 

�إىل �أوروب�.

روحاين: كرة االتفاق النووي يف ملعب 
اإدارة بايدن و�سنتعامل معها باملثل

العثور على مقربة جماعية جديدة 
يف ترهونة الليبية

�الإيـــــر�ين ح�سن  �لــرئــيــ�ــص  وّجــــه 
ر�س�ئل  �الأربـــعـــ�ء،  �أمــ�ــص  روحــــ�ين، 
جو  �ملنتخب  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إىل 
ب�يدن، د�عيً� �إي�ه �إىل �لعودة لالتف�ق 
�لنووي و�لتعهد�ت �الأمريكية يف هذ� 
�ملفرو�سة  �لعقوب�ت  ورفع  �التف�ق، 
على �إير�ن بعد �ن�سح�ب و��سنطن من 

�التف�ق �لنووي ع�م 2018.
ملجل�ص  �جتم�ع  يف  ــ�ين،  روح و�سدد 
�لتلفزيون  �أورده  مــ�  وفــق  �لـــوزر�ء 
ب�تت  "�لكرة  �أن  عــلــى  ـــــر�ين،  �الإي
بالده  �أن  م�سيفً�  �أمريك�"،  ملعب  يف 
"�ستتع�مل معه� ب�ملثل" خالل �ملرحلة 
"�لتوقيع  �إن  قـــ�ل  حــيــث  �ملــقــبــلــة، 
جمرد  �أ�سدرو�  و�إذ�  �لتوقيع،  مق�بل 
ف�سنقوم  �لتعهد�ت  �إىل  للعودة  �أمــر 
و�ذ� �تخذو� خطوة حقيقية  ب�ملثل، 
حينئذ  �لتعهد�ت،  لتنفيذ  وموؤثرة 
ونتخذ  ب�ملثل  نتع�مل  �أيــ�ــســً�  نحن 

خطوة موؤثرة".
�لع�رمة  فرحته  عن  روح�ين  وعرّب 
دون�لد  �الأمــريكــي  �لرئي�ص  ملــغــ�درة 
ـــ�ه  ــً� �إي ــف ــس تـــر�مـــب، �لــ�ــســلــطــة، و��
و�الإره�بي".  و�مل�ستبد  بـ"�لظ�مل 
ثكنة  �إىل  و��سنطن  "حتول  �إّن  وق�ل 
تر�مب  �سي��س�ت  ثمرة  ع�سكرية، 

�ل�سبي�نية و�ال�ستبد�دية''.

�ل�سغط  ��سرت�تيجية  �أّن  و�أكــــد 
�سد  تر�مب  م�ر�سه�  �لتي  �الأق�سى 
�إير�ن خالل �ل�سنو�ت �الأربع �مل��سية 
و�أّن  ب�لك�مل،  ذريعً�  ف�ساًل  ن�لت  قد 
�ليوم،  �لف�سل  هــذ�  ي�سهد  �لــعــ�مل 
ومعتربً� �أن �حلي�ة �ل�سي��سية لرت�مب 

قد �نتهت، وهو م�ت �سي��سيً�. 
�خل�رجية  وزيـــر  نفى  ج�نبه،  مــن 
يف  ظريف،  جــو�د  حممد  �الإيـــر�ين، 
على  ـــالم  �الإع لو�س�ئل  ت�سريح�ت 
�سب�ح  �حلــكــومــة،  �جــتــمــ�ع  هــ�مــ�ــص 
�سحيفة  �أوردتــه  م�  �سحة  �الأربع�ء، 
مب�حث�ت  حول  �لفرن�سية  "فيغ�رو" 
�الأمم  يف  �الإيــــــر�ين  �ملـــنـــدوب  بــني 
كالم  معتربً�  ب�يدن،  وفريق  �ملتحدة 

مر��سل فيغ�رو غري �سحيح. 
حــ�جــة  "ال  �أنـــــه  ظـــريـــف  و�أكــــــد 
�الإد�رة  �أن  هو  حدث  فم�  للتف�و�ص، 
ومن  تعهد�ته�،  نق�ست  �الأمــريكــيــة 
و�جب ب�يدن رفع �لعقوب�ت"، م�سيفً� 
�سنعود  �لعقوب�ت  رفع  ح�ل  "يف  �أنــه 
�إىل �التف�ق �لنووي". ورف�ص ظريف 
�لتف�و�ص حول �التف�ق  �إع�دة  �أي�سً� 
�لنووي، موؤكدً� �أن "ق�س�ي� �ل�سو�ريخ 
و�ملنطقة مل تكن �سمن �التف�ق ولن 
بــالده  رفــ�ــص  على  مــ�ــســددً�  تكون"، 

�لتف�و�ص ب�س�أنه�.  

االأمم املتحدة

تطوي الوليات املتحدة الأربعاء �سفحة يف تاريخها مع مغادرة الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب وا�سنطن اىل فلوريدا قبل �ساعات على اأداء جو بايدن 
اليمني ودخوله البيت الأبي�ش، مقدما نف�سه كجامع لبالد مق�سومة وقلقة وت�سجل وفيات باأعداد كربى بفعل الوباء.

�أخــــري� حــظــ� موفق�  ـــه متــنــى  �أن ومـــع 
تر�مب  يهنىء  مل  ر�س�لته،  يف  لب�يدن 
م�سبوق  غري  �أمر  وهو  �ملنتخب  �لرئي�ص 

منذ 150 ع�م� 
يف  �لت�ريخ  كتب  �ليوم  هــذ�  �سيدخل 
ب�سبب  خ�سو�س�  �ملــتــحــدة  �لـــواليـــ�ت 
و�سول �مر�أة �ىل من�سب ن�ئب �لرئي�ص 
يف  قــوة  ــرب  �أك تــ�ريــخ  يف  �الأوىل  للمرة 
 56( ه�ري�ص  ك�م�ال  �ست�سبح  �لع�مل. 
�أ�سول  مــن  �ــســود�ء  ـــر�أة  �م �أول  عــ�مــ�( 

هندية تتوىل هذ� �ملن�سب.
�سل�سلة  تن�سيبه  بعد  ب�يدن  �سيوقع 
تكر�ص  �لبي�س�وي  �ملكتب  يف  مر��سيم 
�لف�رق مع عهد تر�مب تتعلق مبو��سيع 

�ملن�خ و�لهجرة و�لدبلوم��سية.
يجري حفل تن�سيب ب�يدن يف �جو�ء 

فريو�ص  �نت�س�ر  تــ�أثــري  حتــت  خ��سة 
خلفه�  �لتي  و�ل�سدمة  �مل�ستجد  كورون� 

عن  �أ�سفر  �لــذي  �لكونغر�ص  �قتح�م 
خم�سة قتلى.

�لتي  �حلــ�ــســود  حــ�ــســور  عـــدم  ب�سبب 
�ىل  �لــيــوم  هــذ�  مثل  يف  عــ�دة  تتدفق 
ج�دة "ن��سون�ل مول" يف و��سنطن لروؤية 
�سيقف  ب�يدن  فــ�ن  �جلــديــد،  �لرئي�ص 
�مريكي  �ألــف علم   190 من  �أكــرث  �مــ�م 

ن�سبت لتمثيل �ملو�طنني �لغ�ئبني.
تثبيت  عملية  بــــد�أت  ــتــظــ�ر،  �الن يف 
�لرئي�ص  �خــتــ�رهــم  ــن  ــذي �ل ـــــوزر�ء  �ل
�ل�سيوخ  جمل�ص  يف  �لثالث�ء  �ملنتخب 
م�  �أ�سرع  يف  عمله�  �حلكومة  تبد�أ  لكي 
�لكربى  �لتحدي�ت  مو�جهة  يف  ميكن 

�لتي تو�جهه� �أمريك�.
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االأكادميية  قيادات  من   2 بينهم  م�سرعهم  اأ�سخا�ص   3 لقي 
للذخرية  انفجار يف خمزن  اإثر  االأربعاء،  اأم�ص  الليبية،  البحرية 
مبقر االأكادميية، غربي العا�سمة طرابل�ص.وفق ما اأوردته و�سائل 

اإعالم حملية.
وذكرت ف�سائية ''فرباير''، اأن ''اآمر االأكادميية البحرية العميد 
لقيا  اأبو �سالح،  �سامل  العميد  البحرية  الكلية  واآمر  اأيوب،  اأحمد 
مبقر  للذخرية  خمزن  انفجار  اإثر  �سب  حريق  جراء  م�سرعهما 

االأكادميية مبنطقة جنزورغربي طرابل�ص.
االإعالمي  امل�ست�سار  عن  االأحرار''  ''ليبيا  ف�سائية  نقلت  فيما 
اأحمد  العميد  بينهم  اأ�سخا�ص   3 ''وفاة  قوله:  ال�سحة،  بوزارة 

اأيوب والعميد �سامل اأبو�سالح، واإ�سابة 5 اآخرين''.

وباء  عن  الك�سف  حملة  نتائج  املغرب،  يف  الرتبية  وزير  قدم 
فريو�ص كورونا والتي مت تنظيمها يف املدار�ص خالل اال�سبوعني 
الربوتوكول  بف�سل  قليلة  اإ�سابات  ت�سجيل  مت  حيث  املا�سيني، 

ال�سحي الذي مت اعتماده داخل املدار�ص.
لفريو�ص  اجلديدة  ال�ساللة  عن  الك�سف  عملية  وبخ�سو�ص 
االإعدادي  امل�ستوى  من  تلميذ  األف   30 ا�ستهدفت  التي  كورونا 
اأن  الوزير  اأفاد  فقد  كربى،  مدن  �ستة  �سملت  والتي  والثانوي، 
ن�سبة االإ�سابة بلغت يف �سفوف هوؤالء التالميذ 2 يف املئة، وهو 
اأن هذا املعدل امل�سجل  اإ�سابة، م�سيفا:   600 ما يعادل حوايل 
من  بكثري  اأقل  يظل  التالميذ  �سفوف  يف  االإيجابية  لالإ�سابات 
املعدل العادي لالإ�سابات امل�سجل يف عموم ال�ساكنة، والذي يبلغ 

املئة. يف   6.5

 4 مقتل  عنها،  �سادر  بيان  يف  النيجرية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
نا�سفة.  عبوة  انفجار  جراء  اآخرين   8 وجرح  نيجريني  جنود 
من  عنا�سر  مطاردة  خالل  وقع  االنفجار  اأن  الوزارة  واأو�سحت 
جماعة بوكو حرام جرت بعد هجوم ا�ستهدف مع�سكرا للجي�ص 
يف منطقة "ديفا ـ ت�سيتيما وانغو" يف منطقة بحرية ت�ساد جنوب 

�سرقي البالد.

اأعلنت وزارة الداخلية الرتكية، االأربعاء، اإطالق عملية اأمنية 
عن�سر  األفي  من  اأكرث  مب�ساركة  البالد،  �سرق  جنوب  يف  جديدة 

اأمن، وت�ستهدف عربها عنا�سر حزب "العمال الكرد�ستاين".
وك�سفت وزارة الداخلية، يف بيان، عن اأّن العملية ا�سمها "اإران2 
القوات  "مب�ساركة  بكر،  ديار  ريف  منطقة  يف  واأطلقت  ليجة"، 
لقوى  التابعة  اخلا�سة  والقوات  للجندرمة،  التابعة  اخلا�سة 

ال�سرطة، وعنا�سر احلرا�ص، مبجموع 2024 عن�سرًا".
واأ�سافت اأّن العملية تاأتي متتابعة مع عملية "اإران االأوىل التي 
اأطلقت قبل ع�سرة اأيام، وت�ستمر يف منطقة ليجة التابعة لوالية 
ديار بكر، حيث ي�سارك يف العملية 116 فريقًا من اأجل العمليات 
العنا�سر  على  الق�ساء  العملية  من  والهدف  اخلا�سة،  واملهام 

امل�سلحة داخل البالد".

اأم�ص االأربعاء، نداء ملحا جديدا جلميع  البابا فرن�سي�ص  اأطلق 
الدول وال�سعوب، من اأجل عامل خال من االأ�سلحة النووية.

وقال البابا فرن�سي�ص خالل خطابه، اإن "معاهدة حظر االأ�سلحة 
"االأمر  اأن  االأيام"، مبينا  التنفيذ يف هذه  النووية �ستدخل حيز 
هذه  �سراحة  حتظر  قانونيا،  ملزمة  دولية  و�سيلة  باأول  يتعلق 
القنابل التي يكون ال�ستخدامها اأثر ع�سوائي"، حيث "ت�سرب يف 

وقت ق�سري عددا كبريا من النا�ص وت�سبب �سررا هائال للبيئة".
العمل  وال�سعوب على  الدول  جميع  بقوة  اأ�سجع  "اإنني  واأ�ساف: 
بعزم لتهيئة الظروف الالزمة لعامل خال من االأ�سلحة، من خالل 
حيث  االأطراف،  متعدد  والتعاون  بال�سالم  النهو�ص  يف  امل�ساهمة 

الب�سرية اأحوج ما تكون اإليه اليوم".

املغرب.. 600 اإ�سابة بكورونا مت 
ت�سجيلها يف املدار�س

النيجر.. 4 قتلى من اجلي�س 
واإ�سابة 8 اآخرين يف انفجار قنبلة

تركيا تطلق عملية جديدة �سد 
اأمني عن�سر  األفي  "الكرد�ستاين" مب�ساركة 

البابا فرن�سي�س يطلق نداء لنزع ال�سالح 
النووي والرتويج لعامل خال من االأ�سلحة

انفجار يودي بحياة قيادات بالبحرية 
الليبية

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل اأمريكا تفتح ف�سال جديدا مع و�سول بايدن ورحيل ترامب
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ب�شري بوجعادة: )رئي�س الفريق(

العاي�ص. �ص 
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اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

�سمن اللقاءات الودية التي يعتربها اجلهاز 
الفني املعيار االأمثل لتقييم م�ستوى الالعبني 
وفر�سة لت�سحيح االأخطاء واجه �سباب باتنة 
تكون  اأن  ويرتقب  القبة  رائــد  اأم�ص  ع�سية 
تقيمية  حمطة  مبثابة  الــوديــة  املواجهات 
ومنا�سبة  اجلاد،  العمل  من  اأ�سبوع  من  الأزيد 
وبعث  التاألق  ملوا�سلة  ال�سابة  الوجوه  لبع�ص 
و�سيكون  هذا  الفني  للطاقم  اطمئنان  ر�سالة 
باتنة يف  ل�سباب  مناف�ص  اآخر  البليدة  اإحتاد 
ودياته من خالل اللقاء املرتقب يوم ال�سبت 
نتائجه  توحي  الــذي  الرتب�ص  اإختتام  يف 
وفق  منه  املرجوة  الغاية  بتحقيق  االأولية 

ودية  مباراة  �سمن  الذي  رحموين  تقديرات 
وهذا  باتنة،  اإىل  الوفد  عــودة  لــدى  ــرى  اأخ
�سد مولودية ق�سنطينة يوم 2 فيفري القادم 
ارتياحه  عن  رحموين  مــراد  عرب  ذلــك،  اإىل 
حلالة التح�سن التي وقف عليها على م�ستوى 
تدريجيا  تطورا  مل�ص  اأنه  مو�سحا  الت�سكيلة، 
من لقاء الآخر، وهو ما يعك�ص جناعة وجدية 
ومع  الفني  الطاقم  بــه  يقوم  ــذي  ال العمل 
لعمل  بحاجة  زال  ما  الفريق  باأن  يرى  ذلك 
تلقى  الذي  اخللفي  اخلط  يف  خا�سة  اإ�سايف 
اجلاهزية  بلوغ  اأجل  من  وهذا  اأهــداف  عدة 
قبل  االأف�سل  عن  بحثه  يعني  ما   ، املرجوة 

انطالق البطولة يوم 12 فيفري املقبل.
من جهة اأخرى عرف ترب�ص الفريق ح�سور 
رئي�ص الفريق فرحات زغينة الذي عرب عن 
اإعجابه بامل�ستوى الذي ظهر به الفريق، قبل 
للهواة،  الوطنية  الرابطة  مقر  اإىل  التنقل 
تركز  حيث  مالك،  علي  رئي�سها  التقى  اأيــن 
ديون  اإ�سكالية  حول  الرجلني  بني  احلديث 
�سرورة  اللقاء  اأفــرز  وقــد  املنازعات  جلنة 
ت�سديد هذه الديون لتاأهيل الالعبني اجلدد 
رئي�ص  انتظار عودة  االإجازات يف  وا�ستخراج 
الكامريون  مــن  زط�سي  الــديــن  خــري  الــفــاف 

للح�سم وب�سكل نهائي يف هذه الق�سية.        

منذ  خن�سلة  احتاد  تتبعها  التي  التح�سريات  من  �سل�سلة  بعد 
يف  للبدء  الثانية  الرابطة  لفرق  االأخ�سر  ال�سوء  اإعــطــاء 
التح�سريات وبرجمة  اأول مباراة ودية اأمام هالل �سلغوم العيد 
الرئي�ص  قرر  اأين  اجلد،  مرحلة  يف  الدخول  اخلنا�سلة  يتاأهب 
وليد بوكرومة الدخول يف ترب�ص مغلق بداية من هذا اجلمعة 
اأين ي�سد الفريق الرحال اإىل ا�سطوا يل �سبيحة اليوم اخلمي�ص 
ويكون فندق املهدي مقر االإقامة لوفد االحتاد، ومن خالله مت 
�سبط برنامج التح�سريات ومن جهته املدرب عبد احلق معا�سي 
اأكد اأن فريقه �سيخو�ص اأربعة مواجهات ودية من خالل ع�سرة 
واحتاد  بوفاريك  وداد  دمــان  رفقاء  و�سيواجه  كاملة،  ــام  اأي
البليدة ورائد القبة بينما املناف�ص الرابع �سيتم التعرف عليه 
الحقا، واأكد املتحدث اأن هذا الرتب�ص �سيكون جد مفيد لفريقه 

للوقوف  فر�سة  هي  وكذلك  الر�سمية،  اللقاءات  خو�ص  قبل 
اأكرث على بع�ص النقائ�ص ويعمل اأكرث من معاجلة كل ما يتطلب 
�سريكز  الثالثة، كما  التن�سيق بني اخلطوط  ال�سيما من جانب 
على النجاعة الهجومية التي تبقى ال�سالح القوي يف ظل وجود 

مهاجمني مهاريني.

مع  اليوم  ع�سية  اأخرى  مرة  املوعد  يتجدد 
لبطولة  حت�سبا  وديــة  حت�سريية  حمطة 
�سيدي  اأبناء  �سيكون  حيث  اجلديد،  املو�سم 
اأرغي�ص على موعد و�سابع الوديات املدرجة 
هالل  اأمـــام  اال�ــســتــعــدادات،  برنامج  �سمن 
�سي�ستغلها  التي  املباراة  وهي  العيد،  �سلغوم 
الطاقم الفني بقيادة زكري ح�سني للوقوف 
على مدى تقدم حت�سريات وجتاوب عنا�سر 
امل�سطرة،  التدريبية  الربنامج  مع  الت�سكيلة 
الت�سكيلة  �سبط  يف  الــ�ــســروع  جــانــب  اإىل 
االأ�سا�سية املعنية باملناف�سة الر�سمية املقررة 

تقرر  املواجهة  اأن  كما  القادم  فيفري  �سهر 
لتفادي  مليلة  بعني  دبيح  دمان  مبلعب  لعبها 
اأن  املرتقب  ومن  للفريقني،  طويلة  �سفرية 
اإمكانيات العبيه  يقف التقني الباتني على 
بفريق  �سيجمعه  الذي  اللقاء  هذا  يف  جيدا 
واأنه  �سيما  الثقيل،  العيار  من  خ�سما  يعترب 
وبالتايل  م�ستوى،  اأعلى  من  عنا�سر  ميتلك 
اختبارا  �ستكون  التح�سريية  املواجهة  فاإن 
حقيقيا لعديد العنا�سر، ولو اأن املدرب زكري 
�سيحاول اأخذ نظرة اأولية على تعداده لهذا 
ما  �سيلعب  االحتاد  اإن  القول  وميكن  املو�سم 

انطالق  قبل  وديــة  لقاءات   10 عن  يقل  ال 
جدا  مقبول  عــدد  وهــو  الر�سمية  املناف�سة 
الت�سكيلة  الفني من �سبط  و�سيمّكن الطاقم 
اخلطوط  بــني  االنــ�ــســجــام  وخــلــق  املثالية 

الثالث.
كما دخلت اإدارة الفريق يف �سباق مع الزمن 
البلدية  اإعانة  على  احل�سول  ق�سد  وذلــك 
وهي  �سنتيم،  مبليارين  تقدر  مالية  بقيمة 
جرعة  مبثابة  تــكــون  قــد  الــتــي  االإعــانــة 
اأك�سجني الإدارة النادي يف ظل االأزمة املالية 

اخلانقة التي يتخبط فيها الفريق.

