
طالبوا منحهم حمالت جتارية

بعد تاأجيل عملية الإفراج عن القائمة

لتفادي تكرار �ضيناريو امل�ضاربة
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حالت �ضطو و�ضرقة متكررة

املوؤ�ض�ضة رفعت دعوى ق�ضائية �ضد جمهول

بعد اجلفاف والإهمال الذي طالها موؤخرا

ل�ضو�س املوا�ضي يثريون 
الرعب بالق�ضبات يف باتنة

الديوان الوطني
 للتطهري يح�ضي 171 
م�ضعب دون غطاء بباتنة

مملكة النخيل باأمدوكـــال 
يف طريقها اإىل الزوال

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

ك�شف 3 خماب��ئ اأر�شية لتخزين املخ��درات بخن�شلة كان ي�ضتغلها �ضخ�ص م�ضبوق ق�ضائيا

�ص 16

الوايل وعد بتقدمي امللف للعدالة

طرق ملتوية من طرف م�سوؤولني لال�ستيالء على العقار بخن�سلة

كل الوعود التي تلقاها امل�ستثمر �سواء من ال�سلطات الوالئية اأو وزارة الفالحة بقيت حبي�ست االأدراج

اأحد اأكرب منتجي التفاح 
بباتنة ي�ضتكي تنّكر 

ال�ضلطــات ملطالبه
ي�ستكـي اأحد اأكرب منتجي التفــــاح بوالية باتنـة، تنـّكـر ال�سلطات العمومية ملطالبه 

التي قال اأنها م�سروعة وتلقى ب�ساأنها العديد من الوعــود، واأو�سح املعني لـ"االأورا�ص 
نيــوز" اأن م�ستثمرته التي ترتبع على م�ساحة تفوق 20 هكتار ونالت اإعجاب اجلميع، 

مبا فيهم الوايل الذي اأعطى منها اإ�سارة انطالق حملة جني التفاح املو�سم املن�سرم، 
بحاجة اإىل التفاتة جدية من امل�سوؤولني على القطـــاع، خا�سة فيما يتعلق بت�سوية 

�ص 04الو�سعية القانونية لالأر�ص...

ملفه بقي حبي�س اأدراج امل�ضوؤوليــن

 ت�شهد والية خن�شلة عرب خمتلف بلدياتها على غرار بلدية خن�شلة وبلدية �ش�شار،  تزايدا رهيبا يف حاالت االعتداء على 
العقار واال�شتالء عليـه بطرق ملتوية بتواطوؤ مع بع�ص اجلهات وكذا تف�شي ظاهرة البناءات الفو�شوية وا�شتغالل اأمالك 

�ص 05الدولة املتمثلة يف م�شاحات تكون يف اأغلبها م�شنفة كم�شاحات خ�شراء...

خن�سلة

اأم البواقي

�ص 09

بطولة الق�ضم الثالث للهواة 

انطالق البطولة 
يوم 19 مار�س 

و�ضيغة ال�ضقوط 
من اخت�ضا�س الفاف

ا



ب�صراحة
اخليار ال�ضهل

ال يخفى على اأي اأحد يف اجلزائر باأن الكثري من 
قد  القطاعات  من  والكثري  الدولة  يف  املوؤ�ش�شات 
"دخلت يف حيط"، نقول هذا ونعرب بهذا امل�شطلح 
يف  ف�شاد  من  يحدث  ما  جــدا  ينا�شب  بــات  الأنــه 
يهمهم  ال  من  ب�شبب  الدولة  موؤ�ش�شات  من  كثري 
االأمر  اقت�شى  اإذا  حتى  ال�شيقة  م�شاحلهم  غري 
القفز على كل التعليمات ال�شادرة من القيادات 
من  كثري  يف  الف�شاد  اأن  مبعنى  البالد،  يف  العليا 
"جمهولة" قد  اأيادي  حتركه  الدولة  موؤ�ش�شات 
ن�شطر للعمل بجد كي نتخل�ص من جزء ب�شيط 
منها، وما يجب اأن نعرتف به هو اأن بالدنا تعاين 
ي�شعها  ال  هــذا  لكن  واالأزمـــات،  امل�شاكل  عديد 
العامل  دول  فعديد  اال�شتثناء،  خانة  يف  اأبــدا 
مبا فيها الدول االأوروبية وحتى الدول العظمى 
خا�شة  واأزمــــات  م�شاكل  مــن  تــعــاين  بــاتــت  قــد 
فرن�شا  ولعل  كورونا،  جائحة  فر�شته  ما  ب�شبب 
اأعمال  �شهدتا  اأنهما  حيث  دليل،  خلري  واأمريكا 
اجلي�ص  تدخل  ا�شتلزمت  واحتجاجات  �شغب 
حدوث  ومنع  االأمن  حلفظ  ا�شطراري  كاإجراء 
الغرابة  يثري  الــذي  االأمــر  عقباه.  حتمد  ال  ما 
يف اجلزائر لالأ�شف هو اأن كثريا من "املحر�شني" 
اجلزائر  بهم" باأن  املغرر  من  "لكثري  �شوروا  قد 
يف  ا�شتثنائية  وحالة  الف�شاد  يف  �شاذة  حالة 
النظام  حلفظ  الــدولــة  اأجــهــزة  بع�ص  تدخل 
العام واإعادة اال�شتقرار الذي يراد العبث به من 
اأن يكون هناك تغيري  "�شرذمة" ال يهمها  طرف 
اإيجابي يف اجلزائر بقدر ما تبحث عن اإحداث 
تغيري ينا�شب م�شاحلها وم�شالح من يدفع بها اإىل 
ال�شارع، واملوؤ�شف اأن هوؤالء ال يبحثون اأبدا عن 
احللول التي ميكن اأن تتاأتى بالعمل ال�شيا�شي اأو 
بل  مدين  جمتمع  فعاليات  �شمن  بالن�شال  حتى 
اإنهم باتوا يختارون يف كل منا�شبة اأ�شهل احللول 
"العنف"، فالعنف يف نظرهم اأق�شر طريق  وهو 
يف  اإ�شراكهم  ــل  اأج مــن  ال�شلطة  على  لل�شغط 
احلوار واإ�شراكهم يف "املرميطة"، هذا ما يظنونه 
طبعا، غري اأن احلقيقة والعديد من التجارب قد 
للعنف  يلجاأ  من  باأن  اجلزائري  لل�شعب  اأثبتت 
هو  الــوطــن  مناطق  خمتلف  يف  الــفــن  واإثــــارة 
نف�شه الذي يدعي ال�شلمية ونف�شه الذي يدعي 
املدنية ونف�شه الذي يدعي "الديقراطية" وهو 
اإن  نف�شه من يرغب يف فر�ص مرحلة انتقالية. 
من يحر�ص على العنف ويختبئ خلف "املناداة 
نظرنا  يف  يختلف  ال  والدميقراطية"  باملدنية 
با�شم  الت�شعينات  �شنوات  يف  يفتي  "كان  عمن 
"اأجهزة الدولة"  االإ�شالم" بوجوب اجلهاد �شد 
فكالهما  و�شيا�شية"،  �شلطوية  "غاية  اأجل  من 
يدعو للعنف دفاعا عن "الدميقراطية واملدنية" 

املزعومتان. 
�سمري بوخنوفة
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يبدو اأن ال�سراع بني اخلري وال�سر يف هذه احلياة ال ينتهي، 
كما ال�سراع بني االأ�سخا�ــص االإيجابيني وال�سلبيني، وال �سك 
اأن ما حدث خالل االأيام القليلة املا�سية بحظرية بلزمة خلري 
مثــال على هذا ال�سراع، حيث وبعــد �ساعات فقط من تثبيت 
لوحــة اإر�ساديــة بقمة برجم قــام جمهولــون بتحطيمها يف 
تعبــري منهم عن الطاقة ال�سلبية التي تاأ�سرهم وحتيط بهم، 
لكن ذلك مل ي�سكل عائقا اأمام جنار من اأبناء املنطقة والذي 
اأعاد �سناعة الفتة ولوحة جديدة باإمكانياته اخلا�سة كرد 
اإيجابــي على "فعل �سلبي"، فكل ال�سكر لهذا النجار وبئ�ص ما 

قام به من ال يرون يف حياتهم �سوى التخريب وال�سلبية

بطاقة حمـــــــــراء
الإيجابيون باملر�شاد

auresbook
قال: بعجي اأبو الف�ضل

 )اأمني عام حزب جبهة التحرير الوطني( 
من  اأف�����ض��ل  ت�ضبح  ق��د  ..."تندوف 

دبي".
قلنا: يا راجل... دبي لوكان فيها �سيا�سيني 
كيما  رجعت  راهي  اجلزائر  �سيا�سيي  كيما 

تندوف.

ظاهرة احلرائق... اأي تف�شري؟

وزارات ت�شقط الفرن�شية وترفع الإجنليزية

بعد اأن انتاب اجلزائريني حزن واأ�سف اإثر وفاة 
الطالبة ن�سرية بكو�ص باالإقامة اجلامعية اأوالد 
فايت2 ال�سهر الفارط متاأثرة بحروق يف غرفتها، 
القليلة  االأيـــام  خــالل  بــاحلــزن  ال�سعور  حتــول 
واال�ستغراب،  القلق  يتخلله  �سعور  اإىل  املا�سية 
بعدة  اأخــرى  حرائق  عدة  �سبت  اأن  بعد  وذلــك 
فايت  اوالد  اإقامة  غــرار  على  جامعية  اإقامات 
3 وقبله حريق باإقامة جامعية بوالية �سطيف 

باإقامة  املا�سيني  اليومني  يف  ــر  اآخ حريق  ثــم 
كثريا  اأن  حتى  تي�سم�سيلت،  واليــة  يف  جامعية 
اتفقوا  باالأحرى  اأو  اأ�سروا  قد  اجلزائريني  من 
على الت�ساوؤل عن االأ�سباب التي اأدت اإىل ن�سوب 
االإقامات  يف  خا�سة  وب�سورة  مت�سل�سلة  حرائق 
فتح  �ــســرورة  على  اأي�سا  واتــفــقــوا  اجلامعية؟ 
التي  حتقيقات الإيجاد تف�سريات لهذه احلوادث 

قد ت�سبح ظاهرة اإذ ما ا�ستمرت بهذه الوترية.

تداول ن�سطاء عرب مواقع التوا�سل االجتماعي يف االأيام القليلة املا�سية �سورا لوزارات جزائرية 
وقد ات�سح فيها باأن هذه االأخرية قد قامت بتغيري الالفتات املوجودة على مداخلها بحيث كانت 
مكتوبة باللغة العربية والفرن�سية ليعاد كتابتها باللغتني العربية واالجنليزية، هذا وقد علق 
جزائريون باأن االأمر يبدو وكاأنه خطوة اأوىل يف طريق اال�ستغناء عن اللغة الفرن�سية كلغة ثانية 
على االأقل بالن�سبة للوحات واالإ�سارات الرتحيبية املوجودة على مداخل موؤ�س�سات الدولة، فهل 
يعد االأمر �سيا�سة وطنية عامة تهدف الإ�سقاط اللغة الفرن�سية وا�ستبدالها باللغة االجنليزية 

اأم اأن االأمر حم�سور يف موؤ�س�سات ما بناء على روؤية م�سوؤوليها و�سيا�ستهم؟

هــي مقــدار الكمية التــي مت ت�سديرهــا من مــادة حديد اإىل 
مــن مركــب احلديــد وال�سلــب  املتحــدة االأمريكيــة  الواليــات 
"تو�سيايل" لبطيوة بوهران، حيث مت نقل هذه احلمولة �سمن 
عمليــة الت�سديــر الثالثة ملختلــف منتجات املركــب بر�سم العام 
اجلاري، و�سملت �سحن 18 األف طن من ميناء م�ستغامن و9 اآالف 

طن من ميناء وهران.
كما مت مع بداية �سنة 2021  ت�سدير 7 اآالف طن من حديد 
البنــاء نحو بريطانيا و7 اآالف طن من االأ�سالك احلديدية اإىل 

موريتانيا.
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لكل مقام مقال
حل الربملان..ب�شرة خري؟!
لي�ص هناك من هيئة ر�سمية مغ�سوب عليها من طرف ال�سعب 

كاملجل�ص ال�سعبي الوطني باعتباره هيئة منتخبة ُيفرت�ص بها 
اأن تنوب عنه ومتثله يف ق�ساياه امل�سريية، يف حني �سكل الربملان 

اجلزائري بنوابه حجر عرثة يف وجه اإي�سال �سوت املواطنني 
وم�ساكلهم بل وكان كثريا ما ينحاز نحو التيار املعاك�ص لرغبات 

ال�سعب ومطالبهم وتطلعاتهم..
ويعترب قرار حل الربملان الذي اتخذه الرئي�ص عبد املجيد 

تبون مبوجب املادة 147 من الد�ستور والتي تن�ص على اأنه 
"ميكن لرئي�ص اجلمهورية اأن يقرر حل املجل�ص ال�سعبي الوطني، 

اأو اإجراء انتخابات ت�سريعية قبل اأوانها، بعد ا�ست�سارة رئي�ص 
جمل�ص االأمة، ورئي�ص املجل�ص ال�سعبي الوطني، ورئي�ص املجل�ص 

الد�ستوري، والوزير االأول، وجتري هذه االنتخابات يف كلتا 
احلالتني يف اأجل اأق�ساه ثالثة  اأ�سهر" من اأكرث القرارات 

التي القت ترحيبا وا�سعا من املواطنني الذين يعتقدون بعدم 
جدوى وجود برملان من االأ�سا�ص جتاوزا لكل املفاهيم ال�سيا�سية 

والد�ستورية واال�ست�سارية..
 خا�سة واأن نواب ال�سعب على تعاقبهم مل يكونوا يف امل�ستوى 

املطلوب اإال قّلة نادرة �سرعان ما تختفي مواقفهم واأ�سواتهم 
و�سط "جعجعة" الغالبية وهيمنتهم خدمة مل�ساحلهم اخلا�سة و 

حتقيقا مل�سالح فر�ستها احلكومات ال�سابقة على ح�ساب ال�سعب 
و�سربا ال�ستقراره االجتماعي واملعي�سي واالقت�سادي وال�سيا�سي 

اأي�سا..
 بل وحتول الربملان اإىل من�سة مطواعة ا�ستطاع "النظام" 

ال�سابق والذي ال يزيد عن كونه برملانا "موروثا" له اأن ميرر 
من خالله كل القرارات "املرفو�سة" على امل�ستوى ال�سعبي 

وحتى النخبوي باأياد جاهزة للرفع "االآيل" والن�سب على 
عامة ال�سعب.. هوؤالء الذين يعتربون كل مباركة برملانية اإمنا 

هي خيانة بحقهم خا�سة مع وجود معار�سة للقرارات التي 
يوافق عليها "نواب ال�سعب" �ساربني االإرادة "ال�سعبية" عر�ص 

التجاهل وعدم االكرتاث بل وحتديهم باأ�سلوب جعل منهم 
اخل�سوم االأوائل بدال من كونهم "الو�سطاء" املخولني لنيابتهم 

يف كل ق�ساياهم..
ويف وقت ظل ال�سعب اجلزائري يعاين من ويالت �سيق احلال 

واالأزمات وتخبطه يف امل�ساكل كان الربملان من زاوية �سعبية 
ال يزيد عن كونه "منجما" لرواتب خيالية باتت حمل جدل 

كبري �ساهمت يف خلق اأثرياء جدد بح�سانة على ح�ساب العامة، 
ومل يبادر الربملانيون اإىل حل االأزمات ولو جزئيا من باب "ذر 
الرماد" يف العيون املفتوحة للمواطنني بقدر ما كانوا طرفا يف 

اأ�سباب تاأزميها وتعقيدها والت�سويت �سد م�سالح ال�سعب..
ويف املقابل هناك �سبه وفاق وطني على �سرورة حل برملان مل 

يرق اإىل م�ستوى امل�سوؤولية الكبرية امللقاة على عاتق نوابه غري 
املرغوب بوجودهم على االإطالق واأن قرار احلل قد نال حظه 

من الر�سا ال�سعبي حت�سبا لربملان يعمل لل�سالح العام ويقف جنبا 
اإىل جنب منتخبيه.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

عودة ترامب للبيت الأبي�ض...؟
"دونالد ترامب" تقبل هزميته  الرئي�ص االأمريكي االأ�سبق  ال�سعب جدا على  اأنه بات من  يبدو 
ويردد  اإال  فر�سة  يفوت  ال  ترامب  اأن  حيث  بايدن،  جو  مناف�سه  اأمام  الرئا�سية  االنتخابات  يف 
تزويرها  مت  قد  االنتخابات  باأن  "قناعته"  بخ�سو�ص  احل�سور  م�سامع  على  ال�سهرية  اأغنيته 
والتالعب بنتائجها ل�سالح بايدن، هذا ما قاله حينما ا�ستغل م�ساء اأول اأم�ص الفر�سة يف كلمة 
األقاها يف موؤمتر العمل ال�سيا�سي املحافظ يف والية فلوريدا واأ�ساف ملمحا اإىل اإمكانية خو�سه 
بعد  االأمريكية  املتحدة  الواليات  رئي�ص  يكون  اأن  على  والعمل   ،2024 عام  الرئا�سيات  غمار 
بها  يعزي  منهزم" بات  "�سخ�ص  اأحالم  جمرد  اأنها  اأم  ترامب  �سينجح  فهل  بايدن،  عهدة  انتهاء 

نف�سه؟

ال�سورة من اإحدى 
املدن مبنطقة 

االأورا�ص، ومثلما 
هو وا�سح يف 

ال�سورة فاإنه كلما 
ابتعد الزبون 

قل ال�سعر وكلما 
اقرتب الزبون 
ابتعد ال�سعر، 
ويبدو اأن مثل 

قانون الت�سويق 
هذا ال وجود له 
اإال يف املجتمع 

الذي يتف�سى فيه 
الغ�ص والتدلي�ص 

لالأ�سف



ملدة 15 يوما اإ�ضافية..

اآخر اإح�ضائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

م�ضاريع التنمية املوجهة ملناطق الظل ل ت�ضملها  

ق. و

ق. و

اأجرى رئي�ص اجلمهورية 
ال�شيد عبد املجيد تّبون، 
ممثلي  الــدوري مع  لقاءه 
الــ�ــشــحــافــة الــوطــنــيــة، 
العديد  اإىل  فيه  تطّرق 
الوطنية  الق�شايا  مــن 
هذا  ــّث  وب واالإقليمية. 
الـــلـــقـــاء مــ�ــشــاء اأمــ�ــص 
القنوات  عــلــى  ــني  ــن االث
واالإذاعية  التلفزيونية 

الوطنية.

خالل  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  ف�شل 
تراأ�شه اجتماع جمل�ص الوزراء يوم االحد، يف ق�شية 
التو�شع  وبــني  بينها  والتمييز  الظل  مناطق  تنمية 
ممتهني  بع�ص  يد  يف  و�شيلة  بــات  الــذي  العمراين، 

العقار.  "البزن�شة" يف 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  اأمــر  حيث 
قــرارات  تنفيذ  مــدى  ملراقبة  و�شيلة  با�شتحداث 
احلكومة على امليدان يف كل املجاالت، ح�شب ما اأفاد 

به بيان لرئا�شة اجلمهورية.

با�شتحداث  اأمر  تبون  الرئي�ص  اأن  البيان  يف  وجاء 
على  احلكومة  قرارات  تنفيذ  مدى  ملراقبة  "و�شيلة 
امليدان يف كل املجاالت، لو�شع احللول والتجاوب مع 

ان�شغاالت املواطنني".
بني  "التمييز  �شرورة  على  اجلمهورية  رئي�ص  واأكد 
التو�شع العمراين للمدن وبني مناطق الظل املنت�شرة 
اإ�شارة منه  يف املناطق الفقرية والقرى واملدا�شر"، يف 
ال  الظل  ملناطق  املوجهة  التنمية  م�شاريع  اأن  اإىل 

ت�شمل مناطق التو�شع العمراين. 

"�شما�شرة"  اأن  خمت�شون  اأ�شار  اخل�شو�ص،  هذا  ففي 
ق�شد  وا�شعة  اأر�شية  قطع  �شراء  اإىل  يلجاأون  العقار 
لبناء  موجهة  جتــزئــات  �شكل  على  بيعها  اإعــــادة 
ت�شييد  مــن  التهيئة  على  توفريها  دون  ال�شكنات، 
باملاء  والتو�شيل  ال�شحي  ال�شرف  و�شبكة  طرقات 

ال�شروب والغاز والكهرباء وغريها.
االأحياء  اأو  املناطق  هذه  اأن  املخت�شون  اأو�شح  وهنا 
ال�شكنية غري معنية مب�شاريع التنمية املوجهة ملناطق 

الظل، وفقا ملا ن�شت عليه تعليمة رئي�ص اجلمهورية.

هناأ الوزير االأول، عبد العزيز جّراد اأم�ص 
املدنية  احلماية  ون�شاء  رجــال  االثــنــني، 
مبنا�شبة يومهم العاملي، واأعرب عن عرفانه 
واحرتافية"،  "ب�شجاعة  للوطن  قدموه  ملا 
وترحم على ارواح الذين ا�شت�شهدوا النقاذ 

حياة االآخرين 
وكتب جراد، يف تغريدة له عرب �شفحته يف 
تويرت "يف يومكم العاملي، اأقف وقفة تقدير 
ملا  املدنية  احلماية  ون�شاء  لرجال  وعرفان 

قدمتموه للوطن ب�شجاعة واحرتافية''.
االإن�شانية  مــعــاين  "ج�شدمت  ـــاف  واأ�ـــش
يف  االأرواح  ــاذ  ــق واإن لالإ�شعاف  بتجندكم 
زمالءكم  نن�شى  لن  كورونا،  وبــاء  مواجهة 
االآخرين  حياة  الإنقاذ  ا�شت�شهدوا  الذين 
واجب  �شهداء  �شجل  يف  مدونة  واأ�شماوؤهم 

احلماية املدنية''.

املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزيــر  اأ�ــشــرف   
والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اأم�ص االثنني، 
الدور  �شايب  اهلل  عبد  بن  ال�شيد  تن�شيب  على 
لعني  واليا  بو�شارب،  مهدي  وال�شيد  جلانت  واليا 
اجلمهورية  رئي�ص  لقرار  تنفيذا  وذلــك  ــزام،  ق
باجلنوب  اإدارية  مقاطعات   10 ترقية  املت�شمن 

اإىل واليات كاملة ال�شالحيات.
رئي�ص  حتية  ــر  ــوزي ال نقل  املنا�شبة،  وبــهــذه 
والوزير  تبون  املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمهورية 
االأول ال�شيد عبد العزيز جراد، اىل �شكان والية 
اإدارية  مقاطعة  من  "ترقيتها  اأن  موؤكدا  جانت، 
اإىل والية، جاء متا�شيا مع الواقع اجلديد للبالد 

واأي�شا بهدف تعزيز دورها االقت�شادي وحت�شني 
االإطار املعي�شي ملواطنيها".

وال�شلطات  اجلديد  الوايل  بلجود  ال�شيد  وحث 
اإطــار  يف  "العمل  �ــشــرورة  على  جلانت،  املحلية 
لتكري�ص  املدين  واملجتمع  املواطنني  مع  ت�شاوري 
معاين الدميقراطية الت�شاركية" التي تعد ـ كما 

قال ـ "معلما من معامل اجلزائر اجلديدة" .
كما اأ�شرف وزير الداخلية، على تن�شيب ال�شيد 
حفل  وح�شر  قــزام،  لعني  واليا  بو�شارب،  مهدي 
التن�شيب اأعيان عني قزام وكذا ال�شلطات املحلية 

واالأمنية، اإىل جانب ممثلي املجتمع املدين.
باملنا�شبة،  األقاها  كلمة  يف  بلجود  ال�شيد  وقال 

متا�شيا  جــاء  اجلــديــد،  االإداري  اأن"التق�شيم 
ترقية  اأن  موؤكدا  للبالد"،  اجلديد  الواقع  مع 
هدفه  ال�شالحيات  كاملة  والية  اإىل  قزام  عني 
تطوير  يف  واإ�شراكها  االقت�شادي  دورها  "تعزيز 
حت�شني  خــالل  مــن  الوطني  االقت�شاد  وتنويع 
مناخ االأعمال وت�شجيع اال�شتثمار وخلق منا�شب 
املعي�شي  االإطــــار  حت�شني  وكـــذا  جــديــدة  عمل 

للمواطنني".
ل�شان  على  الــواليــة  �شكان  ثمن  جهتهم،  ومــن 
اجلمهورية  رئي�ص  قـــرار  املحليني،  املنتخبني 
برتقية عني قزام من والية منتدبة اإىل والية 

كاملة ال�شالحيات.

ت�شجيل  االأثــنــني،  اأم�ص  يــوم  مت 
بفريو�ص  جــديــدة  اإ�شابة   163
كورونا خالل الـ24 �شاعة االأخرية، 
اإىل  االإ�ــشــابــات  اإجــمــايل  لريتفع 
 48 عرب  موزعة  حالة   113255
ر�شد  ع�شو  ك�شفه  ح�شبما  والية، 
يف  كورونا  فريو�ص  تف�شي  ومتابعة 
ــورار.  ف جمال  الدكتور  اجلــزائــر 
136 حالة �شفاء  كما مت ت�شجيل 

عدد  ــايل  ــم اإج لريتفع  ــدة،  ــدي ج
اإىل  كورونا  فريو�ص  من  املتعافني 
تتواجد  بينما  حالة.   78234

املركزة. العناية  حتت  حالة   18
 19 فــاإن  املتحدث،  ذات  وح�شب 
و25  ــابــة،  اإ�ــش  0 �شجلت  واليـــة 
ا�شابات   9 من  اقل  �شجلت  واليــة 
�شجلت  واليــات   4 بينما  جديدة، 

مابني 10 و 20 ا�شابة. 

عن  االإثــنــني،  اأم�ص  االوىل،  ـــوزارة  ال اأعلنت 
املنزيل،  ال�شحي  احلــجــر  اإجــــراءات  متــديــد 
اإجراء احلجر  اإ�شافية. تطبيق  يوما   15 ملدة 
اجلزئي املنزيل من ال�شاعة العا�شرة م�شاًء اإىل 
غاية ال�شاعة اخلام�شة من �شباح اليوم املوايل، 
باتنة،  االآتــيــة:  ع�شر  الت�شع  الــواليــات  على 
تلم�شان،  تب�شة،  البويرة،  البليدة،  ب�شكرة، 
بلعبا�ص،  �شيدي  جيجل،  اجلزائر،  وزو،  تيزي 
وهـــران،  الـم�شيلة،  م�شتغامن،  ق�شنطينة، 
بومردا�ص، الطارف، تي�شم�شيلت، عني متو�شنت 

وغليزان.
املنزيل  اجلــزئــي  احلــجــر  اإجــــراء  يخ�ص  ال 
اأدرار،  االآتــيــة:  والثالثني  الت�شع  الــواليــات 
ب�شار،  بجاية،  البواقي،  اأم  االأغــواط،  ال�شلف، 
�شعيدة،  �شطيف،  اجلــلفة،  تيارت،  مترنا�شت، 
معـ�شكر،  الـمـدية،  قـالـمة،  عنابة،  �شكيـكدة، 
بوعريريج،  بــرج  اإليــزي،  الـبي�ص،  ورقـلة، 
تندوف، الوادي، خن�شلة، �شوق اأهرا�ص، تيبازة، 
ميلة، عني الدفلى، النعامة، غرداية، تيميمون، 
عبا�ص،  بني  جــالل،  اأوالد  خمتار،  باجي  برج 

الـمغري  جانت،  تقرت،  قــزام،  عني  �شالح،  عني 
واملنيعة.

هذه  احلجر  تدابري  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتــدر 
�شتدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الثالثاء 
2021. وميكن للوالة، بعد موافقة  02 مار�ص 
التي  التدابري  كل  اتخاذ  املخت�شة،  ال�شلطات 
تقت�شيها الو�شعية ال�شحية لكل والية، ال�شيما 
اأو كلي  اأو �شبط حجر جزئي  اأو تعديل  اإقرار 
ي�شتهدف بلدية، اأو مكاًنا، اأو حيًا اأو اأكرث، ت�شهد 

بوؤًرا للعدوى.
فيما يخ�ص التجمعات العامة: متديد اإجراء 
نوعها  كان  مهما  االأ�شخا�ص  جتمعات  كل  منع 
الــرتاب  كامل  عــرب  العائلية،  واالجتماعات 
واخلتان  الـــزواج  حفالت  وال�شيما  الوطني، 
على  التجمعات  مثل  االأحــــداث  مــن  وغــريهــا 

م�شتوى املقابر.
التقّيد  فر�ص  على  بال�شهر  الـــوالة  وُيكّلف 
العقوبات  تطبيق  على  والعمل  احلظر  بهذا 
مالكي  �شد  وكــذا  املخالفني،  �شد  التنظيمية 

االأماكن التي ت�شتقبل هذه التجمعات.

واأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اأن الفريق 
كلمة،  باملنا�شبة  األقى  �شنقريحة،  ال�شعيد 
الوطني  للجي�ص  العليا  القيادة  اأن  فيها  اأكد 
للمديرية  فــائــقــة  عــنــايــة  تـــويل  ال�شعبي، 
اإىل  ذلك،  وراء  من  وت�شبو  للعتاد،  املركزية 
والعوامل  املنا�شبة،  الــظــروف  كافة  توفري 
للرفع  االأ�شا�شية،  الركائز  وو�شع  املواتية، 

امل�شتمر من جاهزية قواتنا امل�شلحة:
ال�شعبي،  العليا للجي�ص الوطني  القيادة  ''اإن 
املركزية  للمديرية  فائقة  عناية  تــويل 
توفري  اإىل  ذلـــك،  وراء  مــن  وت�شبو  للعتاد، 
املواتية،  والعوامل  املنا�شبة،  الظروف  كافة 
من  امل�شتمر  للرفع  االأ�شا�شية،  الركائز  وو�شع 
على  واحلــفــاظ  امل�شلحة،  قواتنا  جاهزية 

ا�شتعدادها الدائم ملواجهة اأي طارئ''.
''فاإميانا  قائال  �شنقريحة  الفريق  واأ�شاف 
فقد  احل�شا�ص،  ال�شالح  ــذا  ه باأهمية  مني 
رئي�ص  ال�شيد  بثقة  حظيت  اأن  منذ  حر�شت، 
امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية، 
وزير الدفاع الوطني، وتعييني على راأ�ص اأركان 
ودعم  متابعة  على  ال�شعبي،  الوطني  اجلي�ص 
كافة موؤ�ش�شاته وهياكله، وما زيارتي امليدانية 
االأخرية، اإىل القاعدة املركزية لالإمداد ببني 
مراد بالناحية الع�شكرية االأوىل، اإال برهانا 
ومبثابة  اخلا�ص،  االهتمام  هذا  على  وا�شحا 
التي  الــرعــايــة  ملــجــرى  الطبيعي،  االمــتــداد 

اأوليها �شخ�شيا، لهذا ال�شالح احليوي''.
ـــــازات  ـــذه االإجن كـــل ه اأن  ــفــريــق  ال واأكـــــد 
بها،  يفتخر  اأن  العتاد  ل�شالح  يحق  املعتربة، 

اإىل  بالتاأكيد،  بلوغها  يف  الف�شل  يعود  والتي 
وب�شدق  خال�شة،  بوطنية  العاملني  الرجال 
وتفاين ويف �شمت، ''ال�شيما يف جمال جتديد 
الكربى،  الع�شكرية  الو�شائل  وتطوير  العتاد 
التكتيكية  بالقدرات  باالرتقاء  ي�شمح  ب�شكل 
الربية،  املعركة  قوام  لوحدات  والعملياتية 
وهي  احلديثة،  التكنولوجيات  يف  والتحكم 
كلها �شواهد بارزة دالة على اخلطوات العديدة 
واملديدة، التي ما فتئ يقطعها اجلي�ص الوطني 
وفقا  الوطني،  التحرير  جي�ص  �شليل  ال�شعبي، 
اإ�شفاء  على  تعمل  ومتب�شرة،  �شديدة  لروؤية 
�شفة التكامل على جهود كافة مكونات قواتنا 

امل�شلحة.
واأنتم  باأنكم  تــام،  يقني  على  اأين  وتــاأكــدوا 
امل�شتوى  على  �شواء  املهني،  واجبكم  ــوؤدون  ت
على  بل  اجلــهــوي،  ال�شعيد  على  اأو  املــركــزي 
فاإنكم  املعركة،  قوام  وحــدات  جميع  م�شتوى 
التي  اجلليلة  اخلدمات  اأهمية  مدى  تدركون 
زمالئكم  رفقة  لبالدكم،  با�شتمرار  تقدمونها 
تعزيز  جمال  يف  والقوات،  االأ�شلحة  مبختلف 

م�شتلزمات دفاعها الوطني''.
تابع  قد  ذلك  قبل  �شنقريحة  الفريق  وكان 
الناحية  قــائــد  �ــشــيــدان  علي  ــواء  ــل ال رفــقــة 
�شديقي  اإ�شماعيل  واللواء  االأوىل  الع�شكرية 
ح�شيلة  تناول  عر�شا  للعتاد،  املركزي  املدير 
االأوىل  املرحلة  بعنوان  املنفذة،  الن�شاطات 
-2020 ل�شنة  الــقــوات  حت�شري  برنامج  من 
2021، واآفاق تطوير �شالح العتاد يف خمتلف 

املجاالت.
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رئي�س اجلمهورية يجري لقاء مع ال�ضحافة الوطنية

رئي�س اجلمهورية يف�ضل يف ق�ضية تنمية مناطق 
التو�ضع العمراين ومناطق الظل

جّراد يهنئ 
اأفراد احلماية 
املدنية مبنا�ضبة 

يومهم العاملي

وزير الداخلية واجلماعات املحلية ي�ضرف على تن�ضيب
 واليي جانت وعيز قزام

وفيات  04 و  �ضفاء  حالة   136 جديدة،  اإ�ضابة   163

الوطني
الفريق �ضنقريحة.. ن�ضعى لرفع جاهزية 

القوات امل�ضلحة حت�ضبا الأي طارئ

العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية  ا�شقطت 
و�شحيفة  اجلن�شية  �ــشــهــادة  �ــشــرط  ر�شميا 
اأو  ـــة،  االإداري امللفات  من  الق�شائية  ال�شوابق 
االإدارات  م�شتوى  على  التوظيف  م�شابقات  يف 

والهيئات العمومية.   
ال�شيد  العمومية  للوظيفة  العام  املدير  ابرق 
بو�شمال بتاريخ 28 فيفري مذكرة اإىل االأمناء 
الوظيفة  مفت�شيات  وروؤ�شاء  للوزارات  العامون 
وتقدمي  ا�ــشــرتاط  اإ�شقاط  تــوؤكــد  العمومية، 
الق�شائية  ال�شوابق  و�شحيفة  اجلن�شية  �شهادة 
الرت�شح  ملفات  فيها  مبــا  االإداريــــة  امللفات  يف 

مل�شابقات التوظيف.
وتف�شل تعليمة بو�شمال اأنه بالن�شبة ل�شحيفة 
ال�شوابق الق�شائية البطاقة رقم 3 التي مل تعد 
منها  االإداريــة،  امللفات  يف  ت�شرتط  اأي�شاء  هي 
ملفات الرت�شح مل�شابقات التوظيف فاإنه باإمكان 
واجلماعات  العمومية  واملوؤ�ش�شات  االإدارات 
املعنية  لــهــا،  التابعة  امل�شالح  وكـــذا  املحلية 
الق�شائية  ال�شوابق  �شحيفة  على  االطـــالع 
)البطاقة رقم 2 (، ح�شريا من قبل االأ�شخا�ص 
طائلة  حتت  اإداراتهم  قبل  من  لذلك،  املوؤهلني 
ال�شاري  الت�شريع  يف  عليها  املن�شو�ص  العقوبات 

املفعول.
االإدارات  على  يتعني  ــه  اأن املرا�شلة  وتــوؤكــد   
�شهادة  ا�ــشــرتاط  عــدم  العمومية  واملوؤ�ش�شات 

اجلن�شية يف ملفات الرت�شح مل�شابقات التوظيف، 
التعرف  بطاقة  من  ن�شخة  املعني  تقدمي  عند 
وحــددت  الوطني،  ال�شفر  ــواز  ج اأو  الوطنية 
من  ت�شتثنى  التي  احلــاالت  املقابل  يف  املرا�شلة 
بتكوين  االأمر  يتعلق  االإجراء وهي عندما  هذا 
اأو  االأمــــن  يقت�شيها  حتــريــات  ي�شتلزم  مــلــف 
العموميان، عندما تكون ن�شخة بطاقة  النظام 
الوطني  ال�شفر  جــواز  اأو  الوطنية  التعريف 
بالن�شبة  االأمر  وكذلك  متلفة  اأو  مقروءة  غري 
رقم  )البطاقة  الق�شائية  ال�شوابق  ل�شحيفة 
يف  ت�شرتط  تعد  اأي�شاء  هي  تعد  مل  التي   ،)  3
مل�شابقات  الرت�شح  ملفات  منها  االإدارية،  امللفات 
التوظيف اإذ اأ�شبح باإمكان االإدارات واملوؤ�ش�شات 
امل�شالح  وكــذا  املحلية  واجلماعات  العمومية 
�شحيفة  على  االطـــالع  املعنية  لها،  التابعة 
ال�شوابق الق�شائية )البطاقة رقم 2 (، ح�شريا 
قبل  من  لذلك،  املوؤهلني  االأ�شخا�ص  قبل  من 
اإداراتهم حتت طائلة العقوبات املن�شو�ص عليها 

يف الت�شريع ال�شاري املفعول.
التاأكد  �شرورة  على  املرا�شلة  ذات  �شددت  كما 
قبل اإعالن النتائج النهائية مل�شابقات التوظيف 
من اأن املرت�شح لي�شت له �شوابق ق�شائية تتعار�ص 
مع الوظيفة املراد االلتحاق بها وذلك من خالل 
ب�شحيفة  املتعلقة  البيانات  قاعدة  ا�شتغالل 

ال�شوابق الق�شائية لوزارة العدل.

ر�ضميا اإ�ضقاط اجلن�ضية و�ضحيفة ال�ضوابق 
العدلية من م�ضابقات التوظيف

الوزارة االأوىل متدد اإجراءات
 احلجر يف 19 والية

اأ�سرف الفريق ال�سعيد �سنقريحة، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، �سبيحة اأم�س الإثنني، باملدر�سة 
العليا للعتاد بالناحية الع�سكرية الأوىل، على مرا�سم افتتاح اأ�سغال امللتقى الوطني حتت عنوان: ''احلفاظ 

على اجلاهزية التقنوعملياتية للعتاد والتجهيزات يف اجلي�س الوطني ال�سعبي- تقييم واآفاق''.

ق. و

ق. و

ق. و ق. و

ق. وق. و

خالل اإ�ضرافه على افتتاح امللتقى الوطني حول "احلفاظ على جاهزية العتاد والتجهيزات للجي�ص



�شميحة. ع

اأن  �سكــواه،  معر�ص  يف  املعنــي  وذكـــر 
وحتديدا  الزرو  ببلدية  الواقعة  املزرعة 
تتوفر  �سريانة،  دائرة  يف  مارزقن  مب�ستة 
األف �سجرة تفاح و300 �سجرة   20 علـى 
زيتون، باالإ�سافـة اإىل 130 �سجرة رمان، 
مزهــود،  توفيق  باتنــة،  وايل  كان  فيما 
عملية  انــطــالق  ــارة  ــس اإ� اأعــطــى  مــن  اأول 
اأن  م�سيفا  املا�سي،  العام  �سيف  االإنتــاج 
كمية االإنتــاج املتوقعة مع دخول مرحلة 
االإنتـــاج الفعلي تقدر بـ800 طن، خا�سة 
تقنية  على  م�ستثمرته  اعتمــاد  ظل  يف 
ذلك  حتقيق  اأن  غــري  املن�ساأ،  اإ�سبانيــة 
بحلحلة  مرتبط  املتحدث  ذات  ي�سيف 
التي يتخبط فيها واأولها ت�سوية  امل�ساكـل 
هو  والــذي  للعقـــار  القانونية  الو�سعية 

الأمــالك  تابع  عر�ص  اأر�ـــص  االأ�ــســا�ــص  يف 
طلب  مبلف  املعني  تقدم  حيث  الدولـــة، 
�سنة  امتيــاز  عقد  منحه  اأجل  من  ت�سوية 
ينتظر  وهــو  الــعــام  ذلــك  ومنذ   ،2019
امتياز  عقد  ومنحه  طلبه  على  املوافقة 
ُيتيح له التقدم اأكرث يف م�سروعه من خالل 
حماية  �ساأنها  من  التي  ال�سبكـة  اقتناء 
الطبيعية،  االأخطار  خمتلف  من  االأ�سجار 
واأردف حمدثنا اأن ملفه بقي حبي�ص اأدراج 
تلقاها  التي  الوعود  كل  رغــم  امل�سوؤولني 
بداية من ال�سلطات الوالئيـــة و�سوال اإىل 
ل�ساحله  تدخلت  التي  الفالحــة  وزارة 
اأجل  من  بالوالية  قطاعها  م�سوؤويل  لدى 
ت�سوية امل�سكلة، اإال اأن ال �سيء جت�سد على 
اأر�ص الواقع وبقي يتنقل ذهابا واإيابا بني 

مديرية امل�سالح الفالحية والوالية وبني 
و�سط  الفالحـــة  ووزارة  االأخـــرية  هــذه 
ال  قد  ملفه  اأن  رغم  للم�سوؤوليات  تقاذف 
اأجل ت�سويته،  �سهـر من  اأكرث من  ي�ستغرق 
من  وعــودا  تلقى  اأنه  امل�ستثمر  ذات  وذكر 
قبل وايل الوالية خالل زيارته للمزرعة 
العام املا�سي واإ�سرافه على انطالق عملية 
اجلني، على غرار تهيئة امل�سلك الفالحــي 
وغريها من الوعود االأخرى، اإال اأن ال�سيء 
هذا  ليبقى  ــع،  ــواق ال اأر�ـــص  على  جت�سد 
الو�سية  اجلهات  تدخل  ينتظر  امل�ستثمر 
للن�ساط  ت�سجيعا  و�سعيته  وتــ�ــســويــة 
مثل  اإىل  بحاجة  يبقى  ــذي  ال الفالحي 
هكذا ا�ستثمارات تخلق الرثوة وتوفر اليد 

العاملــــــة.

للتطهري  الوطني  الــديــوان  م�سالح  ك�سفت 
م�سعب   171 اإح�ساء  عــن  باتنــة،  بــواليــة 
بدون اأغطية عرب الوالية، فيما �سجلت بلدية 
باتنة لوحدها 46 بالوعة، منذ بداية ال�سنة 

اجلارية.
الدين  ح�سام  باالإعـــالم،  املكلف  وك�سف 
للجهات  ر�سمية  �سكوى  تــقــدمي  �سمــادي، 
الت�سرفات  هــذه  ملثل  حد  لو�سع  الق�سائية 

حياة  على  خطرا  ت�سكل  التي  الالم�سوؤولـــة 
املواطنني، خا�سة اأن هذه الظاهرة يف انت�سار 
وما ينجم عنها من م�سكل �سد قنوات ال�سرف 
املحدقة  االأخــطــار  اإىل  اإ�ــســافــة  ال�سحي، 
البالوعات  وان�سداد  الطرقات،  مب�ستعملي 

جراء تراكم الف�سالت.
االإح�ساء  عملية  اأن  املتحدث،  ذات  واأ�ساف 
املنت�سرة  التطهري  مراكز  روؤ�ساء  عليها  اأ�سرف 

ومعرفة  حتديد  بهدف  الوالية،  تــراب  عرب 
املختفية  اأو  منها  املهرتئة  البالوعات  عــدد 
ــا يــفــر�ــص عــلــى ذات  ــا، م ــده ــواج واأمـــاكـــن ت
وذلك  البالوعات،  اأغطية  تعوي�ص  اجلهة 
للديوان  امل�ستمرة  الدوريات  من  الرغم  على 
الوطني للتطهري من اأجل الوقوف على الو�سع، 
وحماربة هذه الظاهرة ال�سلبية عرب احلمالت 
املواطنني  وتوعية  املنظمة  التح�سي�سيــة 
املعنية  اجلهات  اإبــالغ  واأهمية  بتداعياتها، 
البالوعات،  �سرقة  اإىل  االأحــيــاء  بتعر�ص 
ت�سهدها  الــتــي  الفي�سانات  لــوقــوع  تــفــاديــا 

املدينة مع ت�ساقط االأمطار.
املواطنني  �سمـــادي على �سرورة حتلي  واأكد 
البالوعات  �سرقة  ظاهرة  وخماطر  بالوعي، 
يراوح  بقي  الذي  االإ�سكال  وهو  اختفائها،  اأو 
املواطنني االأكرث ت�سررا من  مكانه، رغم كون 
اجلهات  يكلف  ما  جانب  اإىل  الو�سعية،  هذه 
املعنية من ميزانية الأجل اإعادة اإجناز اأغطية 

امل�ســـاعب.

ببلدية  بــريــ�ــص  قــريــة  قــاطــنــو  يــطــالــب 
تنموية  مب�ساريع  باتنة،  والية  يف  معافة 
خا�سة واأن ظروفهم املعي�سية باتت مزرية 
احلياة،  �ــســروريــات  اب�سط  غياب  ظــل  يف 
مطالب  اأبــرز  الطبيعي  الغاز  ويعترب  هــذا 
ال  بــاتــت  معاناتهم  واأن  �سيما  املعنيني 
حتتمل كونهم ي�ستعينون بقارورات البوتان 
واالعتماد على الو�سائل البدائية التدفئة 
تقدموا  اأنهم  كما  اليومية،  ولال�ستعماالت 

لو�سع  املعنية  للجهات  عــديــدة  ب�سكاوي 
م�ساريع الربط بالغاز الطبيعي اإال اأن االأمور 

واأن  ال�ساعة خا�سة  بقيت على حالها حلد 
الغاز  بتوفري  ــودا  وع قدمت  اجلهات  تلك 
وينتظر  االآجال  اأقرب  يف  القرية  لقاطني 
قاطنو قرية بري�ص تدخل الو�ساية لو�سع 
احلياة  متطلبات  وتوفري  تنموي  برنامج 
مبثابة  بات  الــذي  الطبيعي  الغاز  اأبرزها 
قـــارورة  مــع  ملعاناتهم  حــد  وو�ــســع  احلــلــم 
التي  البدائية  واالأ�ساليب  البوتان  غــاز 

ي�ستعملونها للتدفئة.

اأنها م�ضروعة وتلقى ب�ضاأنها العديد من الوعــود، واأو�ضح املعني  تنـّكـر ال�ضلطات العمومية ملطالبه التي قال  باتنـة،  التفــــاح بوالية  اأكرب منتجي  اأحد  ي�ضتكـي 
لـ"االأورا�س نيــوز" اأن م�ضتثمرته التي ترتبع على م�ضاحة تفوق 20 هكتار ونالت اإعجاب اجلميع، مبا فيهم الوايل الذي اأعطى منها اإ�ضارة انطالق حملة جني 

التفاح املو�ضم املن�ضرم، بحاجة اإىل التفاتة جدية من امل�ضوؤولني على القطـــاع، خا�ضة فيما يتعلق بت�ضوية الو�ضعية القانونية لالأر�س.

ل�سقي  املوجهة  املياه  ندرة  �ساهمت  وقد 
هذه الب�ساتني يف جفاف عدد من االأ�سجار 
حالة  يف  اأخـــرى  اأ�سجار  تتواجد  فيما 
كارثية، ال �سيما اأن كثريا من االأ�سخا�ص 
وغري  ع�سوائية  قلع  بعمليات  يقومون 
م�ساكن  ت�سييد  بغر�ص  للنخيل  �سرعية 
االأرا�سي  هــذه  اال�سمنت  ليغزو  خا�سة 
ويفقدها  للزراعة  ال�ساحلة  اخل�سبة 
خا�سيتها، وهذا ما اأدى اإىل نق�ص فادح يف 
عدد اأ�سجار النخيل وتراجع كبري يف اإنتاج 
التمور باملنطقة، وقد عرب الفالحون عن 
اآلت  الذي  الو�سع  من  ال�سديد  امتعا�سهم 
من  كــان  التي  "الواحات"  منطقة  اإليه 
هاما  �سياحيا  قطبا  ت�سبح  اأن  املفرت�ص 

ال�سياح  من  معترب  عدد  جذب  �ساأنه  من 
�سواء  حد  على  واالأجــانــب  اجلزائريني 
نظرا ل�س�ساعة واحاتها وات�ساع م�ساحتها 
الو�سية حال دون  اإهمال اجلهات  اأن  اإال 

حتقيق ذلك على اأر�ص الواقع.
الو�سع  خطورة  من  املخت�سون  ويحذر 
اجلفاف  اأ�ــســابــهــا  الــتــي  املنطقة  بــهــذه 
الو�سية  اجلـــهـــات  حتــــرك  و�ــــســــرورة 
وتدخلها ب�سكل عاجل الإنقاذ هذه الرثوة 
واإعادة  الــزوال  يهددها  التي  الفالحية 
وعودة  حيويتها  وا�ستعادة  اإليها  احلياة 
االإنتاج الوفري للتمور ذات اجلودة العالية 

و حتويلها اإىل ِقبلة �سياحية بامتياز.

امل�ساتي  وعديد  الق�سبات  بلدية  تعرف 
لن�ساط  عادية  غري  حركية  لها  التابعة 
ع�سابات املوا�سي التي زرعت الرعب والهلع 
املوا�سي،  واأ�سحاب  املوالني  من  الكثري  لدى 
لعمليات  ال�سكان  من  العديد  تعر�ص  حيث 
على  واأتـــت  كبرية  خ�سائر  كبدتهم  �سطو 
حجم  عن  ناهيك  الوحيد،  رزقهم  م�سدر 

االأ�سرار التي حلقت بهم.
املوا�سي ببلدية  اأ�سحاب  وتعر�ص عدد من 
موا�سيهم  و�سرقة  �سطو  لعملية  الق�سبات 
ترب�ست  حيث  لرزقهم،  م�سدرًا  تعد  التي 
ف�سادًا  عاثت  التي  املوا�سي  ع�سابة  بهم 
م�ساتيها،  وخمتلف  الق�سبات  بلدية  يف 
امل�ساتي  اأغلب  وم�ست  �سحاياهم  وتعددت 
جرياط  م�ستة  غــرار  على  البلدية  بــذات 
وم�ستة �سوعب واأي�سا اأوالد خلفون وخلليج، 
كل هذه امل�ساتي تعر�ص فيها ال�سكان لل�سطو 
وتعر�ص  هذا  امل�ستمر،  ا�ستفحالها  ظل  يف 

ل�سرقة  اأوالد خلفون  مواطن قاطن مب�ستة 
حيث  غنم  راأ�ـــص   40 بـــ  املــقــدرة  ما�سيته 
م�سدر  ــذوا  واأخ الل�سو�ص  اأيــدي  تر�سدته 
فيما  جمهولة،  وجهة  اإىل  وحتويلها  رزقــه 
الظل  مبنطقة  قاطن  اأخــر  مواطن  تعر�ص 
من  غنم  راأ�ــص   30 من  اأزيــد  ل�سرقة  خلليج 
لوجهة  وحتويلها  الليل  كنف  يف  منزله 

جمهولة.
ال�سحايا اأودعوا �سكاوي لدى م�سالح الدرك 
الوطني ببلدية الق�سبات، فيما جتدر االإ�سارة 
اإىل املرة االأخرية التي مت القب�ص فيها على 
اأحداث �سرقة  اأمرهم يف  امل�ستبهني يف  بع�ص 
ومت  الإدانتهم  الكافية  يجدوا  مل  املوا�سي 
�سرقة  �سراحهم، فيما تعرف ظاهرة  اإطالق 
وتو�سعًا  ا�ستفحااًل  البلدية  بــذات  املوا�سي 
اأ�سلحة  ي�ستعملون  الل�سو�ص  اأ�سبح  بعدما 
بي�ساء واأخرى نارية ح�سب ما اأكده العديد 

من ال�سحايا.

ملفه بقي حبي�س اأدراج امل�ضوؤوليــن

املوؤ�ض�ضة رفعت دعوى ق�ضائية �ضد جمهول

بلدية معافة

بعد اجلفاف والإهمال الذي طالها موؤخرا

حالت �ضطو و�ضرقة متكررة

اأحد اأكرب منتجي التفاح بباتنة ي�شتكي تنّكر ال�شلطــات ملطالبه

الديوان الوطني للتطهري يح�شي 171 م�شعب دون غطاء بباتنة

قاطنو قرية بري�ض يطالبون بالغاز الطبيعي
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مملكة النخيل باأمدوكـــال يف طريقها 
اإىل الزوال

ل�شو�ض املوا�شي يثريون الرعب 
بالق�شبات يف باتنة

يف  باتنة،  والية  من  كم   115 بعد  على  الواقعة  امدوكال  ببلدية  "الواحات"  منطقة  تعرف 
كانت  التي  وهي  االأخرية،  ال�ضنوات  خالل  كبريا  واالإهمال  الت�ضيب  من  حالة  االأخرية  ال�ضنوات 
ت�ضتهر بتوفرها على عدد هائل من االأ�ضجار املثمرة والنخيل وجودة التمــــور التي تنتجها، لت�ضبح 
اأنواع احل�ضرات  اأ�ضجار النخيل التي فتكت بها خمتلف  حاليا جمرد اأطالل بعد التلف الذي طال 
بها  االهتمام  على  ي�ضهرون  وفالحني  عمال  وجود  انعدام  ب�ضبب  ال�ضارة  واالأع�ضاب  واالأمرا�س 

وت�ضري االإح�ضائيات اأن عدد اأ�ضجار النخيل املتواجدة يف هذه املنطقة يفوق 80000 نخلة. 

حفيظة. ب

ح�شام الدين. ق

�شفيقة. �صنا�شر. م

لتورطه يف ق�ضايا ف�ضاد..



بعد تاأجيل عملية الإفراج عن القائمة
اأم البواقي

بن �شتول.�صبن �شتول.�ص

ع�سرات  ــص،  ــ� اأم ليلة  اعت�سم 
اأم  واليـــة  مقر  ـــام  اأم املــواطــنــني 
امل�سالح  مــطــالــبــني  الـــبـــواقـــي، 
ــوري  ــف املــخــتــ�ــســة بــالــتــدخــل ال
اال�سمية  القائمة  عن  واالإعــالن 
ال�سكن  ح�سة  من  للم�ستفيدين 

االجتماعي.
رئي�ص  ت�سريح  بعد  ذلــك  ياأتي 
تاأجيل  عن  البواقي،  اأم  دائــرة 
القائمة  ــن  ع االإعــــالن  عملية 
من  للم�ستفيدين  االبــتــدائــيــة 
ــعــمــومــي االيـــجـــاري  الــ�ــســكــن ال
انتهاء  رغم  البواقي،  اأم  مبدينة 
القانونية  االإجـــــراءات  جميع 
ــة بــالــتــحــقــيــق مـــن قبل  اخلــا�ــس
كانت  والــتــي  الــوالئــيــة،  اللجنة 
باالأم�ص،  عنها  االإعــالن  يفرت�ص 
ت�سهده  الذي  التوتر  ب�سبب  لكن 
تاأجيلها  مت  البواقي،  اأم  واليــة 

على  مــار�ــص  �سهر  منت�سف  اإىل 
االأكرث.

اأثارت عملية التاأجيل  هذا وقد 
اأم  مبدينة  املــواطــنــني  ا�ستياء 
اعت�سموا  الـــذيـــن  الـــبـــواقـــي، 
والية  مقر  اأمام  طويلة  ل�ساعات 
اأم البواقي، مطالبني فيها امل�سالح 
واالإعـــالن  بالتدخل  الــوالئــيــة 
التي  اال�ــســمــيــة  الــقــائــمــة  عـــن 
 5 من  الأزيــد  لها  انتظارهم  طــال 

�سنوات.
املنتظر  احل�سة  تتجاوز  لالإ�سارة، 
االإعالن عنها 350 وحدة �سكنية، من 
1300 وحدة �سكنية ا�ستفادت  اأ�سل 
ــالل  خ الـــبـــواقـــي  اأم  واليـــــة  مــنــهــا 
انطالق  مت  والتي  املا�سية،  ال�سنوات 
االأ�سغال بها على م�ستوى بلديات عني 
البي�ساء وعني مليلة وم�سكيانة وعني 

ببو�ص.

خن�شلة
�شطيـــف

 ت�ضهد والية خن�ضلة عرب خمتلف بلدياتها على غرار بلدية خن�ضلة وبلدية �ض�ضار،  تزايدا رهيبا يف حاالت االعتداء على 
العقار واال�ضتالء عليـه بطرق ملتوية بتواطوؤ مع بع�س اجلهات وكذا تف�ضي ظاهرة البناءات الفو�ضوية وا�ضتغالل اأمالك 

الدولة املتمثلة يف م�ضاحات تكون يف اأغلبها م�ضنفة كم�ضاحات خ�ضراء.

بعد احتجاجات متكررة

طالبوا بالعودة اإىل ال�ضوق القدمي

فيما طالب موظفو اجلامعة بال�ضكن
الوايل وعد بتقدمي امللف للعدالة

يف  اأزال  عني  دائــرة  م�سالح  ك�سفت 
�سطيف  واليــة  من  اجلنوبية  اجلهة 
ال�سكن  طالبي  مبطالب  التكفل  عن 
حيث  طقيع،  بقرية  املجمع  الريفي 
هذه  من  بامل�ستفيدين  التكفل  تقرر 
قطع  منحهم  خـــالل  مــن  الــ�ــســيــغــة 
بعد  ــذا  وه �سكناتهم  لبناء  اأر�سية 
�سنوات طويلة من االنتظار وال�سكاوي 
طرف  مــن  املتكررة  واالحــتــجــاجــات 

طالبي هذا النوع من ال�سكن.
الــفــارطــة تنظيم  االأيــــام  وعــرفــت 
طرف  من  االحتجاجات  من  �سل�سلة 

طالبي ال�سكن املجمع وو�سلت اإىل حد 
وتنظيم  ال�سارع  اإىل  املحتجني  نزول 
م�سرية من اأجل اإيجاد حل لو�سعيتهم 
يف ظل رف�ص م�سالح البلدية التدخل 
حلل هذا االإ�سكال املتوا�سل منذ مدة، 
حيث ا�ستفاد 23 مواطنا من اإ�سعارات 
تر�سيم  يتم  اأن  دون  لكن  باال�ستفادة 
هذه اال�ستفادات قبل تدخل م�سالح 
الدائرة والتي اأكدت على حل امل�سكل 
بع�ص  اإمتــام  من  االنتهاء  بعد  نهائيا 
االإجراءات االإدارية املطلوبة خالل 

االأيام املقبلة.

للخ�سر  اجلهوي  ال�سوق  جتار  اأعرب 
واملعروف  �سطيف  بوالية  والفواكه 
بت�سمية "ماق�سطيفال" عن خماوفهم 
عيها  يــتــواجــد  الــتــي  الو�سعية  مــن 
وهو  ن�ساطه  تــراجــع  ظــل  يف  ال�سوق 
االأمر الذي ت�سبب يف تراجع مداخيل 
اإلزامية دفع  التجار يف مقابل  هوؤالء 
املمنوحة  املحالت  ا�ستغالل  حقوق 
لهم يف هذا ال�سوق الذي يعد من اأكرب 
االأ�سواق على م�ستوى اجلهة ال�سرقية 
من الوطن غري اأنه مل ينجح حلد االآن 

يف حتريك الن�ساط التجاري.
الذين  مــن  واأغلبهم  التجار  واأكـــد 
القدمي  ال�سوق  يف  ين�سطون  كــانــوا 
�سطيف  مبــديــنــة  لــلــفــواكــه  للخ�سر 
واملعروف ب�سوق الفجر عن خماوفهم 
يواجههم  الذي  املحتوم  االإفال�ص  من 
املحالت  لكراء  املرتفع  املبلغ  نتيجة 

لل�سهر  دينار  األــف   25 يناهز  والــذي 
النفقات  بــاقــي  عــن  ف�سال  ــد  ــواح ال
انف�سهم  هـــوؤالء  يجد  حيث  املــالــيــة 
 90 يــقــارب  مبلغ  دفــع  على  جمربين 
مرتفعة  قيمة  وهي  ال�سنة  يف  مليون 
ــوق  ــف ــر الــتــجــار وت ــظ ــغــايــة يف ن لــل
اإمكانياتهم خا�سة مع الرتاجع الكبري 
يف الن�ساط ب�سبب الو�سعية الوبائية 

التي تعرفها البالد.
احلل  فــاإن  الو�سعية  هذه  وملواجهة 
ح�سب التجار هو تدخل م�سالح بلدية 
اأجل ال�سماح لهم بالعودة  �سطيف من 
للن�ساط يف ال�سوق القدمي اأو ال�سغط 
اأجل  من  اجلهوي  ال�سوق  م�سريي  على 
لكراء  املــالــيــة  التكاليف  تخفي�ص 
املحالت يف ظل عدم قدرة التجار على 

موا�سلة الن�ساط باالأ�سعار احلالية.

