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ب�سكرة

ال�ايل وقف عليه م�ؤخرا

فيما �ضيتم هدم البناءات الف��ض�ية 
داخل امل�ؤ�ض�ضات الرتب�ية

ا�ستي�ء من ت�أخر 
م�سروع 300 �سكن 

ترقوي بق�ي�س

اإخالء ال�سكن�ت 
الوظيفية من 

املتق�عدين ب�أم البواقي

خن�سلة
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باتنة يف  مت�سارعــة  بوتيــرة  "كورونا" تنت�سر 
حّذر العديد من االأطباء من انفالت الو�سع بوالية باتنة، ب�سبب فريو�س كورونا الذي باتت معطياته 

تتغري بوترية م�ستمرة ومت�سارعة، و�سجلت الوالية اإىل غاية اأول اأم�س اخلمي�س 784 حالة بني 
�س 04موؤكدة خمربيا وم�سخ�سة بال�سكانري، فيما ارتفع عدد الوفيات اإىل 42 حالة وفاة... 
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م�اطن�ن اأغلق�ا الطريق ال�طني رقم 88

حملة 1 بباتنة

منع احلفالت والأعرا�س والتجمعات 
يف املقابر واأماكن العزاء

ت�زيع ال�ضكن مره�ن بالق�ضاء على ك�رونا

احتج�ج�ت طلب� للم�س�ريع 
التنموية ب�أوالد ف��سل

حمالت غري م�سغولة 
تتحول اإىل اأوك�ر 

للمنحرفني

اإجراءات ردعية
 للحد من انت�س�ر
 كورون� بب�سكرة

ط�لبو ال�سكن بحم�م 
قرقور ين��سدون الوايل

اأم البواقي
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�ص 04
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باتنة

�سطيف
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ب�ســطيف الوريــد  اإىل  الوريــد  مــن  ابنــه  يذبــح  اأب  الدرك اأوقف اجلاين

�ص 16

عدد االإ�س�ب�ت يقرتب من 800 ح�لة واالأطب�ء يحذرون من ا�ستمرار ا�ستهت�ر املواطنني

ارتفاع خميف يف عدد االإ�سابات بفريو�ص كورونا بباتنة.

�سورة من االأر�سيف

اأميــ�ر متواطئون مع م�في� 
العقــ�ر بخن�سلة!

فتح وايل خن�سلـة علي بوزيدي النار على 
االأميار، متهما اإياهم بالتقاع�ص والتواطوؤ يف 
حماربة البناء الفو�سوي وكذا امل�ساركة مع 

اخلوا�ص يف نهب العقار العمومي واال�ستيالء على 
�س 05خمتلف امل�ساحات اخل�سراء... 

الوايل اتهمهم �سراحة ب�لتق�ع�س يف حم�ربة الظ�هرة

اأمل مروانة

�ص 09

املكتب امل�سري ي�ستعد 
لعقد جمعية ع�مة 
ا�ستثن�ئية بعد رفع 

احلجر ال�سحي

ا



عبد العايل بلحاج

اأين النتائج؟
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  تطرق  وبعد  مبا�سرة، 
املجيد تبون اإىل احلديث عن مناطق الظل وبعد 
انت�سر  الــدولــة  طــرف  من  عليها  ال�سوء  ت�سليط 
اأي  االأر�ــص،  يف  واالأميار  الدوائر  وروؤ�ساء  الوالة 
املناطق  هــذه  ا�ستك�ساف  اأجــل  من  الوطن  اأر�ــص 
وتفاعل  كا�ستجابة  لها  �سامل  مب�سح  والــقــيــام 
اإيجابي مع كالم الرئي�ص ومع �سيا�سته وقراراته.

