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خن�سلة

م�سكيانة

اجناز خزانات جديدة وحفر للآبار 

عمارات عدل بطريق م�سكيانة

�إح�صاء 950 قطعة 
�أر�ض موجهة للبناء

م�صاريع جديدة لتح�صني 
عملية �لتزود باملاء 

�ل�صروب ببلدية �صدر�تة

توزيع 80 باملائة
 من �ل�صكنات بد�ية

 من �صهر جويلية
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قطاع ال�شحة بجهاز "�شكانيـر" واحد يف خنـ�شلة!!
ندد ممثلو املجتمع املدين بوالية خن�شلة من جمعيات ومنظمات باملعاناة الكبرية 
التي يعي�شها امل�شابون وامل�شتبه يف اإ�شابتهم بفريو�س كورونا، خا�شة ب�شبب توفر 

�س 05الوالية على جهاز "�شكانيــر" وحيد مب�شت�شفى اأحمد بن بلة... 
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يعانون من غياب اأب�سط �سروريات احلياة

ال�سلطات املعنية مطالبة بالتدخل

من اأبرز ان�سغاالتهم انعدام املاء 
وغياب قنوات ال�سرف ال�سحي

عني وملان

قاطنو حي �ملجمع �لريفي 
ببولفر�ي�ض يحتجون

غياب �مل�صاريع يعمق من 
معاناة �صكان بوزينة

قرية "�أوالد �لهادف" 
بالق�صبات تعاين يف �صمت

�صكان بئر حللو يطالبون 
باإجناز �صبكة �لتطهري

اأم البواقي

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

�ص 05

حجز مهلو�ش��ات وخمور وتوقيف 4 �أ�ش��خا�ص من بينه��م فتاتني بربيكة اإىل جانب كمية من حبوب منع احلمل

�ص 16

فيما زادت ا�ضتقالة الطبيب املخت�ص يف الأ�ضعة الو�ضع تاأزما

معاناة كبرية يعانيها املر�سى بخن�سلة ب�سبب نق�ص اأخ�سائيني يف االأ�سعة واأجهزة ال�سكانري

�سورة من االأر�سيف

�الأ�صاتذة �ملتعاقـــدون 
يطالبون باالإدمــاج

يطالب االأ�ساتذة املتعاقدون يف قطاع الرتبية 
الوزارة الو�سية باإدماجهم يف منا�سب قارة، وُي�سر 

املعنيون على تثبيتهم يف منا�سبهم، اأو احت�ساب 
اخلربة ومراعاتها يف عمليات التنقيط اخلا�سة 

مب�سابقة التوظيف بالنظر اإىل اأن معظمهم 
�س 04ي�سغلون منا�سب �ساغرة منذ �سنوات... 

احتجوا اأمام مقر مديرية الرتبية بباتنة

عودة �حلديث عن 
�ملدرب بوعر�طة 

و�لتون�صي بوعكاز خارج 
�هتمامات �إد�رة �لكاب

�ص 09

�سباب باتنة 
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عبد العايل بلحاج

هل �شيتعافى امل�شتوى؟
امل�ستوى  ـــاأن  ب نــقــول  �سابقة  �ــســنــوات  خـــال  كــنــا 
باأن  الحظنا  الأننا  تدهور،  قد  اجلزائر  يف  التعليمي 
املوؤ�س�سات  حتطيم  اإىل  تهدف  كانت  ممار�سات  هنالك 
خال  ومن  قيمتها  من  اإفراغها  خال  من  الرتبوية 
اإىل تقدمي درو�ص  اللجوء  اإىل  املعلمني  الدفع ببع�ص 
خ�سو�سية من اأجل "رفع م�ستواهم املعي�سي" وبالتايل 
رف�سهم لتقدمي اأف�سل ما عندهم اإال مبقابل، وبالتايل 
ح�س�ص  يف  للت�سجيل  اللجوء  اإىل  التاميذ  ا�سطرار 
الدرو�ص  على  احل�سول  اأجــل  من  خ�سو�سية  درو�ــص 
بطريقة اأف�سل وحت�سيل مل يتم حت�سيله يف املوؤ�س�سات 
ما  اأكــر  وكــان  اخلا�سة،  وحتى  العمومية  الرتبوية 
ال�سهادات  باتت  اأن  التعليمي  امل�ستوى  تدين  يف  �ساهم 
متنح بطريقة اأ�سبه ما تكون ب�سراء "ال�سلم" اأو اأ�سبه 
التاميذ،  من  االأغلبية  باإر�ساء  مبجاملة  يكون  ما 
كت�سريب  معني  بظرف  ــر  االأم يتعلق  عندما  خا�سة 
قد  وكنا  ا�ستثنائية،  دورات  اإىل  واللجوء  االأ�سئلة 
بطريقتني  لي�ستا  واملجاملة  الرتقيع  باأن  حينها  قلنا 
االأخطاء  وبع�ص  ــور  االأم بع�ص  لت�سحيح  منا�سبتني 

الأنهما لن ت�سهما �سوى يف تدين امل�ستوى.
كنا  ــا  م ح�سل  كـــورونـــا،  جــائــحــة  وب�سبب  ــوم  ــي ال
من  كل  اإلغاء  يتم  اأن  وهو  يح�سل،  اأن  من  متخوفني 
االأ�سا�سي،  التعليم  و�سهادة  االبتدائي  التعليم  �سهادة 
يف  جمربين  �سقطنا  ــداراة  وامل باملجاملة  متهيد  فبعد 
�سرورة "االإلغاء" وال�سحب من امل�ستوى التعليمي مرة 
اأخرى، والزلنا نت�ساءل هل كان من االأف�سل لو جلاأت 
على  احلفاظ  اأجــل  من  بي�ساء  �سنة  اإىل  الو�ساية 
امل�ستوى التعليمي؟ اأم اأن االنتقال اإىل ال�سنة املوالية 
وعدم ت�سييع �سنة باأكملها اأف�سل واأن�سب من احلفاظ 
احللني  اأحلى  اأن  �سك  وال  التعليمي"؟  "امل�ستوى  على 
مر، غري اأن ما هو واقع هو اأن امل�ستوى التعليمي باإلغاء 
املتو�سط  التعليم  و�سهادة  االبتدائي  التعليم  �سهادة 
يجب  ما  لكن،  ننكره  اأن  ميكن  ال  ما  وهذا  تراجع  قد 
تعايف  يف  االإ�سهام  كيفية  هو  م�ستقبا  فيه  نفكر  اأن 
التعليمي يف اجلزائر وكيفية تدارك تبعات  امل�ستوى 
اأجل  من  اتخاذه  على  الو�ساية  اأجربت  الذي  القرار 
يكون  لن  هذا  اأن  �سك  وال  الدرا�سية"،  "ال�سنة  انقاذ 
الثاثيات  المتحانات  واجلدية  الهيبة  باإعادة  اإال 
من  كل  يف  املقبلة  الدرا�سة  املوا�سم  خــال  الثاثة 
الطور املتو�سط والطور الثانوي، رمبا هكذا واإال فعلى 
لتغطي  منا�سبة  اأخرى  اإجــراءات  تتخذ  اأن  الو�ساية 
على ما ت�سببت فيه اجلائحة من اأجل اإنقاذ "املنظومة 

الرتبوية اجلزائرية" واإنقاذ اجلامعة اأي�سا.

و�ضــوح بكل 
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من يهم بالدخول اإىل جامعة باتنة 1 هذه االأيام من اأجل 
االإ�ستف�ســار عن اأمر معــني يف االإدارة اأو احل�سول على خدمة 
معينــة، �سيتفاجاأ باأن االأمر قــد بات اأ�سعب من الدخول رمبا 
اإىل "ق�ســر احلكومة" حيــث اأن بع�ص اأعوان االأمن عند باب 
اجلامعــة قــد باتــوا يعتمــدون اأ�سلــوب التحقيــق واملطالبة 
با�ستظهــار "بطاقــة الطالــب" من اأجــل االإجابة عــن �سوؤال 
"االإدارة تخدم وال ال؟"، ورغم اأن االإجابة هي "نعم" اإال اأن 
الداخــل اإىل اإدارة بع�ص الكليات �سيتفاجــاأ باأن كل االأبواب 
مو�ســدة "بالكادنــة" اأي اأن االإدارة تعمل قــوال اأما فعا فهي 
يف عطلــة، فمــا اأهميــة االإدارة يــا تــرى اإذا كان موظفوهــا 
غائبــون وكل املكاتــب مغلقــة؟ مبعنــى اأن هنــاك مــن يت�سرت 
عــن غياب املوظفــني الذين ا�ستغلــوا فرتة احلجــر ليمار�سوا 

الت�سيب ويغلقوا املكاتب.

بطاقة حمـــــــــراء
الإدارة "مفتوحة وم�ش 

مفتوحة"

auresbook
قال: عبد الرزاق مقري

 )رئي�س حم�س(
احلكومة،  خارج  من  الرئي�س  دعم  يف  "نرغب   ...
اإيديولوجية". اأجندات  لها  بتيارات  حماط  ولكنه 
قلنا: يا ر�جل... وما نوع �أجندة ح�ضرتك؟

الرجال اأكرث مقاومة لـ "كورونا" من الن�شاء 

اأ�شعار النفط " تطلع وتهبط " وال�شردين دائما مرتفع

وقت ال�شدة... يبانو الرجال

مع الرئي�ش وبعيد عن احلكومة

اجلزائر "قاوية" يف اإنتاج الدواء وخ�شو�شا �شد كورونا

تقلي�ش احلج "هبط الدوفيز"

ك�سفت درا�سة جديدة تعمل على تقييم فعالية التربع ببازما الدم من اأولئك امل�سابني بفريو�ص كورونا، اأن الرجال 
 Blood  ينتجون اأج�ساما م�سادة لـ "كوفيد19-" اأكر من الن�سا، حيث اأثبتت جتربة م�ستمرة ملدة �سهر ونيف اأجرتها
and Transplant يف اإدارة ال�سحة الوطنية الربيطانية، اأن %43 من املتربعني الذكور، لديهم بازما غنية مبا 

يكفي باالأج�سام امل�سادة ال�ستخدامها يف عمليات التربع، مقارنة بـ %29 من الن�ساء.

البحري  ال�سيد  وزير  ربط  �سرح  عندما  املواطنني  من  العديد  وكذا  البحري  وال�سيد  الفاحة  بقطاع  مهتمون  علق 
واملنتجات ال�سيدية يف ت�سريحه، ارتفاع �سعر ال�سردين يف اجلزائر، بارتفاع تكلفة ال�سيد، باأن ا�سعار "ال�سردين "هي 
الوحيدة التي مل تعرف اأ�سواقها ا�ستقرارا، حيث ـنها منذ �سنوات وهي مرتفعة جدا، واأ�سبحت تعد من الكماليات، ويف 
ذات ال�سياق علق اآخر باأن اأ�سعار كل املواد يف العامل مبا فيها البرتول "نطلع وتهبط" با�ستثناء "ال�سردين" دائما يفوق 

كلم.  1300 يراوح  اجلزائر  �ساحل  اأن  من  بالرغم  دج   700

اأقدم اأحد رجال املال بوالية ب�سكرة على تقدمي هبة ت�سامنية جديدة لقطاع ال�سحة، متثلت يف اأدوية وجتهيزات ومركبات 
خم�س�سة للقطاع منها اأربع �سيارات اإ�سعاف جمهزة مت توزيعها على كل العيادات املتعددة اخلدمات بزريبة الوادي وخنقة 
�سيدي ناجي وملزيرعة والفي�ص، اإ�سافة اإىل جتهيزات العناية املركزة كاأجهزة التنف�ص اال�سطناعي وجمموعة من االأ�سرة 
لتعزيز قدرات القطاع وكذا اأدوات طبية واأدوية، وح�سب امل�سادر اأن هذا الرجل �ساهم ب�سكل كبري يف تدعيم قطاع ال�سحة 
البليدة  اإىل الدعم الكبري الذي قدمه منذ بداية اجلائحة للمت�سررين يف  اإ�سافة  بالوالية قبل وخال جائحة كورونا، 
و�سحن كميات واأطنان هائلة من املواد الغذائية وال�سميد مل�ساعدتهم عرب قوافل اإن�سانية متوا�سلة، وكما يقال "وقت ال�سدة 

يبانو الرجال" فكثريون هم رجال اجلزائر الذين مل يبخلوا على اإخوانهم بامل�ساعدات كل ح�سب تخ�س�سه وقدراته.

اأكد رئي�ص حركة جمتمع ال�سلم، عبد الرزاق مقري، اأن ت�سكيلته ال�سيا�سية لها رغبة يف دعم رئي�ص اجلمهورية عبد 
املجيد تبون والتعاون معه يف كل املجاالت، لكن من خارج احلكومة، كحزب ولي�ص وزراء، باملقابل قال زعيم حم�ص اأن 

الرئي�ص تبون حماط بتيارات لها اأجندات �سخ�سية تعمل على اإبعاده عن احلا�سنة التي �سوتت عليه.

اأن اجلزائر تنتج ما يكفي من كل االأدوية امل�ستخدمة يف بروتوكول  اأكد رئي�ص االإحتاد الوطني ملتعاملي ال�سيدلة، 
عاج كورونا، يف الوقت الذي مل تتمكن فيه بع�ص الدول االأجنبية االأخرى من اإنتاجه بعد، موؤكدا اأن �سناعة االأدوية 
اإ�سترياد االأدوية الفتا اىل اأن  اجلزائرية حققت قفزة نوعية يف ال�سنوات االأخرية بف�سل دعم الدولة التي منعت 

اجلزائر متلك اأكر من 100 متعامل ومنتج دواء.

تراجعت اأ�سعار �سرف العملة يف ال�سوق ال�سوداء، ب�سورة معقولة جدا، �سواء عند ال�سراء او البيع، وما منذ اأزيد من 
فيهم  مبا  ال�سنة  هذه  احلجاج  عدد  تقلي�ص  ال�سعودية  احلج  وزارة  قرار  اإىل  االأخري  الهبوط  �سبب  ويرجع  اأ�سهر،   3
اجلزائريون، وكذا ب�سبب تراجع عدد الرحات بني دول العامل وتقل�ص عدد ال�سياح واملهاجرين الذين منعتهم كورونا 

من ال�سفر، كما اأثرت اأزمة ال�سحة على اأ�سعار العملة االأجنبية.

هي ن�سبــة م�ساهمة قطاع الفاحــة يف االقت�ساد الوطني 
بعــد قطــاع املحروقــات، حيــث تركــز اجلزائر علــى القطاع 
الفاحي باعتباره قطاعا ا�سرتاتيجيا يف خلق الروة وتوفري 
املنا�سب وامل�ساهمة يف االأمن الغذائي، كما اأن اجلزائر تتجه 
اإىل بعــث قطــاع الفاحــة وال�سناعــات الغذائية، ملــا له من 

اأهمية بالغة يف االأمن الغذائي للبلد.
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لكل مقام مقال
ال�شلطة التقديرية

يعترب اجلهل بالقانون من االأخطاء التي يقع فيها ال�سعب 
اجلزائري وبذلك كثريا ما نت�سبب يف اإ�ساعة حقوق اأقرها 

القانون من دون اأن ننتبه لوجودها اأ�سا، فغياب الثقافة 
القانونية اأو تغييبها من خال انعدام احلمات التوعوية 

واحل�س�ص ومبادرات االإعام القانوين، يجعل م�ساألة اإدراك 
ما يهم املواطن يف القانون اجلزائري اأمر م�ستبعد اإال اإذا 
كان طرفا يف ق�سية، ورمبا �سيكون يف �سالح جهات بعينها 

اأن يجهل املواطنون حقوقهم مقابل اإلزامهم بواجبات قد 
تتجاوز قدراتهم لتكون بذلك عبئا ثقيا ي�ستنزفهم دون 

رحمة معرفة احلقوق التي قد تكون �سببا يف تخفيف تلك 
االأعباء..

 واأقرب مثال اإىل ذلك الرخ�سة التي منحها النائب العام 
للمتهم "اأحمد اأويحيى" والتي ت�ساءل البع�ص فيما اإذا كانت 

حقا ا�ستفاد منه املتهم اأم امتياز انفرد به دون غريه، بينما 
ا�ستنكر العامة هذا االإجراء "جلهلهم بالقانون" واعتربوه 

حماباة لرجل متهم بالف�ساد وجتاوزا للقانون؟؟..
 لياأتي الرد الفوري يف بيان تو�سيحي من طرف وزارة 
العدل اأن "هذا الرتخي�ص اإجراء قانوين من�سو�ص عليه 

يف املادة 56 من قانون تنظيم ال�سجون واإعادة االإدماج 
االجتماعي للمحبو�سني، وخروج اأويحيى من ال�سجن معمول 

به دائما من الناحية العملية، وا�ستفاد به �سابقا العديد 
من املحبو�سني، وهو يف ذلك يخ�سع طبقا للن�ص املذكور 

لل�سلطة التقديرية للقا�سي املخت�ص".
هذا البيان الذي اأثار ت�ساوؤالت اأخرى باملقابل الأن 

املواطن اجلزائري من "الناحية العملية" مل ي�سمع عن 
م�سجون حظر برتخي�ص جنازة اأحد من اأهله وحتى 

والديه وكثريا ما تتاأ�سف العائات اجلزائرية بكون واحد 
من اأبنائها يقبع يف ال�سجن بينما مل ي�ستطع اإلقاء نظرته 

االأخرية على مفقوده من االأ�سول اأو الفروع وكثريا ما 
ُيعّمق حدث موت اأفراد العائلة دون ح�سور جنازتهم اأو 

توديعهم احلزن عند ال�سجناء فيعانون ملدة طويلة اإ�سافة 
اإىل معاناة ال�سجن بحد ذاتها ويبقى هذا االأثر معهم مدى 
احلياة ولعلها حاالت نادرة تلك التي ا�ستفادت من "ر�سا" 

ال�سلطة التقديرية..
فاإن كانت وزارة العدل ت�سرح بكون العديد من املحبو�سني 

ا�ستفادوا من ذات الرخ�سة التي حظي بها اأويحيى وهم 
جميعا يخ�سعون لل�سلطة التقديرية للقا�سي املخت�ص، 

فلماذا ال تكون هذه ال�سلطة "مرنة" و"اإن�سانية" وتتعامل 
من منطلق كونها حتمل مهمة اإعادة االإدماج االجتماعي 

للم�ساجني اإىل حد ي�سمح لكل �سجني باأن ي�ستفيد من 
املادة 56 واملواد التي ت�سمن حقه يف الدمج وال�سم بني 

العقوبات.. وغريها من املواد التي حتمل الكثري من االأمل يف 
رفع الغنب على ال�سباب اجلزائري وباقي الفئات العمرية، 

لعلنا بذلك نعيدهم اإىل طريق ال�سواب وقد ن�سل اإىل 
حد تقلي�ص اأعداد ال�سجون التي �ساقت باأبنائنا كطاقات 

معطلة تنتظر الفرج؟!.

زووووووم الأورا�س....
يقول بع�ص املواطنني 

مبدينة اآري�ص باأن 
مثل هذه احلاويات 
قد اأ�سبحت جمرد 

بر�ستيج اأو رمبا �سفقة 
من ال�سفقات لي�ص 
اإال، حيث اأنه ويف 

حني يفرت�ص اأن يتم 
تفريغها يوميا اإال اأن 

اغلبها قد ا�ستعمل ملرة 
واحدة فقط وعندما 

امتاأت اأ�سبحت 
على هذا ال�سكل ملدة 

طويلة.

�شماح خميلي

العام هذا  للبيام  مر�شح  األف    23
بعد ان اأكد بيان للوزارة االأوىل اأن "�سهادة التعليم املتو�سط اختيارية، كونها بالن�سبة للتاميذ املتمدر�سني مل تعد 
�سهادة �سرورية لانتقال اإىل م�ستوى اأعلى، حيث �سيكون االنتقال باحت�ساب معديل  الف�سلنينْ االأول والثاين، على 
اأن يبلغ املعدل العام 9 من 20"، اإال اأن املرت�سحني االأحرار البالغ عددهم تعدادهم  23.000 فهي اإجبارية عليهم 
االإلغاء، وهذا دون احت�ساب من يريد اجتيازها خ�سو�سا  اإليها يف حالة  اللجوء  لهم معدالت ميكن  لي�ست  كونهم 

الفئة التي الي�سمح لها معدلها باالنتقال اإىل امل�ستوى االأعلى.



nawara.boubire@gmail.com

نوارة 

جائحة كورونا ولعبة 
طالع هابط ال�شيا�شية

اأثرت جائحة كورونا واىل جانب تداعياتها 
االقت�سادية واالجتماعية وال�سحية على مكانة روؤ�ساء 

الدول وامل�سوؤولني والدبلوما�سيني كل ح�سب براعته يف 
التعامل مع االأزمة والتمكن من ت�سيري �سوؤونها، وخا�سة 
اإذا تعلق االأمر بالدول االأوروبية التي تعرت حقيقتها 
بعد تراجع �سعبيتها لدى الدول النامية وال�سائرة يف 
طريق النمو واثبتت ف�سلها يف احتواء �سلبيات الوباء 
وما ت�سبب فيه من "�سراء" م�ست الفقراء واالأغنياء، 

وكاد البع�ص منها يعلن ا�ست�سامه للفناء واالنتحار 
بطريقة غري مبا�سرة بعد تطبيق نظرية "مناعة 

القطيع" وما �سابهها، واال�ستغاثة بدول جماورة لتدارك 
نقائ�ص قطاع ال�سحة الذي تبني انه تابع "لل�سني" 

�سمنيا، فيعرتف دكاترة وم�سوؤولون �سابقني باأن اأوروبا 
ال متلك ال�سيادة يف هذا القطاع احل�سا�ص.

وحدث اأن تغريت كل الظروف واختلت خارطة العامل 
ال�سيا�سية واالقت�سادية وتغريت معها نظرة العامل وكذا 

ال�سعوب للروؤ�ساء و�سناع القرار، فزادت �سعبية رئي�ص 
متكن من احتواء االأزمة وال�سيطرة على االأوا�سع يف 

وقت منا�سب، فيما انهارت مكانة اآخر تهور وا�ستعجل يف 
اتخاذ قرارات ارجتالية وتاأخر يف فر�ص االإجراءات 

االحرتازية، خا�سة ما تعلق بالعزل االجتماعي ان�سياقا 

وراء 
االأنانية، 

اأمثال 
دونالد 

                                                              غيضص من فيضص 

عادت والية البليدة، لتت�شدر قائمة اأكرث 
اجلديدة  للإ�شابات  ت�شجيل  الــواليــات 
ثقيلة  اإ�شابات  م�شجلة  كورونا،  بفريو�س 
 23 اأح�شت  حيث  مواطنيها  �شفوف  يف 
وع�شرون  االأربـــع  خــلل  جديدة  اإ�شابة 

�شاعة االأخرية.
تبعث  اأرقاما  �شطيف  واليــة  �شجلت  كما 
على القلق، اأين اأح�شت 19 حالة جديدة، 
 16 بـــ  العا�شمة  اجلــزائــر  واليـــة  تليها 
15 حالة  بـ  حالة، لتتبعها والية الوادي 

جديدة، وامل�شيلة بـ 14 اإ�شابة.  
اأم�س  وال�شكان،  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�شابة  171 حالة  االأربعاء، عن ت�شجيل 
امل�شتجد،  كورونا  بفريو�س  موؤكدة  جديدة 
لرتتفع بذلك عدد االإ�شابات على امل�شتوى 
يف  مــوؤكــدة،  12248حالة  اإىل  الوطني 
ــاة  وف ـــاالت  ح ثــمــاين  ت�شجيل  مت  ــن  ح
اإىل  الوفاة  حاالت  عدد  لريتفع  جديدة، 
حتديثها  يف  الوزارة  وك�شفت  وفاة.   869
اليومي للح�شيلة امل�شجلة عن �شفاء 118 
حاالت  بذلك  لرتتفع  بالفريو�س،  م�شاب 
 8792 اإىل  اجلائحة  بداية  منذ  ال�شفاء 

حالة. 

والية   29 بــاأن  ــورار  ف الدكتور  واأ�ــشــاف 
الن�شبة   من  اأقل  حاالت  ن�شبة  بها  �شجلت 
اأي  بها  ت�شجل  مل  واليــة   11 و  الوطنية 
حالة جديدة خلل الـ 24 �شاعة املا�شية. 
خ�شعت  التي  بــاحلــاالت  يتعلق  فيما  اأمــا 
للعلج ح�شب الربوتوكول املعمول به، فقد  
يوجد  فيما  حالة،   26631 عددها  بلغ 

حاليا 45 مري�شا بالعناية املركزة. 
وفيما يلي توزيع االإ�شابات اجلديدة على 
الواليات امل�شجلة بها وعددها 37 والية:
�شطيف:  اإ�ـــشـــابـــة،   23 الـــبـــلـــيـــدة: 
ــوادي:  ال  ،16 العا�شمة:  19،اجلزائر 
تب�شة:   ،7 بجاية:   ،14 امل�شيلة:   ،15
اإ�شابات،   5 واجللفة:  ورقلة،  تيبازة،   ،6
ومترنا�شت:  الطارف،  عنابة،  ق�شنطينة، 
4 اإ�شابات، وهران، برج بوعريريج، اأدرار، 

�شوق اهرا�س، ميلة، وال�شعيدة: 3 اإ�شابات، 
�شيدي  البويرة،  تلم�شان،  الدفلى،  عن 
املدية،  اإ�ــشــابــتــن،   2 وقــاملــة:  بلعبا�س، 
مع�شكر،  وزو،  تيزي  البواقي،  اأم  تيارت، 
تيمو�شنت،  عــن  �شكيكدة،  االأغـــــواط، 
 1 وغليزان:  جيجل،  م�شتغامن،  غرادية، 

ق. وا�شابة واحدة.

ق. و

يعترب التعديل احلكومي الأول الذي اأجراه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون على ت�شكيلة الوزير الأول عبد العزيز جراد اإجراءا 
العام  التوجه  تربز  كما  �شخ�شيا،  الرئي�س  الذي ميثله  الهرم  اأعلى  ال�شلطات من  تتبناها  التي  ال�شرتاتيجية  لتج�شيد اخلطة  عمليا 

املتبنى من خالل منح الأهمية للقطاعات القت�شادية املنتجة املعّول عليها من اأجل اخلروج من الأزمة احلالية.

يعترب اإجراءا عمليا لتج�سيد اخلطة التي تتبناها ال�سلطات..

اأم�س  االأول  ــر  ــوزي ال مل�شالح  بــيــان  ك�شف 
املتو�شط  التعليم   �ــشــهــادة  اأن  ـــاء،  ـــع االأرب
للنتقال  "اإجبارية"  ولي�شت  "اختيارية" 
اإىل م�شتوى اأعلى حيث �شيكون هذا االنتقال 
والثاين  االأول  الف�شلننْ  معديل  باحت�شاب 

لل�شنة الدرا�شية 2019 /2020.
من  ا�شت�شارته  "بعد  ــه  اأن البيان  يف  ــاء  وج
املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمهورية  رئي�س  طرف 
اأ�شدى   2020 يونيو   23 الــثــلثــاء  تــبــون، 
الوطنية   الــرتبــيــة  ــر  ــوزي ل االأول  الــوزيــر 
املتو�شط  التعليم  �شهادة  بخ�شو�س  تعليمات 
/2020".واأو�شح   2019 الدرا�شية  لل�شنة 

ذات امل�شدر اأنه 
اختيارية  املتو�شط  التعليم  ''�شهادة  اأوال: 

تعد  مل  املتمدر�شن  للتلميذ  بالن�شبة   كونها 
اأعلى  م�شتوى  اإىل  للنتقال  �شرورية  �شهادة 
معديل  باحت�شاب  االنــتــقــال  �شيكون  حيث 
املعدل  يبلغ  اأن  على  والثاين  االأول  الف�شلننْ 

العام 9 من 20".
يح�شلوا  مل  الذين  للتلميذ  ميكن  اأنــه  اإال 
على 9 من 20 اجتياز امتحان �شهادة التعليم 
عملية  يف  معدُلها  �شُيحت�شب  التي  املتو�شط 
االنتقال اإىل امل�شتوى االأعلى، ي�شيف البيان.

ثانيا: بالن�شبة للمرت�شحن غري املتمدر�شن 
ف�شهادة   23.000 تعدادهم  يبلغ  والــذيــن 
ب�شفتها  اإجبارية  ُتعترب  املتو�شط  التعليم 
الطريقة الوحيدة املمكنة ملزاولة اأي تكوين 

مهني عايل.

واالأ�شغال  النقل  لقطاع  االأ�شبق  الوزير  نفى 
يف  اإليه  املوجهة  الُتهم  غول،  عمار  العمومية، 
خلل  حداد  علي  االأعمال  رجل  ق�شية  اإطــار 

جل�شة املحاكمة اأم�س االأربعاء.
التي  االأ�شئلة  على  رده  خــلل  غــول  واأنــكــر 
امتياز  الأي  منح  اجلل�شة،  رئي�س  اإليه  وجهها 
لعلي حداد يف اإطار ا�شتغلل املوانئ يف عنابة 
اأن منح هذه  واجلزائر العا�شمة وبجاية، كما 
الرخ�س مل يتم خلل فرتات ا�شتوزراه لقطاع 

االأ�شغال العمومية والنقل.
واأ�شاف غول ''يف تعليمة لرئي�س اجلمهورية 
لي�س  يقول  و�ــشــوح  بكل   2012 مــار�ــس   4 يف 
هناك فرق بن القطاع اخلا�س والقطاع العام 
ويقول اأي�شا �شجعوا القطاع اخلا�س لكي ياأخذ 
اإطار  يف  القطاعات  كل  بالرتا�شي،  ال�شفقات 
اإطار  يف  متنح  كانت  اجلمهورية  رئي�س  تعليمة 

الرتا�شي الب�شيط''.
متنح  كــانــت  الــتــي  التعليمات  وبــخــ�ــشــو�ــس 
يف  بالرتا�شي  ال�شفقات  منح  اأجل  من  للوزراء 
قطاع االأ�شغال العمومية قائل ''الوزير االأول 
االأ�شبق اأحمد اأويحيى قال يف جمال االأ�شغال 
املوؤ�ش�شة  ــال  جم يف  �شركة  اأكـــرب  العمومية 
للعمومية هي ''كو�شيدار'' ويف القطاع اخلا�س 

''etrhb'' وبالتايل هو عملق''.
اإال  اأنــا  ما  احلكومة  ''يف  قائل  غول  واأ�شاف 
واحد من 40 وزيرا، ملا جمل�س احلكومة ي�شوت 
باالإجماع مبنح ال�شفقة يتم اإعطاوؤها للمجمع 
بالرتا�شي  ال�شيغة  اإقــرار  ويتم   ''etrhb

والتكلفة واملوؤ�ش�شات وال�شند القانوين''.

منح  يــنــكــرون  زعـــلن  و  طلعي  و  يون�س  بــن 
امتيازات حلداد

عمارة  ال�شابق  التجارة  وزير  نفى  جهتهم  من 

بن يون�س و وزيري االأ�شغال العمومية والنقل 
ال�شابقن، بوجمعة طلعي وعبد الغاين زعلن، 
منح مزايا لرجل االأعمال ال�شابق، علي حداد.
و يف ردهم على اأ�شئلة وكيل اجلمهورية و رئي�س 
اجلل�شة، فند الوزراء ال�شابقون الذين اأودعوا، 
االحتياطي،  احلب�س  رهن  اأ�شهر،  ب�شعة  منذ 
اكت�شاب  يخ�س  فيما  املبا�شرة''  ''م�شوؤوليتهم 
الرئي�س  لفائدة  متنوعة  وامــتــيــازات  مزايا 

ال�شابق ملنتدى رجال االأعمال.
م�شاريع  ــد  اأح بخ�شو�س  ا�شتجوابه  ــدى  ول
م�شنع  باإجناز  املتعلق  ال�شابق،  االأعمال  رجل 
بن  عمارة  ال�شيد  ذكر   ،2013 �شنة  للإ�شمنت 
وزيرا  ولي�س  للتجارة  وزير  ''كان  باأنه  يون�س 
كل  فــاإن  وعليه  الفرتة  تلك  خــلل  لل�شناعة 
من  لها  اأ�شا�س  ال  اإلــيــه  املن�شوبة  االتــهــامــات 

ال�شحة''، على حد قوله.
من جهته، حر�س ال�شيد بوجمعة طلعي على 
لل�شركة  حــداد  ال�شيد  اقتناء  اأن  التو�شيح 
 2012 بــن  ح�شل  بــجــايــة  ملــيــنــاء  الــتــابــعــة 
كوزير  مهامه  يت�شلم  مل  حــن  يف   ،2013 و 
للأ�شغال العمومية والنقل اإال بتاريخ 17 مايو 

.2015
''مل  بداية  بقوله  زعلن  الغاين  عبد  ورافع 
التزمت  بــل  للتنظيم  خمالفة  اأيـــة  اأرتــكــب 
بالقانون يف جممله''، مربزا اأنه ''مل مي�س اأبدا 
اأي ترخي�س لعلي حداد ومل مينح هذا االأخري 

اأي امتياز''.
وبخ�شو�س االأملك العقارية املح�شاة لفائدة 
حداد يف والية وهران وباخل�شو�س يف بلدية 
 1،5 ت�شاهي  كانت  اأنها  زعلن  ك�شف  بطيوة، 
هكتار، موؤكدا يف هذا ال�شياق اأن هذه املكت�شبات 
الغرب  عا�شمة  راأ�ــس  على  تعيينه  قبل  جرت 

�شنة 2013.

اأحممد  �شيدي  مبحكمة  العام  احلــق  ممثل  التم�س 
حكما بال�شجن ملدة 18 �شنة �شجنا يف حق علي حداد 
و12 يف حق �شقيقه ربوح و10 �شنوات يف حق اأخواته 

مزيان عمر �شفيان و حممد.
الوزيران  حق  يف  �شجن  �شنة   15 التما�س  مت  فيما 
�شلل،  املالك  وعبد  اويحيى  اأحمد  ال�شابقان  االأوالن 
وهي نف�س العقوبة للوزير ال�شابق عبد القادر قا�شي 
املتهم  ال�شلم  عبد  بو�شوارب  حق  يف  �شنة   20 وكــذا 

الفار.
12 �شنة �شجنا يف حق وزير  كما مت التما�س عقوبة 
يف  �شنوات   8 والتما�س  غول  عمر  العمومية  االأ�شغال 
�شابقا عمارة بن يون�س  ال�شناعية  التنمية  حق وزير 
وهو نف�س احلكم امللتم�س يف حق وزير النقل واالأ�شغال 
النقل  ـــر  وزي طلعي  بوجمعة  االأ�ــشــبــق  العمومية 
وكذا  الغني  عبد  زعلن  االأ�شبق  العمومية  واالأ�شغال 

وزير ال�شناعة ال�شابق يو�شف يو�شفي.