ــاء  نــظــم الــعــ�ــســرات مــن عــمــال واأطــب
عني  ببلدية  يعالوي  يو�سف  م�ست�سفى 
والية  مــن  اجلنوبية  اجلهة  يف  اأزال 
�سبيحة  احتجاجية  وقــفــة  �سطيف 
اأجل  مــن  املوؤ�س�سة  �ساحة  يف  االأمــ�ــص 
والرابع  الثالث  ال�سطر  ب�سب  املطالبة 
من  املــمــنــوحــة  "كورونا"  منحة  ــن  م
طرف وزارة ال�سحة والتي تاأخر �سبها 
مربرات  على  احل�سول  دون  االآن  لغاية 

بخ�سو�ص التاأخر احلا�سل.
وح�سب املحتجني فقد مت �سخ ال�سطر 
االأول والثاين فقط من هذه املنحة يف 
بخ�سو�ص  غام�سة  االأمــور  تبقى  حني 
االأمر  وهو  والرابع  الثالث  ال�سطرين 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  باقي  يف  احلا�سل 
قطاعات  اأن  وقــت  يف  وهــذا  بالوالية، 
االأ�سطر  بــاقــي  مــن  ا�ستفادت  اأخـــرى 

بطريقة عادية.
باجلهة  بــــرج  بــيــ�ــســاء  ــديــة  بــل ويف 
�سكان  ـــدم  اأق ــواليــة  ال مــن  اجلنوبية 
غلق  على  لكحل  �سي  اأوالد  منطقة 
وهــذا  البلدية  اإىل  املــــوؤدي  الــطــريــق 
امل�ساريع  غياب  على  منهم  احتجاجا 
الكبري  التهمي�ص  ظــل  يف  التنموية 

الذي تعاين منه املنطقة يف ظل غياب 
حيث  �سنوات،  عــدة  منذ  م�ساريع  اأي 
البلدي  املجل�ص  بتحرك  ال�سكان  طالب 
لفائدة  م�ساريع  تخ�سي�ص  اأجــل  مــن 

املنطقة.
نظم  فقد  االحــتــجــاجــات  �سياق  ويف 
ملني  حممد  جامعة  موظفي  من  العديد 
02 وقفة احتجاجية  �سطيف  دباغني 
مبا  للتنديد  ــذا  وه اجلامعة  ب�ساحة 
يخ�ص  فيما  الوا�سح  بالتمييز  و�سفوه 
لالأ�ساتذة  وظيفية  �سكنات  تخ�سي�ص 
املوظفني،  تهمي�ص  مــقــابــل  يف  فــقــط 
هذه  يف  �سعارات  عدة  املحتجون  ورفــع 
الوقفة االحتجاجية منها "ال�سكن حق 
م�سروع"، و"كرامة العامل واملوظف فوق 
اأي اعتبار"، مع املطالبة ب�سرورة العدل 
اجلامعات  اأ�ساتذة  باقي  مع  وامل�ساواة 
ا�ــســتــفــادوا ح�سب  والــذيــن  االأخــــرى 
وقال  وظيفية،  �سكنات  من  املحتجني 
وجود  املعقول  غري  من  اأنــه  املحتجون 
مطالبني  اجلامعية  االأ�سرة  بني  متييز 
من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
اإق�ساء املوظفني من  الرتاجع عن قرار 

حقهم يف اال�ستفادة من ال�سكن.

نظم الع�سرات من التجار والباعة 
الفو�سويون ببلدية قاي�ص يف 

والية خن�سلة، وقفة احتجاجية 
اأمام االأروقة القدمية وذلك 

للمطالبة مبنحهم حمالت جتارية 
ملمار�سة ن�ساطهم ب�سكل عادي 

ومنظم وانهار معاناتهم التي دامت 
ل�سنوات يف ظل وجود حوايل 500 
حمل مغلق منذ ما يقارب 20 �سنة.

املحتجون اأكدوا لـ"االأورا�ص 
نيوز"، اأنهم يعانون من خمتلف 
ال�سعوبات على غرار مالحقة 

ال�سرطة لهم والغرامات املالية 
التي يتكبدونها اإ�سافة اإىل 

اال�سطرابات اجلوية التي تتلف 
خمتلف جتهيزاتهم و�سلعهم، 

واأ�سافوا اأن املحالت املتواجدة 
باالأروقة القدمية اأب�سط مثال 

والتي حتولت اإىل اأوكار ملمار�سة 
خمتلف االآفات االجتماعية 

بالرغم من االأموال الكبرية التي 
�سرفت عليها لكن مل يتم ا�ستغاللها 

وبقيت على حالها منذ �سنوات.
املحتجون طالبوا من ال�سلطات 

املحلية والوالئية على راأ�سها 
وايل الوالية بالتدخل واإن�سافهم 

ومتكينهم من اال�ستفادة من 
هذه املحالت وممار�سة ن�ساطهم 

التجاري، ويبقى واقع معاناة 
التجاري ال�سباب باملدينة متوا�سل 

يف انتظار حترك اجلهات الو�سية 
واإنهاء هذه امل�سكلة.

التعدي  ــذا  كــل ه مــن  وبــالــرغــم 
اأرهق  امللف  هذا  اأن  اإال  الوا�سح، 
ال�سلطات الوالئية خا�سة يف ظل 
عدم تنفيذ قرارات هدم البناءات 
الفو�سوية، اإن مل نقل عدم حترير 
الر�سمية  املحا�سر  من  النوع  هذا 
حتى، ويف هذا ال�سياق ك�سف وايل 
اأن  بوزيدي،  علي  خن�سلة  واليــة 
التي  امللفات  بــني  مــن  املــلــف  ــذا  ه
للف�سل  للعدالة  تقدميها  �سيتم 

فيها بعد عجز امل�سوؤولني عن حله 
وو�سع حد لهذه التجاوزات، واأ�سار 
اإىل اأن بع�ص امل�سوؤولني من روؤ�ساء 
البلديات لهم �سراكة ودخل مبا�سر 
يف الق�سية لعدم تطبيقهم للقانون 
على املعتدين على العقار واأ�سحاب 
البناءات الفو�سوية التي انت�سرت 
ب�سكل رهيب خا�سة بكل من بلدية 
�س�سار وعا�سمة الوالية معربا عن 

ا�ستيائه ال�سديد لهذه الو�سعية.

الوزارية  التعليمات  من  وبالرغم 
ا�سرتجاع  بــ�ــســرورة  تفيد  الــتــي 
بغر�ص  ــوبــة  ــل ــس ــ� امل االأرا�ــــســــي 
خمططات  تنفيذ  يف  ا�ستغاللها 
ــابــعــة  ــئــة عـــمـــرانـــيـــة ومــت ــي تــه
الو�سع  اأن  اإال  ق�سائيا،  امل�ستولني 
ــام  ــم يف غـــيـــاب ت ــاق ــف يــــــزداد ت
بذلك  لتتوا�سل  الو�سية،  للجهات 
والـــتـــجـــاوزات �سد  ــتــهــاكــات  االن

العقار.

منح قطع اأر�شية للم�شتفيدين من 
البناء الريفي املجمع بعني اأزال

جتار �شوق "ماق�شطيفال" يواجهون 
خطر الإفال�ض املحتوم

طالبوا ال�شكن يعت�شمون ليال
 يف اأم البواقي

عمال م�شت�شفى عني اأزال يطالبون 
مبنحة كورونا

! بخن�شلة  العقار  مافيا  مع  "اأميار" متواطئون 
جتار فو�شويون 

يحتجون يف 
قايـ�ض
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طالبوا منحهم حمالت جتارية

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب  معاوية. �ص

معاوية. �ص

لتفادي تكرار �ضيناريو امل�ضاربة

التجارة  مديرية  اأمــ�ــص،  ك�سفت 
عــدم  عــن  الــبــواقــي،  اأم  بــواليــة 
ــدرة  ــن ال مــن  ــة  ــال ح اأي  ت�سجيل 
اخلا�سة باملواد اال�ستهالكية خالل 
على  موؤكدة  امليدانية،  خرجاتها 
�سرورة التبليغ عن حاالت امل�ساربة 
يف االأ�سعار اخلا�سة مبادتي الزيت 

وال�سميد.
ي�سل  مــا  اإنــتــاج  يوميا  ويتم  هــذا 
مادة  من  يوميا  لرت  األــف   95 اإىل 
احلــلــيــب املــقــن، ومـــا يــــرتاوح بني 
احلليب  من  لرت  و5000   3000
والــذي  املــقــن  ال�سعر  ذو  املــدعــم 
البيع  نقاط  مبختلف  توزيعه  يتم 
اخلا�سة، وكذا مابني 15 و14 األف 
لرت يوميا من حليب البقرة، وفيما 
يتعلق بالزيت الغذائي، فتم موؤخرا 
من  طــن   7000 يتجاوز  مــا  اإنــتــاج 

الوحدة  م�ستوى  على  الزيت  مادة 
مليلة،  عــني  مبدينة  االإنــتــاجــيــة 
وجهت للت�سويق، باالإ�سافة ملختلف 
ــــرى  ــة االأخ ــاري ــج ــت الــعــالمــات ال

املتواجدة بال�سوق املحلية.
ما  يوميا  ــاج  ــت اإن يوميا  يتم  كما 
مـــادة  مـــن  قــنــطــار   140 يـــقـــارب 
مطاحن  م�ستوى  على  "ال�سميد" 
البواقي،  ــاأم  ب اأرغي�ص"  "�سيدي 
قنطار   1000 اإىل  ي�سل  بتمويل 
قنطار  و1000  ال�سلب،  القمح  من 
نظم  بــاملــقــابــل،  الــلــني،  القمح  مــن 
التجارة  مبديرية  املراقبة  اأعوان 
خرجات ميدانية مبختلف بلديات 
تكرار  لتفادي  البواقي،  اأم  والية 
ــة، يف  ــي ــس ــا� �ــســيــنــاريــو الــ�ــســنــة امل
املواد  اأ�سعار  يف  وامل�ساربة  الندرة 

اال�ستهالكية.

مديرية التجارة توؤكد وفرة املواد 
ال�شتهالكية



بنك اجلزائر:

القر�س ال�شعبي اجلزائري:

اأعطى مهلة �ضهرين لل�ضروع يف اجناز ميناء احلمدانية..
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بعر�ص  ا�شتهلها  ــص  ــرو� ع عــــّدة  درا�ـــشـــة 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزيــر  قدمه 
حـــول �ــشــري جلــنــة املــ�ــشــاعــدة عــلــى حتديد 
العقار،  و�شبط  اال�شتثمار  وترقية  املوقع 
تاله  ال�شناعي،  العقار  حــول  حــال  وعر�ص 
ال�شوق  متوين  حــول  بعر�ص  التجارة  وزيــر 
ــر  ــعــار، ووزي ــدم ا�ــشــتــقــرار االأ�ــش وظــاهــرة ع
حول  امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة 
الو�شعية ال�شحية وبرنامج التلقيح �شد وباء 
ال�شيدالنية  ال�شناعة  وزير  ثم  كوفيد-19، 
ال�شيد  وزيــر  اأمــا  حمليا.  اللقاح  اإنتاج  حول 
عر�شا  فقدم  ال�شيدية  واملنتجات  البحري 
االإجراءات  تب�شيط  تدابري  باإح�شاء  يتعلق 
اخلا�شعة  االقت�شادية  باالأن�شطة  املرتبطة 

للرتخي�ص.
ا�شتهل ال�شيد الرئي�ص االجتماع بالرتحيب 
احلكومة،  �شمن  دد  اجلــ الـــوزراء  بال�شادة 
اجلديدة،  مهامهم  يف  التوفيق  لهم  متمنيا 
التحلي  اإىل  الثقة،  فيهم  جــدد  من  وداعيا 
بفعالية اأكرث، كوننا يف خدمة ال�شعب، ولي�ص 

العك�ص.
واأمر با�شتحداث و�شيلة ملراقبة مدى تنفيذ 
قرارات احلكومة على امليدان يف كل املجاالت، 
ان�شغاالت  مــع  والــتــجــاوب  ــول،  احلــل لو�شع 
بني  التمييز  �شرورة  على  موؤكدا  املواطنيني، 
الظل  مناطق  وبني  للمدن،  العمراين  التو�شع 
املنت�شرة يف املناطق الفقرية والُقرى واملدا�شر. 
رئي�ص  اأعطى  العرو�ص،  امل�شادقة على  وبعد 

اجلمهورية التوجيهات التالية:
مت  التي  ال�شناعية  العقارات  كل  ا�شرتداد  ـ 
ومل  التجزئات  باآالف  واملقدرة  �شابقا  منحها 

يتم ا�شتغاللها حلد االآن.
العمل  واأربــاب  امل�شتثمرين  ممثلي  اإ�شراك  ـ 
وترقية  مبرافقة  املتعلقة  الهياكل  كل  يف 
التنمية  يف  �شركاء  باعتبارهم  اال�شتثمار 
وطرفا رئي�شيا وفاعال يف النهو�ص باالقت�شاد 

الوطني.
ـ ت�شفية كل الرتاكمات ال�شلبية التي طبعت 
يتنا�شب  مبا  �شابقا،  ال�شناعة  وزارة  �شيا�شة 
اجلديد  والــتــوجــه  القانونية  والن�شو�ص 

لل�شيا�شة ال�شناعية.
و�شاية  حتــت  الن�شاطات  مناطق  و�ــشــع  ـ 
حاجيات  لتحديد  البلديات  روؤ�شاء  وت�شرف 

وفتح  االأنــ�ــشــطــة،  خمتلف  مــن  منطقة  كــل 
املجال اأمام املوؤ�ش�شات النا�شئة.

ـ اأعطى ال�شّيد الرئي�ص مهلة اأق�شاها �شهران 
التخاذ كل التدابري الالزمة لالإطالق الفعلي 
اال�شرتاتيجي  احلمدانية  ميناء  الأ�شغال 
ب�شر�شال.ـ  اأمر بت�شهيل حركة املرور من واإىل 
حركة  خمططات  درا�شة  باإعادة  العا�شمة 
االجتنابية  الطرق  �شبكة  بتعزيز  ال�شري، 

واملحوالت.

مهلة �سهرين لل�سروع يف اجناز 
ميناء احلمدانية

املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمهورية  رئي�ص  منح 
تبون، مهلة �شهرين لوزارة االإ�شغال العمومية 
احلمدانية  ميناء  م�شروع  اجناز  يف  لل�شروع 
ان  الوزراء،  جمل�ص  عن  ال�شادر  البيان  وقال 
الرئي�ص اأعطى خالل اجتماع املجل�ص، اليوم 
كل  التخاذ  �شهران  اأق�شاها  مهلة  االثنني، 
الأ�شغال  الفعلي  لالإطالق  الالزمة  التدابري 

ميناء احلمدانية اال�شرتاتيجي ب�شر�شال.
واإىل  مــن  املـــرور  حركة  بت�شهيل  اأمــر  كما 
حركة  خمططات  درا�شة  باإعادة  العا�شمة 
و  االجتنابية  الطرق  �شبكة  بتعزيز  ال�شري، 
املحوالت. كما امر بو�شع نظام يقظة لتجنب 
اخل�شائر املالية الناجمة عن طول فرتة ُر�ُشو 

البواخر مبوانئنا.

حماية امل�شتثمرين يف قطاع ال�شياحة
الرئي�ص  اأمر  ال�شياحة،  وفيما يتعلق بقطاع 

كفاعلني  العمل  اأربــــاب  نــقــابــات  بــاإ�ــشــراك 
مبا  اال�شتثمار  اإجــراءات  لتخفيف  حقيقيني 
اأمر  كما  العقار.  توزيع  يف  ا�شت�شارتهم  فيها 
بتحرير املبادرة لت�شجيع اال�شتثمار يف القطاع 
وعدم رهن امل�شتثمرين وو�شعهم حتت رحمة 
كانت  اإذا  خا�شة  البلديات،  وروؤ�شاء  االإدارة 
ا�شتثمارات اخلوا�ص تعتمد على متويل ذاتي 
على  احلفاظ  ومراعاة  خا�ص.  عقار  وعلى 
العقار الفالحي عند الرتخي�ص للم�شتثمرين 

يف م�شاريع التو�شع ال�شياحي.

حماربة البريوقراطية يف قطاع
 ال�سيد البحري

اأما بخ�شو�ص قطاع ال�شيد البحري واملوارد 
�شرورة  على  الرئي�ص  ال�شيد  اأكد  ال�شيدية، 
من  حمتوم،  كقدر  البريوقراطية  حماربة 
خالل العمل امليداين الإيجاد حلول للعراقيل 
التي تواجه اال�شتثمار يف خمتلف املجاالت، 
الثقة  وا�شتعادة  املــبــادرة  حترير  اأجــل  من 
اأ�شحاب  مبرافقة  املكلفة  الدولة  اأجهزة  يف 

امل�شاريع.
البحرية  احلظائر  اإن�شاء  نحو  والتوجه 
�شرورة  مع  ال�شيدية،  املنتوجات  يف  للزيادة 
الرتفاع  احلقيقية  االأ�شباب  و�شرح  تو�شيح 
خاّلقة  �شبانية  م�شاريع  اإن�شاء  االأ�ــشــعــار. 
الناجحة،  التجارب  ال�شغل وت�شجيع  ملنا�شب 
خالل  من  البحري  لل�شيد  االعتبار  واإعــادة 
الو�شع  عك�ص  اجلــمــيــع  مــتــنــاول  يف  جعله 

احلايل.

واللحوم  للخ�شر  الوطني  الديوان  ك�شف 
الفالحني  منح  دفــع  عملية  اأن  له  بيان  يف 
حتويل  م�شانع  مــع  املتعاقدين  املنتجني 
االنتهاء.  �شارفت على  ال�شناعية  الطماطم 
م�شالح  ا�شتقبلت  فقد  البيان  ن�ص  وح�شب 
الديوان ملفات 2934 فالح من اأ�شل 3151 
فالح منتج اأين مت ت�شوية م�شتحقات 2360 

ملف مبا يعادل 90 باملائة من املعنيني.
من  املتبقية  الن�شبة  اأن  الديوان  اأبرز  كما 
بعد  االإداريــة  ملفاتهم  حتول  مل  الفالحني 
ا�شتكمال  ق�شد  املخت�شة،  امل�شلحة  اىل 
امل�شتحقات  بــاقــي  ــع  دف ـــام  وامت معاجلتها 

املالية العالقة.
ذات  فاأكد  التحويل  م�شانع  بخ�شو�ص  اأما 
 18 م�شتحقات  ت�شوية  مت  ـــه  اأن املــ�ــشــدر 
موؤكدا  م�شنع،   21 اأ�شل  من  حتويل  وحدة 
باقي  منح  دفع  من  االنتهاء  �شيتم  اأنه  على 
الوحدات الثالث فور اإمتام معاجلة ملفاتهم 

االإدارية.
كما طماأن الديوان كافة ال�شركاء واملهنيني 
الفالحني  ا�ــشــتــفــادة  عــلــى  حــريــ�ــص  ــاأنــه  ب
املخ�ش�شة  ــم  ــدع ال مــنــح  ــن  م املــتــعــاقــديــن 

موا�شلة  على  ت�شجيعهم  بهدف  وذلك  لهم، 
ــادة  ــن اإنــتــاجــيــة م اال�ــشــتــثــمــار والـــرفـــع م
فيها  حققت  الــتــي  ال�شناعية  الطماطم 

اجلزائر االكتفاء الذاتي.

الأرباب  اجلزائرية  الكونفدرالية  ك�شفت 
�شباك  تخ�شي�ص  عــن  االحـــد  ــوم  ي العمل 
اأخ�شر على م�شتوى الفروع املحلية لل�شندوق 
االأجراء  لغري  االجتماعي  لل�شمان  الوطني 
خالل  الهيئتني  ــني  ب اأعــ�ــشــائــهــا.  لــفــائــدة 
الوطني  ال�شندوق  جل�شة عمل عقدت مبقر 
لل�شمان االجتماعي لغري االأجراء باجلزائر 

العا�شمة.
ــرق ممثلو  ــط ـــذا االجـــتـــمـــاع، ت وخــــالل ه
العمل  الأربـــاب  اجلزائرية  الكونفدرالية 

ح�شاب  عملية  يف  املــوجــودة  النقائ�ص  اىل 
كامل  عــرب  توحيدها  بهدف  اال�ــشــرتاكــات 

الرتاب الوطني، ي�شيف امل�شدر ذاته.
ارباب  ا�شرتاكات  ت�شوية  ت�شهيل  تقرر  كما 
العمل وتنظيم لقاءات تن�شيق بني م�شوؤويل 
العمل  الأربـــاب  اجلزائرية  الكونفدرالية 
االجتماعي  لل�شمان  الوطني  وال�شندوق 
لغري االأجراء وكذا و�شع بدائل لالإجراءات 
الردعية. وح�شب ذات امل�شدر، �شيتم قريبا 

التوقيع على اتفاقية بني الهيئتني.

الكونفدرالية  رئي�ص  دعا  ال�شدد،  هذا  ويف 
القادر  عبد  الــعــمــل،  الأربــــاب  اجلــزائــريــة 
من  التقرب  اىل  االأعــ�ــشــاء  كــل  احــمــد،  بــن 
اأي  بخ�شو�ص  للمنظمة  الوطنية  االأمــانــة 
لل�شمان  الوطني  بال�شندوق  تتعلق  �شكوى 

االجتماعي لغري االأجراء.
االأحد  يوم  املنعقدة  العمل  جل�شة  وجاءت 
عقب تلك التي جرت يوم 15 يناير 2021 
من  العديد  اىل  خاللها  التطرق  مت  والتي 

النقاط، ي�شيف امل�شدر يف اخلتام.

تبون ياأمر با�ضرتداد العقار ال�ضناعي غري امل�ضتغل

ت�ضوية م�ضتحقات 90 % من منتجي الطماطم ال�ضناعية

�ضباك اأخ�ضر لكونفدرالية اأرباب العمل على م�ضتوى 
�ضندوق ال�ضمان لغري االأجراء

عقد جمل�س الوزراء يوم الأحد 28 فيفري 2021، اجتماعه الدوري برئا�سة ال�سّيد عبد املجيد تبون، ت�سمن جدول الأعمال اإىل جانب 
ال�ستماع اإىل عر�س الوزير الأول حول الن�ساط احلكومي.

افتتاحية  كلمة  وخالل 
ــص  ــ� ــش ــ� الجـــــتـــــمـــــاع خ
لتن�شيب اللجنة واعتماد 
ذكر  الــداخــلــي،  قانونها 
بــن عــبــد الــرحــمــان انه 
الثانية  اجلولة  اطــار  يف 
جمموعة  تــقــيــيــم  ـــن  م

افريقيا  و�شمال  االو�شط  لل�شرق  املــايل  العمل 
االمـــوال  تبيي�ص  خمــاطــر  مكافحة  الأنــظــمــة 
ومتويل االرهاب وانت�شار ا�شلحة الدمار ال�شامل، 
 398-20 رقــم  التنفيذي  املر�شوم  ا�شدار  مت 
هذه  باإن�شاء  املتعلق   2020 دي�شمرب  يف  املــوؤرخ 
اللجنة  "ان�شاء  فان  الوزير،  وح�شب  اللجنة. 
وطني  تقييم  الإجــراء  لبالدنا  املجال  �شيفتح 
االرهـــاب  ومتــويــل  االأمــــوال  تبيي�ص  ملخاطر 
ال�شامل وبالتايل  الدمار  ا�شلحة  انت�شار  ومتويل 
هذه  من  للتخفيف  وطنية  ا�شرتاتيجية  و�شع 

املخاطر".
وبهدف متابعة تنفيذ مهامهما، تقوم اللجنتان 
تقنية  عمل  خاليا  عــدة  باإن�شاء  الفرعيتان 
قطاعية ت�شطلع بتقييم املخاطر املذكورة حيث 
ترفع تلك اخلاليا تقاريرها للجنتني الفرعيتني 

اللتني تقومان باإعداد تقارير للجنة الوطنية.
من جهة اأخرى، ذكر الوزير ان اللجنة الوطنية 
املخت�شة  الرقابية  ال�شلطات  قائمة  �شتعتمد 
اال�شخا�ص  من  املختلفة  بالفئات  يتعلق  فيما 
اخلا�شعني العالن ال�شبهات وتعزيز احلوار بني 

هذه ال�شلطات واخلا�شعني.
اي  اقرتاح  �شالحية  اي�شا  للجنة  �شتكون  كما 
املو�شى  االجـــراءات  ترجمة  �شاأنه  من  اجــراء 
االقليمية  الهيئات  قبل  من  املجال  هذا  يف  بها 

و"�شمان  والــــدولــــيــــة 
ل�شيا�شات  اف�شل  تن�شيق 
االموال  تبيي�ص  مكافحة 
ومتويل  االإرهــاب  ومتويل 

اأ�شلحة الدمار ال�شامل".
اجلزائر  حتافظ  لكي  و 
ــعــرتف  ــى مــكــانــتــهــا امل عــل
اكد  املخاطر،  هذه  مكافحة  جمال  يف  دوليا  بها 
"يتوجب على اللجنة الوطنية  الوزير على انه 
هذه  اجناح  اأجل  من  جهدها  ق�شارى  تبذل  اأن 
اخلطوات احلا�شمة حتى ت�شتقبل بالدنا عملية 
التقييم �شنة 2022 بكل ثقة ودون ان تتعر�ص 
الدخالها يف القائمة الرمادية ملجموعة العمل 

املايل".
من جهته، ذكر رئي�ص خلية معاجلة اال�شتعالم 
هام�ص  على  �شعيدي،  احمد  �شيد  ال�شيد  املايل، 
الوطنية  اللجنة  من  �شتنبثق  اأنــه  االجتماع، 
جلنتان فرعيتان، حيث �شتتكلف االأوىل بتقييم 
خماطر تبيي�ص االأموال ومتويل االرهاب حتت 

ا�شراف ممثل وزارة العدل.
على  ف�شتعمل  الثانية  الفرعية  اللجنة  اأمــا 
ال�شامل  الدمار  ا�شلحة  انت�شار  خماطر  تقييم 

حتت ا�شراف ممثل وزارة الدفاع الوطني.
تقييم  عملية  ان  �شعيدي  ال�شيد  واأ�ــشــاف 
اجلزائر من طرف ممثلي جمموعة العمل املايل 
لل�شرق االو�شط و�شمال افريقيا يف 2022 �شتتم 
ونقاط  القوة  نقاط  "يظهر  تقرير  خــالل  من 
ال�شعف فيما يخ�ص مكافحة املخاطر املذكورة". 
للجزائر  التقني  اأنه بعد تقييم االمتثال  وذكر 
يف اطار اجلولة االوىل �شنة 2016، مت منحها 

مرتبة "املتابعة العادية".

مليار   632،3 اإىل  البنكية  ال�شيولة  انخف�شت 
دج يف نهاية �شنة 2020 مع حت�شن خالل الثالثي 
االأخري بعد انخفا�ص اأكرب خالل االأ�شهر الت�شعة 
بيان  يف  جاء  حيث  املا�شية،  ال�شنة  من  االأوىل 
للبنوك  االجمالية  ''ال�شيولة  اأّن  اجلزائر  بنك 
انتقلت من 1.100،8 مليار دج نهاية �شنة 2019 
اإىل 461،8 مليار دج نهاية �شبتمرب �شنة 2020 
ــا وعــجــز يف مــيــزان املــدفــوعــات واالآثـــار  ــوازي ت

االقت�شادية لـ كوفيد-19''.
حت�شن  اأن  اإىل  البيان  عرب  اجلزائر  بنك  واأ�شار 
اإىل  يــرجــع  ال�شنة  نــهــايــة  امل�شجل  ال�شيولة 
بنك  اأقرها  التي  النقدية  ال�شيا�شة  ''اجــراءات 
االحتياطات  ن�شبة  خف�ص  جمــال  يف  اجلــزائــر 
االلــزامــيــة'' ورفــع احلــد االأدنـــى الإعـــادة متويل 

ال�شندات العمومية املتفاو�شة ومتديد مدة اإعادة 
التمويل من 7 اأيام اإىل �شهر )1( والتلبية الكاملة 

لطلبات اعادة متويل البنوك''.
النظام  و�شعية  حتليل  فــان  اأخــرى،  جهة  ومــن 
ح�شب   2020 �شبتمرب   30 غاية  اإىل  البنكي 
معامل  تك�شف  اجلزائر  لبنك  املوؤقتة  املعطيات 
ومعامل  املائة  يف   18 بـ  يقدر  اإجــمــايل  ائتمان 

راأ�شمال االأ�شا�شي فيقدر بـ 14 يف املائة.
املحددة  امل�شتويات  فهذه  امل�شدر  ذات  وح�شب 
من  بكثري  اأعلى  املالية  ال�شالمة  ملوؤ�شرات  بالنظر 
بـ7  اأدنى م�شتويات التنظيمية املطلوبة واملقدرة 
املائة  يف  و5،9  اأ�شا�شي  راأ�شمال  ملعامل  املائة  يف 
املال  راأ�ــص  ا�شا�ص  على  املح�شوب  ائتمان  ملعامل 

التنظيمي.

"غ�شون  يف  اجلزائري  ال�شعبي  القر�ص  �شيطلق 
على  القادمة"  يوما   ع�شر  اخلم�شة  اأو  اأ�شبوع 
"ال�شريفة  االلــكــرتوين  تقديرالتطبيق  اأق�شى 
الــذي   )Mobile Banking( النقالة" 
البنكية  بالعمليات  بالقيام  للزبائن  �شي�شمح 
لتحقيق  وهــذا  املــحــمــول،  هاتفهم  مــن  انطالقا 
مزيد من الفعالية وال�شرعة يف ت�شيري ن�شاطاتهم 
العام  املدير  الرئي�ص  اأعلنه  ح�شبما  واأعمالهم، 

لهذا البنك العمومي، حممد دحماين. 
اأو�شح  اجلزائرية،  االأنباء  لوكالة  ت�شريح  ففي 
اجلزائري  ال�شعبي  "القر�ص  اأن  دحماين  ال�شيد 
القادمة  يوما  ع�شر   اخلم�شة  غ�شون  يف  يعتزم 
)ال�شريفة  ُي�شمى  ــرتوين،  ــك ال تطبيق  اطـــالق 
االأخرى كالدفع  اإىل اخلدمات  لُي�شاف  النقالة(، 
االلكرتونية  الــ�ــشــريفــة  ومن�شة  االلـــكـــرتوين 
�شيوفر  الذي  التطبيق  وهو   ،)E-banking(
ال�شيما  باحلركية،  املرتبطة  املزايا  من  جملة 
مالية  عمليات  ــاإجــراء  ب للزبائن  ي�شمح  واأنـــه 

بطريقة ب�شيطة ومرنة".
البنك  التزام  العام  املدير  الرئي�ص  جــدد  كما 
اأف�شل  ال�شتجابة  خدماته  "بتطوير  العمومي 
القر�ص  اأن  اإىل  م�شريا  املواطنني"،  لتطلعات 
ال�شعبي اجلزائري ي�شعى من خالل ا�شرتاتيجية 
لعر�ص  والرقمنة  الع�شرنة  ومعايري  تتكيف 

خدمات معا�شرة ومبتكرة وتناف�شية.
اال�شالمية،  ال�شريفة  خــدمــة  بخ�شو�ص  اأمـــا 
هذه  منتوجات  اأن  دحماين  ال�شيد  اأو�ــشــح  فقد 
بنكية  وكالة   100 يف  متوفرة  �شتكون  ال�شريفة 
مع  الوطني  امل�شتوى  على  ال�شعبي  للقر�ص  تابعة 
توزيع  لربنامج  طبقا  وهذا   ،2021 يونيو  نهاية 

اخلدمات الذي قرره البنك يف هذا ال�شاأن".
الكبري"  "التهافت  امل�شوؤول على  اأكد  ويف اخلتام، 
على هذه ال�شيغة من التمويل اال�شالمي، م�شيفا 
يف  املبذولة  اجلهود  لتعزيز  "حتفيزا  ي�شكل  اأنه 
اإىل  الو�شول  اأجل  من  اأكرث  ودعمها  ال�شدد  هذا 

اأكرب عدد ممكن من املواطنني".