�سبط مدرب جمعية اخلروب خزار برنامج 
اأكد  حيث  املقبلة،  املرحلة  خالل  الوديات 
الفريق  �ستواجه  اجلمعية  اأن  خزار  املدرب 
مبلعب  اخلمي�ص  يـــوم  �سبيحة  الــرديــف 
مع  االإتــفــاق  تعذر  ظــل  يف  حــمــداين  عابد 
الثانية  واملواجهة  املــجــاورة،  الفرق  بع�ص 
ال�ساوية  باحتاد  اخلروبي  الفريق  �ستجمع 
يوم  ح�سونة  زرداين  ملعب  اأر�ــســيــة  على 
االثنني القادم و�ستكون فر�سة لفتح �سفحة 
التي  ــداث  االأح بعد  الفريقني  بني  جديدة 
املواجهة  اأمــا  االآن،  من  �سنوات  قبل  وقعت 

الثالثة ف�ستكون �سد هالل �سلغوم العيد يوم 
اخلمي�ص القادم مبلعب عني مليلة، كما يفكر 
اأمام  رابعة  مقابلة  برجمة  يف  خزار  املدرب 
البطولة،  بداية  قبل  مليلة  عني  جمعية 
كما يبقى اإحداث تغيري على الربنامج قائما 

خالل االأيام املقبلة.
ومــن جانب اأخــر قــرر املــدرب خــزار اإنــزال 
بعد  الـــرديـــف  �ــســنــف  اإىل  ــني  ــب الع  04
االأمــر  ويتعلق  ال�سلف  ترب�ص  مــن  الــعــودة 
وم�سيخ  لب�سري  بوقطاية،  بوزيتونة،  بكل 
وال�سبب يف ذلك هو رغبة املدرب يف غربلة 

البطولة،  بداية  قبل  وتقلي�سه  التعداد 
ــــروب العبي  بــلــديــة اخل وطـــمـــاأن رئــيــ�ــص 
يف  املالية  م�ستحقاتهم  بت�سوية  اجلمعية 
بعد  اخلطوة  هذه  وجاءت  العاجل  القريب 
بخ�سو�ص  تذمرهم  عن  الالعبون  اأعرب  اأن 
مت  كما  املالية  م�ستحقاتهم  ت�سوية  عــدم 
اإدارة  وتبذل  �سابق،  وقت  يف  عليه  االإتفاق 
من  كبرية  جمهودات  عريبي  زوبري  الرئي�ص 
اأجل توفري ال�سيولة املالية الالزمة لت�سوية 
اأجرة �سهرية واحدة على االأقل قبل بداية 

املو�سم اجلاري.

الهاوي  للنادي  جديدا  رئي�شا  اإنتخابكم  بعد  كلمة  بداية 
لالإحتاد؟ 

الوالية  اأندية  اأعــرق  راأ�ــص  على  باإنتخابي  جدا  �سعيد  اأنا 
اأع�ساء  كل  واأ�سكر  فريقي،  خلدمة  �ساأ�سعى  حيث  الرابعة 
العمل  و�ساأبادلهم  ثقتهم،  منحوين  الذين  العامة  اجلمعية 

اجلدي واملتوا�سل لتحقيق ما يودون بلوغه بوا�سطتي.

به  و�شرحوا  واالأن�شار  العامة  اجلمعية  اأع�شاء  بلوغه  يود  ما 
ت�شتطيع  فهل  مو�شم،  كل  امل�شاكل  �شيناريو  من  التخل�س  هو 

ان تعدهم بذلك؟
اأن  بالتحديد،  االنتخابية  العامة  اجلمعية  ويف  يل  �سبق 
االأمان  بر  يف  االإحتــاد  و�سع  اإىل  جاهدا  �ساأعمل  باأنني  قلت 
الفريق  بيت  يف  املتواجدة  الكبرية  امل�ساكل  من  والتخل�ص 
و�ساأ�سع النقاط على احلروف خالل اأول اجتماع مع اأع�ساء 
الكفيلة  ال�سبل  حول  ونت�ساور  و�سنتحاور  العامة،  اجلمعية 
للنجاح  و�ساأبذل ق�سارى جهدي  امل�سطرة،  االأهداف  بتحقيق 

يف مهمتي.

وما هي م�شاريعك امل�شطرة ؟
فريق  كان  الــذي  املدر�سة  اإ�سم  ــاع  اإرج هو  الرئي�سي  هديف 
اإحتاد عني البي�ساء معروفا به، و�ساأحدث تغيريا �سامال على 
الفئات ال�سابة، و�سيم�ص ذلك الالعبني، وكذا املدربني وحتى 
ال�سابة،  الفئات  م�سوؤول عن  تن�سيب  و�ساأعمد اىل  امل�سريين، 

با�ستطاعته حتمل هذه امل�سوؤولية الكبرية.

ب�شبب  �شعبة  مالية  و�شعية  يعي�س  الفريق  باأن  تعلم  اأنت 
احلجز على الر�شيد، فكيف �شيكون حتركك وفق ذلك؟

دائن  كل  الأن  الدائنني  مع  �سراع  يف  الــدخــول  اأود  ال  ــا  اأن
الهاوي وممتلكاته،  النادي  اأمثل  واأنا  تنفيذية،  �سيغة  ميلك 
مع  جل�سات  لعقد  و�ساأ�سعى  عليها  اأحافظ  حتى  و�ساأتفانى 
على  احل�سول  من  ليتمكنوا  الو�سعية  لهم  و�سرح  الدائنني 

اأموالهم العالقة.

بعد  اإ�شتهدافه  يجب  باأنه  يقول  من  هناك  لل�شعود،  بالن�شبة 
�شنتني من االآن؟

�سغطا  ت�سكل  الأنها  بالذات  النقطة  هذه  يف  اخلو�ص  اأود  ال 
اإنتخابي اأكدت باأن هديف مع االأول هو بناء  علينا واأنا عقب 
املوا�سم  عك�ص  تامة  باأريحية  البقاء  يحقق  تناف�سي  فريق 

املن�سرمة وبعدها �سن�سبط اأهداف اأخرى.

الفنية  العار�شة  قيادة  لتويل  لديك  املر�شح  املدرب  هو  ومن 
لفريقك؟

يبقى �سعدان فالح مر�سحا لدي وبقوة، و�ساأقرتح اإ�سمه على 
اأع�ساء املكتب امل�سري.

حلد االآن مل تبا�شروا اإ�شتعداداتكم للمو�شم اجلديد باملقارنة مع 
النوادي االأخرى ما تعليقك على االأمر؟

املقبل  الكروي  ملو�سم  ر�سمية  ب�سفة  التح�سريات  �ستنطلق 
خالل االأيام القادمة بعد تعيني مدرب جديد واأ�سيف اأي�سا 
الثاين  الق�سم  يف  الــكــروي  املو�سم  لبداية  الكثري  بقي  اأنــه 
هواة،وباإمكاننا اأن نكون جاهزين للمو�سم املقبل 2021 بكل 

اأريحية.

وما هي كلمتك االأخرية؟
اأمتنى اأن نوفق جميعا خلدمة فريقنا الذي كان ينق�سه اإنعدام 
والكراهية  التنافر  جعل  ما  واأبنائه،  مكوناته  بني  التوا�سل 
يدب بينهم، و�ساأعمل على مل �سمل اأ�سرة االإحتاد مل�سلحته اأوال 
واأخريا واأدعو جميع حمبي واأبناء الفريق التعاون والت�سامن 
كما  احلقيقة  ملكانته  واإرجاعه  للفريق  االعتبار  رد  اأجل  من 
الكثري  التي عملت  والريا�سة  ال�سباب  ملديرية  بال�سكر  اأتقدم 
التي كان يعي�سها يف  ال�سعبة  الو�سعية  الفريق من  اإخراج  من 

ظل الفراغ االإداري.

العلمة  مولودية  بيت  من  مقربة  م�سادر  اأكــدت 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االإحتادية  م�سوؤويل  اأن 
بني  احلا�سل  الــ�ــســراع  ملف  اإحــالــة  ف�سلوا  قــد 
املحكمة  اإىل  الهاوي  والنادي  التجارية  ال�سركة 
الريا�سية باجلزائر العا�سمة من اأجل الف�سل يف 
املو�سم  الفريق خالل  �ستتوىل ت�سيري  التي  اجلهة 
اجلاري، ومن املنتظر اأن يتم درا�سة ملف ال�سكوى 
املقدمة من طرف جمل�ص اإدارة ال�سركة التجارية 
القادم،  االإثــنــني  يــوم  الريا�سية  املحكمة  لــدى 
حيث تبقى االأمال معلقة على الف�سل يف ال�سراع 

احلا�سل يف اأقرب وقت ممكن.
فونا�ص  التجارية  لل�سركة  العام  املدير  ورف�ص 
ه�سام االإلتحاق بالنادي الهاوي رغم الطلب املقدم 
له من طرف رئي�ص البلدية حيث اأكد فونا�ص اأنه 
الأن  الراهن  الوقت  يف  متاهات  اأي  يف  يدخل  لن 
مهامه وا�سحة يف الفريق، ومن جانب اأخر اأودعت 
بعد  الدائرة  م�سالح  لدى  �سكوى  الفريق  اإدارة 

منع الفريق من التدرب على اأر�سية ملعب حار�ص 
غاية  اإىل  للتنقل  الفريق  اإ�سطر  حيث  البلدي، 
مع  التح�سريات  الإ�ستكمال  املجاور  البالعة  ملعب 

الذي كان مقررا يف مدر�سة عني  الرتب�ص  تاأجيل 
االأ�سبوع  غاية  اإىل  العا�سمة  باجلزائر  البنيان 

املقبل. 

بلعريبي  �سعيد  العلمة  مولودية  مدرب  وحتدث 
ب�سريح العبارة موؤكدا اأن الطرف الذي كان وراء 
م�سوؤولية  له  ال�سراع  واإنــدالع  االأو�ــســاع  تاأجيج 
ال  املولودية  الأن  الفريق  اأن�سار  اأمــام  تاريخية 
وقال  الــراهــن  الوقت  يف  لها  يحدث  ما  ت�ستحق 
بلعريبي :"من كان وراء اإندالع ال�سراع احلا�سل له 
بالن�سبة  اأمام اجلميع خا�سة  تاريخية  م�سوؤولية 
لالأن�سار الذين ال ي�ستحقون ما يحدث للفريق يف 
التح�سريات  �سري  بخ�سو�ص  اأما  الراهن"،  الوقت 
اإىل  متوقفة  االأمور  اأن  يرى  بلعريبي  املدرب  فاإن 
�ست�سري  التي  باجلهة  اخلا�ص  القرار  �سدور  غاية 
الفريق وقال املدرب يف هذا ال�سياق :"نحن ننتظر 
يف القرار النهائي، واالأمور �سبه متوقفة يف الوقت 
الع�سالت،  تقوية  قاعة  يف  تدربنا  حيث  الراهن، 
وال ميكن احلديث عن التح�سريات اأو الرتب�ص يف 
يف  االأو�ساع  اإنفراج  وناأمل  احلايل،  الغمو�ص  ظل 

اأقرب وقت ممكن". 

ال�سباب لتفادي الغرق والوفاق للحفاظ على ال�سدارة 

الأهلي يبحث عن اأول اإنت�سار وعبا�س مدربا جديدا للكتيبة ال�سفراء 

الريا�سية  املحكمة  اإىل  الإداري  ال�سراع  "الفاف" حتيل 

ال�سبت  يوم  ترب�سه  "الكاب" يختتم 
وي�سمن مباراة ودية �سد املوك 

الإحتاد يواجه ال�ساطو ع�سية اليوم 
والإدارة تنتظر دخول اإعانة البلدية

املدرب خزار ي�سبط برنامج
 املباريات الودية 
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بني  ومــن  منها،  يعاين  كــان  التي  االإ�سابة  من 
االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على  املنتظرة  التغيريات 
الهجوم  خط  يف  تــوري  مليك  املــايل  اإقحام  هي 
بدال من هداف الفريق والبطولة عمورة، حيث 

للمهاجم توري الأول  الفر�سة  الكوكي منح  قرر 
مرة هذا املو�سم.

عن  الكوكي  نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  وحتدث 
اأم�سية  ق�سنطينة  �سباب  اأمام  املنتظرة  املباراة 
اأن الوفاق �سيتنقل من  هذا اجلمعة موؤكدا على 
اأجل حتقيق الفوز يف هذه اخلرجة قائال يف هذا 
ال�سدد :"مل نتاأثر بالتعرث اأمام العميد وح�سرنا 
يف  الــفــوز  ــل  اأج مــن  وذاهــبــون  للمباراة،  جيدا 
و�سنوؤدي  املجموعة  روج  يف  وقوتنا  ق�سنطينة، 
مباراة كبرية"، وبخ�سو�ص الغيابات املوجودة يف 
ت�سكيلة الوفاق فقد اأكد املدرب الكوكي اأنه تعود 
على هذا االأمر بالنظر لكون الفريق خا�ص اأغلب 
املباريات بتعداد مبتور وقال التقني التون�سي يف 
مكتمل  بتعداد  لقاء  اأي  نلعب  ال�سدد :"مل  هذا 
منذ بداية املو�سم ومتعودون على هذا الظرف، 
يجب  لكن  الفريقني  عند  املباراة  قيمة  وندرك 
اأن تبقي يف اإطارها الريا�سي، واملنعرج القادم ال 
يختلف عن املنعرجات ال�سابقة ونحن جاهزون 
اللقاء  هــذا  مــع  التعامل  وعلينا  مناف�ص  الأي 

بتحفيز متوازن".

هذا  اأم�سية  �سيفا  �سطيف  وفــاق  ينزل 
مبلعب  ق�سنطينة  �سباب  على  اجلمعة 
ال�سهيد عابد حمداين باخلروب يف لقاء 
اجلولة التا�سعة من البطولة واملربمج دون 
ح�سور اجلمهور ب�سبب تدابري الوقاية من 
الوفاق  ت�سكيلة  وتبحث  كورونا،  فريو�ص 
لتدارك  اإيجابية  بنتيجة  الــعــودة  عن 
اخل�سارة املفاجئة التي تلقاها الفريق يف 
اأمام مولودية اجلزائر،  اجلولة الفارطة 
العودة  عن  ال�سطايفية  الت�سكيلة  تبحث 
اأو عــلــى االأقــــل الــعــودة  ــفــوز  بــنــقــاط ال
بنقطة التعادل وتفادي الهزمية يف هذه 
املباراة املحلية بغية احلفاظ على ريادة 
املطارد  عن  الفارق  اأن  خا�سة  الرتتيب 
ــر يف حــدود  ــزائ املــبــا�ــســر مــولــوديــة اجل
الريادة  فقدان  معناه  تعرث  واأي  نقطتني 

للمرة االأوىل منذ بداية املو�سم اجلاري.
خلــدمــات  الـــوفـــاق  ت�سكيلة  وتــفــتــقــد 
�سباب  مــبــاراة  خــالل  الالعبني  من  عــدد 
جحنيط  القائد  ــرار  غ على  ق�سنطينة 

يتوا�سل  كما  لــعــوايف،  االأي�سر  واملــدافــع 
جاهلي  خـــريي،  لعريبي،  مــن  كــل  غــيــاب 
ت�سجيل  مع  اأي�سا  االإ�سابات  ب�سبب  وبياز 
تعافيه  بعد  دايل  املــيــدان  و�سط  ــودة  ع

املقبلة،  الــفــرتة  يف  الفريق  ــول  ح اجلميع 
وكان عبا�ص قد اأ�سرف يف بداية املو�سم على 

تدريب وداد تلم�سان قبل اأن يف�سخ عقده مع 
النادي ب�سبب تراجع النتائج.

هذا  اأمــ�ــســيــة  الـــربج  ــي  اأهــل ي�ستقبل 
اجلمعة مبلعب 20 اأوت 1955 ال�سيف 
ــقــاء اجلــولــة  ــــاد الــعــا�ــســمــة يف ل اإحت
االأول،  املحرتف  بطولة  من  التا�سعة 
حتتل  التي  االأهــلــي  ت�سكيلة  وتبحث 
بر�سيد  الرتتيب  يف  االأخــرية  املرتبة 
يف  االأول  الــفــوز  حتقيق  عــن  نقطتني 
�سعوبة  رغـــم  ــم  املــو�ــس هـــذا  بــطــولــة 
الــذي عــاد بقوة  اأمــام االإحتــاد  املهمة 
التعرث  ويبقى  الفارطة،  اجلــوالت  يف 
يف  الربايجية  الت�سكيلة  على  ممنوعا 
لقاء الغد لتفادي تعقد و�سعية الفريق 

اأكرث يف الرتتيب العام.
اأم�سية  انعقد  الذي  االجتماع  وخل�ص 
بن  العلمي  الرتفيه  مبركز  اأم�ص  اأول 
بوعريريج  بــرج  مبدينة  علي  حالة 
بني اأع�ساء جمل�ص االإدارة ل�سركة ذات 
اأ�سهم منور اأهلي برج بوعريريج ورئي�ص 

م�سطفى  تن�سيب  اإىل  الهاوي  النادي 
للنادي مع تعيني  العيا�سي مديرا عاما 
و�سليم  للفريق  مــدربــا  عبا�ص  عزيز 
فو�سيل مدربا للحرا�ص مع االإبقاء على 
للمدرب  م�ساعدا  بو�سبيعة  النور  عبد 
حم�سر  ماليك  �ــســراد  ال�سيد  وتعيني 
مناق�سة  االجتماع   عــرف  كما  بــدين، 
الفريق  تخ�ص  ــي  ــّت ال الــنــقــاط  ـــم  اأه
مال  راأ�ص  وفتح  االكتتاب  ق�سية  ومنها 
مينحون  جـــدد  مب�ساهمني  الــ�ــســركــة 
االإ�سافة للفريق �سواء ماديا اأو معنويا 
حوله  واالإلــتــفــاف  بــاالأهــلــي  للوقوف 
يف  ال�سلبية  نتائجه  �سل�سلة  وحت�سني 

اجلوالت املا�سية.
عزيز  لالأهلي  اجلديد  املــدرب  واأكــد 
عــبــا�ــص رغــبــتــه يف رفـــع الــتــحــدي مع 
ت�سكيلة الفريق الإخراجها من الو�سعية 
اإلتفاف  بــ�ــســرورة  مطالبا  احلــالــيــة 

اإحتاد ال�شاوية

جمعية اخلروب 

�شباب باتنة

�شباب ق�شنطينة - وفاق �شطيف 

اأهلي الربج  -  اإحتاد العا�شمة 

اإحتاد عني البي�شاء

احتاد خن�شلة 

مولودية العلمة 

الفريق  هيبة  اإعادة  على  "�ساأعمل 
واإخراجه من الو�سعية ال�سعبة"

الحتاد ي�سرع يف الرتب�س املغلق 
بداية من يوم اجلمعة 

اأكد ب�شري بوجعادة الرئي�س اجلديد للنادي الهاوي الإحتاد عني البي�شاء بعد اإنتخابه رئي�شا جديدا لفريق احلراكتة باأنه جاء خلدمة فريقه 
وحتقيق االأهداف امل�شطرة خالل العهدة االأوملبية اجلديدة، م�شتندا اإىل كفاءة واإخال�س جميع اأع�شاء املكتب امل�شري املنتخب حديثا..
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�سمن اللقاءات الودية التي يعتربها اجلهاز 
الفني املعيار االأمثل لتقييم م�ستوى الالعبني 
وفر�سة لت�سحيح االأخطاء واجه �سباب باتنة 
تكون  اأن  ويرتقب  القبة  رائــد  اأم�ص  ع�سية 
تقيمية  حمطة  مبثابة  الــوديــة  املواجهات 
ومنا�سبة  اجلاد،  العمل  من  اأ�سبوع  من  الأزيد 
وبعث  التاألق  ملوا�سلة  ال�سابة  الوجوه  لبع�ص 
و�سيكون  هذا  الفني  للطاقم  اطمئنان  ر�سالة 
باتنة يف  ل�سباب  مناف�ص  اآخر  البليدة  اإحتاد 
ودياته من خالل اللقاء املرتقب يوم ال�سبت 
نتائجه  توحي  الــذي  الرتب�ص  اإختتام  يف 
وفق  منه  املرجوة  الغاية  بتحقيق  االأولية 

ودية  مباراة  �سمن  الذي  رحموين  تقديرات 
وهذا  باتنة،  اإىل  الوفد  عــودة  لــدى  ــرى  اأخ
�سد مولودية ق�سنطينة يوم 2 فيفري القادم 
ارتياحه  عن  رحموين  مــراد  عرب  ذلــك،  اإىل 
حلالة التح�سن التي وقف عليها على م�ستوى 
تدريجيا  تطورا  مل�ص  اأنه  مو�سحا  الت�سكيلة، 
من لقاء الآخر، وهو ما يعك�ص جناعة وجدية 
ومع  الفني  الطاقم  بــه  يقوم  ــذي  ال العمل 
لعمل  بحاجة  زال  ما  الفريق  باأن  يرى  ذلك 
تلقى  الذي  اخللفي  اخلط  يف  خا�سة  اإ�سايف 
اجلاهزية  بلوغ  اأجل  من  وهذا  اأهــداف  عدة 
قبل  االأف�سل  عن  بحثه  يعني  ما   ، املرجوة 

انطالق البطولة يوم 12 فيفري املقبل.
من جهة اأخرى عرف ترب�ص الفريق ح�سور 
رئي�ص الفريق فرحات زغينة الذي عرب عن 
اإعجابه بامل�ستوى الذي ظهر به الفريق، قبل 
للهواة،  الوطنية  الرابطة  مقر  اإىل  التنقل 
تركز  حيث  مالك،  علي  رئي�سها  التقى  اأيــن 
ديون  اإ�سكالية  حول  الرجلني  بني  احلديث 
�سرورة  اللقاء  اأفــرز  وقــد  املنازعات  جلنة 
ت�سديد هذه الديون لتاأهيل الالعبني اجلدد 
رئي�ص  انتظار عودة  االإجازات يف  وا�ستخراج 
الكامريون  مــن  زط�سي  الــديــن  خــري  الــفــاف 

للح�سم وب�سكل نهائي يف هذه الق�سية.        