ت�شريح  يف  بــلــحــيــمــر  وقــــال 
اإن  اجلزائرية  االأنباء  لوكالة 
ال�شيما  االإعلمية  "التغطية 
جلنازة  الب�شرية  ال�شمعية  
�شقيق  اأويحيى  العيفة  االأ�شتاذ 
اأعطت  اأويحيى،  اأحمد  املتهم 
�شورة ال ت�شرف مهنة ال�شحافة 
املفرت�س  من  الــذي  ال�شعب  وال 

بقيم   ُيــعــرف  والـــذي  نخدمه  اأن 
التعاطف الرا�شخة اأمام املوت و الت�شامح".

واأ�شاف اأنه "ف�شل عن تكري�شه الأ�شلوب االإهانة 
املخزي فاإن العر�س الدينء ل�شور رئي�س حكومة 
على  وحــزيــن  حمبط  وهــو  اليدين  مكبل  ا�شبق 

فقدان �شقيقه عبارة عن ت�شرف غري اأخلقي".
ما جرى خلل مرا�شم  اأن  االإطــار  واأكــد يف هذا 
بال�شور  "تذكرنا   اأويحيى  العيفة  جنازة  ت�شييع 
البغي�شة التي ا�شتوقفتنا يف ما�س غري بعيد، وهي 
احلايل  اجلمهورية  رئي�س  فيها  تظهر  التي  تلك 
احلكومة  رئي�س  و  املجاهد  جنازة  ت�شييع  خلل 
جويلية   30 يــوم  مالك  ر�شا  الــراحــل  االأ�شبق، 
اأول،  وزيرا  حينها  تبون،  ال�شيد  وكان   .2017
م�شوؤولن  بن  وعناق  �شحك  و�شط  مهم�شا  يبدو 

�شامن يف الدولة والقطاع اخلا�س والنقابة".
�شوابق  "اإنها  يقول  بلحيمر  االأ�شتاذ  وتاأ�شف 
�شعف   على  تــدل  اثــنــن  اآفــتــن  للأ�شف  تعك�س 

قطاعنا:  يف  الب�شري  الر�شيد 
الــرتبــويــة  الــقــيــم  قــ�ــشــور يف 

واملمار�شة ال�شعيفة للمهنة".
يتطلب  "كما  يــقــول  ــاف  ــش واأ�
خا�شة  متهم،  �شورة  ا�شتعمال 
ب�شخ�شية  االأمـــــر  تــعــلــق  اإن 
ال�شريح  ترخي�شه  عمومية، 
اأو  الــفــ�ــشــاء  كـــان  مهما  ـــذا  وه
ال  ذلك،  فيها   يقع  التي  الظروف 
�شيما واأن حماية ال�شورة هي مكفولة يف االأماكن 

اخلا�شة وكذا يف االأماكن  العمومية".  
اأن  التاأكيد على  اإىل  وهو ما دفع وزير االت�شال 
احلب�س  ظروف  على  االإن�شاين  الطابع  "اإ�شفاء 
احلقوق  مــن  ــددا  ع الــعــامل،  بقاع  كــل  يف  ي�شمن، 

االأ�شا�شية".
بالقول  ت�شريحه  بلحيمر  االأ�ــشــتــاذ  واختتم 
و  األغام  'حقل  عبارة  ا�شتعملت  واأن  يل  "�شبق 
تراكم  الـــذي  االتــ�ــشــال  قــطــاع  لو�شف  خـــراب' 
جمال  يف  الــزمــن،  مر  مع  والعجز،  التاأخري  فيه 
املكتوبة  االإعــلم  و�شائل  لدى  والتحرير  املهنية 

وال�شمعية الب�شرية".
وحتى  بل  العجز  حجم  اأتخيل  مل  هــذا  "مع 
العيوب ولكن اإىل جانب، وحل�شن احلظ، التقدم، 
املهنة  اأحــرزتــه  الــذي  عر�شيا،  غالبا  كــان  واإن 

ومهارات بع�س الفاعلن فيها ب�شكل فردي".

''تعامل و�صائل �الإعالم مع جنازة 
�صقيق �أويحيى غري م�صرف''

�أنا ''خاطيني'' طبقت تعليمات بوتفليقة فقط

�لنيابة تلتم�ض �ل�صجن حتى 20 �صنة 
للمتهمني يف ق�صية حد�د

التعديل  يك�شف  املــنــطــلــقــات،  هـــذه  ومـــن 
العامة  التوجهات  عمق  عن  االأخري  احلكومي 
الو�شع  معطيات  مع  التعامل  �شياق  يف  للدولة 
التوازن  املالية وحتقيق  الناحية  الراهن، من 
ال�شنة  نهاية  مع  العمومية  للخزينة  العام 
اأجريت  التي  التغيريات  طريق  عن  اجلارية، 
ال�شاأن  ــذا  ه يف  احل�شا�شة  القطاعات  على 
واملالية وكذا  املناجم  الطاقة،  ال�شيما، قطاع 
وحمور  االأ�شا�س  حجر  باعتبارها  الفلحة، 
يف  اإليه  التو�شل  املراد  االقت�شادي  االإنعا�س 
هذا املجال على املدى القريب واملتو�شط ف�شل 

عن البعيد.
الدولية  الــبــور�ــشــة  فيه  تــعــاين  وقــت  ويف 
من  كــان  الربميل،  اأ�شعار  تهاوي  من  للطاقة 
التعديلت  مت�س  اأن  واملنطقي  الــ�ــشــروري 
رئي�س  عنه  عــربرّ  الــذي  القطاع،  وزارات  يف 
اجلمهورية من خلل ا�شتدعاء الوزير ال�شابق 
يف  واخلبري  ل�شوناطراك  ال�شابق  العام  املدير 
املجال، عبد املجيد عطار من اأجل اال�شتفادة 
من جتربته الطويلة يف هذا املجال، والتي من 
العام  الو�شع  على  فعليا  تنعك�س  اأن  املنتظر 
�شوناطراك  جممع  عمل  وطريقة  للقطاع 

والفروع التابعة له.
ـــاإنرّ اخلــطــة العامة  ف وبـــاملـــوازاة مــع ذلـــك، 
ف�شل  خلل  من  وا�شح  ب�شكل  تربز  للحكومة 
منح  ــل  اأج مــن  املناجم  عــن  ال�شناعة  قطاع 
يوؤكد  الذي  االأمر  لكل من هما، وهو  االأهمية 
املجال،  هذا  يف  للدولة  اجليدة  الروؤية  على 
فيما تك�شف من الناحية املقابلة عجز الوزير 
القطاعن  يف  التحكم  على  علي  اآيت  فرحات 
وهو  لــلــوزارة،  ال�شابقة  الهيكلة  خــلل  معا، 

االأمر الذي يظهر عرب التاأخر الكبري امللحظ 
اأبرزها  ل  ولعرّ املهمة،  امللفات  جمموعة  على 

ملف ال�شيارات وال�شناعة امليكانيكية.
وباملقابل، منح رئي�س اجلمهورية اأي�شا الوزير 
ت�شيري  للطاقة حممد عرقاب فر�شة  ال�شابق 
قطاع مهم، اأالرّ وهو قطاع املناجم الذي يعترب 
مهمل اإىل حد االآن على الرغم من االإمكانيات 

الكبرية التي يتميز بها يف خمتلف املجاالت.

تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  بعث 
فلدميري  ــي،  ــش ــرو� ال نــظــريه  اإىل  بــر�ــشــالــة 

بوتن.

واأفاد بيان للتلفزيون العمومي اأن ''الر�شالة 
�شلمها له قائد اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي 
الذي  �شنقريحة  ال�شعيد  اللواء  بالنيابة، 

فيدرالية  اإىل  زيــارة  يف  الثلثاء  يوم  �شرع 
 75 الـ  الذكرى  اإحياء  يف  للم�شاركة  رو�شيا 

لعيد الن�شر''.

الوطنياخلمي�س 15  يونيو  2970/ 25 جوان  2020 املوافق لـ 04 ذو القعدة 031441
�لتعديل �لوز�ري.. �قت�صادي بامتياز

�لرئي�ض تبون يبعث ر�صالة �إىل نظريه �لرو�صي

�رتفاع عدد �الإ�صابات باجلز�ئر �إىل 12248 حالة 869 وفاة

�متحان �صهادة �لتعليم �ملتو�صط �ختياري

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

اعتربه ت�سرف غري اأخلقي، بلحيمر:

غول يربئ نف�سه ويورط الرئي�س ال�سابق..

البليدة تعود للواجهة..

ق. و

�صجنا  �صنة   12
الأويحيى و10 �صنو�ت 

�صجنا ملر�د عوملي
�شيدي  حمكمة  االأربــعــاء،  اأم�س  اأ�شدرت، 
االأحــكــام  العا�شمة،  بــاجلــزائــر  احمــمــد، 
املتورط  ال�شيارات  تركيب  بق�شية  املتعلقة 
اأحمد  ال�شابقن  االأولـــن  الوزيرين  فيها 
اأويحيى وعبد املالك �شلل، وزراء �شابقون 

ورجال اأعمال.
االأ�شبق  االأول  الــوزيــر  املحكمة  واأدانـــت 
اأحمد اأويحيى بـ12 �شجنا نافذة، فيما اأدين 

مراد عوملي بـ10 �شنوات �شجنا نافذة.
ال�شناعة  وزيــر  اأديــن  ال�شياق،  نف�س  ويف 
�شنة   20 بـ  بو�شوارب  ال�شلم  عبد  االأ�شبق 
مع  نافذة  غرامة  دج  ومليوين  نافذ،  حب�س 
اإ�شدار اأمر بالقب�س �شده. ومت اإدانة جربو 
 8 و  نافذ  حب�س  �شنة   20 بعقوبة  اأمــن 
اأمر بالقب�س  اإ�شدار  ملين دج غرامة، مع 
 10 مدتها  اأمنية  فــرتة  توقيع  مع  عليه، 

�شنوات.
نافذ،  حب�س  �شنة   20 عقوبة  �شلطت  كما 
بالقب�س  اأمر  اإ�شدار  مع  عوملي  فتيحة  على 

عليها، وغرامة مالية 8 ملين دج.
هذا واأدين وزير ال�شناعة االأ�شبق يو�شف 
نافذا  حب�شا  �شنوات   3 بعقوبة  يو�شفي 
والت�شريح  ــذة،  ــاف ن غــرامــة  دج  ومــلــيــون 
امل�شالح  ــس  ــار� ــع ت تــهــمــة  مـــن  بـــرباءتـــه 

والر�شوة.

ق�سية جممع �سوفاك:

االنتقال للطور الثانوي �سيكون باحت�ساب معديل الف�سلني االأول والثاين

الإعالمية  التغطية  اأن  الأربعاء،  اأم�س  بلحيمر  للحكومة، عمار  الر�شمي  الناطق  الت�شال  وزير  اأكد 
ل�شيما ال�شمعية الب�شرية جلنازة الأ�شتاذ العيفة اأويحيى �شقيق املتهم اأحمد اأويحيى اأعطت �شورة 

نخدمه". اأن  املفرت�س  من  الذي  ال�شعب  ول  ال�شحافة  مهنة  ت�شرف  "ل 



بعث �أم�س، و�يل باتنة، توفيق مزهود، بر�صائل تطمينية �إىل �صاكنة �لواليـة فيما يتعلق بالتد�بري �ملتخذة حل�صر فريو�س كورونا، فيما �أعاب باملقابل من 
ذلك ال وعي �لكثري من �ملو�طنني جتاه خطورة هذ� �لفريو�س و��صتهتارهم باالإجر�ء�ت �ملتخذة وقال �أن �جلهود �ملبذولة للتحكم يف �نت�صار �لفريو�س مهددة 

ب�صبب قلة �لوعي وال مباالة بع�س �لـمو�طنني.

�ل�صحية  �الأزمة  �لطرق �ال�صتثمار يف هذه  بكل  باتنة و�لذين يحاولون  بوالية  �لتجار  �أ�صباه  �لعديد من  �أثبتت جائحة كورونا، �صجع 
لتحقيق �أرباح �إ�صافية ولو على ح�صاب �صحة �ملو�طنني، وي�صعى �لعديد من �الأ�صخا�س ت�صويق مو�د غذ�ئية و�أخرى �صيدالنية بغ�س 
�لنظر عن تاريخ �إنتاجها و�صالمتها �ل�صحية، حيث مت �صبط �لع�صر�ت منهم يف حالة تلب�س لت�صويق مو�د غذ�ئية و��صعة �ال�صتهالك 

و�لتي �زد�د �لطلب عليها خالل �الأيام �الأخرية.

نا�شر. م

ببلدية  الهادف"  "اأوالد  قــريــة  تعي�ص 
جل  يف  الدائم  العط�ص  وقع  على  الق�سبات 
تام  انعدام  املنازل  تعرف  حيث  اأرجائها، 
املياه  ب�سبكة  ربطها  بعد  خا�سة  للمياه 
�سوء  اإىل  املياه  غياب  �سبب  ال�سكان  واأرجح 
اإجناز م�سروع الربط، حيث مت ربط املنازل 
بها  املعمول  لل�سروط  مــوايف  لي�ص  باأنبوب 
العط�ص  حــالــة  ــن  م زاد  ــا  مم االإجنــــاز  يف 

بالقرية.
وح�سب �سكوى تلقت "االأورا�ص نيـوز" ن�سخة 
التي  املاء  م�سكلة  اإىل  ال�سكان  تطرق  منها، 
اأي منذ  �سنة  اأكر من  اأرقت يومياتهم منذ 
اأزيد  اأن  املاء، وقالوا  تد�سني م�سروع �سبكة 
جيد  ب�سكل  املاء  ي�سلها  ال  عائلة   100 من 
نهائيا ل�سوء تقدير  والبع�ص االآخر منعدم 
اأنابيب  تركيب  مت  حيث  التقنية  امل�سالح 
ذات اأقطار �سغرية وغري م�ستوفية لل�سروط 
املعمول بها، حيث مت ربط كل املنازل باأنبوب 
االأنبوب  بحجم  مقارنة  مليمرت  بـ63  قدر 
الرئي�سي الذي يقدر بـ160مليمرت، يف حني 
اأن منازل اأخرى تزيد على 30 منزل ربطت 
على  اأثر  ما  مليمرت  بـ40  قدر  ماء  باأنبوب 
كمية املياه وعدم و�سولها خا�سة مع حلول 
درا�سة  بــاإعــادة  مطالبني  ال�سيف،  ف�سل 

م�سكلة  على  تق�سي  جديدة  �سبكة  واإن�ساء 
لكل  االحتياجات  ويغطي  نهائيا  العط�ص 
اأ�سبح  اأن  ا�ستثناء، خا�سة بعد  املنازل دون 
اقتناء  على  يقت�سر  ــاء  امل على  احل�سول 
ال�سهريج  حيث  الثمن  الغالية  ال�سهاريج 

الواحد ب�سعر 1000 دج.
هـــذا مــن جــهــة، مــن جــهــة اأخــــرى تعاين 
من  غائبة  و�سروريات  م�ساكل  من  القرية 
اأدى  مما  املنازل  يف  الكهرباء  تدفق  نق�ص 

حيث  الكهرومنزلية،  االأجــهــزة  ـــاف  اإت
وكالة  لــدى  �سفوية  �سكاوي  عــدة  اأودعـــوا 
تعي�ص  اآخر   جانب  من  نقاو�ص"،  "�سونلغاز 
طرقات القرية على احلفر واملطبات وكونها 
غياب  واأي�سا  االأرجـــاء،  اأغلب  يف  ترابية 
يحتم  ممــا  ال�سحي  ال�سرف  لقنوات  كلي 
لتفريغ خملفات  االأر�ص  ال�سكان حفر  على 
النظر  الوالئية  ال�سلطات  املنازل، مطالبني 

يف ان�سغاالتهم الدائمة.

ونــظــم جمــمــوعــة مــن االأ�ـــســـاتـــذة وقفة 
الرتبية  مديرية  مقر  اأمـــام  احتجاجية 
ب�سبب  �سخطهم  عن  تعبريا  باتنة،  بوالية 
عمل  منا�سب  يف  اإدماجهم  وعدم  تهمي�سهم 
وتكرارا،  مرارا  بذلك  مطالبهم  رغم  دائمة 
�سيا�سة  من  ا�ستيائهم  عن  املعنيون  وك�سف 
يف  تثبيتهم  ورفــ�ــســهــا  الــو�ــســيــة  ـــــوزارة  ال
منا�سبهم، ف�سا عن مطالبتهم بدفع رواتبهم 

املتاأخرة وحرمانهم من منحة املردودية.
الرتبية  وزيـــر  كـــان  وقـــت  ذلـــك يف  يــاأتــي 
اأنــه  اأكـــد  قــد  ــوط،  ــع واج حممد  الوطنية 
يف  املتعاقدين  االأ�ساتذة  توظيف  ميكن  ال 
امل�سابقة،  على  املــرور  دون  دائمة  منا�سب 
يتم  التعاقد  ب�سفة  التوظيف  اأن  م�سيفا 
امل�سرتكة  الوزارية  التعليمة  الأحكام  وفقا 
حتدد  التي   2014/05/04 يف  املــوؤرخــة 

كيفيات توظيف االأ�ساتذة ب�سفة متعاقدين 
يف بع�ص احلاالت.

الوطنية،  الرتبية  وزارة  اأن  بالذكر  جدير 
عقود  ف�سخ  حول  �سابقا  تداوله  مت  ما  نفت 
بعنوان  وامل�ستخلفني  املتعاقدين  االأ�ساتذة 
الوزارة  واأكدت  اجلارية،  الدرا�سية  ال�سنة 
يف بيان لها اأنه مل يتم �سدور اأي تعليمة يف 

املو�سوع.

الأ�شاتذة املتعاقـــدون يطالبون بالإدمــاج

قرية اأولد الهادف بالق�شبات تعاين يف �شمت

احتجوا اأمام مقر مديرية الرتبية بباتنة

من اأبرز ان�ضغالتهم انعدام املاء وغياب قنوات ال�ضرف ال�ضحي
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املجمع  حي  �سكان  االأول،  اأم�ص  اأقــدم 
غلق  على  بولفراي�ص  بقرية  الريفي 
مقر بلدية اأوالد فا�سل احتجاجا منهم 
وطالب  التنموية،  امل�ساريع  غياب  على 
املحتجون تدخل اجلهات املعنية من اأجل 
رفع الغنب عن هذا املجمع ال�سكني الذي 
احلياة،  �سروريات  اأب�سط  عنه  تغيب 
املزرية  الو�سعية  اإىل  هوؤالء  اأ�سار  كما 
عدم  ظــل  يف  و�سطها  يتخبطون  التي 
ا�ستجابة امل�سوؤولني لنداءاتهم املتكررة 
هذه  ال�ستدراك  حلول  اإيجاد  اأجل  من 

النقائ�ص.
منذ  الريفي  املجمع  �سكان  وي�ستكي 
قنوات  غياب  من   2015 �سنة  ت�سييده 
تلحق  بــاتــت  الــتــي  ال�سحي  الــ�ــســرف 
يف  مــوؤكــديــن  مــريــرة  معاناة  باملعنيني 
ملا  جت�سيدها   اأهمية  على  ال�سدد  ذات 
املعي�سية  ظروفهم  حت�سني  يف  الأهميتها 
اليومية، وقد حتم غيابها  جلوء ال�سكان 
واتخاذها كم�سبات  بالوعات  اإىل حفر 

الــذي  االأمــــر  وهـــو  الــ�ــســحــي،  لل�سرف 
الروائح  انت�سار  جراء  تخوفاتهم  اأثار 
تهديدات  من  ذلك  ي�سكل  وملا  الكريهة 
جانب  اإىل  هــــوؤالء،   و�سامة  ب�سحة 
ذلك يفتقر املجمع ال�سكني اإىل �سبكتي 
زاد  ما  وهو  الطبيعي  والغاز  الكهرباء 
املحتجون  ندد  ال�سكان،اأين  متاعب  من 
بافتقار �سكناتهم اإىل مثل هذا النوع من 
امل�ساريع واأهمية بعثها على اأر�ص الواقع 
الظفر  الأجل  معاناتهم  من  لتخلي�سهم 

مبثل هذا النوع من ال�سروريات.
اأ�سار  التي  النقائ�ص  هذه  جملة  واأمام 
خالها  مــن  واأحلــــوا   املحتجون  اإلــيــهــا 
هوؤالء  يطالب  ا�ستدراكها  �سرورة  على 
من ال�سلطات الوالئية واجلهات املعنية 
و�سع حد ملعاناتهم التي يتخبطون فيها 
منذ �سنوات، موؤكدين يف ذات ال�ساأن على 
اأر�ص  على  امل�ساريع  هذه  بعث  �سرورة 
الواقع الأجل رفع الغنب عن �ساكني هذا 

املجمع.

العديد من م�ساريع  اإجناز  اأثارت طريقة 
و�سبكات  والرتميم  العمرانية  التهيئة 
ا�ستياء  ال�سحي  ال�سرف  وقــنــوات  املياه 
اأ�سغال  رداءة  ب�سبب  بربيكة،  املــواطــن 
الطرقات  حــالــة  اإىل  املعنيون  وتــطــرق 
العديد  يتواجد  والتي  املدينة  و�سط  يف 
تك�سوها  حيث  كــارثــيــة  حــالــة  يف  منها 
وتنقل  لل�سري  ت�سلح  وال  واملطبات  احلفر 

املركبات.
ال�سحي  ال�سرف  قنوات  اإىل  وتطرقوا 
التي اأجنزت منذ مدة لي�ست بالطويلة ومل 

يكتمل اإجنازها وبقيت مفتوحة حلد االآن 
العمل  عن  امل�سوؤول  املقاول  توقف  ب�سبب 
الأ�سباب اإدارية ح�سب ما اأكدته م�سادرنا، 
حيث اأكد لهم باأنه يعمل بدون وثائق ولن 
يعود حتى ت�سوى و�سعيته، من جانب اأخر 
اأ�سارت  املياه  ب�سبكة  املنازل  ربط  م�سروع 
ال�سكان  باأنه اأجنز بطريقة "الربيكوالج" 
حيث اأن اأنابيب املياه و�سعت حتت االأر�ص 
بغري  ــزت  واأجن فقط  �سنتيمرت   20 بعمق 
ال�سروط املعمول بها يف االإجناز مما يجعلها 

معر�سة للك�سر واالإتاف يف حلظة..

ـــرى يعاين  اأخ ــذا مــن جــهــة، مــن جهة  ه
انعدام  من  بربيكة  اجلديد  احلي  قاطنو 
اأب�سط متطلبات احلياة، فاحلي يعاين من 
ال�سرف  قنوات  خا�سة  باجلملة  م�ساكل 
وبقي  الن�سف  منها  اأجنــز  التي  ال�سحي 
الن�سف االآخر دون اجناز وبقيت مفتوحة 
الروائح  ـــواع  اأن بكل  للمواطنني  لتبعث 
اأي�سا  واالأمــرا�ــص،  واحل�سرات  الكريهة 
يف  العمومية  االإنــارة  الأعمدة  تام  انعدام 

احلي باالإ�سافة اإىل الطرقات الكارثية.

عرب ممثلون عن املجتمع املدين ببلدية 
مرا�سلة  يف  بــاتــنــة،   بــواليــة  بــوزيــنــة 
موجهة اإىل ال�سلطات الوالئية واجلهات 
املنطقة  �ــســكــان  مــعــانــاة  عــن  املــعــنــيــة 
�ساأن  من  تنموية  م�ساريع  غياب  جــراء 
االإ�سراع يف ا�ستدراكها حت�سني م�ستواهم 

املعي�سي.
التفاتة  �ــســرورة  على  املعنيون  واأكــد 
املتاأخرة  امل�ساريع  اإىل  للم�سئولني  جادة 
ت�سريع  راأ�سها  على  جــاء  والــتــي   منها 
بطريق  املتعلق  امل�سروع  اإجنـــاز  ــرية  وت
كلم    24 م�سافة  على  معافة  بوزينة 
االنطاق  املعنية  اجلهات  با�سرت  حيث 
ا�ستكماله  دومنا   2018 �سنة  منذ  فيه 
اأ�ــســار هوؤالء  كما  املــحــددة،  االآجـــال  يف 
البئر  اإجنــاز  يف  امللحوظ  التاأخر  اإىل 
من  والــذي  احلمادي  بثنية  االرتـــوازي 
املنتظر حال االنتهاء منه تغطية ن�سبة 
كبرية من احتياجات ال�سكان لهذه املادة 
اإىل  املعنيون  تطرق  كما  اال�ستهاكية، 
انعدام امل�ساريع التنموية واملتعلقة منها 
الطريق  غرار  على  احل�سرية  بالتهيئة 
وتاقو�ست  البلدية  مقر  بــني  الــرابــط 
الرقا�سة  زينة  عني  وطريق  احلمراء 

على م�سافة خم�سة كيلومرتات.
من  ال�سكان  ي�ستكي  اآخـــر  جــانــب  مــن 
ال�سحي  لــلــقــطــاع  املـــزريـــة  الــو�ــســعــيــة 
االأمر  توليد، وهو  جراء غياب م�سلحة 
التنقل  احلــوامــل  الن�ساء  يدفع  ــذي  ال
هوؤالء  طالب  اأين  املجاورة  املناطق  اإىل 
اخلدمات  مــن  الــنــوع  ــذا  ه مثل  بتوفري 
ال�سكان،  معاناة  على  للق�ساء  الطبية 
ياأمل  التي  امل�ساكل  هــذه  جانب  واإىل 
ــتــدراكــهــا اأبــــدى هـــوؤالء  املــعــنــيــون ا�ــس
بامل�ساريع  االهتمام  غياب  من  ا�ستيائهم 
والنظر  ال�سكن  بقطاع  منها  املتعلقة 
 150 مـــن  املــ�ــســتــفــيــديــن  قــائــمــة  اإىل 
معاناة  و�سعية  اإىل  باالإ�سافة  م�سكن 
مبنطقة  القادر"  عبد  "هدار  تاميذ 
بهذه  احلا�سل  االكتظاظ  نتيجة  اأورير 
على  ذلــك  وتــاأثــري  الرتبوية  املوؤ�س�سة 

التح�سيل العلمي للمتمدر�سني.
املطروحة  االن�سغاالت  جملة  واأمـــام 
التدخل  ــوؤالء  ه ياأمل  املعنية  للجهات 
حجم  الإدراك  للم�سئولني  الــعــاجــل 
ال�سكان  و�سطها  يتخبط  التي  املعاناة 
النهو�ص  بح�سبهم  ت�ستدعي  ــتــي  وال

بالواقع التنموي باملنطقة.

قاطنو حي املجمع الريفي ببولفراي�ش يحتجون

م�شاريع "الربيكولج" تثري ا�شتياء املواطنني بربيكة

غياب امل�شاريع يعمق من معاناة �شكان بوزينة

يعانون من غياب اأب�سط �سروريات احلياة

ب�سعها متوقف وبع�سها اأجنز بطريقة م�سبوهة

ال�سلطات املعنية مطالبة بالتدخل

يف  تثبيتهم  على  �ملعنيون  وُي�صر  قارة،  منا�صب  يف  باإدماجهم  �لو�صية  �لوز�رة  �لرتبية  قطاع  يف  �ملتعاقدون  �الأ�صاتذة  يطالب 
منا�صبهم، �أو �حت�صاب �خلربة ومر�عاتها يف عمليات �لتنقيط �خلا�صة مب�صابقة �لتوظيف، بالنظر �إىل �أن معظمهم ي�صغلون منا�صب 

�صاغرة منذ �صنو�ت.
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بعث �أم�س، و�يل باتنة، توفيق مزهود، بر�صائل تطمينية �إىل �صاكنة �لواليـة فيما يتعلق بالتد�بري �ملتخذة حل�صر فريو�س كورونا، فيما �أعاب باملقابل من 
ذلك ال وعي �لكثري من �ملو�طنني جتاه خطورة هذ� �لفريو�س و��صتهتارهم باالإجر�ء�ت �ملتخذة وقال �أن �جلهود �ملبذولة للتحكم يف �نت�صار �لفريو�س مهددة 

ب�صبب قلة �لوعي وال مباالة بع�س �لـمو�طنني.

اأم البواقـــي

�سوق اأهرا�س
�سطيـــف

خن�ســـــلة

ندد ممثلو �ملجتمع �ملدين بوالية خن�صلة، من جمعيات ومنظمات باملعاناة �لكبرية �لتي يعي�صها �مل�صابون و�مل�صتبه 
يف �إ�صابتهم بفريو�س كورونا، خا�صة ب�صبب توفر �لوالية على جهاز "�صكانيــر" وحيد مب�صت�صفى �حمد بن بلة.

تلقت  �ــســكــوى  يف  املــعــنــيــون  واأ�ـــســـار 
اإىل  منها  ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص 
املر�سى  بع�ص  على  امل�سلط  االإهمال 
وال�سلوكيات ال�سلبية والبريوقراطية 
والعيادات  امل�ست�سفيات  بع�ص  يف 
املتعددة اخلدمات لل�سحة اجلوارية، 
ال�سلطات  تدخل  ب�سرورة  مطالبني 
اأجل  من  الوالية  وايل  وكــذا  العليا 
اأدى  الذي  الو�سع  هذا  على  الوقوف 
للواليات  التنقل  اإىل  املر�سى  ببع�ص 
الك�سف  فحو�سات  الإجــراء  املجاورة 
ب�سرورة  طالبوا  كما  ــا،  كــورون عــن 
اأخــ�ــســائــي يف االأ�ــســعــة على  تــوفــري 
العمومية  امل�ست�سفيات  مــ�ــســتــوى 

بالوالية يف اأقرب وقت.
ويف بيان اآخر ا�ستنكر املجتمع املدين 
اأوالد ر�سا�ص، الو�سعية التي  ببلدية 
ل�سكان  ال�سحي  التكفل  يف  اإليها  اآلت 
البلدية خا�سة بعد احلالة ال�سحية 
التي عانت بها اإحدى ال�سيدات بهذه 
اأعرا�ص  عليها  ظهرت  التي  البلدية 
كورونا ح�سب املعاينة االأولية والتي 
بو�سحابة  م�ست�سفى  اإىل  نقلها  مت 

اإدارة  لكن  لذلك،  خم�س�ص  باعتباره 
بو�سحابة  مل�ست�سفى  الطبي  والطاقم 
اإىل  املري�سة  هذه  ا�ستقبال  رف�سوا 
لدى  باالأ�سعة  الك�سف  اإجــراء  غاية 
نقل  اأن  بحجة  اخلا�سة  الــعــيــادات 
اإ�سعاف ومل  املري�سة مل تكن ب�سيارة 
اإىل  نقلها  ليتم  طبي  مبــرافــق  تكن 
مبدينة  اخلا�سة  الــعــيــادات  اإحـــدى 
الك�سف  ـــــراء  الإج الــبــيــ�ــســاء  عـــني 

باالأ�سعة.
املجتمع املدين ندد بهذه الت�سرفات 

غــري املــ�ــســوؤولــة والــتــي تــهــدد �سحة 
املواطن وت�ساهم ب�سكل كبري يف انت�سار 
الباد  �سلطات  �سعر  الوباء رغم  هذا 
على و�سع عديد االإجراءات للوقاية 
من انت�سار هذا الفريو�ص، اأين حملوا 
هذه  يف  �ساهم  مــن  لكل  امل�سوؤولية 
املهزلة يف حالة ظهور اأي عواقب من 
اأو  للمري�ص  ال�سحية  احلالة  جانب 
من جانب انت�سار الفريو�ص باملنطقة. 
طالبوا من ال�سلطات املعنية التدخل 

واإنهاء مثل هذه املهازل.

عن  خــنــ�ــســلــة  ــــة  والي وايل  كــ�ــســف 
ا�ستيائه الكبري بخ�سو�ص ملف ال�سكن، 
ملفتا اإىل اأن وباء كورونا عطل خمتلف 
الن�ساط،  اإىل  عــادت  التي  الور�سـات 
وقال ذات امل�سوؤول اأنه �سيتم ال�سدا�سي 
الثاين من ال�سنة اجلارية واإىل غاية 
ال�سكنات  مــن  كــبــرية  ح�سة  تــوزيــع 

مبختلف �سيغها.
البداية ب�سهر جويلية  هذا و�ستكون 
ح�سة  تــوزيــع  �سيتم  حيث  الــقــادم، 
�سهر  خال  اأخــرى  ح�سة  تليها  اأوىل 

�سهر  يف  ثالثة  ح�سة  وبعدها  اأوت 
ما  تــوزيــع  �سيتم  ــه  اأن مــوؤكــدا  نوفمرب 
كما  ال�سكنات،  من  باملائة   80 ن�سبته 
ملختلف  العالقة  امل�ساكل  اأن  على  اأكد 
اإميو  �سكنات كتاب  امل�ساريع على غرار 
�سكنات  وكــذا  "كو�سيدار"  و�سكنات 
فائ�ص عدل �سيتم حلها قريبا ويتوزع 
عدة  اأن  اأكـــد  كما  م�ستحقيها،  على 
ال�سكن  بالوالية معنية بتوزيع  دوائر 
ال�سدا�سي  هــذا  خــال  االجــتــمــاعــي 
�سكن   538 بـ  �س�سار  دائرة  غرار  على 

واملحمل  �سكن   200 احلامة  ــرة  ودائ
بـ635  الطويلة  وعني  �سكن  بـ1200 

�سكن وغريها.
االجتماعية  التجزئات  وبخ�سو�ص 
هي  اأنــهــا  عــلــى  الـــواليـــة  وايل  اأكــــد 
�سهر  خال  للتوزيع  مربجمة  االأخرى 
 900 توزيع  املقبل من خال  جويلية 
قطعة عرب خمتلف البلديات، يف حني 
م�سكل  العقاري  الوعاء  م�سكل  يبقى 
والذي  البلديات  خمتلف  منه  تعاين 

يحول بني توزيع هذه التجزئات.

