
الوايل طماأن قاطنيها بتج�شيد كل امل�شاريع

طالبوا بالفتح املجاين ل�شوق ال�شيارات 
امل�شتعملة

ي�شطرون لقطع م�شافات طويلة م�شيا
 للو�شول اإىل مدار�شهم

خماوف من ا�شتداد الأزمة خالل ال�شيف

�إح�صاء 324 منطقة 
ظل يف خن�صلة

�صكان "بئر ونا�س" 
بعني �لبي�صاء يغلقون 

طريقا وطنيا

غياب �لنقل يخرج 
تالميذ لل�صارع

 يف فكريينة

قرى عني �لروى تعاين 
من �أزمة عط�س حادة

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

ت�شليم �شكنات "ال�شو�شيال" يف غ�شون �شهر ببلدية باتنة

ريا�ضة
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طالبوا اجلهات املعنية بالتدخل

طالبوا بالق�شاء عليها يف ظل تهجمها 
على املواطنني 

قرية قابل لفجوج بال�شمرة 

مو�طنون ي�صتكون 
�لعط�س يف مرو�نــــة

�صكان ي�صتكون �نت�صار 
�لكالب �ل�صالة بتكوت

مو�طنون يغلقون �لطريق 
للمطالبة بالتنمية

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

بباتن����ة م��روع  م��رور  ح��ادث  يف  �ش��اب  م�ش��رع  اإثر ا�شطدام مبا�شر بني �شيارة 
�شياحية و�شاحنة

�ص 16

تعد اآخـر ح�ضة يف انتظـــار برامج جديدة

نحو ت�سليم املفاتيح للم�ستفيدين �سهر مار�ص القادم ببلدية باتنة

ملف ال�سكن يثري اجلدل باأم البواقي

�ل�صكن �الجتماعي 
موقوتة" "قنبلة 
 يف �أم �لبو�قي

ت�سهد عدد من بلديات والية اأم البواقي حالـة من اال�ستياء والغ�سب و�سط طالبي 
ال�سكن ب�سبب تاأخر االإعالن عن القوائم االأولية للم�ستفيدين من ال�سكن العمومي 

�ص 05االيجاري والتي جتاوز عددها 2200 وحدة �سكنية... 

تاأخر يف الإفراج عن القوائم وحادثة "مري" عني ببو�ش تك�ضف امل�ضتور

ك�شفت والية باتنة يف بيان لها عن ت�شليم مفاتيح اآخر ح�شة من ال�شكن العمومي االيجاري يف بلدية باتنة �شهر مار�ص 
�ص 04القادم، بعد اأن �شارفت اأ�شغال التهيئة اخلارجية ومد قنوات ال�شرف ال�شحي واملياه على االنتهــــاء... 

خن�سلة

اأم البواقي

"�لكاب" يب�صم 
على �أول �نت�صار 

ويعمق جر�ح 
�ص 08"�لبابية" 

فيما انهزمت"البوبية" اأمام "ال�شاطو"

ا



ب�صراحة
�أميار يف وجه �الإع�صار

ال�شهر  من  والع�شرين  اخلام�ص  �شبيحة  وجد 
اأم  بوالية  ببو�ص  عني  بلدية  رئي�ص  اجلــاري 
البواقي جثة يف مكتبه، وقد حتدثت م�شادر 
الدرجة  مــن  حــروقــا  ــاة  ــوف ال �شبب  اأن  عــن 
وال�شدر، يف حني  الوجه  م�شتوى  الثالثة على 
تبقى تفا�شيل الوفاة جمهولة رغم اأن هناك 
انتحر،  قــد  ــر  امل اأن  فر�شية  اإىل  ــب  ذه مــن 
اأن تناولت عدة و�شائل اإعالم اخلرب  ومبجرد 
البلدي  ال�شعبي  باملجل�ص  اأع�شاء  خرج  حتى 
بت�شريحات تخللتها عبارات توحي واأن رئي�ص 
قائمة  ب�شبب  ل�شغوطات  تعر�ص  قد  البلدية 
حتدث  قد  االأع�شاء  اأحد  اأن  حتى  "ال�شكن" 
والوايل،  املر  بني  جرى  عما  العبارة  ب�شريح 
املر  هدد  قد  "الع�شو"  ح�شب  االأخــر  اأن  اإذ 
قائمة  عن  التوقيع  رف�ص  حال  يف  باحلب�ص 
قد  املر  بــاأن  نف�شه  الع�شو  قال  التي  ال�شكن 
حتفظ عليها رمبا الأنها حتتوي على اأ�شماء ال 

ت�شتحق اال�شتفادة.
حـــادثـــة مـــر عـــني بــبــو�ــص ومــــا تــبــعــهــا من 
تبني  حادثة  فهي  فعال  �شحت  اإن  ت�شريحات 
االأميار  لها  يتعر�ص  التي  ال�شغوطات  مــدى 
وهي  ـــوالة،  وال الدوائر"  "روؤ�شاء  طــرف  من 
االأميار  من  الكثر  بــاأن  تبني  �شك  ال  حادثة 
واخلنوع"  الر�شوخ  يرف�شون  "الذين  خا�شة 
للمت�شلطني هم �شحايا بني مطرقة امل�شوؤولني 
الذي  فاملر  املواطنني،  و�شندان  منهم  االأعلى 
اأن  من  متكنه  �شالحيات  ذا  يكون  اأن  يفرت�ص 
ميار�ص مهامه بكل اأريحية فيما يخدم املواطن 
درع  اأو  "واجهة"  جمــرد  بــات  قــد  والبلدية 
الذين  الدوائر  وروؤ�شاء  الوالة  خلفه  يختبئ 
ال يتوانون عن توجيه اأ�شابع االتهام لالأميار 
عليهم  العام  ــراأي  ال تاأليب  وعــن  واملنتخبني 
الإخفاء ما هم �شالعون فيه من ق�شايا ف�شاد، 
وبالتايل فحادثة مر عني ببو�ص قد تك�شف 
احلقائق  من  بع�شا  القادمة  القليلة  االأيام  يف 
حتى  البالد  يف  القرار  دوائــر  تدفع  قد  التي 
لتغير قانون البلدية مبا يعزز من مكانة املر 
اأن يتم تهديد  و�شالحياته، فمن غر املعقول 
معني،  �شخ�ص  طــرف  من  منتخب"  "�شخ�ص 
يعترب  بق�شية  االأمـــر  يتعلق  عندما  خا�شة 
واالأقرب  عنها  مبا�شرا  م�شوؤوال  "املنتخب" 
وال  يدفع  فعندما  ب�شاأنها،  امل�شوؤولية  لتحمل 
رئي�ص بلدية للقيام مبا ال يتما�شى مع قناعاته 
الوايل  من  اأكرث  ما  بق�شية  حميط  كم�شوؤول 
نف�شه ويهدده بال�شجن اإن هو رف�ص االن�شياع 
وطغيانا  حقيقيا  ت�شلطا  نراه  ما  فهذا  الأوامر 
لدور  تقوي�شا  نراه  ما  وهذا  "ال�شلطة"  با�شم 

وكم�شوؤول. "املر" كمنتخب 
�سمري بوخنوفة
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يبــدو اأن الزيــادة يف االأ�سعار يف بالدنا قــد باتت خا�سعة 
ملــزاج الفــرد اأو التاجر ال ملا تقــره امل�سالــح املعنية بطريقة 
قانونية، فقد ا�ستاء خــالل االأيام القليلة املا�سية مواطنون 
مــن زيادات يف �سعر التذكرة من طــرف اأ�سحاب حافالت نقل 
بــن البلديات بواليــة باتنــة دون وجود حجــة قانونية اأو 
ترخي�ص قانوين بالزيادة من طرف امل�سالح املعنية، وامل�سكلة 
اأن الزيــادات يف ال�سعــر قد اأقرها ناقلــون دون غريهم اأي اأن 
االأمــر قد بات متعلقا مبــزاج كل ناقل، فمن �سي�سع حدا لهذه 

الفو�سى؟

بطاقة حمـــــــــراء

زيادات يف الأ�شعار ح�شب املزاج

auresbook
قال: بقاط بركاين

 )ع�شو جلنة ر�شد ومتابعة تف�شي فريو�س كورونا(
..." ال نفكر يف العودة اإىل احلجر ال�شحي 
الكلي حاليا وال�شاللة املتحورة لفريو�س 

كورونا متتـــاز ب�رسعة االنت�شار".
قلنا: يا راجل... منذ متى كان قرار احلجر 

الكلي اأو اجلزئي مرتبطا مبا تفكرون فيه؟

الذين دعموا العهدة اخلام�شة لي�شو اأفالنيني

امل�شاجد... امنوذج الأمثل للربوتوكول ال�شحي 

م�شتخدم مليون   1.5 "فاي�شبوك" تعو�ض 

مهرجان "امدغا�شن" الدويل

اجلزائر  يف  نفايات  طن  مليون   13

و�سف االأمن العام جلبهة التحرير الوطني، الذين ح�سروا اأحداث القاعة البي�ساوية يف اإطار دعم 
الت�سكيلة  ميثلون  ال  واأنهم  "الدخالء"  بـ  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق  للرئي�ص  اخلام�سة  العهدة 
ال�سيا�سية التي يقودها، متحدثا عن االنتخابات الت�سريعية القادمة التي �ستنظم يف االأ�سهر القادمة 
القوائم  يف  الفا�سد  املــال  الأ�سحاب  مكان  يكون  لن  باأنه  متعهدا  الوطني،  ال�سعبي  املجل�ص  حل  بعد 

االإنتخابية حلزبه، كما اأن االنتخابات الت�سريعية �ستكون فر�سة الإبراز الكفاءات املهم�سة.

اأكد ع�سو من اللجنة العلمية ملتابعة ور�سد وباء كورونا، اأن اأح�سن التزام بالربوتوكول ال�سحي مت على 
اال�ستعانة مبجل�ص علمي  االآن، يف ظل  لغاية  نتائج مكافحة كورونا مر�سية  اأن  امل�ساجد، مو�سحا  م�ستوى 
واالأخذ بقراراته يف اأوانها على غرار غلق املدار�ص وامل�ساجد واالأ�سواق وما تبعها، موؤكدا اأنه رغم تراجع 

عدد االإ�سابات اإال اأن الفريو�ص يبقى موجودا وال اأحد يعلم خباياه كونه فريو�ص م�ستحدث.

"فاي�سبوك"  املقاطعة االأمريكية، موافقته على ت�سوية دعوى ق�سائية جماعية �سد �سركة  اأعلن قا�سي 
بقيمة قدرت بـ650 مليون دوالر، وذلك عقب زعم انتهاك املوقع االجتماعي خل�سو�سيات رواده، وبالتايل 
�ست�سمل التعوي�سات ما يقارب اأكرث من مليون ون�سف م�ستخدم لفي�سبوك، ممن اأقاموا تلك الدعوى، والتي 

جرى رفعها باإلينوي �سنة 2015، اإذ �سيح�سل كل �سخ�ص على مبلغ 345 دوالرا على االأقل.

حتت�سن مدينة باتنة انطالقا من م�ساء الفاحت مار�ص فعاليات مهرجان اإميدغا�سن ال�سينمائي الدويل الذي 
�سيدوم اأربعة اأيام، و�سي�سهد م�سرح باتنة اجلهوي تقدمي االأعمال امل�ساركة الدولية والوطنية املتمثلة يف 
اأربعة ع�سر فيلما روائيا ق�سريا من ثالثة ع�سر دولة فيما يخ�ص امل�سابقة الدولية واثنا ع�سرة فيلما من 
ت�سع واليات فيما يتعلق بامل�سابقة الوطنية يتناف�سون على درع مهرجان اإميدغا�سن يف �سينيماتيك باتنة 

)قاعة االأورا�ص(.

اأظهرت درا�سة حديثة منجزة من قبل وزارة البيئة، ان  كمية النفايات املنزلية وما �سابهها يف اجلزائر 
بلغت حواىل 13 مليون طن �سنة 2018، وينتظر اأن تتجاوز 20 مليون طن بحلول �سنة 2035 ح�سب ما 
اأظهرته درا�سة حديثة قامت بها؛ وترجع هذه الزيادة املنتظرة اإىل ارتفاع عدد ال�سكان اإىل 50 مليون 
ن�سمة �سنة 2035 من جهة واإىل تطور امكانيات التنمية االقت�سادية من جهة اأخرى، كما اأو�سح التقرير 
كلغ/الفرد/  0.8 من  �سينتقل  املنزلية  النفايات  انتاج  باأن   ،2035 الآفاق  الوطنية  اال�سرتاتيجية  حول 

لليوم �سنة 2016 اإىل اأكرث من 1.23 كلغ/الفرد/لليوم �سنة 2035.

هي الن�سبة املئوية من اجلزائرين التي ت�سعى وزارة ال�سحة 
بلوغهــا يف اطــار ا�سرتاتيجيتهــا للتلقيــح، حيــث اأكــد ع�ســو من 
اللجنــة العلميــة ملتابعــة ور�سد وبــاء كورونا، اأنه علــى م�ستوى 
اجلزائــر ي�سجــل وجــود فئتــن، فئــة ترف�ــص التلقيــح واأخرى 
تتخــوف منه، مو�سحا اأنــه يتعن الرتكيز على الفئة الثانية من 

اأجل اإقناعها للتلقيح واإزالة خماوفها .

باملائة  70
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لكل مقام مقال
اأزمات و�شربات؟!

ال نعرف اإن كان لالنقالب املناخي احلا�سل يف اجلزائر 
تاأثرياته املبا�سرة على جميع القطاعات واحلياة ففي 

عز ال�ستاء يعي�ص اجلزائريون ف�سل الربيع بخليط 
�سيفي، والأول مرة متر احلالة املناخية اجلافة دون اأن 

ت�سرتعي اهتمام املواطنن الغارقن يف امل�ساكل واالأزمات 
واالإحباطات، بينما مل تتحرك وزارة ال�سوؤون الدينية 

ب�سرورة تكثيف �سلوات اال�ست�سقاء كما هو احلال يف اأي 
مو�سم جاف ينبئ بعام كارثي قد ُيلقي ب�سالله ال�سلبية 

على البالد والعباد..
والغريب اأن كل �سيء يف البالد قد انقلب راأ�سا على 

عقب مبا يف ذلك االأخالق واملبادئ واأ�ساليب العي�ص 
وطغت املظاهر املنافية لعادات املجتمع وتقاليده ودينه 

االإ�سالمي احلنيف، اإىل درجة اأن البع�ص ي�سند كل ما هو 
حا�سل من اختالالت بيئية ومناخية اإىل وجود عقاب 

جماعي ب�سبب انت�سار الف�ساد املت�سعب واجلرائم وال�سواذ 
بينما يدفع جموع املواطنن �سرائب باهظة الثمن ال 

ناقة لهم فيها وال جمل..
وقد بداأت االأزمات يف اجلزائر تاأخذ منحى ت�ساعديا 
يقابله تذمر ت�سعيدي و�سط غليان �سعبي غري را�ص عن 
االأداء احلكومي وكل القطاعات دون ا�ستثناءات ابتداء 

من الرتبية والتعليم حيث بات هذا االأخري من اأكرث 
القطاعات ا�ستهدافا انتقاال اإىل التعليم العايل والبحث 

العلمي الذي ال يخدم اأبدا البالد بقدر ما يقدم لها كوادر 
بحاجة اإىل تاأطري جاد وتوجيه وت�سجيع على البحث 
الذي هو من اأهم دعائم التعليم العايل، مرورا بالقطاع 

ال�سحي الذي مل ي�ستطع اأن يتجاوز الرتكات الثقيلة 
التي ورثها من تعاقب حكومات مل ت�ستثمر يف الكفاءات 
الوطنية وتطويرها وتكوينها و�ساهمت يف ك�سر القطاع 

بدال من جتهيزه بكل ما ي�سهل عمل الطواقم الطبية 
وي�ساعد على االبتكار واالكت�ساف ومينح املواطنن حقهم 

يف الرعاية ال�سحية عالية امل�ستوى..
بينما يتخبط القطاع املايل يف اأزمات كبرية �سملت 

معها بقية القطاعات ومل ي�ستطع املواطن اأن يخرج من 
عنق الزجاجة املغمور بتعاقب ال�سربات والزيادات 

الع�سوائية لالأ�سعار وال�سيولة التي ال تلبي احتياجاته 
وغري املتوفرة يف االأ�سا�ص وال �سيء من حولنا ينبئ 

مب�سقبل يلبي تطلعات ال�سعب اجلزائري على االأقل يف 
القريب العاجل، اإال اأن ت�ستدرك الدولة اجلزائرية 

التغيري  م�سرية  اآليات  ت�سحيح  على  "اإخفاقاتها" وتعمل 
جلزائرنا اجلديدة.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

اأكرث من 6 لعبني خارج اخلدمة قبيل ت�شفيات الكان 
�سيلعب املنتخب الوطني اجلزائري مباراتن له اأمام كل من زامبيا وبوت�سوانا يف اإطار الت�سفيات االإفريقية 
2022" منقو�سا من خدمات العبن موؤثرين، حيث من املتوقع اأن ت�سهد قائمة الكوت�ص  "كان  املوؤهلة لـ 
ر�سميا  التاأهل  اخل�سر  �سمان  بعد  خا�سة  جديدة  لوجوه  الفر�سة  منح  اأجل  من  التغيريات  بعد  بلما�سي 
للكان، وتلقى الناخب الوطني اجلزائري جمال بلما�سي يف االأيام القليلة املا�سية اأخبار غري �سعيدة بعد 
عطال  فيغويل،  امل�ساب  االأخرب  للثالثي  الثالثي  هذا  لين�سم  ووديلور،  غزال  نا�سر،  بن  كل  اإ�سابة  تاأكد 
بن�سبة  جاهزيتها  عدم  حالة  يف  االأ�سماء  هوؤالء  با�ستدعاء  بلما�سي  يغامر  اأن  امل�ستبعد  ومن  ومبوحلي؛ 

..100%

ال�سورة من حديقة 
حي 84 م�سكن 
مبدينة باتنة، 

اإذ تو�سح كيف ان 
مواطنا او مواطنن 
جمهولن قد قاموا 

برمي القمامة 
بهذا ال�سكل وبهذه 
ال�سورة البائ�سة 
فاإىل متى �ستبقى 
هذه الت�سرفات 

الالم�سوؤولة طاغية 
يف جمتمعنا؟



nawara.boubire@gmail.com

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

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

وحتويل الق�سية اإىل املحكمة املدنية، رغم 
اأن حمامن وخمت�سن 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.

                                                              غيضش من فيضش 

بفرو�ص  جــديــدة  اإ�ــشــابــة   155 �شجلت 
�شاعة  الـ24  خـــالل  ــات  ــي وف و2  كــورونــا 
 134 متــاثــل  فيما  ــر،  ــزائ اجل يف  االأخـــرة 
اأم�ص  عنه  ك�شف  ما  ح�شب  لل�شفاء،  مري�شا 
ال�شبت الناطق الر�شمي للجنة ر�شد ومتابعة 

فرو�ص كورونا، الدكتور جمال فورار.
املخ�ش�ص  اليومي  االإعالمي  اللقاء  وخالل 
لفرو�ص  الوبائية  الو�شعية  تطور  لعر�ص 
اإجمايل  اأن  فـــورار  ال�شيد  اأو�ــشــح  كــورونــا، 
112960�شخ�ص  بلغ  ــدة  ــوؤك امل احلـــاالت 
بلغ  بينما  جــديــدة،  حالة   155 بينها  من 
متاثلوا  الذين  للم�شابني  االإجمايل  العدد 
االإجمايل  والعدد  �شخ�ص   77976 لل�شفاء 
 18 ويتواجد حاليا  للوفيات2979 حالة. 

مري�شا يف العناية املركزة.
16 والية �شجلت  اأن  ال�شيد فورار  واأ�شاف 
اأقل من 9 حاالت و27 والية مل ت�شجل بها 
اأي حالة، فيما �شجلت 5 واليات اأخرى اأزيد 

من 10 حاالت.

�إ�صابة   155
جديدة، 134 حالة 

�صفاء و2 وفيات

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

يرتاأ�ص رئي�ص اجلمهورية القائد االعلى للقوات 
املجيد  عبد  الوطني  الــدفــاع  ــر  وزي امل�شلحة، 
اجلمهورية  رئا�شة  مبقر  االأحـــد  هــذا  تــبــون، 
االجتماع الدوري ملجل�ص الوزراء، ح�شب ما اأفاد 

به ال�شبت بيان لرئا�شة اجلمهورية.
تبون  املجيد  عبد  "يرتاأ�ص  البيان  يف  وجــاء 
للقوات  االعــلــى  القائد  اجلــمــهــوريــة،  رئي�ص 
االأحد  هــذا  الوطني،  الــدفــاع  وزيــر  امل�شلحة، 
اجلمهورية،  رئا�شة  مبقر   ،2021 فيفري   28
يخ�ش�ص  ـــوزراء،  ال ملجل�ص  الــدوري  االجتماع 
للدرا�شة وامل�شادقة على عدد من العرو�ص ذات 
ومتابعة  الوطني  باالقت�شاد  بالنهو�ص  ال�شلة 

ظروف التكفل بان�شغاالت املواطنني".

تعليمات  العزيز جراد  االأول عبد  الوزير  اأعطى 
الوطنية  الدرا�شات  ملكاتب  االأولوية  ملنح  �شارمة 
بهدف  القطاعات  كــل  يف  اخلــربة  عقود  ـــرام  الإب
على  جــراد  و�شدد  الوطنية.  الكفاءات  ت�شجيع 
الو�شعيات  كل  عن  االأوىل  الــوزارة  اإبــالغ  �شرورة 
التي ت�شتوجب اللجوء اإىل خربة اأجنبية، مدعمة 
اإلغاء  باملربرات قبل التوقيع على هذه العقود مع 
فيها   التدقيق  عمليات  تثبت  التي  ال�شفقات  كل 

وجود اأي نوع من التق�شر.
اإىل  ال�شحة  وزارة  وجهتها  مرا�شلة  يف  ــاء  وج

املديرين العامني لل�شيدلية املركزية للم�شت�شفيات، 
حتت  للموؤ�ش�شات  العامون  ــدراء  امل با�شتور  معهد 
ال�شحية،  واملوؤ�ش�شات  ال�شحة  ومــدراء  الو�شاية، 
الوطنية  الدرا�شات  ملكاتب  االأولوية  منح  �شرورة 
الوزير  لتعليمات  تطبيقا  العقود  اإبـــرام  خــالل 
االأول. واأو�شحت املرا�شلة انه يتعني على امل�شوؤولني 
مكاتب  اإىل  اخلــربة  عقود  بعنوان  االأولوية  منح 
لو�شعية  تقيم  اإجــراء  مع  الوطنية،  الدرا�شات 

العقود التي اأبرمت مع مكاتب درا�شات اأجنبية.
موافاة  ب�شرورة  ال�شحة  وزارة  مرا�شلة  وطالبت 

اأقرب  يف  ذلك  و  بها  اخلا�شة  باملعلومات  الو�شاية 
ثبوت  حالة  يف  املربمة  العقود  ف�شخ  مع  االآجــال، 
وذلك  الدرا�شات  مكاتب  طرف  من  موؤكد  تق�شر 

على �شوء نتائج التقييم �شالف الذكر.
م�شالح  اإبـــالغ  اإىل  الو�شية  الـــوزارة  دعــت  كما 
كل  عــن  م�شاحلها،  طريق  عــن  االأوىل،  الــــوزارة 
اأجنبية،  خــربة  اإىل  اللجوء  ت�شتوجب  و�شعية 
على  التوقيع  قبل  ال�شلة  ذات  باملربرات  مدعمة 
ق�شوى  اأهمية  منح  على  م�شددة  املعني،  العقد 

لتطبيق م�شمون هذه التعليمة.

الوطنية، حممد واجعوط  الرتبية  وزير  اأ�شرف 
لفائدة  تكويني  وطني  ملتقى  اأ�شغال  افتتاح  على 
مديري الرتبية اجلدد، للواليات املعّينني موؤخرا 
الرتبية.  قطاع  عرفها  التي  التغير  حركة  بعد 
بالغة  اأهمية  للتكوين  اأّن  على  واجعوط  و�شدد 

بالن�شبة للعن�شر الب�شري عموما.
بالغة  اأهمية  للتكوين  اأّن  على  واجعوط  و�شدد 
بالن�شبة للعن�شر الب�شري عموما وللم�شّر خا�شة، 
مربزا �شعي الوزارة ملرافقة الوافدين اجلدد على 

وتوجيههم،  الوطن  واليات  بع�ص  يف  القطاع  راأ�ص 
اأف�شل  توفر  ق�شد  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  خا�شة 
لتحقيق  مهامهم  يف  اجلدد  للمدراء  الّنجاح  �شبل 

االأهداف امل�شّطرة.
وقال  اأّن مو�شوع اأّول عملية تكوين لهذه ال�شنة، 
الوطنية  املــدر�ــشــيــة  لالمتحانات  خ�ش�ص  قــد 
على  مــوؤكــدا  املهنية،  واالمتحانات  وامل�شابقات 
الــوزارة  اأن  باعتبار  امللتقيات،  هذه  مثل  اأهمية 
ورفــع  الــرتبــويــة  املنظومة  حت�شني  اإىل  ت�شعى 

م�شتوى اأداءها.
مدير   31 فيه  وي�شارك  يومان  امللتقى  يــدوم  
و3  تربية  مديري  اأقدم  من   6 يوؤّطرهم  تربية، 
وامل�شابقات،  االمتحانات  ديــوان  ــروع  ف مديري 
حت�شر  مراحل  حول  مداخالت  تقدمي  و�شيعرف 
تتناول  ور�شات   3 وتنطيم  االمتحانات  وتنظيم 
وجميع  والتنظيمية  التح�شرية  االإجراءات  كل 
االإ�شكاالت التي قد تعرت�ص مدير الرتبية وطرق 

معاجلتها.

اأن  الفرن�شية،  بلو"  "فران�ص  �شحيفة  ك�شفت 
الزوابع الرملية االآتية من ال�شحراء اإىل فرن�شا 
م�شعة،  جزيئات  حتمل  كانت  االأخــر،  االآونــة  يف 
لدى  خمتلفة  ــا  اأعــرا�ــشً ذلــك  ي�شبب  اأن  ــذرة  حم
الربو  اأو  ح�شا�شية  من  يعانون  الذين  االأ�شخا�ص 

اأو التهيج.
ونقلت �شحيفة "لوبوان" الفرن�شية، عن فران�ص 
فرن�شا  يف  م�شعة  جزيئات  اكت�شاف  مت  اأنــه  بلو، 
املا�شي  االأ�شبوع  نهاية  اجلوية  الظروف  ب�شبب 
ب�شكل  تاأتي  اأن  دون  من  ولكن  االأ�شبوع،  وبداية 

طبيعي من الرمال.
وقال بير باربي اخلبر الفرن�شي يف احلماية من 
 )Caen( "كان"  بجامعة  النووية  االإ�شعاعات 

الفرن�شية اإن الرياح التي هبت موؤخرا على فرن�شا 
قادمة من اإفريقيا حملت معها رماال م�شعة نوويا.

ال�شحراء  يف  مــنــاطــق  مــن  اأتـــت  ــا  ــه اأن واأو�ـــشـــح 
منذ  النووية  باالإ�شعاعات  ملوثة  اجلــزائــريــة 
التجارب  ب�شبب  املا�شي  القرن  �شتينيات  بداية 

احتاللها  خــالل  باري�ص،  اأجرتها  التي   17 ـــ  ال
اجلزائر.

خمابر  لدى  وامل�شت�شار  الفرن�شي،  اخلبر  تو�شل 
يف  متخ�ش�شة  وجمعية   )ACRO( "اآكرو" 
النتائج  هذه  اإىل  فرن�شا،  يف  االإ�شعاعات  مراقبة 
اأ�شفر  الغبار  املوؤكدة علميا بعد حتليله كمية من 
منطقة  من  جمعها  املنطقة  يف  معهود  غر  اللون 
يف  "جورا"  جبال  مرتفعات  يف  بوا"  دي  "�شابيل 

بداية �شهر فرباير.
واأو�شح بير باربي اأنه اإذا كانت اجلزيئات امل�شعة 
الـ  مــادة  وهي  ال�شحراوي،  الرملي  الغبار  هذا  يف 
"�شيزيوم 37"، غر �شارة يف فرن�شا، اإال اأنها خطرة 

على �شكان وبيئة ال�شحراء اجلزائرية.