وزير املالية ي�ضرف على تن�ضيب اللجنة الوطنية 
لتقييم خماطر تبيي�س االأموال ومتويل االإرهاب

ال�ضيولة البنكية تنخف�س اإىل 632،3 
مليار دج نهاية �ضنة 2020

 اإطالق خدمة ال�ضريفة النقالة 
يف غ�ضون 15 يوما

 قام وزير املالية،  اأمين بن عبد الرحمان، اأم�س الثنني باجلزائر بتن�سيب اللجنة الوطنية لتقييم 
خماطر تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب. 



ق.د ق.د

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئي�ص  ا�شتنكر 
ال�شيا�شي  احلــــوار  ملتقى  ــن  م املنتخبة 
و�شفها  ما  الدبيبة،  احلميد  عبد  الليبي، 
ت�شكيل  عملية  على  الت�شوي�ص  بـ"حماوالت 
الوطني  التوافق  حالة  واإف�شاد  احلكومة 

وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة".
"ن�شر  اإّن  االأحــــد،  ــوم  ي الــدبــيــبــة،  وقـــال 
وتغيري  الــزائــفــة،  واالأخـــبـــار  ــاعــات  ــش االإ�
ال�شعب  عاناه  واأن  �شبق  نهج  هو  احلقائق، 
معاناته  من  كبري  جزء  يف  وت�شبب  الليبي 
نتيجة ما يوؤدي اإليه من نزاعات وانق�شامات 

وحروب".
التي  العملية  "نزاهة  على  الدبيبة  واأكد 
جرى فيها اختيار ال�شلطة اجلديدة ممثلة 
يف املجل�ص الرئا�شي وكذلك رئا�شة حكومة 
عملية  اأن  اإىل  م�شريًا  الوطنية"،  الوحدة 
ال�شيا�شي  احلــوار  ملتقى  قبل  من  انتخابها 
�شا�شات  الليبيني من خالل  "�شاهدها جميع 

التلفاز".
االإ�شاعات  "ن�شر  اأّن  الدبيبة  واعــتــرب 
تلقى  ــت  وق يف  ــاء  ج الزائفة"  واالأخــبــار 
وذلك  املحفزة"،  االأخبار  الليبي  "ال�شعب 
عقد  مــوعــد  الــنــواب  جمل�ص  ــدد  ح بعدما 

يجري  التي  للحكومة  الثقة  منح  جل�شة 
على  "يعول  اإنــه  وقــال  ت�شكيلها.  ا�شتكمال 
وعي وثقافة ال�شعب الليبي وا�شتيعابه ملدى 
التحديات والعراقيل املو�شوعة اأمام عملية 
توحيد املوؤ�ش�شات وحتقيق امل�شاحلة للدفع 

باإجناح هذه املرحلة ال�شيا�شية ال�شعبة".
اعتربها  ــا  مل الــدبــيــبــة  ا�ــشــتــنــكــار  وجــــاء 
ت�شكيل  عملية  على  الت�شوي�ص  "حماوالت 
لتقرير  ــع  ــش وا� تــــداول  بــعــد  احلكومة"، 
ب�شاأن  املــتــحــدة  لــــالأمم  تــابــعــني  خلــــرباء 
اأ�شوات  ل�شراء  ر�شاوى  تقدمي  �شبهة  وجود 
خالل  ال�شيا�شي  احلوار  ملتقى  يف  م�شاركني 
جل�شاته االأوىل التي انعقدت يف تون�ص، يف 

نوفمرب املا�شي.
ملتقى  بلجنة  م�شاركات  خم�ص  وطالبت 
البعثة  االأحــــد،  يــوم  ال�شيا�شي،  احلـــوار 
االأمم  خرباء  تقرير  بن�شر  بليبيا  االأممية 
حد  لـ"و�شع  الــعــام  الـــراأي  اأمـــام  املتحدة 
ال�شيا�شية  العملية  مت�ص  التي  لالإ�شاعات 
�شكوى  �شيقدمن  اأنــهــن  واأكـــدن،  برمتها". 
ملكتب النائب العام �شد عدد من ال�شحافيني 
ترويجهم  خلفية  على  اإعالمية  وقــنــوات 

للتقرير.

"�شي اأن اأن" االأمريكية،  حتدثت �شبكة 
ثالثة  اأ�شماء  حذف  عن  االإثنني،  اأم�ص 
اأ�شخا�ص من امل�شوؤولني عن مقتل ال�شحايف 
القائمة  من  خا�شقجي،  جمال  ال�شعودي 
اال�شتخبارات  ــة  ــال وك ن�شرتها  الــتــي 
االأمريكية "�شي اأي اإيه"، بعد وقت قليل 
بقائمة  وا�شتبدالها  اجلمعة،  ن�شرها  من 

اأزيلت منها هذه االأ�شماء.
وخل�ص تقرير لال�شتخبارات االأمريكية، 
اجلمعة، اإىل اأن االأمري وافق على عملية 
على  عقوبات  وا�شنطن  وفر�شت  القتل. 
ويل  ت�شمل  مل  لكنها  املــتــورطــني  بع�ص 
ال�شعودية،  احلكومة  ورف�شت  العهد. 
نتائج  العهد،  لويل  تورط  اأي  نفت  التي 

التقرير.
الن�شخة  من  حذفها  مت  التي  واالأ�شماء 
هي  االأمــريكــيــة،  ال�شبكة  وفــق  االأوىل، 
مل  الـــذي  الهويريني  حممد  عــبــداهلل 
مبقتل  ل�شلته  مــدرجــًا  ال�شابق  يف  يكن 
يا�شر  من  كّل  اإىل  باالإ�شافة  خا�شقجي، 

خالد ال�شامل واإبراهيم ال�شامل.
�شارت من دون مالحظة  وهذه اخلطوة 
الرابط  اأن  هو  ح�شل  ومــا  عــام،  ب�شكل 
اال�شتخبارات  رئي�ص  مكتب  بعثه  الذي 
ــوى عــلــى قائمة  ــت ـــذي اح ال الــقــومــيــة 
فتحه  باالإمكان  يعد  مل  فجاأة  االأ�شماء 
ثانية  بن�شخة  ا�شتبداله  مت  وبعدها 
قائمة  من  رجــال   3 اأ�شماء  حــذف  بعد 
اأو  اأمــروا  اأو  "�شاركوا  الذين  االأ�شخا�ص 
مقتل  عن  م�شوؤولني  اأو  متواطئني  كانوا 

جمال خا�شقجي".

اال�ــشــتــخــبــارات  بــا�ــشــم  مــتــحــدث  ورد 
اأن"  اأن  "�شي  من  ا�شتف�شار  على  القومية 
قائاًل:  االأ�شماء،  �شبب حذف هذه  حول 
املوقع  على  معدلة  وثيقة  "و�شعنا 
االإلكرتوين الأن الن�شخة االأ�شلية حملت 
باخلطاأ 3 اأ�شماء ما كان من املفرت�ص اأن 

يتم �شملها".
تقرير  مــن  االأوىل  الن�شخة  وكــانــت 
االأ�شماء  ت�شم  القومية  اال�شتخبارات 
القحطاين،  �شعود  تعديها:  قبل  التالية 
حممد  العريفي،  نايف  املــطــرب،  ماهر 
ـــراين، مــنــ�ــشــور اأبــاحــ�ــشــني، بدر  ـــزه ال
وليد  الهو�شاوي،  عبدالعزيز  العتيبة، 
ثائر  العتيبة،  خالد  ال�شهري،  عبداهلل 
الــبــلــوي، م�شعل  �ــشــهــاب  فــهــد  ــي،  ــرب احل
م�شطفى  ال�شهري،  تــركــي  الب�شتاين، 
اأحمد زايد ع�شريي،  املدين، �شيف �شعد، 
يا�شر  الــهــويــريــنــي،  حمــمــد  عـــبـــداهلل 
�شالح  ال�شامل،  اإبراهيم  ال�شامل،  خالد 

الطبيقي، حممد العتيبة.

على خلفية الوجود الرتكي يف العراق..
طماأن الليبيني باأّن عملية منح الثقة للحكومة اأ�سبحت قريبة 

فر�ست عقوبات على بع�ص املتورطني مل ت�سمل ويل العهد، "�سي اأن اأن" 

اقتحامات جديدة لالأق�ضى..

 �سّعد امل�ستوطنون من اعتداءاتهم بحق الفل�سطينيني بالقد�س املحتلة وال�سفة الغربية، ما اأوقع اإ�سابات يف �سفوف الفل�سطينيني. واأ�سيب �ساب فل�سطيني الليلة 
املا�سية، بجروح خطرية بعد تعر�سه للطعن بال�سكني من قبل متطرفني يهود يف منطقة بار اإيالن بالقد�س املحتلة حيث يعمل هناك، ومت نقله للم�ست�سفى للعالج و�سط 

هتافات عن�سرية تنادي باملوت للفل�سطينيني.
الفل�شطيني  الفتى  ذلك  قبل  واأ�شيب 
من  عــامــًا(   16( احلم�ص  ــو  اأب حممد 
بجروح  القد�ص  يف  العي�شوية  بلدة 
من  جمموعة  اعــتــداء  بعد  راأ�ــشــه،  يف 
قرب  �شريه  خــالل  عليه،  امل�شتوطنني 
املقامة  الفرن�شية"  "التلة  م�شتوطنة 

على اأرا�شي القد�ص املحتلة.
ــان، فــقــد هاجم  ــي لــ�ــشــهــود ع ووفـــقـــًا 
فل�شطينيني  وفتية  �شبانًا  م�شتوطنون 
"التلة  م�شتوطنة  قرب  �شريهم  خالل 
الفرن�شية" املحاذية لبلدة العي�شوية، 
واألقوا احلجارة باجتاههم، ما اأّدى اإىل 
ُنقل  الراأ�ص،  يف  بجروح  الفتى  اإ�شابة 
على  هدا�شا  م�شت�شفى  اإىل  اأثرها  على 

جبل امل�شارف يف القد�ص املحتلة.
القد�ص،  مــن  الــقــدميــة  الــبــلــدة  ويف 
ا�شتبك �شبان فل�شطينيون مع جمموعات 
خرجوا  الذين  امل�شتوطنني  من  كبرية 
و�شرعوا  ـــرباق  ال حــائــط  �شاحة  مــن 
خ�شو�شًا  املواطنني،  على  باالعتداء 

ـــواد،  ال و�ــشــارع  اخلــالــديــة  عقبة  يف 
امل�شتوطنني  اعــتــداءات  امتدت  فيما 
من  القدمية  البلدة  اأ�شوار  خــارج  اإىل 
امل�شرارة  �شوق  يف  خ�شو�شًا  القد�ص، 
و�شارع رقم واحد الذي يف�شل القد�ص 
ال�شرقية املحتلة عن قطاعها الغربي، 
باحلجارة  املواطنني  مركبات  ور�شقوا 

اأحلقوا  وحطموا زجاج عدد منها، كما 
اأ�شرارًا بحافالت عمومية.

و�شاد التوتر ال�شديد املدينة املقد�شة، 
القد�ص  من  القدمية  البلدة  خ�شو�شًا 
غالة  مــن  كــبــريًا  تدفقًا  �شهدت  الــتــي 
�شوارعها  اإىل  املتطرفني  امل�شتوطنني 
�شكر،  حالة  يف  منهم  وكثري  واأزقتها 

املقد�شيني  للمواطنني  يتعر�شون  حيث 
ويحاولون االعتداء عليهم على مراأى 
حترك  ال  التي  االحــتــالل  قــوات  مــن 

�شاكنًا.
واإىل اجلنوب من ال�شفة الغربية، نفذ 
على  واعتداءات  هجمات  م�شتوطنون 
منطقة  يف  وممتلكاتهم  الفل�شطينيني 
تــل الــرمــيــدة والــبــلــدة الــقــدميــة من 
مدينة اخلليل، ما اأوقع اإ�شابات واأحلق 

اأ�شرارًا مادية مبمتلكات املواطنني.
يف �شياق اآخر، هدمت قوات االحتالل 
منزل  جدار  االأحــد،  يوم  االإ�شرائيلي 
ال�شريف  االإبــراهــيــمــي  احلـــرم  ــرب  ق
وفق  للمواطنة،  يعود  اخلليل،  مبدينة 
اخلليل.  اإعمار  جلنة  عن  �شادر  بيان 
وجــاء هــذا االعــتــداء اأثــنــاء اعتقال 
وعقب  للمواطنة  االحــتــالل  �شرطة 
جلنة  لدى  القانونية  الوحدة  تدخل 
بكفالة  عنها  االإفــــراج  مت  االإعــمــار 

مالية.

ــن تركيا  م ــل  ك االأحــــد  ا�ــشــتــدعــت 
واإيران �شفريها لدى الدولة االأخرى، 
اإعالم البلدين  اأفادت و�شائل  وفق ما 
الر�شمية، يف ت�شعيد للخالف املرتبط 
بالوجود الرتكي يف العراق. يف وقت 
تركيا  اّتــهــمــت  ال�شهر،  ــذا  ه �شابق 
تركيا   12 بقتل  اأكــــرادا  م�شّلحني 
حمتجزين  كــانــوا  واحـــدا  وعراقيا 

كرهائن يف �شمال العراق. 
االإيــراين  ال�شفري  احلادثة  ودفعت 
لدى بغداد للتحذير باأن على القوات 
الرتكية اأال "ت�شّكل تهديدا اأو تنتهك 
االأرا�شي العراقية". وقال يف مقابلة 
"ال نقبل اإطالقا باأن  مت بثها ال�شبت 
اأخــرى  ــة  دول اأي  اأو  تركيا  تتدخل 
تتقّدم  اأن  اأو  ع�شكريا  الــعــراق  يف 
و�شارع   .'' ع�شكري  بوجود  وحتظى 
قائال  للرد  بغداد  لدى  تركيا  �شفري 
عرب تويرت اإن ال�شفري االإيراين "اآخر 
�شخ�ص يحق له اإعطاء تركيا درو�شا" 

ب�شاأن احرتام حدود العراق.

اخلارجية  يف  م�شوؤولون  وا�شتدعى 
الإبالغه  ــراين  االإي ال�شفري  الرتكية 
بــاأن  اإيــــران  مــن  تتوقع  تركيا  بـــاأن 
"احلرب  يف  ــا  ــه ــب ــان ج اإىل  تــقــف 
امل�شوؤولون  واأبــلــغ  االإرهاب"،  على 
متاما"  "ترف�ص  تركيا  بــاأن  ال�شفري 
ت�شريحاته ، م�شددين على اأن اأنقرة 
تبلغ على الدوام اجلهات املعنية، مبا 
ا�شتهداف  بخططها  بغداد،  ذلك  يف 

امل�شلحني.
وزارة  ا�ـــشـــتـــدعـــت  ـــل،  ـــاب ـــق امل يف 
اأنقرة  �شفري  االإيــرانــيــة  اخلارجية 
ت�شريحات  خلفية  على  ِطهران  لدى 
الرتكي  الداخلية  وزيـــر  بها  اأدىل 
�شليمان �شويلو ب�شاأن وجود امل�شّلحني 
اأوردت  ما  َح�َشَب  اإيــران،  يف  االأكــراد 
الر�شمية  االإيرانية  االأنباء  وكالة 
�شربات  عدة  تركيا  ونّفذت  "اإرنا". 
جوية ا�شتهدفت قواعد تابعة حلزب 
العمال الكرد�شتاين يف �شمال العراق 

مبا يف ذلك يف ِقْنِديل و�شنجار. 
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التي  ت�سي  �سو  �سان  اأونغ  املخلوعة  ميامنار  زعيمة  مثلت 
من  االأول  يف  اعتقالها  منذ  الع�سكرية  املجموعة  حتتجزها 
الفيديو  تقنية  عرب  االثنني،  اأم�ص  املحكمة،  اأمام  فرباير، 
اإّن اجلل�سة بداأت  اأفاد حماميها.وقال خني ماونغ زاو،  على ما 
ب�سحة  وتبدو  الفيديو  عرب  القاعة  يف  "ظهرت  وموكلتي 

جيدة".
من  البالغة  املخلوعة  الزعيمة  اإىل  جديدان  اتهامان  ووّجه 
75 عامًا، كما اأفاد حماموها. وباتت �سو ت�سي مالحقة  العمر 
و"التحري�ص  باالت�ساالت  متعلق  قانون  انتهاك  بتهمة  اأي�سًا 
ت�سي  �سو  اأونغ  اإىل  وجهت  اأن  و�سبق  عامة".  ا�سطرابات  على 
منذ  طرف  باأي  االت�سال  على  القدرة  دون  من  املحتجزة 
اعتقالها، تهمتا ا�سترياد اأجهزة ات�سال ال�سلكية بطريقة غري 

قانونية، وخرق تدابري احتواء كورونا.

اإن�ساء  ترامب،  دونالد  ال�سابق،  االأمريكي  الرئي�ص  ا�ستبعد 
فلوريدا،  يف  ملوؤيديه  موؤمتر  يف  األقاه  خطاب  يف  جديد  حزب 
وملح  اجلمهوريني.  اأ�سوات  يف  انق�ساما  �سيحدث  ذلك  اإن  قائال 
ترامب يف اأول خطاب يلقيه، منذ هزميته اأمام جو بايدن، اإىل 
احتمال تر�سحه لالنتخابات الرئا�سية يف عام 2024. وياأتي 
حماكمة  يف  تربئته  من  اأ�سابيع  بعد  ال�سابق  الرئي�ص  ظهور 

بالكونغر�ص، �سوت فيها عدد من اجلمهوريني �سده.

اأم�ص االثنني، عن خط بري  اأعلنت، م�سر واالأردن والعراق، 
امل�سري  النقل  وزير  واأكد  الثالث،  الدول  بني  الركاب  لنقل 
خط  لت�سيري  املوقع  الربوتوكول  "اأهمية  على  االأردن،  و�سفري 
بعمان  مرورا  القاهرة  من  يبداأ  الثالث  الدول  بني  بري  نقل 
و�سوال اإىل بغداد، وذلك ب�سعر تذكرة للراكب مقدارها 130 

دوالرا، �ساملة �سعر العبارة بني ميناءي نويبع والعقبة".
"اجلانبني،  اإن  لها،  بيان  يف  امل�سرية،  النقل  وزارة  وقالت 
اأن الربوتوكول موقع بني جهاز تنظيم النقل الربي  اأو�سحوا 
جيت  �سركتي  من  وكل  امل�سري  اجلانب  من  والدويل  الداخلي 
موؤكدين  اخلا�سة"،  العراقية  وامل�سافرين  والوفود  االأردنية 
اأن "اخلط الربي يهدف اإىل ت�سهيل التنقل بني الدول الثالثة 
حلركة العمالة والطالب الدار�سني من هذه الدول اإىل م�سر". 
وكذلك فتح اأ�سواق جديدة خلدمة حركة التجارة بني الدول 

الثالث.

العا�سمة  يف  رئي�سة  طرقا  االأحد،  اللبنانيني  ع�سرات  قطع 
يف  الكهربائي  التيار  انقطاع  تكرار  على  احتجاجًا  بريوت، 
البالد. وت�سهد العديد من املناطق اللبنانية تزايدًا يف انقطاع 
قطعوا  املحتجني  وقام  اأ�سبوع.  حوايل  منذ  الكهربائي  التيار 
طريق "كورني�ص املزرعة"، و"�سليم �سليم"، و"ب�سارة اخلوري"، 
وم�ستوعبات  امل�ستعلة  املطاطية  باالإطارات  بريوت،  و�سط 

النفايات، مطالبني بعودة التيار الكهربائي.

 28 االأحد  الف�سائية  للدرا�سات  الهندية  املوؤ�س�سة  اأطلقت 
فيها  مبا  �سناعيا،  قمرا   19 االأر�ص  مدار  اإىل  املا�سي  فرباير 
املوؤ�س�سة  بذلك  اأفادت   .1-Amazonia الربازيلي  القمر 
املبا�سر  بالبث  قام  "تويرت" الذي  على  االإلكرتوين  موقعها  يف 

الإطالق االأقمار ال�سناعية.
�ساروخ  بوا�سطة  اأطلقت  ال�سناعية  االأقمار  اإن  املوقع  وقال 
جوان"  "�ساتي�سا  مطار  من  ال�سنع  هندي   PSLV-C51
الف�سائي الواقع يف جزيرة �سريهاريكوتا بجنوب �سرق الهند. 
القمر ال�سناعي الربازيلي انف�سل بنجاح عن املرحلة الرابعة 
 1-Amazonia اأن  يذكر  له.  املعني  املدار  لي�سل  لل�ساروخ 
لر�سد  خم�س�سا  قمرا  يعد  كيلوغراما   634 بوزن  الربازيلي 

�سطح االأر�ص.

ترامب يعود اإىل الواجهة ال�شيا�شية ويلمح 
اإىل احتمال تر�شحه يف انتخابات 2024

م�شر تعلن عن خط بري لنقل الركاب 
يربطها بدولتني عربيتني

لبنان.. حمتجزن يقطعون طرقا 
رئي�شية يف بريوت 

الهند تطلق قمرا �شناعيا برازيليا

زعيمة ميامنار متثل اأمام املحكمة للمرة 
الأوىل منذ اعتقالها 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
امل�شتوطنون ي�شعدون اعتداءاتهم �شد الفل�شطينيني

اأنقرة وطهران تتبادلن
 ا�شتدعاء ال�شفراء 

الدبيبة ي�شتنكر "حماولت الت�شوي�ض" 
على عملية ت�شكيل حكومته

ال�شتخبارات الأمريكية حذفت 3 اأ�شماء من قائمة 
امل�شوؤولني عن قتل خا�شقجي

ق.د

اأ�شدر الق�شاء الفرن�شي حكمه على 
نيكوال  االأ�شبق،  الفرن�شي  الرئي�ص 
ثالث  ملـــدة  بال�شجن  �ـــشـــاركـــوزي، 
نافذة،  ــدة  واح �شنة  منها  �شنوات 
وا�شتغالل  الف�شاد  بتهمة  وذلـــك 

النفوذ يف ق�شية ''التن�شت''.
االأ�شبق  الفرن�شي  الرئي�ص  واأديــن 
قا�ص  مب�شاعدة  وعــده  بخ�شو�ص 
وظيفة  عــلــى  احلــ�ــشــول  يف  �ــشــابــق 
على  احلــ�ــشــول  مقابل  مــونــاكــو  يف 
حتقيق  حــــول  ــريــة  �ــش ــومــات  مــعــل
هاتفي.  خط  مب�شاعدة  ا�شتهدفه، 
اأي  ارتكاب  نفى  �شاركوزي قد  وكان 
�شحية  كــان  ــه  اإن قائال  خمالفات، 
املاليني  املــدعــني  قبل  مــن  مــطــاردة 
مفرطة  و�شائل  ا�شتخدموا  الذين 
ــى �ـــشـــوؤونـــه. واأمــــام  لــلــتــطــفــل عــل
ال�شتئناف  اأيــام  ع�شرة  �شاركوزي 

احلكم.

اإدانة �ضاركوزي 
بثالث �ضنوات حب�ضا 

منها �ضنة نافذة

ق.د
ق.د

بتهمة الف�ساد وا�ستغالل النفوذ..



ق.ر

عبد الهادي. ب

�صداد بن �صيد: )رئي�س الفريق(

مولودية العلمة 

نادي التالغمة 

الفرق  جــانــب  اىل  املعفاة  االربــعــة  الــفــرق 
الثمانية املتبقية الإجراء الدور ثمن النهائي 

بعد �سحب القرعة ح�سب بيان الفاف.
و�ستجرى االأدوار االأخرى ب�سفة كال�سيكية 
اأي  النهائي  و  النهائي  ن�سف  و  النهائي  )ربع 

مبعدل 4 اىل 5 مقابالت للفريق الواحد(.
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  وكانت 

الفيدرايل  املكتب  اجتماع  خالل  قــررت  قد 
االخري بتاريخ 26 جانفي اإلغاء ن�سخة كاأ�ص 
اجلزائر ل�سنة 2021 ليتم ا�ستبدالها بكاأ�ص 
ال�سحي  الظرف  ب�سبب  املحرتفة  الرابطة 
املتعلق بوباء كورونا، يذكر اأن �سباب بلوزداد 
�سنة  يف  للرابطة  كاأ�ص  باآخر  فــاز  قد  كــان 

.2000

لكرة  اجلزائرية  االحتــاديــة  ــررت  ق
القدم  اإعفاء االأندية االأربعة امل�ساركة 
االفريقية  املــنــافــ�ــســات  خمــتــلــف  يف 
الرابطة  لكاأ�ص  التمهيدي  ــدور  ال من 
نهاية  فعالياتها  تنطلق  التي  املحرتفة 
مرحلة ذهاب البطولة ح�سب ما اأعلنت 

عنه الهيئة الفدرالية.
اأن  لها  بيان  يف  االحتــاديــة  ذكــرت  و 
خمتلف  يف  امل�ساركة  االربعة  االندية 
املناف�سات االفريقية و�ساحبة املراتب 
ملو�سم  الــبــطــولــة  تــرتــيــب  يف  االوىل 
بلوزداد،  �سباب  وهي   2020-2019
و  �سطيف  وفـــاق  ــر،  ــزائ اجل مــولــوديــة 
�سبيبة القبائل، �ستكون معفاة من الدور 
املحرتفة  الرابطة  لكاأ�ص  التمهيدي 
لقاءاتها  عــدد  تــزايــد  ظــل  يف  خا�سة 

املتاأخرة".
للمكتب  ــادي  ــع ال االجــتــمــاع  وخـــالل 
الهيئة  مبــقــر  املــنــعــقــد   الـــفـــيـــدرايل 
خري  برئا�سة  بــاجلــزائــر  ــة  ــادي االحت
الرابطة  رئي�ص  قــدم  زط�سي  الــديــن 
الكرمي  عبد  الــقــدم  لــكــرة  املــحــرتفــة 
مدوار عر�سا حول نظام كاأ�ص الرابطة 
من  وافـــق  �سيغتني  اقـــرتاح  مت  حيث 
ــاء احلــا�ــســريــن على  ــس ــ� خــاللــهــا االأع
ناديا   20 م�ساركة  يف  املتمثلة  ال�سيغة 
تنطلق  التي  املناف�سة  هذه  يف  حمرتفا 

فرتة  بعد  و  الذهاب  مرحلة  نهاية  يف 
يف  تنتهي  التي  ال�ستوية  االنــتــقــاالت 

تاريخ 11 اأفريل.
و�سيتم اإجراء القرعة لتحديد ثمانية 
اأندية من بني الـ16 املتبقية للعب الدور 
التمهيدي الذي تتاأهل منه اأربعة فرق 
لها  ت�ساف  املتاأهلة  ــة  ــع االأرب الــفــرق 

العار�سة  على  االأول  امل�سوؤول  اأن  وعلمنا 
الفنية للوفاق نبيل الكوكي ي�سر على التعاقد 
مع مدافع اأمين ومهاجم جديد ف�سال عن و�سط 
بداية  املقرر  ال�ستوي  املريكاتو  خالل  ميدان 
الوفاق  اإدارة  وتلقت  اجلــاري،  مار�ص   22 من 
املريكاتو  بخ�سو�ص  املقرتحات  من  العديد 
عبد  االإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  �ستكون  حيث 
احلكيم �سرار كلمة فيما يتعلق باالإ�ستقدامات 
اإىل جانب املدرب الكوكي، و�سرعت اإدارة وفاق 
�سطيف يف ت�سوية م�ستحقات الالعبني وهذا 
عملية  بداية  وكانت  االأم�ص،  نهار  من  بداية 
�سخ امل�ستحقات بالثالثي بركي، مرباح ومدور، 
وحت�سل كل العب من العبي الوفاق على 03 
اأجور �سهرية وفق االإتفاق احلا�سل مع رئي�ص 
اأن  املنتظر  ومن  اليف،  كمال  الهاوي  النادي 
ت�ستغرق عملية ت�سوية امل�ستحقات عدة اأيام 

تنتهي  اأن  على  املالية  ال�سيولة  م�سكل  ب�سبب 
قبل ال�سفرية االإفريقية التي تنتظر الفريق 

خلو�ص اللقاء االأول من كاأ�ص الكاف.
وفاق  اإعــفــاء  املحرتفة  الــرابــطــة  وقـــررت 
من  االأول  ـــدور  ال يف  املــ�ــســاركــة  مــن  �سطيف 
التاهل  قرار  وجاء  الرابطة،  كاأ�ص  مناف�سة 
املناف�سة  هذه  من  النهائي  الثمن  الــدور  اإىل 
ب�سبب م�ساركة الوفاق رفقة كل من مولودية 
يف  بلوزداد  و�سباب  القبائل  �سبيبة  اجلزائر، 
يتعرف  اأن  املنتظر  ومن  القارية،  املناف�سات 
من  املـــوايل  الـــدور  يف  مناف�سه  على  الــوفــاق 
عملية  هام�ص  على  الرابطة  كاأ�ص  مناف�سة 
اأن  املنتظر  ــن  وم الحــقــا،  ــقــررة  امل الــقــرعــة 
نهاية  بعد  الرابطة  كاأ�ص  مباريات  تنطلق 

مرحلة الذهاب من بطولة املو�سم اجلاري.