ك�سف وايل خن�سلة علي بوزيدي، 
املحلية،  بال�سحافة  لقائه  خال 
ظل  منطقة   324 اإحــ�ــســاء  عــن 
التكفل  �سيتم  والتي  الوالية  عرب 
غاف  تخ�سي�ص  خــال  مــن  بها 
165 مليار �سنتيم وذلك  مايل بلغ 

لتج�سيد خمتلف الربامج التنموية 
لتح�سني االإطار املعي�سي للمواطن، 
معنية  القطاعات  جميع  اأن  واأكد 
االأولوية  وح�سب  العملية  بهذه 
ومــتــطــلــبــات كـــل مــنــطــقــة ووفـــق 
املرحلة  �ستعرف  اأيـــن  ــل،  ــراح م

منطقة   167 ب  التكفل  االأوىل 
والتي  الــبــلــديــات  خمتلف  عــلــى 
وقاربت  الــدرا�ــســة  بها  انطلقت 
يف  ال�سروع  و�سيتم  االنتهاء  على 

االأ�سغال قريبا.
الغاف  اأن  اأكـــد  ــة  ــوالي ال وايل 

العملية كان  لهذه  املايل املخ�س�ص 
اأخرى  لعمليات  موجه  ما  وقت  يف 
لي�ست من ال�سروريات ليتم بعدها 
وتوجيهها  العمليات  هــذه  هيكلة 
باالن�سغال  للتكفل  الظل  ملناطق 

االأ�سا�سي للمواطن.

فيما يتابع الوزير الأول باهتمام الو�ضعية

عني وملان

بعد تخ�ضي�ص 5.5 مليار �ضنتيم

ال�سحة  يف  اخلــرباء  جلنة  خل�ست 
ــــوفــــدة مــــن طـــرف  ــة امل ــي ــوم ــم ــع ال
واإ�ساح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة 
الربوفي�سور  بقيادة  امل�ست�سفيات 
حممد بلحو�سني التي حلت ب�سطيف 
خال اليومني الفارطني اإىل التاأكيد 
ملواجهة  وعــاجــل  واحـــد  حــل  على 
االإ�سابات  عدد  يف  الكبرية  الزيادة 
بــفــريو�ــص كـــورونـــا ويــتــعــلــق االأمـــر 
الوبائية  التحقيقات  مب�ساعفة 
املــيــدانــيــة الــتــي عــرفــت عــجــزا يف 
االأ�سخا�ص  لكل  االأخــــرية  االآونــــة 
وتو�سيع  بكورونا  بامل�سابني  املت�سلني 
20 �سخ�سا على االأقل  اإىل  الدائرة 
لكل حالة موؤكدة من اأقارب املر�سى، 
وايل  كـــان  الــتــي  التعليمات  وهـــي 
�سطيف حممد بلكاتب يلح عليها من 

اأجل وقف زحف كورونا.
التطبيق  ب�سرورة  اللجنة  وطالبت 
واحلجر  الــردع  الإجـــراءات  ال�سارم 
اأي�سا  الــلــجــنــة  واأكـــــدت  الــ�ــســحــي، 
ـــــادة فــتــح خمرب  عــلــى �ـــســـرورة اإع
ب�سبب  فــرتة  منذ  املغلق  التحاليل 
اأع�ساء  وك�سف  الكوا�سف،  م�سكل 
بالباد  العليا  ال�سلطات  اأن  اللجنة 
عن  بعيدا  ب�سطيف  الو�سعية  تتابع 
التهوين والتهويل من خال التقييم 
املقرتحات  ــني  ب ومـــن  املــو�ــســوعــي، 

هي  اللجنة  اأعــ�ــســاء  قدمها  الــتــي 
ــوارد  امل جميع  بني  االأدوار  تق�سيم 
طيبني  و�سبه  اأطــبــاء  من  الب�سرية 
يعملوا  مل  الذين  ت�سخري  خال  من 
ملواجهة  وهذا  "كورونا"  م�سلحة  يف 
منه  تعاين  الذي  والت�سبع  االإرهــاق 
الفرق العاملة منذ بداية الوباء مع 
تقوية التن�سيق بني خمتلف امل�سالح 
اأول  ال�سحية وو�سع الفريو�ص كعدو 

واأخري.
تو�سيع  الــلــجــنــة  تــو�ــســيــات  ـــن  وم
ــة والــــردع  ــي ــائ ــوب الــتــحــقــيــقــات ال
�ــســد املــخــالــفــني لــلــوقــايــة مــع دعم 
و�سائل  وتوفري  الوقاية،  ــراءات  اإج
ونظارات  واقية  األب�سة  من  الوقاية 
ــفــائــدة الــفــرق  ــة واقـــيـــة ل ــع ــن واأق
توفري  وكذا  طبية،  وال�سبه  الطبية 
املت�سلني  لاأ�سخا�ص  احلجر  هياكل 
باحلاالت املوؤكدة مع التن�سيق الازم 
خمتلف  بني  واقعية  حلول  لفر�ص 
فاإن  جانبه  ومن  ال�سحية،  امل�سالح 
اأمر كل  بلكاتب  وايل �سطيف حممد 
التدابري  هــذه  بتطبيق  امل�سوؤولني 
ب�سرامة وفق تو�سيات جلنة اخلبري 
اأن  على  تاأكيده  مع  حممد  بلحو�سني 
الو�سعية  يتابع  جراد  االأول  الوزير 

الوبائية يف الوالئية بكل اهتمام.

حللو  بئر  منطقة  �سكان  يطالب 
واليــة  جــنــوب  وملـــان  عــني  ببلدية 
من  تخلي�سهم  بــ�ــســرورة  �سطيف 
ال�سرف  �سبكة  مع  اليومية  املعاناة 
االعتماد  ظــل  يف  خا�سة  ال�سحي 
تهدد  والتي  ال�سحية  احلفر  على 
والبيئة  واملحيط  املواطنني  �سحة 
�سكان  مــن  جمموعة  وح�سب  مــعــا، 
ربطهم  مطلب  فـــاإن  املنطقة  ــذه  ه
فرتة  اإىل  يــعــود  التطهري  ب�سبكة 
طويلة للغاية، حيث ياأمل ال�سكان يف 
حلول فعلية من طرف من ال�سلطات 

البلدية للتخل�ص من هذه املعاناة.
م�سالح  فـــاإن  املقابلة  اجلــهــة  ويف 
الــبــلــديــة اأكــــدت عــلــى الــ�ــســروع يف 

حل  اأجـــل  مــن  اأ�سطر  على  درا�ــســة 
م�سكل ربط �سكان بئر حللو بالقنوات 
و�سع  اأجــل  من  امل�سفاة  غاية  اإىل 
الذي  والبيئي  ال�سحي  للخطر  حد 
يتم  اأن  على  املنطقة،  �سكان  يتهدد 
ال�سروع يف االأ�سغال بعد االإنتهاء من 

االإجراءات االإدارية املطلوبة.
االأول  ال�سطر  جــدوى  انتظار  ويف 
املالية  االأغلفة  ور�سد  الدرا�سة  من 
مب�سروع  اخلا�سة  االأ�سطر  لبقية 
ال�سحي  ال�سرف  بقنوات  الــربــط 
يف  يكون  لن  االإ�سكال  هذا  حل  فاإن 
القريب العاجل على االأقل لت�ستمر 
اإىل  حللو  بئر  �سكان  متاعب  بذلك 

اإ�سعار اأخر.

لعزيب  قرية  �سكان  معاناة  تقرتب 
اجلهة  يف  حربيل  لبلدية  التابعة 
مع  �سطيف  واليـــة  ــن  م ال�سمالية 
من  الطرقات  و�سعية  تــردي  م�سكل 
من  القرية  ا�ستفادة  بعد  االنتهاء 
على  الطريق  لتعبيد  ــام  ه م�سروع 
5.6 كلم، حيث مت  اإىل  م�سافة ت�سل 
مليار   5.5 بقيمة  مايل  غاف  ر�سد 
وربط  امل�سروع  هذا  لتج�سيد  �سنتيم 
على   ،74 الوطني  بالطريق  القرية 
اإجناز  من  اأي�سا  القرية  ت�ستفيد  اأن 
غاية  اإىل  املو�سل  الطريق  م�سروع 

الطريق الوطني 76.
اخلا�سة  االأ�سغال  يف  ال�سروع  ومت 
بـــهـــذا املـــ�ـــســـروع خــــال الــ�ــســاعــات 
املكلفة  املقاولة  طــرف  من  الفارطة 

بعد  امل�سروع  هــذا  وياأتي  بــاالإجنــاز، 
لعزيب  قرية  ل�سكان  كبرية  معاناة 
والتي  الطرقات  �سبكة  تــدهــور  مــع 
وجه  على  ال�ستاء  ف�سل  يف  تـــوؤدي 
اخل�سو�ص اإىل عزل القرية متاما عن 
العامل اخلارجي خ�سو�سا مع الطابع 

الت�ساري�سي ال�سعب لهذه املنطقة.
ــعــزيــب قد  ــكــان قــريــة ل ــس وكــــان �
وتدهورها  الطريق  م�سكل  طرحوا 
يف العديد من املرات من خال وقفات 
احتجاجية خا�سة اأن هذه الو�سعية 
ح�سب  القرية  �سكان  حياة  جعلت 
وهــذا  يــطــاق،  ال  جحيما  تعبريهم 
يف  االأ�سغال  من  االنتهاء  انتظار  يف 
ف�سل  حلول  وقبل  العاجل  القريب 

ال�ستاء القادم.

ا�ستفادت بلدية �سدراتة موؤخرا 
من عدة م�ساريع هامة يف اإطار 

حت�سني عملية التزود باملاء 
ال�سروب على م�ستوى عديد 

االأحياء وال�سوارع والتجمعات 
ال�سكانية، من خال اجناز 

خزانات جديدة للمياه وحفر 
االآبار العميقة اإ�سافة اإىل رد 

االعتبار واإعادة تهيئة ال�سبكات 
على م�ستوى التجمعات ال�سكنية 

الثانوية وكذا و�سط املدينة 
للتخل�ص من اأزمة العط�ص 

وم�ساكل تذبذب تزويد ال�ساكنة 
بهذه املادة احليوية خا�سة خال 

ف�سل ال�سيف، وهو االن�سغال 
الذي ظل مطروحا منذ �سنوات 

على طاولة امل�سالح املعنية على 
غرار م�سالح البلدية وموؤ�س�سة 

اجلزائرية للمياه ومديرية 
املوارد املائية يف ظل معاناة 
املواطنني مع مياه ال�سهاريج 

املكلفة واملجهولة امل�سادر 
وا�سطرار البع�ص للتنقل اإىل 

مناطق اأخرى من اجل جلب 
مياه الينابيع ، وقد نا�سد �سكان 

البلدية اجلهات املعنية من 
اأجل ت�سريع عمليات اجناز هذا 
النوع من امل�ساريع التي تعد اأهم 

نقطة حتول وحت�سن يف ظروفهم 
املعي�سية.

قطاع ال�شحة بجهاز "�شكانيـر" واحد يف خنـ�شلة!!

توزيع 80 باملائة من ال�شكنات بداية من �شهر جويلية

 165 مليار لرفع الغنب عن 167 منطقة ظل

زيادة التحقيقات الوبائية للحد من 
انت�شار فريو�ش كورونا

�شكان بئر حللو يطالبون باإجناز 
�شبكة التطهري

معاناة �شكان قرية لعزيب بحربيل
 مع الطرقات تقرتب من نهايتها

م�شاريع جديدة 
لتح�شني عملية 
التزود باملاء 

ال�شروب ببلدية 
�شدراتة
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فيما زادت ا�ضتقالة الطبيب املخت�ص يف الأ�ضعة الو�ضع تاأزما

تندرج �ضمن خمتلف ال�ضيغ

ح�ضب وايل الوليــة

فيما مل ُتنهي اللجان عملها بعد

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

م�سكيانة

بوالية  م�سوؤولة  م�سادر  اأم�ص  ك�سف 
اأم البواقي، اأن اأزيد من 1200 وحدة 
االإيجاري  العمومي  ب�سيغة  �سكنية 
على م�ستوى عدد من بلديات الوالية، 
ربطها  عــمــلــيــات  مـــن  االنــتــهــاء  مت 

مبختلف ال�سبكات احليوية.
واأ�سافت اأن  اللجان اخلا�سة املكلفة 
عملها  بــا�ــســرت  الــتــوزيــع،  بعملية 
املا�سية،  القليلة  االأ�ــســابــيــع  ــال  خ
اال�سمية  الــقــائــمــة  اإعـــــداد  لــيــتــم 
ال�سكنية،  احل�س�ص  من  للم�ستفيدين 
ال  املقابل  يف  الحــقــا،  تــوزع  اأن  على 

ببلدية  املقيمني  املــواطــنــون  يـــزال  
عن  االإعان  ينتظرون  البي�ساء  عني 
�سكنية  وحدة   1000 تتعدى  ح�سة 
والتي  االيــجــاري،  العمومي  ب�سيغة 
انتهت بها االأ�سغال منذ اأزيد من �سنة، 
اال�سمية  القوائم  اإعــداد  تاأخر  لكن 
جراء االرتفاع الكبري يف عدد امللفات 
عني  بــلــديــة  م�ستوى  عــلــى  ــة  ــودع امل
البي�ساء، حال دون االإ�سراع يف عملية 
التي  االجتماعية  ال�سكنات  توزيع 
�سنوات  منذ  املدينة  �سكان  ينتظرها 

طويلة

عدد  م�سكيانة،  ــرة  دائ مــوؤخــرا  اأح�ست 
املوجهة  االجتماعية  التح�سي�سات  من 
اأر�سية،  قطعة   950 بلغت  والتي  للبناء، 
بالقرب  االأول  موقعني،  اختيار  مت  اأيــن 
وي�سمل   10 ــم  رق الــوطــنــي  الــطــريــق  مــن 
باجتاه والية  واآخر  اأر�سية،  450 قطعة 
والذي  اأر�ــص،  قطعة   500 وي�سمل  تب�سة 
تابعة  بناء  حت�سي�سات  من  بالقرب  يقع 
اأن تكون  �ساأنها  والتي من  للقطاع اخلا�ص، 
خال  جــديــدة  �سكنية  مدينة  مبثابة 
ال�سنوات املقبلة، خا�سة واأن هذه املنطقة 

االأ�سهر  خال  كبري  عمراين  تو�سع  ت�سهد 
ال�سنوات االأخرية املا�سية.

امل�ستمرة  العمليات  ظــل  يف  ذلــك  يــاأتــي 
ــة الــعــقــاريــة  مبدينة  ــي الإحــ�ــســاء االأوع
تنموية  م�ساريع  اجناز  اأجل  من  م�سكيانة 
مب�ساحات  تــزخــر  املــديــنــة  واأن  خا�سة 
كربى من االأوعية العقارية الغري م�ستغلة، 
احلياة  ترقية  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من 
وجلب  م�سكيانة،  مبنطقة  االجتماعية 
املدن  م�سف  يف  لتكون  اإليها،  امل�ستثمرين 

الكربى بالوالية الرابعة.

اأزيد من 1200 �شكن جاهز 
للتوزيع باأم البواقي اإح�شاء 950 قطعة اأر�ش موجهة للبناء
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تظهر  اأن  املتوقع  من  تقارير  ال�شوق  ترقب  مع  اأم�س،  للنفط  االآجلة  العقود  تراجعت 
اأعلى  ت�شخما يف خمزونات اخلام يف الواليات املتحدة، وهو ما دفع االأ�شعار للرتاجع من 

م�شتوياتها منذ اأوائل مار�س.
وكانت االأ�شعار قد ارتفعت يف التعاملت املبكرة عندما كتب الرئي�س االأمريكي دونالد 
ما  ال�شن  مع  التجارة  اتفاق  ان  االثنن  متاأخر  وقت  يف  تويرت  على  تغريدة  يف  ترامب 
التعاملت بعد الظهر بفعل توقعات باأن خمزونات النفط  زال �شاريا، لكنها تراجعت يف 

االأمريكية �شت�شجل م�شتوى قيا�شيا مرتفعا جديدا لثالث اأ�شبوع على التوايل.
واأنهت عقود خام برنت القيا�شي العاملي جل�شة التداول منخف�شة 45 �شنتا، اأو 1.0 باملئة، 

لت�شجل عند الت�شوية 42.63 دوالر للربميل.
0.9 باملئة،  اأو  �شنتا،   36 الو�شيط  القيا�س االأمريكي غرب تك�شا�س  وهبطت عقود خام 

لتبلغ عند الت�شوية 40.37 دوالر للربميل.
على  اللحقة  التعاملت  يف  الــرتاجــع  االأ�شعار  ووا�شلت 

اأن اأظهرت بيانات من معهد البرتول  الت�شوية بعد 
زيادة  �شجلت  اخلام  خمزنات  اأن  االأمريكي 

ـــــــرب بـــكـــثـــري مــن  قع اأك ملتو ا
االأ�شبوع املا�شي.

�أ�صعار �لنفط ترت�جع

لت�ضهيل حتويالت اأموال اجلالية..

اأم�س،  اأول  رزيــق  كمال  التجارة  وزيــر  تراأ�س 
املركزية  ـــارات  ـــلإط ل اجــتــمــاعــا  بــاجلــزائــر 
نظام  وت�شديد  تعزيز  ملف  به  خ�س  للقطاع 
الرقابة على م�شتوى مفت�شيات احلدود الربية 
بيان  به  ــاد  اف ح�شبما  واجلــويــة،  والبحرية 

للوزارة.
الذي  االجتماع  هــذا  خــلل  الــوزيــر،  واأبـــرز 
بالتجارة  املكلف  املنتدب  الوزير  رفقة  عقده 

اجلديد   النظام  اأن  بكاي،  عي�شى  اخلارجية 
حد  اإىل  التقليل  من  �شيمكن  املعتمد  للرقابة 
كبري من ممار�شات الت�شريحات الكاذبة لبع�س 
ال�شلع امل�شتوردة وكذا �شمان جودة ال�شلع قبل 

ت�شويقها للم�شتهلك، ي�شيف ذات امل�شدر.
احلر�س  اجلــديــد  الــنــظــام  هــذا  ي�شمح  كما 
ال�شلع  كل  على  الرقابة  عمليات  يف  واليقظة 
خمتلف  ــرب  ع ــر  مت تخ�شع  الــتــي  والــبــ�ــشــائــع 

القطر  كــامــل  عــلــى  املــفــتــ�ــشــيــات احلـــدوديـــة 
الوطني.

واأو�شح البيان اأي�شا اأن هذا النظام يعتمد على 
عمليات  ي�شهل  رقمي  منط  وفق  جديدة  اآليات 
املنوطة  املــهــام  اأداء  يف  فعالية  مــع  الرقابة 
باملفت�شيات احلدودية مع الرتكيز على اإخ�شاع 
املراقبة  اإىل  امل�شتوردة  والب�شائع  ال�شلع  كل 

العينية واملادية، خا�شة الفواكه امل�شتوردة.

كاتب  اأن  اخلــارجــيــة  ـــوزارة  ل بيان  ك�شف 
الــــدولــــة املــكــلــف بــاجلــالــيــة الــوطــنــيــة 
والكفاءات باخلارج، ر�شيد بلدهان، اجتمع 
االقت�شادين  باملتعاملن  الثلثاء،  اأم�س 

اجلزائرين املقيمن باملهجر.
خلل  ــقــاهــا  األ كلمة  يف  بـــلدهـــان  وقـــال 
اإرادة  تعك�س  املبادرة  هذه  ''اإن  االجتماع: 
قواعد  بلورة  على  للبلد  العليا  ال�شلطات 
�شليمة لتحقيق التقومي االقت�شادي املن�شود، 
اأجل  اإطار �شيا�شة الدولة من  كما تندرج يف 
االأعمال  ــال  ورج عامة  للجالية  االإ�شغاء 
من  خا�شة  اخلــارج  يف  املقيمن  اجلزائرين 
املعنية  ال�شلطات  اإىل  ان�شغاالتهم  نقل  اأجل 

وامل�شاهمة الفعالة يف اإيجاد حلول لها''.
باجلالية  املكلف  الدولة  كاتب  تطرق  كما 
احلكومة  طــرف  مــن  املبذولة  اجلــهــود  اإىل 
من  ــر  ــزائ اجل يف  االأعــمــال  مــنــاخ  لتح�شن 
والتدابري  االإجـــراءات  من  جمموعة  خلل 
بغية  اجلــالــيــة  اأفــــراد  جتــاه  التحفيزية 
ال  االأم،  بلدهم  يف  اال�شتثمار  على  حملهم 
قانونية  منظومة  �شياغة  خلل  من  �شيما 

الروؤية  لت�شمن  الطويل  املدى  على  م�شتقرة 
ثم  وطماأنتهم.  االأعمال  لرجال  الوا�شحة 
دعا املتعاملن االقت�شادين املقيمن باخلارج 
اء بغر�س التكفل  اإىل تبني حوار �شريح وبنَّ

ال بان�شغاالتهم -ح�شب امل�شدرـ . الفعرّ
الوطنية  اجلــالــيــة  ـــاأن  ب ــوؤول  ــش ــ� امل ـــر  وذك
برنامج  يف  خا�شة  بعناية  حظيت  باخلارج 
احلكومة حيث جعلت من هذه الفئة اأولوية 
امل�شرية  يف  اإ�شراكها  م�شعى  يف  اأولوياتها  من 

التنموية.
واأ�شار ر�شيد بلدهان باأن ''هناك م�شروع يف 
عمومية  لبنوك  فروع  الإن�شاء  االإجناز  طور 
باخلارج للم�شاعدة على ا�شتقطاب املزيد من 
حتويلتهم  وت�شهيل  اجلالية  اأفراد  ائتمان 
خللق  ت�شهيلت  اإىل  بــاالإ�ــشــافــة  املــالــيــة، 

وتطوير املوؤ�ش�شات النا�شئة''.
كما �شدد املتحدث باأنرّ الدولة م�شتعدة لدعم 
اأع�شاء اجلالية يف اخلارج على اال�شتثمار يف 
بلدهم ح�شب قاعدة رابحـ  رابح وعلى تذليل 
جمهوداتهم  عرقلة  �شاأنها  من  التي  العقبات 

االقت�شادية. ملراقبة  الوطني  للمركز  العام  املدير  اأكد 
توفيق  وتــ�ــشــديــقــهــا  والــ�ــشــتــائــل  الـــبـــذور 
تطوير  تعتزم  اجلزائر  اأن  اأم�س،  ق�شطايل 
زراعة مكثفة يف فرع البطاطا من خلل رفع 
املردود اإىل اأكرث من 40 طنا للهكتار الواحد 
الطلب  تلبية  بغية  حاليا  طنا   35 مقابل 

املحلي املتزايد.
يوم  هام�س  على  ق�شطايل  ال�شيد  واأو�شح 
تقني حول تطوير فرع البطاطا مبقر املركز 
الوطني ملراقبة البذور وال�شتائل وت�شديقها 
االإنتاج  م�شتوى  من  بالرغم  اأنه  بالعا�شمة 
مليون   5 من  باأكرث  حاليا  واملــقــدر  املعترب 
اأكرث  الكميات  ترتفع  اأن  ينبغي  �شنويا  طن 
اأن يزداد  بغية تلبية الطلب املحلي املتوقع 
النمو  جــراء  القادمة  الع�شر  ال�شنوات  يف 
الدميوغرايف، م�شريا اإىل اأنه باالإ�شافة اإىل 
يطور  لل�شتهلك  املوجهة  البطاطا  اأ�شناف 
مركزه اأي�شا اأ�شنافا موجهة للم�شنعن، كما 
حت�شي�س  �ــشــرورة  على  املركز  مدير  �شدد 
تطوير  باأهمية  الــفــرع  هــذا  يف  الفلحن 
بتكلفة  املــردود  لتح�شن  املكثفة  الزراعة 
بالتنقيط  الــري  تقنيات  با�شتخدام  اأقــل 
هذه  االإنتاج  تقنيات  اأن  مو�شحا  واالأ�شمدة 
التو�شع  عك�س  على  ملناخنا  االأنــ�ــشــب  هــي 
م�شاحات  تعبئة  يتطلب  الـــذي  ــي  ــزراع ال
مائية  ـــوارد  وم ومــدخــلت  كبرية  زراعــيــة 

اأكرب.
الواحد  للهكتار  االإنــتــاج  تكلفة  اإن  وقــال 
و2ر1  دينار  األــف   800 بن  تــرتاوح  حاليا 
معتربا  طنا   35 مبعدل  الإنتاج  دينار  مليون 
ذلك ا�شتثمارا كبريا مقابل مردود غري مربح 

مبا فيه الكفاية بالن�شبة للفلحن يف هذا 
اإىل  دعا  املــردود  حت�شن  اأجــل  ومن  الفرع، 
من  التقني  االإنــتــاج  م�شار  متابعة  �ــشــرورة 
اختيار االأ�شناف اإىل احل�شاد مرورا باختيار 

االأ�شمدة واإعداد الرتبة وتقنيات الري .
ال�شريك  ممثل  �شدد  ال�شياق،  نف�س  ويف 
البقول  لــزراعــة  التقني  للمعهد  اخلــا�ــس 
الزراعي،  واخلبري  ال�شناعية  واملحا�شيل 
االأ�شمدة  اخــتــيــار  على  �شليماين  فـــاروق 
غري  اال�شتعمال  بدل  الطبيعية  الع�شوية 
م�شيفا  الكيميائية،  للأ�شمدة  العقلين 
البطاطا  ــن  م نــوعــا  ع�شرين  جتــربــة  اأن 
اال�شتهلكية وال�شناعية قد �شمحت بزيادة 
بف�شل  باملئة  ب40  الواحد  الهكتار  مردود 
حمليا  منتجة  ع�شوية  اأ�شمدة  ا�شتعمال 
ا�شتخل�س  من  عليها  املتح�شل  البقايا  من 
�شليماين  ال�شيد  اأكد  كما  النباتية،  الزيوت 
ي�شمح  الــذي  بالتنقيط  الــري  �شرورة  على 
خ�شوبة  ويحفز  مهم  ب�شكل  ــردود  امل برفع 

الرتبة.

التقني  اليوم  هــذا  فــاإن  املنظمن  وح�شب 
هذه  يف  الفاعلن  مــن  الــعــديــد  �شم  الـــذي 
التقني  الــدعــم  ـــار  اإط يف  يــنــدرج  ال�شعبة 
اأق�شامها  يف  البطاطا  �شعبة  تنمية  لربامج 

الثلث: اال�شتهلك والتحويل والت�شدير.
تنظيم  على  القطاع  اإ�شرتاتيجية  وتراهن 
الــربامــج  حــ�ــشــب  ال�شعبة  ــهــذه  ل املــهــنــيــن 
امل�شتهدفة يف هذه اجلوانب الثلث، ولتح�شن 
البذور املكيفة الحتياجات املتعاملن، و�شع 
املعهد التقني للبقول واملحا�شيل ال�شناعية 
برناجما لتطوير بذور البطاط – خمربيا- 

)ن�شاط جتريبي( املوجهة للتحويل.
ويتمتع القطاع مبركز وطني ملراقبة البذور 

والذي ي�شاهم يف اعتماد  االأنواع.
والتنمية  الفلحة  لـــوزارة  بالن�شبة  اأمــا 
املادة  هذه  وت�شدير  حتويل  فــاإن  الريفية 
الرتاب  كل  يف  اليوم  تــزرع  التي  الن�شوية 
اأ�شبح �شرورة من  ال�شنة  الوطني خلل كل 
م�شافة  قيمة  وخلق  االإنــتــاج  تثمن  اأجــل 

للقت�شاد الوطني.

اللقاء  هذا  خلل  بلدهان  ال�شيد  واأكــد 
بح�شور  اخلارجية  وزارة  مبقر  نظم  الذي 
اأن  الــوطــنــي،  ال�شعبي  املجل�س  مــن  نـــواب 
بــاخلــارج حظيت  ــة  ــري ــزائ اجلــالــيــة اجل
حيث  احلكومة  برنامج  يف  خا�شة  بعناية 
جعلت من هذه الفئة اأولوية من اأولوياتها 
التنموية،  امل�شرية  يف  اإ�شراكها  م�شعى  يف 
التكفل  على  �شتعمل  احلكومة  اأن  م�شيفا 
امل�شتثمرون  طرحها  التي  امل�شاكل  بجميع 
الذين اجتمع بهم من خلل رفع ان�شغاالتهم 
اإىل اجلهات املعنية يف اإطار م�شاعي الدولة 
الوطنية  اجلالية  الإ�ــشــراك  اجلزائرية 
و  التنمية  م�شار  والكفاءات اجلزائرية يف 
حتفيزهم على اال�شتثمار يف بلدهم ح�شب 
قاعدة رابح-رابح، متابعا يقول اأن املبادرة 
على  للبلد  العليا  ال�شلطات  اإرادة  تعك�س 
التقومي  لتحقيق  �شليمة  قــواعــد  بــلــورة 
اإطار  يف  تندرج  كما  املن�شود،  االقت�شادي 
للجالية  االإ�شغاء  اأجل  الدولة من  �شيا�شة 
عامة ورجال االأعمال اجلزائرين املقيمن 
يف اخلارج خا�شة من اأجل نقل ان�شغاالتهم 
لها،  حلول  اإيجاد  يف  الفعالة  وامل�شاهمة 
اجلهود  اإىل  بــلدهــان  ال�شيد  تطرق  كما 
املبذولة من طرف احلكومة لتح�شن مناخ 
االأعمال يف اجلزائر وبلورة روؤية وا�شحة 
للم�شتثمرين من اأفراد اجلالية ومرافقتهم 
اأن  م�شريا  ــبــلد،  ال داخـــل  م�شاريعهم  يف 
�شيا�شة  �شياغة  خلل  من  �شيتج�شد  ذلك 

لتطلعات  ت�شتجيب  حــديــثــة  �شناعية 
اجلزائر اجلديدة وبناء منظومة قانونية 
م�شتقرة ت�شمح للم�شتثمر باالطمئنان على 

ا�شتثماراته على االأمد الطويل.
يف هـــذا الــ�ــشــدد دعـــا الــ�ــشــيــد بــلدهــان 
باخلارج  املقيمن  االقت�شادين  املتعاملن 
بغر�س  وبــنــاء  �شريح  حـــوار  تبني  اإىل 
كاتب  ولفت  بان�شغاالتهم،  الفعال  التكفل 
فروع  اأو  بنوك  اإن�شاء  اأهمية  اإىل  الدولة 
بنكية جزائرية يف اخلارج من اأجل ت�شهيل 
ــــوال اجلــالــيــة الــوطــنــيــة نحو  حــركــة اأم
االإجناز  طور  يف  م�شروع  وهناك  اجلزائر، 
باخلارج  عمومية  لبنوك  ــروع  ف الإن�شاء 
من  ــد  ــزي امل ا�شتقطاب  عــلــى  للم�شاعدة 
ائتمان اأفراد اجلالية و ت�شهيل حتويلتهم 

خللق  ت�شهيلت  اإىل  باالإ�شافة  املــالــيــة، 
وتطوير املوؤ�ش�شات النا�شئة، ي�شيف ال�شيد 

بلدهان.
كما اأكد اأن البوابة االلكرتونية التي تعمل 
الوزارة حاليا على اإجنازها بهدف ت�شجيل 
باخلارج،  املتواجدة  اجلزائرية  الكفاءات 
التفاعل  زيـــادة  يف  كبري  ــر  اأث لها  �شيكون 
بن املوؤ�ش�شات اجلزائرية وامل�شتثمرين من 

اأفراد اجلالية.
يجري  العمل  اأن  اأو�شح  اأخــرى،  جهة  من 
اجلــزائــريــة  الــ�ــشــفــارات  اأداء  لتح�شن 
الديبلوما�شية  جمــــال  يف  ـــــارج  اخل يف 
ب�شكل  بالرتويج  ي�شمح  مما  االقت�شادية 
اأف�شل للمنتجات الوطنية وتوفري املرافقة 

اللزمة للجزائرين امل�شدرين.

اجتمع كاتب الدولة املكلف باجلالية الوطنية والكفاءات يف اخلارج، ر�شيد بالدهان، اأم�س الأول باجلزائر العا�شمة مب�شتثمرين من اأفراد 
اجلالية الوطنية املقيمني باملهجر لال�شتماع اإىل ان�شغالتهم املتعلقة باإطالق م�شاريع اقت�شادية يف اأر�س الوطن.

عطار،  املجيد  عبد  الطاقة،  وزيــر  �شدد 
ــلق يف  ــط ــرورة االن ــش ــس، عــلــى � ــ� يـــوم اأم
ــل جـــديـــدة خـــارج  ــي ــداخ الــبــحــث عـــن م
مل�شاكل  تفاديا  وهــذا  املحروقات،  قطاغ 

اقت�شادية يف امل�شتقبل.
مهامه  ا�شتلم  هام�س  على  عطار  وقــال 
حاليا  يحتاجوه  مــا  اأن  للطاقة  كــوزيــر 
بخطة  وامل�شتجدات  االأمــور  مواجهة  هو 
الت�شيري  يخ�س  فيما  خا�شة  جــديــدة، 
واحلفاظ على امل�شادر الطاقوية، م�شيفا 

الطاقوي،  ــدان  ــي امل ت�شيري  مهمتهم  اأن 
للحفاظ على االأمن الطاقوي بعيد املدى، 
ين�شى  اأن  الوطني  االقت�شاد  على  لكن 
جديدة  مداخيل  على  والبحث  الــريــع، 

خارج الطاقة.
ــد اجلــديــد على  ــواف ــار ال ــش بــاملــقــابــل، اأ�
ماأمن  يف  توجد  اجلزائر  اأن  اإىل  ــوزارة  ال
 2040 �شنة  غاية  واإىل  حاليا  طاقوي 
من  هائل  احتياطا  منتلك  واأننا  خا�شة 

الغاز والنفط.

رزيق يرت�أ�ض �جتماعا حول نظام �لرقابة على م�صتوى مفت�صيات �حلدود

�إن�صاء فروع لبنوك عمومية يف �خلارج 

بالدهان يجتمع مب�صتثمرين جز�ئريني مقيمني باملهجر
وزير �لطاقة يدعو للبحث عن مد�خيل 

جديدة خارج �ملحروقات

�صرورة رفع مردود �لبطاطا �إىل �أكرث
 من 40 طنا للهكتار �لو�حد
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البحث عن
 "ثقاللت املال"...