واأكد رئي�ص النقابة 
مل�شتخدمي  الوطنية 
ــص  ــا� ــي ــة، اإل ــح ــش ــ� ال
مهني  اأن  مـــرابـــط، 
ال�شحة متخوفون من 
والت�شبع  االكتظاظ 
ـــوغ الــو�ــشــعــيــة  ـــل وب
م�شتويات  الوبائية 

ت�شجيل  بعد  خا�شة  عليها  ال�شيطرة  تفقدهم 
وهذا  لكورونا،  االجنليزية  بال�شاللة  ا�شابات 
بالنظر اىل �شرعة انت�شار الفرو�ص التي تزيد 
باملائة،   50 من  باأكرث  اال�شلية  ال�شاللة  عن 

وفق ما ت�شر اليه بع�ص الدرا�شات العلمية.
كوم"،  "�شحة  ملوقع  حديثه  يف  مرابط  واأفاد 
قبل  مــن  عنهما  املعلن  احلالتني  اكت�شاف  اأّن 
معهد با�شتور يتطلب تعجيل وترة التحقيقات 
بها  امل�شتبه  احلــــاالت  ملــحــا�ــشــرة  الــوبــائــيــة 

وعزلها.
يف  ــرب  اأك �شرامة  فر�ص  اأهمية  على  و�ــشــدد 
االلتزام باالإجراءات الوقائية والربوتوكوالت 
ال�شحية التي وجدت للعمل به، كما دعا الإعادة 
على  املواطنني  حلث  التوعوية  احلمالت  بعث 
املن�شو�ص  التدابر  تطبيق  يف  الرتاخي  عدم 
ال�شحية.  وال�شلطات  املخت�شني  قبل  من  عليها 
اإىل  �شيعيدنا  التهاون  اأن  اإىل  مرابط  واأ�ــشــار 
يعني  ما  وهو  اجلهود،  جميع  وين�شف  ال�شفر 

انطالقة لو�شعية وبائية جديدة.
لر�شد  العلمية  اللجنة  ع�شو  حذر  جهته  من 
الربوفي�شور  كورونا  فرو�ص  انت�شار  ومتابعة 
لفرو�ص  ال�شريع  االنت�شار  من  بلح�شني،  حممد 

امل�شرات. عودة  ظل  يف  "كورونا" امل�شتجد 
مقابلة  خــالل  بلح�شني،  الربوفي�شور  ــال  وق
راأيت عددا قليال  "اإنني   :"TSA" اأجراها مع 
االأقنعة  يرتدون  الذين  االأ�شخا�ص  من  جدا 
جميع  يخلق  "هذا  وتابع:  امل�شرات".  خالل 

املالئمة  الــظــروف 
الفائق  لالنت�شار 
 . " �ص و للفر
بلح�شني  واأو�ـــشـــح 
الذي  احلــدث  "اأن 
الكثر  فيه  يتجمع 
دون  الــنــا�ــص  مـــن 
حـــمـــايـــة اأثـــنـــاء 
عودة  اإىل  يــوؤدي  اأن  ميكن  وال�شراخ  التحدث 
الفرو�ص  "هذا  م�شيفا  وانت�شاره".  املــر�ــص 

ينتقل عرب الهواء ب�شكل اأ�شا�شي".
اإىل  اجلزائريني  بلح�شني  الربوفي�شور  ودعا 
مع  بوعي  والتعامل  احلــذر  من  املزيد  توخي 
طفرات  ظهور  مع  �شيما  ال  "كورونا"،  فرو�ص 
اأال  ب�شدق  "اآمل  وقال  الفرو�ص.  من  جديدة 
ندفع ثمن هذا ال�شلوك مع تف�شي وباء كبر يف 

االأيام اأو االأ�شابيع املقبلة".
ور�شد  ملتابعة  العلمية  اللجنة  ع�شو  اأكد  كما 
اأن  رحــال،  اإليا�ص  الربوفي�شور  كــورونــا  وبــاء 
على  مت  ال�شحي  بالربوتوكول  التزام  اأح�شن 
نتائج  اأن  رحـــال،  واأو�ــشــح  امل�شاجد.  م�شتوى 
ظل  يف  االآن،  لغاية  مر�شية  كورونا  مكافحة 
بقراراته  ــذ  واالأخ علمي  مبجل�ص  اال�شتعانة 
وامل�شاجد  املــدار�ــص  غلق  غــرار  على  اأوانــهــا  يف 

واالأ�شواق وما تبعها.
من جهة ثانية تطرق رحال لل�شاللة املتحورة 
يتوجب  ـــه  اأن مو�شحا  كـــورونـــا،  فــرو�ــص  مــن 
حماربتها بنف�ص منهج حماربة كورونا العادية 
ال�شحي،  بــالــربوتــوكــول  ــزام  ــت االل مــن خــالل 
اخلــارج،  مع  رحــالت  يف  ثغرة  بوجود  معرتفا 
عن  �شلبية  لنتائج  امل�شافر  تقدمي  ي�شرتط  اإذ 
حتليل PCR ال تتجاوز 72 �شاعة، يف حني اأنه 
خالل عملية القيام بالتحاليل ميكن اأن يحمل 
امل�شافر الفرو�ص يف مرحلة احل�شانة، حيث ال 

اأعرا�ص ميكن اأن تكت�شفها التحاليل.
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�لرئي�س تبون يرت�أ�س هذ� �الأحد �الجتماع �لدوري ملجل�س �لوزر�ء

وزير �لرتبية يجتمع مبديري �لرتبية �جلدد

�لرياح حملت رماال م�صعة نوويا من �صحر�ء �جلز�ئر 

جّر�د ياأمر مبنح �الأولوية ملكاتب �لدر��صات 
�لوطنية لعقود �خلربة

الوطني
تهاون �ملو�طنني �صيعيدنا �إىل نقطة �ل�صفر

قـــال رئــيــ�ــص حــركــة جمــتــمــع الــ�ــشــلــم، عبد 
ال  حركته  اإن  ال�شبت،  اأمــ�ــص  مــقــري،  الـــرزاق 
االأ�شخا�ص  بع�ص  مــزايــدات  تقبل  ولــن  تقبل 
مقري  واأ�ــشــار  ال�شعبي.  احلــراك  متثيل  با�شم 
الذين  اإىل بع�ص االأ�شخا�ص  يف ندوة �شحفية، 
ظهروا فقط مع بداية احلراك يزايدون على 
اأ�شخا�ص لديهم 40 �شنة من الن�شال، مت�شائال: 
واتهم  احلراك؟"،  لتمثيل  احلق  اأعطاهم  "من 
والت�شتيت  التمزيق  مبمار�شة  هــوؤالء  مقري 

ولي�ص لديهم احلق يف متثيل احلراك. 

واأعطى مقري مثاال حول ما تعر�ص له النا�شط 
�شمر بلعربي من �شتم وطرد من قبل حراكيني، 
ال لذنب اإال الأنه اأراد اأن يعرب عن راأيه ويطالب 
بالدميقراطية. وحذر املتحدث من تكرار تلك 
املمار�شات الأنها توؤدي اإىل ردود اأفعال، وبالتايل 
�شعار  اأعمال عنف، وانتقد مقري  الذهاب نحو 
حركته  اإن  قائال  ع�شكرية"،  ما�شي  "مدنية 
لكن  ال�شيا�شي،  العمل  بتمدين  تطالب  زمن  من 
الذي يتم رفعها �شد اجلي�ص يراد منها  ال�شعار 

خلق  العداوة بني ال�شعب وجي�شه. 

عمره،  من   15 الـــ  يف  جــزائــري  مراهق  قتل 
الفرن�شية  العا�شمة  �شمال  اجلمعة،  م�شاء 
باري�ص، بطلقات نارية من جمهولني اثنني كانا 
اإثرها يف  اأنفا�شه  نارية، لفظ  على منت دراجة 

امل�شت�شفى.
الفرن�شي،   ''bfmtv'' تلفزيون  وح�شب 
يف  بالر�شا�ص  رمــيــا  قتل  ــري  ــزائ اجل ال�شاب 
اجلمعة  م�شاء  من  والن�شف   5 ال�شاعة  حوايل 
العا�شمة  �شمال  الواقعة  ''بوندي''  ب�شاحية 
قرية  مــن  وينحدراأمين  باري�ص.  الفرن�شية 
�شطيف،  بوالية  عدوان  اأوالد  ببلدية  اخلربة 
واملعروف حمليا كمبارز المع يف ريا�شة الـ "كيغ 

بوك�شينغ".
اأمين  حق  يف  وقعت  التي  اجلرمية،  واأحدثت 
ـــوايل اخلــامــ�ــشــة بــعــد الــظــهــر قـــرب مركز  ح
يف  وقلقا  �شدمة  مانديال"،  "نيل�شون  الت�شلية 
اأو�شاط اجلالية، ال�شيما اأنها الثالثة من نوعها 

يف ظرف اأ�شبوع واحد.

اأنـــه خـــالل االأ�ــشــبــوع  ـــارة اإىل  ـــش جتـــدر االإ�
اجلاري، قتل مراهقان اآخران طعنا يف حادثني 
خمتلفني، ب�شاحية اإي�شون القريبة من باري�ص، 
يف مواجهات بني ما يو�شف يف االإعالم الفرن�شي 

بـ "ع�شابات االأحياء".
�شحيتها  راح  الــتــي  بــاجلــرميــة  يتعلق  فيما 
اأن  فرن�شية  اإعـــالم  و�شائل  ا�شتبعدت  اأميـــن، 
"ع�شابات االأحياء"  تكون مرتبطة ب�شراعات 
ي�شهد  حيه  يف  اجلميع  اأن  واأكــدت  واملخدرات. 
يرجح  فيما  ال�شلوك،  وا�شتقامة  بالطيبة  له 
بع�ص ال�شهود اأن يكون قد قتل ب�شبب خ�شومة 
"كيغ  الـ  ريا�شة  يف  زمالئه  اأحــد  مع  �شخ�شية 

بوك�شينغ".
ال�شباب  وزيـــر  ــدى  ل ــة  ــدول ال كاتبة  قــدمــت 
�شليمة  النخب  بريا�شة  مكلـفة  والريا�شة 
�شواكري تعازيها اإىل عائلة اأمين، وقالت ''اندد 
الفعل  هــذا  ب�شدة  واديـــن  وا�شتنكر  وا�شجب 

االجرامي ال�شنيع".

اأفادت تعليمة وزارية م�شرتكة بني وزارة الرتبية 
واالإ�شالح  العمومية  للوظيفة  العامة  واملديرية 
رواتب  ت�شديد  املت�شمنة  املالية،  ووزارة  االإداري 
االأ�شاتذة املتعاقدين على منا�شب �شاعرة والذين 
مت تن�شيبهم بداية من ال�شنة الدرا�شية اجلارية 

منتظمة. ب�شفة   ،2021/2020
مديريات  عــرب  بال�شرف  االآمــــرون  و�شي�شرع 
ــب  روات ــع  دف ــرة يف  م لــلــواليــات والأول  الــرتبــيــة 
�شهر  براتب  تاأخر، بدءا  اأي  �شهريا دون  املعنيني 

اجلارية  ح�شاباتهم  يف  �شبه  �شيتم  الذي  جانفي 
الربيدية اأو البنكية بداية من االأ�شبوع املقبل.

القطاع  اأن خ�شو�شية  الوزارة على  اأكدت  باملقابل، 
االأ�شاتذة  بخدمات  اال�شتعانة  حتمية  تفر�ص 
ال�شاغرة  املنا�شب  لتغطية  واملتعاقدين  امل�شتخلفني 
املر�شية  كالعطل  عليها،  التوظيف  ميكن  ال  والتي 
�شمان  الأجــل  وذلــك  االأمومة،  وعطل  املــدى  طويلة 
من  وذلك  الظروف  جميع  يف  الدرا�شة  ا�شتمرارية 

خالل و�شع م�شلحة التالميذ فوق كل اعتبار.

مقري يهاجم �ملز�يدين �ملتحدثني با�صم �حلر�ك

م�صرع �صاب جز�ئري بطلقات نارية يف فرن�صا

ت�صديد رو�تب �الأ�صاتذة �ملتعاقدين
 على منا�صب �صاعرة

بعد �إعالن معهد با�ستور �كت�ساف حالتني من �ل�ساللة �لربيطانية �جلديدة لفريو�س كورونا باجلز�ئر، �أكد �أطباء 
�أن هذ� �الأخري �سديد �لعدوى مقارنة بالن�سخة �ل�سابقة وباأن �اللتز�م بتد�بري �لوقاية كفيل بكبح �نت�سارها.

يف ظل عودة امل�شريات وت�شجيل ا�شابات بال�شاللة اجلديدة

بداية من الأ�شبوع املقبل

للرفع من جودة املدر�شة اجلزائرية

ال�شتباه يف و�شول رمال م�شعة نوويا اإىل اأوروبا، خبري
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ق. و
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ق. و
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وح�سب ذات امل�سدر، فاإن ت�سليم مفاتيح 
وحدة   800 من  املتكونة  احل�سة  هــذه 
الداخل،  مار�ص   20 من  ابتداء  �سيكون 
الرتقية  ـــوان  دي م�سالح  �ستقوم  فيما 
والت�سيري العقاري  با�ستدعاء امل�ستفيدين 
هذا  بعد  القانونية  االإجـــراءات  الإمتــام 

التاريخ.
الــنــداءات  تعالت  وقــت  ذلــك يف  يــاأتــي 
االإيجاري  العمومي  ال�سكن  طالبي  من 
ــل  اأج ــن  م الـــواليـــة،  بــلــديــات  مبختلف 
ــم  ــوائ ـــن ق الــتــعــجــيــل يف االإفــــــــراج ع
امل�ستفيدين من ال�سكن االجتماعي، حيث 
تفرج  مل  البلديات  من  العديد  تــزال  ال 

وادي  غرار  على  امل�ستفيدين  قوائم  عن 
بومقر،  الرحبات،  التوتة،  ال�سعبة، عن 

مروانة وغريها.
اأرجعت  قد  العمومية  ال�سلطات  وكانت 
اإىل  ال�سكنات  هذه  توزيع  تاأخر  اأ�سباب 
تداعيات جائحة كورونا التي حالت دون 
االجتماع املنتظم للجان الدوائر من اأجل 
باالإ�سافة  امل�ستفيدين،  قوائم  يف  البث 
اإىل عملية درا�سة الطعون والف�سل فيها 
نظرا  الوالئية،  الطعن  جلنة  طرف  من 
يودعها  التي  الطعون  من  املعترب  للعدد 
يف  اال�ستفادة  من  املق�سيون  املواطنون 

القوائم االأولية.

قد  بلجود  كمال  الداخلية  وزير  وكان 
وحدة  بـ1212  االأ�سغال  �سري  عن  ك�سف 
عرب  االإيجاري  العمومي  ب�سيغة  �سكنية 
االأ�سغال  ن�سب  ترتاوح  فيما  بلدية،   18
بن 40 و80 باملائة، مبا يف ذلك االأ�سغال 
مت  اأنه  الوزير  وذكر  بالتهيئة،  املتعلقة 
املحلية  ال�سلطات  اإىل  تعليمات  اإ�سداء 
من اأجل ال�سهر على اإمتام امل�ساريع �سمن 
ـــال املــحــددة، وكــذا اإ�ــســهــار قوائم  االآج
ال�سكنات  يخ�ص  فيمل  امل�ستفيدين 
لبع�ص  بالن�سبة  �سيتم  حيث  املنجزة، 
البلديات اإ�سهار القوائم مع بداية ال�سنة 

احلالية.

قاطنو  املن�سرم،  االأ�سبوع  نهاية  ــدم  اأق
يف  ال�سمرة  ببلدية  لفجوج  قابل  قرية 
الوالئي  الطريق  غلق  على  باتنة،  والية 
الــظــروف  ــى  عــل احــتــجــاجــا   ،20 رقــــم 
اأ�سط  غــيــاب  ظــل  يف  ــة  ــزري امل املعي�سية 
الكهرباء  غــرار  على  احلياة  �سروريات 

والغاز الطبيعي وكذا الطريق.
�سرعية  مطالبهم  اأن  املحتجون،  وذكــر 
وعــلــى الــ�ــســلــطــات املــحــلــيــة الــعــمــل على 
جت�سيدها خا�سة واأن قرية قابل لفجوج 
تعترب من بن القرى التي تعرف ارتفاعا 
اأن  م�سيفن  ال�سكان،  عــدد  يف  حم�سو�سا 
القرية ا�ستفادت خالل ال�سنوات املا�سية 
من م�سروع للربط بالغاز والكهرباء طوله 
بعد  تنطلق  مل  االأ�سغال  اأن  اإال  كلم،   16
يقدمها  كــان  التي  الكثرية  الــوعــود  رغــم 
حيث  االأ�سغال،  يف  للمبا�سرة  امل�سوؤولن  
ومل  ورق  على  حــربا  الــوعــود  كــل  بقيت 
لتبقى   ال�ساعة  حد  اإىل  جت�سيدها  يتم 
ينتظر  حلم  والــغــاز  الريفية  الكهرباء 

حتقيقه خا�سة واأن املعظم القرى املجاورة 
بالكهرباء  الربط  م�ساريع  من  ا�ستفادت 
حمتجون،  اأكد  �سلة  ذي  �سياق  يف  والغاز، 
تعاين  التاريخية  لفجوج  قابل  قرية  اأن 
من العزلة يف ظل غياب طريق لذا يتوجب 
م�سروع  اإجنــاز  على  العمل  الو�ساية  على 
القرية،  لقاطني  احلياة  ــادة  الإع طريق 

كما حتدثوا عن الطرقات الداخلية التي 
اأ�سحت م�سالك ترابية.

ورئي�ص   دائــرة  رئي�ص  اأن  بالذكر  جدير 
بتج�سيد  وعــودا  قدما  ال�سمرة،  بلدية 
مطالب املحتجن، كما وعد مدير الطاقة 
مببا�سرة م�سروع الكهرباء الريفية والغاز 

يف اأقرب االآجال.

يف  مروانة  بلدية  اأحياء  اأغلب  تعي�ص 
و�سط  حــادة،  عط�ص  اأزمــة  باتنة،  والية 
ا�ــســتــيــاء املــواطــنــن مــن ا�ــســتــمــرار هذه 
االأزمة، حيث دخل اأغلبهم يف رحلة بحث 

عن قطرة ماء.
وذكر م�ستكون، اأن الو�سع بات ال يحتمل 
التي  ــادة  احل العط�ص  ــة  اأزم واأن  خا�سة 
متر بها البلدية منذ مدة طويلة دفعتهم 
القتناء ال�سهاريج التي ا ارتفعت اأ�سعارها، 
ال�سهاريج  اأ�سحاب  ا�ستغالل  مع  خا�سة 
املواطنن،  معاناة  يف  وا�ستثمروا  الو�سع 

اإىل   الواحد  ال�سهريج  �سعر  و�سل  حيث 
ال�سياق  ذات  يف  م�سيفن  دينار،   1000
احتياجاتهم  تلبي  ال  ال�سهاريج  مياه  اأن 
اأنهم  كما  احليوية،  املادة  لهذه  املتزايدة 
من  للمعنين  عــديــدة  ب�سكاوي  تقدموا 

اإال  للم�سكلة،  حل  واإيجاد  التدخل  اأجل 
على  بقيت  واالأو�ــســاع  تغري  �سيء  ال  اأنــه 
مروانة  بلدية  قاطنو  وينتظر  حالها، 
تدخل الو�ساية لو�سع حد الأزمة العط�ص 

تاأزمت اأكرث خا�سة هذه االأيام.
قال  البلدية،  رئي�ص  اأن  بالذكر  جدير 
غرار  على  الو�سية  اجلــهــات  را�ــســل  اأنــه 
ـــوارد  امل ومــديــريــة  للمياه  اجلــزائــريــة 
املائية، واأ�ساف اأنه يعمل على قدم و�ساق 
من اأجل اإيجاد حل لهذه امل�سكلة بالتن�سيق 

مع القطاعات املعنية.

ك�شفت ولية باتنة، يف بيان لها، عن ت�شليم مفاتيح اآخر ح�شة من ال�شكن العمومي الإيجاري يف بلدية باتنة، �شهر مار�س القادم، بعد اأن قاربت اأ�شغال التهيئة 
اخلارجية ومد قنوات ال�شرف ال�شحي واملياه على النتهــــاء.

من  جمموعة  اجلهة  ذات  وطرحت 
اإىل  للو�سول  االت�سالية  االأمنـــاط 
للخطة  االإ�سرتاتيجية  االأهــــداف 
حتديد  غرار  على  للجامعة،  العامة 
والفر�ص  والــ�ــســعــف  ــقــوة  ال نــقــاط 
االعتماد  بها،  املحيطة  والتهديدات 
على  الو�سائط االإلكرتونية االأقرب 
االت�سال  عملية  يف  الــطــالــب  اإىل 
مع  اإ�ــســراكــه  ذلــك  يف  مبــا  الر�سمي، 
�سناعة  يف  االجتماعين  ال�سركاء 

القرار.
ويــرتكــز اهــتــمــام الــقــائــمــن على 
�سعار  حمل  ــذي  ال "روؤية"  م�سروع 
ناجعة"،  اإلكرتونية  اإدارة  اأجل  "من 
ملرافقة  متعددة  ف�ساءات  خلق  على 
خالف  على  م�ساريعه  يف  الــطــالــب 
حا�سنات  واإن�ساء  املقاوالتية،  دار 
ال�ستقطاب النوابغ واأ�سحاب املواهب 
ومرافقتهم، اإىل جانب اال�ستثمار يف 
خلق  خــالل  مــن  الب�سري  العن�سر 
املعارف  وجتــديــد  ر�سكلة  عمليات 
داخل اجلامعة ي�سرف عليها طاقات 

وكفاءات اأكادميية داخلية.
كما حملت على عاتقها جامعة احلاج 
بخلق  االهــتــمــام   ،1 باتنة  خل�سر 
ف�ساءات ترفيهية اأكرث لت�سجيع روح 
االإبداع لدى الطالب، وب�سرائح ذوي 
عن  ناهيك  اخلا�سة،  االحتياجات 
للموؤ�س�سة  الذهنية  ال�سورة  رعاية 
يف  ومتابعة  بها  اإ�سغاء  خاليا  وخلق 
االجتماعية  امل�ساكل  جلل  الكليات 

للطالب.
االت�سالية  االإ�سرتاتيجية  اخلطة 
للق�ساء  جاءت  التي  اجلامعة  داخل 
ــول  ــال الـــورقـــي وو�ــس ــس ــ� عــلــى االت
االت�سايل  التعامل  اإىل  اجلــامــعــة 
اأي�سا  �ستعمل  ورقـــة،  �سفر  مبعدل 
على تنظيم دورات للم�سوؤولن بهدف 
التغلب على �سبابية االت�سال املبهم 
للمراجعة  و�سوال  االأزمات،  وات�سال 
والتقييم لالأداء، ناهيك عن االهتمام 
الداخلي  باجلهور  الفعال  باالت�سال 
واخلــارجــي  اجتماعين  كــ�ــســركــاء 

اأي�سا.

بوالية  تكوت  بلدية  يف  �سكان  ي�ستكي 
باتنة، من االنت�سار املقلق للكالب ال�سالة، 
ال�سكنية  التجمعات  م�ستوى  على  خا�سة 
هذه  حــدة  زادت  فيما  حديثا،  امل�سيدة 
الظاهرة بحي تيغزة، حيث كاد طفل اأن 
اأن تعر�ص لهجوم كلب  يفقد حياته بعد 

�سر�ص.
االنت�سار  من  ا�ستياءهم  اأبــدوا  املعنيون 
ال�سنوات  خالل  ال�سالة  للكالب  الوا�سع 
للجهات  يذكر  تدخل  دومنــا  االأخـــرية، 
املعنية من اأجل الق�ساء عليها، على الرغم 
املنطقة،  �ساكنة  ل�سالمة  تهديدها   من 
يوؤرقهم  حقيقيا  هاج�سا  اأ�سحت  حيث 
و�سط تزايد املخاوف من تعر�سهم للع�ص 
املتمدر�سن،  الأبنائهم  بالن�سبة  ال�سيما 
الباكر  ال�سباح  فـــرتات  خــالل  خا�سة 

نق�ص  اأن  واأ�سافوا  الليلية  بالفرتات  اأو 
باأعداد  تنت�سر  جعلها  باالأحياء  احلركة 

كبرية.
للكالب  ــب  ــي ــره ال ــار  ــس ــ� ــت االن ظـــاهـــرة 
اأ�سحاب  حتى  منها  ي�سلم  مل  املت�سردة 
قبل  من  للهجوم  تعر�ست  حيث  املوا�سي، 
ال�سوارع  غـــزت  الــتــي  احلــيــوانــات  هـــذه 
وحولت املنطقة اإىل نقطة �سوداء، ت�سكل 
خطرا على �سحة املواطنن، واأمام تنامي 
هذه الظاهرة املخيفة، ينا�سد املواطنون 

من  ال�سريع  التدخل  املعنية  امل�سالح 
التي  ال�سالة،  الكالب  على  الق�ساء  اأجل 
باتت ت�سكل م�سدر قلق واإزعاج، مطالبن 
اأجل  الدوريات من  التكثيف من  ب�سرورة 
تفاقم  قبل  الظاهرة  هــذه  يف  التحكم 

االأو�ساع.

تعد اآخـر ح�ضة يف انتظـــار برامج جديدة

قرية قابل لفجوج بال�ضمرة 

طالبوا اجلهات املعنية بالتدخل

خللق منط ات�ضال موؤ�ض�ضاتي يعتمد على التكنولوجيا 

طالبوا بالقضضاء عليها يف ظل تهجمها على املواطنني 

ت�شليم �شكنات "ال�شو�شيال" يف غ�شون �شهر ببلدية باتنة

مواطنون يغلقون الطريق للمطالبة بالتنميــــة

مواطنون ي�شتكون العط�ض يف مروانــــة
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جامعة باتنة 1 تطلق م�شروع 
الروؤية الت�شاليــة

�شكان ي�شتكون انت�شار الكالب
 ال�شالة بتكوت

منط  خلق  بهدف  الت�شالية،  الروؤية  م�شروع  خل�شر"،  "احلاج   1 باتنة  جامعة  موؤخرا،  اأطلقت، 
ات�شايل موؤ�ش�شاتي جديد يعتمد على التكنولوجيا على ح�شاب الورق.

حفيظة. ب

حفيظة. ب �شميحة. ع

�شميحة. ع



اإميان. ز

اأم البواقي

بن �شتول.�ص

معاوية. �ص

�سطيـــف

ت�شهد عدد من بلديات ولية اأم البواقي، حالـة من ال�شتياء والغ�شب و�شط طالبي ال�شكن ب�شبب تاأخر الإعالن عن القوائم 
الأولية للم�شتفيدين من ال�شكن العمومي الإيجاري والتي جتاوز عددها 2200 وحدة �شكنية.

خماوف من ا�ضتداد الأزمة خالل ال�ضيف

عني عبا�ضة

وزارة ال�ضكن تفكك اأقدم ملف لالأحياء الفو�ضوية

طالبوا بالفتح املجاين ل�ضوق ال�ضيارات امل�ضتعملة

الوايل طماأن قاطنوها بتج�ضيد كل امل�ضاريع

تاأخر يف الإفراج عن القوائم وحادثة "مري" عني ببو�ش تك�ضف امل�ضتور

بلدية  قـــرى  ــن  م الــعــديــد  تتخبط 
من  ال�سمالية  اجلهة  يف  الــروى  عن 
حادة  عط�ص  اأزمــة  يف  �سطيف  واليــة 
اأ�سهر ب�سبب انقطاع التمون  منذ عدة 
باملياه ال�ساحلة لل�سرب اأو عدم وجود 
حيث  ال�سكان،  لتزويد  اأ�سال  �سبكة 
وجد �سكان قرى حمامة، �سيدي يحي، 
جمربين  اأنف�سهم  وغريها  عون  اأوالد 
من  احليوية  املــادة  بهذه  التزود  على 
يومية  متاعب  مع  العمومية  الينابيع 
الينابيع  هــذه  اإىل  التنقل  ــل  اأج مــن 
و�ــســط خمـــاوف مــن ا�ــســتــداد االأزمـــة 
خالل ف�سل ال�سيف الذي يعرف طلبا 

كبريا على املياه ال�سروب.
وت�سببت اأزمة التزود باملياه ال�سروب 
هذه  يف  لل�سكان  كــبــرية  مــتــاعــب  يف 
ا�ستيائهم  عن  عربوا  والذين  املناطق 

مطالبن  ــة  ــي ــال احل الــو�ــســعــيــة  مـــن 
العط�ص  الأزمـــة  حــلــول  عــن  بالبحث 
العاجل  القريب  يف  منها  يعانون  التي 
منذ  م�ستمرة  االأزمــة  هذه  اأن  خا�سة 
مدة طويلة يف املناطق الغري مربوطة 

ب�سبكة املياه.
ومن جانبها م�سالح بلدية عن الروى 
تزويد  م�سكل  حلل  ال�سعي  على  اأكدت 
ــن خالل  ــروب م ــ�ــس ــرى بــاملــيــاه ال ــق ال
يف  جديدة  اأنقاب   03 الإجناز  م�سروع 
�سيدي  عيون،  �سبع  حمامة،  مناطق 
انتظار  يف  وهــــذا  ومتـــزريـــط  يــحــي 
طرف  من  امل�ساريع  هذه  على  املوافقة 
ال�سلطات الوالئية للق�ساء نهائيا على 
العديد  منها  تعني  التي  العط�ص  اأزمة 
ف�سل  حلول  قبل  البلدية  قــرى  مــن 

ال�سيف.

خ�س�ست م�سالح بلدية عن عبا�سة 
يف اجلهة الغربية من والية �سطيف 
 2.7 مبلغ  يناهز  معترب  مايل  غالف 
املالحية  قرية  لتهيئة  �سنتيم  مليار 
مبنطقة اخلربة وهذا بعد ال�سكاوي 
املتكررة من طرف قاطني هذه القرية 
يف ظل النقائ�ص الكثرية التي تعاين 
الكارثية  الو�سعية  غــرار  على  منها 
ال�سرف  �سبكات  وانــعــدام  للطرقات 
بع�ص  مــعــانــاة  ــن  ع ف�سال  ال�سحي 
ب�سبكات  الربط  انعدام  من  ال�سكان 

الكهرباء والغاز اإىل حد اليوم.
مت  فقد  البلدية  م�سوؤويل  وح�سب 
�سنتيم  مليون   520 مبلغ  تخ�سي�ص 
ال�سرف  �سبكات  اإجنــــاز  ـــل  اأج ــن  م
وهو  القرية  �سكان  جلميع  ال�سحي 
االأ�سغال  به  اإنطلقت  الــذي  امل�سروع 
اأخر  مبلغ  تخ�سي�ص  مع  مــدة،  منذ 

احل�سرية  بالتهيئة  القيام  اأجل  من 
مليار   1.1 يــقــارب  مببلغ  للطرقات 
تخ�سي�ص  مت  حـــن  يف  �ــســنــتــيــم، 
م�سروع اأخر من اأجل تهيئة ال�سكنات 
من  القرية  يف  ــوجــودة  امل الريفية 
وكذا  الطرقات  مت�ص  م�ساريع  خالل 
والكهرباء مببلغ مايل  بالغاز  الربط 

يتجاوز 1.3 مليار �سنتيم.
االنــطــالق  يــتــم  اأن  املــنــتــظــر  ومـــن 
م�سوؤويل  ح�سب  املــ�ــســاريــع  هــذه  يف 
البلدية خالل ال�سنة اجلارية الإنهاء 
انتظار  يف  القرية  هذه  �سكان  معاناة 
ت�سوي  مع  اأخرى  م�ساريع  تخ�سي�ص 
التي  الريفية  ال�سكنات  و�سعية 
الذي  االأمــر  وهو  بالقرية،  تتواجد 
اأثار ارتياح ال�سكان الذين ياأملون يف 
اأقرب وقت  امل�ساريع يف  جت�سيد هذه 

ممكن.

العائالت  مــن  املــئــات  معاناة  تقرتب 
القاطنة يف حي املحت�سد االإ�ستعماري 
اجلهة  يف  �سكرة  بازر  ببلدية  الواقع 
الــ�ــســرقــيــة مـــن واليــــة �ــســطــيــف من 
االنتهاء وهذا بعد تدخل وزارة ال�سكن 
والتي اأمرت بت�سكيل جلنة على م�ستوى 
م�سكل  حل  اأجــل  من  ال�سكن  مديرية 
قامت  حيث  نهائيا،  الفو�سوي  احلــي 
و�سعية  وتفقد  احلي  بزيارة  اللجنة 
اأكرث  عــددهــم  والبالغ  فيه  املقيمن 
االإح�سائيات  ح�سب  عائلة   300 من 

االأخرية مل�سالح البلدية.
اال�ستعماري  املحت�سد  حــي  ويعترب 
البلدية  عــرب  الــ�ــســوداء  النقاط  مــن 
والوالية ككل بالنظر لالأو�ساع املزرية 
القاطنة  العائالت  فيها  تعي�ص  التي 
اأدنى  اإىل  يفتقد  الــذي  احلي  هذا  يف 
عدم  ظل  يف  الكرمية  احلياة  ظــروف 
والو�سعية  ال�سبكات  مبختلف  الربط 
والتي  الفو�سوية  لل�سكنات  الكارثية 

ــص  روؤو� على  باالنهيار  مــهــددة  تبقى 
قاطنيها يف اأي حلظة.