الزمن  �سطيف  وفـــاق  اإدارة  ت�سابق 
بلد  اإيجاد  اأجل  من  الراهن  الوقت  يف 
من  االأوىل  اجلولة  مباراة  الإحت�سان 
اأمام  الكاف  لكاأ�ص  املجموعات  دوري 
اإفريقي،  اجلنوب  بريات�ص  ــونــدو  اأورل
خالل  �سلبيا  ردا  الوفاق  اإدارة  وتلقت 
ال�سودان  م�سر،  من  الفارطة  ال�ساعات 
رف�ست  ــي  ــت ال ــدان  ــل ــب ال ـــي  وه ومــــايل 
اإ�ستقبال الوفاق، وتنتظر اإدارة الوفاق 
الرد االأخري من بوركينافا�سو، تنزانيا، 
بخ�سو�ص  وغــانــا  ليبيا  مــوريــطــانــيــا، 
املــوافــقــة عــلــى اإحــتــ�ــســان الــلــقــاء من 
واجهها  التي  امل�ساكل  ـــام  واأم عــدمــه، 
م�سريو الوفاق فقد علمنا اأن االإدارة قد 
ال�سباب  ووزارة  الفاف  بتدخل  طالبت 
احلا�سل،  االإ�ــســكــال  حلــل  والــريــا�ــســة 

اإدارة الوفاق الأن عدم  وتاأتي حتركات 
يعني  ــاراة  ــب امل الإحت�سان  بلد  اإيــجــاد 
الب�ساط  على  اللقاء  نــقــاط  خ�سارة 
قوانني  ح�سب  ل�سفر  هدفني  بنتيجة 
الـــذي ال يحبذه  ـــر  االأم ــاف، وهــو  ــك ال
الفني  الطاقم  وكــذا  الوفاق  م�سوؤولو 
الكبرية للجميع  خا�سة مع الطموحات 

يف الذهاب بعيدا يف هذه املناف�سة. 
معلقة  الوفاق  اإدارة  اأمــال  كل  وتبقى 
على  الغانية  ال�سلطات  موافقة  على 
اإحت�سان اللقاء اأمام اأورلوندو بريات�ص، 
ال�سفري  اأن  علمنا  فقد  ال�سدد  هذا  ويف 
مــا يف  كــل  اجلــزائــري يف غــانــا يبحث 
من  الــوفــاق  م�ساعدة  ــل  اأج مــن  و�سعه 
البلد الإنقاذ  اللقاء يف هذا  اإقامة  اأجل 

الوفاق من املاأزق احلايل.

مع  البي�ساء  عني  اإحتاد  اإدارة  ا�ستقدمت 
املا�سي ثالثة العبني وهم  نهاية االأ�سبوع 
بعلي وعلواين وبن غالب وين�سط الثالثي 
اجلديد يف من�سب مدافع ومهاجم وحار�ص 
التي  النقائ�ص  لتغطية  حماولة  يف  مرمى 
وقف عليها املدرب حكيم حرنان ليغلق هذا 
ي�سبط  و  االإ�ستقدامات،  قائمة  الثنائي 
بذلك الطاقم الفني التعداد الر�سمي الذي 
�سيخو�ص رحلة بحث الكرة احلركاتية عن 
معاملها يف املو�سم اجلديد وتفادي �سيناريو 
املوا�سم االأخرية والتي ي�سمن فيها الفريق 
ب�سعوبة كبرية باملوازاة مع ذلك فقد تقرر 

وهم  بالرتا�سي  العبني  من   3 عقود  ف�سخ 
�سيف  ميهوبي  حممد  امليدان  و�سط  ثالثي 
الدين يعقوب وحممد خل�سر زاوية، حيث 
اإلتحق الثالثي ر�سميا بفريق جنم بوعقال 
النا�سط يف بطولة مابني اجلهات جمموعة 
و�ــســط �ــســرق واإعـــتـــذر الــثــالثــي املــذكــور 
للطاقمني الفني و االإداري، وطلبوا �سحب 
الرابطة  لدى  اإيداعه  قبل  تاأهيلهم  ملف 
املخت�سة وبقراءة اأولية حول اإ�ستقدامات 
يت�سح  املو�سم،  لهذا  البي�ساء  عني  اإحتــاد 
الت�سكيلة  تدعيم  اإىل  عمدت  االإدارة  باآن 
العملية  هــذه  وكــانــت  اخلــطــوط  كافة  يف 

مدو�سة، وعرفت االإدارة كيف ت�ستفيد من 
اأخطاء املو�سم الفارط، حيث مت ا�ستهداف 
على  عملت  ــاالإدارة  فــ الــثــالث  اخلــطــوط 
واإحداث  املنا�سب  يف  االإزدواجية  اإحداث 

التوازن يف خمتلف اخلطوط. 
الفني  الــطــاقــم  بــرمــج  اأخـــر  �ــســيــاق  ويف 
من  اأمام كل  االأ�سبوع  وديتني هذا  مبارتني 
التوايل  على  قاملة  وترجي  الفجوج  ن�سر 
العمل  هو  برجمتها  من  االأ�سا�سي  فالهدف 
واأي�سا  االأوىل  بالدرجة  االن�سجام  على 
انطالق  منذ  املنجز  العمل  حجم  قيا�ص 

التح�سريات.

جمعية  لفريق  الهاوي  النادي  رئي�ص  عقد 
�سحفية  نــدوة  �سيد  بن  �سداد  مليلة  عني 
املعاناة  حجم  على  فيه  اأكــد  الفريق  مبقر 
ب�سكل  اأثــرت  والتي  الفريق  تالحق  التي 
الهزمية  اأخرها  الفريق  نتائج  على  مبا�سر 
وداد  ال�سيف  ــام  اأم الــديــار  داخــل  الثقيلة 
مل  الــهــزميــة  ــذه  ه واأن  خ�سو�سا  تلم�سان 
على  مــا  نــوعــا  قا�سية  ــي  وه متوقعة  تكن 
حم�سرا  كان  الفريق  واأن  خا�سة  الفريق، 
فيها  يدخل  اأن  يريد  وكــان  ينبغي،  كما  لها 
النتائج  ح�سد  ملوا�سلة  قوة  بكل  الالعبون 
يف  كانت  التي  املعطيات  لكن  االإيجابية، 
واأن  خ�سو�سا  ــر  اآخ كــالم  لها  كــان  املــبــاراة 
الالعبني كانوا يريدون الدخول يف اإ�سراب 
وبني  العالقة  املالية  م�ستحقاتهم  ب�سبب 
املباراة  هــذه  يف  الهزمية  اأن  على  املتحدث 
الطاقم  مــن  جميعا  م�سوؤوليتها  يتحمل 
فيها  ندخل  مل  الأننا  الالعبني،  اإىل  الفني 
ح�سرنا  اأننا  من  بالرغم  املطلوب،  بال�سكل 
نتيجة  حتقيق  نريد  وكنا  جيدة  ب�سفة  لها 
احلظ  يحالفنا  مل  لكن  جديدة  اإيجابية 
ويجب اإ�ستخال�ص الدرو�ص من هذه الهزمية 
العودة  من  الفريق  متكن  التي  وبالكيفية 
قال:  حيث  وقــت،  اأ�ــســرع  يف  الواجهة  اإىل 
"االنهزام اأمام وداد تلم�سان كان مرا للغاية، 
منه  الدرو�ص  ن�ستخل�ص  اأن  لكن يجب علينا 
لكي نعود بالفريق اإىل الواجهة ونتدارك ما 

فاتنا يف قادم املواعيد والبد من طي �سفحة 
يف  التفكري  يف  والــ�ــســروع  �سريعا  تلم�سان 
املباراة القادمة اأمام اأوملبي ال�سلف نهاية هذا 
االأ�سبوع حيث قال: "يجب اأن نطوي �سفحة 
التفكري يف  مباراة تلم�سان �سريعا ون�سرع يف 
املباراة املقبلة اأمام جمعية ال�سلف، ونح�سر 
لها كما ينبغي ونعمل على جميع اجلوانب مع 

الالعبني لتدارك هذه اخل�سارة".
كما عرب الرئي�ص عن اأ�سفه العميق بالنظر 
طرف  من  املــايل  الدعم  فريقه  تلقي  لعدم 
ت�ستفيد  كالتي  واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات 
الرابطة  اإىل  منتمية  اأخــرى  اأنــديــة  منه 

املحرتفة االأوىل، اإذ اأكد اأن االإدارة قامت مبا 
يجب بخ�سو�ص تقدمي طلبات اإىل املوؤ�س�سات 
ت�ستجيب  اأن  اأمــل  على  واخلا�سة  العامة، 
هذه االأخرية وتخ�س�ص عقد �سبون�سور على 
االأقل للفريق لكن كل الطلبات مل يتم الرد 
من  اأكرث  الر�سمية  الهيئات  ونا�سدنا  عليها، 
اأ�سري  اأن  واأود  تنادي  ملن  ولكن ال حياة  مرة 
جبار  بعمل  يقوم  للفريق  امل�سري  املكتب  باأن 
هذا  لكن  املالية،  ال�سيولة  توفري  اأجــل  من 
اأن الديون ترتاكم  اأثقل كاهلنا لكون  االأمر 
ب�سكل رهيب وقد توؤثر علينا وعلى الفريق 

على حد �سواء.

فرتة  فتح  القدم  لكرة  اجلزائرية  االإحتادية  قررت 
 11 اإىل  مار�ص   22 من  الفرتة  يف  ال�ستوية  التحويالت 
مع  التعاقد  لالأندية  يت�سنى  حتى  وهذا  القادم  اأفريل 
العبني جدد، وبالن�سبة الإدارة االهلي فاإن الفريق لن 
الديون  ب�سبب  جدد  العبني  مع  بالتعاقد  معنيا  يكون 
العالقة لدى جلنة املنازعات والتي مل يتم ت�سويتها وهو 
االأمر الذي �سيحرم الفريق من التعاقد مع العبني جدد 
رغم تاأكيد الطاقم الفني بقيادة املدرب بو�سبيعة على 
اجل  من  جديدة  عنا�سر  مع  للتعاقد  الفريق  حاجة 

تغطية النقائ�ص التي يعاين منها الفريق.

منذ  للتدريبات  االأهــلــي  العبي  مقاطعة  وتتوا�سل 
العودة  الالعبون  رف�ص  حيث  الفارط  االأ�سبوع  نهاية 
الإ�ستئناف التح�سريات وهذا يف ظل عدم حترك اإدارة 
واأبدى  العالقة،  املالية  م�ستحقاتهم  لت�سوية  الفريق 
احلالية  الو�سعية  من  كبريا  تذمرا  بو�سبيعة  املــدرب 
يوؤثر  اأن  �ساأنه  مــن  التح�سريات  تــوقــف  اأن  خا�سة 
القادمة  املباريات  خالل  الفريق  على  �سلبية  بطريقة 
من  االإ�ستقالة  لتقدمي  بو�سبيعة  ويتجه  البطولة،  من 
اأقرب وقت  من�سبه يف حال عدم حل هذا االإ�سكال يف 

ممكن.

�سرع املدرب اجلديد ملولودية العلمة نذير لكناوي يف عمله 
على  االإ�سراف  خالل  من  االأم�ص  نهار  من  بداية  الفريق  مع 
من  كبرية  جمموعة  ح�سور  عرفت  والتي  االإ�ستئناف  ح�سة 
التي  املتتالية  الهزائم  �سبب  عن  االإ�ستف�سار  بغية  االأن�سار 
طالب  حيث  الفارطة،  الثالثة  اجلــوالت  يف  الفريق  تلقاها 
التي  الو�سعية  عن  ــربرات  م تقدمي  امل�سريين  من  االأن�سار 
يتخبط فيها الفريق حلد االأن خا�سة يف ظل تواجد الفريق 
االأن�سار  وطالب  الرتتيب،  يف  االأن  حلد  االأخــرية  املرتبة  يف 
ب�سرورة حتقيق الفوز يف مقابلة اجلولة الرابعة املقررة يوم 
التعرث  مغبة  من  التحذير  مع  اخلروب  جمعية  اأمام  جمددا.اجلمعة 

االإخت�سا�ص  بعدم  �سطيف  مبحكمة  التجاري  الفرع  وف�سل 
اإدارة  جمل�ص  طرف  من  املرفوعة  االإ�ستعجالية  الق�سية  يف 
اجلمعية  بخ�سو�ص  الهاوي  النادي  �سد  التجارية  ال�سركة 
وميكن  �سابق،  وقت  يف  عقدها  مت  التي  للم�ساهمني  العامة 
يف  احلا�سلة  االأزمة  اإنهاء  �ساأنه  من  املحكمة  قرار  اأن  القول 
تبقى  فيما  الت�سيري  �سالحية  منح  خالل  من  الفريق  ت�سيري 
من املو�سم للنادي الهاوي وكذا اللجنة املوؤقتة املكلفة بت�سيري 
اإدارة  اأن  علما  ــوردمي،  ب ح�سني  بقيادة  التجارية  ال�سركة 
ال�سركة التجارية اأكدت على اإنتهاج كل الطرق القانونية من 
اأجل اإبطال اجلمعية العامة للم�ساهمني والتي جرت يف وقت 

�سابق.
وك�سفت م�سادر مقربة من الفريق اأن االإحتادية الدولية لكرة 
القدم )الفيفا( �ستنظر يف ال�سكوى التي قدمها املدرب التون�سي 
ال�سابق للفريق وجدي ال�سيد يوم 07 مار�ص اجلاري، ويطالب 
طرف  من  له  املمنوح  املــايل  التعوي�ص  على  باحل�سول  ال�سيد 
200 مليون �سنتيم بقليل، وتبقى  الفيفا بقيمة مالية تتجاوز 
وحلها  الق�سية  مع  اجليد  بالتعامل  ملزمة  املولودية  اإدارة 
لتفادي اأي عقوبات من الفيفا، وهذا يف اإنتظار ما �ست�سفر عنه 
ق�سية الالعب ال�سابق للفريق عبا�ص عبد املالك والذي كان قد 
را�سل الهيئة الدولية بخ�سو�ص عدم ح�سوله على م�ستحقاته 

العالقة بقيمة تناهز مليار �سنتيم.

جنح نادي التالغمة يف العودة بتعادل ثمني من 
تنقله ملواجهة �سباب اأوالد جالل يف لقاء اجلولة 
الثالثة من بطولة الق�سم الثاين للهواة املجموعة 
ال�سرقية حيث اإنتهت املباراة على نتيجة التعادل 
اأر�سى  الــذي  التعادل  وهــو  اأهــداف  دون  ال�سلبي 
اأ�سباله  اأن  على  اأكــد  الــذي  زمامطة  رابــح  املــدرب 
جنحوا يف تقدمي م�ستوى مقبول يف هذه اخلرجة 
للت�سجيل،  ال�سانحة  الفر�ص  بع�ص  ت�سييع  رغم 
ال�سيف  باإ�ستقبال  معنيا  �سيكون  النادي  اأن  علما 
ملعب  اأر�ــســيــة  على  اجلمعة  هــذا  باتنة  �سباب 
ال�سهيد خبازة ب�سري حيث يبقى الرهان بالن�سبة 
من  القوية  االإنطالقة  تاأكيد  هو  الفني  للطاقم 

خالل ت�سجيل الفوز الثاين يف البطولة واالرتقاء 
يف الرتتيب. 

بو�سياف  توفيق  التالغمة  نــادي  رئي�ص  ينتظر 

باملو�سم  اخلا�سة  ال�سعود  منحة  على  احل�سول 
اإىل  الــنــادي  عليها  يتح�سل  مل  والــتــي  الــفــارط 
غاية االآن رغم اأن فرق اأخرى من واليات جماورة 
من  والتي  املنحة  هــذه  على  احل�سول  من  متكنت 
يف  للفريق  املالية  املعاناة  من  تخفف  اأن  �ساأنها 
الوقت الراهن، علما اأن االإعانة املمنوحة للفريق 
يف  كافية  غري  تبقى  �سنتيم  مليون   200 بقيمة 
نظر م�سريي النادي بالنظر للديون املرتاكمة عن 
املو�سم الفارط ف�سال عن م�ستحقات العبي املو�سم 
احلايل حيث يبقى اجلميع يف اإنتظار اإلتفاتة من 
طرف ال�سلطات الوالئية من اأجل تخ�سي�ص اإعانة 

مالية يف امل�ستوى للفريق.

اإعفاء ال�ضياربي ومولودية اجلزائر ووفاق �ضطيف وجيا�ضكا 
من الدور التمهيدي لكاأ�س الرابطة املحرتفة

االإدارة تطلب تدخل الفاف والوزارة حلل م�ضكل لقاء اأورلوندو بريات�س 

االإدارة ت�ضتقدم الثالثي بعلي علواين 
وبن غالب بعد ف�ضخ عقود عديد الالعبني

خانقة مالية  اأزمة  تعاين  "اجلمعية 
 وقد توؤثر على نتائج الفريق م�ضتقبال"

االأهلي غري معني باملريكاتو ال�ضتوي 
ب�ضبب ديون جلنة املنازعات 

لكناوي ي�ضرع يف العمل واالأن�ضار يطالبون 
بتف�ضريات عن االإنطالقة املتوا�ضعة 

زمامطة را�س عن نقطة التعادل ويطالب
 بالتاأكيد اأمام �ضباب باتنة 
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بطولة  اإنــــطــــالق  تـــقـــرر 
الق�سم الثالث للهواة )ما بني 
بتاريخ  �سابقا(  الرابطات 
19 مار�ص اجلاري من خالل 
اجلولة  مــبــاريــات  اإجــــراء 
على  البطولة،  من  االأوىل 
االأخرية  اجلولة  جترى  اأن 

املعتمدة،  اجلــديــدة  بال�سيغة  ــوان  ج  19 يــوم 

اأ�سحاب  تخ�ص  الــ�ــســعــود  مــبــاريــات  اأن  علما 

فريقا(،   12( جمموعة  كل  من  االأوىل  املراتب 

مباريات  اإجراء  �سيتم  حيث 
و26   25 يـــومـــي  ــلــة  فــا�ــس
ال�ساعدين  لتحديد  جــوان 
الثاين  الق�سم  اإىل  اجلــدد 
اأن  ــا  ــم ــل ع فـــــــرق(،   06(
يتعلق  فيما  النهائي  القرار 
من  يبقى  ال�سقوط  ب�سيغة 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االإحتادية  اإخت�سا�ص 

االإجتماع  خــالل  الق�سية  يف  �ستف�سل  والــتــي 
القادم للمكتب الفيدرايل.

انطالق البطولة يوم 19 مار�س و�ضيغة 
ال�ضقوط من اخت�ضا�س الفاف

بطولة الق�ضم الثالث للهواة 

بدري. ع بدري. ع



ق.ر

عبد الهادي. ب

�صداد بن �صيد: )رئي�س الفريق(

مولودية العلمة 

نادي التالغمة 

الفرق  جــانــب  اىل  املعفاة  االربــعــة  الــفــرق 
الثمانية املتبقية الإجراء الدور ثمن النهائي 

بعد �سحب القرعة ح�سب بيان الفاف.
و�ستجرى االأدوار االأخرى ب�سفة كال�سيكية 
اأي  النهائي  و  النهائي  ن�سف  و  النهائي  )ربع 

مبعدل 4 اىل 5 مقابالت للفريق الواحد(.
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  وكانت 

الفيدرايل  املكتب  اجتماع  خالل  قــررت  قد 
االخري بتاريخ 26 جانفي اإلغاء ن�سخة كاأ�ص 
اجلزائر ل�سنة 2021 ليتم ا�ستبدالها بكاأ�ص 
ال�سحي  الظرف  ب�سبب  املحرتفة  الرابطة 
املتعلق بوباء كورونا، يذكر اأن �سباب بلوزداد 
�سنة  يف  للرابطة  كاأ�ص  باآخر  فــاز  قد  كــان 

.2000

لكرة  اجلزائرية  االحتــاديــة  ــررت  ق
القدم  اإعفاء االأندية االأربعة امل�ساركة 
االفريقية  املــنــافــ�ــســات  خمــتــلــف  يف 
الرابطة  لكاأ�ص  التمهيدي  ــدور  ال من 
نهاية  فعالياتها  تنطلق  التي  املحرتفة 
مرحلة ذهاب البطولة ح�سب ما اأعلنت 

عنه الهيئة الفدرالية.
اأن  لها  بيان  يف  االحتــاديــة  ذكــرت  و 
خمتلف  يف  امل�ساركة  االربعة  االندية 
املناف�سات االفريقية و�ساحبة املراتب 
ملو�سم  الــبــطــولــة  تــرتــيــب  يف  االوىل 
بلوزداد،  �سباب  وهي   2020-2019
و  �سطيف  وفـــاق  ــر،  ــزائ اجل مــولــوديــة 
�سبيبة القبائل، �ستكون معفاة من الدور 
املحرتفة  الرابطة  لكاأ�ص  التمهيدي 
لقاءاتها  عــدد  تــزايــد  ظــل  يف  خا�سة 

املتاأخرة".
للمكتب  ــادي  ــع ال االجــتــمــاع  وخـــالل 
الهيئة  مبــقــر  املــنــعــقــد   الـــفـــيـــدرايل 
خري  برئا�سة  بــاجلــزائــر  ــة  ــادي االحت
الرابطة  رئي�ص  قــدم  زط�سي  الــديــن 
الكرمي  عبد  الــقــدم  لــكــرة  املــحــرتفــة 
مدوار عر�سا حول نظام كاأ�ص الرابطة 
من  وافـــق  �سيغتني  اقـــرتاح  مت  حيث 
ــاء احلــا�ــســريــن على  ــس ــ� خــاللــهــا االأع
ناديا   20 م�ساركة  يف  املتمثلة  ال�سيغة 
تنطلق  التي  املناف�سة  هذه  يف  حمرتفا 

فرتة  بعد  و  الذهاب  مرحلة  نهاية  يف 
يف  تنتهي  التي  ال�ستوية  االنــتــقــاالت 

تاريخ 11 اأفريل.
و�سيتم اإجراء القرعة لتحديد ثمانية 
اأندية من بني الـ16 املتبقية للعب الدور 
التمهيدي الذي تتاأهل منه اأربعة فرق 
لها  ت�ساف  املتاأهلة  ــة  ــع االأرب الــفــرق 

العار�سة  على  االأول  امل�سوؤول  اأن  وعلمنا 
الفنية للوفاق نبيل الكوكي ي�سر على التعاقد 
مع مدافع اأمين ومهاجم جديد ف�سال عن و�سط 
بداية  املقرر  ال�ستوي  املريكاتو  خالل  ميدان 
الوفاق  اإدارة  وتلقت  اجلــاري،  مار�ص   22 من 
املريكاتو  بخ�سو�ص  املقرتحات  من  العديد 
عبد  االإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  �ستكون  حيث 
احلكيم �سرار كلمة فيما يتعلق باالإ�ستقدامات 
اإىل جانب املدرب الكوكي، و�سرعت اإدارة وفاق 
�سطيف يف ت�سوية م�ستحقات الالعبني وهذا 
عملية  بداية  وكانت  االأم�ص،  نهار  من  بداية 
�سخ امل�ستحقات بالثالثي بركي، مرباح ومدور، 
وحت�سل كل العب من العبي الوفاق على 03 
اأجور �سهرية وفق االإتفاق احلا�سل مع رئي�ص 
اأن  املنتظر  ومن  اليف،  كمال  الهاوي  النادي 
ت�ستغرق عملية ت�سوية امل�ستحقات عدة اأيام 

تنتهي  اأن  على  املالية  ال�سيولة  م�سكل  ب�سبب 
قبل ال�سفرية االإفريقية التي تنتظر الفريق 

خلو�ص اللقاء االأول من كاأ�ص الكاف.
وفاق  اإعــفــاء  املحرتفة  الــرابــطــة  وقـــررت 
من  االأول  ـــدور  ال يف  املــ�ــســاركــة  مــن  �سطيف 
التاهل  قرار  وجاء  الرابطة،  كاأ�ص  مناف�سة 
املناف�سة  هذه  من  النهائي  الثمن  الــدور  اإىل 
ب�سبب م�ساركة الوفاق رفقة كل من مولودية 
يف  بلوزداد  و�سباب  القبائل  �سبيبة  اجلزائر، 
يتعرف  اأن  املنتظر  ومن  القارية،  املناف�سات 
من  املـــوايل  الـــدور  يف  مناف�سه  على  الــوفــاق 
عملية  هام�ص  على  الرابطة  كاأ�ص  مناف�سة 
اأن  املنتظر  ــن  وم الحــقــا،  ــقــررة  امل الــقــرعــة 
نهاية  بعد  الرابطة  كاأ�ص  مباريات  تنطلق 

مرحلة الذهاب من بطولة املو�سم اجلاري.

الزمن  �سطيف  وفـــاق  اإدارة  ت�سابق 
بلد  اإيجاد  اأجل  من  الراهن  الوقت  يف 
من  االأوىل  اجلولة  مباراة  الإحت�سان 
اأمام  الكاف  لكاأ�ص  املجموعات  دوري 
اإفريقي،  اجلنوب  بريات�ص  ــونــدو  اأورل
خالل  �سلبيا  ردا  الوفاق  اإدارة  وتلقت 
ال�سودان  م�سر،  من  الفارطة  ال�ساعات 
رف�ست  ــي  ــت ال ــدان  ــل ــب ال ـــي  وه ومــــايل 
اإ�ستقبال الوفاق، وتنتظر اإدارة الوفاق 
الرد االأخري من بوركينافا�سو، تنزانيا، 
بخ�سو�ص  وغــانــا  ليبيا  مــوريــطــانــيــا، 
املــوافــقــة عــلــى اإحــتــ�ــســان الــلــقــاء من 
واجهها  التي  امل�ساكل  ـــام  واأم عــدمــه، 
م�سريو الوفاق فقد علمنا اأن االإدارة قد 
ال�سباب  ووزارة  الفاف  بتدخل  طالبت 
احلا�سل،  االإ�ــســكــال  حلــل  والــريــا�ــســة 

اإدارة الوفاق الأن عدم  وتاأتي حتركات 
يعني  ــاراة  ــب امل الإحت�سان  بلد  اإيــجــاد 
الب�ساط  على  اللقاء  نــقــاط  خ�سارة 
قوانني  ح�سب  ل�سفر  هدفني  بنتيجة 
الـــذي ال يحبذه  ـــر  االأم ــاف، وهــو  ــك ال
الفني  الطاقم  وكــذا  الوفاق  م�سوؤولو 
الكبرية للجميع  خا�سة مع الطموحات 

يف الذهاب بعيدا يف هذه املناف�سة. 
معلقة  الوفاق  اإدارة  اأمــال  كل  وتبقى 
على  الغانية  ال�سلطات  موافقة  على 
اإحت�سان اللقاء اأمام اأورلوندو بريات�ص، 
ال�سفري  اأن  علمنا  فقد  ال�سدد  هذا  ويف 
مــا يف  كــل  اجلــزائــري يف غــانــا يبحث 
من  الــوفــاق  م�ساعدة  ــل  اأج مــن  و�سعه 
البلد الإنقاذ  اللقاء يف هذا  اإقامة  اأجل 

الوفاق من املاأزق احلايل.

مع  البي�ساء  عني  اإحتاد  اإدارة  ا�ستقدمت 
املا�سي ثالثة العبني وهم  نهاية االأ�سبوع 
بعلي وعلواين وبن غالب وين�سط الثالثي 
اجلديد يف من�سب مدافع ومهاجم وحار�ص 
التي  النقائ�ص  لتغطية  حماولة  يف  مرمى 
وقف عليها املدرب حكيم حرنان ليغلق هذا 
ي�سبط  و  االإ�ستقدامات،  قائمة  الثنائي 
بذلك الطاقم الفني التعداد الر�سمي الذي 
�سيخو�ص رحلة بحث الكرة احلركاتية عن 
معاملها يف املو�سم اجلديد وتفادي �سيناريو 
املوا�سم االأخرية والتي ي�سمن فيها الفريق 
ب�سعوبة كبرية باملوازاة مع ذلك فقد تقرر 

وهم  بالرتا�سي  العبني  من   3 عقود  ف�سخ 
�سيف  ميهوبي  حممد  امليدان  و�سط  ثالثي 
الدين يعقوب وحممد خل�سر زاوية، حيث 
اإلتحق الثالثي ر�سميا بفريق جنم بوعقال 
النا�سط يف بطولة مابني اجلهات جمموعة 
و�ــســط �ــســرق واإعـــتـــذر الــثــالثــي املــذكــور 
للطاقمني الفني و االإداري، وطلبوا �سحب 
الرابطة  لدى  اإيداعه  قبل  تاأهيلهم  ملف 
املخت�سة وبقراءة اأولية حول اإ�ستقدامات 
يت�سح  املو�سم،  لهذا  البي�ساء  عني  اإحتــاد 
الت�سكيلة  تدعيم  اإىل  عمدت  االإدارة  باآن 
العملية  هــذه  وكــانــت  اخلــطــوط  كافة  يف 

مدو�سة، وعرفت االإدارة كيف ت�ستفيد من 
اأخطاء املو�سم الفارط، حيث مت ا�ستهداف 
على  عملت  ــــاالإدارة  ف الــثــالث  اخلــطــوط 
واإحداث  املنا�سب  يف  االإزدواجية  اإحداث 

التوازن يف خمتلف اخلطوط. 
الفني  الــطــاقــم  بــرمــج  اأخـــر  �ــســيــاق  ويف 
من  كل  اأمام  االأ�سبوع  وديتني هذا  مبارتني 
التوايل  على  قاملة  وترجي  الفجوج  ن�سر 
العمل  هو  برجمتها  من  االأ�سا�سي  فالهدف 
واأي�سا  االأوىل  بالدرجة  االن�سجام  على 
انطالق  منذ  املنجز  العمل  حجم  قيا�ص 

التح�سريات.