 حني يختلط اجل�شع 
بحب املغامرة 

افتتاح  ــس،  ــ� اأم يـــوم  مــالــيــزيــا،  اأعــــادت 
املـــدار�ـــس مــن جــديــد بــعــد 3 اأ�ــشــهــر من 
اإجــــراءات  الـــذي جــاء �شمن  االإغــــلق 
فريو�س  تف�شي  دون  للحيلولة  احرتازية 

كورونا امل�شتجد)كوفيد-19(.
من  العديد  تناقلتها  اأخــبــار  وبح�شب 
املرحلة  ــاإن  ف املحلية،  االإعـــلم  و�شائل 
لطبيعتها  املــدار�ــس  عـــودة  مــن  االأوىل 
ال�شفن اخلام�س وال�شاد�س  �شملت طلب 
عدد  بلغ  حيث  االبــتــدائــيــة،  باملرحلة 
املــدار�ــس الــتــي عـــادت لــلــدرا�ــشــة خلل 
مدار�س  بن  ما   2440 االأوىل،  املرحلة 

حكومية واأخرى دولية.
وكانت وزارة الرتبية والتعليم املاليزية 
لطبيعتها  املدار�س  عــودة  قبل  حري�شة 
على ن�شر تو�شيات تطالب من خللها كافة 
املعنين بالت�شديد على االلتزام بقواعد 
االجتماعي،  والتباعد  العامة  النظافة 
موقعها  على  بيان  يف  الوزارة  اأو�شحت  اإذ 
طالًبا  و440  األف   500 اأن  االإلكرتوين 
درا�شتهم،  االأوىل  باملرحلة  �شي�شتاأنفون 
لن تزيد  الف�شول  كثافات  اأن  اإىل  م�شرية 
20 طالًبا، واأن كل �شف �شتوجد به  على 
الطلب،  حــرارة  درجــات  لقيا�س  اأجهزة 
�شتوا�شل  املدار�س  اأن  اإىل  اأو�شحت  كما 
تعليق االأن�شطة الريا�شية بها، اإىل جانب 
حظر تناول اأية اأطعمة داخل ال�شفوف.

الحقة  اأوقـــات  يف  �شتعلن  اأنها  وذكــرت 
بقية  فيها  �شت�شتاأنف  التي  املواعيد  عن 

املراحل التعليمية درا�شتها.
لقوا  ا  �شخ�شً  121 اأن  بالذكر  جدير 
ب�شبب فريو�س كورونا  ماليزيا  حتفهم يف 
�شهدتها  اإ�شابة  و590  اآالف   8 اأ�شل  من 

البلد.
وبلغ عدد املتعافن 8 اآالف و186، مقابل 

ن�شطة. حالتهم  زالت  ال  ا  �شخ�شً  283

ذكرت وكالة االأنباء الر�شمية يف 
البلد  اأن  اأم�س،  ال�شمالية  كوريا 
بعمل  للقيام  خطط  تعليق  قررت 
اجلنوبية،  كــوريــا  �شد  ع�شكري 
قوات  اأن  اإىل  تقرير  اأ�شار  فيما 
مكربات  تزيل  ال�شمالية  كوريا 
على  و�شعتها  ــد  ق كــانــت  �ــشــوت 

احلدود يف الفرتة االأخرية.
ال�شيا�شي  التوتر  وتزايدت حدة 
اعرتا�س  ب�شبب  الكوريتن  بن 
جماعات  خطط  على  يانغ  بيونغ 
يــقــودهــا مــنــ�ــشــقــون يف اجلــنــوب 
الإطـــلق مــنــ�ــشــورات دعــائــيــة يف 
ال�شمال. كما تاأجج التوتر ب�شبب 
بعقوبات  تتعلق  مفاو�شات  تعرث 
كوريا  على  مفرو�شة  اقت�شادية 
برناجمها  بــ�ــشــبــب  الــ�ــشــمــالــيــة 

للأ�شلحة النووية.
االأنباء  وكالة  تقرير  يف  وجــاء 
الزعيم  اأن  الــكــوريــة  املــركــزيــة 
اجتماعا  تراأ�س  اأون  جونغ  كيم 

الع�شكرية  للجنة  الفيديو  عرب 
اأول  احلــاكــم  للحزب  املــركــزيــة 
خلله  احلــا�ــشــرون  تفقد  اأمــ�ــس 
اأن  قبل  الراهن  الو�شع  تطورات 
التحرك  خطط  تعليق  يــقــرروا 
اجلنوبية،  كوريا  �شد  الع�شكري 
وتابع التقرير اأن اللجنة ناق�شت 
ــدد اإجـــراءات  كــذلــك وثــائــق حت
لتعزيز قوة الردع يف البلد، كما 
اجلنوبية  كــوريــة  وكــالــة  قــالــت 
للأنباء نقل عن م�شادر ع�شكرية 
اأفــرادا يف  اإن  مل تذكرها باال�شم 
�شوهدوا  ال�شمالية  كوريا  جي�س 
مكربات  ع�شرة  نحو  يزيلون  وهم 
منزوعة  املنطقة  قـــرب  �ــشــوت 
اأيــام  بعد  االأربــعــاء  يــوم  ال�شلح 

فقط من تركيب نحو 20 منها.
هذه  من   40 نحو  ال�شمال  واأزال 
االأجهزة بعد اأن وقعت الكوريتان 
جميع  لوقف   2018 يف  اتفاقا 

االأعمال العدائية.

كوريا ال�شمالية تعلق خطط عمل 
ع�شكري �شد كوريا اجلنوبية

ماليزيا تعيد فتح املدار�ش بعد اأ�شهر 
من الإغالق ب�شبب كورونا

وفاة زوجة ال�شهيد اأحمد يا�شني موؤ�ش�ش حما�ش
توفيت، م�ساء اأول اأم�ص، مبدينة غزة 
موؤ�س�ص  يا�سني،  اأحمد  ال�سيخ  زوجــة 
"حما�ص"،  االإ�سامية  املقاومة  حركة 

بعد �سراع مع املر�ص.
ال�سهيد  اأخ  ابــن  يا�سني،  ن�سيم  وقــال 
اأحمد يا�سني، "توفيت اليوم يف مدينة 
غزة زوجة ال�سهيد )زوج عمه( اأحمد 
يا�سني، حليمة يا�سني )76 عاما( بعد 

�سراع مع املر�ص".
"حما�ص"  حــركــة  قــالــت  جهتها  مــن 
والر�سا  الت�سليم  "ببالغ  بــيــان:  يف 
اإ�سماعيل  ينعى  وقـــدره،  اهلل  بق�ساء 
للحركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  هنية 
الفل�سطيني،  �سعبنا  جــمــاهــري  اإىل 
احلاجة  واالإ�سامية،  العربية  واأمتنا 
ال�سهيد  يا�سني زوجة  املجاهدة حليمة 
يا�سني"،  اأحمد  ال�سيخ  املوؤ�س�ص  القائد 

وافتها  اأنــهــا  البيان  يف  هنية  م�سيفا 
بالت�سحية  حافلة  م�سرية  بعد   ، املنية 
اإىل جانب  وال�سرب والعطاء، والوقوف 
�سيخ املجاهدين يف مراحله كافة، الفتا 
اإىل اأنها املراأة ال�سابرة املحت�سبة التي 
عا�ست مع ال�سيخ، وتنقلت يف كل مراحل 
وحتملت  واجلهادية،  الدعوية  حياته 
االعتقال  رهن  طويلة  �سنوات  غيابه 

ثم ا�ست�سهاده رحمه اهلل.

مت   ،2004 عــــام  مـــار�ـــص   22 ويف 
اأحمد يا�سني، يف ق�سف  ال�سيخ  اغتيال 
الفجر  �ساة  تاأديته  عقب  اإ�سرائيلي، 
مدينة  �سرقي  مــنــزلــه،  مــن  بــالــقــرب 

غزة.
واأ�س�ّص يا�سني، برفقة اآخرين، يف قطاع 
غزة، يوم 14 دي�سمرب 1987، تنظيما 
ملقاومة "االحتال االإ�سرائيلي"، اأطلق 

عليه ا�سم "حركة حما�ص".

املرحلة الأوىل من عودة الدرا�ضة �ضملت طالب ال�ضفني ال�ضاد�ص واخلام�ص البتدائيني

حليمة يا�ضني )76 عاما( بعد �ضراع مع املر�ص

ق.د

ق.د

قدمت هرنيتا فور، مديرة منظمة االأمم 
املتحدة للطفولة )يوني�شيف( اإىل جمل�س 
رئي�شية  مطالب   5 اأم�س،  الــدويل،  االأمــن 
ال�شراعات  مناطق  يف  االأطــفــال  حلماية 

امل�شلحة.
واأو�شحت فور، يف جل�شة منعقدة باملجل�س 
عرب دائرة تليفزيونية: "نحن بحاجة اإىل 
للدعوة  ملجل�شكم  املوحد  وال�شوت  الدعم 
رئي�شية"،  جماالت  خم�شة  يف  العمل  اإىل 
حيث دعت لتوقيع اأطراف النزاع الذي مل 
يوقعوا بعد على خطط حماية االأطفال، 
للتجنيد  املحتجزين  الــفــورى  واالإفــــراج 
املواطنن  ــادة  ــاإع ب طالبت  كما  ـــريه،  وغ
واال�شتثمار  ــهــم،  اأوطــان اإىل  واأطــفــالــهــم 
يف  دجمهم  مت  الذين  االأطــفــال  تعليم  يف 
اإجــراءات حلناية  تلك االأوطــان، واتخاذ 
البنية التحتية للمياه وال�شرف يف مناطق 

ال�شراع.
ــاق جمل�س االأمـــن يف  ــف اإخ وحـــذرت مــن 
حتقيق تلك املطالب اخلم�شة، قائلة: "اإذا 

خذلنا اأطفالنا فاإننا نخذل امل�شتقبل".
ي�شري  اأمميا  تقريرا  اجلل�شة  ناق�شت  كما 
انتهاك  األـــف   25 مــن  اأكـــرث  حـــدوث  اإىل 
ج�شيم حلقوق االأطفال، يف 2019، وت�شمل 
"جتنيد  هــي:  حمــددات  االنتهاكات  تلك 
واغت�شابهم،  وت�شويههم  وقتلهم  االأطفال 
وامل�شت�شفيات،  املــدار�ــس  على  والهجمات 

ومنع و�شول امل�شاعدات االإن�شانية".

"يوني�شيف" تقدم
 5 مطالب ملجل�ش 

الأمن حلماية 
الأطفال مبناطق 

ال�شراعات

ق.د

ق.د

اأوروبــي،  برملاين  األف  من  اأكر  وقع 
ر�سالة يعار�سون فيها "ب�سدة" خطط 
ال�سفة  مــن  اأجـــزاء  ل�سم  اإ�سرائيل 
الغربية املحتلة، حيث تثري الر�سالة 
املقرتحات  بــ�ــســاأن  جــديــة  خمـــاوف 
االإ�سرائيلية وتدعو اإىل اتخاذ ردود 

منا�سبة.
الر�سالة  على  املوقعني  �سمن  ومــن 
بريطانيا،  نــائــبــا   240 مــن  اأكــــر 
الربيطانية   ــة  االإذاع هيئة  بح�سب 
االإ�سرائيلية  ال�سفارة  اإن  قالت  التي 
االأمر،  على  التعليق  رف�ست  لندن  يف 
اإذ ياأتي ن�سر الر�سالة يف عدة �سحف 
عملية  بدء  اإمكانية  من  اأ�سبوع  قبل 

ال�سم.
ال�سلطة  تقا�سم  على  اتفاق  ووفــق 

بني حزبي "الليكود" و"اأزرق اأبي�ص" 
احلكومة  ت�سكيل  اإىل  ــاد  ق والـــذي 

االإ�سرائيلية احلالية، ال�سهر املا�سي، 
ال�سم  مقرتح  طــرح  املمكن  من  فاإنه 
جويلية   1 مــن  اعــتــبــارا  للت�سويت 

املقبل.
ــــوزراء  ــروع رئــيــ�ــص ال ــس ــ� ويــقــود امل
اإىل  ي�سعى  الــذي  نتنياهو،  بنيامني 
على  االإ�سرائيلية  ال�سيادة  ب�سط 
ــن الــ�ــســفــة الــغــربــيــة بها  اأجـــــزاء م

م�ستوطنات يهودية.
هذا وت�سهد ال�سفة الغربية املحتلة 
اإ�سرائيل  عزم  مع  متزايدة  توترات 
�ــســم مــا يــزيــد عــن 30 بــاملــائــة من 

م�ساحتها ال�سهر املقبل.
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منزلني  اأم�ص،  االإ�سرائيلي،  االحتال  قوات  هدمت 
"البناء بدون  الغربية، بدعوى  ال�سفة  فل�سطينيني، و�سط 

ترخي�ص يف مناطق م�سنفة ج".
وقال �سهود عيان، اإن قوة ع�سكرية داهمت بلدة بيت �سريا، 

غربي رام اهلل، وهدمت منزال قيد االإن�ساء.
ويف وقت �سابق من اأم�ص، هدمت جرافات اإ�سرائيلية منزال 
يف بلدة بيتونيا غربي رام اهلل، بذات الذريعة، حيث متنع 
اإ�سرائيل الفل�سطينيني من البناء يف املناطق "ج"، التي تقع 

حتت �سيطرتها.

منطقة  يف  بجروح  اآخر  واأ�سيب  تركي  جندي  قتل 
جراء  تركيا  �سرقي  جنوب  احلدودية  اأوفا"  "يوك�ساك 

نريان اأطلقت من اجلانب االإيراين.
اأن  اأم�ص،  الرتكية،  الدفاع  وزارة  عن  �سادر  بيان  واأفاد 
اجلانب  من  اأطلقت  بنريان  بجروج  اأ�سيبا  اثنني  جنديني 
ومراقبة  ا�ستطاع  دورية  خال  احلدود،  من  االإيراين 
اأوفا احلدودية مع  للوحدات الرتكية يف منطقة يوك�ساك 
مات  حيث  امل�ست�سفى،  اإىل  نقا  امل�سابني  اأن  م�سيفا  اإيران، 
اأحدهم متاأثرًا بجراحه رغم كل حماوالت االأطباء الإنقاذ 

حياته.

من  ا  �سخ�سً  28 وفاة  عن  اأم�ص،  املتحدة،  االأمم  اأعلنت 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  اإ�سابتهم  جراء  بها  العاملني 

)كوفيد-19(.
فيلوت�سي،  األك�سندرا  عن  �سادر  بيان  بح�سب  ذلك  جاء 
يف  االأممية  للمنظمة  االإقليمي  املكتب  با�سم  املتحدثة 
جنيف، حيث اأو�سح البيان اأن عدد امل�سابني بالفريو�ص من 
العاملني باملنظمة االأممية بلغ 1140 حتى االأحد املا�سي 

حتفهم. لقوا   28 بينهم  من  اجلاري،  جوان   21
البلدان  حول  تفا�سيل  اأية  االأممية  املتحدثة  تقدم  ومل 

واملكاتب التي يعمل بها هوؤالء املوظفون االأمميون.

جراء  جنود   6 واإ�سابة  مقتل  عن  اأم�ص،  ال�سوري،  النظام  اأعلن 
وجنوب  وو�سط  �سرقي  ع�سكرية  مواقع  طال  متزامن  "عدوان" 

غربي الباد، دون اأن يحدد من قام به.
اأم�ص  ت�سدت  اجلوية  "الدفاعات  باأن  اإعامية،  و�سائل  واأفادت 
غرب(  ال�سويداء)جنوب  بريف  ال�سحن  تل  اأجواء  يف  لعدوان 
ال�سخنة)قريبة من  الزور)�سرق( ومنطقة  وكباجب بريف دير 

دير الزور تتبع اإداريا ملحافظة حم�ص/ و�سط(.
اأهداف  ظهرت  اإنه  قوله  ت�سمه،  مل  ع�سكري  م�سدر  عن  ونقلت 
جوية معادية)مل يحدد تبعيتها( قادمة من �سرق و�سمال �سرق 
تدمر)و�سط �سوريا( واأطلقت عدة �سواريخ باجتاه بع�ص مواقعنا 

الع�سكرية يف كباجب غرب دير الزور ومنطقة ال�سخنة.

بدعوى  االإ�سرائيلي،  االحتال  بنريان  اأم�ص،  فل�سطيني،  اأ�سيب 
قيامه و3 اآخرين باإلقاء زجاجات حارقة جتاه م�ستوطنة، و�سط 

ال�سفة الغربية املحتلة.
فل�سطينيني   4 جتاه  النار  اأطلقوا  مقاتليه  اإن  االحتال  وقال 
األقوا زجاجات حارقة على �سور م�ستوطنة بيت اإيل قرب رام اهلل، 
مو�سحا اأن فل�سطينيا اأ�سيب نتيجة اإطاق النار، ومت اعتقال اآخر 

فيما متكن اثنان اآخران من الفرار.
خطورة  مدى  بيانه  يف  االإ�سرائيلي  االحتال  يو�سح  مل  فيما 

اإ�سابة ال�ساب الفل�سطيني.

مقتل جندي تركي بنريان 
اأطلقت من اجلانب الإيراين

الإعالن عن وفاة 28 من العاملني 
بالأمم املتحدة ب�شبب كورونا

مقتل واإ�شابة 6 جنود �شوريني يف 
"عدوان" جمهول

اإ�شابة فل�شطيني بر�شا�ش 
اإ�شرائيلي و�شط ال�شفة الغربية

الحتالل الإ�شرائيلي يهدم 
منزلني و�شط ال�شفة الغربية

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل اأكرث من األف برملاين اأوروبي يعار�شون خطط اإ�شرائيل ل�شم ال�شفة
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خري الدين زط�شي: )رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم( 

نبيل الكوكي :)مدرب وفاق �شطيف(
عبد الهادي. ب

التهمي�ص  باتنة  �سباب  لفريق  ال�سبانية  الفئات  تعي�ص 
اإدارة  طرف  من  املتبعة  ال�سيا�سة  ب�سبب  وذلك  والامباالة 
نرى  مرة  كل  ففي   اليوم  وليد  لي�ص  االإهمال  فهذا  الفريق 
من يريد تراأ�ص فريق الكاب يوؤكد على اأنه �سيعمل جاهدا 
العك�ص  اأن  اإال  للكاب  ال�سبانية  للفئات  االعتبار  ــادة  الإع
املوا�سم  يف  الفريق  مدر�سة  جعل  ما  متاما  يحدث  الذي  هو 
االأخرية تعي�ص على واقع االإهمال وبعد االإطاع على نتائج 
الوطنية  الرابطة  موقع  م�ستوى  على  ال�سبانية  الفئات 
لكرة القدم فاإن ال�سىء فتبني ان النتائج الكارثية ملختلف 
الفئات ال�سبانية للكاب والتي حملت يف طياتها نتائج ثقيلة 
اأقل  فئة  م�ستوى  على  �سجلت  نتيجة  اأح�سن  وتبقى  جدا 
17 و19 �سنة اللذان متكنا من بلوغ الدور الثمن نهائي  من 
من مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية واأق�سيا ب�سرف وهو ما ربطه 
ال�سغرى  الفرق  تعي�سها  التي  االإهــمــال  بحالة  املتتبعون 

للكاب منذ �سنوات.
تعي�سها  التي  والت�سيب  االإهمال  حالة  املتتبعون  ف�سر  كما 
تعاقبوا  اللذين  الروؤ�ساء  ب�سبب  للكاب  ال�سبانية  الفئات 
يبحثون  راحوا  اأين  االأوىل  بالدرجة  الفريق  اإدارة  على 
الفريق  اأموال  تبذير  خال  من  ال�سهرة  �سراء  ويحاولون 
بها  والتباهي  االألقاب  ح�سد  على  قادرين  العبني  ل�سراء 

لكن يف االأخري مل يحدث هذا االأمر واالأكر من ذلك فاإنهم 
دا�سوا على اأحام العبني �سغار كانوا يحلمون بذهاب بعيدا 

يف م�سوارهم الكروي.
املو�سم  خال  للكاب  القادمة  االإدارة  هوية  كانت  ومهما 
املقبل �سواء ببقاء الرئي�ص احلايل فرحات زغينة اأو رحيله 
اإعادة  على  ملزم  �سيكون  اجلميع  فاإن  اأخر  �سخ�ص  وقدوم 

االعتبار لهذه الفئة واإعطائها 
واالهتمام  املـــال  مــن  حقها 

لبع�ص  عنها  الــتــنــازل  اأو 
االأطـــــــراف الــتــي اأكــــدت 
والفكرية  املالية  قدرتها 
هذه  تنظيم  اإعــــادة  على 

للواجهة  واإعادتها  الفئة 
البطاقة  منحها  ب�سرط 

وهو  الــبــيــ�ــســاء 
مـــا اعــتــربه 

ن  و لكثري ا
بـــاحلـــل 

ــص  اأر� على  جت�سيده  حــالــة  يف  االأمــثــل 
الواقع وهو ما �ستناق�سه اجلمعية العامة للفريق.

بعد اأن تداول حميط الكاب اإ�سم املدرب التون�سي بوعكاز 
الذي درب عدة اأندية جزائرية وخا�ص اأخر جتربة مع 
فريق اأهلي برج بوعريريج وذهب البع�ص اإىل حد التاأكيد 
اأنه املدرب القادم للفريق خرجت اإدارة النادي عن �سمتها 
واأكدت اأن هذا االأخري غري موجد يف مفكرتها يف وقت عاد 
من  احلالية  االإدارة  على  وي�سغطون  ليطالبون  االأن�سار 
ر�سيد  الق�سنطيني  املــدرب  مع  التعاقد  يف  االإ�سراع  اأجل 

بوعراطة الذي يبقى ح�سبهم املدرب االأن�سب للكاب.
من جهة اأخرى فاإن مقرتح التعاقد مع املدرب الق�سنطيني 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  الفريق  قاد  واأن  له  �سبق  الذي 
وتكرارا  مرارا  اأكد  الكاب  مع  له  جتربة  اأخر  يف  االأوىل 
يحمله  الــذي  النادي  هذا  من  عر�ص  اأي  يرف�ص  لن  اأنــه 
اأجل  من  املالية  التنازالت  ببع�ص  حتى  ويقبل  قبله  يف 
اإ�سم  تــداول  اأن  كما  اإ�ستثنائية  كحالة  عليه  االإ�سراف 
توفيق  �سيحة  املــدرب  خلافة  بوعكاز  التون�سي  املــدرب 

الإدارة  االنتقادات  من  موجة  خلف  القادم  املو�سم  خال 
التعاقد  طلب  جددوا  اللذين  االأن�سار  طرف  من  الفريق 
املدرب  ح�سبهم  يبقى  الذي  بوعراطة  ر�سيد  املــدرب  مع 

االأن�سب للفريق. 
وعلى �سعيد اآخر اأ�سارت اإدارة النادي اأنها تلقت موؤخرا 
رئا�سة  يف  رغبتهم  عن  عربوا  اأ�سخا�ص  من  مطالب  عدة 
جلنة االأن�سار خال املو�سم القادم مع االإ�سارة اأن رئي�ص 
جلنة االأن�سار الذي عمل يف بداية املو�سم رفقة اأع�سائه 
تو�سيح  دون  املهمة  هذه  من  اإن�سحابهم  عن  اأعلنوا  قد 

االأ�سباب.
االإجماع  يتم  اأن  املفرت�ص  من  فاإنه  مت�سل  �سياق  ويف 
خال  االأن�سار  للجنة  اجلديد  الرئي�ص  على  واالإتفاق 
جلنة  تن�سيب  يتم  اأن  قبل  القادمة  العامة  اجلمعية 
اإنتخابات من اأجل تر�سيمه كما هو معمول وفقا لتقاليد 

النادي.

عرفت االأو�ساع ال�سائدة يف بيت احلراكتة حالة 
االإهمال منذ توقف البطولة ب�سبب الكورونا، كما 
اأن الكثري من املتتبعني ل�سوؤون االإحتاد مل يخفوا 
ي�سعب  مظلم  نفق  يف  الدخول  مغبة  من  تخوفهم 
ما تبقى من جوالت،  التاأقلم مع جمريات  خاله 
حقيقية  كارثة  حــدوث  مغبة  من  الكثري  وحــّذر 
ــرية  االأخ التحركات  اأن  املتتبعني  بع�ص  وف�ّسر 
اأن  واأرادوا  الغليان  حلالة  انعكا�ص  باأنها  لاأن�سار 
حتى  االآن  من  ال�سورة  يف  االإنقاذ  جلنة  ي�سعوا 
تتوا�سل  اأن  قبل  الازم  بال�سكل  ح�ساباتها  ت�سع 
التي قد توؤثر ب�سورة مبا�سرة  الت�سيريية  املهازل 

على الت�سكيلة يف ما تبقى من عمر البطولة.
كما اأن ال�سيء املاحظ االإهمال الكلي من ناحية 
التي  املتطلبات  اآخــر  مواكبة  وعــدم  امل�سرّيين 

حيث  البطولة  ا�ستئناف  قبل  ت�سويتها  يفرت�ص 
مل�سنا غيابا كليا للم�سريين وهو ما زاد من هيجان 
مير  التي  املاأ�ساة  من  غ�سبه  اأبدى  الذي  اجلمهور 
بها االإحتاد حمّذرين من عواقب االإهمال احلا�سل 
حال  يف  جديدة  كارثة  حــدوث  ا�ستبعاد  وعــدم 
املوا�سلة على هذا احلال ومل يفهم ع�ساق اللونني 
الغياب  وخلفيات  االأ�ــســبــاب  ــود  ــس واالأ� االأبي�ص 
نف�سه  الــوقــت  يف  وا�ــســلــوا  بــل  للم�سرّيين  الكلي 
�سيا�سة الهروب اإىل االأمام والتهرب من امل�سوؤولية 
من  يتنباأ  ــاد  االإحت جمهور  جعل  ما  لهم،  املوكلة 
ي�سعب  معقدة  اأزمــة  يف  الدخول  باإمكانية  االآن 
اخلروج منها، يف ظل ال�سراعات اخلفية والت�ستت 
ي�سجل  مل  الذي  امل�سرّي  املكتب  اأع�ساء  مييز  الذي 

اجتماعا منذ توقف البطولة.

يكون رئي�ص الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد 
الكرمي مدوار قد التقى مبمثلي اأندية ال�سرق يف 
ق�سنطينة  مبدينة  والثاين  االأوىل  الرابطتني 
مثلما هو مربمج، وهذا للنظر يف ق�سية اإ�ستكمال 
املو�سم اجلاري من عدمه، ويعد اللقاء هو الثاين 
الغرب  ــة  ــدي اأن لــقــاء  بعد  للرابطة  نــوعــه  مــن 
اجلزائري ويرمي كما هو معلوم اإىل بحث كيفية 
ا�ستئناف  حــال  يف  ال�سحي  الربتوكول  تطبيق 
املا�سي  مار�ص  منت�سف  منذ  املتوقفة  املناف�سة 

ب�سبب فريو�ص كورونا .
ا�ستئناف  ب�سعوبة  تقر  االأندية  معظم  واأن  كما 
الربتوكول  تطبيق  ا�ستحالة  ب�سبب  البطولة 
وكذلك  وانــعــدامــهــا  ــات  االإمــكــان لقلة  ال�سحي 
لل�سروط  تفتقر  التي  الريا�سية  الهياكل  م�ساكل 
املطلوبة، وكانت عدة فرق قد اأعربت عن رغبتها 

يف ا�ستئناف املناف�سة وفق ما توفر من و�سائل على 
كبرية  معار�سة  وجــود  مع  �سطيف،  وفــاق  غــرار 
املنتمية  االأندية  باقي  من  املناف�سة  ال�ستكمال 

للجهة ال�سرقية. 
اأندية  �سروع  عن  مقربة  م�سادر  وك�سفت  هذا 
الهواة  بطولة  يف  النا�سطة  ال�سرقية  القاعدة 
وما بني اجلهات يف تنظيم �سفوفها، حت�سبا لعقد 
التزامها  اجتماع م�سرتك بعيدا عن االأ�سواء مع 
املتعلقة  وال�سحية  الوقائية  القواعد  باحرتام 
موحد  بقرار  اخلروج  بغية  وذلك  كورونا،  بوباء 
منت�سف  منذ  املجمدة  املناف�سة  م�ستقبل  يخ�ص 
�سهر مار�ص املنق�سي، بكل اآثارها ال�سلبية وح�سب 
اإليه النوادي  ذات امل�سادر، فاإن هذا اللقاء دعت 
ال�سعود،  اأجل  من  بال�سراع  واملعنية  النفوذ  ذات 
املهددين  دائــرة  يف  املتواجدة  الفرق  تاأمل  فيما 

منفذا  االجــتــمــاع  هــذا  يكون  اأن  يف  بال�سقوط 
للمطالبة باإلغاء املناف�سة واعتماد مو�سم اأبي�ص، 
عن  ف�سا  ال�سعبة،  وظروفها  لو�سعيتها  نظرا 
ال�سحي  الربوتوكول  ملحتوى  التقيد  عن  عجزها 

للفاف.
من جهة اأخرى، يدور حديث حول ت�سكيل خلية 
ت�سم 5 روؤ�ساء ممثلني عن نظرائهم الأندية ال�سرق 
لاجتماع  التح�سري  مهمة  لها  اأوكلت  الهاوية، 
االت�سال باجلهات  ال�سالف ذكره من خال ربط 
املعنية، اإىل جانب رئي�سي رابطتي الهواة وما بني 
واالأر�سية  املائم  املناخ  توفري  اأجل  من  اجلهات 
حد  لو�سع  اجلماعي  الطموح  ظل  يف  املنا�سبة 
نهائي  وب�سكل  احل�سم  وبــاملــرة  القائم  للجدل 
جميع  تر�سي  بطريقة  لكن  املناف�سة،  م�سري  يف 

االأطراف.

بعد  اإرتياحها  عــن  �سطيف  وفــاق  اإدارة  اأعــربــت 
الت�سريحات االأخرية التي اأدىل بها رئي�ص االحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي بخ�سو�ص 
يف  بــلــوزداد  ل�سباب  احلــايل  املو�سم  لقب  منح  عــدم 
اإنت�سار  ب�سبب  اجلــاري  املو�سم  بطولة  توقف  حال 
فريو�ص كورونا، وترتقب اإدارة الوفاق الطريقة التي 
�ستختارها الفاف للف�سل يف هوية املتوج بلقب املو�سم 
اجلاري، ويف حال توقف البطولة فاإن الوفاق �سيكون 
معنيا بامل�ساركة يف رابطة االأبطال االإفريقية خال 
املو�سم القادم على اعتبار اأنه �ساحب املرتبة الثانية 
واللوائح تن�سل على م�ساركة  االأن  يف الرتتيب حلد 

�ساحبي املرتبة االأوىل والثانية يف هذه امل�سابقة.
وعقد رئي�ص جمل�ص اإدارة الوفاق عزالدين اأعراب 
من  للوفاق  ال�سبانية  الفئات  م�سوؤويل  مع  اإجتماعا 
املو�سم  خال  عليها  املتح�سل  النتائج  تقييم  اأجــل 
عقود  متديد  بخ�سو�ص  االإتفاق  عن  ف�سا  الفارط 

ال�سبانية،  االأ�سناف  خمتلف  يف  املتاألقني  الاعبني 
واأكد رئي�ص جمل�ص االإدارة اأعراب بخ�سو�ص اأهداف 
الوفاق يف املرحلة املقبلة قائا :"هدفنا يف الفرتة 
ولهذا  ال�سابة،  باملواهب  االهتمام  �سيكون  املقبلة 
وتقنيني  �سابقني  العبني  ت�سم  جلنة  تكوين  قررنا 
اأجل  من  وتقييمهم  النادي  �سبان  ملعاينة  حمليني، 
يف  االأول  للفريق  خــزانــا  يكونوا  حتى  تــاأطــريهــم 

امل�ستقبل".
املدافع  عقد  بف�سخ  �سطيف  ــاق  وف اإدارة  وقــامــت 
جزء  عن  تنازل  اأن  بعد  بالرتا�سي  يحي  بن  حممد 
من م�ستحقاته املالية، وح�سر مرا�سيم الف�سخ كل من 
رئي�ص جمل�ص اإدارة النادي الدكتور عزالدين اأعراب 
وحمامي الفريق نبيل بن نية وكذا و�سيط الاعبني، 
ومت الطاق بني الفريق والاعب يف ظروف ممتازة 
وفق  باالأخوي  الفريق  اإدارة  و�سفته  جوي  و�سط 

تقليد را�سخ يف معامات الوفاق مع العبيه.

اأنه م�ستعد  قال مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
لتجديد عقده مع الوفاق فور العودة اإىل اجلزائر 
املقبلة،  ــام  االأي يف  البلدين  بني  احلــدود  فتح  بعد 
ــرة  امل هـــذه  كــثــريا  متحم�سا  الــكــوكــي  بـــدا  حــيــث 
الكوكي  اأكد  فقد  ذلك  من  واالأكر  العقد  لتجديد 
عدم و�سع �سروط مالية م�سبقة حيث قال املدرب 
من  جزء  على  :"التنازل  ال�سدد  هذا  يف  التون�سي 
م�ستحقاتي املالية ال ي�سكل اأي م�سكل بالن�سبة يل 
واأتفهم ظروف الفريق"، كما مل يفوت املدرب نبيل 
الكوكي الفر�سة للدفاع مرة اأخرى عن الوفاق بعد 
احلملة التي طالته من بع�ص االأطراف بعد ق�سية 
اأن الوفاق  الت�سجيل ال�سوتي قائا يف هذا ال�سدد 
من  يقلل  اأو  ي�سكك  اأن  الأحد  ميكن  وال  كبري  فريق 
من  عليها،  حت�سل  التي  واالألــقــاب  الفريق  نزاهة 
الوفاق  مع  الكوكي  اأخر مل تتغري طموحات  جانب 
وقال  النادي  عرفها  التي  االأخــرية  العا�سفة  رغم 
هو  الرئي�سي  وهدفه  طموحه  اأن  التون�سي  املدرب 
االأقل  على  لقب  للنادي  االأوفياء  االأن�سار  اإهــداء 
الفرتة  يف  الر�سمية  املناف�سة  اإىل  العودة  حال  يف 

املقبلة. 