�سكرة  بـــازر  بلدية  رئي�ص  وح�سب 
انتهت  م�ساحله  فــاإن  مومني  بــوزيــد 
لقاطني  الدقيق  االإح�ساء  عملية  من 
الفرتة  ت�سلل غرباء يف  لتفادي  احلي 
املطالبة بالرتحيل،  اأجل  احلالية من 
واقــــــرتح رئــيــ�ــص الــبــلــديــة خــالل 
منح  اللجنة  اأعــ�ــســاء  مــع  اجتماعه 
لقاطني  جممعة  اجتماعية  جتزئات 
لل�سكان  مالية  اإعانات  منح  مع  احلي 
التجزئات بالنظر  اأجل بناء هذه  من 
احلي  لقاطني  االجتماعية  للو�سعية 
طرف  من  النهائي  الــقــرار  انتظار  يف 
ال�سكان  ياأمل  حيث  الـــوزارة،  م�سالح 
يف اأن يتم النظر يف و�سعيتهم املزرية 
معاناة  الإنــهــاء  ممكن  وقــت  اأقـــرب  يف 
متوا�سلة منذ �سنوات طويلة بحكم اأن 
املحت�سد يعود اإىل العهد اال�ستعماري.

املواطنن  عــ�ــســرات  اأمــ�ــص،  اأول  ــام  ق
بغلق  ونا�ص"  "بئر  مبنطقة  املقيمن 
عن  مبدينة  الرابط  الوطني  الطريق 
وحرق  احلجارة  م�ستعملن  البي�ساء، 
امل�سالح  مطالبن  املطاطية،  العجالت 
املجاين  والفتح  بالتدخل  الــوالئــيــة 
ل�سوق ال�سيارات امل�ستعملة، خا�سة واأن 
عمليات  من  ت�سرتزق  العائالت  اآالف 

البيع داخل ال�سوق.
نيوز"  "االأورا�ص  ن�سرت  وقــد  هــذا 
م�ساء  مت  الذي  العلني  املــزاد  تفا�سيل 
للمرة  ف�سل  والـــذي  فيفري،   22 يــوم 
الثالثة ب�سبب ارتفاع ال�سعر االفتتاحي 
اخلا�ص باملزاد، وكذا ا�ستغالل املزايدين 
الذي ال يتعدى عددهم االثنن ح�سب 
ال�سروط،  بدفرت  املتواجدة   19 املادة 

ال�سعر  قــيــمــة  بــاإ�ــســقــاط  واملــتــعــلــقــة 
10 باملائة عند كل  االفتتاحي بن�سبة 

جل�سة مزايدة غري ناجحة.
اأكد  البي�ساء،  بعن  البلدي  املجل�ص 
لوايل  باإر�سال تقرير تف�سيلي  قام  اأنه 
فيفري   24 ــوم  ي الــبــواقــي  اأم  واليـــة 
فيه  اأكـــد   ،2021  /377 ــم  رق حتــت 
و02   01 رقم  املزايدتن  جدوى  عدم 

املزايدين مببلغ ال  اأن تقدم  و03، بعد 
اأن  وقت  يف  �سنتيم،  مليار   5.5 يتجاوز 
7.2 مليار  اإىل  ال�سعر االفتتاحي ي�سل 
برتخي�ص  "املري"  طالب  حيث  �سنتيم، 
ال�سيارات  ل�سوق  املجاين  الفتح  الوايل 
امل�ستعملة اأمام املواطنن حلن االإعالن 
املجل�ص  لــكــن  جــديــدة،  مــزايــدة  ــن  ع

البلدي مل يتلقى رد حلد ال�ساعـــة.

علي  خن�سلة،  واليــة  وايل  ك�سف 
منطقة   324 اإح�ساء  عن  بوزيدي، 
اإىل  حتتاج   ،2020 �سنة  خالل  ظل 
477 عملية تنموية تخ�ص خمتلف 
االإطــار  وحت�سن  احلياة  اأ�سا�سيات 
تقييم  مت  ــن  اأي للمواطن،  املعي�سي 
مليار   970 باأكرث من  العمليات  هذه 
حلد  تخ�سي�ص  مت  فيما  �سنتيم، 
�سنتيم  460 مليار  اأزيد من  ال�ساعة 
ال�سمان  �ــســنــدوق  ــن  م خم�س�سة 

والت�سامن للجماعات املحلية.
مايل  غــالف  اإ�ــســافــة  اإىل  واأ�ــســار 
 100 بـ  قدر  اجلارية  ال�سنة  خالل 
التنمية  خمططات  من  �سنتيم  مليار 
املخ�س�سة  املالية  االأغــلــفــة  وكــذا 
على  القطاعات  خمتلف  طــرف  من 
و�سونلغاز  العمومية  االأ�سغال  غرار 
املبلغ  لي�سل  وغــريهــا  والــبــلــديــات 
ال�سمايل الذي تتوفر عليه وخ�س�ص 
مليار   750 ــفــوق  ي مــا  االآن  حلــد 
عملية   103 اجناز  مت  اأين  �سنتيم، 
خمتلف  عــرب   2020 �سنة  خـــالل 
االأ�سغال  انتهت  اأيــن  الظل  مناطق 
بـ83 م�سروع و20 م�سروع على و�سك 
مــازالــت عملية  االنــتــهــاء، يف حــن 
متوا�سلة  الــظــل  مبناطق  التكفل 
حيث   2021 اجلارية  ال�سنة  خالل 
بداية  مع  عملية   157 ت�سجيل  مت 

ال�سنة اجلارية.
ت�سكيل  على  اأكـــد  ــة  ــوالي ال وايل 
الإح�ساء  فــوج   21 مبجموع  اأفـــواج 

ت�سجل  مل  حــن  يف  الــظــل  مــنــاطــق 
بها  التكفل  �سيتم  اأخـــرى  مناطق 
وت�سجيلها كمناطق ظل خالل االأيام 
اإىل  املــ�ــســوؤول  ذات  ــار  واأ�ــس املقبلة، 
املناطق  بن  الكبرية  الفوارق  عديد 
خمتلف  على  تتوفر  مناطق  منها 
مناطق  حن  يف  احلياة  �سروريات 
مب�سافة  �سوى  عنها  تبعد  ال  اأخــرى 
ــى  اأدن على  تتوفر  ال  جــدا  �سغرية 
موؤكدا  الــكــرمي  العي�ص  �ــســروريــات 
على �سرورة العدالة االإقليمية ومن 
حق اجلميع اال�ستفادة من التنمية، 
بع�ص  ــاز  اإجن تاأخر  اأ�سباب  واأرجــع 
به  الذي متر  الظروف  اإىل  امل�ساريع 
كورونا  جائحة  انت�سار  من  البالد 
الوطني،  االقت�ساد  على  وانعكا�سه 
ــن جــهــة اأخــــرى �ــســدد عــلــى عدم  م

امل�ساريع  بع�ص  على  االأمــوال  تبذير 
اأخرى  بحلول  تعوي�سها  ميكن  التي 
على غرار الكهرباء واإي�سالها لعائلة 
واحد وخ�سارة مبالغ مالية �سخمة 
باللوحات  تعوي�سها  ميكن  حن  يف 

ال�سم�سية التي هي اقل تكلفة.
ــاز  ــه اجل ــى  ــل ع االأول  ـــوؤول  ـــس ـــ� امل
مناطق  قاطني  طــمــاأن  التنفيذي 
ــة  ــرب كــامــل بــلــديــات والي الــظــل ع
خمتلف  جت�سيد  على  واأكــد  خن�سلة 
وح�سب  ــال  االآج اأقــرب  يف  امل�ساريع 
اأولويات كل منطقة خا�سة ما تعلق 
ماء  من  ال�سبكات  مبختلف  بالربط 
وفك  �سحي  و�سرف  وغــاز  وكهرباء 
ال�سرب  �سرورة  اإىل  ودعــى  العزلة 
ملختلف  نــظــرا  وقــت  ق�سية  ــهــا  الأن

االإجراءات االإدارية.

قام اأول اأم�ص، تالميذ امل�ساتي 
بغلق الطريق الرابط بن م�ستتي 

"اجلبايلية" و"اجلبابرة" التابعة 
اإقليميا لبلدية فكريينة، ب�سبب 

انعدام النقل املدر�سي، وا�سطرارهم 
لقطع م�سافات طويلة يوميا للو�سول 

ملوؤ�س�ساتهم الرتبوية.
وطالب اأولياء التالميذ املقيمن 

بامل�ساتي النائية، ب�سرورة تدخل 
ال�سلطات الوالئية واملجل�ص البلدي 

بفكريينة لو�سع حد ملعاناة اأبنائهم، 
وتوفري حافالت للنقل املدر�سي 

قريبا، واأ�سار املجل�ص البلدي 
بفكريينة، لقلة عدد حافالت النقل 

املدر�سي املتواجدة على م�ستوى 
حظرية البلدية، خا�سة واأن البلدية 

مل ت�ستفد من حافالت نقل جديدة 
منذ �سنوات، و�سط ارتفاع عدد 

املتمدر�سن يف الطور االبتدائي 
واملتو�سط.

وفيما يخ�ص املنا�سب املالية 
اخلا�سة بال�سائقن، فقد اأ�سار 

املجل�ص البلدي اأنها العائق االأكرب 
اأمام انتظام عملية نقل تالميذ 

امل�ساتي اإىل موؤ�س�ساتهم الرتبوية، 
خا�سة واأن اأغلب �سائقي حافالت 
النقل املدر�سي بفكريينة يعملون 

�سمن عقود ال�سبكة االجتماعية.

قرر التكتل النقابي ملهنيي ال�سحة 
مب�ست�سفى علي بو�سحابة بخن�سلة، 

الدخول يف اإ�سراب ملدة يومن، يف 
حال مل تلتزم الو�ساية ممثلة يف 
مديرية ال�سحة بتنفيذ وجت�سيد 
كل املطالب املرفوعة يف اللقاءات 

التي جمعت املكتب املحلي مب�سوؤويل 
القطاع.

التكتل النقابي اأكد يف بيان 
تلقت "االأورا�ص نيوز" ن�سخة منه، 

اأن الوقفة االحتجاجية جاءت 
بعد متاطل ال�سلطات املخت�سة يف 

اال�ستجابة ملطالبهم خا�سة ما تعلق 
بت�سديد م�ستحقات العمال املمثلة يف 

منحة كوفيد 19 املقررة من طرف 
رئي�ص اجلمهورية وامل�سادق عليها يف 

اجلريدة الر�سمية، كما دعا البيان 
جميع املهنين من اأطباء، ممر�سن 

خمربين واإدارين وعمال مهنين اإىل 
�سرورة  تكثيف اجلهود مع التكتل 

النقابي والتجند من اأجل حقوقهم 
وم�ستحقاتهم ح�سب ما جاء يف بيان 

اإ�سعار باالحتجاج املوقع من طرف 
النقابات االأربع ممثلة يف النقابة 

الوطنية ملمار�سي ال�سحة العمومية، 
وم�ستخدمي االإدارة العمومية 

والبيولوجين والنقابة اجلزائرية 
لل�سبه الطبين.

ـــوقـــفـــات  ـــد ال ـــع يــــاأتــــي ذلــــــك ب
بها  قـــــام  ـــتـــي  ال االحـــتـــجـــاجـــيـــة 
عن  بلديات  مقر  اأمـــام  املــواطــنــون 
مقر  ـــام  واأم مليلة  وعــن  البي�ساء 
ا�ستنكر  حيث  البواقي،  اأم  واليــة 
ــة عن  ــن ــدي مـــئـــات املـــواطـــنـــن مب
املخت�سة  امل�سالح  تاأخر  البي�ساء، 
اال�سمية  القوائم  عن  االإعـــالن  يف 
 1700 ح�سة  ــن  م للم�ستفيدين 
وحدة �سكنية والتي طال انتظارهم، 
رغم انتهاء االأ�سغال بها كليا منذ ما 
عملة  انتهاء  وكذا  ال�سنة،  يتجاوز 
يف  بالتحقيق  اخلــا�ــســة  الــلــجــنــة 
اأم  مبدينة  اأما  امل�ستفيدين،  قوائم 
كليا  االأ�سغال  انتهت  فقد  البواقي، 
 400 بالتهيئة اخلارجية الأزيد من 
العمومي  ب�سيغة  �سكنية  وحـــدة 
االأولية  القائمة  ورفــع  االإيــجــاري، 
لل�سلطات  احل�سة  من  للم�ستفيدين 
التحقيق  عملية  وانتهاء  الوالئية 
املا�سية، لكن هي  ال�سنة  فيها خالل 
االإعالن عنها بعد،  يتم  االأخرى مل 
بلدية  ت�سهد  املــو�ــســوع،  ذات  ويف 
بــبــو�ــص خمــا�ــســا كــبــري ب�سبب  عــن 
من  للم�ستفيدين  اال�سمية  القائمة 
والتي  االجتماعي  ال�سكن  ح�سة 
من  �سكنية  ــدة  وح  50 تتجاوز  ال 
اأ�سل 2000 ملف متت درا�سته، كما 

للم�سالح  االأولية  القائمة  رفع  مت 
ــي، الإمتـــام  ــواق ــب ــة بــــاأم ال ــي ــوالئ ال
اأحقية  مــدى  يف  التحقيق  عملية 
على  احل�سول  يف  االأ�سماء  من  عدد 
القائمة  لكن  االجتماعي،  ال�سكن 
مل تتغري رغم عدم اأحقية عدد من 
االأ�سماء ح�سب ما اأكده اأحد اأع�ساء 
فيما  ببو�ص،  بعن  البلدي  املجل�ص 
البلدي  املجل�ص  اأع�ساء  اأحــد  اأكــد 
بعن ببو�ص اأن "املري" تعر�ص خالل 
نف�سية  ل�سغوطات  املا�سية  ــام  االأي
عدم  حــال  يف  باحلب�ص،  وللتهديد 
اال�سمية  القائمة  على  االإمــ�ــســاء 
للم�ستفيدين من ال�سكن االجتماعي 
رف�سه  ما  وهو  فيها،  التحقيق  دون 
هذا االأخري الذي كان ب�سدد تقدمي 
ح�سب  الوالئية  للم�سالح  ا�ستقالته 

ما اأكده ذات املتحدث، ليفاجاأ �سكان 
العثور  بفاجعة  ببو�ص  عن  بلدية 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  جثة  على 
"لزهر  ببو�ص  عن  لبلدية  البلدي 
�سنة،   58 العمر  من  البالغ  تياب" 
فتحت  اأين  مكتبه،  داخل  متفحمة 
اجلهات  مع  بالتن�سيق  االأمن  م�سالح 
الق�سية  يف  حتقيقاتها  املخت�سة 

حول �سبب الوفاة.
اأم  ق�ساء  مبجل�ص  الــعــام  النائب 
ــد  اأك بورايب"،  البواقي"اأعمر 
اتخاذ االإجراءات الالزمة اخلا�سة 
العلمية  ال�سرطة  م�سالح  مبعاينة 
وال�سبطية الق�سائية بح�سور وكيل 
االإعالن  ليتم  املخت�ص،  اجلمهورية 
العام  لــلــراأي  التحقيق  نتائج  عــن 

قريبا.

قرى عني الروى تعاين من اأزمة
 عط�ض حادة

العتبار  لإعادة  �شنتيم  مليار   2.7
لقرية املالحية

معاناة قاطني حي املحت�شد ال�شتعماري 
تقرتب من النهاية

�شكان "بئر ونا�ض" بعني البي�شاء يغلقون طريقا وطنيا

اإح�شاء 324 منطقة ظل يف خن�شلة

غياب النقل ال�شكن الجتماعي "قنبلة موقوتة" يف اأم البواقي
يخرج تالميذ 

لل�شارع يف 
فكريينة

غ�شب نقابي
 يف قطاع ال�شحة 

بخن�شلة
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يضضطرون لقطع م�ضافات طويلة 

م�ضيا للو�ضول اإىل مدار�ضهم

قررت الدخول يف اإ�ضراب

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

خن�سلة

بن �شتول.�ص
بن �شتول.�ص



جتمع 1.2 مليار ن�ضمة يف اقت�ضاد تبلغ قيمته 2.500 مليار دولر

من �ضمن 360 م�ضاركا يف امل�ضابقة..

والطاقات  الــطــاقــوي  االإنــتــقــال  وزيـــر  اإ�شتقبل 
�شوي�شرا،  �شفر  �شيتور  الــديــن  �شم�ص  املــتــجــددة 
فقد  ـــوزارة،  ال بيان  وح�شب  روزانــكــرانــز.  لوكا�ص 
يف  وال�شراكة  التعاون  فر�ص  اإىل  الطرفان  تطرق 

ميادين الطاقات املتجددة واالإنتقال الطاقوي.
العالقات  ا�شتعرا�ص  مت  اأنـــه  الــبــيــان،  ــاف  ــش واأ�
وفر�ص  ''اجلــزائــريــة-الــ�ــشــويــ�ــشــريــة''  الثنائية 
املتجددة  الطاقات  ميادين  يف  وال�شراكة  التعاون 
اخلطوط  الــوزيــر  وعر�ص  الطاقوي.  واالنتقال 
العري�شة ال�شرتاتيجية االنتقال الطاقوي وتطوير 

الطاقات املتجددة يف اجلزائر.
التحرر  اإىل  تهدف  اجلــزائــر  اأن  لل�شفر،  واأكـــد 
و�شع  خالل  من  للمحروقات،  التبعية  من  تدريجيا 
النموذج  2030. ويتمحور  اأفاق  منوذج طاقوي يف 
على النجاعة الطاقوية واقت�شادات الطاقة ون�شر 

الطاقات املتجددة واالإ�شتهالك الذاتي.

نحو تفيعل �ل�صر�كة 
بني �جلز�ئر و 

�صوي�صر� يف جمال 
�لطاقات �ملتجددة
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وخالل لقاء عرب االنرتنت نظم لفائدة 
االعالمية  "التغطية  حول  ال�شحفيني 
احلقيقية ملنطقة التبادل احلر القارية 
اأهمية  على  اللجنة  اأكدت  االإفريقية"، 
الإفريقيا  تــتــيــح  ــتــي  ال املــنــطــقــة  هـــذه 
اأكـــرب تكتل جتـــاري يف  انــ�ــشــاء  فــر�ــشــة 
اإجنــاز  اإىل  ال�شحفيني  داعية  الــعــامل، 
بحيث  التكتل  هــذا  حــول  ربــورتــاجــات 
امل�شائل  حول  كفاية  "مت�شلحني  يكونون 

االقت�شادية واملالية".
االعالم  و�شائل  حتكم  بوجوب  واأو�شت 
القارة  معطيات  كــافــة  يف  االفــريــقــيــة 
االقت�شادية  واالحتــــادات  االفريقية 
املتعلقة  الــتــاأثــر  ــات  ورهــان االقليمية 
يتعني  كما  افريقيا.  داخــل  بالتجارة 
م�شتوى  �شعف  باأ�شباب  االهتمام  عليهم 
املبادالت بني الدول االأع�شاء واحلواجز 
التجارية وغر التجارية واالأثر املحتمل 
التكتل  عمل  على  كوفيد-19  جلائحة 

التجاري.
واأ�شارت ذات الهيئة اإىل موا�شيع اأخرى 
على غرار النزاعات املحتملة بني الدول 
وغر  التعريفية  واحلــواجــز  االأع�شاء 
واالغـــراق  املن�شاأ  وقــواعــد  التعريفية 
وكذا  اجلمركي  والتنظيم  بالب�شائع 
التجارة  يف  وال�شباب  ـــراأة  امل م�شاركة 

العابرة للحدود.
خلرباء  فر�شة  اللقاء  هــذا  �شكل  كما 
االأفارقة  ال�شحفيني  لتزويد  اللجنة 
دور  حــول  مبعلومات  اأكـــرث  املــ�ــشــاركــني 
منطقة التبادل احلر القارية االإفريقية 
على  كوفيذ-19  اآثـــار  ظــل  يف  �شيما  ال 
ــح  ــش االقــتــ�ــشــاديــات االفــريــقــيــة. واأو�

احلــر  ــادل  ــب ــت ال منطقة  اأن  اخلــــرباء 
القارية االإفريقية تلعب دورا معتربا يف 
االفريقية  االقت�شاديات  اإطالق  اعادة 
عرب تقلي�ص تق�شيم االأ�شواق االفريقية 
الوطنية  اال�ــشــرتاتــيــجــيــات  وبــدعــم 
املتو�شط  ـــدى  امل عــلــى  ــارة  ــق ال لتطوير 
املرونة يف  وتعزيز قدرتها على  والبعيد 

وجه ال�شدمات امل�شتقبلية.
املطلوبة  املقاربات  اإىل  تطرقوا  كما 
ملنطقة  وطنية   ا�شرتاتيجيات  الإعــداد 
وعلى  االإفريقية  القارية  احلر  التبادل 
تتمثل  مدجمة  مقاربة  اخل�شو�ص  وجه 
اال�شرتاتيجيات  بني  ان�شجام  اإيجاد  يف 
القارية  التبادل احلر  ملنطقة  الوطنية  
االإفــريــقــيــة وا�ــشــرتاتــيــجــيــات اأخـــرى 

و�شيا�شات.
املقاربة  فــهــي  االأخــــرى  املــقــاربــة  اأمـــا 
عرب  �شيما  ال  متــر  ــتــي  ال الــتــ�ــشــاركــيــة 
ا�شت�شارة خمتلف االأطراف املعنية زيادة 
على اعتماد اجراءات ا�شتباقية لتمكني 

املراأة من اأداء دورها.
قد  بــلــدا   11 اأن  اىل  اال�ــشــارة  جتــدر 
الوطنية  ا�شرتاتيجياتهم  على  �شادقوا 
االفريقية  املنطقة  بــنــود  تنفيذ  يف 
و  موريتانيا  غــرار  على  احلــر  للتبادل 
بلدان   )06( �شتة  و  زمبابوي  و  زامبيا 

ا�شتفادت من الدعم خالل التنفيذ.
الفريقيا  متنح  ان  للمنطقة  وميــكــن 
اقت�شادية  كتلة  اكــرب  خللق  الفر�شة 
يف  ن�شمة  مليار   1.2 جتمع  الــعــامل  يف 
اقت�شاد تبلغ قيمته 2.500 مليار دوالر 
و الدخول يف عهد جديد للتنمية. و ا�شا 
ف امل�شدر ان منطقة التبادل احلر ميكنها 
كمرافقة  املزايا  من  بالعديد  تاأتي  ان 
التحوالت  و  التبادالت  خلق  مــبــادرات 
التنظيمية ومنا�شب العمل املنتج ناهيك 

عن خف�ص ن�شبة الفقر.
لالإفريقيا  االقت�شادية  اللجنة  واكدت 
الهيئة  ان  املــتــحــدة  لــــالأمم  الــتــابــعــة 
منطقة  اأكـــرب  تعترب  الــتــي  االفريقية 

تعزيزها  مت  الـــعـــامل  يف  حـــر  تـــبـــادل 
باإمكانية خلق منا�شب ال�شغل املبا�شرة ال 
ا�شافة  ال�شباب  و  للن�شاء  بالن�شبة  �شيما 
الزراعي  و  الغذائي  االأمــن  ترقية  اىل 
املن�شاآت  وتــطــويــر  ال�شناعة  قــطــاع  و 
ما  للمبادالت  دفع  اعطاء  مع  التحتية 
يف  والت�شنيع  االفــريــقــيــة  ـــدول  ال بــني 

القارة ال�شمراء".
بان�شاء  القا�شي  االتــفــاق  توقيع  ومت 
التجاري  للتبادل  االفريقية  املنطقة 
اال�شتثنائية  الدورة  ا�شغال  خالل  احلر 
وحكومات  دول  روؤ�ــشــاء  لقمة  العا�شرة 
 2018 مــار�ــص  االفــريــقــي يف  االحتـــاد 
ــل  ودخ ــايل(.  ــغ ــي )ك روانــــدا  بعا�شمة 
 2021 بداية  يف  التنفيذ  حيز  االتفاق 
الــتــبــادالت  ن�شبة  رفـــع  اىل  يــهــدف  اذ 
التجارية بني الدول االفريقية اىل 52 

باملائة مقابل 16 باملائة حاليا.
دولة   54 وقعته  الذي  االتفاق  وين�ص 
34 دولة حلد االآن على  و�شادقت عليه 
الغاء التعريفات اجلمركية تدريجيا يف 
باملائة   90 بن�شبة  االفريقية  التجارة 
من ال�شرائب اجلمركية طيلة 5 �شنوات 

بالن�شبة للدول النامية.
العزيز  عــبــد  االأول  ـــوزيـــر  ال ــــان  وك
االفريقية  املنطقة  اأن  اأكــد  قد  جــراد 
"خيارا  ت�شكل  احلــر  التجاري  للتبادل 
امل�شادقة  ومتت  ا�شرتاتيجيا" للجزائر. 
التبادل  مبنطقة  املتعلق  االتفاق  على 
احلـــر مــن طـــرف الـــربملـــان اجلــزائــري 
ايــداع  انــتــظــار  يف   2020 �شنة  نهاية 
من  االنتهاء  بعد  عليه  الت�شديق  ادوات 

االجراءات الداخلية.

فاز منتج جزائري لزيت الزيتون من عني 
و�شارة بوالية اجللفة باجلائزة االأوىل يف 
امل�شابقة املخ�ش�شة لزيت الزيتون "املمتاز 
اأوليف  "دبي  الدولية  امل�شابقة  البكر" يف 

اأويل كومبتي�شن".
وفاز زيت زيتون حكيم عليل�ص باجلائزة 
االأوىل من �شمن 360 م�شاركا يف امل�شابقة 
ا�شبانيا  �شيما  ال  الــبــلــدان،  خمتلف  مــن 
البلدان  وهي  وتون�ص  واإيطاليا  واليونان 

املنتجة االأوىل يف العامل.
اإجراء حتليل الزيوت من طرف  وقد مت 
خرباء  مــن  تت�شكل  اأوىل  حتكيم  جلنة 
خرباء  من  اآخــر  وحتليل  دبي  يف  مقيمني 
وفرن�شيون  ويابانيون  )اإيطاليون  دوليني 
اإمكانية  للفائزين  و�شيتاح  وبرازيليون( 
املواقع االلكرتونية  ت�شويق منتجهم على 
حمالت  �شبكة  وعــلــى  امل�شابقة  ملنظمي 

فاخرة عرب العامل.
اجلزائرية،  االأنباء  لوكالة  ت�شريح  ويف 
الذي  عليل�ص  حكيم  ال�شيد  هــذا  اأو�ــشــح 

تتواجد  ـــذي  وال وزو  تــيــزي  مــن  ينحدر 
اأنه  و�شارة  بعني  بنهار  منطقة  يف  حقوله 
البيولوجية  للزراعة  م�شتثمرة  ميتلك 
�شهادة  على  حا�شل  منتجه  واأن  ح�شريا 

من منظمة دولية يف اأملانيا.
 40 م�شاحته  حقال  ميتلك  انــه  واأو�ــشــح 
هكتارا يحتوي على 9.000 �شجرة زيتون 
التقطر  ب�شبكة  م�شقي   9.000 منها 
املا�شية  ال�شنة  احلقل  هــذا  انتاج  وبلغ 
هذا  و�شفه  مــردود  وهو  لرتا   20.000

املزارع بـ"ال�شعب".
اأجــل  مــن  اأنـــه  عليل�ص  ال�شيد  واأو�ــشــح 

الزيتون  �شحق  يتم  زيته  على  احل�شول 
يف نف�ص يوم قطفه باملزرعة يف طاحونة 
يتم  قطفه  واأن  اإيــطــالــيــا  مــن  اقــتــنــاهــا 
باالأيدي. ويف املقابل تاأ�شف ال�شيد عليل�ص 
للثقل البروقراطي يف العديد من جوانب 

ن�شاطه الفالحي.
ــقــارورات  ال اقتناء  اإ�شكالية  ذكــر  كما 
نادرة يف  الزيتون كونها  الزجاجية لزيت 
ال�شترادها  اأحيانا  يدفعه  مما  اجلزائر 

من تون�ص.
اأكد  الت�شدير،  وبخ�شو�ص طموحاته يف 
فرن�شا  من  زبائن  من  اهتمام  وجــود  على 
واليابان  وكندا  عمان  و�شلطنة  ورو�شيا 
للمو�شم  االأمريكية  املتحدة  والــواليــات 
مبنتوجنا  "ن�شتهدف  واأو�ــشــح  املــقــبــل. 
فيها  اللرت  �شعر  يقل  ال  فاخرة  اأ�شواقا 
120 اأورو. اأما نحن فن�شوقه ملوزعني  عن 
ب�شعر يرتاوح بني 7 و8 اأورو للرت الواحد 
يف  الــواحــد  لــلــرت  اأورو  بـ20  يبيعونه 

اوروبا".

العام للفالحني  دق االأمني الوطني لالحتاد 
ناقو�ص  ديلمي،  اللطيف  عبد  اجلزائريني، 
اخلطر ب�شاأن و�شعية املوالني الذين يواجهون 
�شرب  الــذي  اجلفاف  ب�شبب  االإفــال�ــص  �شبح 
املناطق ال�شهبية يف البالد، م�شرا باأن الو�شع 
�شعر  وارتــفــاع  االأمــطــار  �شح  ب�شبب  كــارثــي 

االأعالف.
يف  فعليا  دخلت  اجلــزائــر  اإن  ديلمي  ــال  وق
االأمطار  �شقوط  تاأخر  بعد  اجلفاف  مرحلة 
واله�شاب  ال�شهبية  باملناطق  اأ�شهر  لعدة 
العليا، االأمر الذي اأثر مبا�شرة على الفالحني 
واملوالني الذين يواجهون اليوم �شبح االإفال�ص 
،اجللفة،  م�شيلة  ــات  والي من  كل  يف  خا�شة 

النعامة، االغواط ،�شطيف وتب�شة.
واأكد االأمني الوطني لالحتاد العام للفالحني 

اإليها  و�شل  التي  الو�شعية  اأن  اجلزائريني، 
التي  ــالف  االأع اأ�شعار  غــالء  ب�شبب  املــوالــون 
للقنطار  دينار  اآالف   5 اىل   4 مابني  تــرتواح 
يجعل  مــا  حقيقة،  بكارثة  ينباأ  ــواحــد،  ال
من  خوفا  ما�شيتهم  بيع  يف  يفكرون  املوالون 

فقدانها.
وح�شب املتحدث فاإن حالة املوالني التختلف 

الذين يتوقعون تراجعا  كثرا عن الفالحني 
ال�شنة ب�شبب اجلفاف  انتاج احلبوب هذه  يف 
الذي �شرب املناطق ال�شرقية من الوطن  منها 
ووالية  وخن�شلة  وميلة  ق�شنطينة  واليــات 
ننتظر  ''نحن  ال�شياق:  هذا  يف  قائال  الــربج، 
حال  ويف  ال�شهر  هــذا  نهاية  االأمــطــار  نــزول 
املو�شم كارثي  اأن هذا  القول  مل يحدث ميكن 
للموال  بالن�شبة  �شواء  اال�شعدة  جميع  على 

والفالح''.
واأ�شار ديلمي اأن هذه الو�شعية من �شاأنها اأن 
توؤثر على االأ�شعار �شواء بالن�شبة للمنتجات 
اأو اللحوم احلمراء، هذه االأخرة  الفالحية 
التي توقع اأن ترتاجع اأ�شعارها يف حال توجه 
اجلفاف  ب�شبب  ما�شيتهم   بيع  نحو  املوالون 

وارتفاع �شعر االأعالف.