جمعية  لفريق  الهاوي  النادي  رئي�ص  عقد 
�سحفية  نــدوة  �سيد  بن  �سداد  مليلة  عني 
املعاناة  حجم  على  فيه  اأكــد  الفريق  مبقر 
ب�سكل  اأثــرت  والتي  الفريق  تالحق  التي 
الهزمية  اأخرها  الفريق  نتائج  على  مبا�سر 
وداد  ال�سيف  ــام  اأم الــديــار  داخــل  الثقيلة 
مل  الــهــزميــة  ــذه  ه واأن  خ�سو�سا  تلم�سان 
على  مــا  نــوعــا  قا�سية  ــي  وه متوقعة  تكن 
حم�سرا  كان  الفريق  واأن  خا�سة  الفريق، 
فيها  يدخل  اأن  يريد  وكــان  ينبغي،  كما  لها 
النتائج  ح�سد  ملوا�سلة  قوة  بكل  الالعبون 
يف  كانت  التي  املعطيات  لكن  االإيجابية، 
واأن  خ�سو�سا  ــر  اآخ كــالم  لها  كــان  املــبــاراة 
الالعبني كانوا يريدون الدخول يف اإ�سراب 
وبني  العالقة  املالية  م�ستحقاتهم  ب�سبب 
املباراة  هــذه  يف  الهزمية  اأن  على  املتحدث 
الطاقم  مــن  جميعا  م�سوؤوليتها  يتحمل 
فيها  ندخل  مل  الأننا  الالعبني،  اإىل  الفني 
ح�سرنا  اأننا  من  بالرغم  املطلوب،  بال�سكل 
نتيجة  حتقيق  نريد  وكنا  جيدة  ب�سفة  لها 
احلظ  يحالفنا  مل  لكن  جديدة  اإيجابية 
ويجب اإ�ستخال�ص الدرو�ص من هذه الهزمية 
العودة  من  الفريق  متكن  التي  وبالكيفية 
قال:  حيث  وقــت،  اأ�ــســرع  يف  الواجهة  اإىل 
"االنهزام اأمام وداد تلم�سان كان مرا للغاية، 
منه  الدرو�ص  ن�ستخل�ص  اأن  لكن يجب علينا 
لكي نعود بالفريق اإىل الواجهة ونتدارك ما 

فاتنا يف قادم املواعيد والبد من طي �سفحة 
يف  التفكري  يف  والــ�ــســروع  �سريعا  تلم�سان 
املباراة القادمة اأمام اأوملبي ال�سلف نهاية هذا 
االأ�سبوع حيث قال: "يجب اأن نطوي �سفحة 
التفكري يف  مباراة تلم�سان �سريعا ون�سرع يف 
املباراة املقبلة اأمام جمعية ال�سلف، ونح�سر 
لها كما ينبغي ونعمل على جميع اجلوانب مع 

الالعبني لتدارك هذه اخل�سارة".
كما عرب الرئي�ص عن اأ�سفه العميق بالنظر 
طرف  من  املــايل  الدعم  فريقه  تلقي  لعدم 
ت�ستفيد  كالتي  واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات 
الرابطة  اإىل  منتمية  اأخــرى  اأنــديــة  منه 

املحرتفة االأوىل، اإذ اأكد اأن االإدارة قامت مبا 
يجب بخ�سو�ص تقدمي طلبات اإىل املوؤ�س�سات 
ت�ستجيب  اأن  اأمــل  على  واخلا�سة  العامة، 
هذه االأخرية وتخ�س�ص عقد �سبون�سور على 
االأقل للفريق لكن كل الطلبات مل يتم الرد 
من  اأكرث  الر�سمية  الهيئات  ونا�سدنا  عليها، 
اأ�سري  اأن  واأود  تنادي  ملن  ولكن ال حياة  مرة 
جبار  بعمل  يقوم  للفريق  امل�سري  املكتب  باأن 
هذا  لكن  املالية،  ال�سيولة  توفري  اأجــل  من 
اأن الديون ترتاكم  اأثقل كاهلنا لكون  االأمر 
ب�سكل رهيب وقد توؤثر علينا وعلى الفريق 

على حد �سواء.

فرتة  فتح  القدم  لكرة  اجلزائرية  االإحتادية  قررت 
 11 اإىل  مار�ص   22 من  الفرتة  يف  ال�ستوية  التحويالت 
مع  التعاقد  لالأندية  يت�سنى  حتى  وهذا  القادم  اأفريل 
العبني جدد، وبالن�سبة الإدارة االهلي فاإن الفريق لن 
الديون  ب�سبب  جدد  العبني  مع  بالتعاقد  معنيا  يكون 
العالقة لدى جلنة املنازعات والتي مل يتم ت�سويتها وهو 
االأمر الذي �سيحرم الفريق من التعاقد مع العبني جدد 
رغم تاأكيد الطاقم الفني بقيادة املدرب بو�سبيعة على 
اجل  من  جديدة  عنا�سر  مع  للتعاقد  الفريق  حاجة 

تغطية النقائ�ص التي يعاين منها الفريق.

منذ  للتدريبات  االأهــلــي  العبي  مقاطعة  وتتوا�سل 
العودة  الالعبون  رف�ص  حيث  الفارط  االأ�سبوع  نهاية 
الإ�ستئناف التح�سريات وهذا يف ظل عدم حترك اإدارة 
واأبدى  العالقة،  املالية  م�ستحقاتهم  لت�سوية  الفريق 
احلالية  الو�سعية  من  كبريا  تذمرا  بو�سبيعة  املــدرب 
يوؤثر  اأن  �ساأنه  مــن  التح�سريات  تــوقــف  اأن  خا�سة 
القادمة  املباريات  خالل  الفريق  على  �سلبية  بطريقة 
من  االإ�ستقالة  لتقدمي  بو�سبيعة  ويتجه  البطولة،  من 
اأقرب وقت  من�سبه يف حال عدم حل هذا االإ�سكال يف 

ممكن.

�سرع املدرب اجلديد ملولودية العلمة نذير لكناوي يف عمله 
على  االإ�سراف  خالل  من  االأم�ص  نهار  من  بداية  الفريق  مع 
من  كبرية  جمموعة  ح�سور  عرفت  والتي  االإ�ستئناف  ح�سة 
التي  املتتالية  الهزائم  �سبب  عن  االإ�ستف�سار  بغية  االأن�سار 
طالب  حيث  الفارطة،  الثالثة  اجلــوالت  يف  الفريق  تلقاها 
التي  الو�سعية  عن  ــربرات  م تقدمي  امل�سريين  من  االأن�سار 
يتخبط فيها الفريق حلد االأن خا�سة يف ظل تواجد الفريق 
االأن�سار  وطالب  الرتتيب،  يف  االأن  حلد  االأخــرية  املرتبة  يف 
ب�سرورة حتقيق الفوز يف مقابلة اجلولة الرابعة املقررة يوم 
التعرث  مغبة  من  التحذير  مع  اخلروب  جمعية  اأمام  جمددا.اجلمعة 

االإخت�سا�ص  بعدم  �سطيف  مبحكمة  التجاري  الفرع  وف�سل 
اإدارة  جمل�ص  طرف  من  املرفوعة  االإ�ستعجالية  الق�سية  يف 
اجلمعية  بخ�سو�ص  الهاوي  النادي  �سد  التجارية  ال�سركة 
وميكن  �سابق،  وقت  يف  عقدها  مت  التي  للم�ساهمني  العامة 
يف  احلا�سلة  االأزمة  اإنهاء  �ساأنه  من  املحكمة  قرار  اأن  القول 
تبقى  فيما  الت�سيري  �سالحية  منح  خالل  من  الفريق  ت�سيري 
من املو�سم للنادي الهاوي وكذا اللجنة املوؤقتة املكلفة بت�سيري 
اإدارة  اأن  علما  ــوردمي،  ب ح�سني  بقيادة  التجارية  ال�سركة 
ال�سركة التجارية اأكدت على اإنتهاج كل الطرق القانونية من 
اأجل اإبطال اجلمعية العامة للم�ساهمني والتي جرت يف وقت 

�سابق.
وك�سفت م�سادر مقربة من الفريق اأن االإحتادية الدولية لكرة 
القدم )الفيفا( �ستنظر يف ال�سكوى التي قدمها املدرب التون�سي 
ال�سابق للفريق وجدي ال�سيد يوم 07 مار�ص اجلاري، ويطالب 
طرف  من  له  املمنوح  املــايل  التعوي�ص  على  باحل�سول  ال�سيد 
200 مليون �سنتيم بقليل، وتبقى  الفيفا بقيمة مالية تتجاوز 
وحلها  الق�سية  مع  اجليد  بالتعامل  ملزمة  املولودية  اإدارة 
لتفادي اأي عقوبات من الفيفا، وهذا يف اإنتظار ما �ست�سفر عنه 
ق�سية الالعب ال�سابق للفريق عبا�ص عبد املالك والذي كان قد 
را�سل الهيئة الدولية بخ�سو�ص عدم ح�سوله على م�ستحقاته 

العالقة بقيمة تناهز مليار �سنتيم.

جنح نادي التالغمة يف العودة بتعادل ثمني من 
تنقله ملواجهة �سباب اأوالد جالل يف لقاء اجلولة 
الثالثة من بطولة الق�سم الثاين للهواة املجموعة 
ال�سرقية حيث اإنتهت املباراة على نتيجة التعادل 
اأر�سى  الــذي  التعادل  وهــو  اأهــداف  دون  ال�سلبي 
اأ�سباله  اأن  على  اأكــد  الــذي  زمامطة  رابــح  املــدرب 
جنحوا يف تقدمي م�ستوى مقبول يف هذه اخلرجة 
للت�سجيل،  ال�سانحة  الفر�ص  بع�ص  ت�سييع  رغم 
ال�سيف  باإ�ستقبال  معنيا  �سيكون  النادي  اأن  علما 
ملعب  اأر�ــســيــة  على  اجلمعة  هــذا  باتنة  �سباب 
ال�سهيد خبازة ب�سري حيث يبقى الرهان بالن�سبة 
من  القوية  االإنطالقة  تاأكيد  هو  الفني  للطاقم 

خالل ت�سجيل الفوز الثاين يف البطولة واالرتقاء 
يف الرتتيب. 

بو�سياف  توفيق  التالغمة  نــادي  رئي�ص  ينتظر 

باملو�سم  اخلا�سة  ال�سعود  منحة  على  احل�سول 
اإىل  الــنــادي  عليها  يتح�سل  مل  والــتــي  الــفــارط 
غاية االآن رغم اأن فرق اأخرى من واليات جماورة 
من  والتي  املنحة  هــذه  على  احل�سول  من  متكنت 
يف  للفريق  املالية  املعاناة  من  تخفف  اأن  �ساأنها 
الوقت الراهن، علما اأن االإعانة املمنوحة للفريق 
يف  كافية  غري  تبقى  �سنتيم  مليون   200 بقيمة 
نظر م�سريي النادي بالنظر للديون املرتاكمة عن 
املو�سم الفارط ف�سال عن م�ستحقات العبي املو�سم 
احلايل حيث يبقى اجلميع يف اإنتظار اإلتفاتة من 
طرف ال�سلطات الوالئية من اأجل تخ�سي�ص اإعانة 

مالية يف امل�ستوى للفريق.

اإعفاء ال�ضياربي ومولودية اجلزائر ووفاق �ضطيف وجيا�ضكا 
من الدور التمهيدي لكاأ�س الرابطة املحرتفة

االإدارة تطلب تدخل الفاف والوزارة حلل م�ضكل لقاء اأورلوندو بريات�س 

االإدارة ت�ضتقدم الثالثي بعلي علواين 
وبن غالب بعد ف�ضخ عقود عديد الالعبني

خانقة مالية  اأزمة  تعاين  "اجلمعية 
 وقد توؤثر على نتائج الفريق م�ضتقبال"

االأهلي غري معني باملريكاتو ال�ضتوي 
ب�ضبب ديون جلنة املنازعات 

لكناوي ي�ضرع يف العمل واالأن�ضار يطالبون 
بتف�ضريات عن االإنطالقة املتوا�ضعة 

زمامطة را�س عن نقطة التعادل ويطالب
 بالتاأكيد اأمام �ضباب باتنة 
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اأهلي الربجاإحتاد عني البي�ضاء

وفاق �ضطيف 
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بطولة  اإنــــطــــالق  تـــقـــرر 
الق�سم الثالث للهواة )ما بني 
بتاريخ  �سابقا(  الرابطات 
19 مار�ص اجلاري من خالل 
اجلولة  مــبــاريــات  اإجــــراء 
على  البطولة،  من  االأوىل 
االأخرية  اجلولة  جترى  اأن 

املعتمدة،  اجلــديــدة  بال�سيغة  ــوان  ج  19 يــوم 

اأ�سحاب  تخ�ص  الــ�ــســعــود  مــبــاريــات  اأن  علما 

فريقا(،   12( جمموعة  كل  من  االأوىل  املراتب 

مباريات  اإجراء  �سيتم  حيث 
و26   25 يـــومـــي  ــلــة  فــا�ــس
ال�ساعدين  لتحديد  جــوان 
الثاين  الق�سم  اإىل  اجلــدد 
اأن  ــا  ــم ــل ع فـــــــرق(،   06(
يتعلق  فيما  النهائي  القرار 
من  يبقى  ال�سقوط  ب�سيغة 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االإحتادية  اإخت�سا�ص 

االإجتماع  خــالل  الق�سية  يف  �ستف�سل  والــتــي 
القادم للمكتب الفيدرايل.

انطالق البطولة يوم 19 مار�س و�ضيغة 
ال�ضقوط من اخت�ضا�س الفاف

بطولة الق�ضم الثالث للهواة 

بدري. ع بدري. ع



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

فوزية. ق

يل يخمم عليها "ينقلها"...
وكذلك  ــه،  ــي واإل منه  ال�سعب  م�سائب 
اأزمـــاتـــه ومــ�ــســكــالتــه ومــ�ــســوؤولــيــه فهو 
اال�سرتاتيجيات  واأ�سا�ص  دائما  املحور 
لها،  واملــخــطــط  املــنــتــهــجــةواملــمــنــهــجــة 
اإطــار  يف  تدخل  التي  الوقائع  وكــذلــك 
فهو  ميعاد"،  األف  من  خري  �سدفة  "رب 
وهو  ال�ساهد  وهو  ال�سحية  وهو  اجلاين 
�سيء  كل  يف  عليه  وامل�سهود  له  امل�سهود 
اأكرث طرف يفكر يف كل الوقائع  اأنه  كما 
الق�سايا  خمتلف  ويناق�ص  واالأحــــداث 
التي تتعلق باملعي�سة والبالد واالقت�ساد 
عن�سرا  ليكون  الف�ساد  واأمـــور  والعباد 
حمركا متحركا م�ساركا يف كل �سيء يكرث 
"البالوى"  �سبب  اأنــه  اإال  ال�سكاوى،  من 
غالبا  يدفع  والتي  راأ�سه  على  تقع  التي 
�سريبتها باهظة واإن كان املت�سرر االأكرب 

فهو اأكرث طرف �سيتحمل النتيجة.
�سوء  اقت�ساده  اأمور  تزيد  اأن  يخرت  فلم 
و�سلوكاته  بت�سرفاته  ذلــك  قــرر  لكنه 
التعامل  يف  طريقته  وحتى  الالعقالنية 
�سوء  من  زادت  واملعلومات،  االأخــبــار  مع 
وراء  لين�ساق  اأحــوالــه،  وتــدهــور  حاله 
وحقيقة  واقعا  منها  ويجعل  االإ�ساعات 
تالزمانه فيخلق الندرة وامل�ساربة ويعمق 
يف  منزلقا  اأزمـــة  اإىل  لتتحول  امل�سكلة 
و�سذاجته  وتفاهته  �سفاهته  منحدرات 
التي جعلت منها االأيدي واالأل�سن وحتى 
االأرجل اخلفية و�سيلة لتحقيق االأهداف 
كان  واإن  الطريق،  لها  ذلل  التي  احلقرية 
نار" فهو ير�سخ  "ال دخان بال  باأنه  يوؤمن 
و�سدقوها"  الــكــذبــة  "كذبوا  لــفــكــرة 
الدار"،  لباب  الكذاب  "تبع  مبداأ  ويطبق 
حمور  واالإ�ساعات  االأكاذيب  �سكلت  حتى 
تعد  مل  التي  اهتماماته  وم�سب  حياته 

تخرج عن اإطار "االبتالع".
املدبر  وهو  املحرك  هو  ال�سعب  فمادام 
يف  يت�سبب  الــذي  وهــو  والناهي  واالآمـــر 
منه  ــه  اأن كما  بامل�سكالت،  الــبــالد  اإيــقــاع 
والوالية  والدائرة  البلدية  تعود  واليه 
التي ترفع �سعار "من ال�سعب واىل ال�سعب" 
وكذلك تفعل املجال�ص ال�سعبية مبختلف 
القادر  فهو  وتخ�س�ساتها،  م�ساحاتها 
االأزمات  من  نف�سه  اإخــراج  على  الوحيد 
بطريقة اأو باأخرى، فهو من يدفع الفواتري 
املبالغ فيها وال�سرائب التي ولدت با�سم" 
ملء اخلزينة" واملخالفات املفتعلة حتت 
االأ�سعار  لزيادات  القانون واملتحمل  راية 
مقابل اأجور متدنية على رقاب امل�سوؤولني 
واملغلوب  املغبون  وهــو  متدلية،  املاليني 
على اأمره والغالب بحكم من�سبه ومكانته 
والنا�سب واملن�سوب عليه، واالهم من كل 
"يل يخم عليها" الذي يقت�سي  ذلك فهو 

نوارةبوبريتطبيق حكم "ينقلها". نداء

 عبد الهادي.ب

 عبد الهادي.ب
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تدخالت عديدة حول الرقي برتاث الأورا�ض خالل 
فعاليات ملتقى "نحلم بالأورا�ض" 

القافلة الطبية الإجتماعية اأمل حتط
 الرحال مبناطق الظل بدائرة �شقانة

عمليات توعية واأبواب مفتوحة على احلماية املدنية 

حملة تربع وا�شعة جلمع مبلغ العملية اجلراحية يف اأملانيا 

نظم، جمموعة من املهتمني بالرتاث املادي باجلزائر، بداية االأ�ضبوع اجلاري، ملتقى افرتا�ضي حول اأبرز املعامل االأثرية وال�ضياحية مبنطقة االأورا�س مب�ضاركة جمموعة من 
املتدخلني واملخت�ضني يف املجال، الذين حتدثوا باإ�ضهاب عن امل�ضاكل التي تعرقل تطوير ال�ضياحة باملنطقة واأبرز احللول واملقرتحات املقدمة.

ــواء  ــت ل ــن يــنــ�ــســوون حت ــذي املــنــظــمــون ال
 ،"Ctizeninventory of heritage"
تنظيمهم  وبــعــد  الـــــرتاث،  ــن  ــواط م جـــرد 
مللتقى حول التاريخ العريق للق�سبة وكيف 
واالنــدثــار،  االنــهــيــار  مــن  حمايتها  ميكن 
تناولوا يف مو�سوع امللتقى الذي حمل �سعار 
"Revons les Aures" نحلم باالأورا�ص، 
فيها  احلديث  مت  متنوعة  مداخالت  عرف 
باملنطقة  واالآثــــار  والــتــاريــخ  ـــرتاث  ال عــن 
املادي  املــوروث  هذا  على  احلفاظ  وكيفية 
اأن ي�ساهم  الذي تزخر به والذي من �ساأنه 
خالل  من  ال�سياحية  احلركة  تن�سيط  يف 
واملرافق  التنموية  امل�ساريع  عديد  تفعيل 
اأمام  املجال  فتح  �ساأنها  من  التي  العمومية 

ال�سياح لالإقبال والتعرف على هذه املعامل.
العديد  مــ�ــســاركــة  ـــداخـــالت  امل وعــرفــت 

الـــرتاث  مبــجــال  واملــهــتــمــني  املخت�سني  مــن 
وال�سياحة، �سواء من داخل اأو خارج الوطن 
اميدغا�سن،  اأ�ــســدقــاء  جمعية  ــم،  ــرزه واأب
اأهمية  عــن  ــدث  حت الـــذي  حممد  ب�سوندا 
رقمنة مواقع االأورا�ص يف امل�سادر املفتوحة، 
عن  حتدث  الذي  ميموين  زكريا  جانب  اإىل 
يف  للت�سوير  عملي  دلــيــل  ادراج  ــرورة  �ــس
الرتاثية، ف�سال عن احلديث حول  املناطق 
قبل  مــن  ــــص  االأورا� يف  العاملية  ال�سياحة 
درا�سات  عن  مداخلة  وكــذا  يحوي،  احمد 
للقرى  واالجتماعي  املكاين  املنطق  حــول 
عبدي  بــواد  االورا�ـــص  منطقة  يف  العامية 
�سالح  التي �سبت يف  التدخالت  وغريها من 
ــرتاث االأورا�ــســي والــرقــي به عن  ال خدمة 
وامل�ساريع  االلكرتونية  الو�سائط  طريق 

املختلفة.

املن�سرم،  االأ�ــســبــوع  نهاية  انطلقت، 
 ،3 اأمل  االإجتماعية  الطبية  القافلة 
بدائرة  الظل  مناطق  �سكان  لفائدة 
�سقانة والتي نظمتها ال�سلطات الوالئية 
بالتن�سيق مع مديرية ال�سحة وال�سكان 
لوالية باتنة، مب�ساركة كل من املوؤ�س�سة 
بالتعاون  اجلوارية  لل�سحة  العمومية 
االإ�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة  مع 

عني التوتة.
الرعاية  توفري  اإىل  القافلة،  وتهدف 
الــطــبــيــة والــتــكــفــل الــ�ــســحــي االأمــثــل 
هذه  �سهدت  حيث  املنطقة،  ب�ساكنة 
اإلتحاق  بدورها  عرفت  التي  العملية 
املجتمع  وفعاليات  اجلمعوية  احلركة 
اإجناح  اأجل  من  �سقانة،  لدائرة  املدين 
ــق طبي  ــري الــقــافــلــة املــتــكــونــة مـــن ف
�سبه  واأعــوان  اأطباء  من  مكون  متطوع 

طبيني، قاموا بتقدمي فحو�سات طبية 
باملر�سى  التكفل  جانب  اإىل  جمانية 
بالن�سبة  ــــة  االأدوي تــوفــري  ــالل  خ مــن 
الفر�سة  كانت  فيما  منهم،  للمعوزين 
لت�سخي�ص امل�سابني باالأمرا�ص املزمنة، 
هذه  على  القائمني  -ح�سب  ماي�سمن 
القافلة الطبية- تقدمي هذا النوع من 
بالن�سبة  ال�سيما  ال�سرورية،  اخلدمات 
للمرافق  منها  تفتقر  التي  للمناطق 
املبادرة  هــذه  �سمحت  حيث  الطبية، 

بتلبية اإحتياجاتهم عرب منح االأولوية 
هذه  برجمة  ناحية  من  الظل  ملناطق 

القافالت الطبية. 
والرتحيب  االإ�ستح�سان  املبادرة القت 
مـــن قــبــل املــ�ــســتــفــيــديــن مــنــهــا، نظري 
ماقدمته من خدمات �سحية، وما�سملته 
عامة  طبية  فــحــو�ــســات  ــــراء  اإج ــن  م
القافلة  هــذه  كانت  اأيــن  ومتخ�س�سة، 
معاناتهم، ال�سيما  للتخفيف من  فر�سة 
حتول  والتي  منها،  املحتاجة  للفئات 
الرعاية  تلقي  دون  املــاديــة  ظروفها 

ال�سحية الالزمة.
جتدر االإ�سارة، اإىل اأن اجلهات املعنية 
على  املا�سية  االأ�سابيع  خــالل  عكفت 
مناطق  م�ست  طبية  قــافــالت  تنظيم 
تعزيز  بهدف  وذلك  الوالية،  من  عدة 

التكفل ال�سحي والنف�سي للمواطنني.

لوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  اأحيت، 
للفاحت  امل�سادف  العاملي  يومها  �سطيف، 
"حماية  �سعار  حتت  عام  كل  من  مار�ص 
االإقت�ساد  على  للحفاظ  قوية  مدنية 
يف  نظرياتها  غــرار  على  وهــذا  الوطني" 
احلماية  واأجهزة  الوطن  واليــات  باقي 
االأع�ساء  للدول  املدين  والدفاع  املدنية 
املدنية،  للحماية  العاملية  املنظمة  يف 
مــن خـــالل عــديــد الــنــ�ــســاطــات عــرب كل 
الوحدات العملية للحماية املدنية يف كل 

ربوع الوالية.
عمليات  تقدمي  االإحــتــفــاالت  و�سملت 
احلوادث  خماطر  من  للوقاية  التوعية 

اأبـــواب  تنظيم  مــع  ــربى،  ــك وال اليومية 
وتنفيذ  املدنية،  احلماية  على  مفتوحة 
مناف�سات  واإقـــامـــة  لــلــنــجــدة،  ــن  ــاري مت
واإحت�سنت  وترفيهية،  ثقافية  ريا�سية، 
بعا�سمة  بومدين  ــواري  ه الثقافة  دار 
ــا  ــب ــان االأول،ج اأمــ�ــص  �سطيف  ــة  ــوالي ال
االإعالمي  اليوم  خالل  من  ذلك  يف  مهما 

التح�سي�سي بح�سور ال�سلطات املحلية.
اإ�سدال  مت  االإحتفاالت،  هذه  اإطار  ويف 
ال�ستار على الدورة الريا�سية التي حملت 
بوحلية"،  القادر  "عبد  ت�سميةاملرحوم 
وت�سمن الربنامج اإجراء مقابلتني يف كرة 
القدم، االأوىل اإ�ستعرا�سية جمعت فريق 

لوالية  املدنية  احلماية  العبي  قدامى 
امل�ستخدمني،  من  الكهول  وفريق  �سطيف 
الدورة  نهائي  الثانية فكانت  املقابلة  اأما 
وفريق  ال�سخنة  حمام  وحدة  فريق  بني 
وهــذا  الرئي�سية  للوحدة  "ج"  الــفــوج 
الدورة، وعرفت  بهذه  الذي توج  االأخري 
على  غــداء  مــاأدبــة  اإقــامــة  االحتفالية 
رمزية  هدايا  تقدمي  مع  ال�سيوف  �سرف 
اال�ستعرا�سية  املقابلة  يف  للم�ساركني 
اإنتظار  يف  النهائي  من�سطي  وتــكــرمي 
يف  املتفوقني  جلميع  ال�سامل  التكرمي 
هذه  �سملتها  الــتــي  املناف�سات  خمتلف 

الدورة. 

املنحدر  بوغرارة  اأ�سيل  الطفل  يعاين، 
من بلدية بوطالب جنوب والية �سطيف، 
�سبب  الذي  االأمر  الدماغ وهو  من ورم يف 
بات  الذي  للطفل  كبرية  �سحية  متاعب 
جراحية  بعملية  القيام  على  ــربا  جم
بعد  اأملانيا  يف  وبال�سبط  الوطن  خــارج 
التكفل  عن  اجلزائر  يف  االأطــبــاء  عجز 

بو�سعيته ال�سحية.
عائلة  ح�سب  الــعــالج  تكاليف  وتبلغ 
وهو  اأورو  األــف   95 يفوق  مبلغا  الطفل، 
حيث  �سنتيم،  مليار   1.9 مبلغ  يعادل  ما 

املبلغ  جــمــع  يف  مـــدة  مــنــذ  ــروع  ــ�ــس ال مت 
املح�سنني  من  جمموعة  طرف  من  املــايل 
احلامة  بلديات  يف  اخلرييني  والنا�سطني 
وبوطالب، واإىل غاية ال�ساعات الفارطة 
مت جمع مبلغ يقارب 1.2 مليار �سنتيم يف 
اإنتظار جمع املبلغ املتبقي خالل ال�ساعات 

املقبلة.
الطفل  لعائلة  املــادي  للو�سع  وبالنظر 
عرب  النا�سطني  من  العديد  فــاإن  اأ�سيل، 
بــادروا  االإجتماعي  التوا�سل  �سفحات 
مع  وا�ــســعــة  ت�سامنية  حملة  ــالق  ــاإط ب

املايل  املبلغ  جمع  اأجل  من  اأ�سيل  الطفل 
الالزم للعالج يف اأملانيا حيث مت جمع مبلغ 
معترب، وح�سب والدة اأ�سيل فاإن الطبيب 
القيام  �سرورة  على  اأكد  اأملانيا  يف  املعالج 
�سهر  بداية  قبل  اجلراحية  بالعملية 
واأكدت  الطفل،  لو�سعية  بالنظر  مار�ص 
معر�ص  �سخ�ص  اأي  اأن  اأ�ــســيــل  والــــدة 
�سرورة  على  مــوؤكــدة  املــواقــف  هــذه  ملثل 
تكاثف جهود اجلميع من اأجل عالج فلذة 

كبدها. 
ت�سامنا  اأ�سيل  الطفل  و�سعية  واأثـــارت 

ــن طـــرف مــواطــنــي الـــواليـــة من  كــبــريا م
من  الــوا�ــســعــة  الت�سامنية  الهبة  خــالل 
اإنتظار  يف  وعالجه،  بالطفل  التكفل  اأجل 
االأيــام  هــذه  الت�سامنية  املــبــادرة  توا�سل 
اجلهة  يف  العلمة  بلدية  �ست�سمل  والــتــي 
جمع  يتم  اأن  املنتظر  من  حيث  ال�سرقية، 
املبلغ املتبقي لعالج اأ�سيل على اأمل االإنتهاء 
اأقرب وقت ممكن  ال�سفر يف  اإجــراءات  من 
اأحد  يف  العالج  مبا�سرة  له  يت�سنى  حتى 
للتخل�ص من معاناته  امل�ست�سفيات االأملانية 

املتوا�سلة منذ فرتة. 

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالثالثاء  20  فورار 2971/ 02  مار�س 2021 املوافق لـ 18 رجب  111442

نوارة.ب

خن�شلة

�شطيف

اأكرث من 40 م�شاركا 
يف ماراطونامل�شي 
بجبال بوحمامة 

وعني ميمون

يف اإطار الإحتفالت باليوم العاملي..

معاناة الطفل اأ�ضيل تتوا�ضل..

نظمت، جمعية ثازيري لل�سياحة 
اجلـــاري،  ــبــوع  االأ�ــس بقاي�سمطلع 
عرف  للم�سي  مــاراطــون  فعاليات 
�سباب  مــن  مناف�سا   40 م�ساركة 
كلم   22 قاي�ص  بلدية  واإطــــارات 
خن�سلة،  ـــة  والي عا�سمة  غـــرب 
ــاركــون،  ــ�ــس ـــول مـــن خــاللــهــا امل جت
ميمون  ــني  وع بوحمامة  بجبال 
اكت�سفوا  كلم   35 م�سافة  على 
كنوز الوالية ومناظرها الطبيعية 

اخلالبة.
ــدف اجلــمــعــيــة املــحــلــيــة من  ــه وت
يف  ت�سب  الــتــي  ن�ساطاتها  ــالل  خ
اإطار ال�سياحة املحلية، اإىل اإنعا�ص 
احلــركــة الــ�ــســيــاحــيــة وحتــريــك 
القطاع من  التنمية يف هذا  عجلة 
واملناطق  باملعامل  التعريف  خالل 
ال�سياحية التي تزخر بها املنطقة 
وبالتايل   عليها  الــغــبــار  ونــفــ�ــص 
اإليها،  امل�سوؤولني  اهتمام  وتوجيه 
كافة  الهيئة  ذات  لها  �سخرت  وقد 
مب�ساركة  الــالزمــة  االإمــكــانــيــات 
اجلهات واالطراف ذات ال�سلة على 
غرار احلماية املدنية التي رافقت 

املاراطون و�ساهمت يف اإجناحه.