منذ  خن�سلة  احتاد  تتبعها  التي  التح�سريات  من  �سل�سلة  بعد 
يف  للبدء  الثانية  الرابطة  لفرق  االأخ�سر  ال�سوء  اإعــطــاء 
التح�سريات وبرجمة  اأول مباراة ودية اأمام هالل �سلغوم العيد 
الرئي�ص  قرر  اأين  اجلد،  مرحلة  يف  الدخول  اخلنا�سلة  يتاأهب 
وليد بوكرومة الدخول يف ترب�ص مغلق بداية من هذا اجلمعة 
اأين ي�سد الفريق الرحال اإىل ا�سطوا يل �سبيحة اليوم اخلمي�ص 
ويكون فندق املهدي مقر االإقامة لوفد االحتاد، ومن خالله مت 
�سبط برنامج التح�سريات ومن جهته املدرب عبد احلق معا�سي 
اأكد اأن فريقه �سيخو�ص اأربعة مواجهات ودية من خالل ع�سرة 
واحتاد  بوفاريك  وداد  دمــان  رفقاء  و�سيواجه  كاملة،  ــام  اأي
البليدة ورائد القبة بينما املناف�ص الرابع �سيتم التعرف عليه 
الحقا، واأكد املتحدث اأن هذا الرتب�ص �سيكون جد مفيد لفريقه 

للوقوف  فر�سة  هي  وكذلك  الر�سمية،  اللقاءات  خو�ص  قبل 
اأكرث على بع�ص النقائ�ص ويعمل اأكرث من معاجلة كل ما يتطلب 
�سريكز  الثالثة، كما  التن�سيق بني اخلطوط  ال�سيما من جانب 
على النجاعة الهجومية التي تبقى ال�سالح القوي يف ظل وجود 

مهاجمني مهاريني.

مع  اليوم  ع�سية  اأخرى  مرة  املوعد  يتجدد 
لبطولة  حت�سبا  وديــة  حت�سريية  حمطة 
�سيدي  اأبناء  �سيكون  حيث  اجلديد،  املو�سم 
اأرغي�ص على موعد و�سابع الوديات املدرجة 
هالل  اأمـــام  اال�ــســتــعــدادات،  برنامج  �سمن 
�سي�ستغلها  التي  املباراة  وهي  العيد،  �سلغوم 
الطاقم الفني بقيادة زكري ح�سني للوقوف 
على مدى تقدم حت�سريات وجتاوب عنا�سر 
امل�سطرة،  التدريبية  الربنامج  مع  الت�سكيلة 
الت�سكيلة  �سبط  يف  الــ�ــســروع  جــانــب  اإىل 
االأ�سا�سية املعنية باملناف�سة الر�سمية املقررة 

تقرر  املواجهة  اأن  كما  القادم  فيفري  �سهر 
لتفادي  مليلة  بعني  دبيح  دمان  مبلعب  لعبها 
اأن  املرتقب  ومن  للفريقني،  طويلة  �سفرية 
اإمكانيات العبيه  يقف التقني الباتني على 
بفريق  �سيجمعه  الذي  اللقاء  هذا  يف  جيدا 
واأنه  �سيما  الثقيل،  العيار  من  خ�سما  يعترب 
وبالتايل  م�ستوى،  اأعلى  من  عنا�سر  ميتلك 
اختبارا  �ستكون  التح�سريية  املواجهة  فاإن 
حقيقيا لعديد العنا�سر، ولو اأن املدرب زكري 
�سيحاول اأخذ نظرة اأولية على تعداده لهذا 
ما  �سيلعب  االحتاد  اإن  القول  وميكن  املو�سم 

انطالق  قبل  وديــة  لقاءات   10 عن  يقل  ال 
جدا  مقبول  عــدد  وهــو  الر�سمية  املناف�سة 
الت�سكيلة  الفني من �سبط  و�سيمّكن الطاقم 
اخلطوط  بــني  االنــ�ــســجــام  وخــلــق  املثالية 

الثالث.
كما دخلت اإدارة الفريق يف �سباق مع الزمن 
البلدية  اإعانة  على  احل�سول  ق�سد  وذلــك 
وهي  �سنتيم،  مبليارين  تقدر  مالية  بقيمة 
جرعة  مبثابة  تــكــون  قــد  الــتــي  االإعــانــة 
اأك�سجني الإدارة النادي يف ظل االأزمة املالية 

اخلانقة التي يتخبط فيها الفريق.

�سبط مدرب جمعية اخلروب خزار برنامج 
اأكد  حيث  املقبلة،  املرحلة  خالل  الوديات 
الفريق  �ستواجه  اجلمعية  اأن  خزار  املدرب 
مبلعب  اخلمي�ص  يـــوم  �سبيحة  الــرديــف 
مع  االإتــفــاق  تعذر  ظــل  يف  حــمــداين  عابد 
الثانية  واملواجهة  املــجــاورة،  الفرق  بع�ص 
ال�ساوية  باحتاد  اخلروبي  الفريق  �ستجمع 
يوم  ح�سونة  زرداين  ملعب  اأر�ــســيــة  على 
االثنني القادم و�ستكون فر�سة لفتح �سفحة 
التي  ــداث  االأح بعد  الفريقني  بني  جديدة 
املواجهة  اأمــا  االآن،  من  �سنوات  قبل  وقعت 

الثالثة ف�ستكون �سد هالل �سلغوم العيد يوم 
اخلمي�ص القادم مبلعب عني مليلة، كما يفكر 
اأمام  رابعة  مقابلة  برجمة  يف  خزار  املدرب 
البطولة،  بداية  قبل  مليلة  عني  جمعية 
كما يبقى اإحداث تغيري على الربنامج قائما 

خالل االأيام املقبلة.
ومــن جانب اأخــر قــرر املــدرب خــزار اإنــزال 
بعد  الـــرديـــف  �ــســنــف  اإىل  ــني  ــب الع  04
االأمــر  ويتعلق  ال�سلف  ترب�ص  مــن  الــعــودة 
وم�سيخ  لب�سري  بوقطاية،  بوزيتونة،  بكل 
وال�سبب يف ذلك هو رغبة املدرب يف غربلة 

البطولة،  بداية  قبل  وتقلي�سه  التعداد 
ــــروب العبي  بــلــديــة اخل وطـــمـــاأن رئــيــ�ــص 
يف  املالية  م�ستحقاتهم  بت�سوية  اجلمعية 
بعد  اخلطوة  هذه  وجاءت  العاجل  القريب 
بخ�سو�ص  تذمرهم  عن  الالعبون  اأعرب  اأن 
مت  كما  املالية  م�ستحقاتهم  ت�سوية  عــدم 
اإدارة  وتبذل  �سابق،  وقت  يف  عليه  االإتفاق 
من  كبرية  جمهودات  عريبي  زوبري  الرئي�ص 
اأجل توفري ال�سيولة املالية الالزمة لت�سوية 
اأجرة �سهرية واحدة على االأقل قبل بداية 

املو�سم اجلاري.

الهاوي  للنادي  جديدا  رئي�شا  اإنتخابكم  بعد  كلمة  بداية 
لالإحتاد؟ 

الوالية  اأندية  اأعــرق  راأ�ــص  على  باإنتخابي  جدا  �سعيد  اأنا 
اأع�ساء  كل  واأ�سكر  فريقي،  خلدمة  �ساأ�سعى  حيث  الرابعة 
العمل  و�ساأبادلهم  ثقتهم،  منحوين  الذين  العامة  اجلمعية 

اجلدي واملتوا�سل لتحقيق ما يودون بلوغه بوا�سطتي.

به  و�شرحوا  واالأن�شار  العامة  اجلمعية  اأع�شاء  بلوغه  يود  ما 
ت�شتطيع  فهل  مو�شم،  كل  امل�شاكل  �شيناريو  من  التخل�س  هو 

ان تعدهم بذلك؟
اأن  بالتحديد،  االنتخابية  العامة  اجلمعية  ويف  يل  �سبق 
االأمان  بر  يف  االإحتــاد  و�سع  اإىل  جاهدا  �ساأعمل  باأنني  قلت 
الفريق  بيت  يف  املتواجدة  الكبرية  امل�ساكل  من  والتخل�ص 
و�ساأ�سع النقاط على احلروف خالل اأول اجتماع مع اأع�ساء 
الكفيلة  ال�سبل  حول  ونت�ساور  و�سنتحاور  العامة،  اجلمعية 
للنجاح  و�ساأبذل ق�سارى جهدي  امل�سطرة،  االأهداف  بتحقيق 

يف مهمتي.

وما هي م�شاريعك امل�شطرة ؟
فريق  كان  الــذي  املدر�سة  اإ�سم  ــاع  اإرج هو  الرئي�سي  هديف 
اإحتاد عني البي�ساء معروفا به، و�ساأحدث تغيريا �سامال على 
الفئات ال�سابة، و�سيم�ص ذلك الالعبني، وكذا املدربني وحتى 
ال�سابة،  الفئات  م�سوؤول عن  تن�سيب  و�ساأعمد اىل  امل�سريين، 

با�ستطاعته حتمل هذه امل�سوؤولية الكبرية.

ب�شبب  �شعبة  مالية  و�شعية  يعي�س  الفريق  باأن  تعلم  اأنت 
احلجز على الر�شيد، فكيف �شيكون حتركك وفق ذلك؟

دائن  كل  الأن  الدائنني  مع  �سراع  يف  الــدخــول  اأود  ال  ــا  اأن
الهاوي وممتلكاته،  النادي  اأمثل  واأنا  تنفيذية،  �سيغة  ميلك 
مع  جل�سات  لعقد  و�ساأ�سعى  عليها  اأحافظ  حتى  و�ساأتفانى 
على  احل�سول  من  ليتمكنوا  الو�سعية  لهم  و�سرح  الدائنني 

اأموالهم العالقة.

بعد  اإ�شتهدافه  يجب  باأنه  يقول  من  هناك  لل�شعود،  بالن�شبة 
�شنتني من االآن؟

�سغطا  ت�سكل  الأنها  بالذات  النقطة  هذه  يف  اخلو�ص  اأود  ال 
اإنتخابي اأكدت باأن هديف مع االأول هو بناء  علينا واأنا عقب 
املوا�سم  عك�ص  تامة  باأريحية  البقاء  يحقق  تناف�سي  فريق 

املن�سرمة وبعدها �سن�سبط اأهداف اأخرى.

الفنية  العار�شة  قيادة  لتويل  لديك  املر�شح  املدرب  هو  ومن 
لفريقك؟

يبقى �سعدان فالح مر�سحا لدي وبقوة، و�ساأقرتح اإ�سمه على 
اأع�ساء املكتب امل�سري.

حلد االآن مل تبا�شروا اإ�شتعداداتكم للمو�شم اجلديد باملقارنة مع 
النوادي االأخرى ما تعليقك على االأمر؟

املقبل  الكروي  ملو�سم  ر�سمية  ب�سفة  التح�سريات  �ستنطلق 
خالل االأيام القادمة بعد تعيني مدرب جديد واأ�سيف اأي�سا 
الثاين  الق�سم  يف  الــكــروي  املو�سم  لبداية  الكثري  بقي  اأنــه 
هواة،وباإمكاننا اأن نكون جاهزين للمو�سم املقبل 2021 بكل 

اأريحية.

وما هي كلمتك االأخرية؟
اأمتنى اأن نوفق جميعا خلدمة فريقنا الذي كان ينق�سه اإنعدام 
والكراهية  التنافر  جعل  ما  واأبنائه،  مكوناته  بني  التوا�سل 
يدب بينهم، و�ساأعمل على مل �سمل اأ�سرة االإحتاد مل�سلحته اأوال 
واأخريا واأدعو جميع حمبي واأبناء الفريق التعاون والت�سامن 
كما  احلقيقة  ملكانته  واإرجاعه  للفريق  االعتبار  رد  اأجل  من 
الكثري  التي عملت  والريا�سة  ال�سباب  ملديرية  بال�سكر  اأتقدم 
التي كان يعي�سها يف  ال�سعبة  الو�سعية  الفريق من  اإخراج  من 

ظل الفراغ االإداري.

العلمة  مولودية  بيت  من  مقربة  م�سادر  اأكــدت 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االإحتادية  م�سوؤويل  اأن 
بني  احلا�سل  الــ�ــســراع  ملف  اإحــالــة  ف�سلوا  قــد 
املحكمة  اإىل  الهاوي  والنادي  التجارية  ال�سركة 
الريا�سية باجلزائر العا�سمة من اأجل الف�سل يف 
املو�سم  الفريق خالل  �ستتوىل ت�سيري  التي  اجلهة 
اجلاري، ومن املنتظر اأن يتم درا�سة ملف ال�سكوى 
املقدمة من طرف جمل�ص اإدارة ال�سركة التجارية 
القادم،  االإثــنــني  يــوم  الريا�سية  املحكمة  لــدى 
حيث تبقى االأمال معلقة على الف�سل يف ال�سراع 

احلا�سل يف اأقرب وقت ممكن.
فونا�ص  التجارية  لل�سركة  العام  املدير  ورف�ص 
ه�سام االإلتحاق بالنادي الهاوي رغم الطلب املقدم 
له من طرف رئي�ص البلدية حيث اأكد فونا�ص اأنه 
الأن  الراهن  الوقت  يف  متاهات  اأي  يف  يدخل  لن 
مهامه وا�سحة يف الفريق، ومن جانب اأخر اأودعت 
بعد  الدائرة  م�سالح  لدى  �سكوى  الفريق  اإدارة 

منع الفريق من التدرب على اأر�سية ملعب حار�ص 
غاية  اإىل  للتنقل  الفريق  اإ�سطر  حيث  البلدي، 
مع  التح�سريات  الإ�ستكمال  املجاور  البالعة  ملعب 

الذي كان مقررا يف مدر�سة عني  الرتب�ص  تاأجيل 
االأ�سبوع  غاية  اإىل  العا�سمة  باجلزائر  البنيان 

املقبل. 

بلعريبي  �سعيد  العلمة  مولودية  مدرب  وحتدث 
ب�سريح العبارة موؤكدا اأن الطرف الذي كان وراء 
م�سوؤولية  له  ال�سراع  واإنــدالع  االأو�ــســاع  تاأجيج 
ال  املولودية  الأن  الفريق  اأن�سار  اأمــام  تاريخية 
وقال  الــراهــن  الوقت  يف  لها  يحدث  ما  ت�ستحق 
بلعريبي :"من كان وراء اإندالع ال�سراع احلا�سل له 
بالن�سبة  اأمام اجلميع خا�سة  تاريخية  م�سوؤولية 
لالأن�سار الذين ال ي�ستحقون ما يحدث للفريق يف 
التح�سريات  �سري  بخ�سو�ص  اأما  الراهن"،  الوقت 
اإىل  متوقفة  االأمور  اأن  يرى  بلعريبي  املدرب  فاإن 
�ست�سري  التي  باجلهة  اخلا�ص  القرار  �سدور  غاية 
الفريق وقال املدرب يف هذا ال�سياق :"نحن ننتظر 
يف القرار النهائي، واالأمور �سبه متوقفة يف الوقت 
الع�سالت،  تقوية  قاعة  يف  تدربنا  حيث  الراهن، 
وال ميكن احلديث عن التح�سريات اأو الرتب�ص يف 
يف  االأو�ساع  اإنفراج  وناأمل  احلايل،  الغمو�ص  ظل 

اأقرب وقت ممكن". 

ال�سباب لتفادي الغرق والوفاق للحفاظ على ال�سدارة 

الأهلي يبحث عن اأول اإنت�سار وعبا�س مدربا جديدا للكتيبة ال�سفراء 

الريا�سية  املحكمة  اإىل  الإداري  ال�سراع  "الفاف" حتيل 

ال�سبت  يوم  ترب�سه  "الكاب" يختتم 
وي�سمن مباراة ودية �سد املوك 

الإحتاد يواجه ال�ساطو ع�سية اليوم 
والإدارة تنتظر دخول اإعانة البلدية

املدرب خزار ي�سبط برنامج
 املباريات الودية 
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بني  ومــن  منها،  يعاين  كــان  التي  االإ�سابة  من 
االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على  املنتظرة  التغيريات 
الهجوم  خط  يف  تــوري  مليك  املــايل  اإقحام  هي 
بدال من هداف الفريق والبطولة عمورة، حيث 

للمهاجم توري الأول  الفر�سة  الكوكي منح  قرر 
مرة هذا املو�سم.

عن  الكوكي  نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  وحتدث 
اأم�سية  ق�سنطينة  �سباب  اأمام  املنتظرة  املباراة 
اأن الوفاق �سيتنقل من  هذا اجلمعة موؤكدا على 
اأجل حتقيق الفوز يف هذه اخلرجة قائال يف هذا 
ال�سدد :"مل نتاأثر بالتعرث اأمام العميد وح�سرنا 
يف  الــفــوز  ــل  اأج مــن  وذاهــبــون  للمباراة،  جيدا 
و�سنوؤدي  املجموعة  روج  يف  وقوتنا  ق�سنطينة، 
مباراة كبرية"، وبخ�سو�ص الغيابات املوجودة يف 
ت�سكيلة الوفاق فقد اأكد املدرب الكوكي اأنه تعود 
على هذا االأمر بالنظر لكون الفريق خا�ص اأغلب 
املباريات بتعداد مبتور وقال التقني التون�سي يف 
مكتمل  بتعداد  لقاء  اأي  نلعب  :"مل  ال�سدد  هذا 
منذ بداية املو�سم ومتعودون على هذا الظرف، 
يجب  لكن  الفريقني  عند  املباراة  قيمة  وندرك 
اأن تبقي يف اإطارها الريا�سي، واملنعرج القادم ال 
يختلف عن املنعرجات ال�سابقة ونحن جاهزون 
اللقاء  هــذا  مــع  التعامل  وعلينا  مناف�ص  الأي 

بتحفيز متوازن".

هذا  اأم�سية  �سيفا  �سطيف  وفــاق  ينزل 
مبلعب  ق�سنطينة  �سباب  على  اجلمعة 
ال�سهيد عابد حمداين باخلروب يف لقاء 
اجلولة التا�سعة من البطولة واملربمج دون 
ح�سور اجلمهور ب�سبب تدابري الوقاية من 
الوفاق  ت�سكيلة  وتبحث  كورونا،  فريو�ص 
لتدارك  اإيجابية  بنتيجة  الــعــودة  عن 
اخل�سارة املفاجئة التي تلقاها الفريق يف 
اأمام مولودية اجلزائر،  اجلولة الفارطة 
العودة  عن  ال�سطايفية  الت�سكيلة  تبحث 
اأو عــلــى االأقــــل الــعــودة  ــفــوز  بــنــقــاط ال
بنقطة التعادل وتفادي الهزمية يف هذه 
املباراة املحلية بغية احلفاظ على ريادة 
املطارد  عن  الفارق  اأن  خا�سة  الرتتيب 
ــر يف حــدود  ــزائ املــبــا�ــســر مــولــوديــة اجل
الريادة  فقدان  معناه  تعرث  واأي  نقطتني 

للمرة االأوىل منذ بداية املو�سم اجلاري.
خلــدمــات  الـــوفـــاق  ت�سكيلة  وتــفــتــقــد 
�سباب  مــبــاراة  خــالل  الالعبني  من  عــدد 
جحنيط  القائد  ــرار  غ على  ق�سنطينة 

يتوا�سل  كما  لــعــوايف،  االأي�سر  واملــدافــع 
جاهلي  خـــريي،  لعريبي،  مــن  كــل  غــيــاب 
ت�سجيل  مع  اأي�سا  االإ�سابات  ب�سبب  وبياز 
تعافيه  بعد  دايل  املــيــدان  و�سط  ــودة  ع

املقبلة،  الــفــرتة  يف  الفريق  ــول  ح اجلميع 
وكان عبا�ص قد اأ�سرف يف بداية املو�سم على 

تدريب وداد تلم�سان قبل اأن يف�سخ عقده مع 
النادي ب�سبب تراجع النتائج.