نظم نادي ''اإينارجيا''اخلمي�ص، يوم درا�شي حول 
اإ�شكالية  تناول  باجلزائر،  املتجددة  الطاقات 
متويل م�شاريع الطاقات املتجددة، واجلانب املايل 
اخلارج  من  اجلزائر   من  خمت�شني  بح�شور  فيها 

�شاركوا يف اللقاء عن بعد.
وقال اخلبر يف الطاقات املتجددة مولود باكلي، 
ــذا النوع  ــاح ه اأ�ــشــا�ــص جن املـــايل هــو  اأن اجلــانــب 
النتائج  حتقيق  و  جناحها  اأن  حيث  امل�شاريع  من 
املالية  االحتياطات  على    %80 يعتمد  امل�شطرة 

املنا�شبة.

اخلربات  و  املعريف  اجلانب  اأن  املتدخل،  وا�شاف 
تلعب اأي�شا دورا مهما يف تطوير الطاقات املتجددة 
امل�شاريع و اجلزائر متتلك  يف اجلزائر و يف جناح 
اأو  حمليا  ــواء  �ــش اخلــــرباء،  و  املــعــريف  الــر�ــشــيــد 

اجلزائريون يف اخلارج.
من  وخــرباء  خمت�شون  اأي�شا،  اللقاء  يف  و�شارك 
اخلارج عرب تقنية التحا�شر عن بعد، منهم كرمي 
الكرمي  عبد  �شالومو،  توما�ص  قمار،  نورة  مغربي، 
دزيري،  الذين اكدوا بدورهم، على اأهمية اجلانب 

املايل يف جناح م�شاريع الطاقات املتجددة.

االقت�شادية   الديبلوما�شية  على  اجلزائر  تراهن 
للرتويج لفر�ص اال�شتثمار عرب كربيات عوا�شم الدول 
من اأجل تطوير ال�شادرات خارج املحروقات وال يتاأتى 

ذلك اإال بتفعيل الديبلوما�شية االقت�شادية .
رئي�ص  نــا�ــشــري  بــاي  علي  قــال  الــ�ــشــدد  هــذا  ويف 
اجلمعية الوطنية للم�شدرين:" انه من املهم جدا ملا 
يتنقل م�شدر اىل البالد امل�شتقبلة ل�شادراته ان يجد 
من يقابله من م�شوؤولني ليمدوه باملعلومات ال�شرورية 
عن اال�شواق املتاحة، ذلك الن امل�شكل الرئي�ص الذي 
ينق�شنا هو وفرة املعلومات الدقيقة والتي لن جندها 
اإال عند الديبلوما�شي االقت�شادي خا�شة ونحن على 
خا�شة   ، للتجارة  االفريقية  احلرة  املنطقة  ابواب 
وان اجلزائر لها مكانة و�شمعة هامة يف هذه ال�شوق 

االفريقية البد ن اال�شتثمار فيها ''.
مع  حتالفاتها  على  اجلزائرية  احلكومة  وتعول 
مالير   5 رقـــم  لــبــلــوغ  اال�ــشــرتاتــيــجــيــني  �شركائها 
هذا  ويف  اجلارية  لل�شنة  لل�شادرات  كحجم  دوالر 
الغرفة  رئي�ص  قــوري  الــقــادر  عبد  يقول  ال�شياق 
االذاعة  ميكروفون  يف  وال�شناعة  للتجارة  الوطنية 
جلب  يتيح  الت�شدير  كــان  كلما  انــه  اجلزائرية:" 
اىل  وذهب  بل  العمومية  للخزينة  ال�شعبة  العملة 
ابعد من ذلك بالقول ملا ال نرفع حجم الت�شدير اىل 
يت�شاوق  ذلــك  الن  دوالر  مليار   15 حتى  قيمته  ما 
اقت�شادها  وحجم  اجلزائرية  الــدولــة  �شمعة  مع 
والرثوات التي تنام عليها يف جممل احلقول املنتجة 

للرثوة''.

منطقة �لتبادل �حلر �الإفريقية، فر�صة �ن�صاء �أكرب تكتل 
جتاري يف �لعامل

يوم در��صي حول متويل م�صاريع �لطاقات منتج جز�ئري لزيت �لزيتون يفوز يف م�صابقة دولية بدبي
�ملتجددة باجلز�ئر

�جلز�ئر تر�هن على �لديبلوما�صية 
�القت�صادية لرفع �صادر�تها خارج �ملحروقات

�جلفاف و�رتفاع �أ�صعار �الأعالف ُيهدد �ملو�لني

�أكدت �للجنة �القت�سادية الإفريقيا �لتابعة لالأمم �ملتحدة، �أن �ل�سحفيني �الأفارقة مدعون �إىل �لتحكم يف �ملعطيات �القت�سادية و�لتجارية للقارة زيادة على �لرهانات �لكربى 
للقارة من �أجل �لتمكن من �سمان مر�فقة تنفيذ منطقة �لتبادل �حلر �لقارية �الإفريقية.
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تضضم وزراء تكنوقراطًا من كل مناطق ليبيا..

اجلديد  الليبي  الـــــوزراء  رئــيــ�ــص  قـــال 
ملجل�ص  قــدم  ــه  اإن الدبيبة،  عبداحلميد 
وطنية،  وحدة  بحكومة  مقرتحًا  النواب 
التي  امل�شاحلة  اإىل تر�شيخ  املجل�ص  داعيًا 
احلوار  ملتقى  اأفرزه  ما  اأ�شا�ص  على  تقوم 
جنيف،  يف  ُعقد  الــذي  الليبي  ال�شيا�شي 

موؤخرًا. 
الدبيبة اأكد يف موؤمتر �شحفي بطرابل�ص، 
اأنه اأخذ يف االعتبار "التوزيع العادل" بني 
ت�شكيلته  يف  البالد  وجنوب  و�شرق  غرب 
احلكومة  مــعــايــر  ومـــقـــرتح  الــــوزاريــــة 
اجلديدة الذي قدمه اإىل جمل�ص النواب، 
وذلك قبل اأن ينعقد للت�شويت مبنح الثقة 

للحكومة اجلديدة.
مت  اأنـــه  الدبيبة  عبداحلميد  ــاف  ــش اأ�
جلنة  اأع�شاء  مع  الت�شاور  مبداأ  اعتماد 
النواب  جمل�ص  واأع�شاء  ال�شيا�شي  احلوار 
اختيار  قبل  للدولة  االأعــلــى  واملجل�ص 
اأنها  موؤكدًا  اجلديدة،  احلكومية  ت�شكيلة 
كل  ميثلون  التكنوقراط  من  وزراء  ت�شم 

فئات ومناطق ليبيا. 
رغبة  عن  الدبيبة  عبداحلميد  وعــربَّّ 
جميع  بني  امل�شاحلة  تر�شيخ  يف  حكومته 
االأطراف الليبية املتحاربة، موؤكدًا اأنه ال 

يريد ا�شتثناء اأي طرف من الدولة. 
الدبيبة  عبداحلميد  املهند�ص  وانُتخب 
للوزراء  رئي�شًا  فرباير،   5 يف  عامًا(،   61(
للفرتة االنتقالية بليبيا، وذلك من جانب 

امل�شاركني يف احلوار الذي اأُطِلقَّ يف نوفمرب، 
بني االأفرقاء الليبيني يف �شوي�شرا برعاية 

االأمم املتحدة.
واأمام عيداحلميد الدبيبة مهلة حتى 19 
النواب  للح�شول على ثقة جمل�ص  مار�ص، 
بتوحيد  املتمثلة  املهمة  يــبــداأ  اأن  قبل 
االنتقالية  املرحلة  وقــيــادة  املوؤ�ش�شات 

حتى االنتخابات يف 24 دي�شمرب2021.
لقاءاته  الدبيبة  كثف  انتخابه،  ومنذ 
يحل  فريق  ت�شكيل  اأجــل  من  وتنقالته، 
حمل حكومة الوفاق الوطني برئا�شة فايز 
ال�شراج، التي ت�شكلت يف 2016 بطرابل�ص 

واملعرتف بها من ِقبل االأمم املتحدة.
انتقالية  مرحلة  �شفحة  ُتطوى  وبذلك 
املغرب  يف  ال�شخرات  اتــفــاق  مــع  بـــداأت 
املتحدة،  االأمم  بــرعــايــة   2015 عـــام 

الوفاق  اإىل ت�شكيل حكومة  اأف�شى  والذي 
احلكومة  هـــذه  تــنــل  مل  لــكــن  الــوطــنــي، 
من  املدعوم  ال�شرق  يف  الربملان  ثقة  قط 
من  تتمكن  ومل  حفرت،  خليفة  اجلــرال 
ال�شيا�شية  الــقــوى  على  �شلطتها  فــر�ــص 

والع�شكرية بالبالد.
البالد  اأغرقت  ال�شلطة  على  والنزاعات 
يف احلرب منذ اأبريل 2019، على خلفية 
امل�شر  اأطلقه  هجوم  مع  اأجنبي  ــل  تــدُخّ
على  لل�شيطرة  حماولة  يف  حفرت  خليفة 
املوالية  الــقــوات  ف�شل  ومنذ  طرابل�ص. 
حلفرت يف اال�شتيالء على طرابل�ص، جرت 
وقف  ودخــل  عديدة.  و�شاطة  حمــاوالت 
املتحدة،  االأمم  من  بو�شاطة  النار  اإطالق 
قًا  مطبَّّ زال  وما   ، اأكتوبر  يف  التنفيذ  حيز 

اإىل حد كبر.

اأن  اجلمعة،  هايتي  يف  مــ�ــشــوؤولــون  اأعــلــن 
يوم  بعد  هاربني،  يزالون  ال  �شجني   200
على فرارهم من �شجن يف اإطار عملية اأودت 

بحياة 25 �شخ�شا بينهم مدير املن�شاأة.
اأظهرت  اإذ  �شجني اخلمي�ص   400 نحو  وفّر 
�شور التقطتها فران�ص بر�ص ثالث جثث على 
االأقل اأمام مبنى ال�شجن بينما �شوهد بع�ص 
داخل  عليهم  القب�ص  مت  الــذيــن  الــنــزالء 

�شاحنة على متنها حرا�ص م�شّلحون.
فرانتز  لــالتــ�ــشــال  الــدولــة  ـــر  وزي ـــال  وق
عملية  عن  حديثه  معر�ص  يف  اإكزانتو�ص 
يف  ــع  ــواق ال ال�شجن  مــن  الــكــبــرة  ــروب  ــه ال
 25 "تويف  برن�ص  اأو  بور  العا�شمة  �شواحي 
الق�شم  ومفت�ص  �شجناء  �شتة  بينهم  �شخ�شا 
واأ�شاف  ال�شجن".  عن  م�شوؤوال  كــان  الــذي 
"كان من بني القتلى بع�ص املواطنني العاديني 

الذين قتلهم امل�شاجني اأثناء فراراهم".

يزالون  ال  �شجني   200 وجــود  اإىل  واأ�شار 
على  جاهدة  تعمل  "ال�شرطة  لكن  فارين، 
اإعادتهم. بع�شهم مكبل ولن يكون باإمكانهم 
الهرب بعيدا". وكان من بني ال�شجناء الذين 
بالر�شا�ص  قتل  الذي  عا�شبة،  زعيم  قتلوا 
اجلمعة عند نقطة تفتي�ص تابعة لل�شرطة 

ال�شجن.  �شمال  كلم   120 بعد  على  تقع 
ن  املح�شّ بوكيه"  دي  "كروا  �شجن  اأن  يذكر 
2012 ومت ت�شييده بتمويل من  افتتح عام 
كندا. ويت�شع لـ872 نزيال كحد اأق�شى، على 
هذا  �شعف  كان  نزالئه  عدد  اأن  من  الرغم 

الرقم تقريبا قبل عملية الفرار.

الدبيبة يعر�ض ت�شكيلة حكومته على الربملان 
ويدعو لرت�شيخ امل�شاحلة 

مقتل 25 �شخ�شا وهرب 200 موقوف يف عملية 
فرار من �شجن يف هايتي

يف  املخت�ص  والــبــاحــث  الــكــاتــب  ــال  ق
اإّن  ما�شون،  جون  العربي  العامل  �شوؤون 
يواجه  بايدن  جو  االمريكي  الرئي�ص 
بق�شية  يتعلق  فيما  اأخالقيا''  ''م�شكال 
اأنه  اعتبار  على  الغربية،  ال�شحراء 
اأو ال  االبقاء  م�شاألة  بعد يف  يف�شل  مل 
حول  ترامب  اتخذه  الذي  القرار  على 
االعرتاف ''بال�شيادة املزعومة للمغرب 
على ال�شحراء الغربية يف الوقت الذي 
على  اعــتــداءاتــه  املغرب  فيه  يوا�شل 

املنا�شلني ال�شحراويني''.
على  ن�شر  مــقــال  يف  الــكــاتــب  واأ�ـــشـــار 
اىل  اأمريكا''  ''اأراب  االلكرتوين  املوقع 
باإلغاء  بايدن  ادارة  تقم  مل  اذا  ــه  اأن
قرار ترامب فان الواليات املتحدة قد 
الذي  العامل  يف  الوحيد  البلد  تكون 
ال�شحراء  اأن  مبا  املوقف  هــذا  يتبنى 
الغربية تعتربه منظمة االمم املتحدة 
اللوائح  اأن  علما  م�شتقال  غر  اقليميا 
االأممية تن�ص منذ 1991 على تنظيم 
ال�شعب  امل�شر  تقرير  حــول  ا�شتفتاء 

ال�شحراوي.
ـــح جــون  ــى �ــشــعــيــد اآخـــــر، اأو�ـــش ــل وع
اجلمهوري  احلزبني  نــواب  اأن  ما�شون 
والدميقراطي دعوا الرئي�ص بايدن اىل 
كما  لرتامب.  القرار''اخلاطئ''  الغاء 
اأكدوا يف ر�شالة وجهت اىل جو بايدن، 
اتخذه  الــذي  املــفــاجــئ''  ــرار  ــق ''ال اأن 
دي�شمرب  يف  ال�شابق  االأمريكي  الرئي�ص 
بال�شيادة  ــــرتاف  االع حـــول  املــا�ــشــي 
ال�شحراء  عــلــى  للمغرب  املــزعــومــة 
و �شرب عر�ص  ''غر مدرو�ص  الغربية 
اأمريكية  �شيا�شة  من  �شنوات  احلائط 
متوا�شلة كما اثار غ�شب عدد كبر من 

البلدان االفريقية''.
باأنه  القول  اىل  ما�شون  جون  وخل�ص 
ق�شية  تكون  اأن  ال�شدفة  وليد  ''لي�ص 
مرتبطة  الغربية  ال�شحراء  �شيادة 
حيث  االقليم  لهذا  الطبيعية  باملوارد 
االمر  بــدايــة  يف  ـــوارد  امل هــذه  جذبت 
واأن   )…( امل�شتعمرة  ا�شبانيا  اهتمام 
مــوارد  بنهب  عقود  منذ  يقوم  املغرب 
ال�شيد البحري والفو�شفات والفالحة 
والطاقات  الثمينة  واملعادن  واحلديد 

ال�شم�شية والهوائية''.
بايدن  يعود  اأن  ال�شحراويون  وياأمل 
ويلتزم  �شلفه  اتخذه  الذي  القرار  عن 
االأمم  و�شعتها  التي  الت�شوية  ببنود 

ق.داملتحدة.

بايدن يواجه م�شكلة 
اأخالقية يف ق�شية 
ال�شحراء الغربية

قضضية خا�ضقجي تطفو على ال�ضطح جمددا

�أعلنت وز�رة �خلارجية �ل�سعودية، م�ساء �جلمعة، رف�سها "�لقاطع" ملا ورد يف تقرير �ملخابر�ت �الأمريكية ب�ساأن مقتل �ل�سحفي جمال خا�سقجي. وقالت �لوز�رة يف 
بيان نقلته وكالة �الأنباء �ل�سعودية �لر�سمية، �إنها "تابعت ما مت تد�وله ب�ساأن �لتقرير �لذي مت تزويد �لكونغر�س به ب�ساأن جرمية مقتل جمال خا�سقجي".

اأن  �شبق  ما  على  "توؤكد  اأنها  وذكــرت 
�شدر بهذا ال�شاأن من اجلهات املخت�شة 
نكراء  جرمية  هذه  اأن  من  اململكة  يف 
اململكة  لقوانني  �شارًخا  انتهاًكا  �شكلت 
جتاوزت  جمموعة  ارتكبتها  وقيمها 
�شالحيات  وخالفت  االأنظمة  كافة 
فيها".   يعملون  كانوا  التي  االأجهزة 
يف  املــخــابــرات  مــديــر  مكتب  ــــرج  واأف
الواليات املتحدة ) CIA(عن ملخ�ص 
�شلمان  ابــن  اأن  اإىل  خل�ص  التقرير 
"وافق على خطف اأو قتل" خا�شقجي، 
بعدما  االأمريكي  التقرير  ن�شر  ياأتي 
ال�شابق دونالد ترامب  الرئي�ص  رف�ص 
نــ�ــشــره، مــتــحــديــًا قــانــونــًا �ــشــدر عام 
اال�شتعداد  ذلــك  وليعك�ص   ،2019
يف  اململكة  لتحدي  اجلديد  االأمريكي 
واحلرب  االإن�شان  حقوق  مثل  ق�شايا 

يف اليمن.
ــوؤولــني  ونـــقـــل الــتــقــريــر، عـــن مــ�ــش
العهد  "ويل  اإن  قــولــهــم،  اأمــريــكــيــني 
ال�شعودي وافق على تنفيذ عملية يف 
العتقال  برتكيا،  اإ�شطنبول  مدينة 

خا�شقجي".  جمال  ال�شحفي  قتل  اأو 
اال�شتخباراتي  التقرير  ـــاد  اأف كما 
يرى  كــان  ال�شعودي  العهد  ويل  ــاأن  ب
للمملكة"،  "تهديدا  خا�شقجي  يف 
اإذا  عنيفة  تــدابــر  ا�شتخدام  واأيـــد 
تقرير  اأن  ي�شار  الإ�شكاته.  االأمر  لزم 
عقب  �شدر  االأمريكية  اال�شتخبارات 
اجلمعة،  جــرت  هاتفية  مباحثات 
بايدن  جــو  االأمــريــكــي  الرئي�ص  بــني 

بن  �شلمان  امللك  ال�شعودي  والعاهل 
عبد العزيز. 

يف  يعي�ص  كــان  خا�شقجي  اأن  ُيــذكــر 
وكان  فرجينيا،  يف  اختياري  منفى 
وا�شنطن  �شحيفة  يف  مقاالت  يكتب 
العهد.  ويل  �شيا�شات  تنتقد  بو�شت، 
اأكتوبر  من  الثاين  يف  ا�شتدراجه  مت 
يف  ال�شعودية  القن�شلية  اإىل   ،2018
على  باحل�شول  وعد  على  اإ�شطنبول، 

وثيقة يحتاجها لزواجه من خطيبته 
الفريق  قــتــلــه  وهـــنـــاك  الــرتكــيــة. 
ُيعرث  ومل  ج�شده،  ومزقوا  ال�شعودي 

على اأ�شالء جثته.
روايات  الريا�ص  اأ�شدرت  البداية  يف 
خا�شقجي،  اخــتــفــاء  عــن  مت�شاربة 
لكنها اعرتفت يف نهاية االأمر مبقتله، 
ت�شرفوا  منفذيها  اإن  قالت  عملية  يف 
يهدفون  وكــانــوا  اأنف�شهم،  تلقاء  من 
لل�شعودية. فيما بعد  العتقاله ونقله 
مت القب�ص على 21 �شخ�شًا، ومت عزل 
خم�شة م�شوؤولني كبار، من بينهم نائب 
و�شعود  الع�شري،  املخابرات  رئي�ص 
القحطاين، اأحد كبار م�شاعدي االأمر 

حممد بن �شلمان.
ال�شلطات  قّدمت  يناير2019،  ويف 
يف  للمحاكمة  �شخ�شًا  ال�شعودية11 
خم�شة  على  وُحكم  �شرية،  اإجــراءات 
احلكم  تخفيف  ومت  باالإعدام،  منهم 
عفت  اأن  بعد  عامًا،   20 ال�شجن  اإىل 
على  وُحكم  خا�شقجي،  اأ�شرة  عنهم 

ثالثة اآخرين بال�شجن.
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اأعلنت �سلطات والية "اأوتارانت�سال" �سمايل الهند اأم�ص ال�سبت، 
زال  وما  قتيال،   72 اإىل  ارتفع  الهند  �سد  كارثة  �سحايا  عدد  اأن 
البحث عن املفقودين جاريا. واأو�سح البيان ال�سادر عن ال�سرطة، 
االأ�سالء  من  جزءا  و30  جثة   72 انت�سال  مت  االآن،  "حتى  اأنه 
الب�سرية من خمتلف االأماكن". واأ�سافت: "مت التعرف على جثة 
للجثث  النووي  احلم�ص  حتليل  يجري  فيما  اجلثث،  من  واحدة 
التي مل يتم التعرف عليها". وتابع: "مت االإبالغ عن فقدان 205 
اأفراد  ال�سلطات  ودفعت  ال�سرطة".  ق�سم  يف  االآن  حتى  اأ�سخا�ص 
ال�سكان  جانب  اإىل  واملروحيات  الع�سكرية  والقوات  االأمن  قوات 

املحلين، للم�ساعدة يف جهود االإنقاذ.

يف ثاين عملية خالل اأيام قليلة، قامت جمموعة بخطف تالميذ 
باإحدى املدار�ص يف والية زامفارا �سمال غرب نيجرييا، بح�سب ما 
ال�سرطة  وقالت  اجلمعة.  الوالية  حاكم  با�سم  متحدث  اأفاد 
 317 خطفوا  م�سلحن  اإن  بيان  يف  الحق  وقت  يف  النيجريية 

تلميذة يف والية زمفارا.
وهذا هو ثاين حادث خطف خالل اأيام يف �سمال نيجرييا يف ظل 
زيادة ن�ساط اجلماعات املت�سددة امل�سلحة يف �سمال غرب البالد، 

االأمر الذي قو�ص االأمن على نحو مت�سع واآخذ يف التدهور.
ويف االأ�سبوع املا�سي قتل م�سلحون جمهولون طالبا خالل هجوم 
البالد  و�سط  ب�سمال  نيجر  والية  يف  داخلية  مدر�سة  على  ليلي 
�سراح  اإطالق  يتم  ومل  طالبا.   27 منهم  �سخ�سا   42 وخطفوا 

الرهائن حتى االآن.

قائد  والتنمية،  العدالة  حلزب  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  قدم 
واأمانة احلزب  من�سبه  من  ا�ستقالته  باملغرب  االئتالف احلكومي 
مع  التطبيع  بعد  حزبه  فيه  ي�سري  الذي  امل�سار  على  احتجاجا 

الكيان ال�سهيوين.
ولالأ�سف  الأنني  اال�ستقالة  هذه  اأقدم  اأن  "قررت  االأزمي:  وقال 
اأ�ست�سيغ  اأو  اأف�سر  اأن  اأ�ستطيع  وال  اأ�ستوعب  وال  اأحتمل  اأعد  مل 
اأن اأغريه، وعليه ال ميكنني اأن  ما يجري داخل احلزب وال اأقدر 

اأ�سايره من هذا املوقع اأو اأكون �ساهدا عليه".
الدولة  وزير  ا�ستقالة  من  �ساعات  بعد  االأزمي  ا�ستقالة  وتاأتي 
الرميد،  م�سطفى  الربملان  مع  والعالقات  االإن�سان  بحقوق  املكلف 

من احلكومة املغربية.

هي  اإفريقية،  دول   4 املايل" الدولية  العمل  "جمموعة  �سنفت 
املغرب وال�سنغال وبوركينا فا�سو وجزر كاميان، دوال حتت املراقبة 

الإخفاقها يف مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
التي تعاين  البلدان  اإىل قائمة  الدول  املجموعة هذه  واأ�سافت 
"ق�سور ا�سرتاتيجي" والتزمت بو�سع خطط وجداول زمنية  من 
الهيئة  هذه  مع  بالتعاون  ال�ساأن،  بهذا  اأو�ساعها  لتح�سن  دقيقة 
الدولية التي تتخذ اأمانتها العامة من العا�سمة الفرن�سية باري�ص 
يف  املالية.  ل�سوؤونها  املراقبة  من  للمزيد  يخ�سعها  مما  لها،  مقرا 
على  دول  حققته  الذي  بالتقدم  الدولية  الهيئة  اأ�سادت  املقابل، 
وزميبابوي  ونيكاراغوا  وغانا  وبوت�سوانا  وكمبوديا  األبانيا  غرار 

وباك�ستان.

حمافظة  يف  اندلعت  التي  املعارك  اأن  مينية  حكومية  م�سادر  اأعلنت 
ماأرب، �سمايل اليمن، بن القوات املوالية للحكومة اليمنية واحلوثين، 
قد خلفت ع�سرات القتلى من اجلانبن، يف مواجهات قالت اإنها "االأعنف" 
االأنباء  وكالة  فرباير.  مطلع  ماأرب  على  احلوثين  هجوم  بدء  منذ 
60 قتياًل  الفرن�سية نقلت عن م�سادر حكومية مينية تاأكيدها �سقوط 
واحلوثين،  اليمنية  للحكومة  املوالية  القوات  �سفوف  يف  االأقل  على 
حمافظة  يف  اندلعت  التي  املعارك  جتدد  خالل  وذلك  اجلمعة،  يوم 
27 من القوات  بـ"مقتل  ماأرب �سمال اليمن. واأفاد م�سدر حكومي ميني 
عدة  يف  ا�ستباكات  خالل  احلوثين،  من   34 اإىل  باالإ�سافة  احلكومية، 

جبهات يف حمافظة ماأرب".

نيجرييا: جمموعة م�شلحة تخطف 317 
تلميذة من مدر�شة ب�شمال غرب البالد

املغرب: ا�شتقالة رئي�ض املجل�ض الوطني 
حلزب العدالة والتنمية من مهامه

دولية  منظمة  جمهر  حتت  اإفريقية  دول   4
ملكافحة غ�شيل الأموال ومتويل الإرهاب

ع�شرات القتلى يف معارك كر وفر 
باليمن

ارتفاع عدد قتلى كارثة �شد الهند 
اإىل 72 قتيال

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
ال�شعودية ترف�ض ما ورد يف تقرير املخابرات الأمريكية 

ق.د



النا�سط  العر�ص  بئر  �سباب  ت�سكيلة  توا�سل 
يف بطولة الق�سم الثالث حت�سرياتها ملباريات 
 19 بطولة املو�سم اجلديد املقررة بداية من 
اأم�ص  اأم�سية  املوعد  كان  حيث  القادم،  مار�ص 
مع مواجهة فريق �سباب عن ياقوت وديا وهي 
حت�سريات  اإطــار  يف  الثالثة  الودية  املباراة 
اأ�سبال  تعادل  حيث  اجلديد  للمو�سم  ال�سباب 
اأمام  االأول  اللقاء  يف  اهلل  �سعد  �سمري  املدرب 
اإحتاد برهوم بهدف يف كل �سبكة مبلعب بئر 
الفريقن  بن  الــعــودة  مــبــاراة  ويف  العر�ص، 
مبلعب برهوم انتهت املقابلة بالتعادل ال�سلبي، 
علما اأن الطاقم الفني لل�سباب قرر رفع وترية 
انطالقة بطولة  اقرتاب  التح�سريات يف ظل 

املو�سم اجلديد.  
واإنتع�ست خزينة ال�سباب مببلغ مايل يناهز 
وايل  طرف  من  ممنوح  �سنتيم  مليون   200
ال�سعود  حتقيق  بعد  للفريق  كمنحة  �سطيف 
التي  القيمة  وهــي  ــفــارط،  ال املو�سم  خــالل 
من  الفريق  معاناة  من  تخفف  اأن  �ساأنها  من 
احل�سول  اإنتظار  يف  وهــذا  املالية  الناحية 
على االإعانة اخلا�سة بالبلدية خالل الفرتة 
ت�ستهل  ال�سباب  ت�سكيلة  اأن  علما  املقبلة، 
بطولة املو�سم اجلديد مبباراة حملية واعدة 
اإحتــاد �سطيف يف داربــي الوالية  اأمــام اجلار 
لعب  على  ال�سباب  اإدارة  وتراهن   ،19 رقــم 
التغيري  بعد  البطولة  يف  االأوىل  االأدوار 

احلا�سل يف �سيغة املناف�سة.

�صخ خزينة �لنادي 
مببلغ 200 مليون 

�صنتيم و�صعد �هلل يرفع 
وترية �لتح�صري�ت 

�شباب بئر العر�ش

عبد الهادي. ببدري. ع

عبد الهادي. ب

�إ�سالم درنون: )العب(

اأ.ج

اأحمد اأمن. ب 

�شباب باتنة 1-0 مولودية العلمة

وفاق �شطيف 

اأهلي الربج

�شباب قاي�ش

هالل �شلغوم العيد 2ـ  1 مولودية باتنة 

االأول من اللقاء عن طريق حراز والذي تلقى 
كرة جيدة من خالدي وي�سدد وكرته القوية 

ت�سطدم باملدافع عبادة وتخرج للركنية.
ـــص  ــثــاين دخــلــه اأ�ــســحــاب االأر� الــ�ــســوط ال
تبن  ما  هو  و  بدايته  منذ  هجومية  بنزعة 

حزي  املــدافــع  متكن  حيث   48 الدقيقة  يف 
حمكمة  براأ�سية  ال�سبق  هــدف  ت�سجيل  من 
بعد  بلكرو�ص  البابية  حار�ص  �سباك  �سكنت 
اليامن  اجلديد  املدرب  اأ�سبال  ب�سطر  الهدف 
على  املطلقة  �سبه  �سيطرتهم  بـــوغـــرارة 
الثاين  ال�سوط  من  االأوىل  �ساعة  الن�سف 
حمققا  ــدف  ه  79 د  يف  حــاجــي  �سيع  حيث 
عبد  وبيطام  ماتيب  بن  جماعية  لعبة  بعد 
بقليل  القائم  جانبت  حاجي  كرة  لكن  املالك 
وحاول الزوار يف الربع �ساعة االأخري تعديل 
طريق  عن  فر�سة  اخطر  وكانت  النتيجة، 
خربا�ص الذي تاألق احلار�ص بول�سنام يف �سد 
كرته القويةالدقائق االأخرية عرفت تراجع 
املحلين اإىل الوراء تاركن املبادرة الهجومية 
للزوار، غري اأن ذلك مل يغري يف النتيجة اإىل 
للكتيبة  م�ستحق  بفوز  املباراة  نهاية  غاية 
االأورا�سية، بينما تبقى البابية بحاجة اإىل 
قد  نتائج  اأزمة  يف  الدخول  لتفادي  التدارك 

تعجل ب�سقوط الفريق.