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

النا�ص  وقلوب  الغد،  من  حائرون 
ة  ق�سّ له  منا  وكل  الده�سة،  متلوؤها 
يق�سها، حتى  اأو  يح�سرها  اأن  يريد 
اأو يتنا�ساها... فالغد بات بالن�سبة 
التي  وال�سفن  عميقا،  بــحــرا  لــهــم، 
اأعماقه  داخل  به،   االإبحار  يريدون 
الداكنة، باءت بالوهن. وربانها مل يعد 
مي�سك بالعجلة كما كان يفعل �سالفا، 

يف حني تبددت احلرية، وتهاوت على 
بالبعيد عن ذلكم االمل لي�ص  �ساطئ 

لهم  ـــبـــة  بـــالـــنـــ�ـــسّ ـــــان  ك االمـــــــل 
التّم�سك  ــد  ــري ي كـــل  االأمــــــان،  بـــّر 
ــــــــر حـــلـــقـــة. ـــــه عــــلــــى انـــــــه اأخ ب

لهم  اأدارت  ــي  ــت ال حــيــاتــهــم  مـــن 
ال�سفينة  تلكم  اأدارت  كما  ظهرها 
االإع�سار.     عني  يف  ربانها،  يل  عجلتها 

ـــــــــــمـــــــــــاهـــــــــــي املــــــفــــــتــــــعــــــل ـــــــــــّت ال
ـــر ـــاع ـــس تـــــطـــــويـــــق املـــــعـــــنـــــى جلــــــّثــــــة �
ـــة الــّنــ�ــص ـــدب ـــــــذي �ــســكــل ح ـــص اّل ـــ� ـــّن ال
طويلة �ـــســـالة  ــم  خــ�ــس يف  االنـــحـــنـــاءات 
طــــــويــــــلــــــة عــــــلــــــى مـــــــــــــدار الـــــّلـــــغـــــة
ـــــــاة ـــــــه ـــــــت ـــــــس ـــــــ� االأر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــص امل
الـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــاويـــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء اخل
ــــــــــــــارات اخلـــــــائـــــــنـــــــة ــــــــــــــه ــــــــــــــّن ال
الـــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــوى
الــــــــــــــــــــــــــــــّتــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــب امل
ــــــان الـــ�ـــســـعـــيـــف الـــ�ـــســـعـــيـــف االإنــــــ�ــــــس
الــــــقــــــمــــــر الـــــــوحـــــــيـــــــد املــــــتــــــوّحــــــد
االآن ـه  ـــكـــنــ ـ�ـــس تــ اّلـــــــــــــذي  وقـــــــــــربك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى؟ املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّت
الغياب يف  املتحّلل  املتعّفن  ال�سوؤال  فري�سة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب
ــــــي عـــــــــن املــــــــّتــــــــى؟ ــــــن ــــــت ــــــب ـــــــــو اأج ل
ــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــود؟ مــــــــــــــــــــــّت

ــــــــــتــــــــــقــــــــــي؟ ــــــــــل مـــــــــــــــــــّتـــــــــــــــــــى ن
ومــــــــّتــــــــى نـــــتـــــ�ـــــســـــامـــــح جــــمــــيــــًعــــا؟
ــــــــــــــــــــون، ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــم اجل
ــــــــــــــــــــون، ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــم اجل
ــــــــــــــــــــون، ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــم اجل
على ال�ّساعة املنتهية من اجل�سد/ من احلوا�ص
ــم اجلـــديـــدة  ــه ــالحم ــون م ــب ــّل ــق يف الـــقـــاع ي

االأر�ص جيب  يف  الّذابلة  اأ�سماءهم  يد�ّسون 
يــرون  ال  الأّنـــهـــم  هلل  ــكــًرا  �ــس هلل..  ــكــًرا  �ــس
،�سواهدهم على  املكّد�سة  الكبرية  االأزهـــار 
املّتى الفا�سلة هي ما تبّقى من رميم االأ�سئلة
ــــــــاعــــــــر مـــــــــــّتـــــــــــى ولـــــــــــــــــد الــــــــ�ــــــــسّ
ــــــــاعــــــــر. ـــــــــى تـــــــــــــــويف الــــــــ�ــــــــسّ ـــــــــّت م

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

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

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

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

لطيفة حرباوي/ ب�سكرة

اإىل روح ال�ّصاعر اجلزائرّي "عثمان لو�صيف".

مّتى؟

عمر �سنقا�ص/ اجللفة

ق�ضة

خاطرة
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فيِه  اأطّلت  خريفيٍّ  يــوٍم  يف 
ال�ّسم�ُص تر�سُل اأ�سّعَتها الدافئَة 
ليلى  رْت  قــرَّ الغيوِم،  خلِف  من 
احلديقِة  يف  لتلعَب  تخرَج  اأْن 
املجاورِة للبيِت؛ فهي مل تخرْج 
ب�سبِب  اأيـــاٍم  عــّدِة  منُذ  لّلعِب 

املطِر والريِح.
نة،  امللوَّ كرَتها  ليلى  حمَلْت 
احلديقِة.  يف  لتلعَب  وخرَجْت 
كــانــِت احلــديــقــُة خــالــيــًة من 
فيها  ــُع  ــَم ــسْ ــ� ُي ال  االأطــــفــــاِل، 
الع�سافرِي  بع�ِص  تغريِد  �سوى 
فراِء  ال�سّ االأوراِق  وخ�سخ�سِة 

اّلتي تلعُب بها الّريُح.
الّطويِل  االأزرِق  بثوِبها  ليلى 
االأخ�سِر  الع�سِب  على  تلعُب 
مــثــَل فــرا�ــســٍة مل تــرحــْل مع 
الكرَة  ترمي  اخلريِف،  قــدوِم 
ترميها  تلحُقها،  وهناَك،  هنا 
املزّينِة  ال�ّسماِء  نحَو  عاليا 

بالغيوِم ثّم تلتقُطها.
ــْت لــيــلــى ولــعــَبــْت بني  ــَب ــع ل
االأع�ساِب اخل�سراِء واالأ�سجاِر 
ــا،  ــه اأوراَق تفقُد  بــــداأَْت  اّلــتــي 
باجّتاِه  بــقــّوٍة  الــكــرَة  قــذَفــِت 
اإحدى االأ�سجاِر، وفجاأًة �سمَعْت 
مع  ي�سقُط  �سيئا  وراأْت  �سوتا 
ْت نحَو  الكرِة نحَو االأر�ِص، رك�سَ
لقد   ، تئنُّ ميامًة  فــراأْت  املكاِن 
 ، الع�صِّ من  ِبكرِتها  اأ�سقَطْتها 
اأْن تفعْل؟ ال  واالآَن ماذا عليها 
اآملِت  قد  الكرِة  �سربَة  واأنَّ  بدَّ 
 ، باحللِّ ليلى  فّكَرْت  اليمامَة. 
هي لي�سْت طويلَة القامَة ولذا 
اليمامِة  اإرجـــاَع  ت�ستطيَع  لن 
ــَرْت  فــّك افـــئ،  الـــدَّ ها  ع�سِّ اإىل 
واأخــريا  تفعْل،  مــاذا  ــَرْت  وفــكَّ
معها  اليمامَة  تاأخَذ  اأْن  َرْت  قرَّ

اإىل املنزِل وتهتمَّ بها.
برفٍق  اليمامَة  ليلى  حمَلْت 

بني يَدْيها، و�سّمتها اإىل قلِبها، 
نا�سيًة  ــزِل  ــن امل نــحــَو  ــْت  ركــ�ــسَ
الع�سِب  على  املــلــّونــَة  كــرَتــهــا 

االأخ�سِر.
ليلى  قــــامــــْت  ــــزِل  ــــن امل يف 
ِرْجِل  بت�سميِد  ها  اأمِّ مب�ساعدِة 
تلّوى  اأّنُه  يبدو  الذي  اليمامِة 
عليها  م�سَحْت  �سقوِطها،  عند 
علبِة  داخَل  وو�سَعْتها  برفٍق، 
اأحذيٍة قدميٍة، يف مكاٍن دافٍئ، 
 ، واأحــ�ــســَرْت لها املــاَء واحَلــبَّ

وجل�َسْت تراقُبها وهي تاأكُل.
االأِب  عــودِة  بعد  امل�ساِء،  يف 
�سِرَب  اأْن  وبــعــد  الــعــمــِل،  مــن 
املــ�ــســاِء وارتــــاَح قليال  قــهــوَة 
ِة وطلّبْت  اأخرَبْتُه ليلى بالق�سّ
م�ساعدَتُه، ابت�سَم االأُب وم�سَح 
�سغريِتِه،  �سعِر  على  بحنوٍّ 
تبَعْتُه  تعايل،  هّيا  لها  ــاَل  وق
الذي  ال�ّسّلَم  االأُب  حمَل  ليلى، 
الّداِر  يحتفظوَن بِه يف �ساحِة 
وخرَج، �ساَر االأُب حامال ال�ّسّلَم 
نحو احلديقِة املجاورِة وهناك 
التي  ال�ّسجرِة  على  ليلى  دّلتُه 
اأ�سنَد  اليمامُة،  منها  �سقَطْت 
االأُب ال�ّسّلَم اإىل جذِع ال�ّسجرِة، 
و�سعَد على درجاِتِه وهو يحمُل 
االأغ�ساِن  بني  بحَث  اليمامَة، 
وهناَك   ، الع�صِّ عن  واالأوراِق 

ها. و�سَع اليمامَة يف ع�سِّ
امللّونة  كرَتها  ليلى  ــَدْت  وج
تزاُل  ما  �سباحا  ن�ِسَيْتها  اّلتي 
هناَك بني االأع�ساِب اخل�سراِء، 
والِدها  ِبيِد  واأم�سَكْت  حمَلْتها، 
وهما يرجعاِن اإىل املنزِل وهي 
خطاأَها،  اأ�سلَحْت  الأّنها  فِرحٌة 
واآمنٌة  دافئٌة  االآَن  فاليمامُة 
اأّياٍم  ها، و�ستتح�ّسُن بعد  يف ع�سِّ

لتعوَد للّطرياِن من جديْد.

لي�ص من ال�سهل اأن تكون اأديبا، فاالأمر يحتاج اإىل 
�سنوات طويلة من الدر�ص واملثابرة وال�سهر الطويل 

مع الكتب واملوؤلفات قدميها وحديثها، حتى ت�ساحب 
اأمواتا قد ق�سوا منذ قرون ونبت الربيع على دمنهم، 

و�سار اأدمي االأر�ص من اأج�سادهم، كما قال املعري، 
و�سدح بتوجع: 

�ساِح هذي ُقبوُرنا متالأ الُرحَب. فاأين القبور من 
عهد عاد.

خّفف الَوْطَء ما اأظّن اأَِدمْيَ الـ  * * اأاأر�ص اإال من 
هذه االأج�ساد. 

وت�سمر مع اجلاحظ الّليايل الطوال حتى تقول 
حياك اهلل اأبا عمرو ورحم بخالءك فقد كانوا 

اأبذل للمعروف من كثري اأهل ع�سرنا و�سكان م�سرنا 
. وحتفظ من ال�سعر اأطرفه واأ�سريه على االأل�سنة ، 

وتعرف حكم االأقدمني واأمثالهم ، وتخلط ذلك ب�سيء 
من �سريهم واأخبارهم ، وتقراأ بع�سا مما كتب اأدباء 
االأمم بني اأجنلزيها وفرن�سيها، وال متت�سق القلم اإال 

اإذا اآن�ست يف نف�سا ميال اإىل م�ساحبة الكتاب ومداعبة 
القرطا�ص فال متل من ت�سويد بيا�سه وال من تبيي�ص 

�سواده،  وال ميكن اأن تكون اأديبا اإال اإذا اأقمت للغة 
ميزانها وعرفت �سواردها ونوادرها، وعرفت �سبويه 

واخلليل بن اأحمد، واأقمت مع املتنبي دهرا متتح 
من معينه وت�سرب ر�ساب ق�سيده، وال ت�ستهويك 

مطابع تقذف كل يوم مبا ُي�ْسَمى روايات حديثة تقام 
لها ندوات يح�سرها مراهقون وين�سطها اأغلمة مل 

يتجاوزوا �سن الفطام.. 
كّل ذلك بهرج زائف ولبو�ص مهلهل ال يجعل من 
�ساحبه اأديبا، ولن يدخله يف زمرة الكتاب اإال كما 
يدخل اأ�سعب يف زمرة املحدثني، بحديَثني ن�سَي من 

يروي عنه اأحدهما ون�سي هو االآخر ..!
اأن تكون اأديبا البد اأن ي�سهد لك اأربعون من املدينة 

كما �سهد ملالك اأربعون من �سيوخه.. فتم�سي وقد 
اأخذت لالأمر اأهبته وا�ستعددت له ا�ستعدادك للحرب 

واملعركة ال تنوي االن�سحاب منها _ لعمرك _ اإال 
متحيزا لفئة اأو متحّرفا لقتال ت�سحذ هّمتك وتوقظ 
قريحتك . لن تكون اأديبا حتى يخالط الَكَلُم  حلمك 

وعظمك ودمك.. وت�سري عرابا للمعاين تديرها 
كيف ت�ساء، وتلتقطها من الطريق كما تريد على قول 

اجلاحظ، فال تنفر منك وال تند عنك ..

يف عني الإع�شار .. اأن تكون اأديبا

ح�سان زموري/ اجلزائر.

هم�ضة

اخلطاأ" "اإ�شالح 

م�شاركات �شتن�شر

عبد اهلل اليل

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

ردود

 :" منكوبة  "مدينة  وم�صاركة  اجلزائر  اأحمد/  �صماح  املبدعة 
ن�ّص فيه معاٍن عميقة واأفكار قّيمة، لكّنه متخم باالأخطاء التي يجب 
تفاديها لكي يكمل االإبداع على وجه �سليم، مثل قولك )قا�سية القلبي 

/ اإ�سمك / مظطهد ..( ننتظر منك االأف�سل.  

املبدع ح�صان زموري/ اجلزائر، وم�صاركة "بوابة الذكريات": 
ة جّيدة لالأطفال ت�ستحّق الّن�سر ق�سّ

الذي مل  وم�صاركة "  اأهرا�س  �صوق  �صالطنية/  املبدعة فرج 
والت�سويق  االإثــارة  فيها  بعناية،  حمبوكة  جميلة  ة  ق�سّ   :" يعد 
مثل  الي�سرية  االأخطاء  بع�ص  اإىل  �ساحبتها  ننّبه  الهادفة،  والفكرة 
قولها: )قام من مكانه ملتاع(، و�سوابها )ملتاعا( الأّنه حال من�سوبة، 
وقولها: )اأوكله اأ�سحابها حرا�ستها( و�سوابها )بحرا�ستها(، الأّن اأوكل 

ال يتعّدى بنف�سه.  



عنابة

نور�سني. م

مــّنــي يف  �سهو  وقــع  ــتــدراك:  ــس ا�
ا�سم  فكتبت  املــا�ــســيــة  احلــلــقــة 
بن   ( فلي�ص  بن  �سالح  االأ�ستاذ 
�سححت  وقــد  خلــ�ــســر(،  فلي�ص 
فمعذرة  احللقة  هــذه  يف  االأمـــر 
لالأ�ستاذ ال�سالح ولقراء جريدتنا 

االأحّبة.
االأ�سّم  االأورا�ـــص  منطقة  ــداأت  ب
ولقد  االأكـــرب،  الّتحّدي  تواجه 
تواجه  اأن  عاتقها  عــلــى  وقـــع 
الفرن�سي  املــ�ــســتــدمــر  جــحــافــل 
االأ�سهر  يف  )تقريبا(  منفردة 
الثورة،  ــدالع  الن االأوىل  ال�ستة 
بقّوة  رجــال  هناك  دام  ما  ولكن 
اأمثال  الفوالذ  و�سالبة  اجلبال 
عب يذّلل  احلاج خل�سر؛ فكّل ال�سّ
وكّل العقبات تنزاح من الطريق.

احلاج  ل�سان  على  املوؤلفان  نقل 
خل�سر اأّنه رغم حاجة الثورة اإىل 
كانوا  لكّنهم  املقاتلني،  الّرجال 
ي�سعون مقايي�ص �سارمة النتقاء 
اأن  املقايي�ص  تلك  ومن  الّرجال 
لاللتحاق  املــقــبــل  عــلــى  تــطــرح 
بالثورة حقائق دقيقة وحرجة 
بعدها  ليقّرر  يواجهها  اأن  عليه 
لاللتحاق  فعال  م�ستعدا  كان  اإن 
ب�سفوف جي�ص التحرير وي�سحي 
ذلك  عن  يرتاجع  اأم  �سيء،  بكل 
ما  واحلقائق  االأ�سئلة  هذه  ومن 

نلّخ�سه فيما يلي:
بالثورة  �ستلتحق  اأّنك  تعلم  "هل 
الــوطــن  �ــســبــيــل  يف  لت�ست�سهد 

والدين واللغة؟  
ع�سّية  بـــني  �ــســتــمــوت  ـــــك  اأّن ـــ  ـــ ـ

و�سحاها �سهيدا.
اأوالد  ولــك  متزّوجا  كنت  اإن  ـــ 

فاإّنك لن تراهم.
لن  فاإّنك  متزّوجا  تكن  مل  اإن  ـــ 
تتزّوج حتى اال�ستقالل اإن بقيت 

على قيد احلياة. 
نقا�ص  ــدون  ب ـــر  االأوام تطلق  ــــ 
االأعمال  كّل  يف  امل�سوؤول  وتطيع 

.37 " �ص 
خل�سر  احلــــاج  قـــيـــادة  ظـــّل  يف 
الــفــدائــّيــة  الــعــمــلــيــات  ن�سطت 
اأبطال  ومتكن  باتنة،  مبدينة 
ثورة التحرير الوطني من اإقالق 
والهلع  الّرعب  وبث  العدّو  راحة 
بع�ص  اإّن  بــل  جــنــوده،  و�سط  يف 
حمّرمة  �سبه  �ــســارت  ــاء  ــي االأح
على قواته ال يدخلها اإال خائفا 
يرّتقب الكمائن واملباغتات يف كّل 
حلظة، ونّفذ الفدائيون االأبطال 
فيها  ا�ستهدفوا  عمليات  عـــّدة 
اأماكن  يف  ال�سيما  العدو،  جنود 
املقاهي  مثل  والت�سلية  الرتفيه 
ومن  ــات،  ــان واحل ال�سينما  ودور 
اأ�سهر تلك العمليات التي نفذت يف 
�سينما )الريجو( �سينما الكاهنة 
الكازينو  �سينما  وعملية  حاليا، 
كانت  التي  العمليات  من  وغريها 
التحريرية  للثورة  قوّيا  دعما 
املجاهد  عيني  حتــت  املــبــاركــة 
اهلل  رحمه  خل�سر  احلــاج  الرمز 

تعاىل، كما يقول املوؤلفان.  
وحتى �سوارع املدينة كانت متثل 
�ساحات مفتوحة لعمليات فدائية 
ومعارك �سغرية و�سريعة يقودها 
االأ�ساو�ص،  خل�سر  احلاج  اأبطال 
 16 يف  بوعّقال  حي  عملية  مثل 
ا�ستهدفت  وقــد   1956 اأكتوبر 
�سيارة نقل ع�سكرية كانت حتمل 

اجلنود الفرن�سيني، وانتهت بقتل 
املجاهدون  وغنم  ع�ساكر  ثالثة 

ال�سّيارة. 
تابليت  عمر  املوؤلفان  وي�ستمر 
واالأ�ستاذ ال�سالح بن فلي�ص بذكر 
قام  الــتــي  الفدائية  العمليات 
باتنة  مدينة  يف  املجاهدون  بها 
احلاج  قــيــادة  حتــت  و�سواحيها 
ف�سملت  تنّوعت  والتي  خل�سر، 
تقريبا،  وامليادين  املجاالت  كّل 
الفرن�سي  الــعــدّو  جعلت  بحيث 
ي�سعر اأّنه يف �ساحة حرب دائمة 

ال يقّر له قرار وال يهناأ له بال.
التاريخي  التتبع  واجلّيد يف هذا 
هذه  ــمــاء  ــس اأ� لــنــا  ي�سبط  ــــه  اأّن
وتواريخها  واأماكنها  العمليات 
واالأبطال الذين قاموا بتنفيذها 
يتداخل  بحيث  كــبــرية،  بــدّقــة 
املــوؤّرخ  عمل  مع  الرتجمة  عمل 
الذي يح�سي الوقائع وير�سدها، 
منظم،  علمي  ب�سكل  وي�سّنفها 
قدرتهما  على  يدّل  العمل  وهذا 
عمل  تـــقـــدمي  عــلــى  الـــكـــبـــرية 
للباحثني  يبقى  قّيم  مو�سوعي 

ولالأجيال �ستفيد منه وتعترب.  
العلمي  والتتبع  ال�ّسرد  هذا  بعد 
يف  الع�سكرية  للعمليات  الدقيق 
باتنة،  مبدينة  الــثــورة،  بداية 
حتّدث املوؤلفان عن مواقف احلاج 
خل�سر من االأحداث الكربى التي 
وقعت بوالية باتنة اإّبان الثورة، 
القارئ  اإلــيــه  يتطّلع  اأمـــر  وهــو 
يعرف  اأن  ويحّب  و�سوق  بلهفة 
فيه،  خل�سر  احلاج  وموقف  راأي 
ومن تلك االأحداث ذكرا ما يلي:

ب�سري: �سيحاين  – اإعدام   1
�سجن  بعد  وقع  موؤثر  حدث  وهو 
وتـــرك  بــولــعــيــد  بـــن  م�سطفى 
ـــدى كــثــري من  ــا عــمــيــقــا ل ــرح ج
فتنة  ب�سّبب  ــه  الأّن اجلزائريني، 
املــجــاهــديــن، يقول  بــني  وقــعــت 

الكاتبان:
من  بكّل  احل�سنة  عالقته  " رغم 
لغرور،  وعّبا�ص  عــّجــول  عاجل 
عند  حـــدث،  مــا  ا�ستنكر  ــه  ــاإّن ف
اإىل  بولعيد  بــن  م�سطفى  �سفر 
ا�ستخلف   1955 عام  طرابل�ص 
�سيحاين  الـــواليـــة  ــــص  راأ� عــلــى 
رفقة  ــة،  ــوالي ــل ل كــقــائــد  بــ�ــســري 
عّجول،  عاجل  الوالية،  اأع�ساء 
ــرور، ومــــّدور عــزوي  ــغ عــّبــا�ــص ل
�سيحاين  اأّن  غري  الوالية،  كاتب 
ــــر،  بــ�ــســري مل يــ�ــســتــتــب لـــه االأم
وهو  الــواليــة،  �ــســوؤون  اإدارة  يف 
ما  فوقع  عــّجــول(  )اأي  مــوجــود 
وقع من اتهامات ل�سيحاين ب�سري، 
حة،  ال�سّ من  لها  اأ�سا�ص  ال  اأراهــا 

فنّفذ فيه حكم االإعدام ".
احلاج  موقف  املــوؤلــفــان  بــنّي  ثــم 
ــادة  ــقــي ــار ال ــي ــت خلــ�ــســر مـــن اخ
اجلديدة بعد ا�ست�سهاد م�سطفى 
اإىل  ي�سعى  كان  واأّنه  بولعيد،  بن 

ـــراف  االأط خمتلف  بــني  ال�سلح 
كفة  رجــحــان  وبعد  املتنازعة، 
عــمــار بــن بــولــعــيــد انــ�ــســم اإىل 
الــقــيــادة اجلــديــدة رغـــم بقاء 
اخلالف، فكان يف كّل ذلك يحاول 
جمع الكلمة والبعد عن الفرقة 

وال�سقاق.
اإىل  عمريو�ص  زيارة  وبخ�سو�ص 
م�سطفى  ا�ست�سهاد  بعد  االأورا�ص 
الكتاب  يقول �ساحبا  بولعيد  بن 
كان  خل�سر  ـــاج  احل مــوقــف  اأّن 
ي�سّب يف خانة ال�سلح والتوحيد 
واأّنه  املت�سارعة،  ــراف  االأط بني 
قـــال لــعــمــريو�ــص بــعــد حمــاولــة 
ومقتل  عّجلول  عاجل  اعتقال 
قتلته  اأّنـــك  لــو  حــّرا�ــســه،  بع�ص 

لقتلتك.
مع  خل�سر  احلاج  اختالف  فرغم 
اإعدام  ق�سية  يف  عّجول  عاجل 
من�سفا  ــان  ك ـــه  اأّن اإال  �سيحاين 
دماء  تــراق  اأن  يريد  وال  معه، 
املجاهدين فيما بينهم، واأن يقتل 
بع�سهم بع�سا، بل كان دائما ي�سع 
بني عينيه ال�سلح وجمع الكلمة، 
حيثما  دع  ال�سّ راأب  اإىل  وي�سعى 

ظّن اأّن ذلك ممكنا.    
احلــاج  العقيد  اأ�ــســبــح  وعــنــدمــا 
يف  االأوىل  للوالية  قائدا  خل�سر 
وانت�سارا  فرقة  مراحلها  اأ�ــســّد 
لــالخــتــالفــات، �ــســعــى بــكــّل ما 
تنظيمها  ـــادة  اإع اإىل  ي�ستطيع 
على  والق�ساء  رجالها،  �سمل  ومّل 
من  ي�ستطيع  مــا  بكل  اخلــالفــات 
قــّوة. وبــداأت تهداأ االأمــور �سيئا 

ف�سيئا ويعود النظام تدريجّيا. 
ــذه  ــت يف �ـــســـرد ه ــف ــل االأمــــــر امل
الكاتبني  اأّن  والوقائع  االأحداث 
بكّل  احلقائق  تو�سيح  يحاوالن 
وطرح  و�سلبياتها،  اإيجابياتها 
الراأي والراأي املخالف له، وحتى 
اإذا اأخطاأ احلاج خل�سر يف موقف 
اأّنه  اأمر ي�سّرحان بكّل و�سوح  اأو 
نف�سه  هو  كان  ما  وكثريا  اأخطاأ، 
بكّل  به  وي�سّرح  بخطئه  يعرتف 
يف  يخ�سى  وال  ــراأة،  وج �سجاعة 

ذلك لومة الئم.. ! 
قام  التي  االأعمال  اأهم  بني  ومن 
توّليه  عند  خل�سر  احلـــاج  بها 
ــادة االأورا�ـــــــص، يــنــقــل عنه  ــي ق

املوؤلفان قوله:
فوجدته  الوالية  مقّر  دخلت   "
على غري ما كنت اأت�سّوره، وجدته 
ال�سرورّية،  التجهيزات  ــدون  ب
مبقّر  بــه  قمت  عمل  اأّول  فكان 
التح�سينات  اإعــداد  هو  الوالية 
وجعلها  الغابة،  و�سط  الالزمة، 
حت�سينات متفّرقة متباعدة عن 
بع�سها، ويف اأماكن غري م�سبوهة، 
من  لــغــريه  وال  لــلــعــدّو  ميــكــن  ال 
وجعلت  اإليها،  ينتبه  اأن  اأعوانه 
ــودة  ــوج امل التح�سينات  لــهــذه 
متعّددة،  منافذ  االأر�ــــص  حتــت 
وهـــي عــبــارة عــن خــنــادق حتت 
ت�سل  م�سافة  االأر�ــص، متتّد على 
ثالثني  اإىل  االأحــيــان  بع�ص  يف 
ال�سروط  على  مــتــوّفــرة  مـــرتا، 
والتهوية،  كالنظافة  ال�سرورية 
�ست هذه التح�سينات:  وقد خ�سّ
االأوىل،  ـــــة  ـــــوالي ال ـــد  ـــائ ـــق ل
الال�سلكي،  وجلهاز  وللحرا�سة، 
وللم�ست�سفى والتموين، والذخرية 

وللمعاقبني "
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اإنطالق مهرجان اإميدغا�ضن ال�ضينمائي 
الدويل بوالية باتنة

الكاتب واملجاهد "حممد نور الدين زمنزر" 
�ضيف املكتبة الرئي�ضية باتنة

جلنة االنتقاء تختار 17 فيلما للتناف�س على اجلوائز 
و�ضلوفينيا والفلبني ي�ضاركان الأول مرة

تع�شيت  ع�شام  املهرجان  حمافظ  و�شرح 
وتــاأطــريه  ن�شابه  اأكتمل  املــهــرجــان  ان 
وجــهــودات  باتنة  واليـــة  وايل  بف�شل 
من  خرجت  الفكرة  باأن  م�شيفا  الفريق 
وال�شينما  الفن  عامل  اإىل  املعاناة  رحم 
منذ ثالث �شنوات. ويف ذات ال�شاأن تطرق 
حلجم العراقيل التي تعر�ص لها من قبل 
اإيقاف  حاولوا  الذين  االأ�شخا�ص  عديد 
عر�ص مهرجان اإميدغا�شن الأبعد احلدود، 
خا�شة اأ�شاليب التك�شري املعنوية واملادية 
للمهرجان،  املنظمون  لها  تعر�ص  التي 
واأ�شاف اأنهم عملوا على التنظيم والتاأثري 
الظروف،  هذه  رغم  للمهرجان  املتوا�شل 
هو  دعمهم  الذي  الوحيد  باأن  اأكد  حيث 
وايل والية باتنة م�شيفا اأنه و�شع اأكرث 
من  وامل�شاعدة  لالإعانة  طلبا  ملف   150
دون  لكن  االقت�شادية  الدولة  موؤ�ش�شات 

جدوى تذكر.

اجلزائرية  الثقافة  وزارة  لكون  ونــوه   
بعيد  مــن  وال  قــريــب  مــن  ال  ت�شاهم  مل 
التي  الــوعــود  بعد  خا�شة  املهرجان  يف 
منحتها ملحافظ املهرجان، حيث وجد ردًا 
بتغيري ا�شم املهرجان ا�شم اإميدغا�شن من 
توافق  حتى  الثقايف  االإنتاج  مديرة  قبل 
على تدعيمه ماديا االأمر الذي مت رف�شه 

ب�شدة.
من جهتهم، القامات الفنية اأدلت بدلوها 
حيث �شرحت مفيدة عدا�ص اأنها ا�شتب�شر 
اأنها  واأكــدت  و�شبابها  املهرجان  يف  خريا 
اأمنت باملهرجان منذ اأن كان جمرد فكرة 
لتخدم  قدمت  اأنــهــا  وقــالــت  جت�شد،  مل 
اأولوياتها  من  واأنه  مقابل  دون  املهرجان 
الفنية، حيث تاأ�شفت حلال مزري يقا�ص 
فيما  املادية،  والقيمة  باالأموال  الفنان 
�شكرت االأ�شرة االعالمية على مرافقتها 
املعاناة  �شوت  ونقل  املهرجان  لفعاليات 

ومنظمي املهرجان اإىل العامل اخلارجي.
واأ�ـــشـــاف املــمــثــل عــزيــز �ــشــاحــب الـــدور 
باأنه  هليوبولي�ص  فيلم  يف  الرئي�شي 
ال�شباب  هم  و�شوله  فــور  ا�شتقبلوه  من 
واالأمل  التفاوؤل  نف�شيته  يف  بثوا  الذين 
هي  الفكرة  باأن  واأكــد  فتي،  فني  ب�شباب 
لت�شبح  وتتعمم  وتتو�شع  تتطور  التي 
اإىل  وتتحول  الواقع  اأر�ــص  على  جميدة 
كونه  �شعادته  واأبــدى  ملفجريها،  مفخرة 
املوؤطرة  واملحافظة  املنظمة  اللجنة  من 

للمهرجان.
 11 به  املهرجان  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
اإثنان  دويل  فيلم  و13  جــزائــري  فيلم 
حمافظ  ــد  اأك فيما  اجلــزائــر،  مــن  منهم 
كــون  بــــاأن  تع�شيت  عــ�ــشــام  ــان  ــرج ــه امل
املهرجان دويل جاء رغبة منهم لتنظيم 
مثل هكذا تظاهرة فنية وترويج لل�شينما 

يف الوالية. 