ر�سمية  �سفحات  حمــتــوى  على  نطلع  عندما 
وحتى  والــواليــات  والــدوائــر  بالبلديات  خا�سة 
اأكرث  بــاأن  نرى  فاإننا  واملوؤ�س�سات  ــوزارات  ال بع�ص 
اأو  "مناطق الظل"،  عبارة يتم تداولها هي عبارة 
"خرجة ميدانية اإىل مناطق الظل"، اأو زيارة اإىل 
مناطق الظل وعلى االأرجح فقد انتبه البع�ص من 
"مناطق الظل" هي كلمة  اأن كلمة  اإىل  امل�سوؤولني 
اأجل  من  من�سور  اأي  يف  ا�ستعمالها  ميكن  مفتاحية 
ك�سب اأكرب عدد ممكن من املتفاعلني مع "ال�سفحة" 
ونقول كلمة مفتاحية الأن ما هو وا�سح يف االآونة 
لهم  تعن  مل  امل�سوؤولني  من  الكثري  اأن  هو  االأخــرية 
لتبيي�ص  ا�ستغاللها  يتم  كلمة  �سوى  الظل  مناطق 
كنوع  اإلكرتونيا  الأ�سمائهم  الت�سويق  اأو  �سورتهم 
وبرنامج  بتعليمات  العمل  ادعاء  اأي  االإدعاء،  من 
الكثري  اأن  فهي  احلقيقة  اأمــا  اجلمهورية،  رئي�ص 
من مناطق الظل التي متت زيارتها يف العديد من 
مل  اأنها  اأي  مكانها،  تراوح  زالت  ال  الوطن  مناطق 
هو  ومثلما  الــزيــارات،  بعد  ملمو�سة  نتائج  ت�سهد 
امليدانية  اخلرجات  اأن  هو  عليه  ومتعارف  معلوم 
الأحوال  وتفقد  ا�ستطالع  خرجات  مبثابة  تكون 
وجل�سات  اجتماعات  وبعدها  واملواطنني  املناطق 
مناق�سة حول امل�ساريع املمكن جت�سيدها ثم العمل 
على اال�ستجابة الن�سغاالت املواطنني يف "مناطق 
اأن  هو  حدث  ما  اأن  اإال  االأولــويــة،  ح�سب  الظل" 
الكثري من اخلرجات امليدانية املو�سومة بخرجات 
"زيارات  �ــســوى  تكن  مل  الظل"  مناطق  "اإىل 
جماملة" وزيارات "ادعاء" وذر للرماد يف العيون، 
طريقة  ــدوا  وج فقد  امل�سوؤولني  من  البع�ص  اأمــا 
االحتيالية  الطرق  �سمن  ت�سنيفها  ميكن  اأخــرى 
وللجهات  جهة  مــن  للمواطنني  واال�ستغبائية 
حتدثنا  واإن  اأخـــرى،  جهة  مــن  الــبــالد  يف  العليا 
امل�سوؤولني  بع�ص  عن  نتحدث  فاإننا  املكر  هذا  عن 
بوالية باتنة والذين يقومون بخرجات لال�ستماع 
الواقع،  تزييف  ثم  ومــن  املواطنني  الن�سغاالت 
ال�سفحات  على  ين�سرون  امل�سوؤولني  هوؤالء  اأن  اأي 
ان�سغاالت  عنها  امل�سوؤولني  للموؤ�س�سات  الر�سمية 
ين�سرون  اأنهم  اأي  املواطنون،  يطرحها  التي  غري 
على  بناء  "اأجندتهم"  يف  "مربجمة"  ان�سغاالت 
يف  املواطنني  اإىل  وين�سبونها  �سيا�سية"  "غايات 
ثم  ومن  زيارتها  تتم  التي  "االأحياء  اأو  املناطق 
اال�ستجابة  وكاأن  ليظهروا  جت�سيدها  على  العمل 
والتي هي  املواطنني  �سريعة الن�سغاالت  كانت  قد 

�سفقات. لنقل  امل�سوؤولني" اأو  "ان�سغاالت 

و�س��وح بكل 
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من يقوم بزيارة اإىل القطب ال�سكني حملة 3 مبدينة 
باتنــة �سيتفاجــاأ مــن هــول مــا �ســريى خا�ســة مــا تعلق 
بالفــرتة امل�سائية، حيــث اأن اأ�سحاب املحــالت قد باتوا 
غري مبالني باالإجراءات الوقائية وباتوا ي�سمحون الأن 
تتحول حمالتهم اإىل اأ�سبه مبجمعات يتم الدخول اإليها 
دون كمامــات، غري هذا فاملواطنون مل يتقيدوا ب�سرورة 
ارتــداء الكمامة يف الف�ساءات العمومية وال ندر هل اأن 
حملــة 3 قــد جتــاوزت اجلائحــة اأم اأن القاطنني بها ال 