اإكتفى �سباب باتنة بتحقيق االأهم وهو 
"ال�سهيد  مبلعب  الثالث  النقاط  اإبقاء 
العلمة  مولودية  اجلار  اأمام  �سفوحي" 
الفريق الذي حاول العودة اإىل الديار 
باأقل االأ�سرار وحتدي م�ساكله االإدارية 
االأورا�ـــص  اأبــنــاء  اإرادة  لكن  واملــالــيــة 
�سنعت الفارق ولو باأقل االأ�سرار بهدف 
من املدافع املحوري حزي وبالعودة اإىل 
كما  املواجهة  اإنطلقت  اللقاء  جمريات 
من  خفيف  ب�سغط  منها  منتظرا  كــان 
اأرادوا  الذين  بوغرارة  املــدرب  اأ�سبال 
الدقائق  يف  هجماتهم  مــن  التكثيف 
الزوار  خمادعة  يف  منهم  بغية  االأوىل 
من البداية وكانت اأول فر�سة يف اللقاء 
من  ثابتة  خمالفة  طريق  عــن  د6  يف 
احلار�ص  يخرجها  املالك  عبد  بيطام 
وبعدها  للركنية  ب�سعوبة  بلكرو�ص 
خالدي  الفريق  ــداف  ه كــاد  بدقيقة 
براعة  لكن  ال�سبق  هدف  ت�سجيل  من 

حار�ص البابية حالت دون ذلك وكانت 
اأول فر�سة للزوار يف د 14 حيث توغل 
املهاجم جهدو من اجلهة اليمنى وي�سدد 
كرة قوية �سدها احلار�ص بول�سنام على 
ال�سطر  يف  فر�سة  اأخــر  وكانت  مرتن 

اأم�ص  ع�سية  باتنة  مولودية  فريق  مني 
بهزمية اأخرى، جاءت على يد امل�ست�سيف 
حل�ساب  مــبــاراة  يف  العيد  �سلغوم  ــالل  ه
الق�سم  بطولة  عمر  من  الثالثة  اجلولة 
الثاين احت�سنها ملعب املظاهرات ب�سلغوم 
العيد وانتهى اللقاء بنتيجة هدفن لهدف 

واحد.
من  قوية  انطالقة  عرفت  اللقاء  بداية 
جانب الفريقن حيث تطلع كال الطرفن 
من  االأوىل  الوهلة  منذ  �سيطرته  لفر�ص 
لزهر  القائد  رفقاء  �سعى  بحيث  املقابلة 
ومباغتة  مبكرا  احلــلــول  الإيــجــاد  ــاج  ح
اأ�سحاب االأر�ص الذي كانوا اأكرث �سمود يف 

ل�سباك  للو�سول  رغبة  اأكرث  وكذا  الدفاع 
يف  اللعب  ليتمركز  بوفنا�ص،  احلــار�ــص 
الت�سكيلتن على  امليدان مع اعتماد  و�سط 
غاية  اإىل  املعاك�سة  ال�سريعة  الهجمات 
ال�ساب  املهاجم  حت�سل  اأين  الدقيقة41 
ه�سام عطو�ص على �سربة جزاء ترجمها 
اإىل هدف منح به التقدم للبوبية، بعدها 
العب  متكن  ركنية  وبعد  قليلة  بدقائق 
النتيجة  تــعــديــل  ــن  م املــحــلــي  الــفــريــق 
براأ�سية حمكمة اأ�سكنها يف مرمى بوفنا�ص 
بالتعادل  االأول  ال�سوط  انتهى  وبــهــذا 

االيجابي.
�سهدت  املقابلة  عمر  من  الثانية  املرحلة 

رموا  اأيــن  بقوة  االأر�ـــص  اأ�سحاب  دخــول 
بثقلهم يف الهجوم يف الوقت الذي تراجع 
الوراء خا�سة بعد  اإىل  املولودية  عنا�سر 
�سغط  ليكلل  عي�سى  حــاج  لزهر  ــروج  خ
 80 الدقيقة  يف  بــهــدف  الــهــالل  العــبــي 
جاء من �سربة جزاء بعد مل�ص املدافع �سي 
الهالل  العب  لينجح  بيده  للكرة  حممد 
فريقه  مانحا  هــدف  اإىل  ترجمتها  يف 
االأف�سلية وعلى وقع نتيجة هدفن لهالل 
للمولودية  هــدف  مقابل  العيد  �سلغوم 
تتاأزم  وبــهــذا  الــلــقــاء،  انتهى  الباتنية 
و�سعية اأبناء االأورا�ص املتعرثين يف ثانية 

جولة على التوايل.

تفكر اإدارة �سباب عن ياقوت بقيادة لزهر 
الرتتيبات  من  العديد  �سبط  يف  عموري 
مب�ساألة  والبداية  املقبل  باملو�سم  اخلا�سة 
احل�سم  يــريــد  الــتــي  الفنية  الــعــار�ــســة 
يف  �سرع  الفريق  اأن  رغــم  االأن  حلد  فيها 
اأن  ورغــم  اجلديد  للمو�سم  التح�سريات 
املدرب  الك�سف عن هوية  امل�سريين رف�سوا 
املر�سح لتدريب الفريق مطلع املو�سم املقبل 
اأن العديد من االأ�سماء تبقى يف موقع  اإال 
جيد لك�سب ثقة الرئي�ص كما تريد اإدارة 
الفريق التعاقد مع مدرب يتمتع ب�سخ�سية 
والتحّلي  ال�سغط  وقادر على حتّمل  قوية 
وحتقيق  التحدي  رفــع  �سبيل  يف  بال�سرب 
مو�سم  اأول  يف  للنادي  امل�سطرة  ــداف  االأه
للفريق يف رابطة الهواة، ورغم اأن االإدارة 

رما�ص  را�سم  املــدرب  موا�سلة  تريد  كانت 
عمله مع الفريق خ�سو�سا واأن هذا االخري 
املا�سي  املو�سم  الفريق  مع  ال�سعود  حقق 
وي�سهد له اجلميع على العمل اجلبار الذي 
العار�سة  زمــام  توليه  منذ  به  يقوم  كــان 
ت�سري  املتداولة  االأخــبــار  اأن  اإىل  الفنية 
النقاط  بع�ص  حــول  االإتــفــاق  عــدم  اإىل 
لعمله  املــدرب  موا�سلة  دون  حال  ما  وهو 
الهيئة  كانت  واإذا  اأخر  ملو�سم  الفريق  مع 
الذي  املــدرب  اإ�سم  عن  تف�سح  مل  امل�سرية 
تدريب  على  االإ�ــســراف  مهمة  له  �ستوكل 
مقربة  م�سادرا  فاإن  املقبل  املو�سم  الفريق 
اإنتداب  مقرتح  توؤيد  الزالــت  النادي  من 
للفريق عبد احلق برحلة  ال�سابق  املدرب 
الب�سمات  على  بناء  املقرتح  هــذا  وياأتي 

التي تركها هذا املدرب خالل الفرتة التي 
املا�سي  قبل  ما  املو�سم  ال�سباب  فيها  دّرب 
وهو ما يجعل اأ�سرة النادي تفّكر جديا يف 

التفاو�ص معه.
الثالثاء  ع�سية  يواجه  اأخــر  �سياق  ويف 
فريق ال�سباب نظريه جنم بوعقال بامللعب 
ا�ستعدادات  اإطــار  يف  ياقوت  عن  البلدي 
الفريقن للمو�سم اجلديد، حيث �سيحاول 
املواجهة  من  اال�ستفادة  الفني  الطاقم 
الوقوف  له  يت�سنى  حتى  امل�ستطاع  قــدر 
على مدى حت�سن اللياقة البدنية لالعبن 
اأخرى  وديــة  مباريات  برجمة  اإنتظار  يف 
وتعترب مواجهة جنم بوعقال هي الثانية 
ال�سبت  العر�ص  بئر  �سباب  مواجهة  بعد 

املا�سي.

�سلغوم  اأمــل  ميدان  و�سط  خل�سر  حممد  زاويــة  اأم�سى 
العيد ر�سميا مع الفريق بعدما تو�سل اإىل اأر�سية اتفاق 
بالعر�ص  اأقنعه  الــذي  الربعي  بن  ر�سيد  الرئي�ص  مع 
ومل  ب�سرعة  االأمـــور  �ــســارت  حيث  اإلــيــه،  قدمه  ــذي  ال
يجد الطرفان اأي م�سكل واأم�سى زاوية يف فرتة �سابقة 
مع  عقده  ف�سخ  لكنه  البي�ساء  عــن  اإحتـــاد  فريق  مــع 
احلراكتة الأ�سباب جمهولة كما تاأكد ر�سميا غلق الالعب 
زاوية مللف االإنتدابات وبذلك تكون االإدارة قد �سبطت 
اأول  الفريق يف  �سيمثل  للفريق والذي  الر�سمي  التعداد 

مو�سم للكتيبة ال�سفراء يف الق�سم الثاين هواة.
املغلق  ترب�سه  يف  الفريق  اإنطلق  مت�سل  �سياق  ويف 
الطاقم  اأن  حيث  اأيــام  ع�سرة  �سيدوم  والــذي  بال�سمرة 
يف  كثريا  للتقدم  الرتب�ص  هذا  على  كثريا  يعول  الفني 

الفريق  اإدارة  رفقة  الفني  الطاقم  و�سطر  التح�سريات 
ي�سوده  حت�سريي  برنامج  الربعي  بــن  ر�سيد  بقيادة 
�سيواجه  حيث  ودية،  مواجهات  اأربع  اإىل  ثالث  اإجراء 
اجلار �سباب عن ياقوت ع�سية الغد كاأول مواجهة ، كما 
جنم  اأمام  مربجمة  اأخرى  ودية  مباراة  هناك  �ستكون 
معنيا  الفريق  �سيكون  كما  الثالثاء،  ع�سية  تازوقاغت 
مبواجهة ثالثة اأمام فريق �سباب قاي�ص والتي مل يتحدد 
بعد تاريخها، كما تنتظر اإدارة الفريق الرد بخ�سو�ص 
اإجراء وديات اأمام فرق جماورة يف قادم املواعيد، حيث 
اأكرب  نا�سر بريك �سمان  املدرب  �سابقا يريد  اأ�سرنا  كما 
عدد ممكن من الوديات يف قادم املنا�سبات للوقوف على 
الق�سم  ا�ستحقاقات بطولة  لبداأ  مدى جاهزية العبيه 

الثالث.

ـــاب  ـــع ـــــات �ـــســـانـــع األ ب
مــــولــــوديــــة اجلـــزائـــر 
ال�سابق عبد املوؤمن جابو 
قريبا من تر�سيم عودته 
الـــوفـــاق  ــوف  ــف ــس � اإىل 
التحويالت  فرتة  خالل 
ــة املــنــتــظــرة  ــوي ــت ــس ــ� ال
بـــعـــد نـــهـــايـــة مــرحــلــة 
الــــذهــــاب مـــن بــطــولــة 
وح�سب  اجلــاري،  املو�سم 
فقد  املتوفرة  املعلومات 
عن  االأول  امل�سوؤول  طلب 

للوفاق  الفنية  العار�سة 
نبيل الكوكي من م�سريي الوفاق التعاقد مع �سانع االألعاب 
�سفوف  لتدعيم  القادمة  التحويالت  فرتة  خالل  جابو 
اأن يوقع جابو على عقد مع الوفاق  الوفاق، ومن املنتظر 
من  بطلب  وهــذا  فقط  ــاري  اجل املو�سم  نهاية  غاية  اإىل 

م�سريي الوفاق.
يف  اليوم  نهار  من  بداية  �سطيف  ــاق  وف اإدارة  وت�سرع 
احلا�سل  االإتفاق  �سوء  على  الالعبن  م�ستحقات  ت�سوية 
اليف  كــمــال  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  بــن  �سابق  ــت  وق يف 
والالعبن بخ�سو�ص احل�سول على م�ستحقاتهم مع نهاية 
ت�سوية  عملية  تتفاوت  اأن  املنتظر  ومــن  فيفري،  �سهر 
ح�سب  الأخر  العب  من  وهذا  الأخر  العب  من  امل�ستحقات 
يتح�سلوا  اأن هناك العبن مل  و�سعية كل العب خا�سة 
من  لعدد  بالن�سبة  الفارط  املو�سم  منذ  م�ستحقاتهم  على 

الالعبن القدامى.
ومن املنتظر اأن تنتع�ص خزينة الوفاق مببلغ مايل يناهز 
االإفريقي  االإحتاد  طرف  من  ممنوحة  دوالر  األف   275
اإىل دوري  الــفــريــق  ــول  نــظــري و�ــس ــقــدم وهـــذا  ال لــكــرة 

مناف�سة  من  املجموعات 
اأن  حيث  الــكــاف  كــاأ�ــص 
منحة  هــــي  الــقــيــمــة 
دوري  ايل  الــ�ــســعــود 
املجموعات، ومن املنتظر 
الوفاق  اإدارة  تطلب  اأن 
ــاف  ــف مـــن مـــ�ـــســـوؤويل ال
توقيع بروتوكول اإتفاق 
من  املقبلة  االأيام  خالل 
من  جزء  اإ�ستغالل  اأجل 
من  املــمــنــوحــة  القيمة 
ت�سوية  يف  الكاف  طرف 
مــ�ــســتــحــقــات حتــويــل 
املتوفرة  املعلومات  وح�سب  الغاين،  فريقه  من  لوموتي 
فاإن اإدارة الوفاق �ستطلب من الكاف ت�سديد قيمة حتويل 
اإىل  ــدة  واح دفعة  دوالر  ب100000  للوفاق  لوموتي 
ح�ساب الفريق الغاين رغم اأن االإتفاق ين�ص على حتويل 

ن�سف القيمة فقط يف الوقت الراهن.
�سركة  مع  متويل  عقد  �سطيف  وفــاق  اإدارة  ووقعت  هذا 
اإىل  للوفاق  مموال  �ستكون  والتي  للزيوت  "رويف" االأملانية 
غاية نهاية املو�سم اجلاري مقابل قيمة مالية تناهز 130 
األف اأورو، ومت توقيع عقد التمويل بن اإدارة الوفاق وممثلي 
ال�سركة االأملانية يف فرعها املتواجد مبدينة �سلغوم العيد، 
ال�سركة  وفــرع  الوفاق  بن  املــربم  التمويل  عقد  وت�سمن 
االأملانية �سرورة و�سع �سعار ال�سركة على �سدر القمي�ص يف 
املباريات القادمة، ومن املنتظر اأن ت�ستفيد خزينة الوفاق 
اأورو  األف   130 التمويل  املالية اخلا�سة بعقد  القيمة  من 
دفعة واحدة خالل االأيام املقبلة وهو االأمر الذي �سيمكن 
التي يعاين  املالية  امل�ساكل  الوفاق من حل جزء من  اإدارة 

منها الفريق يف الوقت الراهن.

اأهلي الربج بعد دخول  تتوا�سل متاعب فريق 
ب�سبب  التدريبات  عــن  ــراب  اإ�ــس يف  الالعبن 
تاأخر ح�سولهم على م�ستحقاتهم املالية، حيث 
طالب الالعبون بتحرك اإدارة الفريق من اأجل 
ت�سوية م�ستحقاتهم العالقة منذ بداية املو�سم 
اإلغاء  يف  الالعبن  اإ�ــســراب  وت�سبب  اجلـــاري، 
االأم�ص  نهار  مقررة  كانت  التي  الودية  املباراة 
الطاقم  يتخوف  كما  اأقبو،  اأوملبي  فريق  اأمــام 
الفني من تاأثري هذه االأزمة قبل املباراة القادم 

التي تنتظر االأهلي يف البطولة. 
واعرتف املدير العام لل�سركة التجارية لالأهلي 
م�سطفى العيا�سي اأن االأمور باتت �سعبة للغاية 
يتخبط  التي  االأزمــة  ب�سبب  الراهن  الوقت  يف 
املتوا�سل  الغياب  عن  والناجمة  الفريق  فيها 

ظل  يف  الو�سعية  خطورة  رغم  وهذا  للم�سريين 
االآن  حلد  ــرية  االأخ املرتبة  يف  االأهلي  تواجد 
جولة،   14 لعب  بعد  فقط  نقاط   04 بر�سيد 
مل�سريي  االأم�ص  ع�سية  مو�سع  اجتماع  عقد  ومت 
لالأهلي  التجارية  وال�سركة  الــهــاوي  الــنــادي 
البحث  اأجل  من  مالك  بن  الوايل  اإ�سراف  حتت 
ومدى  الفريق  يعرفها  التي  لالأزمة  حلول  عن 
االإجتماع  بها  خــرج  الــتــي  ــرارات  ــق ال تطبيق 
ال�سركة  مــال  راأ�ـــص  بفتح  واملتعلقة  ال�سابق 
فتح  عن  ف�سال  جديد  رئي�ص  وتعين  التجارية 
الهاوي  النادي  يف  والع�سوية  االنخراط  باب 

لالأهلي.
وعاد اإ�سم الرئي�ص ال�سابق ملجل�ص االإدارة اأني�ص 
بن حمادي اإىل الواجهة كمر�سح قوي لرئا�سة 

الفريق من جديد مع تاأكيده على �سرورة منحه 
غالبية اأ�سهم ال�سركة التجارية وتنازل النادي 
من  مقربة  م�سدر  وح�سب  الت�سيري،  عن  الهاوي 
بن حمادي فاإنه متكن من اإقناع بع�ص الالعبن 
ودراو�ص  �ساو�سي  احلار�ص  غرار  على  القدامى 
كما  املالية،  م�ستحقاتهم  ن�سف  عن  بالتنازل 
ال�سقوط  من  الفريق  باإنقاذ  حمادي  بن  وعد 
واإخراجه من الو�سعية احلالية يف حال عودته 
اأن  علما  احلالية،  الفرتة  يف  النادي  لرئا�سة 
حمادي  بن  عودة  متنع  التي  الوحيدة  العقبة 
تتمثل يف اعرتا�ص النادي الهاوي على التنازل 
حيث  التجارية  ال�سركة  ل�سالح  االأ�سهم  عن 
احلوا�ص  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  موقف  يبقى 

رما�ص غام�سا حلد االآن.

والالعب  قاي�ص  ل�سباب  اجلديد  الوافد  ك�سف 
اإ�سالم  تب�سة  ووفــاق  بوعقال  لنجم  ال�سابق 
مو�سم  حتقيق  يف  الكبرية  رغبته  عــن  درنـــون 
ا�ستثنائي رفقة فريق �سباب قاي�ص معتربا ذلك 
�سعوبة  اإىل  م�سريا  بقوة  للعودة  فر�سته  باأنها 
املهمة هذا املو�سم بعد توقف دام اكرث من ت�سعة 
اأ�سهر اإال اأن االإرادة و العزمية هي من �ست�سنع 
الفارق ، كما راهن ابن حي ك�سيدة على تعداد 
"�سياربيكا" وا�سفا اإياه بالفريق املتعط�ص الذي 
جميع  تهياأت  ما  اإذا  املو�سم  هذا  كلمته  �سيقول 
"نحن ب�سدد الدخول يف  الظروف و�سرح قائال 
اال�سبوع الثالث من التح�سريات، وحلد ال�ساعة 
التجاوب  ونحاول  عــادي  ب�سكل  ت�سري  االأمــور 
امل�ستطاع  قدر  الفني   الطاقم  عمل  برنامج  مع 
بداية  ــالل  خ �ساقا  يــكــون  مــا  غالبا  الـــذي  و 

العمل  عن  يتوقف  ريا�سي  فــاأي  التح�سريات 
�سيوؤثر  ق�سرية  لفرتة  اليومية  التدريبات  و 
عليه ذلك بدنيا فما بالك بالتوقف ملدة تفوق 
ثمانية ا�سهر كاملة كل هذا �سيلزمنا االإ�ستعانة 
م�ستوانا  اىل  تدريجيا  للعودة  خا�ص  بربنامج 
وهو ما ن�سعى للعمل عليه رفقة املدرب بوخر�ص 

و املح�سر البدين".
وقال  "�سياربيكا"  فريق  بخ�سو�ص  اأ�سار  كما   
باأنه فريق كبري و حمرتم  ميلك اأن�سار من ذهب 
الرئي�ص  طرف  من  العر�ص  تلقيت  :"ملا  قائال 
رما�سنية مل اأتوان للحظة بقبوله كما اأن اللعب 
بذاته  م�سجع  اأمــر  اجلهات  بن  ما  بطولة  يف 
فتعداد الفريق ال باأ�ص به وهو مزيج بن املواهب 
و االإجتهاد  اأ�سحاب اخلربة وبالعمل  و  ال�سابة 
�سنفر�ص تواجدنا وملا ال حتقيق الهدف امل�سطر 
االأخري  ويف  ال�سعود  حتقيق  وهــو  االإدارة  مع 
كما  اجلميع  ظــن  ح�سن  عند  اأكـــون  ان  اأمتــنــى 
اأطالبهم مب�ساندتنا و لو من بعيد ب�سبب غيابهم 
امل�ستحيل  �سنعمل  جهتنا  من  و  الوباء  نتيجة 
الأداء مو�سم جيد قد يكون االف�سل للفريق يف 

بطولة ما بن اجلهات "الفوج ب".

�لبابية  جر�ح  ويعمق  �نت�صار  �أول  على  "�لكاب" يب�صم 
"�لبوبية" جر�ح  "�ل�صاطو" يعمق 

�الإد�رة يف رحلة �لبحث عن مدرب ونحو مو�جهة 
بوعقال وديا ع�صية �لغد

ز�وية يغلق قائمة �النتد�بات و�الإد�رة 
ت�صبط برنامج �لوديات 

�لكوكي يطلب �إعادة جابو ر�صميا و�صركة 
�لزيوت �الأملانية مموال جديد� للوفاق 

�لالعبون يف �إ�صر�ب وبن حمادي يو�فق 
على �لعودة لرئا�صة �الأهلي 

  " �ل�صباب  باألو�ن  ��صتثنائي  مو�صم  الأد�ء  "�أ�صعى 
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النا�سط  العر�ص  بئر  �سباب  ت�سكيلة  توا�سل 
يف بطولة الق�سم الثالث حت�سرياتها ملباريات 
 19 بطولة املو�سم اجلديد املقررة بداية من 
اأم�ص  اأم�سية  املوعد  كان  حيث  القادم،  مار�ص 
مع مواجهة فريق �سباب عن ياقوت وديا وهي 
حت�سريات  اإطــار  يف  الثالثة  الودية  املباراة 
اأ�سبال  تعادل  حيث  اجلديد  للمو�سم  ال�سباب 
اأمام  االأول  اللقاء  يف  اهلل  �سعد  �سمري  املدرب 
اإحتاد برهوم بهدف يف كل �سبكة مبلعب بئر 
الفريقن  بن  الــعــودة  مــبــاراة  ويف  العر�ص، 
مبلعب برهوم انتهت املقابلة بالتعادل ال�سلبي، 
علما اأن الطاقم الفني لل�سباب قرر رفع وترية 
انطالقة بطولة  اقرتاب  التح�سريات يف ظل 

املو�سم اجلديد.  
واإنتع�ست خزينة ال�سباب مببلغ مايل يناهز 
وايل  طرف  من  ممنوح  �سنتيم  مليون   200
ال�سعود  حتقيق  بعد  للفريق  كمنحة  �سطيف 
التي  القيمة  وهــي  ــفــارط،  ال املو�سم  خــالل 
من  الفريق  معاناة  من  تخفف  اأن  �ساأنها  من 
احل�سول  اإنتظار  يف  وهــذا  املالية  الناحية 
على االإعانة اخلا�سة بالبلدية خالل الفرتة 
ت�ستهل  ال�سباب  ت�سكيلة  اأن  علما  املقبلة، 
بطولة املو�سم اجلديد مبباراة حملية واعدة 
اإحتــاد �سطيف يف داربــي الوالية  اأمــام اجلار 
لعب  على  ال�سباب  اإدارة  وتراهن   ،19 رقــم 
التغيري  بعد  البطولة  يف  االأوىل  االأدوار 

احلا�سل يف �سيغة املناف�سة.

�صخ خزينة �لنادي 
مببلغ 200 مليون 

�صنتيم و�صعد �هلل يرفع 
وترية �لتح�صري�ت 

�شباب بئر العر�ش

عبد الهادي. ببدري. ع

عبد الهادي. ب

�إ�سالم درنون: )العب(

اأ.ج

اأحمد اأمن. ب 

�شباب باتنة 1-0 مولودية العلمة

وفاق �شطيف 

اأهلي الربج

�شباب قاي�ش

هالل �شلغوم العيد 2ـ  1 مولودية باتنة 

االأول من اللقاء عن طريق حراز والذي تلقى 
كرة جيدة من خالدي وي�سدد وكرته القوية 

ت�سطدم باملدافع عبادة وتخرج للركنية.
ـــص  ــثــاين دخــلــه اأ�ــســحــاب االأر� الــ�ــســوط ال
تبن  ما  هو  و  بدايته  منذ  هجومية  بنزعة 

حزي  املــدافــع  متكن  حيث   48 الدقيقة  يف 
حمكمة  براأ�سية  ال�سبق  هــدف  ت�سجيل  من 
بعد  بلكرو�ص  البابية  حار�ص  �سباك  �سكنت 
اليامن  اجلديد  املدرب  اأ�سبال  ب�سطر  الهدف 
على  املطلقة  �سبه  �سيطرتهم  بـــوغـــرارة 
الثاين  ال�سوط  من  االأوىل  �ساعة  الن�سف 
حمققا  ــدف  ه  79 د  يف  حــاجــي  �سيع  حيث 
عبد  وبيطام  ماتيب  بن  جماعية  لعبة  بعد 
بقليل  القائم  جانبت  حاجي  كرة  لكن  املالك 
وحاول الزوار يف الربع �ساعة االأخري تعديل 
طريق  عن  فر�سة  اخطر  وكانت  النتيجة، 
خربا�ص الذي تاألق احلار�ص بول�سنام يف �سد 
كرته القويةالدقائق االأخرية عرفت تراجع 
املحلين اإىل الوراء تاركن املبادرة الهجومية 
للزوار، غري اأن ذلك مل يغري يف النتيجة اإىل 
للكتيبة  م�ستحق  بفوز  املباراة  نهاية  غاية 
االأورا�سية، بينما تبقى البابية بحاجة اإىل 
قد  نتائج  اأزمة  يف  الدخول  لتفادي  التدارك 

تعجل ب�سقوط الفريق.

اإكتفى �سباب باتنة بتحقيق االأهم وهو 
"ال�سهيد  مبلعب  الثالث  النقاط  اإبقاء 
العلمة  مولودية  اجلار  اأمام  �سفوحي" 
الفريق الذي حاول العودة اإىل الديار 
باأقل االأ�سرار وحتدي م�ساكله االإدارية 
االأورا�ـــص  اأبــنــاء  اإرادة  لكن  واملــالــيــة 
�سنعت الفارق ولو باأقل االأ�سرار بهدف 
من املدافع املحوري حزي وبالعودة اإىل 
كما  املواجهة  اإنطلقت  اللقاء  جمريات 
من  خفيف  ب�سغط  منها  منتظرا  كــان 
اأرادوا  الذين  بوغرارة  املــدرب  اأ�سبال 
الدقائق  يف  هجماتهم  مــن  التكثيف 
الزوار  خمادعة  يف  منهم  بغية  االأوىل 
من البداية وكانت اأول فر�سة يف اللقاء 
من  ثابتة  خمالفة  طريق  عــن  د6  يف 
احلار�ص  يخرجها  املالك  عبد  بيطام 
وبعدها  للركنية  ب�سعوبة  بلكرو�ص 
خالدي  الفريق  ــداف  ه كــاد  بدقيقة 
براعة  لكن  ال�سبق  هدف  ت�سجيل  من 

حار�ص البابية حالت دون ذلك وكانت 
اأول فر�سة للزوار يف د 14 حيث توغل 
املهاجم جهدو من اجلهة اليمنى وي�سدد 
كرة قوية �سدها احلار�ص بول�سنام على 
ال�سطر  يف  فر�سة  اأخــر  وكانت  مرتن 

اأم�ص  ع�سية  باتنة  مولودية  فريق  مني 
بهزمية اأخرى، جاءت على يد امل�ست�سيف 
حل�ساب  مــبــاراة  يف  العيد  �سلغوم  ــالل  ه
الق�سم  بطولة  عمر  من  الثالثة  اجلولة 
الثاين احت�سنها ملعب املظاهرات ب�سلغوم 
العيد وانتهى اللقاء بنتيجة هدفن لهدف 

واحد.
من  قوية  انطالقة  عرفت  اللقاء  بداية 
جانب الفريقن حيث تطلع كال الطرفن 
من  االأوىل  الوهلة  منذ  �سيطرته  لفر�ص 
لزهر  القائد  رفقاء  �سعى  بحيث  املقابلة 
ومباغتة  مبكرا  احلــلــول  الإيــجــاد  ــاج  ح
اأ�سحاب االأر�ص الذي كانوا اأكرث �سمود يف 

ل�سباك  للو�سول  رغبة  اأكرث  وكذا  الدفاع 
يف  اللعب  ليتمركز  بوفنا�ص،  احلــار�ــص 
الت�سكيلتن على  امليدان مع اعتماد  و�سط 
غاية  اإىل  املعاك�سة  ال�سريعة  الهجمات 
ال�ساب  املهاجم  حت�سل  اأين  الدقيقة41 
ه�سام عطو�ص على �سربة جزاء ترجمها 
اإىل هدف منح به التقدم للبوبية، بعدها 
العب  متكن  ركنية  وبعد  قليلة  بدقائق 
النتيجة  تــعــديــل  ــن  م املــحــلــي  الــفــريــق 
براأ�سية حمكمة اأ�سكنها يف مرمى بوفنا�ص 
بالتعادل  االأول  ال�سوط  انتهى  وبــهــذا 

االيجابي.
�سهدت  املقابلة  عمر  من  الثانية  املرحلة 

رموا  اأيــن  بقوة  االأر�ـــص  اأ�سحاب  دخــول 
بثقلهم يف الهجوم يف الوقت الذي تراجع 
الوراء خا�سة بعد  اإىل  املولودية  عنا�سر 
�سغط  ليكلل  عي�سى  حــاج  لزهر  ــروج  خ
 80 الدقيقة  يف  بــهــدف  الــهــالل  العــبــي 
جاء من �سربة جزاء بعد مل�ص املدافع �سي 
الهالل  العب  لينجح  بيده  للكرة  حممد 
فريقه  مانحا  هــدف  اإىل  ترجمتها  يف 
االأف�سلية وعلى وقع نتيجة هدفن لهالل 
للمولودية  هــدف  مقابل  العيد  �سلغوم 
تتاأزم  وبــهــذا  الــلــقــاء،  انتهى  الباتنية 
و�سعية اأبناء االأورا�ص املتعرثين يف ثانية 

جولة على التوايل.