هذا  اأمــ�ــســيــة  الـــربج  ــي  اأهــل ي�ستقبل 
اجلمعة مبلعب 20 اأوت 1955 ال�سيف 
ــقــاء اجلــولــة  ــــاد الــعــا�ــســمــة يف ل اإحت
االأول،  املحرتف  بطولة  من  التا�سعة 
حتتل  التي  االأهــلــي  ت�سكيلة  وتبحث 
بر�سيد  الرتتيب  يف  االأخــرية  املرتبة 
يف  االأول  الــفــوز  حتقيق  عــن  نقطتني 
�سعوبة  رغـــم  ــم  املــو�ــس هـــذا  بــطــولــة 
الــذي عــاد بقوة  اأمــام االإحتــاد  املهمة 
التعرث  ويبقى  الفارطة،  اجلــوالت  يف 
يف  الربايجية  الت�سكيلة  على  ممنوعا 
لقاء الغد لتفادي تعقد و�سعية الفريق 

اأكرث يف الرتتيب العام.
اأم�سية  انعقد  الذي  االجتماع  وخل�ص 
بن  العلمي  الرتفيه  مبركز  اأم�ص  اأول 
بوعريريج  بــرج  مبدينة  علي  حالة 
بني اأع�ساء جمل�ص االإدارة ل�سركة ذات 
اأ�سهم منور اأهلي برج بوعريريج ورئي�ص 

م�سطفى  تن�سيب  اإىل  الهاوي  النادي 
للنادي مع تعيني  العيا�سي مديرا عاما 
و�سليم  للفريق  مــدربــا  عبا�ص  عزيز 
فو�سيل مدربا للحرا�ص مع االإبقاء على 
للمدرب  م�ساعدا  بو�سبيعة  النور  عبد 
حم�سر  ماليك  �ــســراد  ال�سيد  وتعيني 
مناق�سة  االجتماع   عــرف  كما  بــدين، 
الفريق  تخ�ص  ــي  ــّت ال الــنــقــاط  ـــم  اأه
مال  راأ�ص  وفتح  االكتتاب  ق�سية  ومنها 
مينحون  جـــدد  مب�ساهمني  الــ�ــســركــة 
االإ�سافة للفريق �سواء ماديا اأو معنويا 
حوله  واالإلــتــفــاف  بــاالأهــلــي  للوقوف 
يف  ال�سلبية  نتائجه  �سل�سلة  وحت�سني 

اجلوالت املا�سية.
عزيز  لالأهلي  اجلديد  املــدرب  واأكــد 
عــبــا�ــص رغــبــتــه يف رفـــع الــتــحــدي مع 
ت�سكيلة الفريق الإخراجها من الو�سعية 
اإلتفاف  بــ�ــســرورة  مطالبا  احلــالــيــة 

اإحتاد ال�شاوية

جمعية اخلروب 

�شباب باتنة

�شباب ق�شنطينة - وفاق �شطيف 

اأهلي الربج  -  اإحتاد العا�شمة 

اإحتاد عني البي�شاء

احتاد خن�شلة 

مولودية العلمة 

الفريق  هيبة  اإعادة  على  "�ساأعمل 
واإخراجه من الو�سعية ال�سعبة"

الحتاد ي�سرع يف الرتب�س املغلق 
بداية من يوم اجلمعة 

اأكد ب�شري بوجعادة الرئي�س اجلديد للنادي الهاوي الإحتاد عني البي�شاء بعد اإنتخابه رئي�شا جديدا لفريق احلراكتة باأنه جاء خلدمة فريقه 
وحتقيق االأهداف امل�شطرة خالل العهدة االأوملبية اجلديدة، م�شتندا اإىل كفاءة واإخال�س جميع اأع�شاء املكتب امل�شري املنتخب حديثا..

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 



�أن  يعلم  �أن  بــد  ال  �ملــ�ــســ�ب  �إن 
�أحكم  هو  بـم�سيبة  �بتاله  �لــذي 
و�أنه  �لر�حمني،  و�أرحــم  �حل�كمني 
�سبح�نه مل ير�سل �لبالء لُيهلكه به 
�سرَبه  ليمتحن  و�إمنــ�  ليعذبه،  وال 
ولي�سمَع  به،  و�إمي�نه  عنه؛  ور�س�ه 
طريحً�  ولري�ه  و�بته�له؛  ت�سّرعه 
مك�سور  بجن�به،  الئــذً�  ب�به  على 
�لقلب بني يديه؛ ر�فع� �ل�سكوى �إليه 
ق�ل تع�ىل: { َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم 
َوَنْبُلَو  �ِبِريَن  َو�ل�سَّ ِمْنُكْم  �مْلَُج�ِهِديَن 

�أَْخَب�َرُكْم } ]حممد:31[.
قد   - وتع�ىل  �سبح�نه   - �هلل  �إن 
هم  �إن  �ملــ�ــســ�ئــب  ــحــ�ب  �أ�ــس ب�سر 
و�لكبري،  �لعظيم  بــ�الأجــر  �سربو� 
وجزيل  ف�سله  على  �حلــمــد  فلله 
ــــــ�  َ عــطــ�ئــه، قــــ�ل تـــعـــ�ىل: {�إِمنَّ
ِبَغرْيِ  �أَْجــَرُهــْم  ــ�ِبــُروَن  �لــ�ــسَّ ــى  ُيــَوفَّ
وهذ�  ِح�َس�ٍب}]�لزمر:10[، 
ر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم يب�سر 
بقوله:  �مل�س�ئب،  على  �ل�س�برين 
وال  ن�سب  مــن  �مل�سلَم  ي�سيب  ــ�  )م
و�سٍب وال همٍّ وال حزن وال �أذًى وال 
ر  غم، حتى �ل�سوكة ي�س�كه�؛ �إال كفَّ

�هلل بـه� من خط�ي�ه(.
و�ل�سالم-:  �ل�سالة  -عليه  وق�ل 
)عجب� الأمر �ملوؤمن �إن �أمره كله له 
خري، ولي�ص ذلك الأحد �إال للموؤمن؛ 
خريً�  فك�ن  �سكر  �سر�ُء  �أ�س�بته  �إن 
فك�ن  �سرب  �سر�ُء  �أ�س�بته  و�إن  له، 
خريً� له(. ق�ل �لف�سيل بن عي��ص 
وجل  عز  �هلل  "�إن  �هلل-:  -رحمه 
كم�  ب�لبالء  �ملوؤمَن  عبَده  ليتع�هُد 

يتع�هُد �لرجُل �أهَله ب�خلري".
�الأنبي�ء  حــ�ل  يف  نظرن�  و�إذ� 
�إال  غريهم؛  من  درجــة  �أرفــع  وهــم 
�أن �هلل- �سبح�نه وتع�ىل- �بتالهم 
يختربهم،  لكي  �البتالء�ت  ب�أنو�ع 
وميــتــحــنــهــم، ويـــرفـــع درجــ�تــهــم؛ 
�لبلوى،  على  �لن��ص  �أ�سرب  فك�نو� 

ر�سي �هلل  �سعيد �خلــدري  �أبــي  عن 
�أي  �هلل،  ر�سول  ي�  قلت  ق�ل:  عنه 
�أ�سد بالء؟ ق�ل:)�الأنبي�ء(  �لن��ص 
قلت: ثم من؟ ق�ل: )�ل�س�حلون �إن 
ك�ن �أحدهم لُيبتلى ب�لفقر حتى م� 
يجد �إال �لعب�ءة يحتويه�، و�إن ك�ن 
يفرح  كم�  ب�لبالء  ليفرح  �أحدهم 

�أحدكم ب�لرخ�ء(.
�أن  �إال  �مل�س�ب  �أيــهــ�  عليك  فم�   
تت�أ�سى ب�أنبي�ء �هلل، فت�سرب على م� 
�هلل  من  �الأجــر  وحتت�سب  �أ�س�بك، 
عز وجل وقد ق�ل �لنبي �سلى �هلل 
�ملوؤمن  �سجن  )�لدني�  و�سلم:  عليه 
ومعنى  م�سلم،  رو�ه  �لك�فر(  وجنة 
�أن كل موؤمن م�سجون  هذ� �حلديث 
�ل�سهو�ت  مــن  �لــدنــيــ�  يف  ممــنــوع 
بفعل  مكلف  و�ملكروهة؛  �ملحرمة 
�لط�ع�ت �لتي رمب� يجد فيه� �سيئ� 
من  ��سرت�ح  مــ�ت  فــ�إذ�  �مل�سقة؛  من 
هذ�؛ و�نقلب �إىل م� �أعد �هلل تع�ىل 
و�لــر�حــة  �لــد�ئــم  �لنعيم  مــن  لــه 
�خل�ل�سة من �ملنغ�س�ت، و�أم� �لك�فر 
ف�إمن� له من ذلك م� ح�سل يف �لدني� 
ب�ملنغ�س�ت  ــره  ــدي ــك وت قــلــتــه  مــع 
�لد�ئم  �لعذ�ب  �إىل  �س�ر  م�ت  ف�إذ� 

و�سق�ء �الأبد.
بل  �مل�سيبة  يــرد  ال  �جلـــزع  �إن 
ي�س�عفه�، وهو يف �حلقيقة يزيد يف 
م�سيبته، بل ليعلم �مل�س�ب �أن �جلزع 
�سديقه؛  وي�سوء  عـــدوه؛  ي�سمت 
�سيط�نه؛  ويــ�ــســر  ـــه؛  رب ويغ�سب 
�إم�  ويحبط �أجره؛ وي�سعف نف�سه، 
�إذ� �سرب و�حت�سب �أخزى �سيط�نه؛ 
و�س�ء  �سديقه؛  و�سر  ربه؛  و�أر�سى 

عدوه.
ينق�سمون  �مل�س�ئب  مع  �لن��ص  �إن 
�إمي�نه  بح�سب  كــل  �أقــ�ــســ�م؛  �إىل 
و�سربه ور�س�ه بق�س�ء �هلل وقدره، 
و�إم�  بقلبه  �إم�  يت�سخط  من  فمنهم 
ذلك  وكل  بجو�رحه  و�إمــ�  بل�س�نه 

�بتلي  �إذ�  من  �لن��ص  ومــن  ــر�م،  ح
�سرب و�إن ك�ن يتح�س�ص م�سقة هذه 
ير�سى  مــن  �لن��ص  ومــن  �مل�سيبة، 
هذه  م�سقة  يتن��سى  �إنـــه  حــتــى 
نزلت  �إذ�  من  �لن��ص  ومن  �مل�سيبة، 
�سكر �هلل على حكمته  �مل�سيبة  به 
من  �إليه  وفقه  وم�  له؛  �بتالئه  يف 
من  يــ�أمــل  ومــ�  و�الإميـــــ�ن؛  �ل�سرب 
�ل�سيئ�ت  وتكفري  و�الأجــر؛  �ملثوبة 

ورفعة �لدرج�ت.
�هلل  �ــســلــى  �هلل  ر�ـــســـول  يــقــول 
ت�سيبه  م�سلم  من  )م�  و�سلم:  عليه 
م�سيبة فيقول م� �أمره �هلل به، �إن� 
هلل و�إن� �إليه ر�جعون، �للهم �أجرين 
منه�،  يف م�سيبتي و�خلف يل خريً� 
و�أخلف  م�سيبته  يف  �هلل  �آجره  �إالَّ 
فهذ�  ولذلك  منه�(.  خــريً�  له  �هلل 
عظيم  عــالج  �مل�سيبة  عند  �لذكر 
يف  �لعبد  على  يعود  �مل�س�ئب؛  عند 

ع�جله و�آجله.
�أمــور�  يتذكر  �أن  بد  ال  و�مل�س�ب 
فمن  م�س�به،  عن  به�  يت�سلى  لكي 

هذه �الأمور م� يلي:
و�لقدر؛  ب�لق�س�ء  �الإميــ�ن  �أوال: 
هو  ــ�  �إمن �أ�س�بك  مــ�  �أن  تعلم  و�أن 
ــدو وال  مــن ع يـــ�أت  بــقــدر �هلل، مل 
يَبَن�  ح��سد ق�ل تع�ىل: {ُقْل َلْن ُي�سِ
َمــْوالَنــ�  ــَو  ُه َلــَنــ�   ُ �هللَّ َكــَتــَب  ــ�  َم �إِالَّ 
ــوَن}  ــُن ــوؤِْم �مْلُ ِل  َفْلَيَتَوكَّ  ِ �هللَّ َوَعــَلــى 

]�لتوبة:51[.
�مل�س�ئب  �أعظم  ب�أن  �لعلم  ث�ني�: 
�لــدنــيــويــة �ملــــوَت؛ ومــع ذلــك فهو 
م�سرُيهم  و�جلميَع  حي،  كلِّ  �سبيُل 
�إليه. ق�ل تع�ىل: {ُكلُّ َنْف�ٍص َذ�ِئَقُة 

�مْلَْوِت } ]�آل عمر�ن: 185[.
ث�لثً�: �لعلم ب�أن �لدني� بطبيعته� 
ــالء  ــت �ب د�ر  �هلل  خــلــقــهــ�  �لـــتـــي 
و�متح�ن، لذ� فهي مليئة ب�مل�س�ئب 

و�الأكد�ر و�الأحز�ن.
ب�أن �جلزع ال يفيد،  �لعلم  ر�بع�: 

ُت  ــل يــ�ــســ�عــف �ملــ�ــســيــبــة، وُيـــفـــوِّ ب
ق�ل  لالإثم.  �ملرَء  �ُص  وُيَعرِّ �الأجر، 
علي بن �أبي ط�لب ر�سي �هلل عنه: 
�ملق�دير  عليك  َجــَرْت  �سربت  "�إن 
جرت  جزعت  و�إن  مــ�أجــور،  و�أنـــت 

�ملق�دير و�أنت م�أزور".
و�أهلن�  �أنن�  نتذكر  �أن  خ�م�س�: 
م�  فله  وجل  عز  هلل  ملك  و�أمو�لن� 
�أخذ، وله م� �أعطى، وكل �سي عنده 

ب�أجل م�سمى.
ب�مل�سيبة  ــزي  ــع ــت �ل ــ�:  ــس ــ�د� ــس �
�لنبي  فقد  م�سيبة  وهي  �لعظمى، 
ق�ل  كــمــ�  و�ــســلــم  عليه  �هلل  �سلى 
�أ�س�ب  )�إذ�  و�سلم:  �هلل عليه  �سلى 
م�سيبته  فليذكر  م�سيبٌة  �أحَدكم 
بي، ف�إنه� �أعظم �مل�س�ئب(. فلم ولن 
و�أفـــر�ًد�  جمتمع�ت  ــة  �الأم ت�س�ب 
بفقده- م�سيبته�  مبثل  نبيه�  بعد 
ومن  و�لــ�ــســالم-.  �لــ�ــســالة  عليه 
هن�ك  �أن  يف  فينظر  �أخـــرى  جهة 
به،  �أ�سيب  مم�  ب�أعظم  �أ�سيب  من 
تكن  مل  م�سيبته  �أن  �هلل  فيحمد 

�أعظم مم� هي.
�س�بع�: �إذ� ك�نت �مل�سيبة يف �أمور 
يف  ب�مل�س�ئب  تق�رن  ال  ف�إنه�  �لدني� 
�أمور �لدين، فيحمد �هلل �أن �مل�سيبة 

مل تكن يف دينه.
�مل�سيبة  على  �ال�ستع�نة  ث�من�: 
{و��ْسَتِعيُنو�  تع�ىل:  ق�ل  ب�ل�سالة، 
]�لبقرة:  ــالة}  َو�لــ�ــسَّ رْبِ  ِب�ل�سَّ
153[ وقد ك�ن ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم �إذ� حزبه �أمر �سلى 

."
�مل�س�ئب  ثـــو�ب  تــذكــر  ت��سع�: 
و�لــ�ــســرب عــلــيــهــ�؛ فــقــد وعـــد �هلل 
تع�ىل:  قــ�ل  ب�جلنة:  �ل�س�برين 
ُكلِّ  ِمْن  َعَلْيِهْم  َيْدُخُلوَن  َو�مْلاَلِئَكُة   }
َفِنْعَم  مُتْ  رَبْ �سَ  � مِبَ َعَلْيُكْم  �َسالٌم  َب�ٍب 

�ِر }]�لرعد:24[.  ُعْقَبى �لدَّ
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�إن مم� يعني على �لتفريق بني م� ك�ن من �مل�س�ئب 
ن�جت� عن ح�سد، �أو عن غري ح�سد �أن نتعرف على 

�أعر��ص �حل�سد و�لعني:
من  كمر�ص  تكون:  �لغ�لب  يف  �لعني  �أعر��ص  ف�إن 
�الأمر��ص �لع�سوية، �إال �أنه� ال ت�ستجيب �إىل عالج 
و�الأرق،  و�خلمول،  �ملف��سل،  ك�أمر��ص  �الأطب�ء، 
�جللد،  على  تظهر  �لتي  و�لتقرح�ت  و�حلــبــوب 
و�لدر��سة،  و�ملجتمع  و�لبيت  �الأهــل  من  و�لنفور 
ومن  و�لنف�سية،  �لع�سبية  �الأمـــر��ـــص  وبع�ص 
�نحب��ص  ب�سبب  �لوجه  يف  �ل�سحوب  �أن  �ملالحظ 
�لدم عن عروق �لوجه، و�ل�سعور ب�ل�سيق، و�لت�أوه، 
�لر�أ�ص،  موؤخرة  يف  و�لثقل  و�لن�سي�ن،  و�لتنهد، 
يغلب  �الأطر�ف  يف  و�لوخز  �الأكت�ف،  على  و�لثقل 
�لبدن،  يف  �حلـــر�رة  وكــذلــك  �لــعــني،  مر�سى  على 

و�لربودة يف �الأطر�ف.
�أم� �أعر��ص �حل�سد، فيقول عبد �خل�لق �لعط�ر: 
�أعر��ص �حل�سد تظهر على �مل�ل، و�لبدن، و�لعي�ل 
�لنف�ص  على  �حل�سد  وقع  فــ�إذ�  مكون�ته�،  بح�سب 
ك�أن  �لنف�ص،  �أمر��ص  من  ب�سيء  �س�حبه�  ي�س�ب 
�ملدر�سة،  �أو  للكلية،  �لذه�ب  عن  ب�ل�سدود  ي�س�ب 
ومد�ر�سته  �لعلم  تلقي  عــن  ي�سد  �أو  �لعمل،  �أو 
درجة  وتقل  و��ستيع�به،  وحت�سيله  و��ستذك�ره 
يــ�ــســ�ب مبــيــل لالنطو�ء  وقـــد  ذكــ�ئــه وحــفــظــه، 
و�النـــعـــز�ل و�البــتــعــ�د عــن مــ�ــســ�ركــة �الأهــــل يف 
�ملعي�سة، بل قد ي�سعر بعدم حب ووف�ء و�إخال�ص 
من  ذكر  م�  �آخر  �إىل  له..  و�أحبهم  �لن��ص  �أقــرب 

�أعر��ص.
و�حل��سل �أن �حل�سد و�لعني د�ء�ن يعرف�ن مبعرفة 
ب�لرقية  منهم�  ــتــد�وي  �ل وطــريــق  �أعر��سهم�، 
�لكر�سي،  ـــة  و�آي �لــفــ�حتــة،  ــر�ءة  ــق ك �ل�سرعية 

 � مِبَ �ُسوُل  �لرَّ �آَمَن  �لبقرة من قوله:  �سورة  وخ�متة 
ِه َو�مْلُوؤِْمُنوَن... �إىل نه�ية �ل�سورة،  �أُْنِزَل �إَِلْيِه ِمْن َربِّ
َلُيْزِلُقوَنَك  َكَفُرو�  �لَِّذيَن  َيَك�ُد  َو�إِْن  تع�ىل:  وقوله 
مَلَْجُنوٌن  �إِنَُّه  َوَيُقوُلوَن  ْكَر  �لذِّ �َسِمُعو�  مَلَّ�  �ِرِهْم  ِب�أَْب�سَ
و�ملــعــوذتــني،  و�الإخـــال�ـــص،   ،]51 ]�لــقــلــم: 
عليه  �هلل  �سلى  كقوله  �لنبوية،  �الأدعية  وبع�ص 
و�سلم: "�أعيذك بكلم�ت �هلل �لت�مة من كل �سيط�ن 

وه�مة، ومن كل عني المة".
�أرقيك من كل �سيء يوؤذيك،  "ب�سم �هلل   وقوله: 
ب�سم  ي�سفيك،  نف�ص وعني ح��سد، �هلل  �سر كل  من 

�هلل �أرقيك".
م�ء  على  وتــقــر�أ  �ملري�ص،  على  مب��سرة  تــقــر�أ   
معرفة  عــدم  ح�لة  يف  هــذ�  وي�سرب،  به  ليغت�سل 
ب�الغت�س�ل،  فيوؤمر  �لع�ئن،  عرف  �إن  �أم�  �لع�ئن، 
�أو �لو�سوء، ثم يغت�سل منه �مل�س�ب، كم� يف �سحيح 
"�لعني  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  عن  م�سلم 
حق، ولو ك�ن �سيء �س�بق �لقدر �سبقته �لعني، و�إذ� 
ع�ئ�سة  عن  د�ود  �أبى  وعند  ف�غ�سلو�.  ��ستغ�سلتم 
فيتو�س�أ،  �لع�ئن  يوؤمر  ك�ن  ق�لت:  عنه�  �هلل  ر�سي 

ثم يغت�سل منه �ملعني.