الهاوي  الــنــادي  رئي�ص  حتركات  تتوا�سل 
اأعلن  ــذي  ال ــاب  رق �سمري  العلمة  ملولودية 
كرئي�ص  الــبــقــاء  يف  رغــبــتــه  عــن  �ــســراحــة 
وبالتايل  االوملبية  العهدة  ــام  واإمت للفريق 
وهذا  اأخــر  ملو�سم  للفريق  كرئي�ص  البقاء 
على الرغم من التحركات الكثرية التي يقوم 
ال�سلطات  مبعية  الهاوي  النادي  اأع�ساء  بها 
الثقة  �سحب  قرار  تر�سيم  اأجل  من  املحلية 
تاأ�سي�سية  جمعية  اإجــراء  اإىل  واملــرور  منه 
ثم انتخابية، وهذا يف وقت توجه رقاب اإىل 
ب�سطيف  والريا�سة  ال�سباب  مديرية  مقر 
èمن اأجل التاأكيد على رغبته يف املوا�سلة و
عقد جمعية عامة عادية لتقدمي ح�سيلته 
املالية واالأدبية وفق القوانني دون احلديث 

متاما عن ا�ستقالته من الفريق.
ويف املقابل فاإن اأع�ساء الهيئة املوؤقتة لت�سيري 
النادي الهاوي منحوا رقاب اآخر مهلة خال 
هذا االأ�سبوع من اأجل ت�سليم التقرير املايل 
تقدمي  اإىل  �سي�سطرون  امل�سريين  فــاإن  واإال 
�سكوى �سد رقاب على م�ستوى حمكمة العلمة 
ح�سبهم  ال�سعبة  الو�سعية  الأن  االبتدائية 
والتي مير بها النادي ال حتتمل التاأجيل مرة 

امل�ستمرة  االت�ساالت  ظل  يف  خا�سة  اأخرى، 
مب�ستحقاتهم  للمطالبة  الاعبني  قبل  من 
مع التهديد يف نف�ص الوقت برفع �سكاوى �سد 

الفريق يف جلنة املنازعات.
وعلمت "االأورا�ص نيوز" من م�سادر موثوقة 
قــررت  الــفــريــق  يف  الفاعلة  االأطــــراف  اأن 
مبا�سرة  لاعبني،  كاملة  اأجــور   05 ت�سديد 
بعد اال�ستفادة من االإعانات التي خ�س�ستها 
ال�سلطات املحلية، وذلك بهدف منع اأي العب 
من مغادرة النادي بعد نهاية املو�سم اجلاري، 
نالها  التي  االأجـــور  جمموع  �سريتفع  حيث 
كاملة  اأجــور   08 اإىل  مباركي  القائد  رفقاء 
يف  اخلطوة  هذه  وجاءت  املو�سم،  بداية  من 
ي�ستطيع  لن  النادي  اأن  امل�سريين  اإدراك  ظل 
التحويات  يف  اجلدد  الاعبني  مع  التعاقد 
الديون  ب�سبب  املقبل،  للمو�سم  ال�سيفية 
املعتربة التي خلفتها االإدارات ال�سابقة لدى 
جلنة املنازعات بقيم مالية كبرية، وبالتايل 
على  االإبقاء  هو  املتوفر  الوحيد  احلل  فاإن 
العبي التعداد احلايل، مع ترقية عدد قليل 

من الاعبني املتاألقني يف �سنف الرديف. 

اجلزائرية  االحتادية  رئي�ص  ا�ستبعد 
فكرة  زط�سي،  الدين  خري  القدم،  لكرة 
االأوىل  املحرتفة  للرابطة  بطا  تعيني 
للمناف�سة،  النهائي  التوقف  حــال  يف 
املعلقة منذ منت�سف �سهر مار�ص املا�سي 

ب�سبب وباء كورونا امل�ستجد.
:"يف  ت�سريحاته  يف  زط�سي  وقــال 
حال اتخاذ قرار توقيف البطولة 
اعتقد   ال  لها  جــولــة  اآخـــر  عند 
باأننا �سنعني البطل كون البطولة 
مل تذهب اإىل جولتها االأخرية، 
ختام  يبلغ  الــذي  هــو  فالبطل 
يف  الـ30،  اجلولة  اأي  املناف�سة 
اجلزائر  ممثلي  �سنعني  املقابل 
حيث  االإفريقية،  املناف�سات  يف 
االعتبار  بعني  عندئذ  �سناأخذ 
قــبــل توقف  املــ�ــســجــل  الــرتتــيــب 

املناف�سة"      
-2019 الكروي  املو�سم  ي�ستاأنف  وقد 

ب�سبب  مار�ص   16 منذ  املعلق   ،2020
احلجر  ــع  رف ــال  ح يف  كــورونــا  جائحة 
التجمعات  لــعــودة  ال�سماح  و  ال�سحي 
التنفيذي  املكتب  عليه  اتــفــق  مثلما 
يف  القدم  لكرة  اجلزائرية  لاحتادية 

اجتماعه االأخري.
اأح�سن خيار  واأ�ساف زط�سي :" ويبقى 
املناف�سة  ا�ستئناف  هــو  امل�سكلة  لهذه 
اقل  �سنختار  العك�ص  حــال  يف  ولــكــن 
التي  االأندية  و�سن�سرك  �سوء،  احللول 
اإيجاد  يف  منه  مفر  ال  عن�سرا  تبقى 
هما  و  خيارين  �سنواجه  كما  احلــلــول 
توقيف املناف�سة واعتبار املو�سم اأبي�ص 
ترتيب  واعتماد  البطولة  توقيف  اأو 
املكتب  بيد  القرار  ليبقى   ،22 اجلولة 
اإداري،  بــاإجــراء  ولي�ص  الفيديرايل، 
لاأندية  الدعوة  بتوجيه  �سيكون  وهذا 
بعدها  دميقراطي  اإطار  يف  �ستقرر  التي 

�سن�سادق على القرار النهائي".

و�صنختار  �لبطولة  توقف  حال  يف  بطال  ُنعني  "لن 
ممثلي �جلز�ئر يف �ملناف�صات �الإفريقية"

ت�صريحات زط�صي تبعث �الرتياح و�لوفاق 
معني بامل�صاركة يف ر�بطة �الأبطال 

فور  �لوفاق  مع  عقدي  لتجديد  "م�صتعد 
عودتي �إىل �جلز�ئر"

بلما�صي باق على ر�أ�ض �خل�صر ويحدد 
م�صتقبله بعد مونديال 2020

عودة �حلديث على �ملدرب بوعر�طة 
و�لتون�صي بوعكاز خارج �هتمامات �إد�رة �لكاب

مدو�ر يجتمع باأندية �ل�صرق وروؤ�صاء �أندية �لهو�ة يح�صرون لعقد �جتماع فيما بينهم

رقاب ي�صعى الإكمال �لعهدة �الأوملبية 
ويرف�ض �لتنحي من رئا�صة �لبابية  

بيت "�حلر�كتة" يعي�ض على وقع 
�الإهمال و�الأن�صار متذمرون 
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احتاد خن�سلة 
بايزيد �شفيان : )العب ليا�شمكا(

�لفريق" قوة  و�الأن�صار  �ل�صعود  حتقيق  يف  قائمة  "حظوظنا 

بدري. ع

خري الدين زط�شي: )رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم( 

نبيل الكوكي :)مدرب وفاق �شطيف(
عبد الهادي. ب

التهمي�ص  باتنة  �سباب  لفريق  ال�سبانية  الفئات  تعي�ص 
اإدارة  طرف  من  املتبعة  ال�سيا�سة  ب�سبب  وذلك  والامباالة 
نرى  مرة  كل  ففي   اليوم  وليد  لي�ص  االإهمال  فهذا  الفريق 
من يريد تراأ�ص فريق الكاب يوؤكد على اأنه �سيعمل جاهدا 
العك�ص  اأن  اإال  للكاب  ال�سبانية  للفئات  االعتبار  ــادة  الإع
املوا�سم  يف  الفريق  مدر�سة  جعل  ما  متاما  يحدث  الذي  هو 
االأخرية تعي�ص على واقع االإهمال وبعد االإطاع على نتائج 
الوطنية  الرابطة  موقع  م�ستوى  على  ال�سبانية  الفئات 
لكرة القدم فاإن ال�سىء فتبني ان النتائج الكارثية ملختلف 
الفئات ال�سبانية للكاب والتي حملت يف طياتها نتائج ثقيلة 
اأقل  فئة  م�ستوى  على  �سجلت  نتيجة  اأح�سن  وتبقى  جدا 
17 و19 �سنة اللذان متكنا من بلوغ الدور الثمن نهائي  من 
من مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية واأق�سيا ب�سرف وهو ما ربطه 
ال�سغرى  الفرق  تعي�سها  التي  االإهــمــال  بحالة  املتتبعون 

للكاب منذ �سنوات.
تعي�سها  التي  والت�سيب  االإهمال  حالة  املتتبعون  ف�سر  كما 
تعاقبوا  اللذين  الروؤ�ساء  ب�سبب  للكاب  ال�سبانية  الفئات 
يبحثون  راحوا  اأين  االأوىل  بالدرجة  الفريق  اإدارة  على 
الفريق  اأموال  تبذير  خال  من  ال�سهرة  �سراء  ويحاولون 
بها  والتباهي  االألقاب  ح�سد  على  قادرين  العبني  ل�سراء 

لكن يف االأخري مل يحدث هذا االأمر واالأكر من ذلك فاإنهم 
دا�سوا على اأحام العبني �سغار كانوا يحلمون بذهاب بعيدا 

يف م�سوارهم الكروي.
املو�سم  خال  للكاب  القادمة  االإدارة  هوية  كانت  ومهما 
املقبل �سواء ببقاء الرئي�ص احلايل فرحات زغينة اأو رحيله 
اإعادة  على  ملزم  �سيكون  اجلميع  فاإن  اأخر  �سخ�ص  وقدوم 

االعتبار لهذه الفئة واإعطائها 
واالهتمام  املـــال  مــن  حقها 

لبع�ص  عنها  الــتــنــازل  اأو 
االأطـــــــراف الــتــي اأكــــدت 
والفكرية  املالية  قدرتها 
هذه  تنظيم  اإعــــادة  على 

للواجهة  واإعادتها  الفئة 
البطاقة  منحها  ب�سرط 

وهو  الــبــيــ�ــســاء 
مـــا اعــتــربه 

ن  و لكثري ا
بـــاحلـــل 

ــص  اأر� على  جت�سيده  حــالــة  يف  االأمــثــل 
الواقع وهو ما �ستناق�سه اجلمعية العامة للفريق.

بعد اأن تداول حميط الكاب اإ�سم املدرب التون�سي بوعكاز 
الذي درب عدة اأندية جزائرية وخا�ص اأخر جتربة مع 
فريق اأهلي برج بوعريريج وذهب البع�ص اإىل حد التاأكيد 
اأنه املدرب القادم للفريق خرجت اإدارة النادي عن �سمتها 
واأكدت اأن هذا االأخري غري موجد يف مفكرتها يف وقت عاد 
من  احلالية  االإدارة  على  وي�سغطون  ليطالبون  االأن�سار 
ر�سيد  الق�سنطيني  املــدرب  مع  التعاقد  يف  االإ�سراع  اأجل 

بوعراطة الذي يبقى ح�سبهم املدرب االأن�سب للكاب.
من جهة اأخرى فاإن مقرتح التعاقد مع املدرب الق�سنطيني 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  الفريق  قاد  واأن  له  �سبق  الذي 
وتكرارا  مرارا  اأكد  الكاب  مع  له  جتربة  اأخر  يف  االأوىل 
يحمله  الــذي  النادي  هذا  من  عر�ص  اأي  يرف�ص  لن  اأنــه 
اأجل  من  املالية  التنازالت  ببع�ص  حتى  ويقبل  قبله  يف 
اإ�سم  تــداول  اأن  كما  اإ�ستثنائية  كحالة  عليه  االإ�سراف 
توفيق  �سيحة  املــدرب  خلافة  بوعكاز  التون�سي  املــدرب 

الإدارة  االنتقادات  من  موجة  خلف  القادم  املو�سم  خال 
التعاقد  طلب  جددوا  اللذين  االأن�سار  طرف  من  الفريق 
املدرب  ح�سبهم  يبقى  الذي  بوعراطة  ر�سيد  املــدرب  مع 

االأن�سب للفريق. 
وعلى �سعيد اآخر اأ�سارت اإدارة النادي اأنها تلقت موؤخرا 
رئا�سة  يف  رغبتهم  عن  عربوا  اأ�سخا�ص  من  مطالب  عدة 
جلنة االأن�سار خال املو�سم القادم مع االإ�سارة اأن رئي�ص 
جلنة االأن�سار الذي عمل يف بداية املو�سم رفقة اأع�سائه 
تو�سيح  دون  املهمة  هذه  من  اإن�سحابهم  عن  اأعلنوا  قد 

االأ�سباب.
االإجماع  يتم  اأن  املفرت�ص  من  فاإنه  مت�سل  �سياق  ويف 
خال  االأن�سار  للجنة  اجلديد  الرئي�ص  على  واالإتفاق 
جلنة  تن�سيب  يتم  اأن  قبل  القادمة  العامة  اجلمعية 
اإنتخابات من اأجل تر�سيمه كما هو معمول وفقا لتقاليد 

النادي.

عرفت االأو�ساع ال�سائدة يف بيت احلراكتة حالة 
االإهمال منذ توقف البطولة ب�سبب الكورونا، كما 
اأن الكثري من املتتبعني ل�سوؤون االإحتاد مل يخفوا 
ي�سعب  مظلم  نفق  يف  الدخول  مغبة  من  تخوفهم 
ما تبقى من جوالت،  التاأقلم مع جمريات  خاله 
حقيقية  كارثة  حــدوث  مغبة  من  الكثري  وحــّذر 
ــرية  االأخ التحركات  اأن  املتتبعني  بع�ص  وف�ّسر 
اأن  واأرادوا  الغليان  حلالة  انعكا�ص  باأنها  لاأن�سار 
حتى  االآن  من  ال�سورة  يف  االإنقاذ  جلنة  ي�سعوا 
تتوا�سل  اأن  قبل  الازم  بال�سكل  ح�ساباتها  ت�سع 
التي قد توؤثر ب�سورة مبا�سرة  الت�سيريية  املهازل 

على الت�سكيلة يف ما تبقى من عمر البطولة.
كما اأن ال�سيء املاحظ االإهمال الكلي من ناحية 
التي  املتطلبات  اآخــر  مواكبة  وعــدم  امل�سرّيين 

حيث  البطولة  ا�ستئناف  قبل  ت�سويتها  يفرت�ص 
مل�سنا غيابا كليا للم�سريين وهو ما زاد من هيجان 
مير  التي  املاأ�ساة  من  غ�سبه  اأبدى  الذي  اجلمهور 
بها االإحتاد حمّذرين من عواقب االإهمال احلا�سل 
حال  يف  جديدة  كارثة  حــدوث  ا�ستبعاد  وعــدم 
املوا�سلة على هذا احلال ومل يفهم ع�ساق اللونني 
الغياب  وخلفيات  االأ�ــســبــاب  ــود  ــس واالأ� االأبي�ص 
نف�سه  الــوقــت  يف  وا�ــســلــوا  بــل  للم�سرّيين  الكلي 
�سيا�سة الهروب اإىل االأمام والتهرب من امل�سوؤولية 
من  يتنباأ  ــاد  االإحت جمهور  جعل  ما  لهم،  املوكلة 
ي�سعب  معقدة  اأزمــة  يف  الدخول  باإمكانية  االآن 
اخلروج منها، يف ظل ال�سراعات اخلفية والت�ستت 
ي�سجل  مل  الذي  امل�سرّي  املكتب  اأع�ساء  مييز  الذي 

اجتماعا منذ توقف البطولة.

يكون رئي�ص الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد 
الكرمي مدوار قد التقى مبمثلي اأندية ال�سرق يف 
ق�سنطينة  مبدينة  والثاين  االأوىل  الرابطتني 
مثلما هو مربمج، وهذا للنظر يف ق�سية اإ�ستكمال 
املو�سم اجلاري من عدمه، ويعد اللقاء هو الثاين 
الغرب  ــة  ــدي اأن لــقــاء  بعد  للرابطة  نــوعــه  مــن 
اجلزائري ويرمي كما هو معلوم اإىل بحث كيفية 
ا�ستئناف  حــال  يف  ال�سحي  الربتوكول  تطبيق 
املا�سي  مار�ص  منت�سف  منذ  املتوقفة  املناف�سة 

ب�سبب فريو�ص كورونا .
ا�ستئناف  ب�سعوبة  تقر  االأندية  معظم  واأن  كما 
الربتوكول  تطبيق  ا�ستحالة  ب�سبب  البطولة 
وكذلك  وانــعــدامــهــا  ــات  االإمــكــان لقلة  ال�سحي 
لل�سروط  تفتقر  التي  الريا�سية  الهياكل  م�ساكل 
املطلوبة، وكانت عدة فرق قد اأعربت عن رغبتها 

يف ا�ستئناف املناف�سة وفق ما توفر من و�سائل على 
كبرية  معار�سة  وجــود  مع  �سطيف،  وفــاق  غــرار 
املنتمية  االأندية  باقي  من  املناف�سة  ال�ستكمال 

للجهة ال�سرقية. 
اأندية  �سروع  عن  مقربة  م�سادر  وك�سفت  هذا 
الهواة  بطولة  يف  النا�سطة  ال�سرقية  القاعدة 
وما بني اجلهات يف تنظيم �سفوفها، حت�سبا لعقد 
التزامها  اجتماع م�سرتك بعيدا عن االأ�سواء مع 
املتعلقة  وال�سحية  الوقائية  القواعد  باحرتام 
موحد  بقرار  اخلروج  بغية  وذلك  كورونا،  بوباء 
منت�سف  منذ  املجمدة  املناف�سة  م�ستقبل  يخ�ص 
�سهر مار�ص املنق�سي، بكل اآثارها ال�سلبية وح�سب 
اإليه النوادي  ذات امل�سادر، فاإن هذا اللقاء دعت 
ال�سعود،  اأجل  من  بال�سراع  واملعنية  النفوذ  ذات 
املهددين  دائــرة  يف  املتواجدة  الفرق  تاأمل  فيما 

منفذا  االجــتــمــاع  هــذا  يكون  اأن  يف  بال�سقوط 
للمطالبة باإلغاء املناف�سة واعتماد مو�سم اأبي�ص، 
عن  ف�سا  ال�سعبة،  وظروفها  لو�سعيتها  نظرا 
ال�سحي  الربوتوكول  ملحتوى  التقيد  عن  عجزها 

للفاف.
من جهة اأخرى، يدور حديث حول ت�سكيل خلية 
ت�سم 5 روؤ�ساء ممثلني عن نظرائهم الأندية ال�سرق 
لاجتماع  التح�سري  مهمة  لها  اأوكلت  الهاوية، 
االت�سال باجلهات  ال�سالف ذكره من خال ربط 
املعنية، اإىل جانب رئي�سي رابطتي الهواة وما بني 
واالأر�سية  املائم  املناخ  توفري  اأجل  من  اجلهات 
حد  لو�سع  اجلماعي  الطموح  ظل  يف  املنا�سبة 
نهائي  وب�سكل  احل�سم  وبــاملــرة  القائم  للجدل 
جميع  تر�سي  بطريقة  لكن  املناف�سة،  م�سري  يف 

االأطراف.

بعد  اإرتياحها  عــن  �سطيف  وفــاق  اإدارة  اأعــربــت 
الت�سريحات االأخرية التي اأدىل بها رئي�ص االحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي بخ�سو�ص 
يف  بــلــوزداد  ل�سباب  احلــايل  املو�سم  لقب  منح  عــدم 
اإنت�سار  ب�سبب  اجلــاري  املو�سم  بطولة  توقف  حال 
فريو�ص كورونا، وترتقب اإدارة الوفاق الطريقة التي 
�ستختارها الفاف للف�سل يف هوية املتوج بلقب املو�سم 
اجلاري، ويف حال توقف البطولة فاإن الوفاق �سيكون 
معنيا بامل�ساركة يف رابطة االأبطال االإفريقية خال 
املو�سم القادم على اعتبار اأنه �ساحب املرتبة الثانية 
واللوائح تن�سل على م�ساركة  االأن  يف الرتتيب حلد 

�ساحبي املرتبة االأوىل والثانية يف هذه امل�سابقة.
وعقد رئي�ص جمل�ص اإدارة الوفاق عزالدين اأعراب 
من  للوفاق  ال�سبانية  الفئات  م�سوؤويل  مع  اإجتماعا 
املو�سم  خال  عليها  املتح�سل  النتائج  تقييم  اأجــل 
عقود  متديد  بخ�سو�ص  االإتفاق  عن  ف�سا  الفارط 

ال�سبانية،  االأ�سناف  خمتلف  يف  املتاألقني  الاعبني 
واأكد رئي�ص جمل�ص االإدارة اأعراب بخ�سو�ص اأهداف 
الوفاق يف املرحلة املقبلة قائا :"هدفنا يف الفرتة 
ولهذا  ال�سابة،  باملواهب  االهتمام  �سيكون  املقبلة 
وتقنيني  �سابقني  العبني  ت�سم  جلنة  تكوين  قررنا 
اأجل  من  وتقييمهم  النادي  �سبان  ملعاينة  حمليني، 
يف  االأول  للفريق  خــزانــا  يكونوا  حتى  تــاأطــريهــم 

امل�ستقبل".
املدافع  عقد  بف�سخ  �سطيف  ــاق  وف اإدارة  وقــامــت 
جزء  عن  تنازل  اأن  بعد  بالرتا�سي  يحي  بن  حممد 
من م�ستحقاته املالية، وح�سر مرا�سيم الف�سخ كل من 
رئي�ص جمل�ص اإدارة النادي الدكتور عزالدين اأعراب 
وحمامي الفريق نبيل بن نية وكذا و�سيط الاعبني، 
ومت الطاق بني الفريق والاعب يف ظروف ممتازة 
وفق  باالأخوي  الفريق  اإدارة  و�سفته  جوي  و�سط 

تقليد را�سخ يف معامات الوفاق مع العبيه.

اأنه م�ستعد  قال مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
لتجديد عقده مع الوفاق فور العودة اإىل اجلزائر 
املقبلة،  ــام  االأي يف  البلدين  بني  احلــدود  فتح  بعد 
ــرة  امل هـــذه  كــثــريا  متحم�سا  الــكــوكــي  بـــدا  حــيــث 
الكوكي  اأكد  فقد  ذلك  من  واالأكر  العقد  لتجديد 
عدم و�سع �سروط مالية م�سبقة حيث قال املدرب 
من  جزء  على  :"التنازل  ال�سدد  هذا  يف  التون�سي 
م�ستحقاتي املالية ال ي�سكل اأي م�سكل بالن�سبة يل 
واأتفهم ظروف الفريق"، كما مل يفوت املدرب نبيل 
الكوكي الفر�سة للدفاع مرة اأخرى عن الوفاق بعد 
احلملة التي طالته من بع�ص االأطراف بعد ق�سية 
اأن الوفاق  الت�سجيل ال�سوتي قائا يف هذا ال�سدد 
من  يقلل  اأو  ي�سكك  اأن  الأحد  ميكن  وال  كبري  فريق 
من  عليها،  حت�سل  التي  واالألــقــاب  الفريق  نزاهة 
الوفاق  مع  الكوكي  اأخر مل تتغري طموحات  جانب 
وقال  النادي  عرفها  التي  االأخــرية  العا�سفة  رغم 
هو  الرئي�سي  وهدفه  طموحه  اأن  التون�سي  املدرب 
االأقل  على  لقب  للنادي  االأوفياء  االأن�سار  اإهــداء 
الفرتة  يف  الر�سمية  املناف�سة  اإىل  العودة  حال  يف 

املقبلة. 

الهاوي  الــنــادي  رئي�ص  حتركات  تتوا�سل 
اأعلن  ــذي  ال ــاب  رق �سمري  العلمة  ملولودية 
كرئي�ص  الــبــقــاء  يف  رغــبــتــه  عــن  �ــســراحــة 
وبالتايل  االوملبية  العهدة  ــام  واإمت للفريق 
وهذا  اأخــر  ملو�سم  للفريق  كرئي�ص  البقاء 
على الرغم من التحركات الكثرية التي يقوم 
ال�سلطات  مبعية  الهاوي  النادي  اأع�ساء  بها 
الثقة  �سحب  قرار  تر�سيم  اأجل  من  املحلية 
تاأ�سي�سية  جمعية  اإجــراء  اإىل  واملــرور  منه 
ثم انتخابية، وهذا يف وقت توجه رقاب اإىل 
ب�سطيف  والريا�سة  ال�سباب  مديرية  مقر 
èمن اأجل التاأكيد على رغبته يف املوا�سلة و
عقد جمعية عامة عادية لتقدمي ح�سيلته 
املالية واالأدبية وفق القوانني دون احلديث 

متاما عن ا�ستقالته من الفريق.
ويف املقابل فاإن اأع�ساء الهيئة املوؤقتة لت�سيري 
النادي الهاوي منحوا رقاب اآخر مهلة خال 
هذا االأ�سبوع من اأجل ت�سليم التقرير املايل 
تقدمي  اإىل  �سي�سطرون  امل�سريين  فــاإن  واإال 
�سكوى �سد رقاب على م�ستوى حمكمة العلمة 
ح�سبهم  ال�سعبة  الو�سعية  الأن  االبتدائية 
والتي مير بها النادي ال حتتمل التاأجيل مرة 

امل�ستمرة  االت�ساالت  ظل  يف  خا�سة  اأخرى، 
مب�ستحقاتهم  للمطالبة  الاعبني  قبل  من 
مع التهديد يف نف�ص الوقت برفع �سكاوى �سد 

الفريق يف جلنة املنازعات.
وعلمت "االأورا�ص نيوز" من م�سادر موثوقة 
قــررت  الــفــريــق  يف  الفاعلة  االأطــــراف  اأن 
مبا�سرة  لاعبني،  كاملة  اأجــور   05 ت�سديد 
بعد اال�ستفادة من االإعانات التي خ�س�ستها 
ال�سلطات املحلية، وذلك بهدف منع اأي العب 
من مغادرة النادي بعد نهاية املو�سم اجلاري، 
نالها  التي  االأجـــور  جمموع  �سريتفع  حيث 
كاملة  اأجــور   08 اإىل  مباركي  القائد  رفقاء 
يف  اخلطوة  هذه  وجاءت  املو�سم،  بداية  من 
ي�ستطيع  لن  النادي  اأن  امل�سريين  اإدراك  ظل 
التحويات  يف  اجلدد  الاعبني  مع  التعاقد 
الديون  ب�سبب  املقبل،  للمو�سم  ال�سيفية 
املعتربة التي خلفتها االإدارات ال�سابقة لدى 
جلنة املنازعات بقيم مالية كبرية، وبالتايل 
على  االإبقاء  هو  املتوفر  الوحيد  احلل  فاإن 
العبي التعداد احلايل، مع ترقية عدد قليل 

من الاعبني املتاألقني يف �سنف الرديف. 

اجلزائرية  االحتادية  رئي�ص  ا�ستبعد 
فكرة  زط�سي،  الدين  خري  القدم،  لكرة 
االأوىل  املحرتفة  للرابطة  بطا  تعيني 
للمناف�سة،  النهائي  التوقف  حــال  يف 
املعلقة منذ منت�سف �سهر مار�ص املا�سي 

ب�سبب وباء كورونا امل�ستجد.
:"يف  ت�سريحاته  يف  زط�سي  وقــال 
حال اتخاذ قرار توقيف البطولة 
اعتقد   ال  لها  جــولــة  اآخـــر  عند 
باأننا �سنعني البطل كون البطولة 
مل تذهب اإىل جولتها االأخرية، 
ختام  يبلغ  الــذي  هــو  فالبطل 
يف  الـ30،  اجلولة  اأي  املناف�سة 
اجلزائر  ممثلي  �سنعني  املقابل 
حيث  االإفريقية،  املناف�سات  يف 
االعتبار  بعني  عندئذ  �سناأخذ 
قــبــل توقف  املــ�ــســجــل  الــرتتــيــب 

املناف�سة"      
-2019 الكروي  املو�سم  ي�ستاأنف  وقد 

ب�سبب  مار�ص   16 منذ  املعلق   ،2020
احلجر  ــع  رف ــال  ح يف  كــورونــا  جائحة 
التجمعات  لــعــودة  ال�سماح  و  ال�سحي 
التنفيذي  املكتب  عليه  اتــفــق  مثلما 
يف  القدم  لكرة  اجلزائرية  لاحتادية 

اجتماعه االأخري.
اأح�سن خيار  واأ�ساف زط�سي :" ويبقى 
املناف�سة  ا�ستئناف  هــو  امل�سكلة  لهذه 
اقل  �سنختار  العك�ص  حــال  يف  ولــكــن 
التي  االأندية  و�سن�سرك  �سوء،  احللول 
اإيجاد  يف  منه  مفر  ال  عن�سرا  تبقى 
هما  و  خيارين  �سنواجه  كما  احلــلــول 
توقيف املناف�سة واعتبار املو�سم اأبي�ص 
ترتيب  واعتماد  البطولة  توقيف  اأو 
املكتب  بيد  القرار  ليبقى   ،22 اجلولة 
اإداري،  بــاإجــراء  ولي�ص  الفيديرايل، 
لاأندية  الدعوة  بتوجيه  �سيكون  وهذا 
بعدها  دميقراطي  اإطار  يف  �ستقرر  التي 

�سن�سادق على القرار النهائي".

و�صنختار  �لبطولة  توقف  حال  يف  بطال  ُنعني  "لن 
ممثلي �جلز�ئر يف �ملناف�صات �الإفريقية"

ت�صريحات زط�صي تبعث �الرتياح و�لوفاق 
معني بامل�صاركة يف ر�بطة �الأبطال 

فور  �لوفاق  مع  عقدي  لتجديد  "م�صتعد 
عودتي �إىل �جلز�ئر"

بلما�صي باق على ر�أ�ض �خل�صر ويحدد 
م�صتقبله بعد مونديال 2020

عودة �حلديث على �ملدرب بوعر�طة 
و�لتون�صي بوعكاز خارج �هتمامات �إد�رة �لكاب

مدو�ر يجتمع باأندية �ل�صرق وروؤ�صاء �أندية �لهو�ة يح�صرون لعقد �جتماع فيما بينهم

رقاب ي�صعى الإكمال �لعهدة �الأوملبية 
ويرف�ض �لتنحي من رئا�صة �لبابية  

بيت "�حلر�كتة" يعي�ض على وقع 
�الإهمال و�الأن�صار متذمرون 
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ترقبو� مزيد� من �الأ�صئلة يف �الأعد�د �لقادمة

مبلغ العر�ست�شمية املوؤ�ش�شةت�شميةرقم
مبلغ العر�س بعد 

الت�شحيح
امللحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
اأقل عر�سيومن24.990.000.00100/80دج24.990.000.00دجوذات �شخ�س وحيد بن ح�شي
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رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

َنَتينْ  َناُهُم اثنْ عنْ قال تعاىل: " َوَقطَّ
َنا  َحينْ َواأَونْ ــا   مَمً اأُ َباًطا  اأَ�شنْ َرَة  َع�شنْ
ُمُه  َقونْ َقاُه  َت�شنْ ا�شنْ اإِِذ  ُمو�َشى  اإِىَل 
ــَجــَر   َ احلنْ ــاَك  ــ�ــشَ ــَع بِّ ـــِرب  ا�ـــشنْ اأَِن 
ًنا   َرَة َعينْ َنَتا َع�شنْ ُه اثنْ ِمننْ َفانَبَج�َشتنْ 
َرَبُهمنْ َوَظلَّلنَْنا  �شنْ َقدنْ َعِلَم ُكلُّ اأَُنا�ٍس مَّ
ِهُم  َعَلينْ ــَنــا  َواأَنــَزلنْ ــَغــَمــاَم  النْ ِهُم  َعَلينْ
َما  َباِت  َطيِّ ِمن  ُكُلوا  لنَْوى  َوال�شَّ َنَّ  املنْ
َكاُنوا  َولِكن  َظَلُموَنا  َوَما  َناُكمنْ   َرَزقنْ
ــراف:  )االأع ِلُموَن"  َيظنْ اأَنُف�َشُهمنْ 

.)160
تعر�س  الــكــرميــة  االآيــــة  هـــذه 
على  تــعــاىل  اهلل  نعم  مــن  عـــددا 
مو�شى  �شيدنا  مــع  اآمــنــوا  الــذيــن 
النعم  هــذه  ومــن  الــ�ــشــلم،  عليه 
عليه  مو�شى  اإىل  االإلــهــي  االأمـــر 
احلجر  بع�شاه  ي�شرب  اأن  ال�شلم 
 12 منه  )فانفجرت(  فانبج�شت 
عينا، واأن اهلل تعاىل ظلل عليهم 
ال�شم�س،  حر  من  وقاية  الغمام 

واأنزل عليهم املن وال�شلوى، وعلى 
مو�شى  قوم  فــاإن  ذلك  من  الرغم 
ي�شكروا  مل   - غالبيتهم  يف   -
ع�شرة  االثنتا  وهذه  النعم،  هذه 
عينا بقي منها 3 عيون يف اجلزء 
الغربي من �شبه جزيرة �شيناء، يف 
واجلمع  ال�شوي�س،  مدينة  مقابل 
متكامل  كغذاء  وال�شلوى  املن  بن 
للإن�شان يف �شحراء �شبه جزيرة 
للقراآن  �ــشــهــادة  ي�شكل  �شيناء 
اخلالق،  اهلل  كــلم  باأنه  الكرمي 
يف  الب�شر  من  اأحــد  يكن  مل  الأنــه 
معن  ُيــدرك  القدمي  الزمن  هــذا 
و�شف  واأن  خا�شة  اجلمع،  لهذا 
هذه احلادثة يف البقايا املُتناثرة 
بالكثري  جاءت  القدمي  العهد  يف 

من التناق�س واال�شطراب.
مادة �شمغية حلوة   )واملن( هو 
لـــزجـــة، تــتــجــمــع على  املــــــذاق، 
بع�س  ــن  م املختلفة  ـــــزاء  االأج

يف  املنت�شرة  ــجــار  ــش االأ�
الـــ�ـــشـــحـــارى الــعــربــيــة 
الفجر  طلوع  من  وذلــك 
ال�شم�س،  بـــــزوغ  اإىل 

تتحول  جتفيفها  وعند 
اإىل مادة بي�شاء على هيئة 

اأن  اإمــا  التي  الدقيقة  الرقائق 
املاء  يف  ُتــذاب  اأو  مبا�شرة  توؤكل 
عال  املـــذاق،  حلو  �شرابا  لتكون 
املن  ومــادة  الغذائية،  قيمته  يف 
من  عــالــيــة  ن�شب  عــلــى  حتــتــوي 
الــ�ــشــكــريــات والــكــربــوهــيــدرات 

االأخرى.
الطائر  فــهــي  ــلــوى(  ــ�ــش )ال اأمــــا 
اأو  ــان  ــمرّ ــش ــ� املـــعـــروف بــا�ــشــم )ال
ال�شيد  طيور  من  وهو  اين(  ال�شمرّ
وبقي  بع�شها  ا�شتئنا�س  مت  التي 
املهاجرة  الــطــيــور  مــن  الــ�ــشــمــان 
حمددة  موا�شم  يف  تتحرك  التي 
�شا�شعة  م�شاحات  عرب  ال�شنة  من 

�شطح  من 
االأر�س.