تفكر اإدارة �سباب عن ياقوت بقيادة لزهر 
الرتتيبات  من  العديد  �سبط  يف  عموري 
مب�ساألة  والبداية  املقبل  باملو�سم  اخلا�سة 
احل�سم  يــريــد  الــتــي  الفنية  الــعــار�ــســة 
يف  �سرع  الفريق  اأن  رغــم  االأن  حلد  فيها 
اأن  ورغــم  اجلديد  للمو�سم  التح�سريات 
املدرب  الك�سف عن هوية  امل�سريين رف�سوا 
املر�سح لتدريب الفريق مطلع املو�سم املقبل 
اأن العديد من االأ�سماء تبقى يف موقع  اإال 
جيد لك�سب ثقة الرئي�ص كما تريد اإدارة 
الفريق التعاقد مع مدرب يتمتع ب�سخ�سية 
والتحّلي  ال�سغط  وقادر على حتّمل  قوية 
وحتقيق  التحدي  رفــع  �سبيل  يف  بال�سرب 
مو�سم  اأول  يف  للنادي  امل�سطرة  ــداف  االأه
للفريق يف رابطة الهواة، ورغم اأن االإدارة 

رما�ص  را�سم  املــدرب  موا�سلة  تريد  كانت 
عمله مع الفريق خ�سو�سا واأن هذا االخري 
املا�سي  املو�سم  الفريق  مع  ال�سعود  حقق 
وي�سهد له اجلميع على العمل اجلبار الذي 
العار�سة  زمــام  توليه  منذ  به  يقوم  كــان 
ت�سري  املتداولة  االأخــبــار  اأن  اإىل  الفنية 
النقاط  بع�ص  حــول  االإتــفــاق  عــدم  اإىل 
لعمله  املــدرب  موا�سلة  دون  حال  ما  وهو 
الهيئة  كانت  واإذا  اأخر  ملو�سم  الفريق  مع 
الذي  املــدرب  اإ�سم  عن  تف�سح  مل  امل�سرية 
تدريب  على  االإ�ــســراف  مهمة  له  �ستوكل 
مقربة  م�سادرا  فاإن  املقبل  املو�سم  الفريق 
اإنتداب  مقرتح  توؤيد  الزالــت  النادي  من 
للفريق عبد احلق برحلة  ال�سابق  املدرب 
الب�سمات  على  بناء  املقرتح  هــذا  وياأتي 

التي تركها هذا املدرب خالل الفرتة التي 
املا�سي  قبل  ما  املو�سم  ال�سباب  فيها  دّرب 
وهو ما يجعل اأ�سرة النادي تفّكر جديا يف 

التفاو�ص معه.
الثالثاء  ع�سية  يواجه  اأخــر  �سياق  ويف 
فريق ال�سباب نظريه جنم بوعقال بامللعب 
ا�ستعدادات  اإطــار  يف  ياقوت  عن  البلدي 
الفريقن للمو�سم اجلديد، حيث �سيحاول 
املواجهة  من  اال�ستفادة  الفني  الطاقم 
الوقوف  له  يت�سنى  حتى  امل�ستطاع  قــدر 
على مدى حت�سن اللياقة البدنية لالعبن 
اأخرى  وديــة  مباريات  برجمة  اإنتظار  يف 
وتعترب مواجهة جنم بوعقال هي الثانية 
ال�سبت  العر�ص  بئر  �سباب  مواجهة  بعد 

املا�سي.

�سلغوم  اأمــل  ميدان  و�سط  خل�سر  حممد  زاويــة  اأم�سى 
العيد ر�سميا مع الفريق بعدما تو�سل اإىل اأر�سية اتفاق 
بالعر�ص  اأقنعه  الــذي  الربعي  بن  ر�سيد  الرئي�ص  مع 
ومل  ب�سرعة  االأمـــور  �ــســارت  حيث  اإلــيــه،  قدمه  ــذي  ال
يجد الطرفان اأي م�سكل واأم�سى زاوية يف فرتة �سابقة 
مع  عقده  ف�سخ  لكنه  البي�ساء  عــن  اإحتـــاد  فريق  مــع 
احلراكتة الأ�سباب جمهولة كما تاأكد ر�سميا غلق الالعب 
زاوية مللف االإنتدابات وبذلك تكون االإدارة قد �سبطت 
اأول  الفريق يف  �سيمثل  للفريق والذي  الر�سمي  التعداد 

مو�سم للكتيبة ال�سفراء يف الق�سم الثاين هواة.
املغلق  ترب�سه  يف  الفريق  اإنطلق  مت�سل  �سياق  ويف 
الطاقم  اأن  حيث  اأيــام  ع�سرة  �سيدوم  والــذي  بال�سمرة 
يف  كثريا  للتقدم  الرتب�ص  هذا  على  كثريا  يعول  الفني 

الفريق  اإدارة  رفقة  الفني  الطاقم  و�سطر  التح�سريات 
ي�سوده  حت�سريي  برنامج  الربعي  بــن  ر�سيد  بقيادة 
�سيواجه  حيث  ودية،  مواجهات  اأربع  اإىل  ثالث  اإجراء 
اجلار �سباب عن ياقوت ع�سية الغد كاأول مواجهة ، كما 
جنم  اأمام  مربجمة  اأخرى  ودية  مباراة  هناك  �ستكون 
معنيا  الفريق  �سيكون  كما  الثالثاء،  ع�سية  تازوقاغت 
مبواجهة ثالثة اأمام فريق �سباب قاي�ص والتي مل يتحدد 
بعد تاريخها، كما تنتظر اإدارة الفريق الرد بخ�سو�ص 
اإجراء وديات اأمام فرق جماورة يف قادم املواعيد، حيث 
اأكرب  نا�سر بريك �سمان  املدرب  �سابقا يريد  اأ�سرنا  كما 
عدد ممكن من الوديات يف قادم املنا�سبات للوقوف على 
الق�سم  ا�ستحقاقات بطولة  لبداأ  مدى جاهزية العبيه 

الثالث.

ـــاب  ـــع ـــــات �ـــســـانـــع األ ب
مــــولــــوديــــة اجلـــزائـــر 
ال�سابق عبد املوؤمن جابو 
قريبا من تر�سيم عودته 
الـــوفـــاق  ــوف  ــف ــس � اإىل 
التحويالت  فرتة  خالل 
ــة املــنــتــظــرة  ــوي ــت ــس ــ� ال
بـــعـــد نـــهـــايـــة مــرحــلــة 
الــــذهــــاب مـــن بــطــولــة 
وح�سب  اجلــاري،  املو�سم 
فقد  املتوفرة  املعلومات 
عن  االأول  امل�سوؤول  طلب 

للوفاق  الفنية  العار�سة 
نبيل الكوكي من م�سريي الوفاق التعاقد مع �سانع االألعاب 
�سفوف  لتدعيم  القادمة  التحويالت  فرتة  خالل  جابو 
اأن يوقع جابو على عقد مع الوفاق  الوفاق، ومن املنتظر 
من  بطلب  وهــذا  فقط  ــاري  اجل املو�سم  نهاية  غاية  اإىل 

م�سريي الوفاق.
يف  اليوم  نهار  من  بداية  �سطيف  ــاق  وف اإدارة  وت�سرع 
احلا�سل  االإتفاق  �سوء  على  الالعبن  م�ستحقات  ت�سوية 
اليف  كــمــال  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  بــن  �سابق  ــت  وق يف 
والالعبن بخ�سو�ص احل�سول على م�ستحقاتهم مع نهاية 
ت�سوية  عملية  تتفاوت  اأن  املنتظر  ومــن  فيفري،  �سهر 
ح�سب  الأخر  العب  من  وهذا  الأخر  العب  من  امل�ستحقات 
يتح�سلوا  اأن هناك العبن مل  و�سعية كل العب خا�سة 
من  لعدد  بالن�سبة  الفارط  املو�سم  منذ  م�ستحقاتهم  على 

الالعبن القدامى.
ومن املنتظر اأن تنتع�ص خزينة الوفاق مببلغ مايل يناهز 
االإفريقي  االإحتاد  طرف  من  ممنوحة  دوالر  األف   275
اإىل دوري  الــفــريــق  ــول  نــظــري و�ــس ــقــدم وهـــذا  ال لــكــرة 

مناف�سة  من  املجموعات 
اأن  حيث  الــكــاف  كــاأ�ــص 
منحة  هــــي  الــقــيــمــة 
دوري  ايل  الــ�ــســعــود 
املجموعات، ومن املنتظر 
الوفاق  اإدارة  تطلب  اأن 
ــاف  ــف مـــن مـــ�ـــســـوؤويل ال
توقيع بروتوكول اإتفاق 
من  املقبلة  االأيام  خالل 
من  جزء  اإ�ستغالل  اأجل 
من  املــمــنــوحــة  القيمة 
ت�سوية  يف  الكاف  طرف 
مــ�ــســتــحــقــات حتــويــل 
املتوفرة  املعلومات  وح�سب  الغاين،  فريقه  من  لوموتي 
فاإن اإدارة الوفاق �ستطلب من الكاف ت�سديد قيمة حتويل 
اإىل  ــدة  واح دفعة  دوالر  ب100000  للوفاق  لوموتي 
ح�ساب الفريق الغاين رغم اأن االإتفاق ين�ص على حتويل 

ن�سف القيمة فقط يف الوقت الراهن.
�سركة  مع  متويل  عقد  �سطيف  وفــاق  اإدارة  ووقعت  هذا 
اإىل  للوفاق  مموال  �ستكون  والتي  للزيوت  "رويف" االأملانية 
غاية نهاية املو�سم اجلاري مقابل قيمة مالية تناهز 130 
األف اأورو، ومت توقيع عقد التمويل بن اإدارة الوفاق وممثلي 
ال�سركة االأملانية يف فرعها املتواجد مبدينة �سلغوم العيد، 
ال�سركة  وفــرع  الوفاق  بن  املــربم  التمويل  عقد  وت�سمن 
االأملانية �سرورة و�سع �سعار ال�سركة على �سدر القمي�ص يف 
املباريات القادمة، ومن املنتظر اأن ت�ستفيد خزينة الوفاق 
اأورو  األف   130 التمويل  املالية اخلا�سة بعقد  القيمة  من 
دفعة واحدة خالل االأيام املقبلة وهو االأمر الذي �سيمكن 
التي يعاين  املالية  امل�ساكل  الوفاق من حل جزء من  اإدارة 

منها الفريق يف الوقت الراهن.

اأهلي الربج بعد دخول  تتوا�سل متاعب فريق 
ب�سبب  التدريبات  عــن  ــراب  اإ�ــس يف  الالعبن 
تاأخر ح�سولهم على م�ستحقاتهم املالية، حيث 
طالب الالعبون بتحرك اإدارة الفريق من اأجل 
ت�سوية م�ستحقاتهم العالقة منذ بداية املو�سم 
اإلغاء  يف  الالعبن  اإ�ــســراب  وت�سبب  اجلـــاري، 
االأم�ص  نهار  مقررة  كانت  التي  الودية  املباراة 
الطاقم  يتخوف  كما  اأقبو،  اأوملبي  فريق  اأمــام 
الفني من تاأثري هذه االأزمة قبل املباراة القادم 

التي تنتظر االأهلي يف البطولة. 
واعرتف املدير العام لل�سركة التجارية لالأهلي 
م�سطفى العيا�سي اأن االأمور باتت �سعبة للغاية 
يتخبط  التي  االأزمــة  ب�سبب  الراهن  الوقت  يف 
املتوا�سل  الغياب  عن  والناجمة  الفريق  فيها 

ظل  يف  الو�سعية  خطورة  رغم  وهذا  للم�سريين 
االآن  حلد  االأخــرية  املرتبة  يف  االأهلي  تواجد 
جولة،   14 لعب  بعد  فقط  نقاط   04 بر�سيد 
مل�سريي  االأم�ص  ع�سية  مو�سع  اجتماع  عقد  ومت 
لالأهلي  التجارية  وال�سركة  الــهــاوي  الــنــادي 
البحث  اأجل  من  مالك  بن  الوايل  اإ�سراف  حتت 
ومدى  الفريق  يعرفها  التي  لالأزمة  حلول  عن 
االإجتماع  بها  خــرج  الــتــي  ــرارات  ــق ال تطبيق 
ال�سركة  مــال  راأ�ـــص  بفتح  واملتعلقة  ال�سابق 
فتح  عن  ف�سال  جديد  رئي�ص  وتعين  التجارية 
الهاوي  النادي  يف  والع�سوية  االنخراط  باب 

لالأهلي.
وعاد اإ�سم الرئي�ص ال�سابق ملجل�ص االإدارة اأني�ص 
بن حمادي اإىل الواجهة كمر�سح قوي لرئا�سة 

الفريق من جديد مع تاأكيده على �سرورة منحه 
غالبية اأ�سهم ال�سركة التجارية وتنازل النادي 
من  مقربة  م�سدر  وح�سب  الت�سيري،  عن  الهاوي 
بن حمادي فاإنه متكن من اإقناع بع�ص الالعبن 
ودراو�ص  �ساو�سي  احلار�ص  غرار  على  القدامى 
كما  املالية،  م�ستحقاتهم  ن�سف  عن  بالتنازل 
ال�سقوط  من  الفريق  باإنقاذ  حمادي  بن  وعد 
واإخراجه من الو�سعية احلالية يف حال عودته 
اأن  علما  احلالية،  الفرتة  يف  النادي  لرئا�سة 
حمادي  بن  عودة  متنع  التي  الوحيدة  العقبة 
تتمثل يف اعرتا�ص النادي الهاوي على التنازل 
حيث  التجارية  ال�سركة  ل�سالح  االأ�سهم  عن 
احلوا�ص  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  موقف  يبقى 

رما�ص غام�سا حلد االآن.

والالعب  قاي�ص  ل�سباب  اجلديد  الوافد  ك�سف 
اإ�سالم  تب�سة  ووفــاق  بوعقال  لنجم  ال�سابق 
مو�سم  حتقيق  يف  الكبرية  رغبته  عــن  درنـــون 
ا�ستثنائي رفقة فريق �سباب قاي�ص معتربا ذلك 
�سعوبة  اإىل  م�سريا  بقوة  للعودة  فر�سته  باأنها 
املهمة هذا املو�سم بعد توقف دام اكرث من ت�سعة 
اأ�سهر اإال اأن االإرادة و العزمية هي من �ست�سنع 
الفارق ، كما راهن ابن حي ك�سيدة على تعداد 
"�سياربيكا" وا�سفا اإياه بالفريق املتعط�ص الذي 
جميع  تهياأت  ما  اإذا  املو�سم  هذا  كلمته  �سيقول 
"نحن ب�سدد الدخول يف  الظروف و�سرح قائال 
اال�سبوع الثالث من التح�سريات، وحلد ال�ساعة 
التجاوب  ونحاول  عــادي  ب�سكل  ت�سري  االأمــور 
امل�ستطاع  قدر  الفني   الطاقم  عمل  برنامج  مع 
بداية  ــالل  خ �ساقا  يــكــون  مــا  غالبا  الـــذي  و 

العمل  عن  يتوقف  ريا�سي  فــاأي  التح�سريات 
�سيوؤثر  ق�سرية  لفرتة  اليومية  التدريبات  و 
عليه ذلك بدنيا فما بالك بالتوقف ملدة تفوق 
ثمانية ا�سهر كاملة كل هذا �سيلزمنا االإ�ستعانة 
م�ستوانا  اىل  تدريجيا  للعودة  خا�ص  بربنامج 
وهو ما ن�سعى للعمل عليه رفقة املدرب بوخر�ص 

و املح�سر البدين".
وقال  "�سياربيكا"  فريق  بخ�سو�ص  اأ�سار  كما   
باأنه فريق كبري و حمرتم  ميلك اأن�سار من ذهب 
الرئي�ص  طرف  من  العر�ص  تلقيت  :"ملا  قائال 
رما�سنية مل اأتوان للحظة بقبوله كما اأن اللعب 
بذاته  م�سجع  اأمــر  اجلهات  بن  ما  بطولة  يف 
فتعداد الفريق ال باأ�ص به وهو مزيج بن املواهب 
و االإجتهاد  اأ�سحاب اخلربة وبالعمل  و  ال�سابة 
�سنفر�ص تواجدنا وملا ال حتقيق الهدف امل�سطر 
االأخري  ويف  ال�سعود  حتقيق  وهــو  االإدارة  مع 
كما  اجلميع  ظــن  ح�سن  عند  اأكـــون  ان  اأمتــنــى 
اأطالبهم مب�ساندتنا و لو من بعيد ب�سبب غيابهم 
امل�ستحيل  �سنعمل  جهتنا  من  و  الوباء  نتيجة 
الأداء مو�سم جيد قد يكون االف�سل للفريق يف 

بطولة ما بن اجلهات "الفوج ب".

�لبابية  جر�ح  ويعمق  �نت�صار  �أول  على  "�لكاب" يب�صم 
"�لبوبية" جر�ح  "�ل�صاطو" يعمق 

�الإد�رة يف رحلة �لبحث عن مدرب ونحو مو�جهة 
بوعقال وديا ع�صية �لغد

ز�وية يغلق قائمة �النتد�بات و�الإد�رة 
ت�صبط برنامج �لوديات 

�لكوكي يطلب �إعادة جابو ر�صميا و�صركة 
�لزيوت �الأملانية مموال جديد� للوفاق 

�لالعبون يف �إ�صر�ب وبن حمادي يو�فق 
على �لعودة لرئا�صة �الأهلي 

  " �ل�صباب  باألو�ن  ��صتثنائي  مو�صم  الأد�ء  "�أ�صعى 
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خن�صلة
انطالق القافلة التح�شي�شية لت�شجيع املراأة 

املاكثة بالبيت على امل�شاركة يف الإنتاج

جمعية اأنامل املراأة الريفية مثال للعمل اجلمعوي الن�سوي..

فوزية. ق

فيما �شارعت اإقامات جامعية لحتواء غ�شب املقيمني 

�شبح الإهمال والعتداءات يالحق 
الطلبة اجلامعيني 

اأن�شطة اجتماعية وثقافية وتكوينات تربز دور املراأة الريفية يف املجتمع

يعي�س، الطلبة اجلامعيون مبختلف الإقامات اجلامعية عرب الوطن، ظروفا مزرية للغاية عرتها احلوادث والعتداءات املتكررة التي تطالهم يف ظل 
غياب الأمن وكرثة الدخالء واملعتدين، ف�شال عن الأو�شاع الداخلية املزرية املتعلقة بالإيواء والطعام واملعاملة التي تبقى مرهونة مبكانة الطالب 

وانخراطه يف املنظمات الطالبية التي ا�شتولت على زمام الأمور.

وخرجت  االأو�ساع  فيه  تفاقمت  وقت  ويف 
عن ال�سيطرة يف عديد االإقامات اجلامعية 
الطلبة  مــعــانــاة  معه  زادت  الــوطــن،  عــرب 
عن  بديال  يــجــدوا  مل  الــذيــن  والطالبات 
القاهرة  الظروف  ب�سبب  البقاء  موا�سلة 
االعــتــداءات  �سبح  ـــام  اأم و�سعتهم  الــتــي 
النقل  ذلك  يف  مبا  تنتهي،  ال  التي  واملعاناة 
ــاين هـــو االآخـــــر من  ــع ــــذي ي ــي ال ــع ــام اجل
�سرقة  من  واملنحرفن  الغرباء  اعتداءات 
ــدة تطال  ــدي ومــ�ــســاحــنــات ع ــارات  ــج ــس و�
العديد من الطلبة والطالبات باخل�سو�ص، 
حيث ا�ستكت العديد من الطالبات املقيمات 
بباتنة التابعات الإقامات بلدية في�سدي�ص 
واأحياء حملة، من امل�سايقات التي ت�سهدنها 
العديد  جعلت  والتي  املرات  من  العديد  يف 

غياب  و�سط  وهاتفها،  اأموالها  تفقد  منهن 
كلي لالأمن يف املحيط اخلارجي لالإقامة اأو 

داخل احلافالت.
احلـــوادث  �سيناريو  يتوا�سل  وقــت  ويف 
يبقى  اجلــامــعــيــة،  االإقـــامـــات  يف  املميتة 
الطالب  يواجهه  ــذي  ال االأكـــرب  الهاج�ص 
املهرتئة  الــغــرف  هــي  املــقــيــم،  اجلــامــعــي 
تقدميها  ميكن  ال  التي  الكا�سدة  واالأطعمة 
الطلبة  اأحــد  تعبري  –ح�سب  للقط  حتى 
املقيمن بفي�سدي�ص-، وذلك ب�سبب رداءتها 
وعدم �سالحيتها، وهي ال�سكاوى التي جعلت 
العديد من االإقامات باالإ�سراع يف ا�ستدراك 
فيها  مبا  امل�سكل  هذا  على  والق�ساء  االأمــور 
اإقامة حملة 2، التي اأ�سبحت تقدم وجبات 
ا�ستح�سانا  القــت  والتي  للطالبات  الئقة 

كبريا و�سط نظافة وترتيب وا�سح، يف حن 
ال تزال طالبات االإقامة اجلامعية مهداوي 
وانعدام  العط�ص  �سبح  من  يعانن  خديجة 
النظافة  تــرهــن  متوا�سلة،  ـــام  الأي املــيــاه 
نا�سدن  حيث  االإقـــامـــة،  بـــذات  والــ�ــســرب 
لهذا  �سريع  حل  الإيجاد  امل�سوؤولن  تدخل 

امل�سكل.
على  االأولياء  من  الع�سرات  يتخوف  وفيما 
انت�سار  ب�سبب  املقيمات  وبناتهم  اأبنائهم 
اجلرائم واحلوادث يف االإقامات، يبقى االأمن 
االأخرية  االآونة  يف  بروزا  االأكرث  امل�سكل  هو 
والذي من �ساأنه اأن ي�ساهم يف حت�سن امل�ستوى 
املعي�سي داخل االإقامات اإىل جانب االهتمام 
ومترد  غ�سب  اأي  من  للحد  املقيمن  مبطالب 

داخلها م�ستقبال.

ا�ستطاعت، جمعية اأنامل املراأة الريفية اأن 
النا�سطة  اإ�سمها يف قائمة اجلمعيات  تكتب 
ن�ساأتها  ــة  ــداث ح رغـــم  خن�سلة  ــة  ــوالي ب
بابار  بلدية  واتخذت   ،2018 �سنة  خالل 
االإن�سانية  اأعمالها  بف�سل  وذلــك  لها  مقرا 
وحتى  اخلريية  الت�سامنية  واالإجتماعية 
وتنظيمها  الوطنية  والتاريخية  الثقافية 
املـــراأة  دور  تعك�ص  الــتــي  املــعــار�ــص  لعديد 
الريفية يف املجتمع وتثبت اأن للمراأة املاكثة 
ا�ستغالل  خــالل  من  فعال  دور  لها  بالبيت 
اأب�سط احلرف وحتويلها اإىل م�ساريع كبرية 

من خالل االأن�سطة التي تقوم بها.

تنظيم عديد الأعمال اخلريية الت�شامنية 
الثقافية والتاريخية 

 500 من  اأزيــد  بتكوين  اجلمعية،  وقامت   
امراأة ماكثة بالبيت يف تخ�س�سات متنوعة 
متكنهن من فتح م�ساريع خا�سة، كما �ساركت 
يف عديد االأن�سطة �سواء اجتماعية خريية 
�سهر  غــرار  على  وغريها  تراثية  وثقافية 
الثقافة،  مديرية  مــع  بالتن�سيق  الـــرتاث 
حلــوايل  مــعــوزيــن  ــال  ــف اأط خــتــان  وعملية 

املنا�سبات  اإحياء  يف  وامل�ساركة  طفل   40
قيامها  اإىل  اإ�سافة  التاريخية،  الوطنية 
 50 جمع  منها  ت�سامنية  خريية  باأعمال 
لتالميذ  االلب�سة  وبع�ص  جمهزة  حمفظة 
خريان  بلدية  قــرى  منها  النائية  املناطق 

والوجلة.
 19 كوفيد  كورونا  جائحة  بداية  ومنذ   
الريفية  املـــراأة  اأنــامــل  جمعية  تتاأخر  مل 
اأين  الت�سامنية،  االأعــمــال  يف  امل�ساركة  يف 
التح�سي�ص  اأجــل  من  النداء  بتلبية  قامت 
هي  وكانت  الكمامات  بخياطة  وامل�ساعدة 
الكمامات  ور�سات خلياطة  فتح  ال�سباقة يف 
واالألب�سة الطبية، حيث مت خياطة 35 األف 
بف�سل  واقي  لبا�ص   500 من  واأكــرث  كمامة 
واملنخرطات  للجمعية  اجلماعي  العمل 
اللواتي مل يبخلن يف تقدمي امل�ساعدة، ومت 
الوالية  م�ست�سفيات  معظم  على  توزيعها 
اإ�سافة  وخن�سلة،  قاي�ص  بابار،  �س�سار،  منها 
اإىل تعاطف اجلمعية مع م�ست�سفيات زريبة 
 30 من  اأكــرث  بتوزيع  عقبة  و�سيدي  الــواد 
لبا�ص واقـــي وذلـــك يف عــز االزمـــة، وكــذا 
تقدمي م�ساعدات متنقلة يف توزيع اخل�سر 

باملناطق  املعوزة  العائالت  على  والفواكه 
مواد  قفة   3000 وزعــت  حيث  النائية، 
املح�سنن  بف�سل  وفواكه  وخ�سر  غذائية 
والفالحن، باالإ�سافة اإىل عديد االن�سطة 

منذ بداية ن�ساأتها.

من تكوين اإىل م�شاريع ناجح ل�شناعة 
خمتلف اأنواع املربى

وبف�سل ن�ساطها وعملها اجلمعوي، حت�سلت 
غرار  على  امل�ساريع  عديد  على  اجلمعية 
يف  الريفية  املـــراأة  ــدرات  ق تعزيز  م�سروع 
خريان  ببلدية  ال�سفرجل  مربى  �سناعة 
منظمة  من  وبتمويل  باج  برنامج  اطــار  يف 
العمل الدولية والذي ا�ستغرق مدة �سهرين، 
وهي كانت اأول بداية النجاح، حيث جاءت 
فكرة امل�سروع بعد ت�ساقط فاكهة ال�سفرجل 
قيمتها  رغم  ا�ستغاللها  دون  االأ�سجار  حتت 
يف  الريفية  املــراأة  تهمي�ص  وكذا  الغذائية 
هذه  قيمة  ا�سرتجاع  فكرة  لتكون  املجتمع 
وقد  ذاتها،  الريفية  املراأة  باأنامل  الفاكهة 
بتكوين  املــ�ــســروع  مــن  فتاة   20 ا�ستفادت 
وت�سوقيه  ال�سفرجل  مــربــى  �سناعة  يف 
و�سهادات  حرفية  بطاقات  من  واالإ�ستفادة 
فتح  مت  بعدما  املــربــى  �سناعة  يف  تاأهيل 
ل�سناعة  وعتاد  االنتاج  وبداية  الور�سات 

املربى.
واكملت اجلمعية ن�ساطها بدورات تكوينية 
يف احلــلــويــات وطــبــخ اجلــمــاعــات يف اإطــار 
وعدت  اجلمعية  بــن  االإتــفــاقــي  التكوين 
خن�سلة  مركز  منها  مهني  تكوين  مــراكــز 
و�سل  حيث  �س�سار،  ومركز  بابار  ومركز   2
عدد امل�ستفيدين من هذه الدورات اإىل اأكرث 
واي�سا دورات تكونية يف  م�ستفيد   600 من 
ت�سارك  جعلها  ما  باأنواعه،  املربى  �سناعة 
يف املعار�ص املحلية والوطنية، كما حت�سلت 

اجلمعية على م�سروع ثاين متمثل يف تعزيز 
مربى  �سناعة  يف  الريفية  املـــراأة  قــدرات 
وهــذا  ــزة،  ــام ط بلدية  يف  والــتــن  الــتــفــاح 
الربد  من  املت�سرر  التفاح  منتوج  الإ�ستغالل 
من  م�سروع  وهو  املربى  ل�سناعة  وحتويله 
طرف منظمة االن�سانية وال�سمول مبرافقة 
ودامت  الطفولة  وترقية  رعاية  جمعية 
10 ن�ساء ريفيات  مدته �سهرين ومت تكوين 
مبركز  الــتــفــاح  مــربــى  �سناعة  جمـــال  يف 
على  ليتح�سلن   2 خن�سلة  املهني  التكوين 
وبطاقات  املربى  �سناعة  يف  تاأهيل  �سهادة 
حرفية وعتاد لفتح الور�سات، ومتكنت بعد 
ل�سناعة  ور�سة   27 فتح  من  امل�ساريع  هذه 
املــربــى بــاأنــواعــه وهــي مــوجــودة حاليا يف 
 12 من  اكرث  يف  ت�سوق  ومنتوجاتها  امليدان 

والية.
الريفية،  ــراأة  امل اأنامل  جمعية  فــازت  كما 
مب�سروعها الثالث على التوايل وهو م�سروع 
التحويلية  لالأن�سطة  ور�ــســات  اإ�ستحداث 

متمثل  بــابــار  بلدية  اقليم  يف  الفالحية 
يف  والفلفل  الطماطم  وت�سبري  جتفيف  يف 
اإطار برنامج كبدال املمول من برنامج االأمم 
املتحدة االمنائي وهو م�سروع مهم جدا بعد 
معاناة الفالحن الذين تعر�ست حما�سيلهم 
اخلا�سة بالفلفل والطماطم لالإتالف ب�سبب 
اجلليد وانهيار االأ�سعار وحماولة لتقليل من 
م�ستفيد   30 اختيار  ومت  الفالح،  خ�سائر 
بالبيت  ماكثات   8 ريفيات،  ن�ساء   10 فيهم 
االحتياجات  ذوي  من  و4  بطال  �سباب  و8 
�سيتح�سل  الــدورة  انتهاء  وبعد  اخلا�سة، 
وبطاقات  تاأهيل  �سهادات  على  امل�ستفيدون 
وت�سبري  بتجفيف  خــا�ــص  وعــتــاد  حـــريف 
الطماطم والفلفل، وح�سب رئي�سة اجلمعية 
ليومية  حديثها  يف  خوين  زوليخة  ال�سيدة 
"االورا�ص نيوز"اأكدت اأن هذا امل�سروع لديه 
بابار  بلدية  اقليم  على  جــدا  كبرية  اآفــاق 
التي اختريت كبلدية منوذجية يف م�ساريع 

كبدال .