الر�سا والت�سليم بامل�سائب وف�سل ال�سرب عند االبتالء 

اأعرا�ض احل�سد والعني 

الله  النبي �سلى  الله عنه عن  اأبي هريرة ر�سي  عن 
ا اأهلك من كان  عليه و�سلم قال: "دعوين ما تركُتكم فاإنمَّ
فاإذا  اأنبيائهم،  على  واختالُفهم  �سوؤالهم،  قبلكم كرثُة 
نهيُتكم عن �سيٍء فاجتنبوه، واإذا اأمرُتكم ب�سيٍء فاأتوا 

منه ما ا�ستطعُتم". متفق عليه

عليه  �لنبي  ق�له  تركُتكم"،  م�  "دعوين 
من  �ل�سح�بة  بع�ص  الأن  و�ل�سالم؛  �ل�سالة 
ك�نو�  �ل�سنة،  ومعرفة  �لعلم  على  حر�سهم 
عن  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  ي�س�ألون 
�أجل  من  فتحرم  حر�م�  تكون  ال  قد  �أ�سي�ء 
من  فتجب  و�جبة،  تكون  ال  قد  �أو  م�س�ألتهم، 
�أمرهم �لنبي �سلى �هلل  �أجل م�س�ألتهم، فلهذ� 
عليه و�سلم �أن يدعوه، �أن يرتكو� م� تركه م� 
�هلل  فليحمدو�  ينههم،  ومل  ي�أمرهم  مل  د�م 

على �لع�فية.
من  �أهــلــك   � "ف�إمنَّ بقوله:  ذلــك  علل  ثــم 
على  و�ختالفهم  �سوؤ�لهم،  كرثة  قبلكم  ك�ن 
�أكرثو�  قبلن�  من  �لذين  �أن  يعني  �أنبي�ئهم" 
�مل�س�ئل على �الأنبي�ء، ف�سدد عليهم كم� �سددو� 
 ،� على �أنف�سهم، ثم �ختلفو� على �أنبي�ئهم �أي�سً
يلزمهم،  مب�  ق�مو�  ف�أجيبو�  �س�ألو�  مل�  فليتهم 

ولكنهم �ختلفو� على �الأنبي�ء.
ثم ق�ل �سلى �هلل عليه و�سلم: "و�إذ� نهيتكم 
ب�سيٍء  �أمرتكم  و�إذ�  ف�جتنبوه،  �سيٍء  عن 
ف�أتو� منه م� ��ستطعتم" فعمم يف �لنهي وخ�ص 

يف �الأمر.
�سيٍء  عن  نهيتكم  "م�  فق�ل:  �لنهي  يف  �أمــ� 
ف�جتنبوه". ف�أي �سيء ينه�ن� عنه �لر�سول - 

عليه �ل�سالة و�ل�سالم - ف�إنن� نتجنبه، وذلك 
ب�لرتك  �أمر  ف�لنهي  مرتوك،  عنه  �ملنهي  الأن 
لي�ص فيه م�سقة كل �إن�س�ن ي�ستطيع �أن يرتك 
عنه  نه�ن�  فم�  �سرر،  وال  م�سقة  عليه  ولي�ص 
ب�ل�سرورة،  مقيد  هذ�  �أن  �إال  نتجنبه،  ف�إنن� 
ف�إذ� ��سطر �الإن�س�ن �إىل �سيٍء حمرم، وك�ن ال 
يجد �سو�ه، وتندفع به �سرورته، ف�إنه حالل 
َم  َحرَّ َم�  َلُكْم  َل  َف�سَّ {َوَقــْد  تع�ىل:  �هلل  لقول 
من  �الأنع�م:  �إَِلْيه}  ُطِرْرمُتْ  ��سْ َم�  �إِالَّ  َعَلْيُكْم 
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ف�أتو�  ب�سيء  �أمرتكم  "�إذ�  قوله:  وت�أمل 
�الأمر  الأن  �لنهي،  ��ستطعتم" بخالف  م�  منه 
فعل و�إيج�ب، قد يكون �س�ق� على �لنف�ص وال 
قيده  فلهذ�  به،  يقوم  �أن  �الإن�س�ن  ي�ستطيع 
ذلك  مع  ��ستطعتم"،  م�  منه  "ف�أتو�  بقوله: 
ف�إن هذ� �الأمر مقيد بقيد �آخر، وهو �أال يوجد 
م�نع مينع، ف�إذ� وجد م�نع مينع، فهذ� يدخل 
ولهذ�  ��ستطعتم"،  م�  منه  "ف�أتو�  قوله:  يف 
حمرم  وال  عجز،  مع  و�جب  ال  �لعلم�ء:  ق�ل 
�حلديث:  هــذ�  من  و�ل�س�هد  �ل�سرورة.  مع 
نهيتكم  "م�  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  قول 
عنه ف�جتنبوه، وم� �أمرتكم به ف�أتو� منه م� 
��ستطعتم" ف�إن هذ� يدخل يف �ملح�فظة على 

�ل�سنة و�آد�به�.
و�أم� م� �سكت عنه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
فهو عفو، وهذ� من رحمة �هلل. ف�الأ�سي�ء �إم� 
م�أمور به�، �أو منهي عنه�، �أو م�سكوت عنه�، فم� 
فعله  يلزمن�  ال  عفو  ف�إنه  ور�سوله  �هلل  �سكت 

وال تركه، و�هلل �ملوفق.

دعوين ما تركتكم
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء
�للهم �فتح لن� �أبو�ب �لربكة و�لرزق و�لتي�سري و�لفالح، و �أحفظن� من كل �سر ومن 
كل �سوء ومن كل بالء برحمتك ي� �أرحم �لر�حمني، �للهم �غفر لن� كل �سالة ته�ون� 
رحمن  ي�  �سيئ�تن�  عن�  وجت�وز  حقه�،  نوفه�  مل  �سالة  وكل  �أخرن�ه�  �سالة  وكل  فيه� 
تليق  �سالة  �أجمعني  �خللق  خري  على  �للهم  و�سلي  تر�سى  حتى  �حلمد  لك  رحيم،  ي� 

مبق�مه �ملحمود. �آمني

من  �لبيوع  ق�سم  يف  كت�ب  هــذ� 
�ملع�مالت �مل�لية يف �لفقه �مل�لكي 
، �لتزم فيه �ملوؤلف ب�ملنهج �لق�ئم 
و�سمول   ، �لعب�رة  ت�سهيل  على 
�إىل  ــ�ئــل  ــس ــ� �مل ــبــحــث وعـــــزو  �ل
عليه�  و�ال�ــســتــدالل   ، م�س�دره� 
به�  و�ملحتج  و�ل�سنة  �لكت�ب  من 

ت�أليف �ل�س�دق �لغري�ين .

املكتبة الإ�سالمية

�أ. عبد �لعزيز بن �أحمد

من اأقوال 
ال�صاحلني

�لعظيم  �لقر�آن  �هلل  " وهبن� 
فهجره كثري يف �لزم�ن �لطويل، 

و�إن كن� به موؤمنني، َب�َسط 
�لقر�آن عق�ئد �الإمي�ن كله� 
ب�أدلته� �لعقلية �لق�طعة، 
فهجرن�ه� وقلن� تلك �أدلة 
�سمعية ال حت�سل �ليقني، 

ف�أخذن� يف �لطر�ئق �لكالمية 
�ملعقدة، ب�إ�سك�الته� �ملتعددة، 
 � و��سطالح�ته� �ملحدثة، مِمَّ

ي�سعب �أمره� للطلبة ف�سال عن 
�لع�مة". �ل�سيخ عبد �حلميد بن 

ب�دي�ص رحمه �هلل
كتاب املعامالت يف الفقه املالكي اأحكام واأدلة

ب�هلّل  للم�سركني  ينبغي  م�  تع�ىل:  يقول 
على  بنيت  �لتي  �هلّل  م�س�جد  يعمرو�  �أن 
�س�هدون  وهم  له،  �سريك  ال  وحــده  ��سمه 
وق�لهم:  بح�لهم  �أي  ب�لكفر  �أنف�سهم  على 
م�  �لن�سر�ين  �س�ألت  لو  �ل�سدي:  ق�ل  كم� 
دينك؟ لق�ل: ن�سر�ين، ولو �س�ألت �ليهودي 
حبطت  {�أولئك  يهودي،  لق�ل:  دينك؟  م� 
هم  �لــنــ�ر  {ويف  ب�سركهم  �أي  �أعــمــ�لــهــم} 
يعمر  {�إمن�  تع�ىل:  ق�ل  ولهذ�   ، خ�لدون} 
�الآخر}  و�ليوم  ب�هلل  �آمن  من  �هلّل  م�س�جد 
كم�  �مل�س�جد.  لعم�ر  ب�الإمي�ن  تع�ىل  ف�سهد 
و�سلم:  عليه  �هلّل  �سلى  �هلّل  ر�ــســول  قــ�ل 
ف��سهدو�  �مل�سجد  يعت�د  �لرجل  ر�أيتم  )�إذ� 
�إمن� يعمر  له ب�الإمي�ن، ق�ل �هلّل تع�ىل: } 
�الآخر{  و�ليوم  ب�هلل  �آمن  من  �هلّل  م�س�جد 
مردويه  ــن  و�ب و�لــرتمــذي  �أحمد  ""رو�ه 
�لبز�ر  بكر  �أبو  �حل�فظ  وروى  و�حل�كم"". 
�هلّل  �سلى  �هلّل  ر�سول  قــ�ل  قــ�ل،  �أن�ص  عن 
�أهل  هم  �مل�س�جد  عم�ر  )�إمن�  و�سلم:  عليه 
�هلّل:  يــقــول  مــرفــوعــً�  �أنــ�ــص  وعــن  �هلّل(، 
�الأر�ــص  ب�أهل  الأهــم  �إين  وجــاليل  وعزتي 
و�إىل  بيوتي،  عم�ر  �إىل  نظرت  ف�إذ�  عذ�بً�، 
ب�الأ�سح�ر،  �مل�ستغفرين  و�إىل  يّف،  �ملتح�بني 
ع�س�كر:  �بـــن  قـــ�ل  عنهم  ذلـــك  �ــســرفــت 
حديث غريب . وق�ل عبد �لرز�ق عن عمر 

�أ�سح�ب  �أدركــت  قــ�ل:  �الأودي  ميمون  بن 
حممد �سلى �هلّل عليه و�سلم وهم يقولون: 
و�إنــه  ـــص،  �الأر� يف  �هلّل  بيوت  �مل�س�جد  �إن 
ز�ره فيه�، وق�ل  �أن يكرم من  �هلّل  حق على 
عنهم�  �هلّل  ر�سي  عب��ص  �بن  عن  �مل�سعودي 
ق�ل: من �سمع �لند�ء ب�ل�سالة ثم مل يجب 
ومل ي�أت �مل�سجد وي�سلي، فال �سالة له وقد 
ع�سى �هلّل ور�سوله، ق�ل �هلّل تع�ىل: {�إمن� 
و�ليوم  بــ�هلّل  �آمــن  من  �هلّل  م�س�جد  يعمر 
�الآخر} ""�أخرجه �بن مردويه""، وقوله: 
{و�أق�م �ل�سالة} �أي �لتي هي �أكرب عب�د�ت 
�أف�سل  هي  �لتي  �أي  �لزك�ة}  {و�آتــى  �لبدن 
�الأعم�ل �ملتعدية �إىل بر �خلالئق، وقوله: 
{ ومل يخ�ص �إال �هلّل} �أي ومل يخف �إال من 
�هلّل تع�ىل ومل يخ�ص �سو�ه {فع�سى �أولئك 
، ق�ل �بن عب��ص:  �أن يكونو� من �ملهتدين} 
{و�أق�م  �الآخــر  ب�ليوم  و�آمــن  �هلّل  وّحد  من 
{ومل  �خلم�ص  �ل�سلو�ت  يعني  �لــ�ــســالة} 
 { �هلّل  �إال  يعبد  مل  يقول  �هلّل}  �إال  يخ�ص 
فع�سى �أولئك �أن يكونو� من �ملهتدين{ ، يقول 
تع�ىل �إن �أولئك هم �ملفلحون كقوله لنبيه 
يبعثك  �أن  }{ع�سى  و�سلم:  عليه  �هلّل  �سلى 
ربك مق�م� حممود�} ، وهي �ل�سف�عة، وكل 
حممد  وق�ل  و�جبة،  فهي  �لقر�آن  يف  ع�سى 

بن �إ�سح�ق: وع�سى من �هلّل حق.

قال اهلل تعاىل: 
َكاَة  َلَة َوآَت الزَّ ِخِر َوأََقاَم الصَّ ِم الآْ ُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمنآْ آَمَن ِباللَِّه َوالآَْيوآْ َا َيعآْ } إِنَّ

َتِديَن {سورة التوبة الية 18 َش إِلَّ اللََّه َفَعَسٰ ُأوَلِٰئَك أَنآْ َيُكوُنوا ِمَن الآُْمهآْ َوَلمآْ َيخآْ

قال تعاىل: 
ٍء َعِليٌم آْ﴾                                                                     ِد َقلآَْبُه َواللَُّه ِبُكلِّ َشآْ ِمنآْ ِباللَِّه َيهآْ ِن اللَِّه َوَمنآْ ُيؤآْ  ﴿َما أََصاَب ِمنآْ ُمِصيَبٍة إِلَّ ِبإِذآْ
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وعود بتخ�سي�ص مبالغ مالية لإجناز درا�سة طوبوغرافية لـ "ثقليعّث"عادات وتقاليد وطقو�س توحد �شكان �شمال افريقيا 

بعيون �مر�أة

الركن الدافئ؟!
من املوؤ�سف اأن تعي�ص االأ�سر اجلزائرية، ما 
ي�سبه تبلدا دائما يف االأحا�سي�ص وامل�ساعر 
اأن  درجــة  اإىل  العاطفي  التوا�سل  وقلة 
املن�سات االجتماعية على انفتاحها حتولت 
من  يطرحوا  باأن  للبع�ص  اأمكن  منابر  اإىل 
وبكون  للنقا�ص،  م�ساعرهم  وفيها  خاللها 
اأفراد االأ�سرة الواحدة يخجلون من التعبري 
حد  اإىل  التعقيد  و�سل  بل  بها  والت�سريح 
اأن االأبناء يفتقدون اإىل دفئ اأح�سان االأم 
ي�ست�سعروا  اأن  املمكن  غري  من  واأنه  واالأب 
هذا ال�سعور لوجود جفاء و�سدود وبرودة 
بني  الدافئ"  "الركن  اإىل  اللجوء  ُت�سعب 
من  الكثري  اأكـــد  ــد  وق واالأب،  االأم  ــدي  ي
على  "ي�سلمون"  ال  اأنهم  تعليقاتهم  خالل 
رغم  واملنا�سبات  االأعــيــاد  يف  اإال  اآبائهم 
يوميا..فهل  ذلك  فعل  يف  امللحة  رغبتهم 
وملاذا  احلــد؟  هذا  اإىل  مكبوت  �سعب  نحن 
من  م�ساعرهم  يعي�سوا  اأن  للبع�ص  ميكن  ال 
خا�سة  واخلجل؟..  باالرتباك  �سعور  دون 
واأن لل�ساعر دور كبري يف اإخراج جيل �سالح 
عقليا  �سوي  ثم  ومن  عاطفيا  �سوي  مت�سبع 

وذهنيا و�سلوكيا واجتماعيا ودينيا..
حتما  يــوؤدي  التعبري  يف  الق�سور  اأن  علما 
ال�سعور  انت�سار  اإىل  النف�ص  علماء  ح�سب 
واأفــــراد  والــتــذمــر  واالنــتــقــا�ــص  بالقهر 
اأحا�سي�سهم  نقل  يف  حمـــدودة  ــدرات  ــق ب

وو�سعها يف مو�سعها ال�سحيح..
وهذا ما اأدى بال�سرورة اإىل انت�سار امل�ساكل 
بني اأفراد االأ�سرة الواحدة وبني االأولياء 
ومتردهم  ال�سيطرة  عن  االأبناء  وخــروج 
مو�سعها  عن  بعيدا  مب�ساعرهم  واجلنوح 
ال�سحيح، فال االأم حتتوي اأبناءها بكلمات 
ناعمة  واأح�سان  وراقية  مهذبة  لطيفة 
النف�ص  يف  الثقة  اأبــــواب  اأمــامــهــم  تفتح 
االأب  وال  باالرتياح..  وال�سعور  واحلرية 
ويح�سنهم  اأبنائه  بيد  ياأخذ  اأن  ميكنه 
واهتمامه  وحبه  م�ساعره  عن  لهم  ويعرب 
من  جــعــل  بـــاأن  بالبع�ص  و�ــســل  ــل  ب بــهــم 
تلخ�ص  عالقة  جمرد  االأ�سرية  عالقاته 
مبداأ "خذ وهات"، حيث يوؤمنون بالرعاية 
واملاأوى  واللبا�ص  االأكــل  توفري  من  املادية 
وامل�سكن وفر�ص التعليم واملتابعة بينما ال 
ي�ستطيعون اقتطاع �سويعات من هذا الوقت 

لتوطيد امل�ساعر فيما بينهم..
عرب  بناتنا  اأنني  عن  ن�سمع  اأن  املعيب  من 
اإحداهن  لتقول  غــريه  اأو  بــوك  الفاي�ص 
اأنها "تتمنى" لو حت�سن والديها يوما واأنها 
تخاف اأن تفقدهم دون اأن حتقق ذلك، من 
املعيب اأن يتم �سّد االأبناء مهما كان �سنهم 
امل�ساعر  بقالك"؟؟..الأن  "ك�سما  بالقول 
واأن  احلــيــاة  قيد  على  بقينا  مــا  باقية 
يحتويها  من  اإىل  بحاجة  دائما  االأح�سان 
لتعزيز  واالأبــنــاء  االآبـــاء  بــني  مــا  خا�سة 
القيود  من  والتحرر  االأ�سرية  الــروابــط 
بالية  عـــادات  بحكم  عليها  املــفــرو�ــســة 
االأبناء  بني  حائال  وقفت  واهية  وتقاليد 

واآبائهم.
�سماح خميلي معاوية. �ص

خن�صلة
حفيظة. ب

رقية. لنداء

�سفيقة. �ص

دعوات لإيفاد جلان للوقوف على واقع الأطفال يف مناطق الظل

�سياء  ختا�ص  الطفل  ــد  وال ينا�سد، 
والقاطن  �سنة،   12 �ساحب  الــديــن 
تدخل  بباتنة،  الطاقة  وادي  ببلدية 
كـــل مـــن وزارتــــــي الــ�ــســحــة والــعــمــل 
االجتماعي،  والــ�ــســمــان  والت�سغيل 
امل�ساب  باإبنه  التكفل  على  مل�ساعدته 
الفقري  الــعــمــود  يف  �ــســرطــاين  بـــورم 
والذي يتطلب اإجراء عملية جراحية 

م�ستعجلة برتكيا. 
ختا�ص �سياء الدين، تلميذ يف ال�سنة 
املر�ص  بهذا  اأ�سيب  متو�سط،  الثانية 
اأن  بعد  املــنــ�ــســرم،  اأفــريــل  �سهر  منذ 
تبعها  طبية  فحو�سات  قــامــبــاإجــراء 
مبركز  ال�سحية  حلالته  ت�سخي�ص 
مــكــافــحــة الــ�ــســرطــان بــبــاتــنــة حيث 
التي  الو�سعية  وهي  اإ�سابته،  اكت�سف 
االإ�سعاعي،  اإ�ستخدامهللعالج  تطلبت 
ال�سحية  ــاعــه  اأو�ــس لتفاقم  ونــظــرا 
ــاء  ــب وخــطــورة و�ــســعــه، اإقــــرتح االأط
جراحية  لعملية  العاجل  خ�سوعه 
خارج الوطن، وذلك لنق�ص االإمكانيات 
ن�سحوه  حيث  اجلزائر،  مب�ست�سفيات 
بنقله على جناح ال�سرعة اإىل موؤ�س�سات 
طبية خارج البلد خمت�سة يف جراحة 

االأورام ال�سرطانية بالعمود الفقري. 
ال�سرطان،  مبــر�ــص  املــ�ــســاب  الطفل 
واألزمته  الوقت،  مع  حالته  تدهورت 
ــفــرا�ــص واملــكــوث  ــت ال ــوق يف نــفــ�ــص ال
عن  االنقطاع  ذلــك  يف  مبــا  البيت،  يف 
الــتــحــاقــه مبــقــاعــد الـــدرا�ـــســـة، بعد 
جزئي،  �سلل  يف  الـــورم  لــه  ت�سبب  اأن 
حياته  وممار�سة  احلركة  من  مينعه 

ــة بحث  ــل بــ�ــســكــل طــبــيــعــي،وبــعــد رح
الب�سمة  عــودة  الأجــل  اأمــل  نافذة  عن 
توا�سل  املــ�ــســاب،  االإبــــن  �ــســفــاه  عــلــى 
ملكافحة  اأمــل  جمعية  مب�ساعدة  االأب 
اأحد  مع  مليلة،  بعني  ال�سرطان  مر�سى 
هذه  اإجراء  بو�سعهم  الذين  الدكاترة 
العملية اجلراحية مب�ست�سفى اأمريكي 
 4 تقارب  بقيمة  برتكيا، حيث حددت 
النقل،  م�ساريف  دون  �سنتيم  ماليري 
على  ي�سعب  الـــذي  املـــايل  املبلغ  ــو  وه
عائلة املعني حمدودة الدخل توفريه، 
اإىل  الو�سية  الــوزارة  مادفعهاملنا�سدة 
الرب  وذوي  اخلريية  اجلمعيات  جانب 
جمع  على  وم�ساعدتهم  واالإحــ�ــســان 
العملية  هــذه  الإجــراء  املطلوب  املبلغ 
االبن  معاناة  من  للتخفيف  اجلراحية 

واإنقاذهفي القريب العاجل. 
للمعني/  الـــربيـــدي  احلــ�ــســاب  رقـــم 
ــم  رق  /  09  cle  22599352

الهاتف،0671591179.