للمطالعة  الرئي�شية  املكتبة  �ــشــهــدت 
العمومية حممد حمودة بن �شاعي بوالية 
حممد  املجاهد  الكاتب  ا�شت�شافة  باتنة، 

نور الدين زمنزر لتقدمي موؤلفه 
 De la lutte dans les rues
 d'alger  Aux Combats
 dans les djebels ،  de
دار  مــع  بالتن�شيق  وذلـــك   l'Aurès

القبية للن�شر والتوزيع.
الندوة عرفت ت�شجيل ح�شور كل من االأمني 
العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين مكتب 
باتنة واملدير ال�شابق ملتحف املجاهد فرع 
باتنة، كان النقا�ص خاللها ثريا من خالل 
ا�شتح�شار بع�ص ذكريات املعارك واجلهات 
يف منطقة االأورا�ص االأ�شم علما اأن املجاهد 
الكاتب حممد نور الدين زمنزر البالغ من 
العمر 89 �شنة تناق�ص مطوال مع احل�شور 
وروى الكثري من االأحداث التي �شارك فيها 
باتنة  باجتاه  العا�شمة  من  �شافر  عندما 
اأين كانت الثورة حامية لين�شم كغريه من 

اأترابه يف تقوية املقاومة امل�شلحة.

باأمثلة  الندوة  تطعمت  اأخــرى  جهة  من 
وال�شهداء  املجاهدين  بطوالت  عن  حية 
ــرون كــل وذاكــرتــه  الــتــي رواهــــا احلــا�ــش
بعدا  لــلــنــدوة  اأعــطــت  الــتــي  التاريخية 
تكرميات  تخللها  مميزا،  وطنيا  تاريخيا 
ــد نـــور الــديــن  ــاه ــج رمـــزيـــة لــلــكــاتــب امل
ثمن  كــمــا  الــقــبــيــة،  نــ�ــشــر  ودار  زمـــنـــزر 
الرئي�شية  املكتبة  جمهودات  احلا�شرون 

وجلبها  تدعيمها  يف  العمومية  للمطالعة 
والوطنية  التاريخية  الــذاكــرة  لكتاب 

وجماهديها.
دار  نظمت  الــنــدوة  هام�ص  على  مت  كما 
املكتبة  ببهو  والــتــوزيــع  للن�شر  القبية 
اجلديدة  لــالإ�ــشــدارات  منــاذج  الرئي�شية 
خا�شة التاريخية منها دون اإهمال ق�ش�ص 

االأطفال.

ــاء الــدولــيــة  ــق ــت اخـــتـــارت جلــنــة االن
للفيلم  الــرقــمــيــة  الــبــوابــة  ملــهــرجــان 
اأجــل  مــن  فيلما   17 الق�شري  ـــدويل  ال
التناف�ص على جوائز دورة فيفري التي 
عرفت م�شاركة 31 فيلما من 15 دولة 
اأجنبية، و�شجلت م�شاركة قوية للعديد 
العربية على غرار اجلزائر  الدول  من 
التي �شاركت بـ 6 اأفالم، م�شر بـ 5 اأفالم 
اإىل  اإ�شافة  اأي�شا،  اأفــالم   5 بـ  وتون�ص 
م�شاركة الفلبني و�شلوفينيا يف مهرجان 
البوابة الرقمية للفيلم الدويل الق�شري 
اأما  الأول مرة وبفيلم واحد لكل دولة، 

فيلمني  فكانت  امل�شاركة  االأفــالم  باقي 
من اأفغان�شتان، فيلمني من الهند، فيلمني 
من فرن�شا، و�شاركت باقي الدول بفيلم 
املتحدة  الواليات  عمان،  �شلطنة  وهي 

االإمارات  ال�شويد،  العراق،  االأمريكية، 
العربية املتحدة، �شوريا، ا�شبانيا.

االنتقاء  جلــنــة  اأن  بــالــذكــر  ـــدي  اجل
فاطمة  ال�شيدة  تــرتاأ�ــشــهــا  الــدولــيــة 
الزهرة العجامي من اجلزائر، و�شيعلن 
ــاء جلــنــة الــتــحــكــيــم الــدولــيــة  ــش ــ� اأع
اأبو�شعيب  الدكتور  برئا�شة  الدائمة 
ال�شيد  من  وكــل  املغرب  من  امل�شعودي 
وال�شيد  تون�ص  من  طرابل�شي  مــروان 
نور الدين برابح من اجلزائر عن هوية 
�شهر  من  الفاحت  يــوم  الفائزة  االأفــالم 

مار�ص.  

مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدويل الق�ضري )دورة فيفري(

�سهدت ولية باتنة، يوم الفاحت من مار�س اإنطالق تظاهرة املهرجان ال�سينمائي الدويل املو�سوم مبهرجان اإميدغا�سن، حيث اأعلنت 
اإ�سارة اإنطالقه عرب الندوة ال�سحفية التي عقدت بفندق بن يحيى، والذي �سهد ح�سورا اإعالميا مميزا وعديد القامات الفنية على غرار 

املمثلة الكوميدية مفيدة عدا�س وعزيز �ساحب الدور الرئي�سي يف فيلم هليوبولي�س الذي �ستنتجه وزارة الثقافة.
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ح�سام الدين ق



جمرد حظ
قال فيل�شوف حاوزوه قبل ما يبدا يقرا

اإذا ما جات�ص لقراية زهر
اأعال�ص يكتبوا يف اآخر ال�شفحة

تاع االمتحان "حظ �شعيد"!!.

اختبار
ال�شحفي: كيفا�ص تعرفوا اإذا كان املري�ص 

جمنون فعال وال جمرد متعب نف�شيا؟
 الدكتور: نديرولو اختبار البينوار

 ال�شحفي: وا�شي هو هذا؟
ونعطيو  باملاء  البينوار  نعمرو  الدكتور: 

املري�ص ملعقة وكا�ص وبيدون 
 ونقولولوا فرغ البينوار من املاء

البيدون  ي�شتعمل  راح  نورمال  و�شي  ال�شحفي:   
اإذا كان عاقل.. واإذا كان جمنون  ويطي�ص املغرف والكا�ص 

ي�شتعملهم
 الدكتور: مممم … ب�شفة عامة

العاقل يرمي هذو كامل وينزع �شدادة البينوار؟؟!. 

دهاء
واحد حب يتزوج على مرتو �شاف وحدة وعجابتو تفاهم 

مع عائلة الثانية قالهم باجلمعة اإن �شاء اهلل نفرو كل�ص.
املهم اخلرب و�شل ملرتو 

نهاراخلمي�ص دخل الراجل للدار دو�ص و�شتيكا 
روحو و عطاها برقدة

جا  و  روحــو  وجد  ولب�ص  نا�ص  ال�شباح   
خارج عيطتلو مرتو و قاتلو وين م�شهل 

يا معلم 
قال لها رايح ن�شلي اجلمعة

قالتله : روووح روح ترقد وارتاح و رّيح 
بالك اليوم راهو االثنني

اليوم  خملوقة  يا  مــوالك  ا�شتغفري  قالها 
اجلمعة

قالتلو هاد املرة حطيتلك دوا تاع رقاد و رقدت من اخلمي�ص 
ليوم االثنني

ليوم  تنو�ش�ص  ما  �شم  نحطلك  بــاهلل  اق�شم  اجلاية  املــرة 
معلومات م�سليةالدين؟!.

املن�سج

اأمثال �سعبية

االأموي  الع�سر  يف  كان  جتاري  اإعــالن  اأول   •
من  تاجر  لــدى  ال�سوداء  اخلمر  تكد�ست  حيث 
�سديقه  فـــاأراد  اخلــ�ــســارة،  مــن  وخـــاف  الكوفة 
على  ي�ساعده  اأن  الدرامي"  "م�سكني  ال�ساعر 
ب�ساعة  لبيع  �سببا  كانت  ق�سيدة  فنظم  بيعها 
حتى  االأ�ــســود  اخلمار  النت�سار  و�سببا  �ساحبه 

اليوم "قل للمليحة يف اخلمار االأ�سود".
• الزئبق هو املعدن الوحيد الذي يكون �سائال 

يف درجات احلرارة العادية.
فاتورة  يدفع  ال  دايل  �سلفادور  الر�سام  كان   •
اأبدا، بدال من ذلك ير�سم على الفاتورة  طعامه 
فيقبل  فنية  حتفة  مبا�سرة  املطعم  ويعتربها 

بها بدل املال.
• اللعب مع القطط يقلل من التوتر واالإجهاد، 
اأفــ�ــســل يف  اأداء  عــلــى  ــالب  ــط ال يــ�ــســاعــد  وقـــد 

االمتحانات.
النا�ص  بع�ص  هناك  اأن  تقول  نف�سية  • درا�سة 
كذب  اكت�ساف  يف  وطبيعية  خا�سة  قدرة  لديهم 

االآخرين وهذه ميزة متيزهم عن غريهم.
يف  خملوق  اأف�سل  اأن  اإىل  تو�سلت  درا�سة   •
بال  االإنــ�ــســان  هــو  تعب  بــال  اأيـــام  لعدة  الرك�ص 
منازع حتى اخليول ال ت�ستطيع جماراة االإن�سان 

يف ذلك.

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي ذبحتها 
ميا وميات مرة ما 
نوحت ما بكات ما 

�سال منها دم

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاين من �شهر مار�ص
عن  ين�سق  بورقيبة  احلبيب  ـ   1934
تون�ص  يف  الد�ستوري  احلر  احلزب  زعيم 
لفرن�سا  املــنــاوئ  الثعالبي  العزيز  عبد 
اأمانته  يتوىل  جــديــدا  حزبا  ويوؤ�س�ص 

العامة ويراأ�سه حممود املاطري  .
جــوائــز  تـــوزيـــع  حــفــل  بـــث  ـ   1953
�سا�سة  ــى  ــل ع مــــرة  الأول  ـــار  ـــك ـــس االأو�

التلفزيون.
جي�ص  �سربات  ازديـــاد  بعد  ـ   1956
ت�سطر  الفرن�سية  ال�سلطات  التحرير 
اأجل  مــن  املــغــرب  با�ستقالل  لــالعــرتاف 

الرتكيز اأكرث على احلرب يف اجلزائر.
رمييك-  فالدميري  الت�سيكي-  ـ   1978
غري  جن�سية  من  ف�ساء  رائد  اأول  ي�سبح 
الف�ساء  اإىل  يذهب  اأمريكية  اأو  رو�سية 
�سيوز  املــركــبــة  مــن  على  �سافر  عندما 

.28
خا�ص  رئا�سي  مر�سوم  اإ�سدار  ـ   1980

بتاأ�سي�ص املفت�سية العامة للمالية.
على  ت�ستحوذ  كراي�سلر  �سركة  ـ   1987

اأ�سهم �سركة موتورز االأمريكية.
عن  امل�ستقلة  الــدول  ان�سمام  ـ   1992
اأرمينيا  �سابقا:  ال�سوفياتي  االحتـــاد 
وقرغيز�ستان  وكازاخ�ستان  واأذربيجان 
وطاجيك�ستان  مارينو  و�سان  ومولدافيا 
االأمم  اإىل  واأوزبك�ستان  وتركمان�ستان 

املتحدة.
دولية  جلب  مذكرة  مبوجب  ـ   2007
"اأنرتبول"  الدولية  ال�سرطة  �سدرت عن 
اأ�سدرها  والتي  االأموال  تبيي�ص  وتخ�ص 
ق�ساء  ملجل�ص  التحقيق  ق�ساة  عميد 
 2003 مــار�ــص  يف  العا�سمة  ــر  ــزائ اجل
تلقي  الربيطانية  االأمــنــيــة  ال�سلطات 
خليفة  املومن  عبد  رفيق  على  القب�ص 
انتظار  يف  اخلليفة  لبنك  ال�سابق  املدير 
ــــر قــ�ــســائــي بــرتحــيــلــه اإىل  �ـــســـدور اأم

اجلزائر.
رو�سيا  يف  رئا�سية  انتخابات  ـ   2008
خلفا  ــص  ــ� ــي رئ النــتــخــاب  االحتــــاديــــة 
لفالدميري بوتني توؤدي النتخاب دميرتي 
من   %69 باأغلبية  رئي�سا  ميدفيديف 

االأ�سوات.
ممتلكات  نزيف  وقف  بهدف  ـ   2009
وال�سكك  اجلــزائــر  وات�ساالت  �سونلغاز 
احلديدية احلكومة تقرر وقف عمليات 
يف  و  احلديدية،  غري  النفايات  ت�سدير 

مقدمتها النحا�ص واالأملنيوم  .
االأقل  على  �سخ�سا   30 مقتل   -  2018
هجمات  �سل�سلة  يف  اآخرين   85 واإ�سابة 
بوركينا  عا�سمة  واغادوغو  يف  اإرهابية 

فا�سو.

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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ــي  ــن ــش ــ� ــون جـــبـــت قـــــط ي
عينيه يف  ــي  يــربقــل وىّل 

حكـــمة
والثاين  الأم��ل  اأحدهما  ح��دان  للحياة 
الأجل فبالأول بقاوؤها وبالثاين فناوؤها

�شورة م�شحكة

ـ يف رايك يا �شي عالوة ا�شكون يل 
زاد افتعل اأزمة الزيت؟

ه�شام.ق باتنة
ال�شوكة  يف  قاعد  يل  نف�شه  هــو 

وي�شرب يف الدربوكة!؟.
هذي  الدنيا  يف  والــو  حريين  ما  ـ 
ــا راهــــي حمــريتــنــي اأزمـــة  بــقــدر م

ال�شيولة؟
عبدالوهاب بوخدميي عني مليلة

 " " قــاع  ـــا  ران بع�شه  مــن  احلـــال 
حــايــريــن ويـــن راحـــت ويـــن راهــي 

تروح ومن رّوحها؟!.
ـ اأنا نحفرلو يف قرب اأمو وهو هارب 
يل بالفا�ص من يكون يا �شي عالوة؟
يا�شني.ب عني مليلة

يحاول  رجل  واإمــا  لئيم  رجل  اإما 
نقدر�ص  ــا  ــة..م ــرمي جل الــتــ�ــشــدي 
ون�شوف  ــاه  ــالق ــت ن ــان  ــت ح نــحــكــم 
الق�شية هاذي يل عندها قرون ما 

حتلت�ص!؟.
يف  ت�شتهر  ريا�شة  اأكــرب  هي  ما  ـ 

اجلزائر يا �شي عالوة؟
اإلهام بوقطاية قاملة

ريا�شة اجلري وراء اخلبزة؟!.
قاعد  ا�ــشــكــون  نائمة  الفتنة  ـ 
ير�شن فيها باملاء با�ص تفيق يا �شي 

عالوة؟
خمتار.ب احلامة

يجبد  با�ص  حيا  مطلوب  ــد  واح
�شحابو؟!.

توتعنخ بيدون 
اآخر من اكت�شف 

من ال�شاللة 
الفرعونية؟!



�شطيف

خن�شلة

معاوية. �ص

معاوية. �ص

كان ي�ضتغلها �ضخ�س م�ضبوق ق�ضائيا

متكنت فرقة البحــث والتدخل باأمن 
والية خن�سلــة، من ك�سف ثالث خمابئ 
داخــل خمــزن اأر�ســي ي�ستغلــه �سخ�ص 
املخــدرات  لتخزيــن  ق�سائيــا  م�سبــوق 

وترويجها.
ومت توقيــف امل�ستبــه فيــه وبحوزته 

قطعة خمــدرات بــوزن 2 غــرام ومبلغ 
تفتي�ــص  وبعــد  ابي�ــص،  و�ســالح  مــايل 
م�سكن امل�ستبه فيه مت العثور على ثالث 
خمابئ داخل خمــزن اأر�سي متمثلة يف 
�سهاريج �سغرية مهياأة ومموهة باإحكام 
حتت الرتاب، اأين مت �سبط بداخل اأحد 

ال�سهاريج �سفيحتني من املخدرات بوزن 
اإجمــايل يقدر بـــ190 غ، كما مت العثور 
كذلك على ثالثة قواطع ورق "كيتور"، 
ليتم �سبط املحجوزات واقتياد امل�ستبه 
فيه اإىل مقر الفرقة من اأجل ا�ستكمال 

اإجراءات التحقيق.

جنحــت م�سالح اأمــن والية �سطيف، 
يف عمليــات متفرقــة مــن توقيف 07 
اأ�سخا�ــص مــن بينهــم اأحــد املبحــوث 
عنهــم من قبل العدالــة مع حجز 75 
غرام مــن مــادة الكيف املعالــج، وكذا 
العقليــة،  املوؤثــرات  مــن  قر�ــص   45
وثالثــة اأ�سلحة بي�ســاء حمظورة مع 
ا�سرتجاع دراجــة نارية حمل �سرقة، 
الفاريــن  اأحــد  املوقوفــني  بــني  ومــن 
مــن العدالــة كونه متــورط يف ق�سايا 
�سرقــة بالعنــف، مــع ا�سرتجــاع مبلغ 

مايل ناهز 50 األف دج هو من عائدات 
ترويــج املخدرات وهذا خالل عمليات 

متفرقــة جــاءت على �ســكل خرجات 
وقائية.

والتدخل  البحث  فرقة  اأفـــراد  متكن 
بامل�شلحة الوالئية لل�شرطة الق�شائية 
�شل  من  �شطيف  واليــة  الأمــن  التابعة 
اأفراد   04 من  تت�شكل  ع�شابة  ن�شاط 
واملوؤثرات  املخدرات  ترويج  يحرتفون 
العقلية و�شط مدينة �شطيف، وجاءت 
تفيد  معلومات  ا�شتغالل  بعد  العملية 
يف  االأ�شخا�ص  مــن  جمموعة  بــتــورط 
واملوؤثرات  للمخدرات  ترويج  ق�شايا 
اأين  �شطيف،  املدينة  و�شط  العقلية 
من  مكنت  مو�شعة  واأبحاث  اإطــالق  مت 
االأربعة،  فيهم  امل�شتبه  هوية  حتديد 

ومن خالل خطة حمكمة مت من حتديد 
االأماكن التي  يتداولون عنها من اأجل 
ليتم  امل�شروع،  غري  ن�شاطهم  احــرتاف 
جميعا  عليهم  القب�ص  واإلقاء  التدخل 
املخدرات  من  غــرام   100 وبحوزتهم 
"كيف معالج"، اإ�شافة اإىل 120 قر�شا 
ناهز  العقلية ومبلغ مايل  املوؤثرات  من 
عائدات  من  هو  �شنتيم  مليون  الـ04 
اإىل  باالإ�شافة  ال�شموم   هــذه  ترويج 
اإىل  حتويلهم  ليتم  اأبي�شني،  �شالحني 
يف  معمق  حتقيق  فتح  مع  الفرقة  مقر 

مالب�شات الق�شية.

لوالية  املدنية  احلماية  م�شالح  ك�شفت 
خالل  ن�شاطاتها  ح�شيلة  عــن  �شطيف 
ال�شنة الفارطة 2020، حيث مت ت�شجيل 
والت�شمم  االختناق  جمال  يف  تدخل   85
بالغازات املحروقة مع تقدمي االإ�شعافات 

 17 ت�شجيل  فيما مت  �شخ�شا   186 لنحو 
وفاة ب�شبب االختناق بالغاز، واأكدت ذات 
تدخال   29735 ت�شجيل  على  امل�شالح 
حــوادث  جمــال  يف  تدخال   3812 منها 

املرور.

ــحــة الــوالئــيــة  ــل ــ�ــش قـــامـــت امل
والية  الأمن  الق�شائية  لل�شرطة 
خن�شلة، بتوقيف �شخ�ص وحجز 
امل�شروبات  مــن  معتربة  كمية 
 636 بـ  يقدر عددها  الكحولية 
ـــــواع  وحــــدة مـــن خمــتــلــف االأن
اإخفائها  بعد  وذلك  واالأحجام، 
بحي  ــكــائــن  ال م�شكنه  داخــــل 
بخن�شلة،  االإ�ــشــالمــيــة  املــقــربة 
الرئي�شي  املتهم  توقيف  مت  اأين 
وتفتي�ص م�شكنه، حيث مت �شبط 
امل�شروبات  مــن  معتربة  كمية 
م�شكنه  مــراآب  داخل  الكحولية 
األف  بـ130  يقدر  مــايل  ومبلغ 
ليتم  بيعها  عــائــدات  مــن  ديــنــار 
فيه  امل�شتبه  اقتياد  مع  حجزها 
مقر  اإىل  املــحــجــوزات  وحتــويــل 
ا�شتكمال  ـــل  اأج ــن  م امل�شلحة 

اإجراءات التحقيق.

�سي الأورا�سي..
يف  وكملناها  ال�سكري  يف  الــريــادة  حققنا 
بالغفلة  علينا  زاد  والــطــب  الــ�ــســرطــان... 
من  يجينا  كان  يل  الدواء  حتى  والكتمان... 
وهلكنا  بيدينا  خدمناه  والطاليان...  فرن�سا 
العيان... درنا اجلينرييك وذرحناه بال�سواك 
واللبان... مانلومو يل قاميني بينا ما ن�سمعو 
وهذاك  فينا  مع�س�ص  �سار  املر�ص  للهذيان... 

يل كان...

hamzalaribi005@gmail.com

ك�شف 3 خمابئ اأر�شية لتخزين املخدرات

توقيف 07 اأ�شخا�ض متورطني يف ترويج املخدرات

وجب الكالم

يبدو اأن بع�ص من ن�سبوا اأنف�سهم ناطقني با�سم احلراك 
من  يدعونه  مما  ذلــك  اإىل  ومــا  الوطنية  على  واأو�سياء 
كورونا  فريو�ص  مع  فعال  تكيفوا  قد  البالد  يف  مثاليات 
مناطق  بع�ص  يف  الفريو�ص  حتور  مع  حتوروا  اأنهم  لدرجة 
دام  �سبات  بعد  لين�سطوا  عـــادوا  اأن  لبثوا  فما  الــعــامل، 
العودة  من  مكنهم  قد  �سك  ال  التكيف  لكن  العام،  قرابة 
اإىل التجمعات وامل�سريات بجنون اأو مبا ن�سميه يف لهجتنا 
العامية "جياحة" اأكرث رافعني من م�ستوى املطالب لدرجة 
املنطق وراحوا يطالبون  املعقول و�سقف  �سقف  اأن خرقوا 
مبا اأ�سموه احلرية واال�ستقالل وغري ذلك. عندما انتف�ص 
املطلب  كــان   2019 عــام  يف  باأكمله  اجلــزائــري  ال�سعب 
غري  املخلوع" والقوى  "الرئي�ص  من  التخل�ص  وهو  وا�سحا 
نه�ستها  التي  املوؤ�س�سات  اإ�ــســالح  يف  وامل�سي  الد�ستورية 
"الوطنيني"  من  مبرافقة  اأراد  ما  لل�سعب  وكان  الع�سابة، 
هو  حــدث  الــذي  لكن  الــدولــة،  يف  ال�سرفاء  من  وحماية 
التاريخ  واحتكار  "�سخ�سنة"  يف  يرغبون"  "من  بع�ص  اأن 
واجلغرافيا وال�سيا�سة والثقافة والهوية واالقت�ساد وكل 
الكفة  ترجيح  بها  مت  التي  الطريقة  ي�ست�سيغوا  مل  �سيء 
املوازي"  "الكيان  �سد  و  "الع�سابة"  �سد  ال�سعب  ل�سالح 
خا�سة عندما تاأكد لهم باأنهم مل يكونوا يف عملية "حترير 
مل  الذي  الدور  "متفرجني"  الع�سابة" �سوى  من  ال�سلطة 
الد�ستورية"  "غري  القوى  كانت  عندما  لعبه  على  يعتادوا 
ومنتجي  الدولة  يف  قرار  اأ�سحاب  املــوازي  الكيان  مبعية 
العجيب  املختلفة.  ال�سيا�سية  وال�سيناريوهات  االأفــالم 
اأي دور يف عملية  اأن الذين مل يتمكنوا من لعب  يف االأمر 
خرجوا  قد  الع�سابة  اأيدي  من  والدولة  ال�سلطة  حترير 
االأحذية"  "�سراق  "ال�سكارى" و  لينادوا ويحر�سوا  علينا 
الذي مل  واالأمر  اال�ستقالل وباحلرية،  ب�سرورة  باملناداة 
نتمكن من فهمه اإىل االآن هو نوع احلرية التي ينادون بها، 
"ميار�سونه" من اجلزائر  "تلغبيب" فهم  فاإن كانت حرية 
دون اأن يعرت�سهم اأحد، بل على العك�ص فرغم علم الدولة 
فقد  الفتنة  اإثارة  وحماولة  "بالتلغبيب"  مت�سكهم  مبدى 
اأ�سقطت عنهم كثريا من التهم املوجهة اإليهم بل واأفرجت 
من  الكثري  عن  عفا  قد  اجلمهورية  رئي�ص  اإن  ثم  عنهم، 
كانوا  ما  ملمار�سة  فعادوا  "ال�سعاليك"  و  "اخلبارجية" 
ميار�سونه بكل حرية دون اأن يعرت�سهم اأحد، اأما اإذا كانوا 
ينادون بحرية املعتقد فنحن نرى باأن "الدولة" قد اأرخت 
احلبل اأكرث من الالزم لغري امل�سلمني بل حتى ملن "يحاولون 
يف  مت�سددة  الدولة  كانت  لو  اأنه  ونرى  االإ�سالم"  ت�سويه 
م�ساألة املعتقد واآ�سرة حلرية املعتقد ملا عر�ست لنا اإحدى 
القراآن  تهني  "متربجة"  �سيدة  التلفزيونية  القنوات 
ا�ستفزاز  يف  "�سينة"  بطريقة  به  مت�سك  وهــي  الكرمي 
�سارخ "للم�سلمني يف اجلزائر"، اأما اإذا كانت احلرية التي 
يطالبون بها هي حرية "الدخول واخلروج" اإىل ومن ق�سر 
مهما  دولــة  اأيــة  "�سعلوك" يف  من  ما  اأنــه  فنظن  املرادية 
رو�ص"  "دخلة  الدخول  من  متكن  قد  دميقراطيتها  بلغت 
االأحذية" وغريهم،  "�سراق  يدخل  حتى  الرئا�سة  لق�سر 
اأما من ناحية املطالبة باال�ستقالل فاالأمر اأكرث غرابة من 
املطالبة باحلرية، فاإن كان رئي�ص "دولة احتالل" قد ُبعث 
هوؤالء  احتل  فمن  �سيدي"  فيها  له  "قيل  بر�سالة  اإليه 
دولة  فرن�سا  كانت  اإن  اللهم  باال�ستقالل؟  يطالبوا  حتى 

هوؤالء وماكرون رئي�سهم واجلزائر ورئي�سها "احتالل"؟  

ت�شابهت علينا احلريات
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داخل م�شكن

توقيف ع�شابة ترويج املخدرات 
مبدينة �شطيف

2020 �شنة  خالل  بالغاز  وفاة    17

اأم البواقي

ميلــة

ق�ضنطينة

توقيف �شابني حمل اأمر ق�شائي 
بالقب�ض

مرور  حوادث  يف  جريحا    25
خالل اأ�شبوع

حجز 1020 قر�ض مهلو�ض

متكن عنا�سر ال�سرطة بدائرة عني فكرون، 
من توقيف �سخ�سني حمل اأمر بالقب�ص �سادر 

عن حمكمة عني فكرون، اأين تورط املتهم االأول 
البالغ من العمر 29 �سنة يف ق�سية التهريب 
با�ستعمال و�سيلة نقل وجنحة املمار�سة غري 

ال�سرعية ملهنة ال�سحة بحيازة وبيع مواد 
�سيدالنية، اأما املبحوث الثاين البالغ من العمر 

31 �سنة فهو متابع يف ق�سية ال�سرقة املو�سوفة 
�سادر عن حمكمة عني فكرون.

�سجلت م�سالح احلماية املدنية لوالية ميلة 
خالل االأ�سبوع املمتد من 21 اإىل 27 فيفري 

قرابة 334 تدخل، ففي جمال حوادث املرور 
مت ت�سجيل 45 عملية تدخل جنم عنها اإ�سابة 
مت  كما  اخلطورة،  متفاوتة  بجروح  �سخ�سا   25

ت�سجيل 151 عملية لنقل املر�سى واجلرحى 
ملختلف م�سالح اال�ستعجاالت، و18 عملية 

الإخماد احلرائق وال�سيطرة عليها ف�سال عن 
خمتلفة. عملية   120

متكنت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية �سيدي 
مربوك باأمن والية ق�سنطينة، من توقيف �سخ�سني 

يبلغان من العمر25 و26 �سنة، يقومان برتويج 
االأقرا�ص املهلو�سة على م�ستوى اأحد االأحياء 

ال�سعبية، حيث مكنت االأبحاث والتحريات من 
حتديد هوية امل�ستبه فيهما وبتكثيف  االأبحاث مت 
حتديد مكان تواجدهما، ليتم توقيفهما بعد خطة 
عملية حمكمة و تطويق جيد للمكان، باإخ�ساعهما 

للتفتي�ص الدقيق، مت �سبط  كي�ص بال�ستيكي يحتوي 
على 68 م�سط، مبجموع اإجمايل يقدر بـ 1020 

كب�سولة من �سنع اأجنبي ليتم حتويلهما اإىل مقر 
الفرقة ال�ستكمال االإجراءات القانونية الالزمة، 

وبعد االنتهاء من اجناز ملف اإجراءات جزائية يف 
حق املعنيان مت تقدميهما اأمام النيابة املحلية.

بن �ستول.�ص
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