التح�سي�سية  الــقــافــلــة  انــطــلــقــت، 
جتاه  االإجتماعي  بالن�ساط  اخلا�سة 
وذلك  خن�سلة،  بوالية  الظل  مناطق 
الوطني  الــربنــامــج  جت�سيد  اإطـــار  يف 
على  البيت  يف  املاكثة  املــراأة  لت�سجيع 
الوطني  االإنــتــاج  م�سار  يف  اال�ــســرتاك 

مب�ساركة ال�سركاء االجتماعين.
احلامة  ببلدية  انطلقت  القافلة، 
بالتن�سيق  اجلوارية  اخلاليا  تتقدمها 
وكناك  )انــاد،  الت�سغيل  قطاعات  مع 
واوجنام(، حيث مت زيارة كل من قرى 
من  وذلــك  والركنية  املنزل  ــروب  اخل
املوجهة  االآلــيــات  خمتلف  �سرح  اأجــل 
القافلة  هــنــاك،  املـــــراأة  دعـــم  نــحــو 
طامزة  بلدية  �سملت  التح�سي�سية 

والزيري�ص  �سانتقومة  قرية  من  بكل 
وبلدية طامزة القدمية.

الت�سغيل،  قطاعات  مــن  امل�ساركون 
الن�ساء  لفئة  املطلق  دعمهم  اأكـــدوا 
املـــراأة  وت�سجيع  بــالــبــيــت  ــاكــثــات  امل
الريفية القاطنة بالف�ساءات الريفية 
خا�سة مبناطق الظل من خالل اإطالق 
عديد امل�ساريع امل�سغرة التي ت�ستطيع 
خلق  مــن  ومتكنها  هناك  املـــراأة  دعــم 
القافلة  وتتوا�سل  م�سغرة،  موؤ�س�سة 
التح�سي�سية اخلا�سة مبديرة الن�ساط 
الريفية  املــــراأة  لــدعــم  االجتماعي 
خمتلف  لت�سمل  بــالــبــيــت  ــة  ــث ــاك وامل
واليــة  تـــراب  عــرب  النائية  املــنــاطــق 

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

حممد.ع

�سفيقة. �ص

نوارة.ب

برنامج حت�شي�شي حول خماطر عدم التعر�ض لل�شم�ض يهدد مبر�ض "ه�شا�شة العظام" 
اإ�شتهالك املخدرات واملوؤثرات العقلية

العملية موجهة لفائدة املرتب�شني يف املعاهد ومراكز التكوينتزايد حالت الإ�شابة به يف اجلزائر ينذر باخلطر

ارتفاع اأ�شعار عالج الأ�شنان يرهق كاهل املر�شى واأطباء يربرون
ففي  ب�شحة جيدة،  ال�شخا�س  تعك�س مدى متتع  التي  املوؤ�شرات  اأهم  اأحد  الأ�شنان  تعترب �شحة 
كثري من الحيان يتم اكت�شاف عديد من الأمرا�س من خالل حالة الأ�شنان والفم واللثة اإل اأن اأغلب 
التي  ال�شر�س  اإ�شابة  يف  اإل  الأ�شنان  طبيب  يزورون  ول  اأ�شنانهم  ب�شحة  يهتمون  ل  الأ�شخا�س 

ت�شاحبها اآلم مربحة ل حتتمل.
االأ�سنان  اأمرا�ص  كون  من  الرغم  على 
واللثة من اأكرث االأمرا�ص التي ت�ستدعي 
التدخل الطبي اإال اأن الكثريين يتغا�سون 
عن ذلك ويحاولون التحايل على اأنف�سهم 
با�ستعمال الطرق "البدائية" يف تخفيف 
حدة االآالم وذلك ب�سبب الغالء الفاح�ص 
على  االأ�ــســنــان  ترميم  عمليات  ملختلف 
تفوق  حيث  والتغليف  احل�سوات  غــرار 
هذه االأ�سعار 6000 دج ناهيك عن �سور 
احلــاالت  بع�ص  تتطلبها  التي  االأ�سعة 
وتــعــدد اجلــلــ�ــســات خــا�ــســة حــن تكون 
االأ�سنان م�سو�سة ومهرتئة، ليتطلب ذلك 
احل�سول  من  للتمكن  االدخــار  من  اأ�سهرا 
اأ�سعار  تــرتاوح  كما  الــالزم،  العالج  على 
 05 االأ�سنان بن  عمليات تركيب تقومي 
�سعر  يرتواح  بينما  �سنتيم،  مالين  و10 
دج   1000 بــن  الطبية  اال�ــســتــ�ــســارات 

و1500 دج لدى بع�ص اأطباء االأ�سنان. 
عيادات  بع�ص  اإىل  قادتنا  زيــارة  ويف 
عدد  اأكــد  باتنة  بوالية  االأ�سنان  طب 
مــن املــواطــنــن اأنــهــم غــري قــادريــن على 
خا�سة  اأ�سنانهم  عالج  تكاليف  تغطية 

تعرفه  الذي  امل�سبوق  غري  االرتفاع  بعد 
اإىل  يدفعهم  ممــا  اجلــزائــريــة،  ال�سوق 
خالل  من  الت�سديد  وطلب  اال�ستدانة 
دفعات متفرقة ليت�سنى لهم امتام عملية 
العالج، ونا�سدوا اأطباء اال�سنان تخفي�ص 
ال  اجلميع،  متناول  يف  لت�سبح  االأ�سعار 
عن  تخلوا  املر�سى  مــن  كثريا  اأن  �سيما 
على  قدرتهم  لعدم  نظرا  العالج  متابعة 

ت�سديد اأق�ساطه. 
ــو  ــراح ـــربر اأطـــبـــاء وج مـــن جــهــتــهــم ي
بارتفاع  الفاح�ص  الغالء  هذا  اال�سنان 
والتجهيزات  الــطــبــي  الــعــتــاد  ــار  ــع ــس اأ�
امل�ستخدمة  املــواد  غالء  اإىل  باالإ�سافة 
يف ح�سوات وتغليف اال�سنان كما اأن ذلك 
كبريين،  وتركيز  جهد  بــذل  ي�ستدعي 
"ب.م"  الدكتورة  اأكدت  لنا  حديثها  ويف 
املعمول  اال�ــســعــار  اأن  اأ�ــســنــان  جــراحــة 
الو�سع  مع  �سيما  ال  منطقية  حاليا  بها 
بات  اأيــن  كورونا  جائحة  فر�سته  الــذي 
امل�ستعملة  املــواد  اقتناء  ان  ال�سعب  من 
االأ�سنان  واإ�ــســالح  وترميم  جراحة  يف 
وقطع  الــتــجــهــيــزات  اإىل  ــة  ــاف ــس ــاالإ� ب

واالأدوات  امل�ستلزمات  من  وغريها  الغيار 
هناك  اأن  الدكتورة  واأ�سافت  الــالزمــة، 
ا�ستثناءات يقوم بع�ص االأطباء مبوجبها 
ل�سعيفي  بالن�سبة  االأ�سعار  بتخفي�ص 

الدخل واملعوزين وفئة االأطفال. 
النظر  اإعادة  ب�سرورة  املواطنون  ويطالب 

ملختلف  ليت�سنى  االأ�سنان  عــالج  اأ�سعار  يف 
ب�سحة  اأكـــرث  الــعــنــايــة  املجتمع  �ــســرائــح 
االأ�سنان واللثة، خا�سة اأن اإهمالها يت�سبب 
اأمرا�ص  بعدة  االإ�سابة  يف  الوقت  مرور  مع 
نتيجة  اله�سمي  واجلــهــاز  القلب  ت�سيب 
الت�سيب، وباملقابل ين�سح االأطباء واخلرباء 

واالأ�سنان  الفم  ب�سحة  االهتمام  ب�سرورة 
من خالل التنظيف الدوري لالأ�سنان والفم 
�سحة  على  ممكنة  مدة  الأطول  للمحافظة 
املتكررة  الزيارة  عن  واال�ستغناء  االأ�سنان، 
عن  املرتتبة  وامل�ساريف  االأ�سنان  لعيادات 

ذلك. 

تعاين املئات من الن�ساء يف اجلزائر، من 
ي�سكل  بات  الذي  العظام  ه�سا�سة  مر�ص 
وخا�سة  ل�سحتهن  املهدد  الع�سر  مر�ص 
ــنــوات االأخــــــرية، اأيــــن اأكــد  خـــالل الــ�ــس
خمت�سون يف طب العظام وطب االأ�سنان اأن 
هذا املر�ص تزيد االإ�سابة به لدى الن�ساء 
يزيد  كما  اأ�سباب  لعدة  الرجال  من  اأكرث 
لدى  االأ�سنان  و�سعف  اللثة  م�ساكل  من 
هذه الفئة بالذات على اختالف االأعمار 
يرتب�ص  عــويــ�ــص  م�سكل  اإىل  ليتحول 
التغذية  ثقافة  غــيــاب  ظــل  يف  ــراأة  ــامل ب
من  ال�سم�ص  الأ�سعة  والتعر�ص  ال�سحية 

."3 D"اأجل احل�سول على فيتامن
كما اأكد ال�سيد ح�سناوي طبيب اأ�سنان، اأن 
م�ساكل �سعف االأ�سنان وتعر�سها لل�سقوط 
م�سكل  اإىل  راجعة  كلها  اللثة  وم�ساكل 
االإن�سان  ج�سم  يف   3 دي  الفيتامن  نق�ص 

االأكرث  اليوم  باتت  التي  ــراأة  امل وخا�سة 
الذي  االأمــرا�ــص  من  النوع  لهذا  عر�سة 
مقارنة  اليوم  فاملراأة  العجز،  اإىل  يــوؤدي 
والتي  كثريا  لل�سم�ص  تتعر�ص  ال  باملا�سي 
تعد اأهم م�سدر لهذا الفيتامن الذي يقي 
اأن  اجل�سم من مر�ص ه�سا�سة العظام كما 
وهو  �سحية،  تعد  مل  زمننا  يف  التغذية 
ال�سبب الذي زاد من ن�سبة االإ�سابة بهذا 
خالل  للن�ساء  بالن�سبة  العظام  االأخــري 
ال�سنوات االأخرية وحتول هذا املر�ص اإىل 

م�سكل عوي�ص.
يف  خمت�سون  ـــد  اأك الــ�ــســيــاق،  ذات  ويف 
الن�ساء  من  عالية  ن�سبة  اأن  العظام  طب 
العظام  ه�سا�سة  مبر�ص  ي�سنب  باجلزائر 
وخا�سة االأمهات نتيجة احلمل واالإر�ساع 
مقابل عدم احل�سول على الكم الكايف من 
الكال�سيوم،  وكذا  ال�سرورية  الفيتامينات 

لتزيد ن�سبة نق�ص هذا االأخري من �سعف 
ما  �ــســريــع،  ب�سكل  وه�سا�ستها  الــعــظــام 
الوقاية  بثقافة  التحلي  فعال  ي�ستدعي 
التي تغيب عن ذهنيات اجلزائرين �سواء 
التعر�ص  اأو  ال�سليمة  التغذية  حيث  من 
الريا�سة  وممــار�ــســة  ال�سم�ص  الأ�ــســعــة 
وغــريهــا، وجتــنــب االأدويــــة الــتــي توؤثر 
اأمرا�ص   اأدويـــة  غــرار  على  العظام  على 
احل�سا�سية التي يتم ا�ستهالكها بكرثة من 
الوزن  لزيادة  طلبا  الن�ساء  بع�ص  طرف 
والتخل�ص من النحافة والتي ت�سهد اإقباال 
كبريا لذات الغر�ص ح�سب ما اأكده بع�ص 
التاأثري  من�ساأنه  الــذي  االأمــر  ال�سيادلة، 
�سلبا على �سالمة اجل�سم وخا�سة العظام، 
علما اأن من اأهم االآثار ال�سلبية اجلانبية 
يف  الت�سبب  هي  االأدويـــة  من  النوع  لهذا 

ه�سا�سة عظام م�ستهلكها.

ـــة  ــح اأمـــــن والي ــال �ـــســـطـــرت، مــ�ــس
مديرية  مــع  بالتن�سيق  خن�سلة، 
ــم املــهــنــيــن،  ــي ــل ــع ــت الــتــكــويــن وال
خماطر  حــول  حت�سي�سيا  برناجما 
اإ�ــســتــهــالك املـــخـــدرات واملـــوؤثـــرات 
ــعــمــال  ــت ــس الــعــقــلــيــة وخمــاطــراال�
االإجراءات  وكذا  لالأنرتنت  ال�سيء 
الوقائية من جائحة كورونا كوفيد 
ومراكز  معاهد  طلبة  لفائدة   19
التكوين والتعليم املهنين بالوالية.
العملية، اأ�سرف عليها رئي�ص خلية 
االإت�سال والعالقات العامة بح�سور 
كل من رئي�ص فرقة مكافحة اجلرائم 
مكافحة  فرقة  رئي�ص  االإلكرتونية، 

امل�سروعباملخدرات  غــري  ـــار  االجت
لل�سرطة  ــلــحــةالــوالئــيــة  بــاملــ�ــس
االنطالقة  كانت  ــن  اأي الق�سائية، 
والتمهن  املهني  التكوين  مبــركــز 
احلفيظ  عــبــد  اأونــيــ�ــســي  ال�سهيد 
ذلك  بعد  لت�سمل  خن�سلة  مبدينة 
املراكز واملعاهد االأخرىالتي تهدف 
الوالية  اأمـــن  م�سالح  خاللها  مــن 
من  النوع  هذا  تفاقم  من  احلد  اإىل 
اجلرائم، مع تر�سيخ ثقافة وقائية 
اأيــن  الــطــلــبــة،  فــئــة  لـــدى  �سيما  ال 
من  كبريا  ا�ستح�سانا  العملية  لقيت 
قبل الطلبة باالإ�سافة اإىل الطاقم 

الرتبوي واالإداري باملركز.

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالأحد  18  فورار 2971/ 28  فيفري 2021 املوافق لـ 16 رجب  111442

يومية اإخبارية عامة
املنطقة احل�سرية الثانية  جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

الهاتف: 033.29.18.51  الفاك�ص: 033.29.18.51
journalelauresnews@gmail.com :الربيد االإلكرتوين

عنوان واحد يجمعنا



�مل�صرح �جلهوي بالعلمة يحت�صن �لعر�س 
�ل�صريف مل�صرحية "�ملر�أة �لثانية" 

د�ر "�ملميزون" �لعاملية تعلن عن م�صابقة يف �لرو�ية 
موجهة للن�صاء �ملبدعات

�ملقهى �لثقايف �جلامعي "�لبي�س"  يطلق م�صابقة وطنية 
جامعية يف �لق�صة �لق�صرية

والن�شر  للطباعة  العاملية   املميزون  دار  اأعلنت 
موجهة  اأدبــيــة  م�شابقة  افتتاح  عــن  بفرن�شا 
للمراأة،  العاملي  اليوم  املبدعات مبنا�شبة  للن�شاء 
فيفري   25 منذ  انطلقت  التي  امل�شابقة  وهــي 
من  الثاين  يــوم  للم�شاركة  اجــل  اآخــر  ــددت  وح
يف  االأدبــيــة  االأعــمــال  لت�شتقبل  الــقــادم  مار�ص 
ب  �شفحاتها  عــدد  حــدد  التي  الــروايــة  �شنف 
على  اإر�شالها  ويتم  وورد  ب�شيغة  �شفحة   100
الــربيــد االلــكــرتوين اخلــا�ــص بــالــدار وموجهة 
العربي،  الوطني  م�شتوى  على  املبدعة  للمراأة 
ليح�شل الفائز االأول على الطبع املجاين لـ 100 
ن�شخة من عمله اإ�شافة اإىل امتيازات اأخرى يف 
على  والثالث  الثاين  الفائزان  يتح�شل  حني 

فر�شة لطبع 50 ن�شخة من عملهم.
للطباعة  العاملية  "املميزون"  دار  اأن  ويجدر 
والن�شر املتواجد مقرها بفرن�شا قد تاأ�ش�شت منذ 

وجيزة  فرتة  وخالل  متكنت  اأنها  اإال  فقط  اأيام 
التوا�شل  مواقع  على  كبر  تفاعل  حتقيق  من 
وطبع  ن�شر  طــلــبــات  تلقت  كــمــا  االجــتــمــاعــي 
عديدة وي�شرف عليها دكاترة من الوزن الثقيل 
الكاتب  ويديرها  العربية،  الــدول  خمتلف  من 
ت�شريح  وخالل  اأكد  الذي  نيال  مراد  وال�شاعر 
روح  اأ�شلوب  �شتعتمد  الدار  اأن  نيوز  لالأورا�ص  له 
اال�شتغالل  على  و�شتق�شي  العمل،  يف  اجلماعة 
الذي يعاين منه الكتاب واملوؤلفون كما اأنها تهدف 
اإىل �شنع التميز يف هذا العمل، و�شتك�شر حاجز 
الرداءة التي تتخبط فيها عديد موؤ�ش�شات ودور 
اإىل  االأعمال  من  النوع  هذا  حولت  التي  الن�شر 

جتارة مربحة ال اأكرث.

التابع  البي�ص  اجلامعي  الثقايف  املقهى  اأعلن 
لنادي "Minds Club" عن اإطالقه مل�شابقة 
وطنية يف �شنف الق�شة الق�شرة موجهة للطلبة 
امل�شتويات  كافة  يف  التمدر�ص  قيد  اجلامعيني 
والتخ�ش�شات، اأين �شتت�شمن الطبعة االأوىل من 
هذه امل�شابقة التي ت�شرتط امل�شاركة مبجموعة 
ن�شر  �شيتم  حــيــث  هــامــة  جــوائــز  ق�ش�شية 
املجموعة الفائزة يف طبعة جزائرية م�شرتكة 

للمجموعة  امل�شكلة  الق�ش�ص  اإحــدى  وحتويل 
الفائزة اإىل فيلم ق�شر يعود للكاتب ما ن�شبته 
50 باملائة من كل جائزة �شيح�شل عليها الفيلم 
ن�شره  الذي  البيان  ح�شب  ال�شيناريو،  جمال  يف 

النادي على �شفحته اخلا�شة.
اإحدى  حتويل  �شيتم  انه  االأخــر  هذا  اأكــد  كما 
الق�ش�ص امل�شكلة للمجموعة اإىل عر�ص م�شرحي 
مونودرام على اأن تعود ما ن�شبته 20 باملائة من 

كل عر�ص مدفوع ون�شف املبلغ يف حالة ح�شول 
اإىل  اإ�شافة  عر�ص  اأف�شل  جائزة  على  العر�ص 
mids Club للتميز االإبداعي، و�شيعلن  درع 
عن القائمة الق�شرة املتكونة من ثالثة اأ�شماء 
الفائزة  املجموعة  عن  واالإعــالن  ماي   10 يوم 
يوم 19 ماي بالتزامن مع اليوم الوطني للطالب 
اجلامعي  ــز  ــرك امل يحت�شنه  خــا�ــص  حــفــل  يف 

البي�ص.

�شرق  بالعلمة  اجلهوي  امل�شرح  احت�شن 
االأول  ال�شريف  العر�ص  �شطيف  والية 
للمخرج  الثانية"  "املراأة  مل�شرحية 
اإدري�ص بن �شرنني ون�ص �شارة بوخاري 
و�شينوغرافيا ملراد بو�شهر، فيما �شارك 
امل�شرحية جمموعة من  يف متثيل هذه 
دور�شاف  اأيــة  منهم  ال�شاب  الفنانني 

خريف، مي�شو، و�شهرزاد و�شام كاملة. 
وتتناول هذه امل�شرحية ح�شب املخرج 
تدعى  فتاة  ق�شة  �شرنني  بن  اإدريــ�ــص 
اأمها  مع  الفنان  والدها  تركها  حيزية 
اأ�شتاذة  وهي  اأخــرى  اإمــراأة  مع  ليتزوج 
مع  اجلمهور  لي�شافر  العربية،  للغة 
ــــداث مــغــامــرة فــنــانــة تــكــافــح بني  اأح
حيث  ال�شطوع،  ومعركة  البقاء  �شراع 
االأم  �شيطرة  حتت  "حيزية"  تعي�ص 
اأ�شتاذة  ت�شبح  بـــاأن  اأجــربتــهــا  الــتــي 

ت�شبح  اأن  تريد  وهــي  العربية  اللغة 
الفتاة  فنانة مثل والدها وهو ما جعل 
االأوىل  خمتلفتني،  ب�شخ�شيتني  تعي�ص 
والثانية  عدوانية  باطنية  �شخ�شية 
هي ال�شخ�شية الظاهرة وهي مت�شنعة 

حيث تخ�شع الفتاة ل�شيطرة والدتها.
ويعد هذا العمل امل�شرحي املحرتف هو 
قدم  اأن  بعد  �شرنني  بن  للمخرج  االأول 
وقت  يف  للهواة  م�شرحية  اأعمال  عدة 
اأعمال  عــدة  املخرج  قــدم  كما  �شابق، 
االأفـــالم  فــئــة  يف  خــا�ــشــة  �شينمائية 
ميالد"  "عيد  فيلم  خالل  من  الق�شرة 
اأح�شن  جــائــزة  عــلــى  حتــ�ــشــل  الــــذي 
مهرجان  يف   2013 �شنة  خــالل  فيلم 
يف  م�شاركته  جــانــب  اإىل  م�شتغامن، 

اأعمال اأخرى كمخرج م�شاعد

�صطيف تزامنا واليوم العاملي للمراأة

ب�صكرة

عبد الهادي. ب

رقية. ل

حــوار

ب�صكرة ت�صتح�صر مناقب �لفنان �لر�حل 
�أربعينيته رحماين" يف  "�ل�صعيد 

يف حني مت توقيع اتفاقية �شراكة تعاون يف جمال التكوين العلمي والثقايف
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بعامل  نتعلق  يجعلنا  ما  �سيء  هنالك 
�لنور  ي�سبه  خيط   يبد�أ  ثم  �لكتابة، 
حدث  هل  �أي�سا،  كتابا  لنكون  لدعوتنا 
جمال  يف  ب��د�ي��ات��ك  ع��ن  معك،  ذل��ك 

�لكتابة؟
القدرة  يفقد  حني  كاتبا  املرء  ي�شبح 
توؤمله،  التي  باالأ�شياء  النطق  على 
اأكتب   ـــا   واأن �شغرة   كنت  اأن  فمنذ 
فقد   اخلــا�ــص  دفـــرتي   يف  يومياتي 
االأخـــرى  حياتي  الكتابة  اعــتــربت 
الذي  ال�شخ�شي  وملجئي  ال�شرية، 
ق�شة  اأول  كتبت  دائما،  اإليه  اأهــرُب 
غر  الهجرة  عن  املفر؟  اأيــن  بعنوان 
خواطر  جمموعة  وتلتها  ال�شرعية 
حمطة   اأول  عند   رحــايل  و�شعت  ثم 
خالل   من  االأدب  عــامل  نحو   متجهة 

كتابي االأول وت�شتمر احلياة..

بودي �أن �أ�سالك عن كتاباتك �لق�س�سية 
ك��م��ا �خل���و�ط���ر، ح��دث��ي��ن��ا �أك����ر عن 

تفا�سيلها؟
ــاء  ــي ــش ــامــت عـــن االأ� هـــي تــعــبــر �ــش
هي  مهجتي،  يف  العاقلة  ال�شارخة 
ـــي و كل  ـــاع ـــن اأوج تــعــبــر عــنــي وع
اأ�شطرها  بــني  ـــوادي،  ف يف  يــجــول  مــا 

ر�شائل. 

يف  دور  �لعائلي  للمحيط  ك��ان  هل    
ما  �أد�ب  تخ�س�سك  �أن  �أم  ب���روزك، 

جعلك  تكتبني ب�سغف؟
مل يكن للمحيط العائلي وال لتخ�ش�شي  
دور يف بروزي  بل  �شغف الكتابة مما 

جعل ن�شري لكتاب خا�ص حلما..

هل هنالك من �لكتاب �لذين تاأثرت بهم 
وبكتاباتهم جعلك تقررين �أن تز�حمي 

كتاب �الأدب ؟
نعم ، تاأثرت بالكاتبني م�شطفى لطفي 

املنفلوطي و اأدهم ال�شرقاوي .

"وت�ستمر �حلياة" يبدو  موؤلف  ماذ� عن 
�أنها نزعة تفائلية للو�قع؟

واالأمــل  التفائل  من  نــوع  فيه  اأجــل،  
اأن  فــكــرة  اإيــ�ــشــال  خــاللــه  مــن  اأردت 
ُعْمرك  لن  يكون ُكله ربيعا �شتتناوب 
تلفحك  االأربـــعـــة  الــفــ�ــشــول  عليك 
�شقيع  يف  وتتجمد  اخليبة  حـــرارة 
الوحدة وتت�شاقط اأحالمك الياب�شة 
كما  جديد  من  �شتزهر  حياتك  ولكن 
ال�شر هناك خر حتمًا، هناك  يوجد 
اجلروح  �شت�شفى  االأمل  �شيزول  اأمــل، 
اأن  الــطــويــل  الــطــريــق  لــهــذا  بــد  وال 

ينتهي ..
يرى  اأن  حا�شاه  بعفوه  اهلل  �شيكرمنا 
يجربه،  وال  منك�شًرا  عــبــده  خــاطــر 
اأن  للحياة  بد  ال  �شيء  كل  رغم  واأنــه 

ت�شتمر .. 

من  نكهة  ��سفاء  على  تعتمدين  هل 

ميكن  هل  كتاباتك،  د�خ��ل  �لفل�سفة 
��ساءة �ملو�سوع مبزيد من  �لتعليق؟

يف  اأبـــــدا  الــفــلــ�ــشــفــة  اأقـــحـــم  مل  ال، 
نكهة  مع  ب�شيط   فاأ�شلوبه   كتاباتي، 

من الت�شويق وال�شرد اجلميل. 

هل كان لك جتربة يف معار�سة وطنية 
�لقر�ء  فعل  ردة  كانت  وكيف  للكتاب، 

كما �لنقاد لباكورة �أعمالك؟
اأي  يف  بكتابي  بعد  ــارك   ــش اأ� مل  ال، 
زمن  يف  �شدر   الأنــه  للكتاب  معار�ص  
فعل  ردة  كــانــت  )كـــورونـــا(،  ــاء  ــوب ال
ــد هلل مل  ــم الـــقـــراء اإيــجــابــيــة واحل
اأتلقى لليوم ردا �شلبيا  فكل من اقتناه 
اأعجبه الأنه  يحمل يف طياته  ق�ش�ص 
والكثر  قلوبهم  والمــ�ــشــت  واقــعــيــة 
و  اأعرفهم   واأين   اأخــربين  منهم  قد 

اأكتب عنهم..

�إن كان ي�ساورك �سيء  �أ�ساألك  دعيني 
من �لندم على تقدمي هذ� �لعمل؟

وفخورة  كثرا  بــه  فــخــورة  اأبـــدا،  ال 
ال�شعاب  كــل   حتــدت   التي  بنف�شي 
قاهرة  �شبه   كانت  التي  والــعــوائــق 

واحلمد هلل يف االأخر و�شعته. 

ماذ� تخبئني يف عامل �الأدب من جديد، 
�لو�سول  تريدين  �لتي  طموحاتك  وعن 

�إليها؟
�شوف يكون  يل عمل  اأدبي  ثاين  اإن 
�شهادة  على  حت�شلي  بعد  اهلل  �شاء 
لن  وجل  عز  املــوىل  بــاإذن  البكالوريا 

اأف�شح  عن االأمر  ليبقى  مفاجئة..
اأود  الو�شول  اإىل اأعلى قمة  ي�شتحقها 
والدّي، واأن  يبقى  اإ�شمي  يف ال�شاحة 
واأكــون قدوة  ولو  ل�شخ�ص   االأدبية  

ما..

"هند بخاخ" كاتبة تب�سط كلماتها على 
التاأمل والتفاوؤل يف م�ؤلفها "وت�ستمر احلياة"

تكتب �ل�سابة يف مقتبل �لعمر �لكتابي "هند بخاخ" بجميل �لكلمات �ملدعاة �إىل �لتاأمل �لب�سيط و�لعفوي مبزيج من �الأمل و�ملحبة �لتي تركح 
على ب�ساط �لب�ساطة، يف موؤلفها "وت�ستمر �حلياة"، حيث ت�ستعد لتفرج عن رو�يتها �الأخرى �لتي �ستكون مفاجئة لقر�ئها، من مو�ليد 2002، 

طالبة �سنة ثالثة من �لطور �لثانوي �سعبة �أد�ب وفل�سفة وكاتبة ق�س�س وخو�طر، م�ساركة يف كتب جامعة تفتح قلمها "لالأور��س نيوز"
مت، �الأ�سبوع �ملن�سرم، توقيع �تفاقية �سر�كة وتعاون يف جمال �لتكوين �لعلمي بني �مل�سرح �جلهوي بب�سكرة و�ملعهد �لعايل 
ملهني فنون �لعر�س و�ل�سمعي �لب�سري بقاعة �لفكر و�الأدب ر�سا حوحو و�سط مدينة ب�سكرة، �أين مت �لتطرف �إىل حثيثات 

�ل�سر�كة بني �ملوؤ�س�ستني و�سبل تعميقها.
من جهة اأخرى �شهدت ذات 
اأربيعية  تنظيم  القاعة 
ال�شعيد  ــراحــل  ال للفنان 
رحــــمــــاين ابـــــن عـــرو�ـــص 
بح�شور  وذلـــك  ــزيــبــان  ال
ــني  ــان ــن ــف كـــوكـــبـــة مــــن ال
ــــذي  ـــــني ال ـــــي ـــــادمي واالأك
الفقيد  مناقب  ا�شتح�شروا 
ــم واملـــكـــون  ــل ــع ومــــاأثــــر امل
والكاتب واملخرج امل�شرحي 
ال�شاحة  فــقــدتــه  ــــذي  ال
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 12 

جانفي املن�شرم.
امل�شرح  �شفحة  عرب  ين�شر  الذي  الركح  ف�شاء  يف  وجاء 
"خل�شر"  املكّنى  رحماين  ال�شعيد  اأن  بب�شكرة،  اجلهوي 
 ،1950 مواليد  من  اجلزائري  امل�شرح  فواني�ص  من  يعد 
كيلومرًتا   560( ب�شكرة  بحا�شرة  راأ�شه  م�شقط  يف  برز 

جنوبي �شرق اجلزائر العا�شمة(. 
بقلب  ال�شعبي  برم�شان  زقــاق  يف  رحماين  ال�شعيد  ن�شاأ 
ال�شهادة  على  حت�شل   ،1950 �شنة  ب�شكرة  مدينة 
معهد  اإىل  توجيهه  ــرى  وج االأهــلــيــة،  ثــّم  االبتدائية 
ل  وف�شّ درا�شته  يتمم  مل  لكّنه  بباتنة،  املعلمني  تكوين 
بربج  الدرامية  الفنون  مبعهد  مبّكرة  �شّن  يف  االلتحاق 
التمثيل )1974(  الكيفان، وتخّرج منه ب�شهادة يف فن 
اأرد�ص  �شعد  اأمثال  العمالقة  اأيــادي  على  تتلمذ  بعدما 

وكرم مطاوع وحممد �شويحي واألفريد فرج.
عاد اإىل م�شقط راأ�شه يف اأوا�شط �شبعينات القرن املا�شي، 
وعكف على تكوين جيل من الفنانني على منوال احميدة 
خيذر، �شعيد خليفي، نور الدين لعلى، عز الدين مرزوق، 
عا�شوري،  �شالح  حممد  حميدي،  ب�شر  طينة،  حممد 
جمال بو�شياف، عبد الكرمي العلمي، جمال نوبات، علي 

تبلبايل، ل�شعد رحماين، يو�شف ديدي�ص وغرهم.
بالتزامن اأبدع ال�شعيد رحماين املكّنى "دخي" يف كتابة 
مري�ص،  عــامل  اأبــرزهــا:  عــديــدة  م�شرحيات  ـــراج  واإخ
املفت�ص، العجلة تدور، الزيارة االأوىل والقائمة طويلة، 
كما اأبدع الفنان الناب�ص مع والده البّناء ح�شني يف ن�شر 

املوّدة لدى كل من عرفوا عائلة رحماين.