"جندة  جلمعية  الوالئي  املكتب  قــام، 
االإن�سانية" بتنظيم مبادرة اإن�سانية قامت 
املراكز  بزيارة جمموعة من  من خاللها 
الت�سامن،  لوزارة  التابعة  االإجتماعية 
فيها  للمتواجدين  العون  يد  مد  بهدف 
وت�سمنت  وجوههم،  على  الب�سمة  ور�سم 
البي�ساء" التي جاءت  ال�سواعد  "حملة 
حتت �سعار "ال�سحة للجميع"، زيارة كل 
من دار امل�سنني ومركز الطفولة امل�سعفة 
ببوعقال مبدينة باتنة ومركز الطفولة 
ودار  الــتــوتــة  ــني  ع مبــديــنــة  امل�سعفة 
الطفولة  مركز  وكــذا  بحملة  الرحمة 

بحي املجزرة بباتنة.
ت�سريح  يف  اجلمعية  عن  ممثلة  وقالت 
جندة  جمعية  اأن  نيوز"،  "االأورا�ص  لـ 
التي  احلملة  خــالل  ومــن  االإنــ�ــســانــيــة 
اأخرى  مبادرات  �سبقتها  قد  بها،  قامت 
طبية  قافلة   21 تنظيم  خاللها  من  مت 
من  بلدية   21 فيها  زارت  ت�سامنية 
قامت  اأنها  كما  باتنة،  واليــة  بلديات 
غذائية  ومـــواد  مالية  اعــانــات  بجمع 
ومالب�ص باالإ�سافة اإىل هواتف وغريها 
ال�سرورية االأخرى، كما  امل�ستلزمات  من 

نزالء  ملعاينة  االأطباء  من  عدد  تطوع 
حالتهم  على  ــوف  ــوق وال ــراكــز  امل ــذه  ه
املتطوعني  من  عدد  قام  كما  ال�سحية، 
على  وزعــت  �ساخنة  بوجبات  بالتربع 
نــزالء هــذه املــراكــز، واأكــدت املتحدثة 
املواطنني  ا�ستح�سان  لقيت  املبادرة  اأن 
�سفحة  عــرب  ـــــالن  االإع نــ�ــســر  ــرد  ــج مب
حيث  باجلمعية،  اخلا�سة  الفي�سبوك 
ــون والـــتـــربع بــاملــواد  ــع ــد ال ــد ي هــبــوا مل
كما  مالية،  ومبالغ  واملالب�ص  الغذائية 
اأن اأغلب املتربعني هم مواطنون ب�سطاء 
�ساهموا  الذين  الطلبة  فئة  عن  ناهيك 
هماالآخرين يف اإجناح املبادرة، كما اأكدت 
مماثلة  بحمالت  �ستقوم  اجلمعية  اأن 
املواطنني  داعية  القادمة  االأيام  خالل 
املجتمع  يف  والفاعلني  االأعمال  ورجــال 
التي  البحث يف حميطهم واالأحياء  اإىل 
ال�سكنية  االأحــيــاء  وكــذا  بها  يقطنون 
االأ�سخا�ص  ومــ�ــســاعــدة  لهم  املــجــاورة 
الذين يعي�سون بالقرب منهم ويعانون يف 
�سمت دون اأن يلجوؤوا اإىل طلب امل�ساعدة 

اأو الت�سول من اأجل ك�سب قوت اليوم. 

والد �سياء الدين ختا�س ينا�سد وزارة 
ال�سحةللتكفل بو�سعية ابنه ال�سحية 

م�سنني  البي�ساء" تزور  ال�سواعد  "حملة 
واأطفاال باملراكز االإجتماعية

جمعية اأيادي اخلري بعني الطويلة توزع م�ساعدات عينية لفائدة املعوزين 

�ملبادرة قامت بها جمعية جندة �لإن�سانية بباتنةورم �سرطاين يجربه على �إجر�ءعملية جر�حية باأربعة ماليري �سنتيم 
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يدفع، الفقر باأم بتاخلمت اإىل حب�س طفلتها ذي اخلم�س �شنوات داخل غرفة مظلمة بدون ماأكل اأو م�شرب يف م�شهد �شادم يج�شد ق�شاوة قلب األف الرحمة، وهي عينة من املعاناة التي يتكبدها 

اأطفال كثريون يف مناطق الظل، ونداءات تكررت جلمعيات خريية اأن تتكفل الدولة باأو�شاعهم واأن ُتاأمن لهم حياة حتفظ كربيائهم وكرامتهم يف عز اجلزائر اجلديدة.
فرع  االإن�سانية  جنــدة  جمعية  اأبـــدت 
مع  بالتن�سيق  الع�سافري،  عيون  حرائر 
قدماء الك�سافة االإ�سالمية فوج التحدي، 
يف زيارة لهم اإىل مناطق الظل وبال�سبط 
واالإعانات  امل�ساعدات  لتوزيع  تاخلمت 
على املعوزين، قلقها ازاء بع�ص ال�سلوكيات 
العنيفة التي متار�ص على اأطفال يف عمر 
اجلمعية  وجدت  بعدما  وذلك  الــرباءة، 
بعد تقدمي م�ساعدة لعائلة من تاخلمت، 
"ريتاج" ذات اخلم�ص  اأما حتب�ص طفلتها 
�سنوات، وتركها بدون ماأكل وم�سرب، اأين 
�سرحت اإحدى ع�سوات اجلمعية "ن. م" 
التي  االأم  اأن  نيوز"،  "االأورا�ص  ليومية 
مع  الثمانية  اأطفالها  اعانة  على  تعمل 
تتحمل  تعد  مل  بال�سرع  امل�ساب  اأبيهم 
مرارة الفقر واجلوع واحلقرةوالتهمي�ص، 

الغرفة  بدخول  اجلمعية  من  وباإ�سرار 
املظلمة، وجدوا الطفلة ريتاج يف و�سعية 
جد مزرية، حيث تركتها والدتها دون اأن 
تقدم لها اأي طعام اأو �سراب، مع العلم اأن 
الطفلة ريتاج تعي�ص باإعاقة على م�ستوى 
عينها الي�سرى، وكانت اأول كلمة تلفظت 
بال�ساوية  اأمان"  "اأو�سايد  الطفلة:  بها 
و�سدمة  ده�سة  حتت  ماء"،  "اأعطني  اأي 
اإىل  تاأ�سفوا  الــذيــن  اجلمعية  اأع�ساء 
احلالة التي و�سلت اإليها ريتاج مع غياب 
مناطق  باأطفال  بالتكفل  للدولة  كلي 

الظل الذين يعي�سون حاالت م�سابهة.
ــوة جــمــعــيــة الــنــجــدة  وتــ�ــســيــف عــ�ــس
التي  ريتاج  الفتاة  "وجدنا  االإن�سانيّة، 
عنيفا  امل�سهد  كان  طفولتها،  من  حرمت 
ب�سكل  اأمها  ق�ساوة  و�سفه،  ميكن  ال  جدا 
فبعد  العني  تراه  اأو  عقل  يقبله  ال  ب�سع 
هذه  اإىل  ــة  ــي ــاث اإغ بــقــافــلــة  اجتــاهــنــا 
االأماكن املعدمة واملهم�سة كانت ال�سدمة 
طفلة  حتب�ص  اأما  راأينا  حني  جدا  قوية 

الباب  وتغلق  معدمة  مظلمة  غرفة  يف 
فتحته  ملا  امل�سهد  لوقع  ذهلنا  باملفتاح 
�سغرية  بنت  امل�سهد  فكان  منا،  باإ�سرار 
تثقب  بــنــظــرات  همها  وت�سكي  تبكي 
"ما  اأن  حديثها  يف  واأ�ــســافــت  القلب"، 
حق  يف  جــرميــة  يعترب  االأم  بــه  قــامــت 

الطفولة".
فرع  االإن�سانية  النجدة  جمعية  ودعت 
عيون الع�سافري، اأن تتكفل الدولة مبثل 
ــذه االنــتــهــاكــات الــتــي متــار�ــص يف حق  ه
من  االأم  �سببته  مبا  منددين  الطفولة، 
الطفلة  حق  يف  وج�سدية  نف�سية  اآالم 
ريتاج التي متثل عينة من اأطفال مناطق 
الظل الذين ال ت�سل اأ�سواتهم وال يعرف 

اأحد باأحوالهم املزرية.
وا�سع  ب�سكل  ريتاج  ق�سة  ن�سر  ومت  هذا 
االجتماعي  الــتــوا�ــســل  �سفحات  على 
والتفاعل مع ق�سة الطفلة وانقاذها من 

م�سريها املجهول.
دفعت  الــتــي  االأ�ــســبــاب  تــعــددت  ومهما 
ال�سنيع،  الــفــعــل  هـــذا  اإىل  االأم  هـــذه 
فالطفلة اأي�سا لها احلق يف عي�ص حياتها 
ذات  طالبت  كما  كــاإنــ�ــســان،  الطبيعية 
اجلمعية باإحالة االأم على طبيب نف�سي 
اخلري  اأهل  اأي�سا  ي�ساعد  واأن  ملعاجلتها، 

العائلة النت�سالها من الفقر املدقع.

واملبادرات  الت�سامنية  احلمالت  اإطــار  يف 
اخلريية التي تقوم بها جمعية اأيادي اخلري 
خن�سلة،  بوالية  الطويلة  عني  مبكتبهايف 
قامت اجلمعية بالتن�سيق مع جمعية قوافل 
اخلري لرعاية االأرملة واليتيم، بعمل خريي 
ومبادرة ح�سنة القت ا�ستح�سان املواطنني، 
توزيع  اأيامفي   3 مدار  على  ا�ستمرت  حيث 

الغذائية  املواد  مبختلف  جمهزة  قفة   40
الفرينة،  ال�سميد،  غــرار  على  ال�سرورية 
وامل�ستلزمات  واحلبوب  العجائن  وخمتلف 

االأخرى.
واالأغطية  االأفر�سة  عديد  توزيع  كما مت 
منوعة،  واأفــر�ــســة  بطانيات  غـــرار  على 
اأجهزة  منها  خمتلفة  اأجهزة  اإىل  اإ�سافة 

مالب�ص  وغ�سالة  للمعاقني  وكرا�سي  تلفاز 
و5 هدايا لالأرامل والعاب وحلويات وهدايا 
االأحــذيــة  مــن  جمموعة  وكـــذا  ــال  ــف االأط

واملالب�ص.
عني  مبكتب  اخلري  اأيــادي  جمعية  اأع�ساء 
الطويلة،اأكدوا اأن هذه املبادرة جاءت بهدف 
التخفيف عن العائالت املعوزة واالأرامل من 

بع�ص  وتوفري  امل�ساعدة  يد  تقدمي  خالل 
قلوب  على  الفرحة  واإدخـــال  امل�ستلزمات 
هذه الفئة، كما طالبوا من اجلميع خا�سة 
فاعلي اخلري واملح�سنني للم�ساركة بقوة يف 
�ساأنها  من  التي  االأعمال اخلريية  مثل هذه 
الفقراء  معاناة  من  قليال  ولــو  التخفيف 

وامل�ساكني واالأرامل واليتامى.

اأم بـ "تاخلمت" حتب�س طفلتها يف غرفة مظلمة ب�سبب الفقر



اأجنب  األوانه كلماته وري�سة قلمه اجلميلة،  اأحمرا ترتاق�ش بني  ب�ساطا  اأدب اخليال  اأبوابها، جعل من  اأو�سع  الأدبية من  النجومية  باب  اقتحم  واأدب اخليال،  الفنتازيا  اأدب عابق فواح يهوى  بلكميتي" �ساحب  الأمني  "حممد 
من رحم اأنامله الناب�سة اأيقونة من اأيقونات الأدب املثرية والرائعة كاأن ل�سانك يالم�ش الأدب العاملي بهيئة جزائرية واعدة، "حممد الأمني بلكميتي" �ساحب 17 ربيعا اأبدع اأدبا وتاألق مبوؤلفه اخلارج عن املاألوف ليطرب جمهوره 
بواحدة من اأجمل املوؤلفات يف الو�سط ال�سباين، موؤكدا عزمه ت�سريف ال�سباب وتر�سيع اأدبهم باأحرف من ذهب، فكانت "املحنة الأ�سطورية رق�سة مع ال�سياطني" هي �ساحبة الف�سل يف تذوق كاتبها من كاأ�ش التاألق والتميز، يومية 

الأورا�ش كان له حوار من طعم خا�ش يف عامل الفانتازيا واخليال. 

كيف كان اأول لقاء بني حممد الأمني والقلم الأدبي؟
�ألفت �لكت�بة منذ �ل�سبى حيث كنت مولع� ب�لق�س�ص 
ح�س�ص  يف  قر�ءته�  نز�ول  كن�  �لتي  تلك  �لق�سرية 
ك�ن  �إذ  �الإبتد�ئية،  �ملدر�سة  يف  و�لتعبري  �ملط�لعة 
�ملدر�ص يلزمن� ب��ستحد�ث خ�متة للق�سة �ملطروحة 
�أو �بتد�ع نه�ية للق�س�ص �ملفتوحة حين� و�آخر يكون 
علين� تكوين ق�سة حرة من وحي خي�لن� �خل��ص، 
وكذ� مع �الإنتق�ل �إىل �لطور �ملو�يل ��ستحكم ولعي 
�ل�سفية  �الأن�سطة  �سعيد  على  و�لت�أليف  ب�لكت�بة 
وكذ�  �لــرو�يــ�ت  تلخي�ص  على  متكنني  ك�نت  �لتي 
على �سعيد �الأن�سطة �لثق�فية �لتي متثلت يف كت�بة 
�سين�ريوه�ت �مل�س�رح و�إلق�ء �الأن��سيد و�لق�س�ئد يف 

�ملن��سب�ت �لدينية و�لوطنية.

يف  ي�سيب  وم��ا  يحكي  م��اذا  موؤلفك،  على  حدثنا 
طياته؟

جن�ص  من  �سل�سلة  هي  �الإمرب�طورية"  "�ملحنة 
�لف�نت�زي� �مللحمية و�أدب �لع�سور �لو�سطى تت�سمن 
�ل�سي�طني،  مــع  "رق�سة  ك�ملة  �أجــــز�ء  خم�سة 
�ملوت،  مقد�س�ت  ور�ءهـــ�،  تركت  �ل�ست�ء،  تهويدة 
�حلرب �خل�متة" مع �حتم�لية طرح جزء �أو �إ�س�فة 
�ل�سر�ع�ت  وق�ئع  ت�سرد  ككل  �ل�سل�سلة  �آخر،  جزء 
و�مل�س�حن�ت بني �أنظمة �حلكم �الإمرب�طورية �لتي 
�أجل فر�ص �سلط�نه�  لكل منه� من�هج� تتخذه� من 
�مل�س�رب  �أبعد  �إىل  �لبلد�ن، وكذ� مد حدوده�  على 
�لدينية  �لطو�ئف  وتهذيب  �ل�سحرة  كمخ�دنة 
�لع�س�كر  ــو�ء  و�حــت �ملــرتــزقــ�ت  على  و�الإعــتــمــ�د 
وغــريهــ�، جتــري �أحـــد�ث �لــرو�يــة يف عــ�مل مكنى 
و�لت�سلط  ب�جلور  مرتع  �لع�مل  هذ�  �الأ�سي�د  ب�أر�ص 
مل يعهد حقبة �سالم من قبل، ولهذ� يف مق�طعة من 
�ملق�طع�ت �ملكتنفة مبملكة من مم�لك �الأر�ص ت�سعى 
و�الأب�طرة  �مللوك  تر�سيد  �ىل  �لف�سالء  من  فرقة 
�ملعرتك�ت  وجتــنــب  �الأر�ــــص  يف  �ل�سلم  الإحــــالل 
�ل�سرو�سة فيم� بينهم يف ظل تو�جد تهديد حقيقي 
�آبت  �لب�سر  جلن�ص  جن�سه�  خم�لف  �أقــو�م  من  لهم 
وطــدت  مــ�  وهـــذ�  �لــعــ�مل  على  هيمنته�  لتفر�ص 
�ل�سي�طني  مــع  رق�سة  �الأول  ــزء  �جل يف  ق�عدته 

وللعنو�ن داللة كبرية يف ذلك.
�أن  البد  �لرو�ئية  �ل�سال�سل  �أن  هو  �الأكيد  �أن  كم� 
�أعمدته�  عليه�  وت�سيد  تنرب  ق�عدة  على  حتــوي 
وهذ� يتجلى يف �جلزء �الأول من �ل�سل�سلة، ورق�سة 
مع �ل�سي�طني ميكن �عتب�ره� متهيد� فقط الأحد�ث 
�الأربــعــة  ــــز�ء  �الأج يف  �أو�نــهــ�  �سيجرى  عظيمة 
�الأحد�ث  الأجــو�ء  فقط  تعريف�  وكذلك  �ملتبقية  
�لتي  �لث�نوية  و�لوق�ئع  �ل�سخ�سي�ت  من  وغريه� 

ت�سبق �الأحد�ث �لكربى للق�سة.

�إن قلن� �الأدب و�لكت�بة م�ذ� ي�سعر حممد به، كيف 
ي�أخذ قلمه جمر�ه� �إليهم�؟

كم� ق�لت "توين موري�سون"  �إن �لكت�بة �أمر مقد�ص 
وبقدر م� هو ذلك هو �أي�س� و�جب على من �إ�ستط�ع 
�أو  به  ن�سعر  عم�  ونعرب  نكتب  �أنن�  �إذ  �ل�سبل،  �إليه 
ب�الأحرى عم� نح�ص �أنن� بح�جة �إىل �لكت�بة عنه  
و�خلو�ص يف تف��سيله، وب�سرف �لنظر عن �لنت�ئج  
و�لتد�عي�ت �لتي ترفق ب�ملوؤلف عقب �سدوره البد 
و�ستبقى  حرة  ك�نت  لط�مل�  �لكت�بة  �أن  �إدر�ك  من 
�أعــمــ�ل �النــهــز�مــيــني وال  كــدلــك فــال تــوؤثــر فيه� 
تالعب�ت �ملع�دين، ومع �حل�جة �مللحة �لتي ت�س�مر 
�أحج�ئن� يكون من �لالزم �ملحتم حترير �لقلم �إىل 
م� نريد �لكت�بة فيه حق� و�لت�سرف ك�أنن� مط�لبني 
�الأمر معي حني كنت على  ك�ن  ب�سدة، هكذ�  بدلك 
تلك  تكفيني  ك�نت  حيث  رو�يــتــي  كت�بة  �أعــتــ�ب 
�ل�سوؤ�ل  على  �جلو�ب  ك�ن  وقته�  �ل�سغرية،  �لدفعة 
فيم�  �أفكر  ولــن  فيه   �أفكر  فيم�  �س�أكتب  �أنني  هو 

�س�أكتب .

ملاذا اخرتت هذا العنوان بال�سبط، األه �سلة وعالقة 
بنف�سك وفكرك؟

حيث  �الأمـــر  يف  مــ�  �أ�سعب  ــ�ن  ك �لــعــنــو�ن  �ختي�ر 
�ىل  ونقله�  �لعن�وين  مــن  �لعديد  ب�ختي�ر  قمت 
�لثب�ت  يف  �سعوبة   وجــدت  كذلك  �لتي  �الأغلفة 
على �إحد�ه�، وكل ذلك ك�ن خالل مرحلة �لكت�بة  
وقبل �النته�ء من �لف�سل �الأول حتى والأنني كنت 
�آنذ�ك مد�وم� على م�س�هدة م� �أفي�ست به �ل�سينم� 
و�لتيلفزيون �لهوليوودي �س�دفت �أن كلمتي �ملحنة 
�إجم�ال  و�الأبلغ  معنى  �الأقرب  هم�  �الإمرب�طورية 
�الأ�س��ص  يف  ك�ن  �لعنو�ن  هذ�  ككل،  �لق�سة  ملحتوى 

�ل�سهري  �لفيلم  يف  وهمي  لك�تب  وهمية  لــرو�يــة 
"م�  غرين"  "جون  �لك�تب  رو�يــة  عن  و�ملقتب�ص 
تخب�أه لن� �لنجوم"،  �أم� �لعنو�ن �لفرعي رق�سة مع 
�ل�سي�طني فقد ك�ن ج�ء نت�ج قي��ص على �لعن�وين 
جورج  �لفد  �الأمريكي  �لك�تب  د�ئم�  يخت�ره�  �لتي 
ريت�س�رد م�رتني، عن�وين هذ� �الأخري �س�عرية جد� 
�ألف�ظه�  �نتق�ئي يف �ختي�ره�، فبقدر جم�زية  وهو 
�إال �أنه� تالم�ص �ملعنى �ملق�سود ب�سدة، فحينم� نقول 
�للفظ هذ� تبديل  �ل�سي�طني نعتقد ب�أن  رق�سة مع 
�ل�سي�طني  ب�سورة  �لب�سرية  �ل�سخ�سي�ت  ل�سورة 
�سر وظالم  م� متثله هده �الأخرية من  ككن�ية على 
�ملع��سرة  على  تكني  �لــتــي  �لرق�سة  لفظة  مــع 
و�ملخ�لطة، هذ� �لزعم �لذي يت�سوره �لق�رئ �سحيح 
لكن فقط مع فهم �لعنو�ن من ز�وية �أخرى �أي فهمه 
�ملع�ين �الأوىل،  �ملعط�ة دون مط�بقته� مع  ب�ألف�ظه 
و�لق�رئ لرو�ية �ملحنة �الإمرب�طورية �سيفقه مت�م� 

م� تعنيه �لرق�سة مع �ل�سي�طني.