وال�شلوى(  )املـــن  بــن  واجلــمــع 
جمع  هو  الكرمية  االآيــة  هذه  يف 
النباتية،  الكربوهيدرات  بــن 
وبن الربوتينات احليوانية الزم 
ــاج الــطــاقــة ولــبــنــاء خليا  ــت الإن
ج�شم االإن�شان خا�شة حلم طائر 

ال�شمان.
االآيــة  هــذه  يف  املعنى  ــح  ــش ووا�
ما  هــو  ـــــى(  )االأدن اأن  الــكــرميــة 
)البقل،  مــن  مو�شى  ــوم  ق طلبه 
القثاء، الفوم، العد�س والب�شل(، 
)املـــن  هـــو  خـــري  هـــو  الــــذي  واأن 

وال�شلوى(.
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لقد جعل اهلل تعاىل بحكمته الدنيا 
دارا متغرية االأحوال، متبدلة املراحل 
واالأطوار، ف�شرور يعقبه احلزن، وي�شر 
يخلفه الع�شر، وال�شقم تتبعه العافية، 
اأو  الدنيا  يف  الفرقة  بعده  واجتماع 
اأرادهــا اهلل  اإىل الدار االآخــرة، هكذا 
َخَلَق  الَِّذي  ابتلء لعباده واختبارا، { 
�َشُن  اأَحنْ ُكمنْ  اأَيُّ ُلَوُكمنْ  ِلَيبنْ َياَة  َ َواحلنْ َت  ـَـونْ املنْ

َعَمًل} ]امللك: 2[.
فيها  فــاحلــاجــة  كــذلــك،  ــا  ــه اإن واإذ 
ظاهرة،  دنيوية  �شرورة  ال�شرب  اإىل 

وفري�شة �شرعية الزمة.
والعتاد،  والقوة  ــزاد،  ال هو  ال�شرب 
يحَتاُجُه املَِري�ُس يف �َشكَواُه، واملُبَتلى يف 
دعوته،  يف  اهلل  اإىل  اِعَيُة  َوالدَّ َبلَواُه، 
اأ�شرته،  يف  واالأب  بيتها،  يف  ـــراأة  وامل
يف  الِعلِم  وَطاِلُب  مدر�شته،  يف  واملعلم 
درا�شته، واملوظف يف اإدارته، والتاجر 

يف جتارته، والعامل يف خدمته.
ــا يف  ــم ــرب نــ�ــشــف االإميــــــان ك ــش ــ� ال
اإميانه،  قل  �شربه  قل  فمن  احلديث، 
اإمنا  الــ�ــشــعــداء،  اأدركـــه  عي�س  ــري  وخ

اأدركوه بال�شرب.
واأ�شا�شها  االأخــــلق،  �شيد  ال�شرب 
عن  �شرب  فالعفة  وقوامها،  وعنوانها 
املحرمات،، واحللم �شرب عن  ال�شهوات 
ال�شدر  و�شعة  الغ�شب،  عند  االنتقام 
�شرب  والقناعة  ال�شجر،  عند  �شرب 
بقية  وهكذا  والي�شري..  الكفاف  على 

االأخلق.
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  و�شدق 
عطاء  عبد  اأعطي  "ما  قال:  اإذ  و�شلم 

خريا واأو�شع من ال�شرب".
ينري  احلديث،  يف  كما  �شياء  ال�شرب 
به  ويهدي  احلائرين،  دروب  به  اهلل 

�شراطه امل�شتقيم.
الطاعة،  دوام  على  ــون  ع ال�شرب 

ولزوم العبادة واال�شتقامة.
جماهدة  يف  امل�شلم  عـــدة  الــ�ــشــرب 
واخلطايا،  الذنوب  ترك  على  النف�س 
ال�شرب عزاء امل�شلم عند نزول الكروب 

وحلول البليا.
لوال ال�شرب لغرق املهموم يف همومه، 
ــه  ــزان ــاأح ــاق احلـــزيـــن ذرعــــا ب ــش ــ� ول

وغمومه.

املعايل،  و�شبيل  املجد  طريق  ال�شرب 
ــن يف الـــدنـــيـــا اإمنـــا  ــح ــاج ــن وكــــل ال
ا�شتمروؤوا  بال�شرب؛  اآمالهم  حققوا 
وا�شتهانوا  الــعــذاب  وا�شتعذبوا  املــر 
بــالــ�ــشــعــاب. ومـــا فـــات الأحــــد كمال 
ال�شرب  عــلــى  قــدرتــه  يف  ل�شعف  اإال 

واالحتمال.
واإذا كانت الدنيا ال تنال اإال بال�شرب، 
وهي ال تعدل عند اهلل جناح بعو�شة، 
فكيف باجلنة التي عر�شها ال�شماوات 
واالأر�س، و فيها ما ال عن راأت وال اأذن 

�شمعت وال خطر على قلب ب�شر.
 ، َ �َشِلننْ املُرنْ ِبال�شرب  َتَعاىَل  اهلُل  َل  ُجمَّ
ــرِبنْ  َ { َوا�ــشنْ ــننْ ــِبــيِّ ــنَّ ــِه َخـــامَتَ النْ َواأََمــــَر ِب
]النحل:   {  ِ ــاهللَّ ِب اإِالَّ  َك  ُ ــربنْ �ــشَ َوَمــا 
ِم  َعزنْ ُلونْ النْ رَبَ اأُونْ رِبنْ َكَما �شَ 127[ { َفا�شنْ
 } َقاِف:35[  أَحنْ ]االنْ  { �ُشِل  النْرُّ ِمَن 
 { ُيِنَنا  ِباأَعنْ َفاإِنََّك  ــَك  َربِّ ِم  كنْ حِلُ رِبنْ  َوا�شنْ

]الطور: 48[.
َيا   } تعاىل:  فقال  املوؤمنن،  به  اأمر 
 { اِبُروا  َو�شَ وا  رِبُ ا�شنْ اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ

]اآل عمران 200[.
تعاىل:{  فــقــال  اأهــلــه،  على  اأثــنــى 
اِء  رَّ َوال�شَّ ــاِء  �ــشَ ــَبــاأنْ النْ يِف  اِبِريَن  َوال�شَّ
َدُقوا  �شَ الَِّذيَن  اأُوَلِئَك  �ِس  َباأنْ النْ َوِحــَن 
}]البقرة:  ــُقــوَن  ُــتَّ املنْ ــُم  ُه َواأُوَلــِئــَك 

.]177
فقال  لل�شابرين،  مبحبته  اأخـــرب 
اِبِريَن}  ال�شَّ ُيــِحــبُّ   ُ َواهللَّ  } تعاىل: 
ِته لهم،  ]اآل عمران 146[. ومبعيَّ
َمَع   َ اهللَّ اإِنَّ  وا  ــرِبُ تــعــاىل:{َوا�ــشنْ فقال 

اِبِريَن} ]االأنفال 46[. ال�شَّ
يعقبها  ـــدواء  ال مـــرارة  كانت  واإذا 
ال�شرب  على  اهلل  رتــب  فقد  ال�شفاء، 
قائل:  من  جل  فقال  اجلــزاء،  عظيم 
 ِ ِبَغرينْ َرُهمنْ  اأَجنْ اِبُروَن  ال�شَّ ى  ُيَوفَّ ا  َ اإِمنَّ  }

ِح�َشاٍب} ]الزمر: 10[.
العليا  بالقيم  الــ�ــشــرب  اهلل  قـــرن 
فقال  بــالــتــقــوى  قــرنــه  االإ�ـــشـــلم،  يف 
َفاإِنَّ  ُقوا  َوَتتَّ وا  رِبُ َت�شنْ َواإِننْ   } تعاىل: 
ِم االأُُموِر} ]اآل عمران:  َذِلَك ِمننْ َعزنْ

.]186
ــه بــالــ�ــشــكــر فــقــال تــعــاىل: {  قــرن
�َشُكوٍر  اٍر  بَّ �شَ ِلُكلِّ  ــاٍت  الآي ــَك  َذِل يِف  اإِنَّ 

}]اإبراهيم: 5[.

ــه بــالــيــقــن، فــقــال تــعــاىل:{  قــرن
ِرَنا  ِباأَمنْ ــُدوَن  َيــهنْ ــًة  اأَِئــمَّ ُهمنْ  ِمننْ َوَجَعلنَْنا 
ُيوِقُنوَن  ِباآياِتَنا  ــوا  ــاُن َوَك وا  ــرَبُ �ــشَ ــا  َّ مَل

}]ال�شجدة: 24[.
َم  تعاىل:َ{ِنعنْ فقال  بالتوكل،  قرنه 
َوَعَلى  وا  ــرَبُ �ــشَ ــِذيــَن  الَّ َعاِمِلَن  النْ ــُر  اأَجنْ
 ،58 ]العنكبوت:   { ُلوَن  َيَتَوكَّ ِهمنْ  َربِّ

.]59
َها الَِّذيَن  قرنه بال�شلة فقال: { َيا اأَيُّ
اإِنَّ  َلِة  َوال�شَّ  ِ ربنْ ِبال�شَّ َتِعيُنوا  ا�شنْ اآَمُنوا 
]البقرة:   { ــاِبــِريــَن  الــ�ــشَّ ــَع  َم  َ اهللَّ

.]153
وقرنه باال�شتغفار والت�شبيح فقال: 
ِفرنْ  َتغنْ َوا�شنْ َحقٌّ   ِ اهللَّ َد  َوعنْ اإِنَّ  رِبنْ  َفا�شنْ  }
َع�ِشيِّ  ِبالنْ ــَك  َربِّ ِد  ِبَحمنْ حنْ  َو�َشبِّ ِلَذننِْبَك 

َكاِر }]غافر: 55[. إِبنْ َواالنْ
اأهمية  عـــن  الـــقـــول  بــعــ�ــس  ــم  ــك ذل
ال�شرعية  و�شرورته  وف�شله  ال�شرب 
وعظموا  قــدره،  فاعرفوا  والدنيوية 
الدنيا  يف  وتفلحوا  ت�شعدوا  ـــره،  اأم
مع  اهلل  اإن  ـــربوا  ـــش وا� واالآخـــــــرة. 
هلل  واحلمد  اهلل  اأ�شتغفر  ال�شابرين. 
اآَمُنوا  ــِذيــَن  الَّ ــَهــا  َيــااأَيُّ  } العاملن.  رب 
ُقوا  َواتَّ ــُطــوا  َوَراِب ــاِبــُروا  َو�ــشَ وا  ــرِبُ ا�ــشنْ
عمران:  }]اآل  ِلُحوَن  ُتفنْ َلَعلَُّكمنْ   َ اهللَّ

.]200
خال�شا  يكون  اأن  ال�شرب:  و�شرط 
َك  لوجه اهلل، لقول اهلل لنبيه: { َوِلَربِّ

رِبنْ } ]املدثر: 7[. َفا�شنْ
لقول  واأوانــــه،  حينه  يف  يكون  اأن 
 :– و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   – النبي 

االأوىل". ال�شدمة  عند  ال�شرب  "اإمنا 
ال�شرب،  تنايف  ال  اهلل  اإىل  وال�شكوى 
ــزن مــن غــري ت�شخط وال  وكــذلــك احل
ـــزع، وكــذلــك دمـــع الــعــن فــقــد بث  ج
يعقوب حزنه و�شكواه اإىل ربه، وبكى 
اإِىَل  يِن  َوُحزنْ ي  َبثِّ ُكو  اأَ�شنْ ا  َ اإِمنَّ  } قائل: 

ِ } ]يو�شف: 86[. اهللَّ
اأ�شباب تعن عليه من  ولل�شرب 

ا�شرت�شد بها واهتدى بهداها:
اأن يعرف العبد طبيعة احلياة 
الدنيا واأنها دار ابتلء، ال جنة 
فالكي�س  مــقــام،  دار  وال  نعيم 
اإذ  مبكارهها،  يفجاأ  ال  الفطن، 

ال�شي من معدنه ال ي�شتغرب.

اأن يومن بق�شاء اهلل وقدره، اأعظم 
املحن  به  وتخف  البليا،  به  تهون  ما 
اَب  اأَ�شَ َما   } تعاىل:  لقوله  والرزايا؛ 
اأَننُْف�ِشُكمنْ  يِف  َواَل  �ِس  أَرنْ االنْ يِف  يَبٍة  ُم�شِ ِمننْ 
نَّ  اإِ َهــا  اأَ َ َنــربنْ اأَننْ  ِل  َقبنْ ِمــننْ  ِكَتاٍب  يِف  اإِالَّ 
ا  َتاأنْ�َشونْ َل  ِلَكينْ  * َي�ِشرٌي   ِ اهللَّ َعَلى  َذِلــَك 
اآَتاُكمنْ  ا  مِبَ َرُحوا  َتفنْ َواَل  َفاَتُكمنْ  َما  َعَلى 

}]احلديد: 22، 23[.
التي  امل�شيبة  االإن�شان  ي�شت�شغر  اأن 
اهلل  اأنــعــم  حا�شر  بتذكر  ت�شيبه، 
العافية  نعمة  اإىل  والنظر  و�شوالفها، 

مما هو اأعظم.
نف�شه،  حقيقة  االإن�شان  يعرف  اأن 
واأنه ملك هلل، فل اعرتا�س على املالك 

الرحمن الرحيم يف �شنعه يف ملكه.
اأن يوقن بالفرج؛ الذي وعد اهلل به 
ِ َحقٌّ  َد اهللَّ رِبنْ اإِنَّ َوعنْ حيث قال: { َفا�شنْ
ــاإِنَّ  َف  } وقوله:   ]60 }]الـــروم: 
ًرا  ُي�شنْ ِر  ُع�شنْ النْ َمَع  اإِنَّ  ًرا   ُي�شنْ ِر  ُع�شنْ النْ َمَع 

}]ال�شرح: 5، 6[.
اأن يوقن بح�شن اجلزاء، الذي اأعده 
قال:  حيث  ال�شابرين  لعباده  اهلل 
َرُهمنْ  اأَجنْ وا  ــرَبُ �ــشَ ــِذيــَن  الَّ ِزَينَّ  َوَلَنجنْ  }
َمُلوَن }]النحل:  �َشِن َما َكاُنوا َيعنْ ِباأَحنْ

.]96
دعائه  بــكــرثة  بـــاهلل  ي�شتعن  اأن 
اأر�شد  فقد  لل�شرب:  التوفيق  و�شوؤاله 
رِبنْ  َوا�شنْ  } فقال:  ذلك  اإىل  نبيه  اهلل 
]النحل:   {ِ ِبـــاهللَّ اإِالَّ  َك  ُ ــربنْ �ــشَ ــا  َوَم

.]127
والعزائم:  ال�شرب  باأهل  يتاأ�شى  اأن 
رَبَ  �شَ َكَما  رِبنْ  َفا�شنْ  } لنبيه:  اهلل  لقول 
�ُشِل } ]االأحقاف:  ِم ِمَن الرُّ َعزنْ اأُوُلو النْ
ـــَك  ـــِئ اأُوَل  } ــاىل:  ــع ت وقــــال   ]35
 { َتِدهنْ  اقنْ َفِبُهَداُهُم   ُ اهللَّ َهــَدى  الَِّذيَن 

]االأنعام: 90[ .

ال�شرب �شرورة دنيوية ظاهرة وفري�شة �شرعية لزمة

املن وال�سلوى

عن النبي �شلى الله عليه و�شلم اأنه قال: " عجبا 
لأمر املوؤمن، اإن اأمره كله له خري، اإن اأ�شابته �شراء 
فكان  �شكر  �شراء  اأ�شابته  واإن  له،  فكان خريا  �شرب 

خريا له، ولي�س ذلك اإل للموؤمن " رواه م�شلم

وعباد  الدنيا  اأهــل  اأن  احلــديــث  فــوائــد  مــن 
�شجن،  اأو  كمر�س،  ببلء؛  اأ�شيبوا  اإذا  ال�شهوات 
ل�شعف  والهلع؛  اجلزع  غاية  يف  تراهم  فقر،  اأو 

االإميان باالآخرة.
و االإميان باليوم االآخر يجعل القلب ال يتعلق 
بالدنيا؛ لعلم �شاحبه اأن االآخرة خري واأبقى 
مــن الــدنــيــا، وهــذا مــا يعرف بــالــزهــد، وهو 
ال�شتحقاره  ال�شيء  عن  الرغبة  عن  عبارة 
منه،  خــري  هــو  فيما  والــرغــبــة  وا�شتقلله، 
والنبي - �شلى اهلل عليه و�شلم- بن لنا الفارق 
بن نعيم الدنيا بالن�شبة لنعيم االآخرة، فقال 
- �شلى اهلل عليه و�شلم- كما يف �شحيح م�شلم: 
"ما الدنيا يف االآخرة اإال مثل ما يجعل اأحُدكم 
وهذا  يرجع"،  مب  فلينظر  اليم،  يف  اأ�شبعه 

يجعلنا نردد مع النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم- 
قوله: "اللهم ال عي�َس اإال عي�ُس االآخرة".

احل�شد  من  القلوب  يطهر  االآخر  اليوم  وذكر 
والفرقة واالختلف.

كما اأن ذكر اليوم االآخر يهدد الظلمة ليكفوا 
فالكل  لي�شكنوا،  املظلومن  ويعزي  ويرتدعوا، 
لل�شاة  يــَقــاد  حتى  حمــالــة،  ال  حقه  �شياأخذ 
اجللحاء من ال�شاة القرناء، فل ظلم وال ه�شم، 
ويجعل اأهل الغفلة ينتبهون من غفلِتهم، ويجعل 
اأهل املع�شية يتوبون ويرجعون، فاأ�شل امل�شائب 
اليوم  عن  الغفلة  هو  واملعايب،  الذنوب  واأ�شا�س 

االآخر.
"ما   :- - رحمه اهلل  املحا�شبي  يقول احلارث 
اإال وهو نا�ٍس  اأحٍد يع�شي ربه - عز وجل -  من 
اأحذركم  واإين  االأهــــوال،  ومقا�شاِة  للح�شاِب 
اأالَّ  نف�شه  على  اهلُل  اآىَل  يوٍم  من  نف�شي  ُر  واأحــذِّ
يرتك عبًدا حتى ي�شاأله عن عمله كله، دقيقه 

ه وعلنيته". وجليله، �شرِّ

كل اأمر املوؤمن خري
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء
اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا اجللل واالإكرام ن�شاألك با�شمك االأعظم الطيب املبارك ، االأحب 
اإليك الذي اإذا دعيت به اأجبت ، واإذا ا�شرتحمت به رحمت ، واإذا ا�شتفرجت به فرجت ، اأن 
جتعلنا يف هذه الدنيا من املقبولن واىل اأعلى درجاتك �شابقن ، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا.. 
اللهم اجمع كلمة اأمتنا على الهدى، وقلوبها على التقى، ونفو�شها على املحبة، وعزائمها على 

عمل اخلري وخري العمل واكفنا الفنت ما ظهر منها وما بطن. اآمن

ال�شرجاين  لراغب  الكتاب  هذا  يلخ�س 
ــة لغري  ــي ــلم ــش ـــروؤيـــة الــنــبــويــة واالإ� ال
جن�س  بن  تفرق  ال  روؤيــة  فهي  امل�شلمن، 
اأكــرم  االإن�شان  تــرى  واإنــهــا  وديــن،  ــون  ول
معه  فتتعامل  ـــس،  االأر� على  املخلوقات 
الراقي،  اجلمايل  الت�شور  هذا  على  بناء 
به،  اللئق  مكانه  يف  االإن�شان  ي�شع  الذي 
القارئ  يقطف  الكتاب  هذا  جنبات  وبن 
يف  املغايرين  مع  النبوي  التعامل  اأزهــار 
ـــرى جــمــال هذا  ــاد، وي ــق ــت الــديــن واالع
للمخالفن،  وت�شريعه  �شلوكه  يف  الهدي 
وال  املعادين،  مع  وعدله  بره  ويلم�س  بل 
يفرغن القارئ لهذا الكتاب اإال وقد ارتوى 

من الرحمة املهداة كل عذب فرات.

املكتبة الإ�سالمية

د. حممد اأكجيم

د.زغلول النجار

من اأقوال 
ال�صاحلني

فقه  بجمع  اأطالب  " اأنا 
ال�شلف ر�شوان اهلل تعاىل 

عليهم، وت�شنيفه، الأن 
فقه ال�شلف هو الركيزة 
االأ�شا�شية بعد القراآن 
وال�شنة لفقه الفقهاء 
اأ�شحاب املذاهب، فهو 

ثروة فقهية لو كان عند 
اأمة من االأمم لطاولت به 

الزمن، ولفاخرت به االأمم 
روا�س  حممد  الدكتور   ."

قلعة جي

فن التعامل النبوي مع غري امل�شلمني

 - اليهود  "لي�شِت  جرير:  ابن  قال 
برا�شية  الن�شارى  وال   - د  حممَّ يا 
ير�شيهم  مــا  طلب  فــدع  اأبـــدا،  عنك 
ويوافقهم، واأقبل على طلب ر�شا اهلل 
من  به  اهلل  بعثك  ما  اإىل  دعائهم  يف 
من  اإليه  تدعوهم  الــذي  فــاإن  احلــق، 
فيه  االجتماع  اإىل  ال�شبيل  لهو  ذلك 
وال  القيم،  والدين  االأُلنْفة  على  معك 
�شبيل لك اإىل اإر�شائهم باتباع ملتهم؛ 
النَّ�شرانيَّة،  �ــشــدرّ  ــة  الــيــهــوديَّ الأنَّ 
وال  الــيــهــوديــة،  �شد  ــة  ــ�ــشــرانــيَّ والــنَّ
يف  واليهوديَّة  النَّ�شرانيَّة  جتتمع 
فيك  َيجتمع  ولـــن  واحــــد،  �شخ�س 
ان يف حال واحدة، واإذا  دينان مت�شادَّ
فالزم  �شبيل،  ذلــك  اإىل  لك  يكن  مل 
اإىل  ــق  اخلــلنْ جلمع  الـــذي  اهلل  ُهـــدى 

االأُلفة عليه �شبيل".
ُهَدى  ِ ُهَو النْ قوله: { ُقلنْ اإِنَّ ُهَدى اهللَّ
اهلل  هدى  اإنَّ  د:  حممَّ يا  قلنْ  اأي:  }؛ 
يعني:  الهدى؛  هو  به  بعَثني  ــذي  الَّ
الكامل  حيح  ال�شَّ امل�شتقيم  ين  الدِّ هو 

ال�شامل.
ــَت  ــعنْ ــَب ـــِن اتَّ ـــِئ ــاىل: { َوَل ــع قــولــه ت
ِعلنِْم  َد الَِّذي َجاَءَك ِمَن النْ َواَءُهمنْ َبعنْ اأَهنْ
 ،{ رٍي  َن�شِ َوال  َويِلٍّ  ِمننْ   ِ اهللَّ ِمَن  َلَك  َما 
باع  اترّ من  ة  للأمَّ ووعيد  تهديد  فيه 
ه  �شبُّ والتَّ والنَّ�شارى  اليهود  طرائق 
بهم، بعد اأن علموا القراآن وال�شنَّة - 
اخلطاب  فاإنَّ   - ذلك  من  باهلل  عياًذا 
 - و�شلَّم  ه  علينْ اهلل  �شلَّى   - �شول  للرَّ

ته. واالأمر الأمَّ

قال اهلل تعاىل: 
ِبَع ِملََّتُهْم ُقْل إِنَّ ُهَدى  ﴿َوَلْن َترَْض َعْنَك اْلَيُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى َتتَّ
اللَِّه ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِ اتََّبْعَت أَْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما 

َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِلٍّ َوال َنِصرٍي ُ ﴾ ]البقرة: 120[.

قال اهلل تعاىل: 
بني يدي �آية﴿" َوَلَنْجِزَينَّ الَِّذيَن َصَبُوا أَْجرَُهْم ِبأَْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ﴾      سورة النحل اآلية 96
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بعيون �مر�أة

العنف الأ�شري؟!
كانت  التي  اجلزائرية  االأ�سر  خفايا  تك�سفت 
اأن  خمافة  �سديد  بــاإحــكــام  ـــدران  اجل ت�سمها 
ُتفت�سح للعيان وكانت املراأة قليلة "الت�سكي" اإن 
مل نقل "نادرته" حيث ال ميكنها وب�سبب العقلية 
االجتماعية ال�سائدة اأن تلجاأ اإىل ُن�سرة اأهلها 
واأهل زوجها يف حال حدوث م�ساكل اأو مناو�سات 
ذلك  اإىل  ومــا  احتقار  اأو  جتويع  اأو  �سرب  اأو 
بني  حتدث  ما  عــادة  التي  اليومية  امل�ساكل  من 
اأ�سرة الأخرى  االأزواج بينما تختلف حدتها من 
ودرجــة  والتعامل  التفكري  اأ�سلوب  باختاف 

الوعي واالحرتام..
لكننا اليوم اأ�سبحنا "منفتحني" فوق "اللزوم" 
بف�سل مواقع التوا�سل االجتماعي التي حتولت 
"اأ�سرارهم"  لن�سر  للبع�ص  يومية  من�سة  اإىل 
الراأي  "للنقا�ص" و"الن�سيحة" واأخذ  وطرحها 

اأو للف�سف�سة دون اإدراك ق�سد من املقا�سد..
عن  دخيل  ال�سلوك  هــذا  اأن  اعتربنا  و�ــســواء 
ثقافتنا وعاداتنا فاإن الواقع جتاوز "االعتبار" 
احرتاما  يولون  الرجال  وال  الن�ساء  تعد  ومل 
حلياتهم ال�سخ�سية بل مت "عمعمتها" بطريقة 
عمياء �سلبتها كل ما هو جميل وخا�ص مع املنع 

بالتدخل..
الق�س�ص  تلك  ك�سفت كل  فقد  اآخر  ومن جانب 
حال  تـــردي  ــدى  م والف�سف�سات  والـــروايـــات 
و�سيادة  عاقاتها  وه�سا�سة  اجلزائرية  االأ�سر 
واإيحاء..ورغم  ولفظا  فعا  باأنواعه  العنف 
كبريا  ظلما  ن�سهد  اأننا  اإال   2020 العام  يف  اأننا 
بحق املراأة والرجل ففي كل اأ�سرة هناك طرف 
من  تعاين  من  هي  املراأة  تكون  اأن  "مقهور" فاإما 
اأن  واإمــا  ــوال  االأح الرجل وهــذا يف معظم  ظلم 
يكون الرجل حمل ظلم املراأة علما اأن اأ�سلوب كل 

طرف يح�سم االختاف بني الظلمني..
يومي  و�سرب  خيانة  عن  تتحدث  من  هناك 
وهناك  الن�سح،  وت�ساأل  والأبنائها  لها  وتعنيف 
املادية  االأعباء  يتحمل  ال  زوجها  اأن  تقول  من 
لعائلته وهو ال يكرتث اإن جاعوا اأو مل يجدوا ما 
اأنها تعي�ص مع زوجها  يلب�سون..هناك من تقول 
عن  العاقة  تزيد  ال  اجلـــريان  كما  ل�سنوات 
ال�سام وحتى ال يتاأثر االأبناء باالنف�سال ف�سا 
اأن تبقى العاقة م�ستمرة على الورق..وهناك 
وال�سب  ال�سرب  يوميا  تتحمل  من  الن�ساء  من 
وهل  �سحيح  الو�سع  هــذا  هل  وت�ساأل  وال�ستم 

عليها اأن تتحمل من اأجل ا�ستمرار اأ�سرتها؟؟..
بنعت  وف�سائحهم  �سكاواهم  اأي�سا  وللرجال 
فعا  يعاين  من  الكلمات..ومنهم  باأقبح  ن�سائهم 
اللفظي...وما �سئتم من  من االإهمال والتعنيف 
والروابط  االأ�سري  االأمــن  تهدد  التي  امل�ساكل 
املقد�سة والتي جعلت من  مواقع التوا�سل ل�سان 
حال لها ك�سف "امل�ستور" الذي يجب اأن نتداركه 
اجلزائرية  االأ�ــســرة  تنهار  اأن  قبل  بتح�سني 

�سماح خميليوينهار املجتمع باأكمله بعد ذلك؟!. نور�سني.م

الرتبوي للقطاع  ومتابعون  "البيام" اإختياري 
 يحذرون من تبعات القرار 

كربى اأحياء ولية باتنة ت�شتفيد من غر�ش 600 �شجرة للتزيني

القرار  من  م�شتاوؤون  وجزائريون  العام  هذا  �شيحجون  فقط  �شخ�ش   1000

غرفة ال�شناعات 
التقليدية واحلرف 
بعنابة توزع اكرث 
من 1000 كمامة

فيما حدد معدل القبول بت�سعة من ع�سرين..

اإ�سافة اإىل 100 �سجرة مثمرة..

بالتن�سيق جمعية "بونة" 
لرتقية ال�سناعات التقليدية

بعد قرار حتديد فري�سة احلج للمقيمني باململكة ال�سعودية دون �سواهم

خلف، قر�ر �إقامة فري�صة �حلج لهذ� �ملو�صم للمقيمني برت�ب �ململكة �ل�صعودية من خمتلف 
�جلن�صيات ورف�س ��صتقبال �حلجاج من خارج �ململكة، ��صتياء و��صعا و�صط �لفائزين بقرعة �حلج 

يف �جلز�ئر، حيث �أبدى �لع�صر�ت تذمرهم جر�ء هذه �الإجر�ء�ت �لتي فر�صتها جائحة كورونا 
�لتي هزت �لعامل باأكمله.

"التويزة"، هي عملية ت�سامنية تقوم على 
اأفراد املجتمع الواحد، يف  التعاون بني  مبداأ 
اجلماعي  والعمل  التكافل  روح  جت�سيد  اإطار 
اأفراد  يقوم  اأين  الفرقة،  على  يق�سي  الذي 
احلاجة  �ساحب  باإعانة  القرية  اأو  احلــي 
الأن  لذلك،  يدعوهم  اأو  منهم  يطلب  اأن  دون 
امل�ساعدة  مبداأ  هو  به  يعملون  الذي  املنطلق 
هذه  م�سبقة،  دعـــوة  اإىل  يحتاج  ال  الـــذي 
اأداء  امل�ستفيد  تلزم  ال  الت�سامنية  العملية 
اأنها ن�ساط اجتماعي  اأو مقابل، كما  اأي اأجر 
ومظهر من مظاهر التعاون والتاآزر بني اأبناء 

الوطن الواحد. 
وليد  هو  وال�سعبي  التقليدي  ال�سلوك  هذا 
التعاون  تقت�سي  احلــاجــة  الأن  ــة،  ــاج احل
العالقة  االأعمال  الإنهاء  اجلماعي  والعمل 
مبفرده  ي�ستطع  مل  ــذي  ال للفرد  بالن�سبة 
عرفتها  اجتماعية  ظــاهــرة  فهي  اإكمالها، 
بع�ص  اإجنـــاز  ق�سد  املجتمعات  مــن  العديد 

االأ�سغال.
بني  "التويزة"  مظاهر  وخمتلفة  كــثــرية 
اإىل  اإ�ــســافــة  بــاجلــزائــر،  واأخــــرى  منطقة 
م�ساعدة  فهي  اآخــر،  اإىل  فــرد  من  اختافها 

امل�ساعدة  تختلف  اأي  واحد  لفرد  جماعية 
الفرد،  حاجة  وفق  اجلماعة  تقدمها  التي 
التعاون  تتطلب  التي  واملبادرات  فاملنا�سبات 
والت�سامن بني اأبناء املجتمع الواحد عديدة، 
م�سكن،  بناء  احل�سر،  ال  املثال  �سبيل  فعلى 
فتل الك�سك�سي، الن�سيج واالأ�سغال الفاحية، 
وت�سييج  الزيتون  جني  احل�ساد،  عملية  مثل 
ــار، �ــســق طريق  ــج ــس ـــي، غــر�ــص االأ� ـــس االأرا�
واإزاحة خملفات الفي�سانات واإقامة ال�سدود 
وحفر االآبار وغريها، فخال عملية التعاون 
واأباوؤنا  اأجــدادنــا  يــردد  كان  "التويزة"،  اأو 
العديد من العبارات احلما�سية والتي ت�ساعد 
�سعوبته،  مــن  والتخفيف  العمل  اإمتـــام  يف 
تتمثل هذه العبارات يف ال�سكر واالمتنان هلل 
عز وجل لنعمة املح�سول واأن يبارك فيه، يف 
املميز  التجمع  هذا  خال  يتم  ذلــك،  مقابل 
من  تتكون  ما  عــادة  �سخمة  وليمة  اإقــامــة 
وجبة "الك�سك�ص" يت�سارك فيها اجلميع على 
�سرف العمل املنجز من طرف اأفراد احلي اأو 

القرية يختتمون به عملية "التويزة". 
نظاما  "التويزة"  تعترب  اأخــرى،  جهة  من 
عميقة  دالالت  يحمل  اجتماعيا  تعاونيا 

ورا�سخة يف املجتمع اجلزائري، حيث حتقق 
جتمع  التي  اللقاءات  هده  يف  كثرية  اأهدافا 
وت�ساعد  العملية  بـهذه  تقوم  التي  العائات 
بينهم،  الرتابط  وتقّوي  امل�ساكل  حل  على 
يف  "التويزة"  حتمله  الذي  املتميز  فال�سكل 
االأجيال  بني  املــتــوارث  االجتماعي  النظام 
من  املجتمع  يف  ال�سائدة  القيم  اإليه  ي�ساف 
اأنها تنمي  تكري�ص مبداأ التعاون واملودة كما 

روح العمل اجلماعي.
الظاهرة  ــذه  ه عــرفــت  الــ�ــســدد،  ذات  ويف 
يف  خا�سة  املجتمع  اأفراد  بني  وا�سعا  انت�سارا 
كورونا،  جائحة  بداية  ومنذ  باتنة  واليــة 
التعاون  مظاهر  مــن  العديد  يف  دلــك  ــرز  وب
التكافل االجتماعي، وهذا يدل على البذرة 
واالأجــــداد  االآبــــاء  غر�سها  الــتــي  احل�سنة 

االأيـــام  �سهدت  حيث  ــد،  ــواح ال املجتمع  يف 
ال�سباب  تعاون  املنزيل  احلجر  مع  املتزامنة 
وال�سوارع،  االأحــيــاء  تعقيم  يف  واجلمعيات 
وتزيني املحيط وكذا تنظيف املقابر كل يوم 
جمعة والقيام بحمات التح�سي�ص والتوعية 
خا�سة للفئات التي جتهل خماطر الوباء، اأما 
العملية التي كان لها اأثر قوي على املواطنني 
للموؤ�س�سات  الكمامات  خلياطة  التطوع  هي 

واملواطنني باملجان.
تراجعها  ورغم  التويزة  اأن  بالذكر،  جدير 
عوامل  بفعل  بــاتــنــة،  ـــة  والي يف  الن�سبي 
االجتماعية  بالتحوالت  مرتبطة  راهنة 
خ�سو�سا، اإال اأنها تظل فعا اجتماعيا يرمز 
اأوجه  اىل متا�سك املجتمع وتعرّب عن اإحدى 

الت�سامن والتعاون بني كافة اأفراده. 