يوؤمنون مبا ي�سمى "فريو�ص كورونا"؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عمار خبابة
 )حمامي وخبري د�ستوري( 
الأحزاب  وتاأ�سي�س  العرائ�س  د�سرتة  ..."نقرتح 

بالإخطار بدل الت�رصيح".
قلنا: يا راجل... األي�س من الالئق مناق�شة 

"عمل الأحزاب" بدل طرق تاأ�شي�شها؟

اأ�سارت اأحدث بيانات جمل�ص الذهب العاملي �سهر جوان اجلاري، اإىل اأن اإجمايل احتياطيات دول العامل من 
الذهب، ور�سد هذا التقرير قائمة اأكرب 8 دول عربية حيازة للذهب �سمن اأ�سولها االحتياطي، وترتيبها 
العاملي، حيث حلت اجلزائر يف املرتبة الثالثة عربيا، بينما جاءت يف املركز 26 عامليا �سمن اأكرب حائزي 

املعدن االأ�سفر حول العامل، بحجم بلغ 173.6 طنا.

ح�سب ما جاء يف بيان لل�سفارة، على �سفحتها الر�سمية بالفاي�سبوك، ك�سفت �سفارة اجلمهورية التون�سية 
�سفارة  تعلم   ،2020 جوان   27 يوم  التون�سية  احلــدود  لفتح  اال�ستعدادات  اإطــار  يف  اأنها  اجلزائر،  لدى 
اأن وزارة ال�سحة التون�سية قد ا�ستثنت دول اجلوار )من بينها اجلزائر(  اجلمهورية التون�سية باجلزائر 

من جدول ت�سنيف الو�سعية الوبائية لدول العامل.

اأكد الربوفي�سور بقاط بركاين، ع�سو جلنة متابعة 
اأن الو�سع الوبائي احلايل باجلزائر،  وباء كورونا، 
ال ي�سمح با�ستئناف االأن�سطة الريا�سية، الأنها خطر 
اتخاذه،  ميكن  قرار  اأذكى  وان  اجلميع،  �سحة  على 

هو عدم ا�ستئناف البطولة الوطنية، الأنها ُمغامرة، 
الفردية،  الريا�سات  فقط  ا�ستئناف  ميكن  انه  مع 
االإمكانيات  متتلك  ال  اجلزائرية  "االأندية  م�سيفا 

لتطبيق الربوتوكول ال�سحي".

بالطبعة  اخلا�سة  املقدمة  ال�سعرية  االأعمال  كل  دمج  عن  الثقايف  لالإ�سعاع  اجلزائرية  الوكالة  اأعلنت 
االأوىل، وتلتزم باإدماجها مع امل�ساركني يف الطبعة الثانية 2020، والتي �سيتم االإعالن عن قانونها واآجالها 
الفائزين  قائمة  ن�سر  بعدها  ليتم  للوكالة،  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  املقبلة  االأيــام  يف  املحددة 

املت�سمنة للطبعتني االأوىل والثانية.

حلت اخلطوط اجلوية اجلزائرية يف املرتبة الرابعة يف ت�سنيف الأكرب 10 �سركات طريان يف افريقيا، بعد 
اخلطوط اجلوية االإثيوبية و�سركة م�سر للطريان و�سركة اخلطوط امللكية املغربية.

"اأفريكا لوجي�ستك"، الذي يعتمد على  وجاء هذا يف ت�سنيف للمجلة املتخ�س�سة يف النقل اللوج�سيتيكي 
معايري منها عدد الركاب والوجهات التي توفرها �سركات الطريان وكذا حجم اأ�سطول ال�سركات املختلفة 

وعائداتها.