املحنة  موؤلفك  ق�سايا  به  اأدبي عاجلت  قالب  اأي  يف 
الإمرباطورية رق�سة مع ال�سيطان؟

�خلي�ل  بني  �سريح  مزيج  رو�يتي  ب�أن  �لقول  ميكن   
و�لو�قع مع �متد�د �لق�سة �ىل �مل�ور�ئي�ت �لوثيقة 
�لق�سة  تن�ولته  م�  بني  ومن  �لوثيقة،  غري  و  منه� 
�لع�مل  بخو�رزمية  �لتحكم  يف  �لدين  دور  كذلك 

�مل�س�لح  من  �جلزيل  �لقدر  حي�زة  على  و�لتع�قب 
�خلي�ل  نــطــ�ق  �سمن  كـــ�ن  ـــك  وذل و�لــ�ــســالحــيــ�ت 

ب�لدرجة �الأوىل طبع�..

هو  ومن  التاأليف  يف  الأمني  حممد  تكوين  كان  كيف 
ملهمك الذي جعلك تع�سق هذا الطريق النبيل؟

وم�سل�سالت  ــالم  ــ�أف ب �أهــيــم  الزلـــت  و  كنت  لط�مل� 
جعلتني  �لتي  �لــدو�فــع  �أبــرز  من  وهــذ�  �لف�نت�زي� 
الأنــه  فــيــه،  للكت�بة  �الأدبــــي  �لــنــوع  هـــذ�  �أتــبــنــى 
رحيب�  جم�ال  للك�تب  يتيح  �أنــه  �إال  �سعوبته  رغم 
�الأفك�ر غ�س� عن نوعه� وم�هيته� وكذ�  ال�ستحد�ث 
فقط  يتحقق  وذلك  �لكت�بة  �أثن�ء  مطلقة  حرية 
�أبعد  حد  �إىل  �خلي�ل  و��سع  �لك�تب  هذ�  ك�ن  �إذ� 
تن�وال  �أم�  �الأدبية،  ــو�ع  �الأن بب�قي  مق�رنة  بكثري 
الأمر �مللهمني �لدين �سرت على نهجهم �أذكر �لك�تب 
�الأ�سطورة "جون رون�لد تولكني" كيف ال وهو �الأب 
�لروحي الأدب �لف�نت�زي� �مللحمية كم� رث�ه مو�طنه 
�أ�ست�ذه  �أنه  كذلك  عنه  ق�ل  م�رتني" �لذي  "جورج 
يف  �أحــد  يكتب  ال  �إذ  �سدق،  وقــد  �الأبــدي  ومعلمه 
�لف�نت�زي� وهو ال يعرف تولكني �لذي و�سع قو�عد 
له  جعل  حتى  �مللحمية  �لف�نت�زي�  ــة  رو�ي كت�بة 
�الأدب  كلي�ت  كربى  يف  يدر�ص  ب��سمه  ك�مال  مذهب� 
يف �لع�مل �أال وهو �ملذهب "�لتولكيني"، �إ�س�فة �إىل 
وثالثية  �خلــو�مت  �سيد  �خل�لدة  لتحفته  قر�ءتي 
�نتقلت  قد  �أفالم  ك�سل�سلة  له�  وم�س�هدتي  �لهوبيت 
هد�  يف  بــرعــو�  �لــديــن  �ملوؤلفني  بقية  �إىل  عقبه� 
�ملذهب  مــن  �سيئ�  الم�سو�  كذلك  و�لــديــن  �ملــجــ�ل 
�لتولكيني يف رو�ي�تهم �أولهم جورج ريت�س�رد م�رتني 
بر�ئعته �أغنية �جلليد و�لن�ر �لتي جعل له� م�سل�سال 
�لدي  �لعرو�ص  �سر�ع  �ل�سهري  �مل�سل�سل  وهو  طويال 

�أحدث طفرة عظمى يف هد� �ملج�ل.

ال�سلطات  طرف  من  واحت�سان  مرافقة  ل��الأدب  هل 
املعنية اأم اأنه جمرد قلم وكاتب ح�سب نظرتهم؟

�ل�سلط�ت  قبل  من  للكت�ب  مر�فقة  �أبــد�  يوجد  ال 
وي�سليه�  نف�سه  يوهم  فهو  ذلك  يعتقد  ومن  �ملعنية 
ب�الآم�ل �ملغلطة، فال يخفى علين� ب�أن ميد�ن �الأدب 
هن� يف �جلز�ئر ي�ستغيث وب�سدة، و�أن تلك �جلو�ئز 
�لكت�ب  �سنة على  توزع كل  و�لتي  به�  �لغري معرتف 
وعجزهم  �لق�ئمني  ته�ون  ل�سرت  حج�ب  �إال  هي  م� 

الإيه�م  منهم  حم�ولة  وكذ�  �مليد�ن  هد�  �إنع��ص  عن 
مع  �ل�سب�ب،  ب�ملبدعني  يهتمون  حق�  ب�أنهم  �لن��ص 
�لعلم �أن هذه �ملع�سلة لي�ست يف ميد�ن �الأدب فقط 
بل تتعدى �إىل مي�دين �أخرى تنبع �سنوي� ب�ملحدثني 
مق�بالت  �إجـــر�ء  �إىل  يــفــرون  �لــذيــن  و�ملبتكرين 
ب�أمو�لهم �خل��سة فقط ليعرفو� ب�أعم�لهم وي�سمعو� 
�لن��ص ب�أن� هن� نق�سي �أي�من� يف تلك �لز�وية نبحث 

عم� يربزن� كعرب �أوىل ب�لتميز و �لنج�ح .

ماذا ترى يف واقع الأدب يف اجلزائر، اإىل اأين متيل 
دفته؟

فهو  �ملج�هد،  كمثل  مثله  ح�لي�  �جلز�ئر  يف  �الأدب 
يف مو�جهة م�س�كل كثرية يف عقره بينم� تر�ه ت�رة 
�الأمل  ب�أن  توحي  فرهة  ح�سيفة  ب�أقالم  يجحظ 
�إىل  و�لولوج  �الأمــ�م  �سوب  �لتقدم  يف  ق�ئم�  الز�ل 
رو�ي�ت  ب�أن  ترى  فعندم�  �لع�ملي،  �لتن�ف�ص  م�سم�ر 
من  �سينم�ئية  مر�جع�ت  ق�ئمة  دخلت  جز�ئرية 
مر�كز  على  ن�ف�ست  و�أخــرى  ع�مليني  منتجني  قبل 
جو�ئز�  وح�سدت  ع�ملية  م�س�بق�ت  �سمن  �أوىل 
مبجرد  لكن  تقدم�،  نحرز  �أنن�  ب�لو�سل  تزعم  فيه� 
�ملق�بلة  �جلهة  على  نظرك  م�ستوى  ت�سبط  �أن 
تنظر ب�أن �لدين يجدر بهم دعمك و�الأوىل بتبني 
�أعم�لك هم من تكون لهم �لقدم �الأوىل يف حتطيمك 
وت�سقيف م�ستوى تطلع�تك، مع �لعلم ب�أن �الهتم�م 
وبني  بينهم  �آ�سرة  ال  �لدين  �أولئك  به  يحظى  كله 
�الأدب �أو �لذين ت�سب �أعم�لهم فيم� يخدم م�س�حل� 
مبهمة،  كم� �أن على �ملحيط �أن يف�سل بني م� ي�سلح 

ك�أدب وبني م� يفيد كمديح وغن�ء .

الكتابة  ع��امل  يف  اإليه  ت�سل  اأن  تطمح  م��اذا  اإىل 
والتاأليف؟

ك�سين�ريو  بـــد�أت  �الإمــرب�طــوريــة  �ملحنة  رو�يـــة 
مل�سل�سل كرتون بتعليق وث�ئقي، �أطمح �إىل جت�سيده 
وبهذ�  �لالزمني،  و�لعت�د  �لعدة  توفر  مع  م�ستقبال 
�أزعم ب�أين �س�أفر �إىل �لكت�بة �ل�سينيم�ئية  �ل�سدد 
كم�  لذلك،  �لالزمة  �الآلي�ت  بدر��سة  �أقوم  �أن  بعد 
بد�أت  قد  �لتي  �مللحمية  �ل�سل�سلة  �إنه�ء  �إىل  �أطمح 
�أدبية  �أ�ــســنــ�ف  يف  �لكت�بة  جتربة  ال  ومل  فيه� 
�أخرى مقد�ر حبي له� يع�دل مقد�ر حبي للف�نت�زي� 

و�خلي�ل.

املوؤ�س�سة الوطنية للن�سر والإ�سهار تطلق 
ور�سات مطالعة لالأطفال

�سباب �ملهرجان يتجندون لإجناح �لتظاهرة جمانا بعد غياب �لدعم من طرف �لوز�رة

ق. ث

باتنة

قم�ز �لدين  ح�س�م  حــو�ر: 

"حممد الأمني بلكميتي" كاتب ي�ستك�سف الفانتازيا امللحمية واأدب الع�سور 
الو�سطى عرب "املحنة الأ�سطورية رق�سة مع ال�سياطني"

حــوار

و�الإ�سه�ر  للن�سر  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  �أطلقت 
دز�ير"  "�س�يب  مبكتبة  �ملن�سرم  �الثنني  يــوم 
خم�س�سة  مط�لعة  ور�س�ت  �لع��سمة  ب�جلز�ئر 
متكني  بــهــدف  �البــتــد�ئــيــة  ــص  ــد�ر� �مل لتالميذ 
تعد  �لــتــي  �ملط�لعة  على  �لــتــعــود  مــن  �لطفل 

مم�ر�سة �سرورية لبن�ء �سخ�سيته.
و�س�ئل  بخلية  �ملكلفة  �مل�ست�س�رة  و�أو�ــســحــت 
�لوطنية  ب�ملوؤ�س�سة  �لع�مة  و�لعالق�ت  �الإعالم 
للن�سر و�الإ�سه�ر ر�سيدة بلحر�وي �أنه قد �س�رك 
"�ملربجمة  �لعربية  ب�للغة  �ملط�لعة  ور�سة  يف 
طفال  ع�سرة  خم�ص  حـــو�يل  �ثنني"  ــوم  ي كــل 
�بــتــد�ئــيــة حيث ك�ن  مــد�ر�ــص  مــن  يــنــحــدرون 
غري"معت�دة"  جتربة  لفكرة  حم��ص  يحذوهم 
"�ملدر�سة  �إليهم تكون يف  ب�لن�سبة  �ملط�لعة  الأن 
�لفرن�سية  �للغة  ور�سة  و�أمــ�  فقط".  �لبيت  �أو 

فهي مربجمة "كل يوم �أحد".
�أولي�وؤهم  ر�فقهم  �لذين  �الأطف�ل  جل�ص  وقد 

لهذه  ب�لف�سول  مليئة  بنظر�ت  حلق�ت  �سكل  يف 
�لبيئة �جلديدة "�ململوءة ب�لكتب" حيث يذهب 
جمموعة  و�سط  مك�نه  "الأخذ  منهم  و�حد  كل 
للتعبري عن نف�سه" بقر�ءة ق�سة �أوال ثم ي�سرح 

لزمالئه �لعربة �ملت�سمنة فيه�".
وقد �أجمع �الأولي�ء على �ال�س�دة بهذه �لتجربة 
�لتي و�سفوه� "ب�لن�جحة و�ل�سرورية ب�لن�سبة 
لالأطف�ل  ب�لن�سبة  �الأمـــر  ونف�ص  لالأطف�ل" 
جد�"  "ن�فعة  �لــور�ــســ�ت  هــذه  وجـــدو�  �لــذيــن 

الزده�رهم".
ور�س�ت  برجمة  �أن  بلحر�وي  �ل�سيدة  و�أ�س�فت 
بد  ال  منوذجية"  "جتربة  متثل  هذه  �ملط�لعة 
�لع��سمة  يف  �لقريب  �مل�ستقبل  يف  تعميمه�  من 
حيث  وطني"  "بعد  ذلــك  بعد  له�  ليكون  كله� 
"�أمك�ن معزولة" ب�جلز�ئر من خالل  ت�سل �إىل 
مب�س�ركة  �أكرث  و�س�ئل  ون�سر  قو�فل"  "تنظيم 

�ل�سلط�ت �ملحلية".

خالل  تع�سيت  ع�س�م  �ملهرج�ن  حم�فظ  ك�سف 
ت�سريحه لـ "يومية �الأور��ص نيوز" عن جو�ئز 
مهرج�ن �ميدغ��سن �ل�سينم�ئي بط�بعه �لدويل، 
يف  �لدوليني  �مل�س�ركني  عــدد  �أن  �أو�ــســح  حيث 
�ملهرج�ن �سيكون 12 فلم� دولي� وهو نف�ص عدد 
�أي  �أي�س�  �لوطن  والي�ت  خمتلف  من  �مل�س�ركني 
ت�سجيعية  ج�ئزة  هن�ك  �أن  م�سيف�  فيلم�   12
من  خمرجني   5 به�  ب�تنة" وي�س�رك  "ب�نور�م� 

مدينة ب�تنة. 
تع�سيت  ع�س�م  ف�أ�س�ر  �ملهرج�ن،  جو�ئز  وعن 
جو�ئز   4 هي  �لر�سمية  �جلو�ئز  عدد  �أن  �إىل 
دولية على غرر ج�ئزة �أح�سن فيلم ق�سري دويل 
دويل  ت�سوير  و�أح�سن  دويل  ــر�ج  �إخ و�أح�سن 

وج�ئزة جلنة �لتحكيم.
قدرة  �لوطنية  �جلــو�ئــز  عــدد  يخ�ص   وفيم� 
ق�سري  فيلم  �أح�سن  جــ�ئــزة  وهــي  جــو�ئــز   5
ت�سوير  و�أح�سن  وطني  �إخر�ج   و�أح�سن  وطني 
جلنة  وج�ئزة  وطني   �سين�ريو  و�أح�سن  وطني 

�لتحكيم.
مل  �للحظة  فلحد  �ملتحدث،  لــذ�ت  و��ستن�د� 
وز�رة  طرف  من  ك�ن  دعم  �أي  �ملهرج�ن   يلتقى 
�لثق�فة و�لفنون وال من موؤ�س�س�ته� �لت�بعة له�،  
م�سيف�: " نحن ننتظر يف رد هذه �ملوؤ�س�س�ت �لتي 
نحن حتت و�س�يته�، تلقين� بع�ص �لدعم �ل�سغري 
يف  يتمثل  �لــذي  و  �خلــو��ــص  بع�ص  طــرف  مــن 
خدم�ت �إطع�م وتكرمي�ت و�أي�س� مت منحن� دعم 

�أكرث  �أن  كم�   ، �ملهرج�ن  متطلب�ت  لتوفري  �سغري 
و  �ملهرج�ن  ينظمون  و  �سيوؤطرون  �س�ب   40 من 
وكلهم  وجه،  �أكمل  على  تنظيمه  على  ي�سهرون 
ب�لتنظيم  �سيقومون  �أنهم  �أي  �أجــر،  دون  من 
جم�ن� الإجن�ح �ملهرج�ن فقط ، كم� �أن �ملهرج�ن 
�حل�سن  لل�سري  �أخـــرى  الأ�ــســيــ�ء  ح�لي�  يحت�ج 
�لثق�فية  �لتع�ونية  �أن  وب�عتب�ر  للتظ�هرة، 
�سيكون  �ملهرج�ن  هذ�  �ستنظم  من  هي  �للم�سة 
�سب�نية  كتع�ونية  لن�  ب�لن�سبة  كبري  حــدث 
تنظيم هذ� �ملهرج�ن الأنن� ال منلك �لدعم �لذي 
�سننظم  ف�إنن�  لهذ�  �لدولة،  مهرج�ن�ت  متتلكه 

�ملهرج�ن على �أح�سن وجه".
ــود�ت كــل من  ــه وثــمــن حمــ�فــظ �ملــهــرجــ�ن جم

رئي�ص بلدية �ملعذر وبلدية تيمق�د على دعمهم 
هن�ك  �أن  حيث  بج�نبن�  ووقوفهم  للمهرج�ن 
خرج�ت �سي�حية له�تني �ملدينتني �أي�س�، م�سري� 
�أن �الفتت�ح �لر�سمي و�الختت�م �سيكون ب�مل�سرح 
�أم� فيم� يخ�ص عرو�ص �الأفالم  �جلهوي ب�تنة 
�لثق�فة  د�ر  و�أي�س�  �ل�سينم�تيك  يف  �ستكون 
حممد �لعيد �آل خليفة وهن�لك عرو�ص موز�ية 

بكل من مدينة �ملعذر وتيمق�د.
�جلدير ب�لذكر �أن مهرج�ن �ميدغ��سن �لدويل 
م�س�ركة  و�سيعرف  فيفري   18 يــوم  �سينطلق 
�سخمة   فنية  وجوه  وبح�سوره  ووطنية  دولية 
وب�ء  من  �حرت�زية  وق�ئية  ــر�ء�ت  �ج ظل  يف 

كوفيد 19.  

مهرجان اميدغا�سن ال�سينمائي بباتنة يك�سف عن جوائزه

رقية. ل
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ن�سيحة
�سر�ق دخل لو�حد �لد�ر 

حّو�ص حّو�ص فيه�
م� �لقى و�لو

ح�جة م� ت�سلح لل�سرقة 
واّل �مل�كلة واّل �للب�سة

وهو يدور يف �لد�ر هكذ�ك �لقى مول 
�لد�ر 

ر�قد ومتك�ّسل
على  تخدم  نو�ص  وق�ّلو�  بكف  �سربو 

روحك ي� وجه �مليزيرية؟!.

تفاوؤل
وحدة طول ر�جله� م� روح�ص يف وقت حظر �لتجول

ق�لت الأمه�: ر�ين خ�يفة يكون تزوج علي�
ق�لت له� �مه�: بعيد �ل�سر تلق�يه حكم�تو كورون� ور�ه يف 

�ل�سبيط�ر م� تقلقي�ص روحك!!.

لالأذكياء فقط
ـ ��سرتى �أحمد 5 بي�س�ت و20 برتق�لة 

ق�م برمي حبة طم�طم على ج�ره �ملزعج
 و3 بي�س�ت على حم�ته 

ملق�بلة  بــرتــقــ�الت   9 ـــ  ب �حــتــفــظ  بينم� 
ري��سية..

ر�س�  دم  يف  �سي  فيت�مني  ن�سبة  �أح�سب 
�إذ� علمن� �أن خديجة ق�مت ب�أكل ب�قي 

�لربتق�الت؟!!..

اأعرا�ش مت�سابهة
�لزو�ج ي�سبه للكورون�... 

يف �الأول م� ك�ن�ص �أعر��ص
�أومبعد حت�ص ب�ختن�ق و�سيق تنف�ص

وتخبط يف �حلي�ة و�لعالقة
 حتى وين ربي يهز �أم�نتو؟!.