ك�سف، عدد من االأ�ساتذة واملتابعني للقطاع 
الذي  ال�سرر  حجم  عن  باجلزائر،  الرتبوي 
باجتياز  للتاميذ  ال�سماح  قــرار  عن  �سينم 
اختياري،  ب�سكل  املتو�سط  التعليم  �سهادة 
املخ�س�ص  املعدل  وفق  الناجحني  وت�سجيل 

لهذا العام والذي يقدر بت�سعة من ع�سرين.
الــوقــوع يف  ــن مغبة  م املــتــابــعــون،  ـــذر  وح
واالكتفاء  الــدرو�ــص  مــن  التقلي�ص  متاهة 
مبا مت تقدميه خال ثاثيني فقط وهو ما 
يلخ�ص امل�ستوى التعليمي الهام جدا بالن�سبة 
�سيجدون  الذين  املتو�سط  الطور  لتاميذ 
الطور  منهاج  مع  التاأقلم  يف  كبرية  �سعوبة 
التي  الثانوي، وك�سفوا عن حجم الامباالة 

م�ستقبا من خال جتاوز  التاميذ  �سرتافق 
الدرو�ص وتفادي متابعتها وفق املنهاج، حيث 
ثاثيني  معدل  باحت�ساب  النجاح  قرار  اأدى 
فقط يف الطور االبتدائي واملتو�سط، موجة 
التاميذ  و�ــســط  واالحــتــجــاج  الغ�سب  مــن 
والذين  البكالوريا  �ــســهــادة  على  املقبلني 
من  الطريقة  نف�ص  النتهاج  اأي�سا  يطمحون 
قبل الوزارة الو�سية بهدف اإعفائهم من هذا 

االختبار امل�سريي.
تذكرة  مبثابة  االمتحانات،  هذه  وتعترب 
االأطــوار  لتاميذ  املوالية  للمرحلة  املــرور 
اختال  اأي  حـــدوث  حـــال  ويف  املختلفة 
على  بال�سلب  يــوؤثــر  اأن  ذلــك  �ــســاأن  مــن  بها، 

املعطيات الفكرية والتعليمية للتاميذ وقد 
يت�سبب يف اعتمادهم امل�ستمر على مثل هذه 
القرارات وتفادي متابعة الدرو�ص واالنتقال 
دون  بها  والــتــدرج  امل�ستويات  يف  الع�سوائي 
الفكرية  املعطيات  االعتبار  بعني  االأخــذ 

والعلمية للتلميذ.
االأ�ساتذة  من  العديد  حــذر  جهتهم،  ومــن 
ــرارات  ــق ال هــذه  على  االعــتــمــاد  مغبة  مــن 
تاأثرياتها  درا�سة  اإىل  ودعــوا  قطعي  ب�سكل 
اتخاذها،  قبل  املختلفة  جوانبها  وجميع 
التاميذ  على  امل�ستقبلية  لنتائجها  نظرا 
وكذا  والتعليمية  الفكرية  الناحية  مــن 

العلمية.

والية  اأحياء  يف  الت�سجري  حمات  تزال  ال 
متوا�سلة  لبلدياتها  التابعة  والقرى  باتنة 
من  ــعــديــد  ال ت�ستفيد  اأن  يــرتــقــب  حــيــث 
بارك  حي  غرار  على  الوالية  اأحياء  كربى 
وغريها   3 وحملة  اأفوراجوبوعقالوك�سيدة 
600 �سجرة مت متويلها من  من االأحياء، من 
اأخذ على عاتقه  اأحد املح�سنني الذي  طرف 
مهمة اقتناء ال�ستات ذات اجلودة الرفيعة، 
املتطوعني  �سواعد  ت�سرع  اأن  يرتقب  فيما 
القليلة  االأيــــام  خــال  الــغــر�ــص  عملية  يف 

القادمة.
متطوعون لغر�ص االأ�سجار يف اأحياء الوالية 
من  ترجى  فائدة  ال  باأنه  اأكــدوا  وبلدياتها، 
لتزيني  وامل�سوؤولني  ال�سلطات  حترك  انتظار 
طاملا  الذي  ال�ساحب  الوجه  واإزالة  االأحياء 
ميز �سوارع الوالية اخلام�سة، وذلك ما �سجع 

نظرا  الغر�ص  عمليات  تكثيف  على  ــوؤالء  ه
على  واملحافظة  املحيط  تزيني  يف  الأهميتها 
كبريا  ا�ستح�سانا  احلملة  �سهدت  كما  البيئة، 
يف  نيتهم  ــدوا  اأب الذين  املواطنني  طــرف  من 
على  خا�سة  الت�سجري  عمليات  يف  امل�ساهمة 
من  عناية  ت�سهد  مل  التي  اأحيائهم  م�ستوى 
طرف امل�سوؤولني يف هذا اجلانب منذ �سنوات، 

حوايل  غر�ص  اأي�سا  احلملة  و�ست�سمل  هذا 
على  توزيعها  �سيتم  زيــتــون  �سجرة   100
ال�سكان الراغبني يف غر�ص االأ�سجار املثمرة. 
عن  امل�سوؤول  ربيع  خــزار  �سرح  جهته،  من 
قد  الفردية  املبادرات  باأن  الت�سجري،  حملة 
اأتت اأكلها يف حت�سني الوجه اجلمايل الأحياء 
�سرورة  اإىل  م�سريا  الــواليــة  مــدن  و�ــســوارع 
الذي  الغر�ص  نطاق  لتو�سيع  الفكرة  تعميم 
من �ساأنه منح الوالية �سورة جمالية مميزة، 
تكثيف  �سرورة  اإىل  املتحدث  ذات  اأ�سار  كما 
بها  واالهتمام  احلــدائــق  يف  االأزهـــار  غر�ص 
خا�سة ب�سقيها ب�سفة دورية، حيث اأكد على 
�سرورة تكليف اليد العاملة الفنية والتقنية 
بهذه املهام حتى تتم عملية الغر�ص بال�سكل 
ال�سحيح ولي�ص جمرد اإهدار للمال العام دون 

طائل يرجى منها.

ال�سناعات  ــة  ــرف غ اأمـــ�ـــص،  ــت،  ــق ــل اأط
بالتن�سيق  بعنابة،  واحلــرف  التقليدية 
ال�سناعات  لرتقية  بــونــة  جمعية  مــع 
الكمامات  لتوزيع  مــبــادرة  التقليدية، 
و�سط  االأ�ــســواق  اأكــرب  مبداخل  باملجان، 
العمومية،  واالإدارات  والبنوك  املدينة 
يف اإطار العمليات الرامية ملجابهة انت�سار 
19"، من جهة، وتوعية  "كوفيد  فريو�ص 
ال�سلطات  بتعليمة  وتذكريهم  املواطنني 
ا�ستعمال  دون  االأ�سواق  ولوج  متنع  التي 

الكمامة، من جهة اأخرى.
كمامة   1000 حوايل  توزيع  مت  حيث 
مراحل،  عرب  اال�ستعمال  الإعــادة  قابلة 
خا�سة  خياطة  ور�سة  طرف  من  نعت  �سُ
وح�سب  التقليدية،  ال�سناعات  بغرفة 
القائمني على العملية، فاإن هذه املبادرة 
جاءت يف اإطار حت�سي�ص وتوعية املواطن 
الكمامة  اقــتــنــاء  ــة  ــي ــم واأه ــرورة  ــس ــ� ب
اجلماعة  اأو  الفرد  �سحة  على  للحفاظ 
ال�سعبية  ــواق  ــس االأ� ــر  اأك �سملت  والــتــي 
بواد  الليل  �سوق  يف  املتمثلة  بعنابة؛ 
املدينة،  بو�سط  احلــوت  مر�سي  الذهب، 
ف�سا عن بع�ص االإدارات مل�سالح البلدية 
املدينة،  بــو�ــســط  الــبــنــوك  مــن  وعــــدد 
املبادرة  اأن  ذاتــه،  ال�سياق  يف  م�سيفني 
�ستتبعها مبادرات اأخرى لت�سمل االأحياء 
كمية  توفر  حالة  يف  املدينة  ال�سعبية 

اأخرى من الكمامات.
الذين  املواطنون  ا�ستح�سن  جهتهم،  من 
ق�سدوا االأ�سواق، هذه املبادرة، معتربين 
امل�ساهمة  �ساأنها  من  اخلــطــوات  هــذه  اأن 
الوباء، واأكد  انت�سار  الفعلية يف تخفيف 
االأزمــات،  هــذه  يف  الوعي  اأن  منهم  عــدد 
هذه  مثل  على  التغلب  يف  ومهم  �سروري 

االأوبئة املعدية.

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعاخلمي�س 15  يونيو  2970/ 25 جوان  2020 املوافق لـ 04 ذو القعدة 121441

ال�سيادلة املناوبون خال الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

راأ�س العيونبيطامجزار�شريانةعن جا�شرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�شمولال�شمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 05/24/ 2020 
اإىل 2020/06/30

�سامح �سورية 
�سعدي م�سعودموفق الوردي033322219

او�شن ليلىبورزان لويزةم�شتي �شمراء033268527
مراد حممد مهديبوغبال ونا�شة033201352

033333203
بلوني�س �شمري 
290332451

حمادي ح�شام الدينبلحاج اأمريةم�شتاري حممد
033898236

خماري عمار
033370259

قيقبةق�شباتاأوالد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأوالد �شلمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعن ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 05/24/ 2020 
اإىل 2020/06/30

اأبركان وفاء
ليتيم عمربلولة ح�شينة033323439

دغدغ الميةبن فيفي جميلة066458
لو�سيف اأ�سماءمعن�سري �سماح033208174

بورا�س رحمة--بعزي هيبةبن يو�شف وفاءروبعي �شربينةرجيمي �شعيد033289312

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر جوان

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعن التوتةباتنةالتاريخ

عطية اأ�سماء حي �سباق اخليل نهج اعمر بوذراع اخلمي�ص  25 جوان  2020
رقم 13/ 033253787

بيطام زكية 
مرزوق العيدقاري نور الهدى033358093

منمينة كرميةدالندة فوؤاد033831771



بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعن التوتةباتنةالتاريخ

حداد حممد في�شل/ نهج املدر�شة رقم 70، اخلمي�ص  20  فيفري  2020
بن يحيى عبد البا�شطبن حل�شن اآمالعابد الميةبن عوانة ع. القادرفورار حممدحي االإخوة ملباركية/033226326

ال�سيادلة املناوبون خال الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

حقوق  عن  للدفاع  الــدويل  االحتــاد  هيئة  عينت 
ملنظمة  التابعة  الطفل  وحقوق  العربي  االإن�شان 
والروائية  الكاتبة  املا�شي  االأحد  املتحدة  االأمم 
ابنة مدينة العلمة اأحلم حجاز �شفرية للحتاد 
م�شاركتها  خلفية  على  وذلــك  اجلــزائــر،  بدولة 
اأكادميية  حما�شرات  عدة  يف  ــادة  واجل الفعالة 
على  ــرة  ــات ــدك ال ــن  م كــبــرية  ثــلــة  جتــمــع  مغلقة 
يف  فاطمة  واملــدربــة  عامر  عــادل  الدكتور  غــرار 
الكرمي،  الب�شرية والدكتورة عيدة عبد  التنمية 
"مترد  و  املا�شي"  "عطر  روايتي  �شاحبة  لتتمكن 
تندرج  التي  االأعمال  من  وجمموعة  االأقحوان" 
الذي  املن�شب  افتكاك  من  الطفل  اأدب  ــار  اإط يف 
امللحوظ  الرتاجع  و�شط  �شاميا  هدفا  اعتربته 
الذي تعاين منه فئة االأطفال وعلى م�شتوى كافة 

اجلوانب.
وقالت خلل حديث خا�س لها مع يومية "االأورا�س 
والتي  للطفل  املوجهة  كتاباتي  نيوز" :" طرحت 
حقوق  عــن  ــاع  ــدف ال االأ�ــشــمــى  هدفها  كــان  طــاملــا 
جو  يف  والرتعرع  القراءة  على  وت�شجيعه  الطفل 

املجتمع، كما  االأ�شرة مركز  باعتبار  اأ�شري م�شتقر 
على  وتربيته  �شليما  اإعدادا  الطفل  اإعداد  ينبغي 
خطى املثل العليا بروح ال�شلم والكرامة والت�شامح 
بتعييني  وت�شرفت  واالإخــاء  وامل�شاواة  واحلرية 
�شفرية للحتاد الدويل للدفاع عن حقوق االإن�شان 

العربي وحقوق الطفل ببلدي الغالية ...".
الدويل  ت�شيف:" االحتاد  االحتاد  ن�شاطات  وعن 
للدفاع ع حقوق االإن�شان العربي وحقوق الطفل هو 
الفرد  وبكرامة  االأ�شا�شية  باحلقوق  يوؤمن  ميثاق 
التمييز  و�شنوف  اأ�شكال  كل  عن  بعيدا  وقدراته 
�شواء من حيث اللون اأو اجلن�س اأو الدين اأو احلالة 
فذة  جمهودات  تبذل  هيئة  فهو   ... االجتماعية 
من اأجل رفع التحدي وتاأكيد �شرورة امل�شاعدة يف 
الأننا جزء  املهنية  مع اجلمعيات  وال�شراكة  العمل 
ال يتجرا من ن�شيج هذا املجتمع وهدفنا اإن�شاء طفل 
املوزعن  ال�شفراء  بت�شخري  حقوقه  بكافة  يتمتع 
حول العامل، كما اأن االحتاد يتابع ق�شايا خمتلفة 
مي�س  ما  وكل  للطفل  املبا�شرة  االنتهاكات  تخ�س 

حقوقه اأينما كان..".

حــوار

ح�سام. ق   

نوارة. ب

�صطيف

باتنة

اأو ال�سيوعية غري املارك�سية
اأو  اجلائحة  فيها  انت�سرت  اأ�سهر  �ستة  منذ  مكان  كل  يف  انت�سرت  التي  الثقافية  النماذج  اأتاأمل 
اأخبارها، واأرى اأن االإن�سانية ت�سري ب�سكل ما ومن دون ق�سد �سوب جمتمع �سيوعي بكل املقايي�ص. نوع 
من الت�ساوي الغريب بني النا�ص يف فر�سهم يقوم على الت�سحية بذلك النوع املجنون من الرفاهية 
واإمكانيات  اأحامها  اأمرها يف  املغلوبة على  االأغلبية االأخرى  النا�ص على  الذي يتفوق فيه بع�ص 

احللم التي متلكها.
تعتمد الليبريالية كثريا على اإ�ساعة التناف�ص يف فر�ص احلياة. ولكن اجلائحة قد اختزلت احلياة 
اإىل ثيمات ب�سيطة وقاعدية: اجللو�ص يف البيت. االنقطاع عن اخلروج. حتديد الت�سوق. حتديد 
التنقات. الت�سحية باحلرية الأجل �سمان ال�سامة... فبعدما ق�سينا قرنني كاملني نكرر باأن عقد 
املواطنة مبني على الت�سحية ل�سالح ال�سلطة )الدولة( ببع�ص احلرية الأجل �سمان �سامة العي�ص 
يف اإطار اجلماعة الكربى، حتول هذا العقد اإىل الت�سحية التامة بكل حريتنا مقابل �سيء كان يعد 

من حت�سيل احلا�سل ف�سار �سنفا من الفر�ص النادرة: ال�سامة. الفرار من املوت. 
 هنالك هروب حايل اأكيد من املدينة �سوب الريف. 

هل ت�سمن حياة البادية والريف �سحة اأف�سل من �سحة املدينة؟ وهل ميكننا اأن نفهم من خال 
على  الت�سابق  يف  التفكري  اإطار  يف  �سحتها  اأهملت  قد  املدن  باأن  تنتهي  ال  التي  الكثرية  املحاورات 

احلياة؟
العمل  طرق  فيه،  التواجد  الف�ساء،  تق�سيم  املــدن،  ت�سكيل  اإعــادة  تاأمل  اإىل  اجلائحة  تدعونا 
الوقت  النا�ص.  يف ظل قيود اجلائحة، حان  العاطفية بني  التنقل، واحلدود  اأ�ساليب  ومواقيته، 
�سيوعية  الاعمل.  اأثناء  االإن�سان  العمل ولكن فيما يفعله  لي�ص فقط يف تغيري ممار�سات  للتفكري 
الفل�سفية  عزلته  يف  باجللو�ص  مطالب  العامل  الاعمل.  اإىل  االإن�سان  تدعو  و�سفناها  كما  اليوم 
وعدم التفكري يف �سيء، اأو التفكري – يف اأح�سن االأحوال-  يف اأ�سياء جديدة لتزجية الفراغ وتاأثيث  
الوقت الذي كانت احلرب املارك�سية قائمة الأجل ك�سبه وو�سعه يف متناول العامل الب�سيط. لتاأثيث 
اللعب كفكرة ال مهرب منها ولكنه لعب على احلوا�سيب وباقي احلوامل  �سياأتي بال�سرورة  الوقت 

االألكرتونية. 
بع�ص من عمال اليوم الناجحني هم اأولئك الذين يتخذون مارك وزكنربغ وجيف بيزو�ص وبيل 
اللعب على  يعملون.  يلعبون وهم  اأنا�ص  اليوم هم  ال�ساب  العامل  اأن مناذج  اأي  غيت�ص مناذج عليا. 
احلا�سوب يحول الربوليتاريا التي كان مارك�ص يتحدث عنها اإىل طبقة غري كادحة )مبا اأنها تلعب 
وتبدو اأنها تعمل وتتمتع( وهو اأمنوذج يبدو اأن اجلائحة جاءت لعاء من �ساأنه. اللعب الذي يحوي 
االإبداع واالبتكار وي�سمى كل ذلك )توا�سا اجتماعيا، العاب جمتمع، جمتمع/جمموعة وهمية...
كل ذلك يطلق العنان ملهارات جديدة يبدو اأنها تر�سم متاما �سورة الربوليتاريا امل�ستقبلية. كثري من 
االألعاب هو بناء مدن جديدة؛ مزارع وهمية، خو�ص حروب على النت... كل ما تتباهى به احلياة 
يف "اخلارج" يعاد ا�ستغاله يف الداخل. وهذه هي فتنة احلجر املنزيل. والفتنة فعا اأ�سد من القتل 

مما يجعل احلجر اأ�سد من القتل ح�سب اختزال اأر�سطي ب�سيط.
هل تكون املدينة وهي تعلي من �ساأن الريف يف ظل احلجر خماتلة فقط؟ هل يتم خداع �سكان 

االأرياف على مدى وا�سع جدا؟. 
لقد مت تناقل �سور احليوانات الربية التي عادت اإىل احلركة الظاهرة والتي غزا بع�سها املدن 
القريبة منه نتيجة ملنع �سري ال�سيارات ونق�ص احلركة واإعادة ترتيب بيت "الرتحال" يف العامل 
احل�سارة،  قمة  دوما  مثلت  التي  اجلوية  )الرحات  اجلوية  للماحة  التام  �سبه  التوقف  بحكم 
اأرعب اجلميع وزهدهم  الذي  القاتل  الفريو�ص  انتقال  ال�سبب االأول يف  اإىل  والتي حتولت �سدفة 

يف ال�سفر(.
اأال ت�سافر معناه اأنك حتافظ على احلياة.

ال�سرقي  املثل  يف  التي  بالكلمات  تاعبا  عنوانها  يكون  قد  لعبة  النت.  على  لعبة  اجلملة  ت�سبه 
الكبري: �سافر فاأنت ل�ست ب�سجرة؛ و�سوف يقال بب�ساطة للعامل الذي قتل مارك�ص نف�سه لكي يح�سل 
توقعات  �سد   – يقال  �سوف  واللعب،  وال�سفر  للراحة  وقت  يف  احلق  مثل  ب�سيطة  حقوق  على  له 

مارك�ص- : ال ت�سافر، فاالأجمل هو اأن تكون �سجرة. اأو يقال:
�سافر، فا حرج يف كونك كال�سجرة.

ماذا كان م�سيو مارك�ص �سيقول لو قراأ هذا املقال؟
اقت�ساد  عامل  فيه  نرى  الذي   هو  بال�سرورة؛  اجتماع  عامل  نف�سه  يف  يرى  حذق  حملل  مارك�ص 
حذقا ونرى فيه فيل�سوفا ترك على اأدمي الفل�سفة احلديثة اأخاديد يحلم بها كل فيل�سوف عدا، 
ولهذا ال�سبب �سوف يطالب باملزيد من التحليل االجتماعي الإعادة ترتيب مقوالت احلياة يف ظل 

اجلائحة.
الكهرباء  انت�سار  )بف�سل  املدينة  يف  االأنوار  انت�سرت  االأنوار  ع�سر  منذ  املدينة  مفهوم  تطور  مع 
والغار واالإنارة العمومية التي ت�سمح لليل الذي حتلو فيه الراحة باأن ياأخذ كثريا من النهار، ياأخذ 
النور، والن�ساط وينتقم بوا�سطة اللعب الليلي من تعب العمل الذي يف النهار. فلطاملا كانت املدن 
امليديا  وم�سممي  احل�سرية،  احلياة  وحمللي  اللعب،  علماء  حتليات  تكاثرت  ولهذا  للعب.  مواقع 
واملتعة هي  والرتفيه  اللعب  اإىل جعل  املفكرين من ذهب  اإن هنالك من  بل  املجتمعية...  واحلياة 
االجتماع  عامل  مبكرا  بذلك  اأوحــى  كما  املعا�سرة  للح�سارة  ورمبــا  للمجتمع  االأ�سا�سية  املامح 
 Joffre Dumazedier، Vers une civilisation du( دميازيديي   جوفر  الفرن�سي 
دوبور  غي  الهام  املفكر  و�سخب  بو�سوح  اإليه  انتهى  وكما   )1962  ،loisir ?، Seuil، Paris

 )1967 ،Guy Debord، La Société du spectacle، Buchet-Chastel، Paris(
لودفيغ  لدى  الكامي"  "اللعب  يف  احلقيقة  مفهوم  اإذابــة  منذ  هاما  اللعب  كلمة  انت�سار  �سيكون 
فيتغن�ستاين، اإىل تعودنا على م�سطلحات مثل لعبة احلرب، لعبة اجلن�ص، اللعبة ال�سيا�سية ولعبد 
اإىل  "جمال"  كل  وحتول  املجتمع،  األعاب  املالية،  واللعبة  وبالدين،  بالقيم  والتاعب  االأحــزاب 
"ملعب"... فامللعب التقليدي املحددة املنف�سل عن باقي االأف�سية قد ذاب متاما يف املعاين املجازية 
للملعب، وهذا ما ح�سرنا متاما للت�سحية بالواقع ل�سالح لعبة افرتا�سية مثل اجلائحة التي يرى 
فيها كثري من املحللني لعبة �سيا�سية اأكر من واقع �سحي يفر�ص منطا من ترتيبات احلياة.. التي 
فنحن  كبريا.  )وح�ساريا(  �سحيا  ن�سرا  يعد  ملعب  فيه  بيت  امتاك  اأن  كثريون  اأنا�ص  فيها  وجد 

ن�ستدرج بذلك "اخلارج" اإىل داخل البيت.
اإحدى املعطيات الهامة يف ظل اجلائحة وهي تنتقل من ال�ستاء اإىل ال�سيف هي منع ال�سواطئ على 
امل�سطافني، ثم حظر التما�ص يف املاعب اجلوارية التي كان املحللون االجتماعيون يرون فيها دوما 
ف�ساء طيبا وايجابيا لتمثيل االأعراف الثقافية واالجتماعية، وتطوير الوعي باالأبعاد العائقية 

وال�سيا�سية والنف�سية للمدينة التي متثل ف�ساء للتاقح االثني واالنفتاح على املختلف.
هل يوجد خطر على ال�سحة يف التعارف والتاقح؟

اأول قانون هو  الداخل. وداخل اجلائحة  اإال من  التي ال تفهم  للجائحة فل�سفتها  اأن  الواقع هو 
الطواعية التامة الأجهزة الت�سلط الر�سمية )الدولة(. 

اإن�سان ع�سر اجلائحة طفل �سغري ال يجيد تقدير ال�سالح العام. طفل معاقب بالبقاء يف غرفته 
)وهو عقاب قدمي معروف جدا كان ي�سلطه االأب العامل املتعب من العمل حينما يزعجه االأوالد 
: يحىجتزهم داخل الغرفة ومينعهم من اخلروج(. ناحظ متاما كيف  متت�ص االأجهزة الرقمية 

انتباه اإن�سان اجلائحة بعدما كانت ال متت�ص اإال انتباه االأطفال. 
تغريت االأو�ساع  اإذن، وتغري �سكل العمل. انت�سرت يف عامل ال�سغل االآالت التي عو�ست ب�سكل رهيب 
العامل املنتج. وتغري �سكل العمل فتغري �سكل العامل. العامل املنتج واملزارع الب�سيط �سار اأقل اأهمية 

من عمال اخلدمات الذين هم عمال مكاتب اإدارية وخدماتية مل يروا امل�سغل اأو احلقل من قبل.
النموذج اجلديد للعامل مل يتوقعه مارك�ص، ولكن �سيوعية املجتمع قد حتققت حتت اأثر اجلائحة 
. وفاز مارك�ص من حيث ال يدري الأن الراأ�سمالية التي حاربها بعدما األ�سق بها كل ال�سرور املمكنة قد 
حققت له منوذج املجتمع الذي كان يحلم به. �سيوعية جديدة ت�سادق عليها الراأ�سمالية وتطالب 
بها باإحلاح كبري. ميزتها االأ�سا�سية لي�ست مارك�سية بل اإمرباطورية؛ الأن النا�ص ال يتقا�سمون ملكية 

االأ�سياء وو�سائل االإنتاج، بل يتقا�سمون العجز التام عن كل ملكية.

اإن�شان اجلائحة

عال" ب�صوت  "التفكري 

زاوية اأ�شبوعية 
يكتبهــــــا:

 في�شل الأحمر

لوحاته  يحول  �صاب  ت�صكيلي  بطاهر" فنان  "جنيب 
�إىل ور�صة �بد�ع 

للدفاع  �لدويل  لالحتاد  حجاز" �صفرية  "�أحالم 
عن حقوق �الإن�صان �لعربي وحقوق �لطفل باجلز�ئر   

�إ�صد�ل �ل�صتار على عدة م�صابقات �فرت��صية ثقافية بباتنة 

باتنة،  ولية  من  �شاب  ت�شكيلي  فنان  جنيب  
حدثنا عن بداياتك مع هذا الفن، عن اأول عمل 

فني قدمته؟
كنت  عندما  املوهبة  هذه  اأهــوى  كنت 
قدمته  عمل  واأول  عــمــري،  10من 
يف مــتــو�ــشــطــة فــــروج الـــقـــادر بــزانــة 

البي�شاء.

للتعليم  ل�شهادة  التح�شري  بني  يجمع  ر�شام 
كالألوان  اأمن��اط  بعدة  والر�شم  املتو�شط، 
امللح  على  القما�س  على  الر�شم  املائية 
حتدثنا  اأن  ميكن  هل  التقنيات،  من  والكثري 
عن هذه التجربة، واأي التقنيات هي الأقرب 

اإليك؟
الر�شم  بن  وقتي  تنظيم  على  اأعمل 
املتو�شط،  التعليم  ل�شهادة  والتح�شري 
وعن االأمناط التي ا�شتخدمها يف هذه 
والر�شم  بامللح  الر�شم  فهي  املوهبة 
ــوان  ــاالأل بــاألــوان تــرابــيــة والــر�ــشــم ب

اخل�شبية واأي�شا بالفحم.
بها  فاأر�شم  املائية  للألوان  وبالن�شبة   
اإيل  القريبة  والتقنية  القما�س،  على 
هي الر�شم باالألوان اخل�شبية واالألوان 

الرتابية.

ثم دعني اأ�شاألك، هل هنالك فنان ت�شكيلي ما 

اأنت مولع باأعماله، اأق�شد بذلك من من الفنانني 
الذين تراهم يليقون مبتابعتهم؟

اأرى اأين مولع باللوحات الفنية للفنان 
العاملي  الربيطاين بانك�شي.

ماذا عن املوا�شيع التي تعمل عليها من خالل 
لوحاتك، وهل عمدت اإىل تقدمي عمل فني ما 

يج�شد اجلائحة التي يعي�شها العامل؟
خلل  من  عليها  اأعمل  التي  املوا�شيع 
ال�شامتة  الطبيعة  ر�شم  هي  لوحاتي 
وقد  واملــمــثــلــن،  ال�شخ�شيات  ور�ــشــم 
هذه  جت�شد  فنية  لوحة  بر�شم  قمت 

اجلائحة التي يعي�شها العامل.

للوحاتك،  معار�س  قدمت  واأن  �شبق  هل 
بفر�شة  حظيت  وهل  امل�شابقات،  عن  وماذا 

امل�شاركات فيها؟
بامل�شاركة  الفنية  األواحي  حتظى  مل 
امل�شابقات  مــن  وغــريهــا  املــعــار�ــس  يف 
ب�شبب نق�س الدعم، فا�شتعنت بو�شيلة 
بوك"  "الفاي�س  االجتماعي  التوا�شل 

لن�شر اأهم اأعمايل.

العمر  مقتبل  يف  ال�شباب  اأن  معي  تعتقد  األ 
من  له  م�شاحة  يجد  اأن  ال�شعب  من  الفني 
يف  الت�شكيلي  الفن  كون  اأعماله  ابراز  اأجل 
يتعلق  فيما  خا�شة  باأهمية  يحظى  ل  بالدنا 

بتبني هذه املواهب ال�شابة، ماذا عنك؟

اليوم  �شبابنا  فمعظم  الــراأي،  اأوافقك 
ــب يجدون  ــواه وامل الــفــنــون  اأ�ــشــحــاب 
الفنية  األواحهم  تقدمي  يف  �شعوبة 
املعار�س  يف  بها  وامل�شاركة  العامل  نحو 
ومعاهد الفنون اجلميلة، اأما بالن�شبة 
لوحاتي  جت�شيد  على  ف�شاأعمل  يل 
يف  بها  وامل�شاركة  واإبداعاتي  الفنية 
توفر  عدم  رغم  وامل�شابقات  املعار�س 

االإمكانيات.

اجلميلة  الفنون  مدر�شة  دخ��ول  تعتزم  األ 
اجلانب  مع  الأك��ادمي��ي  اجلانب  م�شتقبال، 

البداعي؟
الأن  م�شتقبل  بها  �شاأفكر  رائعة،  فكرة 

ل�شقل  اأي�شا  مهم  االأكــادميــي  اجلانب 
املدار�س  اأهــم  على  والتعرف  املوهبة 
من  واالأخـــــذ  وروادهــــــا  الت�شكيلية 

جتاربهم.

وت�شعى  تطمح  ال��ذي  ما  ت�شكيلي  كفنان   
اليه، اأين الوجهة جمددا اإىل اأين ترحتل مع 

ري�شتك؟
اإىل  واأطــمــح  اأ�ــشــعــى  ت�شكيلي  كفنان 
واإذا  املــوهــبــة  ــذه  ه يف  م�شتواي  ــع  رف
�شمحت الظروف ان �شاء اهلل ف�شتكون 
وجهتي نحو اأوروبا بحيث يعملون على 
وذلك  وغريها  املواهب  هذه  ا�شتقطاب 

عك�س بلدنا.

اأ�شدل ال�شتار على عدة م�شابقات  عكفت 
باتنة  بوالية  االفرتا�شية  ال�شباب  دار 
من  املت�شابقن  ومرافقة  تنظيمها  على 
امل�شابقات  موا�شيع  كانت  حيث  خللها، 
تخ�ش�شه  ح�شب  وكــل  وكثرية  متنوعة 
ــة حمـــــددة، حيث  ــري ــم ــه ع ــئ ووفـــــق ف
لتن�شر  �شابق  وقــت  منذ  مربجمة  كانت 
على  ويف�شح  مــوؤخــرا  امل�شابقات  نتائج 
ح�شب  م�شابقة  كل  يف  الفائزين  اأ�شماء 

الرتتيب.