املخ�شرم  املــخــرج  ويــقــول 
ال�شعيد  اأّن  خــودي  اأحمد 
رحماين كان ميلك قدرات 
للعادة  خــارقــة  متثيلية 
يكون  الأن  تر�شحه  كانت 
ظهوره  لكن  عاملًيا،  فناًنا 
�شغرة  اأدوار  على  اقت�شر 
اأنتجها  اأعــمــال  يف  اأّداهــــا 
ــفــزيــون اجلـــزائـــري  ــتــل ال
من  الـــثـــاين  الــنــ�ــشــف  يف 

�شبعينات القرن املا�شي.
اإىل  وي�شر احميدة خيذر 
قّدم  رحماين  ال�شعيد  اأّن 
درو�ًشا يف امل�شرح بكل من متو�شطة ال�شيخ العابد وثانوية 
النواة  يوؤ�ّش�ص  اأن  قبل  بب�شكرة،  مهيدي  بن  العربي 
عا�شمة  يف  الدرامية  للفنون  البلدي  للمعهد  االأوىل 
الزيبان، حيث نه�ص بالت�شير والتكوين واعداد ال�شباب 
من الهواة تكويًنا معّمًقا يف امل�شرح، وهو ما اأثمر دفعات 

من �شانعي الفرجة يف �شماء ب�شكرة.
وتوقف ال�شعيد رحماين عن االخراج يف ت�شعينات القرن 
املا�شي اإثر غلق املعهد البلدي للفنون الدرامية، وا�شتغل 
التحاقه  ب�شكرة، قبل  الن�شيج يف  ثقافًيا مبعمل  من�شًطا 
اأورالل  يف  ال�شباب  دار  عرب  والريا�شة  ال�شباب  بقطاع 
لُيعاد ادماجه بقطاع الثقافة  واملركز الثقايف بالعالية، 
على  اأحيل  حتى  بب�شكرة  الثقافة  مديرية  بّوابة  عرب 

التقاعد.
املن�شط  "دليل  و�شمه  كتاًبا  رحــمــاين  ال�شعيد  ـــف  اأّل
للم�شرح وطنًيا يف  االأوىل  فاز باجلائزة  امل�شرحي"، كما 
له  وكان   ،1984 عام  الثورة  الندالع  الثالثني  الذكرى 
عبد  للمخرجني  و"رفيق"  زملاط"  "بن  فيلمي  يف  ظهور 

الرزاق هالل و�شم�ص الدين بوطبة.
جانفي  ع�شر  الثاين  يف  رحماين  ال�شعيد  روح  فا�شت 
يف  تاأبينيته  و�شهدت  خالدة،  �شتظّل  اآثاره  لكن   ،2021
ب�شكرة  ر�شا حوحو يف  اأحمد  بقاعة  واالأدب  الفكر  دار 
ل�شّناع  قوًيا  ح�شوًرا  2021(؛  فيفري   24 )االأربــعــاء 
االإبداع يف منطقة �شتظّل تفخر وت�شتلهم نب�ص ال�شعيد 

رحماين
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باتنة

�إ�ستهبال
واحد يغر على مرتو بزاف ، مر�شت  

راح عند الدكتور ، قال له مرتي مري�شة
قال له خليها تتف�شل

 ، جبتها�ص  مــا  اأنـــا  لــه  قــال 
بطاقتها  جــبــتــلــك  بــ�ــشــح 

ال�شخ�شية
فح�ص  الــــدكــــتــــور  راح 
البطاقة بال�شماعة ، وقال 

له : ب�شيطة �شوي التهابات 
واأعطاه م�شاد حيوي

الزوج : واإذا ما حت�شنت�ص يا دكتور
الدكتور : جيب يل البا�شبور!!.

تهرتيف
واحد راح للطبيب

قالو البارح بايت نهرتف
بحمار يجري مورايا

الطبيب: وا�ص تع�شيت؟
املري�ص: قرنينة

ع�شاه  كليتلو  الــطــبــيــب: 
وجاي تهرتف عندي!!.

�أمنية
ـ غبي طلع لو عفريت قال لو اأطلب 

"اأمنية"
الرقم  نعرف  ما  واهلل  لــو:  قــال  الغبي 

تاعها؟!.

معلومات م�سلية

املكن�سة

اأمثال �سعبية

• اأكرث من 65% من الب�سر ي�ستخدمون االإنرتنت 
للهروب من م�ساكلهم االجتماعية.

اأن  طاجيك�ستان  يف  الن�ساء  جمال  عالمات  • من 
تكون حواجب املراأة مرتابطة.

فاإن  اأفريقيا  غرب  يف  البحريات  جتف  عندما   •
التعاي�ص  ت�ستطيع  االأفريقي"  "ال�سلمون  �سمكة 
يف  نف�سها  وو�سع  االأر�ــص  يف  بالدخول  اجلفاف  مع 
وتعي�ص  منها  لتتنف�ص  فوقها  فتحة  وثقب  �سرنقة 
ترتوي  وعندما  �سنوات،   5 اإىل  ي�سل  �سبات  يف 

االأر�ص باملاء واملطر تخرج من جديد.
جزر  جمموعة  على  يعي�ص  �سعب  امليالنيزيون   •
الب�سرية  ال�ساللة  هــي  ا�ــســرتالــيــا،  مــن  بــالــقــرب 

الوحيدة التي متتلك جلد ا�سود و�سعر اأ�سفر.
الن�ساء. من  هم  العامل  فقراء  % من   70 •

نوع  لي�ص  العامل  حول  لل�سمنة  م�سبب  اأكــرب   •
الغازية،  املــ�ــســروبــات  بــل  نــاأكــلــه،  الـــذي  الــطــعــام 

ف�سربها بانتظام يرفع ن�سبة ال�سمنة %41.
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جواب 
املحاجية

حاجيتكم 
اخلالة علجية 
�سلموها حلباب 
من كرث منافعها 

خاّلوها عند 
الباب

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن والع�شرون 

من �شهر فيفري
العزيز  عبد  العثماين  ال�سلطان   -  1870
البلغارية  الكني�سة  با�ستقالل  ي�سرح  االأول 

عن بطريركية الق�سطنطينية.
يقفز  بـــريي  األــــربت  االأمــريــكــي  ـ   1912
يف  االأوىل  لــلــمــرة  مــيــ�ــســوري  يف  طــائــرة  مــن 

التاريخ.
بن قدور  ال�سحفي اجلزائري عمر  ـ   1913
باللغة  ال�سادرة  "الفاروق"  جريدة  يوؤ�س�ص 
اأول  مــن  اجلــريــدة  ــذه  ه تعترب  و  العربية، 

اجلرائد االإ�سالحية يف اجلزائر.
يكت�سف  كاروثرز   واال�ــص  العامل  ـ   1935

مادة النايلون.
تغادر  الربيطانية  القوات  اآخــر  ـ   1948

الهند بعد احتالل دام مائتي عام.
كريك  وفرن�سي�ص  وات�سون  جيم�ص  ـ   1953
لـ  الكيميائي  للرتكيب  اكت�سافهما  يعلنان 
 25 يف  عنه  الر�سمي  االإعــالن  ومت   DNA
نيت�سر  جملة  يف  مقالهما  �سدور  بعد  اأفريل 

يف 2 اأفريل.
ي�سدرون  الفرن�سيون  الربملانيون  ـ   1957
ا�ستحداث  اإىل  الــرامــي  "هري�سانت"  قانون 
وحدات و جمال�ص ت�سريعية تعمل على ف�سل 

ال�سحراء اجلزائرية عن �سمالها.
جتارة  التفاقية  تن�سم  اجلزائر  ـ   1973

القمح املوقع عليها يف 1971.
1975ـ  تد�سن اخلط الهاتفي االأوتوماتيكي 

املبا�سر بن اجلزائر و فرن�سا.
1986 ـ اغتيال رئي�ص وزراء ال�سويد اأولوف 

بامل اأثناء خروجه من ال�سينما.
تعلن  العراق  �سد  التحالف  قوات  ـ   1991

وقف اإطالق النار.
اأول  ي�سن  االأطل�سي  �سمال  حلف  ـ   1994
 1949 يف  تاأ�سي�سه  منذ  ع�سكرية  عملية 

بق�سف مواقع لل�سرب يف البو�سنة.
اإىل  الغاز  �سخ  يف  ر�سميا  ال�سروع  ـ   2011
تقدر  حيث  مــيــدغــاز  ــوب  ــب اأن عــرب  اإ�سبانيا 
مرت  مليار  بـ11،4  االإجمالية  االأنبوب  طاقة 

مكعب �سنويا
ملجمع  ــام  ــع ال ــر  ــدي امل الــرئــيــ�ــص  ـ   2011
ح�سيلة  ــن  ع يك�سف  اجلـــزائـــر  ــاالت  اتــ�ــس
االأنرتنت  م�سجال قرابة  فيما يخ�ص   2010
من  باملائة   15 يعادل  مبا  م�سرتك  مالين   5

�سكان اجلزائر.
جامع  اإجنــــاز  ــغــال  اأ�ــس ــالق  ــط ان ـ   2012
اجلزائر الكبري ر�سميا املقرر ت�سييده ببلدية 
اإجمالية  بتكلفة  العا�سمة  ب�سرق  املحمدية 

مقدرة مبليار اأورو.
ي�سادق  الفرن�سي  ال�سيوخ  جمل�ص  ـ   2012
احلركى  �ستم  اأو  اإهــانــة  يدين  قــانــون  على 
الـــذيـــن خـــدمـــوا يف اجلــيــ�ــص الــفــرنــ�ــســي يف 

اجلزائر و باقي دول العامل.
2012 ـ وزير الطاقة يو�سف يو�سفي ي�سرح 
بن  املفاو�سات  اأن  ببجاية  تــواجــده  خــالل 
االأمريكية   واأنــاداركــو  اجلزائرية  احلكومة 
اجلزائر  لفائدة  تقدما  وت�سهد  متوا�سلة 
باأثر  املداخيل  على  الر�سم  دفــع  ق�سية  يف 
فيما  انقلبت  ما  �سرعان  الق�سية  لكن  رجعي 
بعد وا�سطرت اجلزائر اإىل اللجوء اإىل احلل 
مليار   05 الـ  يفوق  تعوي�ص  ودفع  بالرتا�سي 

دوالر.

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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عـــزيـــز  ولــــــــدك  عــــنــــدك  اإذا 
ـــع ـــي ـــرب ال يف  اأكــــ�ــــشــــيــــه  ـــك  ـــي عـــل حكـــمة

ل���دي���ك حاليا  ال���ت���ي  ال���ن���ع���م  يف  ف��ل��ت��ف��ك��ر 
املا�ضية ال���ب���اي���ا  يف  ال��ت��ف��ك��ر  م���ن  ب����دال 

�شورة م�شحكة

تفهمنا  راح  ــــك  راي يف  يــعــنــي  ـ 
ن�شوفوا  ــعــب..واّل  كــ�ــش احلــكــومــة 

اأ�شلوب اآخر للمفاهمة؟
حمزة.ي عني التوتة
امل�شكل ماهو�ص يف الفهم امل�شكل يف 
التطبيق الفوري للمفاهيم املفهومة 
�شي  يا  الوطنية  املفاهمة  الإجــراء 

حمزة؟!.
ـ لو كان اال�شتبداد رجال واأراد اأن 
الظلم  واأبي  ال�شر  اأنا  لقال  ينت�شب 
واأختي  الغدر  واأخي  االإ�شاءة  واأمي 
امل�شكنة وخايل الذل وعمي ال�شر؟

�شوقي لفتاحة خن�شلة
وجد مياه من يكون؟!!.

ــدة  ع يف  ــان  ــي ــل غ ــك  ــول ــق ي كـــي  ـ 
قطاعات..ماذا يتبادر اإىل ذهنك؟

بدر الدين يو�شفي خن�شلة
نطفي النار..؟!!.

تعاين  اأن  الــعــيــب  مــن  ــيــ�ــص  األ ـ 
اجلزائر من اأزمة حليب؟

فار�ص حوام العلمة
العيب االأكرب..يختفي خلف هذه 

االأزمة املفتعلة يا �شي فار�ص؟!.
ـ راين نعاين من �شوية م�شاكل يف 

حياتي واأنت يا �شي عالوة؟
فهيمة.غ باتنة
وا�شكون كيفك اإذا كنت اأنا نعاين 

من �شوية حياة يف م�شاكلي؟!.

يا ادرى 
وا�ص 

قرروا؟!



خالل 10 ايام

معاوية. �ص

خن�صلـة

مع ا�ضرتجاع امل�ضروقات

عبد الهادي. ب

�صطيف

متكنــت م�سالــح اأمــن واليــة �سطيف 
ممثلــة باالأمــن احل�ســري االأول باأمن 
دائرة العلمة ويف ظرف زمني مل يتعد 
اليومــن مــن توقيــف مقــرتف عملية 
�سرقــة، طالــت م�سكنا بو�ســط مدينة 
العلمــة، حيــث مت �سرقــة مبلــغ مــايل 
قــدره 270 مليــون �سنتيــم وطقــم من 
 17 امل�سوغــات الذهبيــة يتكــون مــن 

قطعة، ومت ا�سرتجاعها كلها.
ومتــت العمليــة عقب �سكــوى اأودعها 

�ساحــب م�سكــن و�سط مدينــة العلمة، 
عقــب تعر�ســه لعمليــة �سرقــة طالت 
منزلــه ا�ستهدف خاللــه الفاعل مبلغا 
ماليــا قدره 270 مليــون �سنتيم وطقم 
كامــل من امل�سوغــات الذهبيــة يتكون 
مــن 17 قطعــة، وعلــى الفــور با�سرت 
ذات امل�سالح حترياتها املعمقة انطالقا 
مــن امل�سكن امل�ستهــدف، حيــث تبن اأن 
الفاعــل حطــم البــاب ودخــل حمدثا 
فو�ســى مــن خــالل بعــرثة كل االأثاث، 

حيــث مت رفــع كل االأدلــة والقرائــن 
التــي بعد حتليلها اأف�ســت اإىل التو�سل 
للفاعــل، الــذي مت توقيفــه يف ظــرف 
زمني مل يتعد اليومن، وتبن اأنه اأحد 
اأقارب ال�سحية، بعد مواجهته باالأدلة 
اعــرتف باجلــرم املن�ســوب اإليــه حيث 
كان علــى علم اأنهم غائبون عن امل�سكن 
وا�ستغل ظــرف غيابهم لينفذ �سرقته، 
كما مت ا�سرتجاع كافة امل�سروقات التي 

�سلمت لل�سحية.

�شطيف  واليــة  اأمــن  م�شالح  متكنت 
احل�شري  ــن  ــاالأم ب بــاأفــراد  ممثلة 
ـــرابـــع عــ�ــشــر، مـــن تــوقــيــف 03  ال
عملية  يف  �شلوعهم  ثبت  اأ�شخا�ص 
بحي  متواجدا  م�شكنا  طالت  �شرقة 
�شطيف،  مدينة  و�شط  م�شكن   500
حيث ا�شتوىل خاللها الفاعلون على 
منزلية  كهرو  اأدوات  منزيل،  اأثــاث 

ومعدات خمتلفة.
والتي  ــاأخــرة  ــت امل الــ�ــشــكــوى  ـــم  ورغ
جاءت بعد غياب طويل من ال�شحية 
اإال  االأدلـــة،  �شح  ورغــم  امل�شكن  عن 
بف�شل  متكنوا  ال�شرطة  اأفـــراد  اأن 
حنكتهم ومتر�شهم من جمع معطيات 
اأحد  هوية  بتحديد  كفيلة  كانت 
رفقة  ال�شرقة  عملية  يف  ال�شالعني 
ببيع  قاما  باأنهما  تاأكد  كما  �شريكه 
الذي  االأ�شخا�ص  الأحد  امل�شروقات 
اإذ  امل�شروقات،  باإخفاء  توبع بتهمة 
القاطعة  باالأدلة  مواجهتهم  وبعد 
يتجراأ  مل  حــقــهــم  يف  املــكــتــ�ــشــفــة 
اإليه من  اإنكار ما ن�شب  اأحدهم على 

املن�شوب  باجلرم  ليعرتفوا  اتهامات، 
لهم.

وتوقيف ل�سو�س متلب�سني
 بال�سرقة ليال

م�شالح  متكنت  ثانية  عملية  ويف 
باالأمن  ممثلة  �شطيف  واليــة  اأمــن 
من توقيف ثالثة  الرابع  احل�شري 
03 اأ�شخا�ص من بينهم اأحد معتادي 
�شرقة  بعملية  متلب�شني  االإجـــرام 
الثانية  الــ�ــشــاعــة  ـــدود  ح يف  متــت 
�شباحا و�شط مدينة �شطيف، وهذا 
توابع  الل�شو�ص  ا�شتهدف  اأن  بعد 
نفعية  واأخـــرى  �شياحية  مركبات 
لي�شتولوا  اخلــارج  يف  مركونة  كانت 
خا�شة  معدات  �شيارة،  مذياع  على 
بــالــ�ــشــيــانــة املــيــكــانــيــكــيــة، رافــعــة 
ومكن  اأخــــرى،  وملحقات  عــجــالت 
اال�شتعانة بنظام املراقبة عن طريق 
الكامرات من توقيف جميع امل�شتبه 

بهم مع ا�شرتجاع امل�شروقات.

لقي مراهق يبلغ من العمر 15 �شنة 
عــدوان  اأوالد  بلدية  مــن  وينحدر 
بوالية �شطيف حتفه بطلقات نارية 
باري�ص،  الفرن�شية  العا�شمة  يف 
ــني.ف(  )اأم بالفقيد  االأمــر  ويتعلق 

الكينغ  ريـــا�ـــشـــة  يف  بــطــل  ــــو  وه
رفقة  �شنوات  منذ  ويقيم  بوك�شينغ، 
يتم  مل  حني  يف  فرن�شا،  يف  والديه 
معرفة خلفيات احلادثة حلد االآن.

ــرطــة  ــ�ــش ــر ال ــش ــا� ــن متـــكـــن ع
من  خن�شلة،  يف  ر�شا�ص  باأوالد 
يف  اأ�شخا�ص  ثالثة  توقيف 
نارية  اأ�شلحة  حيازة  ق�شية 
والثامن  اخلام�ص  ال�شنف  من 
ال�شلطات  ــن  م رخــ�ــشــة  دون 
املوؤهلة قانونا وحيازة ذخرة 
حية دون رخ�شة، اإ�شافة اإىل 
واملرا�شيم  القرارات  خمالفة 
االإدارية، بعد القيام  باإطالق 
عـــيـــارات نـــاريـــة مـــن بــنــادق 
مع  زفـــاف  مــوكــب  يف  خمتلفة 
عرقلة حركة املرور وتوقيفها 
اأين  الفرتات،  بع�ص  يف  نهائيا 
منها   3 ــادق،  ــن ب  5 حجز  مت 
�شنع  من  الثامن  ال�شنف  من 
ــن �شنع  م تــقــلــيــدي، واحــــدة 
بندقية  ملم،   16 عيار  رو�شي 
واحدة  م�شورة  ذات  م�شخية 
بــاالإ�ــشــافــة  ــم،  مــل  12 ــار  عــي
م�شحوق  من  كمية  حجز  اإىل 
ــة بــدلــو  ــوع ــش ــو� الــــبــــارود م
بـ2  ــهــا  وزن يــقــدر  بال�شتيكي 
خراطي�ص   8 غرام،  و55  كلغ 

مملوءة عيار 12.

�سي الأورا�سي..
فيه  تتغري  جــديــد...  بفجر  يحلم  يــوم  كل 
للتجديد...  وي�سعى  االف�سل  نحو  االحــوال 
ت�سقط روؤو�ص الف�ساد ويعم ال�سالم بن النا�ص 
االجتماعي  و�سعه  يتح�سن  حتديد...  دون 
وتكفيه ال�سهرية دون ت�سعيد... يعي�ص رايح 
وما يكردي كيلو �سكر ليلة العيد... ويلقى كل 
من  مواطن  ا�سمه  زهيد...   ب�سعر  يحتاج  ما 

دولة املليون �سهيد...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف �شارق مبلغ 270 مليون وطقم من الذهب بالعلمة
وجب الكالم

"ال�سيا�سي"  الذوق  ل�ساحب  ال�سهرية  العبارة  تلك  نذكر  زلنا  ال 
العام  االأمــن  عبا�ص"  ولــد  "جمال  الــورديــة  اخلرجات  و�ساحب 
ال�سابق حلزب جبهة التحرير الوطني وهو يتغزل "بحزبه" قائال 
جبهة  حزب  اأن  اإىل  ي�سري  كان  اإذ  االأفالن"،  يف  الكاليتي  "عندنا 
باالأحرى  اأو  اجلودة  ذوات  باملنا�سالت  "يزخر  الوطني  التحرير 
ذوات النوعية اجليدة"، وقد قال ولد عبا�ص هذا كنوع من التعبري 
تعلق  "البارزة" فيما  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  اإمكانيات  عن 
ولد  وجمال  اليوم  العبارة  هذه  ن�ستح�سر  الن�سوي"،  "بالعن�سر 
"الدولة" التي كان االأفالن يوما ما  عبا�ص يقبع يف اإحدى �سجون 
ت�سفع  مل  يبدو  ما  على  فالكاليتي  وبالتايل  فيها"،  �سيا�سية  "قوة 
لولد عبا�ص كما مل ت�سفع له "اجلوارب الوردية" اأمام رياح التغيري 

التي هبت يف الثاين والع�سرين من فيفري عام 2019.
اأنه  �سك  ال  ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�ص  مقري،  ــرزاق  ال عبد 
التهريج  اأ�سلوب  اأي  "البوليتيكوميديا"،  بعدوى  اأ�سيب  قد  االآخر 
ال�سيا�سي اأو املياعة ال�سيا�سية، ففي الوقت الذي ت�سهد فيه البالد 
م�سريات يف بع�ص واليات الوطن توازيا مع الذكرى الثانية للحراك 
ويتفوه  عبا�ص"  "ولد  نهج  على  ي�سري  اأن  اإال  مقري  اأبــى  ال�سعبي 
بعبارات ظن بها اأنه "يلطف اجلو ويخفف الدم" اإال اأنها بالن�سبة 
لل�سعب اجلزائري عبارات م�ستفزة تارة ودون امل�ستوى تارة اأخرى، 
ذلك الأن فئة كبرية من اجلزائرين قد ا�ستاءت من تدين م�ستوى 
ا�ستفزاز  اأن ميزج لهجة تهديد ولهجة  ال�سيا�سي لدرجة  اخلطاب 

بعبارات "�سوقية" اأو "�سوارعية" اإن �سح التعبري.
حنا  حال،  كل  "على  الواحد  باحلرف  قال  ت�سريحه  يف  مقري 
كي  حنا  �سخونة،  احلالة  بالهم  على  لينا،  يقربوا  يتجروؤو�ص  ما 
عندنا  وحنا  لينا،  يقرب  والراجل  بالقدر  ننزلوا  للحراك  ننزلوا 
املطرو�سن"، هكذا  بادر مقري اإىل تهديد كل من يفكر يف "طرده" 
بلعربي"  �سمري  "امل�سمى  غرار  على  غريه  طرد  مثلما  احلــراك  من 
وامل�سماة "زبيدة ع�سول"، اأي اأن مقري قد ا�ستبق االأحداث ووجه 
احلراك"  من  م�ستقبال  "طرده  يف  يفكر  من  اإىل  م�سفرة  ر�سالة 
قد  مقري  يكون  وبهذا  املطرو�سن"،  "عندها  احلركة  باأن  قائال 
"اإىل  والنزول  للخروج  ا�ستعداده  عن  مبا�سرة  غري  بطريقة  اأعلن 
مكتب  من  خروجه  فور  اعــرتف  من  وهو  االأيــام  قــادم  ال�سارع" يف 
رئي�ص اجلمهورية "قبيل التعديل احلكومي االأخري"  باأن "الرئي�ص 
راأيه  مقري  غري  فهل  التغيري"،  اإحــداث  يف  ح�سنة  نية  اأبــدى  قد 
بخ�سو�ص "نية الرئي�ص" حتى يلوح باخلروج اإىل احلراك وي�سطر 

اإىل "تهديد من قد يعرت�سه اأو يعتدي عليه"؟
على كل، فم�ستوى خطاب مقري االأخري قد اأماط اللثام اأكرث عن 
نوعية "املعار�سة" ال�سيا�سية يف البالد مثلما اأماطت خطابات ولد 
كنا  الذي  الوقت  ففي  "املواالة"،  م�ستوى  عن  اللثام  وغريه  عبا�ص 
"الفحولة" ات�سح  وحزب  الرجال  "االأفالن" حزب  باأن  فيه  نظن 
املعار�سة  باأن  الذي كنا نظن  الوقت  "حزب كاليتي"، ويف  باأنه  لنا 
التغيري"  ــداث  اإح باإمكانها  واإطـــارات  كفاءات  "مزيج  ال�سيا�سية 
االأو�ساع  تهدئة  وباإمكانها  ودبلوما�سية   �سلمية  �سيا�سية  بطريقة 
واإذ مبقري ي�سرح باأنها عبارة عن "جماعة مطرو�سن" م�ستعدين 
خلو�ص "حرب ع�سابات" و�سب الزيت على النار يف حراك �سعبي 
مقري  اأن  هي  �سبق  ما  كل  من  القول  وخال�سة  "�سلمي"،  اأنه  يقال 
احلراك  اإىل  النزول  قرر  اإن  ر�سمية"  ب�سفة  "مطرو�سا  �سيكون 
بعد الذي قال، ويف كل االأحوال فمقري قد و�سع نف�سه يف "موقف 
بايخ" رمبا قد جنى به على نف�سه "كرئي�ص حزب" وجنى به على 
حزبه كحركة جمتمع "ال�سلم"، ولن�سع خطا حتت كلمة "ال�سلم".

من الكاليتي اإىل 
املطرو�شني... ماذا بعد؟

حمزه لعريبي
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توقيف 3 اأ�شخا�ض 
يف موكب زفاف 

وحجز بنادق غري 
مرخ�شة

توقيف �شارقي منزل بحي 500 
م�شكن ب�شطيف

مقتل مراهق من �شطيف يف فرن�شا

باتنــة

قاملة

ميلة

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

م�شرع �شاب يف حادث مرور مروع

وفاة �شابني اختناقا داخل مغارة

اإنقاذ 3 خمتنقني بالغاز

�شاحنة تده�ض طفال وترديه قتيال

وفاة كهل غرقا داخل جممع مائي

لقي اأم�ص، �ساب يبلغ من العمر 23 �سنة م�سرعه 
يف حادث مرور مروع وقع على م�ستوى طريق الوزن 

الثقيل يف بريكة، اثر ا�سطدام مبا�سر بن �سيارة 
�سياحية و�ساحنة، حيث مت نقل جثة ال�سحية اإىل 

م�سلحة حفظ اجلثث بامل�ست�سفى فيما فتح الدرك 
حتقيقا يف احلادثة.

انت�سل املركز املتقدم للحماية املدنية بقاملة، فجر 
يوم اأم�ص، باملكان امل�سمى م�ستة كوملة التابعة لبلدية 
بن جراح، جثتي �سابن من مغارة بعمق 16 مرت، بعد 
ا�ستن�ساقهما لغاز اأحادي اأك�سيد الكربون املنبعث من 
مولد للكهرباء، ويتعلق االأمر باملدعو "ي. ر" البالغ 

من العمر 35 �سنة، و"ب.ب" البالغ من العمر 38 
�سنة، فيما مت اإ�سعاف املدعو �ساب ثالث يبلغ من العمر 
33 �سنة، حيث فتحت م�سالح االأمن املخت�سة حتقيقا 

يف احلادثة من اأجل معرفة مالب�ساتها.

متكنت الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية مبيلة 
من نقل 03 خمتنقن جراء ا�ستن�ساقهم لغاز اأحادي 
اأك�سيد الكاربون املنبعث من �سخان املاء بحي �سناوة 

ال�سفلى ببلدية ميلة، حيث مت اإجالوؤهم من طرف 
م�سالح احلماية املدنية اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت 

مب�ست�سفى االإخوة مغالوة مبيلة.

تدخلت م�سالح احلماية املدنية بحي عطايلية يف 
بلدية عن بن بي�ساء، بعد وقوع حادث خطري، متثل 

يف ده�ص �ساحنة لطفل �سغري يبلغ من العمر عامن 
ون�سف، اأين لفظ ال�سحية اأنفا�سه االأخرية متاأثرا 

باالإ�سابات العديدة التي اأملت به.

لقي اأول اأم�ص، كهل يبلغ من العمر 54 �سنة، حتفه 
غرقا داخل جممع مائي باملكان امل�سمى مزرعة 
بوريا�سي التابعة لبلدية بلخري، كما مت اإ�سعاف 

�سخ�ص اآخر يبلغ من العمر 28 �سنة، والذي حول 
على جناح ال�سرعة اإىل م�ست�سفى احلكيم عقبي 

بقاملة.
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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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