معلومات م�سلية

املحراث

اأمثال �سعبية

• البابوجن قد يفيد يف عالج احلرقة التي حتدث 
الهيدروكلوريك  حم�ص  ت�ساعد  نتيجة  املريء  يف 

من املعدة اإليه.
من  كــوب  تناول  اأن  تفيد  اأمريكية  درا�ــســة   •
ويتمتع  ذكاء  اأكرث  االإن�سان  يجعل  يوميا  احلليب 

بذهن �ساف.
معتدلة  كميات  يتناولون  الــذيــن  الــرجــال   •
عر�سة  اأقــل  باحلليب  ال�سكوالطة  من  اأ�سبوعيا 
ال  مبــن  مــقــارنــة  الــدمــاغــيــة  بال�سكتة  لــالإ�ــســابــة 

ياأكلها. 
الذين  االأ�سخا�ص  اأن  اأظهرت  اأوروبية  درا�سة   •
باأعمال يكون بها �سغط عمل نف�سي عايل  يعملون 
اإ�سابتهم بالنوبات القلبية بن�سبة  ترتفع خماطر 

.%  23
الطاقة  يف  نق�ص  ال�سيئة  التدخني  اآثــار  من   •
املعدة  بقرحة  االإ�ــســابــة  خطر  زيـــادة  احليوية 
الدورة  يف  ا�سطرابات  القولون  ع�سبية  وتهيجات 

الدموية �سيق التنف�ص.
القلب  ويقوي  الع�سبي  اجلهاز  يفيد  ال�سم�سم   •
خف�ص  يف  وي�ساهم  التنف�سي  اجلهاز  �سحة  ويدعم 
من  الكولي�سرتول  امت�سا�ص  ويثبط  املرتفع  الدم 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على �سي بن حداد 

ظفرو قاطع 
حاد يكب�ص كي 
مي�سي ورا واحد 

واّل زوج فراد

حدث يف مثل هذا اليوم
�حل�دي و�لع�سرون 

من �سهر ج�نفي
امللك  تعدم  الفرن�سية  الثورة  ـ   1793

لوي�ص ال�ساد�ص ع�سر باملق�سلة.
لل�سيارات. اأوبل  �سركة  تاأ�سي�ص  ـ   1899

اأمرا  ت�سدر  نيويورك  مدينة  ـ   1908
االأمــاكــن  يف  الــتــدخــني  مــن  الن�ساء  مبنع 
على  التايل  اليوم  يف  تطبيقه  مت  العامة 

�سيدة واحدة واألغي بعد اأ�سبوعني.
ال�سوفياتي  الــزعــيــم  وفــــاة  ـ   1924

فالدميري لينني.
بلوتو. كوكب  اكت�ساف  ـ   1930

تطلق  ــدة  ــح ــت امل الــــواليــــات  ـ   1954
نــوويــة يف  اأول غــوا�ــســة  »نــاوتــيــلــيــو�ــص«  

العامل.
تربم  اال�ستعمارية  ال�سلطات  ـ    1959
للبرتول  الفرن�سية  ال�سركة  بني  اتفاقا 
وال�سركة االأمريكية للتنقيب عن البرتول 

يف ال�سحراء اجلزائرية.
من  كونكورد  طائرتي  اإقـــالع  ـ   1976
باري�ص  يف  واأوريل  لندن  يف  هيرثو  مطاري 

يف اأول رحلتني جتاريتني لهذه الطائرة.
متنع   اإجراءات  ت�سدر  احلكومة  ـ   1992
يف  حزبية  ن�ساطات  اأي  ممار�سة  مبوجبها 

امل�ساجد.
النجل  ــد  االأ�ــس با�سل  م�سرع  ـ   1994
االأ�سد  حافظ  ال�سوري  للرئي�ص  االأكـــرب 

وكان معدا خلالفة والده يف احلكم.
باجلزائر  قمة  لقاء  اأول  انعقاد  ـ   2002
التنمية  اأجل  ال�سراكة اجلديدة من  حول 

التي عرفت با�سم النيباد.
اإيال�ص  �سليم  اجلزائري  ال�سباح  ـ   2003
 100 �سنف  يف  الف�سية  بامليدالية  يفوز 
العاملية  البطولة  يف  حــرة  �سباحة  مــرت 

لل�سباحة ب�ستوكهومل.
الوطنية  املنظمة  ا�ستحداث  ـ   2004
ــني بــاجلــزائــر  ــاول ــق الأربـــــاب الــعــمــل و امل

العا�سمة.
اإبراهيم  كو�سوفو  رئي�ص  وفاة  ـ   2006

روغوفا. 
الثاين  الــدويل  امللتقى  افتتاح  ـ   2008

للقراآن الكرمي بق�سنطينة.
 - تيليكوم  اأورا�ــســكــوم  �سركة  ـ   2008
ح�سن  رئي�سها  ل�سان  على  تعلن  جــيــزي- 
منذ  العمومية  للخزينة  دفعت  اأنها  قياين 
 120 اال�ستغالل  رخ�سة  على  ح�سولها 

مليار دج اأي ما يعادل 1.7 مليار دوالر.
م�سرية  تف�سل  االأمــن   م�سالح  ـ   2011

االأر�سيدي باجلزائر العا�سمة .
ال�ساحية  ي�ستهدف  تفجري   -  2014

اجلنوبية لبريوت.
 66 واإ�سابة  �سخ�سا   41 مقتل   -  2016
عن  قطار  انحراف  حــادث  جــراء  اآخرين 

م�ساره يف الهند.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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�لر�جل ب�لهمة �أم� �للحية 
�لعرتو�ص عند  حتى  ر�ه� 

حكـــمة
غياب  يف  ل���ي�������س  احل����ق����ي����ق����ي  اجل�����ه�����ل 
اكت�سابها رف�����������س  يف  ب�����ل  امل����ع����رف����ة 

�سورة م�سحكة

ـ �أيهم �أ�سد �سعوبة عند �ملر�أة 
ــالق..�أم  ــط : �لــعــنــو�ــســة..�أم �ل
�لعقم.. �لث�نية..�أم  �لزوجة 

نق��ص ب�حرت�م؟
ف�طمة بن زديرة طولقة
طبع�..لي�ص  ب�حرت�م  نق��ص 
منه..واّل  �أ�سعب  هو  م�  هن�ك 

ر�ين ق�لط ي� فطوم!!.
�سي  يــ�  "بعد" كــورونــ�  مــ�ذ�  ـ 

عالوة؟
�إمي�ن.ق ب�تنة
نعي�سو� �أوال "�أثن�ء" كورون�..
�أيــ�م  "بعد"  ـــِ  ول منه�  ومننعو� 

�سيذكره� �لت�ريخ؟!.
ي�  �حلي�ة  يف  �أمنيتك  هي  م�  ـ 

�سي عالوة؟
�س�رة بوحلية �سكيكدة
�للحظة  ــك  ــل ت �أعــيــ�ــص  �أن 
�جلميلة..يل يقولو� فيه� بّدلوه 

"�لدر�هم؟!؟.
ـ هل تعلم �أنه من �أف�سل �ملع�رف 

معرفة حدودك؟
ليلى حق��ص �أم �لبو�قي
حــدودي ال حد له� فكيف يل 

�أن �أعرف م� ال حد له؟!!.
�سديدة  �ملعلومة  هذه  �إليك  ـ 
�أكرث  �حل�مل  �خلطورة..�ملر�أة 

عر�سة للوالدة؟
نه�د.ج ب�تنة

م� ك�ن�ص منه�...؟!!.

�لنتيجة 
�حلتمية للح�سمة 

�لز�يدة؟!



معاوية. �ص

معاوية. �ص

�صطيف

عبد الهادي. ب

خن�صلـة

قاما ب�ضرقة املبلغ يف و�ضح النهار 

متكنــت م�سالح اأمــن واليــة خن�سلة، 
مــن توقيــف 6 اأ�سخا�ــص متورطــني يف 
تزويــر وثائق ر�سميــة خا�سة مبركبة 

�سياحية ذات من�ساأ اأجنبي.
ياأتــي ذلــك بعــد اال�ستبــاه ب�سيــارة 
م�سبوهــة مركونــة بالقرب مــن اإحدى 
عمــارات بو�ســط مدينــة خن�سلة وبعد 
التحــري حــول املو�ســوع، تبــني وجود 
�سياحيــة ذات ترقيــم واليــة  �سيــارة 

خن�سلة بــذات املكان ليتم حتويلها اإىل 
مقر ال�سرطة، وبعــد البحث والتحري 
عــن �ساحب املركبــة مت التو�ســل اإليه 
وحتديد هويته، حيث �سرح اأن ال�سيارة 
ملك له وا�سرتاها من ال�سوق االأ�سبوعي 

من اإحدى الواليات ال�سرقية
بعد تعميق االأبحــاث والتحريات مت 
التو�ســل اإىل املالــك االأ�سلــي لل�سيارة، 
اأيــن �ســرح باأنــه ا�ســرتى ال�سيــارة عن 

طريــق املــزاد العلنــي، فيما تبــني بعد 
التحقيــق اأن ال�سيــارة مل ت�ســرتى مــن 
املــزاد العلني واأن وثيقــة �سهادة البيع 
للمركبــة  القاعــدي  بامللــف  املرفقــة 
مــزورة، كمــا اأن الطابع الــذي ختم به 
الوثيقــة مــزور، ليتم توقيــف امل�ستبه 
اأ�سخا�ــص   6 عددهــم  البالــغ  فيهــم 
واقتيادهم اإىل مقــر امل�سلحة من اأجل 

التحقيق.

ــر �لــ�ــســرطــة  ــن عــنــ��ــس ــك مت
بو�سع  خن�سلة،  يف  بق�ي�ص 
�أ�سر�ر  جمعية  لن�س�ط  حد 
�أ�سخ��ص،  ثالثة  من  متكونة 
من  ر�أ�س�   84 ب�سرقة  ق�مو� 
من  روؤو�ــــص   6 ونــحــر  �لغنم 
بتكبيل  ق�مو�  �أن  بعد  �مل�عز 
عليه  و�الإعــتــد�ء  �س�حبه� 

ب�سالح �أبي�ص.
تعر�ص  بعد  ج�ءت  �لق�سية 
ـــالح مــقــيــم عــلــى �أطــــر�ف  ف
�لعج�ردية  بــحــي  �ملــديــنــة 
ل�سرقة  ــص  ــ� ــ�ي ق بــبــلــديــة 
ملثمون  ــرف  ط مــن  �ملــو��ــســي 
ب��سرت  �ل�سكوى  تلقي  وبعد 
بتحقيق�ته�  �الأمـــن  م�س�لح 
حتديد  مت  �أيــــن  �ملــعــمــقــة، 
ليتم  �الأ�سخ��ص  �أحد  هوية 
قطيع  على  و�لعثور  توقيفه 
�لغنم بحوزته ب�أحد �ملن�طق 
ليتم  �سيلية  لبلدية  �لت�بعة 
�إرج�عه� لل�سحية و�الط�حة 
متورطني  �خرين  ب�سخ�سني 

يف �لق�سية.

بئر  د�ئرة  ب�أمن  �ل�سرطة  �أفــر�د  متكن 
زمني  ظرف  ويف  �سطيف  �سرق  �لعر�ص 
قي��سي، من �إلق�ء �لقب�ص على �سخ�سني 
�قرتف� عملية �سرقة ط�لت مبلغ� م�لي� 
�سنتيم،  مليون   700 �لـــ  ن�هز  معترب� 
ك�نت  �سي�حية  مركبة  �س�حب  حق  يف 
مركونة و�سط مدينة بئر �لعر�ص مطلع 

�الأ�سبوع �ملن�سرم. 
�سكوى  �إ�ستقب�ل  عقب  �لعملية  وج�ءت 
�أودعه� �سحية عملية �سرقة �إ�ستهدفت 
�لتي ك�نت مركونة  �ل�سي�حية  مركبته 
ــط مــديــنــة بــئــر �لــعــر�ــص، حيث  ــس و�
م�يل  مبلغ  على  �لــفــ�عــلــون  �إ�ــســتــوىل 
�لفور  على  ليتم  بد�خله�،  ك�ن  معترب 

مع  مو�سعة  و�أبــحــ�ث  حتري�ت  �إطــالق 
و�لــقــر�ئــن  �الأدلــــة  جميع  ��ــســتــغــالل 
حنكة  وبف�سل  �إذ  �ملت�حة،  و�ملعطي�ت 
�أفر�د �ل�سرطة و�سكوكهم �لتي ك�نت يف 
�أكدت  حمله�، مت حتديد هوية �سخ�ص 
ب�أنه من خطط  بعد  فيم�  �ملعطي�ت  كل 
للجرم و�إ�ستعمل مركبته لتتبع حترك�ت 
�ل�سحية و�لرت�سد له، حيث مت توقيفه 
ب�أفر�د  ب�ال�ستع�نة  فعلته  من  و�لت�أكد 
�الإلكرتونية،  �جلرمية  مك�فحة  فرقة 
مع �لتو�سل �إىل حتديد هوية �ل�سريك 
م�  قطعية  �أدلــة  مبوجب  وهــذ�  �لث�ين 

ك�ن له �أن ينكره� لدى توقيفه.

�سطيف  واليـــة  �أمـــن  م�س�لح  متكنت 
�أفــر�د  �أطــرهــ�  نوعية  عملية  خــالل 
بع��سمة  �ل�س�بع  �حلــ�ــســري  ـــن  �الأم
من  وحــدة   520 حجز  من  �لــواليــة، 
للبيع  �ملوجهة  �لكحولية  �مل�سروب�ت 
حجز  ومت  �سرعية،  غــري  بطريقة 
�لكمية على م�ستوى قبو عم�رة ك�ئنة 
بحي "200 م�سكن" ب�سطيف وج�ءت 
بف�سل بالغ �أورده �أحد �ملو�طنني عرب 
م�س�لح  ت�سعه  �لذي  �الأخ�سر  �لرقم 
�ل�سرطة حتت ت�سرف �ملو�طن، حيث 

ق�س�ئي�  م�سبوق�  �أن  �ملعلوم�ت  �أكــدت 
ي�ستغل قبو �إحدى عم�ر�ت حي 200 
�لذي  �الأمر  لبيع �خلمور، وهو  م�سكن 
�أكــدتــه �لــتــحــريــ�ت �ملــيــد�نــيــة �لتي 
ب�سدد  تلب�ص  ح�لة  يف  �ملعني  �سبطت 
�مل�سروب�ت  من  كمية  لبيع  �لتح�سري 
حجز  مع  توقيفه  ليتم  �لكحولية، 
ويتم  منه�  من  وحــدة   520 من  �أكــرث 
ت�سليم  �مل�سلحة،  مقر  �إىل  �إقتي�ده 
مالب�س�ت  يف  معمق  حتقيق  فتح  مــع 

�لق�سية.

�سي الأورا�سي..
هبط  هم  اإن  بقيت...  ما  البرتول  االأمم  اإمنــا 
قد  تكون  عز  و�سنني  هبطوا...  برتولهم  �سعر 
من  يفيقوا...  ومل  بلهنية  يف  وهــم  ذهــبــت... 
يبدو  مــا  ح�سب  وهـــات...  خــذ  �سيا�سة  فــرط 
اأنهم من ع�ساق اأفالم الهندو.. البع�ص يعدو...  
عندو...  من  يزيد  والبع�ص  ي�سدو...  والبع�ص 
يف  يفكر  اأحد  وال  وزفــت...  وغدا  برنت  اليوم 

امل�ستقبل كيف يغدو... 

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف 6 اأ�سخا�س قاموا بتزوير وثائق �سيارة
وجب �لكالم

فقد  الد�ستور  تعديل  مب�سروع  االأمـــر  تعلق  عندما 
وغري  احلكومية  الهيئات  من  العديد  على  امل�سودة  وزعت 
احلكومية، مبا يف ذلك فعاليات املجتمع املدين، واالأحزاب 
وطنية  �سخ�سيات  وحتى  االإعـــالم  وممثلي  ال�سيا�سية 
ال�ستقبال  اإلــكــرتوين  بريد  نف�سه  الــوقــت  يف  وخ�س�ص 
من  الد�ستور  م�سودة  ترثي  اأن  �ساأنها  من  التي  املقرتحات 
حتى  اجلميع  يعني  االأمر  باأن  فعال  �سعرنا  وقد  كان،  اأي 
واإن كانت املقرتحات جمرد "م�ساركة وم�ساهمة"، و�سعرنا 
وق�سية  عام  راأي  ق�سية  بات  قد  الد�ستور  تعديل  بــاأن 
لل�سلطة  يح�سب  ومــا  اأطــيــافــه،  مبختلف  باأكمله  �سعب 
ال�سفافية  هو  الد�ستور  تعديل  يف  باالنتخابات  املكلفة 
موقع  يف  املــقــرتحــات  عــن  ك�سفت  قــد  ال�سلطة  اأن  اأي 
اإلكرتوين حتى مكن ذلك اجلميع من االإطالع على جميع 
املقرتحات وحتى احلكم على م�ستوى املقرتحني من خالل 
"اقرتاحاتهم" حتى اأن هذه احلركة قد ف�سحت العديد 
من امل�سوؤولني وروؤ�ساء االأحزاب الذين ات�سح باأن م�ستوى 

تفكريهم �سعيف من خالل "مقرتحاتهم البايخة".
االأمر  تعلق  فعندما  لالأ�سف،  املرة  هذه  خمتلف  االأمــر 
بتعديل قانون االنتخابات فقد اكتفت �سلطة االنتخابات 
فكاأمنا  وبهذا،  ال�سيا�سية،  االأحزاب  على  امل�سودة  بتوزيع 
باأن  مبا�سرة  غري  وبطريقة  االنتخابات  �سلطة  اعرتفت 
�سوى  اأحــدا  يعني  ال  االنتخابات  وقــانــون  االنتخابات 
لتحييد  خطرية  اإ�سارة  وهــذه  ال�سيا�سية"  "االأحزاب 
اجلميع وجعل "املمار�سة ال�سيا�سية" حكرا على االأحزاب 
باالنتخابات  املعنية  وحدها  االأحزاب  وكاأن  ال�سيا�سية، 
وحدها  ال�سيا�سية  االأحــزاب  اأن  اأو  االنتخابات،  وقانون 
من تعنى بامل�ساركة يف االنتخابات، ثم هل هذا تعبري من 
فئات  "بقية  يخ�ص  ال  االأمر  اأن  على  االنتخابات  �سلطة 

املجتمع" بقدر ما يخ�ص االأحزاب ال�سيا�سية؟ 
قانون  تعديل  مــ�ــســودة  اإثــــراء  فر�سة  تــتــاح  عندما 
اأن  ذلك  فمعنى  ال�سيا�سية  لالأحزاب  فقط  االنتخابات 
االأحزاب ال�سيا�سية �سوف لن تتوان عن اقرتاح ما يخدم 
"املتحزبني" ويغلق الطريق اأمام "االأحرار" واأمام "عامة 
ال�سعب"، ومن غري املعقول اأن يفكر املتحزبون اأو باالأحرى 
غريهم  يخدم  ما  املتحزبون  يقرتح  اأن  املعقول  غري  من 
�سدهم يف قانون ينظم االنتخابات التي يبدو واأن �سلطة 
االنتخابات ال تريدها اأن تخرج من يد االأحزاب الفا�سدة 
التي عكفت على ن�سر الرداءة والعفن والف�ساد يف خمتلف 

املجال�ص.
االأحزاب  على  حكرا  االنتخابات  قانون  م�سودة  جعل 
ممار�سة  بكل �سراحة  يعترب  اإثرائها  اأجل  من  ال�سيا�سية 
يف  لها  ي�سوق  الــتــي  بال�سفافية  اأبـــدا  تب�سر  ال  عفنة 
االنتخابات  "قانون  اأن  يقال  والتي  اجلديدة  اجلزائر 
اجلديد" �سيق�سي عليها، وهذه �سقطة جديدة يف اجلزائر 
اإثــراء  على  قادرين  باتوا  اجلزائريني  فكل  اجلــديــدة، 
م�سودة قانون االنتخابات مبا يرون اأنه يخدم "ال�سفافية" 
حكرا  االنتخابات  وقانون  االنتخابات  كانت  متى  فمنذ 
يف  حق  لالإعالميني  اأولي�ص  ال�سيا�سية"؟  "االأحزاب  على 
املدين  املجتمع  وفعاليات  للمنظمات  اأولي�ص  االإثـــراء؟ 
حق؟ اأولي�ص للمواطن نف�سه حق يف اإثراء م�سودة قانون 
يف  طموحاته  ويخدم  يخدمه  اأنــه  يــرى  مبا  انتخابات 
جزائر جديدة وجمال�ص خالية "من احلفافات" واالأ�سواأ 

من احلفافات؟

�سقطة يف اجلزائر اجلديدة

حمزه لعريبي
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ع�سابة تعتدي 
على فالح ب�سكني 

وت�ستويل على 
ما�سيته

توقيف �سارقي مبلغ 700 مليون �سنتيم
 يف بئر العر�س ب�سطيف

حجز 520 وحدة من امل�سروبات الكحولية 
يف قبو عمارة ب�سطيف 

باتنــة

�ضطيف 

ميلة 

حجز 2800 قر�س مهــــلو�س

توقيف ع�سابة ال�سطو و�سرقة
 املحالت التجارية  

وفاة �سيخ اإختناقا بغازات 
االإحرتاق يف حربيل 

اإ�سابة خم�سيني بجروح يف حريق 
مبنزل قرميدي 

حجز عنا�سر االأمن بباتنة، اأزيد من 2800 قر�ص 
مهلو�ص يف كل من بريكة وحملة 3، ومتت العملية 

االأولــى اإثر توقيف 03 اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم 
بني 27 و50 �سنة من بينهم اإمراأة على خلفية اتخاذ 

م�سكن اأحدهم كمخباأ لتخزين املوؤثرات العقلية، 
حيث مت العثور على 1218 قر�ص مهلو�ص من �سنع 

اأجنبي وحملي، اأما العملية الثانية فتمثلت يف توقيف 
مركبة �سياحية بحملة 03 على متنها �سخ�سني 

يبلغان من العمر 22 و25 �سنة، فيما مت العثور على 
1620 قر�ص مهلو�ص، ليتم تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام 

النيابة املحلية.

متكنت م�سالح الدرك الوطني ب�سطيف من تفكيك 
�سبكة اإجرامية خمت�سة يف ال�سطو و�سرقة املحالت 
التجارية، وتتكون ال�سبكة من 09 اأ�سخا�ص ترتاوح 

اأعمارهم بني 22 و62 �سنة، ومتت العملية بعد 
�سكاوى �سحايا ال�سرقات، حيث اأن م�سالح الدرك 

وبعد تكثيف التحري متكنت من توقيف امل�ستبه بهم 
وا�سرتجاع امل�سروقات.

تدخلت فرق النجدة لوحدة احلماية املدنية اأحمد 
يزيد لدائرة قنزات �سمال �سرق �سطيف مبعية م�سالح 
الدرك الوطني بعد حادث اختناق مميت لرجل داخل 
منزله بقرية تيتا�ست بلدية حربيل، ويبلغ ال�سحية 

من العمر حوايل 70 �سنة حيث وجد متوفيا داخل 
غرفة النوم، ويعود ذلك على االأرجح ال�ستن�ساق 

غازات االحرتاق املت�سربة من املدفاأة ب�سبب خلل يف 
ت�سريفها وكذا انعدام التهوية باملنزل، وهو ما �سبب 

له ت�سمما حادا بغاز اأحادي اأك�سيد الكربون، علما اأن 
ال�سحية يقيم يف اجلزائر العا�سمة وحظر وحيدا 

ملنزله مبوطنه االأ�سلي.

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.

نا�سر.م
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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