موا�شيع  عدة  امل�شابقات  وتناولت  هذا 
م�شابقة  مــثــل  ثــقــافــيــة  وتــخــ�ــشــ�ــشــات 
حول  للأطفال  ر�شم  الأح�شن  "األواين" 
"كوفيد 19" حيث كانت اجلائزة االأوىل 
البنة مدينة راأ�س العيون "زينب العابد" 
"ح�شنة  للربعمة  الــثــانــيــة  واملــرتــبــة 
بوقلقول" يف حن عادت املرتبة الثالثة 
لـ "ابراهيم حجيج" ثالثا، واأي�شا م�شابقة 
 "19 "كوفيد  حول  رقمي  مل�شق  اأح�شن 
"مينو  ن�شيب  من  االأول  املرتبة  لتكون 

ن�شيب  مــن  الثانية  واملرتبة  نا�شري" 
اأما  املركب الريا�شي اجلواري حيدو�شة، 
اأح�شن مونتاج حول الفكرة  عن م�شابقة 
"�شيف  لـ  االأول  املركز  عــاد  فقد  نف�شها 
ق�شنطينة  ـــة  والي ــن  م دعاق"  ــن  ــدي ال
خذير"  "مزوز  ن�شيب  من  الثاين  واملركز 
املركز  على  حــاز  حــن  يف  باتنة  ــة  والي

الثالث "بوحيحي فار�س".
نتائج  عن  االعــلن  مت  ال�شياق  ذات  ويف   
1945 حيث  08 ماي  ر�شم حول  اأح�شن 

العزيز  عبد  بن  اإ�ــشــراء  من  لكل  عــادت 
اآالء  ويــو�ــشــف طــايــلــب وبــلــخــريي مــي 
اأخرى  م�شابقات  جانب  اإىل  الرحمان، 
طرف  من  كبريا  وقبوال  ا�شتح�شانا  لقيت 
املت�شابقن وعرفت اقباال منقطع النظري 
فئة  خا�شة  عليها  املتناف�شن  طرف  من 
مبثابة  لهم  لتكون  والــرباعــم  االأطــفــال 
اخلا�شة  املـــواهـــب  واإبــــــراز  الــفــ�ــشــحــة 
من  م�شتقبل  لتجد  بها  والتعريف  بهم، 

يحت�شنها وي�شقلها. 

يتحدث �لفنان �لفني �ل�صاب جنيب بطاهر �صاحب 17 ربيعا عن ولعه بالفن �لت�صكيلي، ورغبته يف �أن يز�وج بني �جلانب �الأكادميي و�البد�عي و�الأخذ 
من جتارب عمالقة �لفن �لت�صكيلي عرب �لعامل، وليحجز للوحاته مكانة �صمن هذ� �لفن �ملبهر، حيث يعمل �أي�صا على ن�صر �أعماله �لفنية عرب مو�قع 

�لتو��صل �الجتماعي نظر� لقلة �المكانيات وعدم م�صاركة لوحاته يف خمتلف �ملعار�س �خلا�صة، �إال �أن �حلافز يدفعه من �أجل �أن يرتك ب�صمة مميزة 
رغم كل هذه �لعو�ئق، �بن مدينة باتنة من منطقة و�دي �لطاقة "جنيب" ي�صاركنا طموحاته يف هذه �لدرد�صة
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�إعــذ�ر

  ANEP               2025002343 El Aures News:  25  Juin   2020

ـ نظرا لل�شفقة رقم 2019/63 بتاريخ 2019/07/08 واملت�شمنة 
تهيئة م�شالك غابية على م�شافة 10 كلم ببلدية اجلمعة بني حبيبي 
كلم   15.5 م�شافة  على  غابية  م�شالك  وتهيئة   )06 رقم  )احل�شة 

ببلديتي وجانة وبرج الطهر )احل�شة رقم 08(
ـ نظرا للأمر باخلدمة رقم 2019/41 بتاريخ 2019/08/13.

ـ نظرا النتهاء اآجال اجناز ال�شفقة املذكورة اأعله.
اإمتام  وعدم  االأ�شغال  تقدم  م�شتوى  على  امل�شجل  للتاأخر  نظرا  ـ 

امل�شروع.
بوعبيب�شة  الغابات  وا�شتغلل  الغابية  االأ�شغال  موؤ�ش�شة  من  يطلب  ـ 
واإنهاء  والب�شرية  املادية  بالو�شائل  الور�شة  تدعيم  الرزاق  عبد 

امل�شروع يف اأجل اأق�شاه ع�شرة )10( اأيام.
العقوبات  تطبيق  �شيتم  االإعذار  لهذا  اال�شتجابة  عدم  حالة  يف  ـ 

املن�شو�س عليها قانونا.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 

وزارة الفلحة والتنمية الريفية
املديرية العامة للغابات

حمافظة الغابات لوالية جيجل
الرقم: 1337/م.ت.ث.د.ب/2020 

حمافظ الغابات
اإىل ال�شيد/ م�شري موؤ�ش�شة االأ�شغال الغابية
وا�شتغلل الغابات ـ بوعبيب�شة عبد الرزاق ـ

م�شتى بيربا�س ت�شدان حدادة ـ ميلة ـ

Ministère de L’Agriculture
du Développement Rural 
 Direction  Générale des Forets
 Conservation des Forets Jijel

République Algérienne Démocratique et Populaire

اإ�صهار

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلديحمافظ الغابات لوالية جيجل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات واالنتخابات
رقم: 2020/11

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات واالنتخابات
رقم: 2020/12

والية باتنة
دائرة ثنية العابد
بلدية ثنية العابد

مكتب التنظيم وال�سوؤون العامة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات واالنتخابات
رقم: 2020/13

تغيري �لهيئة �لتنفيذيةتغيري �لهيئة �لتنفيذية

تاأ�صي�س جمعية حملية تغيري �لهيئة �لتنفيذية

12ـ06  رقــم   القانون  من   18 ــادة  امل الأحكام  طبقا 
 2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر  يف  ــوؤرخ  امل

املتعلق باجلمعيات.
التعديات  ا�ستام مذكرة   2020 22 جوان  مت يوم 
املوؤرخة يف 2020/01/29 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة 

الهيئة التنفيذية للجمعية الثقافية امل�سماة:
جمعية مركوندة للثقافة والفنون ـ تاك�سانت

امل�سجلة حتت رقم: 03 بتاريخ: 2000/01/23
املقيمة بـ: ال�سارع الرئي�سي ـ بلدية تاك�سانت

يرتاأ�سها ال�سيد )ة(: بن �سا�سي حمادة

12ـ06  رقــم   القانون  من   18 ــادة  امل الأحكام  طبقا 
 2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر  يف  ــوؤرخ  امل

املتعلق باجلمعيات.
التعديات  ا�ستام مذكرة   2020 22 جوان  مت يوم 
املوؤرخة يف 2020/01/28 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة 

الهيئة التنفيذية للجمعية الثقافية امل�سماة:
جمعية ثزيري للثقافة والرتاث ـ مروانة

امل�سجلة حتت رقم: 67 بتاريخ: 2011/04/24
املقيمة بـ: حي اجلنوبي ـ بلدية مروانة

يرتاأ�سها ال�سيد )ة(: بن يزة زوهري.

�سفر  يف  ــوؤرخ  امل 12ـ06  رقــم   القانون  مبقت�سى 
املتعلق   2012 يناير   12 لـــ  املــوافــق   1433

باجلمعيات.
الت�سريح  ت�سليم و�سل   2020/06/17 يوم  مت 

بتاأ�سي�ص اجلمعية املحلية امل�سماة:
جمعية التنمية واالأعمال اخلريية

الكائن مقرها: قرية بعلي ـ بلدية ثنية العابد.

12ـ06  رقــم   القانون  من   18 ــادة  امل الأحكام  طبقا 
 2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر  يف  ــوؤرخ  امل

املتعلق باجلمعيات.
التعديات  ا�ستام مذكرة   2020 23 جوان  مت يوم 
املوؤرخة يف 2020/02/14 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة 

الهيئة التنفيذية للجمعية الثقافية امل�سماة:
جمعية الغد امل�سرق ملر�سى الفنيل�ستونوري ـ باتنة
امل�سجلة حتت رقم: 04 بتاريخ: 2017/01/30

بن  ال�سريف  حممد  اكمالية  من  بالقرب  بـ:  املقيمة 
عك�سة الطابق الثالث تام�سيط ـ بلدية باتنة

يرتاأ�سها ال�سيد )ة(: زيتوين اجلازية

الأورا�س نيوز ـ العدد: 1576 اخلمي�س  25  جوان  2020الأورا�س نيوز ـ العدد: 1576 اخلمي�س  25  جوان  2020

الأورا�س نيوز ـ العدد: 1576 اخلمي�س  25  جوان  2020 الأورا�س نيوز ـ العدد: 1576 اخلمي�س  25  جوان  2020

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية خن�سلة
دائرة �س�سار 
بلدية خريان

رقم 2020/04

تاأ�صي�س جمعية ذ�ت �صبغة حملية
املــوؤرخ   12/06 رقــم:  القانون  من   18 ــادة  امل على  بناءا 
املتعلق   2012/01/12 لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف: 

باجلمعيات.
جمعية  تاأ�سي�ص  ملف   2020 جـــوان   23 الــيــوم:  اأودع 

حملية.
الرتاب  قلوع  الريفي  املركز  جمعية  اجلمعية:  ت�سمية 

بلدية خريان.
املقر االجتماعي: قرية قلوع الرتاب ـ بلدية خريان.

بـ:   1961/02/11 يف:  املــولــود  غامني  لزهر  ـــودع:  امل
تربدقة.

الوظيفة يف اجلمعية: رئي�ص اجلمعية.
مو�سوع التعديل: //

الت�سمية اجلديدة : //
الأورا�س نيوز ـ العدد: 1576 اخلمي�س  25  جوان  2020

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره وببالغ احلزن 
واالأ�سى تلقى طاقم جريدة "االأورا�ص نيوز" 

نباأ وفاة ابن عمة الزميلة  �سميحة عن�سر 
املغفور له "�سعدي رحال" وعلى اإثر هذا امل�ساب 
اجللل يتقدم جميع الزماء العاملني باجلريدة 
لها ولكل اأفراد اأ�سرة الفقيد بخال�ص التعازي 

واأ�سدق عبارات املوا�ساة راجني من املوىل 
عزوجل اأن يتغمد فقيدهم بوا�سع رحمته واأن 
ي�سكنه الفردو�ص االأعلى ويلهم ذويه جميل 

ال�سرب وال�سلوان.

تعزية
َيًة  ْطَمِئنَُّة اْرِجِعي اإَِل َربِِّك َرا�ضِ ُتَها النَّْف�ُس اْلُ )َيا اأَيَّ

ًة َفاْدُخِلي ِف ِعبَاِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي( يَّ ْر�ضِ مَّ

راجعون" اإليه  واإنا  هلل  "اإنا 

عنوان واحد يجمعنا



فاعل خري
هذا واحد قاعد يف الدار وما يتفاهم�س مع خوه ال�شغري

جا عندو قال لو جنيب لك ت�شرب؟
حار يف الظرافة الزايدة هذي وقالو اإيه جيبلي
كي جابلو قالو: وا�شي هذا ما والفناك�س ظريف
قالو خوه ال�شغري: اال�شتاذة قالت لنا من �شقى 

كلبا دخل اجلنة؟!.

بر الأمان
مازون  �شقطت طائرة فوق غابات االأ

 ومات كل الركاب 
 ما عدا ثلثة اأ�شخا�س كتب اهلل لهم 

النجاة 
والثالث  رو�شي  والثاين  اأمريكي  اأحدهم 

جزائري
هناك  الهنود  قبائل  اإحــــــــدى  فاعتقلتهم    ،

واأخذوهم لزعيم القبيلة ..
ومبا اأن القانون املعمول به يف القبيلة هو قتل كل اأجنبي ، لذا 
واجلزائري  مريكي  للأ الرو�شي  فالتفت  اإعدامهم  زعيمهم  قرر 

وقال لهم :
�شاأطلق مبادرة �شلم �شيطرح كل رهينة �شوؤال على القبيلة فاإن 

مل يعرفوا اجلواب اأطلقوا �شراحه واإن كان العك�س اأعدموه

هز زعيم القبيلة راأ�شه موافقا
مريكي اأن يطرح �شوؤاله ثم اأ�شار اإىل االأ

فقال االأمريكي من هو كري�شتوفر كوملبو�س ؟
يرق�شون  وهم  �شاعات   6 حوايل  زعيمهم  مع  القبيلة  اجتمعت 

وياأكلون 
مريكي راأ�شه و  خرج بعدها زعيمهم ، وقال : كوملبو�س طاأطاأ االأ

مت اإعدامه
جاء دور الرو�شي ف�شاأل زعيم القبيلة : من هو لينن ؟

رجع اأفراد القبيلة للجتماع مع زعيمهم وهم يرق�شون 
وياأكلون

موؤ�ش�س  اإنه   : قائل  خيمته  من  الزعيم  بعدها  خرج 
ال�شيوعية ..

فاأعدم الرو�شي
الربملان  دور  هو  ما   : ف�شاألهم  اجلــزائــري  دور  جاء  ثم 

اجلزائري؟؟
دخل الزعيم اإىل خيمته وتبعه ع�شرة من حكماء القبيلة

واجتمعوا الأكرث من 15 �شاعة وهم يرق�شون وياأكلون
خرج زعيمهم  وقال: حقيقة ال نعرف

فاأ�شبح اجلزائري زعيمهم 
و�شاألوه : ما هو اجلواب؟

وي�شربون  ياأكلون  يجتمعون  و  يجتمعون   .. مثلكم  اإنهم   : قال 
ويهرجون ثم يخرجون بقرار يقتلون به املواطن؟!.

معلومات م�سلية

الكتب

اأمثال �سعبية

• �سبب وجود الثقب يف اأعلى غطاء قلم احلرب 
اخلطاأ  طــريــق  عــن  ابتلعه  ملــن  ي�سمح  اأنـــه  هــو 

بالتنف�ص موؤقتا اإىل حني و�سول امل�ساعدة.
•  اأكل العنب يخف�ص الكول�سرتول ب�سكل فعال 
للمدخنني  طعام  اأف�سل  وهو  التوتر  من  ويقلل 

فهو يقوم على اإ�ساح ما اأف�سده التدخني.
االأ�سخا�ص  عدد  اأن  ت�سري  االإح�سائيات  • اآخر 
الذين  مــن  اأكـــر  ال�سمنة  مــن  ميــوتــون  الــذيــن 

ميوتون ب�سبب اجلوع.
لها  يذهب  اأوروبا  يف  انتحار  عيادات  هناك   •
من يريد املوت و يتم حقنه يف الوريد اأو ي�سرب 

مادة تقتله بدون اأمل.
 2 من  �سرب  اأن  الدرا�سات  من  العديد  • اأثبتت 
خطر  من  يقلل  يوميا  القهوة  من  اأكــواب   4 اإىل 
بن�سبة  القلبية  وبالنوبات  باالن�سداد  االإ�سابة 

.%20
"خ�سبة  البومرجن  �سخ�ص  رمى   1996 عام   •
ق�سية  فرفع  براأ�سه  و�سربته  وعــادت  مرتدة" 

على نف�سه ودفع له التاأمني 300.000 دوالر.

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 حرفتكم 

يا �ساطني 
كامي تردوه 

عاجل اأربع ذكرين 
ي�سمو فرد راجل

حدث يف مثل هذا اليوم
اخلام�س والع�شرون 

من �شهر جوان
بي�سكوبيا"  اإيلينا  االإيطالية"  ـ   1678
اأول امراأة بالعامل حت�سل على �سهاده  ت�سبح 

الدكتوراه يف الفل�سفة.
ملحكمة  دائًما  مقًرا  الهاي  اختيار  ـ   1920

العدل الدولية.
والذي  القد�ص"  "موؤمتر  انعقاد  ـ   1921
طــالــب بــاإلــغــاء االنــتــداب الــربيــطــاين على 

فل�سطني واإعان ا�ستقالها.
احلدود  على  امل�سلح  ال�سدام  بدء  ـ   1950

بني كوريا ال�سمالية وكوريا اجلنوبية.
بني  مــولــون  مــفــاو�ــســات  انــعــقــاد  ـ   1960
املوؤقتة  واحلــكــومــة  الفرن�سية  احلــكــومــة 
قبل  مــن  املمثلة  اجلــزائــريــة  للجمهورية 

حممد ال�سديق بن يحي و اأحمد بومنجل.
اأنديرا غاندي  الهند  وزراء  رئي�سة  ـ   1975
تعلن حالة الطوارئ يف الباد وتعليق اأحكام 

الد�ستور واالنتخابات.
يف  البحري   العايل  املعهد  تد�سني  ـ   1976

بوا�سماعيل.
تعلنان  و�سلوفينيا  ــا  كــرواتــي ـ   1991

ا�ستقالهما عن يوغو�سافيا.
اجلي�ص  مــن  قتيل   16 �سقوط  ـ   1996
ــــــراج اخلــــرب يف  االأمـــريـــكـــي يف تــفــجــري اأب

ال�سعودية.
املحا�سبني  و  املالية  نقابة  تاأ�سي�ص  ـ   1998
لاإطارات  العامة  "الكونفدرالية  ا�سم  حتت 

املهنيني يف املالية و املحا�سبة".
لونا�ص  القبائلي  املغني  اغتيال  ـ   1998
مــعــطــوب يف مــنــطــقــة الــقــبــائــل مـــن طــرف 

م�سلحني.
نظام  تطرح  مايكرو�سوفت  �سركة  ـ   1998

الت�سغيل ويندوز 98.
معايري  فــر�ــص  تــقــرر  احلــكــومــة  ـ   2003

قانونية للبناء.
حول  الــــدويل  امللتقى  تنظيم  ـ   2003
و  الــ�ــســغــرية  املــوؤ�ــســ�ــســات  تنمية  و  حــكــامــة 

املتو�سطة يف اجلزائر.
االإ�سرائيلي  اجلــنــدي  اختطاف  ـ   2006
ـــل مــ�ــســلــحــني  ـــاد �ـــســـالـــيـــط مــــن قـــب ـــع جـــل

فل�سطينيني.
ب�سروط  املتعلق  القانون  �سدور  ـ   2008
بها  واإقامتهم  اجلزائر  اإىل  االأجانب  دخول 

و تنقلهم فيها.
ينتخب  اللبناين  النواب  جمل�ص  ـ   2009
على  اخلام�سة  للمرة  له  رئي�سا  بــري  نبيه 

التوايل .
االأوىل  الوطنية  اجلل�سات  افتتاح  ـ   2011
البحري  لل�سنوبر  املعار�ص  بق�سر  للتجارة 

باجلزائر العا�سمة.
ثاين  اآل  خليفة  بن  حمد  تنحي   -  2013
بن  حمد  بــن  متيم  واإعـــان  قطر  اإمـــارة  عــن 

خليفة اآل ثاين اأمريا للباد.
�سخ�سا   150 يقل عن  ما ال  - مقتل   2017
حادثة  يف  اآخرين   100 من  اأكــر  واإ�سابة 
اأحمد  �سرق  من  بالقرب  نفط  ناقلة  انفجار 

بور يف باك�ستان.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عاوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين

اخلمي�س 15  يونيو  2970/ 25 جوان  2020 املوافق لـ 04 ذو القعدة 1441

�ــــشــــربــــوهــــم عــــلــــى حلـــبـــال 
ــــس ــــ� ــــي ــــلل ــــت انـــــــ�ـــــــشـــــــاو ال

حكـــمة

هيبة �ل�صمت �أبلغ من �ألف حديث

راأيـــك تــدهــورت �شحة  ــاذا يف  مل ـ 
اأويحيى ب�شرعة يا �شي علوة؟

عبدالنور.ق �شطيف
ال�شامتن..  من  جتعلنا  ال  اللهم 
ــد مـــن كـــرثة دعـــاوي  ــق ــت لــكــن اأع

اخلري؟!.
اأحمر.. الوطنية خط  ـ الوحدة 
اأعــداء  واجلــزائــريــون خــاوة �شاء 
التفافنا  يعجبهم  مل  اأم  اجلزائر 

حول املبادئ االأ�شا�شية للحراك؟
عبدالغاين.خ باتنة

وهذا خطاب �شيا�شي والرّ �شوؤال..
املهم عندك احلق؟!. 

يوما على  اأخف  �شي علوة..مل  ـ 
اجلزائر مبثل خويف هذه االأيام؟

�شميحة.ق خن�شلة

�شميحة..اخلري  يا  تخافي�س  ما 
راه جاي؟!.

يــا �شي  يــتــغــري االإنــ�ــشــان  مــتــى  ـ 
علوة؟

و�شام بعلي باتنة
حينما  ل�شببن،  يتغري  االإن�شان 
حينما  اأو  يريد،  مما  اأكــرث  يتعلم 
يتاأذى اأكرث مما ي�شتحق..كيما راهي 

تقول خالتك اأحلم م�شتغامني؟!.
اأح�شن  هو  ال�شرب  اأن  تعلم  هل  ـ 

حل مل�شكلت الدنيا؟
يو�شف علوي عن مليلة

م�شكلت  على  والباقي  �شابر  اأنا 
وتخطينا  روحــهــا  الدنيا..تفهم 
الع�شرة تاعها طولت ويا �شعد اللي 

زار وخفف!؟.

�شورة م�شحكة

اإذا طلبت 
امل�شاعدة 

اأطلبها على 
ال�شح؟!



وجد بالقرب من حمام لكنيف

اإىل جانب كمية من حبوب منع احلمل
باتنــة

ن.م

لل�سرطــة  املتنقلــة  الفرقــة  عنا�ســر  متكنــت   
الق�سائيــة بربيكة، من توقيــف �سخ�سني يبلغان من 
العمــر 31 و37 �سنــة م�سبوقني ق�سائيــا وحمل 09 
اأوامــر بالقب�ص �ســد اأحدهــم، وح�سب بيــان لاأمن، 
فاإن املعنيني كانا برفقة فتاتني تبلغان من العمر 25 
و39 �سنــة ينحدرن مــن مدينة باتنــة، حيث �سبط 
بحوزتهــم 36 وحدة من امل�سروبــات الكحولية و28 
قر�ــص مهلو�ــص من عــدة اأنــواع، باال�سافــة اإىل 37 
قر�ــص من حبوب منع احلمل ليتــم تقدمي االطراف 

امام حمكمة بريكة.

�صوق اأهرا�س

نوال. ب

�صطيف

ميلة

احتج عدد من املواطنن املنحدرين من بلدية 
�شركة  مقر  اأمام  �شطيف  والية  �شمال  بابور 
االإ�شمنت بعن الكبرية وهذا احتجاجا منهم 
على ما �شفوه بنوعية االإ�شمنت امل�شتعمل يف 
بناياتهم حيث تقدموا ب�شكوى ر�شمية الإدارة 

تعوي�شات  على  احل�شول  اأجــل  من  ال�شركة 
بعد ت�شرر بناياتهم ب�شبب نوعية االإ�شمنت، 
جلنة  باإيفاد  وعود  على  املحتجون  وحت�شل 
مراقبة ملعاينة االأ�شرار التي حلقت ب�شكنات 

املواطنن.

للحماية  الــثــانــويــة  الـــوحـــدة  تــدخــلــت 
واإجلء  نقل  اأجــل  من  بتاجنانت  املدنية 
جثة �شيخ )ب.ت( من جن�س ذكر له اآثار 
ال�شنق حول الرقبة ببلدية اأوالد خلوف، 

 63 العمر  من  البالغ  ال�شحية  نقل  ومت 
�شنة اإىل م�شلحة حفظ اجلثث مب�شت�شفى 
احلادثة  �شبب  يبقى  فيما  العيد،  �شلغوم 

جمهوال.

والتحري  الــبــحــث  فــرقــة  عنا�شر  متــكــن 
لل�شرطة  الــوالئــيــة  للم�شلحة  الــتــابــعــة 
توقيف  مــن  ميلة  ــة  والي بــاأمــن  الق�شائية 
800 قطعة نقدية  اأ�شخا�س بحوزتهم   03
وتعود  العثمانية،  وادي  مبدينة  اأثــريــة 
فرقة  عنا�شر  تلقي  اإىل  الق�شية  تفا�شيل 
ن�شاط  حــول  ملعلومات  والــتــحــري   البحث 
اأثرية  نقدية  قطع  بيع  ل�شفقة  م�شبوه 
وعلى  العثمانية،  وادي  مدينة  م�شتوى  على 
اإثر ذلك مت و�شع خطة ميدانية للإطاحة 

بهم.
مكان  حتــديــد  مت  الــتــحــريــات  وبتكثيف 
توقيف  مت  حيث  امل�شبوهة،  ال�شفقة  عقد 

على  كــانــوا  فيهم  م�شتبه  اأ�شخا�س   03
حمطة  م�شتوى  على  �شياحية  �شيارة  منت 
العثمانية،  وادي  ببلدية  امل�شافرين  نقل 
وترتاوح اأعمارهم بن 33 و49 �شنة، اإثنان 
حيث  ــاورة،  جم واليــة  من  ينحدران  منهما 
نقدية  قطعة   800 على  بحوزتهم  عــرث 
اخلربة  وبينت  خمتلفة،  باأحجام  معدنية 
املحجوزات من طرف مديرية  املنجزة على 
النقدية  القطع  اأن  ميلة  لوالية  الثقافة 
واأثرية  تاريخية  اأهمية  تكت�شي  االأثرية 
ا�شتكمال  وبعد  الرومانية،  للفرتة  تعود 
امل�شتبه  تقدمي  مت  القانونية  االإجـــراءات 

فيهم اأمام نيابة حمكمة �شلغوم العيد.

متكنت �سباح اأم�ص م�سالح احلماية املدنية باأم 
البواقي، من اإنقاذ �ساب علق داخل م�سكنه الذي 

تعر�ص لاحرتاق يف الطابق الرابع باملدينة 
اجلديدة 2، اأين مت اإجاوؤه من �سرفة املنزل 

ونقله اإىل امل�ست�سفى لتلقي العاج الازم.

قامت اأم�ص، م�سالح اأمن دائرة عني فكرون، بحجز 
م�ستوى  على  وذلك  الفا�سدة   ال�سحوم  من  كلغ   342

حاجز اأمني بعد اكت�ساف روائح كريهة منبعثة من 
ال�ساحنة، التي ال حتمل اأي وثائق، هذا وقد مت 

اإتاف املحجوزات بالتن�سيق مع امل�سالح املخت�سة، 
فيما مت متابعة املتورط يف الق�سية البالغ من العمر 

عني  مبحكمة  له  جزائي  ملف  واجناز  �سنة   45
فكرون.

�سجلت اأم�ص، م�سالح ال�سحة بقاملة، 08 اإ�سابات 
جديدة الأ�سخا�ص م�سابني بفريو�ص  كورونا، حيث 

ترتاوح اأعمار امل�سابني ما بني 40 و76�سنة، هذا 
وتتوزع االإ�سابات على بلديات قاملة، تاملوكة، عني 

العربي وبو�سقوف مبعدل اإ�سابتني لكل بلدية، 
لاإ�سارة فاإن امل�سابني ادخلوا احلجر ال�سحي باملركز 

املرجعي لوباء كورونا مبركب االأم والطفل بقاملة 
قبل اأيام، لتثبت التحاليل اإ�سابتهم بالعدوى بعد 

اأن جاءت نتائجها ايجابية، من جهتها با�سرت 
امل�سالح ال�سحية املعنية بفتح حتقيق وبائي ملعرفة 
وحتديد هوية كل االأ�سخا�ص الذين كانوا بات�سال 

مع امل�سابني.
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العطل اال�ستثنائية لعبة يف يد امل�سوؤول... 
الزم ي�ستغل الثغرات با�ص يربر ويقول... 
يل يحكم بحكامو يلعبها �سارل ديغول... 
واملوظف يخ�سع للرا�سي�سزم واملح�سوبية 
االإدارة  عفتونا  يقول...  ما  با  وا�سحة 

ونزلتوها اإىل اأدنى من املعقول...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز مهلو�شات وخمور وتوقيف 4 اأ�شخا�ش 
من بينهم فتاتني بربيكة

وجب الكلم

 ،2018 يف عمود �سابق، وبالتحديد يف �سهر اأوت من عام 
يف  املحاكم  اإىل  �سابق  اأول  وزير  جرجرة  مبنا�سبة  حتدثنا 
ق�سية تطليق ابنته من طرف "رجل اأعمال لبناين" بعد اأن 
ن�سب واحتال عليها و�سلب منها جزء من ثروتها التي جمعتها 
بطرق م�سبوهة، وقبل ذلك كانت قد و�سلتنا بع�ص املعلومات 
كان  فندق  على  حت�سلت  قد  اأنها  امل�سوؤولني  اأحد  زوجة  عن 
ومل  وم�سبوهة  احتيالية  بطريقة  الدولة  الأمــاك  تابعا 
ن�سدق ذلك ظنا منا باأنه مهما بلغ الف�ساد يف "الباد" اإال اأنه 
باأكمله"  "فندق  على  احل�سول  تتيح  التي  الدرجة  يبلغ  لن 
بال�سهولة التي كانت م�سادرنا ت�سفها لنا، وكانت قد و�سلتنا 
املال  اأحد رجال  "م�سوؤوال ما" قد �سلب  باأن  اأخرى  معلومات 
و�سلتنا  قد  وكانت  م�سنعه،  الــواليــات  باإحدى  واالأعــمــال 
با�ستغال  ال�سرقات  هذه  مثل  ب�ساأن  املعلومات  عديد  اأي�سا 
النفوذ وال�سلطة لكننا مل نكن نعلم باأن االأمر يتعلق بواقع 

وبحقيقة موؤملة ال بق�س�ص خيالية.
املوؤ�سف يف االأمر اأنه ال نعلم �سيئا عن م�ستوى ف�ساد م�سوؤول 
بذلك  م�سوؤول  اأي  يظهر  اأن  واالأ�ــســواأ  من�سبه،  يغادر  حتى 
بها  يحاول  التي  امل�سطنعة  املامح  وبتلك  الــربيء  الوجه 
اأن يظهر على اأنه وطني حتى النخاع، ومن االأ�سوء اأي�سا اال 
نعلم �سيئا عن الف�ساد حتى يوؤذن لنا من طرف ال�سلطة، وما 
يحدث هذه االأيام يف جل�سات املحاكمة التي يتم فيها �سماع 
"اأفراد الع�سابة" خلري دليل عما قلنا، فمن ي�ساهد االأرقام 
التي ال ت�ستوعبها حتى بع�ص االآالت احلا�سبة �سيتاأكد باأن 
"الدولة" قد كانت ت�سري "بربكة ما" اأي اأنه من غري املعقول 
واقفة  زالــت  وال  وقفت  قد  دولــة  اأن  حقيقة  ن�ستوعب  اأن 
نراها  التي  وباالأرقام  واالختا�ص  النهب  من  �سنوات  منذ 
اليوم والتي رمبا مل نر اجلزء االأعظم منها بعد، وهذا كله 
جهة  اأية  متكني  وعدم  املحا�سبة  باب  غلق  اإىل  يرجع  رمبا 
بربوجهم  حت�سنوا  الذين  امل�سوؤولني  من  كثري  مع  للتحقيق 
مبختلف  العمومية"  "اخلزينة  مي�سون  وراحوا  ال�سلطوية 

الطرق.
اإياما  االأ�سد  بل  وح�سب،  النهب  لي�ص  املو�سوع  يف  املوؤمل 
هو اأن "الناهبني" ال زالوا م�سرين على اأن كل االأرقام التي 
ذكرت هي اأرقام ال عاقة لهم بتبديدها وال اختا�سها وال 
�سلبها وال نهبها، وال زالوا م�سرين على اأنهم اأبرياء وكاأن كل 
ما قيل يف حقهم وما اأثبت عنهم كان "تبلي" لدرجة اأن اأحد 
تفوق  التي  "اخليالية"  ابنته  باأماك  اعــرتف  قد  هــوؤالء 
العقارات منها م�ساحة كثري من الدول العربية واالإفريقية 
اأن  اأم  حراما؟  ماال  يكن  مل  اإذا  هذا  بكل  ولها  له  اأين  فمن 
واأمثاله مل يعد له وجود يف قامو�سهم  احلرام يف نظر هذا 

طاملا اأن م�ساحبة ال�سيطان مباحة با�سم الدميقراطية؟
احلل اليوم يف نظرنا هو اأن يفعل دور ال�سحافة احلقيقي 
ومتنح لل�سحفي احل�سانة الازمة من اأجل م�ساعدة الدولة 
يف ك�سف كل ما له عاقة بالف�ساد باالأدلة كي ال ن�سطر يف 
امل�ستقبل الأن نت�ساءل مرة اأخرى "اأين كنا عندما كان فان 
رقيب"؟  وال  ح�سيب  دون  الدولة  من  تر�سع  فان  ابنة  اأو 
من  للتمل�ص  وقحة  حماوالت  م�ساهدة  اإىل  ن�سطر  ال  ولكي 
البع�ص  اأن يظن  القرائن والدالئل لدرجة  تهم مثبتة بكل 

من املواطنني باأنهم قد اأ�ساوؤوا الظن "بالع�سابة".

حماولت "وقحة"

حمزه لعريبي

�ضطيف

اأم البواقي

قالــمة

م�شرع عامل اإثر �شقوطه 
من �شجرة

اإنقاذ �شاب حا�شرته النريان 
داخل �شقة

حجز 3.5 قنطار من ال�شحوم
 الفا�شدة بعني فكرون

بفريو�ش  جديدة  اإ�شابات   8
كورونا

لقي عامل ببلدية معاوية يف اجلهة ال�سمالية 
من والية �سطيف حتفه بعد �سقوطه من �سجرة، 

حيث مت نقل ال�سحية "ع.ق" البالغ من العمر 50 
�سنة بعد �سقوطه من طرف م�سالح اأعوان احلماية 

املدنية اإىل م�ست�سفى بني عزيز، فيما تبقى 
ماب�سات احلادثة غام�سة.

احتجاج مواطنني على نوعية 
الإ�شمنت بعني الكبرية

العثور على جثة �شيخ م�شنوق باأولد خلوف

حجز 800 قطعة نقدية اأثرية رومانية 
بوادي العثمانية

اهتز اأول اأم�س، قطاع 
ال�شحة بوالية �شوق اأهرا�س 

على وقع وفاة اأحد موظفي 
القطاع ب�شبب وباء كورونا، 

وهو �شائق �شيارة اإ�شعاف على 
م�شتوى م�شت�شفى ابن ر�شد 

بعا�شمة الوالية.
وكان وايل الوالية لونا�س 
بوزقزة قد تنقل اإىل ذات 
املوؤ�ش�شة اأين وقف مبركب 
الطفولة واالأمومة امللحق 

بها لتقدمي التعازي للأ�شرة 
ال�شحية واأحد اأفراد اأ�شرة 
الفقيد  رفقة رئي�س املجل�س 
ال�شعبي الوالئي وال�شلطات 

االأمنية، اأين اأثنى على 
املجهودات الكبرية واجلبارة 
التي تبذلها االأطقم الطبية 

يف حماربة الوباء والتكفل 
باملر�شى، وترحم على روح 

الفقيد الذي كان يف ال�شفوف 
االأوىل ملواجهة اجلائحة.

وفاة �شائق �شيارة 
اإ�شعاف متاأثرا 

بفريو�ش كورونا
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