كوفيد19-،  مر�ص  لعالج  "رميدي�سيفري"  عقار  با�ستخدام  طبية  تو�سية  يف  االأوروبية  املفو�سية  تنتظر 
املر�ص  لعالج  اأول عقار  لي�سبح بذلك  االأوروبية،  االأدوية  وكالة  املفو�سية على تو�سية  توافق  ما  وعادة 
الذي ي�سببه فريو�ص كورونا امل�ستجد يف دول االحتاد االأوروبي، وتنتج عقار "رميدي�سيفري" �سركة "غيلياد 
بالواليات  �سعره  ولكن  بعد،  �سعرا  ال�سركة  حتدد  مل  حيث  املتحدة،  الواليات  ومقرها  �ساين�سز" لالأدوية 

املتحدة قد ي�سل اإىل 5080 دوالرا لدورة العالج الواحدة.

هي كمية الغاز الطبيعي امل�سال الذي تزوده �سركة �سوناطراك 
لل�ســوق الفرن�سية، بعد اأن اأعلنت ال�سركة الوطنية للمحروقات 
"توتال" الفرن�سية يف  "�سوناطــراك"، عن جتديد �سراكتها مع 
جمــال الغاز الطبيعــي امل�سال ملدة 3 �سنــوات، اإذ �سيكون الت�سليم 

مبحطة الغاز الطبيعي امل�سال يف فو�ص كافاو.

طن مليون   2

يومية وطنية �إخبارية
ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام
م�سوؤول الن�سر
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�سيكون عام 2020 من اأكرث ال�سنوات الدرا�سية ا�ستثنائية 
ورمبا حظا لالآالف من التالميذ الذين اجتازوا ال�سنة دون 

عناء الثالثي الثالث الذي عادة ما يح�سم اأمر املعدل العام 
والذي كثريا ما يكون م�سرييا بالن�سبة لكل من مل ت�سعفهم 

معدالت الثالثي االأول والثاين لالنتقال.. اأما اأ�سحاب �سهادتي 
التعليم االبتدائي واملتو�سط فقد ظفروا باأف�سل امتياز ميكن 
اأن يح�سل عليه متمدر�ص على االإطالق وهو االنتقال ال�سل�ص 
دون "عتبة" اختبار ال�سهادة املربك للكثريين واملفزع للبع�ص 

والعادي للبقية..
ويف وقت عربرّ التالميذ عن اأفراحهم بهذا النجاح )املريح( 

دون عناء اأو هو باالأحرى مبعاناة مبتورة اإذ ال ميكن باأي 
حال اأن نبخ�ص جمتهدي الثالثيني االأول والثاين حقهم 

باالعرتاف اأنهم كانوا مب�ستوى التفوق والنجاح واإن كان للو�سع 
ال�سحي العام ووباء كورونا دوره يف خلق اأجواء غري معهودة 

يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية حيث يتبادر اإىل الذهن اأن 
جميع امل�ستويات �سوا�سية مع اأمر رئا�سي "بالنجاح"..

وقرار اإلغاء �سهادة التعليم املتو�سط ومن قبلها �سهادة 
االبتدائي والثالثي الثالث على العموم مل ياأت اعتباطيا 
كما يحاول البع�ص "ت�سطيح" هذا االإجراء الذي عمدت 

اإليه غالبية دول العامل، واإمنا هو مدرو�ص بعناية من طرف 
اخت�سا�سيي الرتبية والتعليم الذين نا�سدوا رئي�ص اجلمهورية 

بالتدخل يف ما اعتربوه اإن�سافا للتالميذ لكون التاأجيل دون 
االإلغاء وبعد اأ�سهر طويلة من التوقف عن الدرا�سة �سيوؤدي 

اإىل نتائج كارثية الرتباك التالميذ وعدم جاهزيتهم نف�سيا 
وبيداغوجيا الإجراء االختبارات ناهيك عن �سهادة حا�سمة 

بني مرحلتني تعليميتني..
وهو ما دفع رئي�ص اجلمهورية اإىل الت�ساور مع اأهل 

االخت�سا�ص واخلروج بقرارات ارتاأى البع�ص اأنها يف حملها 
فلكل قاعدة ا�ستثناء ولي�ص هناك من ا�ستثناء اأكرب من تردي 

الو�سع ال�سحي العام، يف حني تخوف البع�ص االآخر من كون 
املرحلة املتو�سطة من التعليم وكذا الثانوية �ستتلقى تالميذا 

مب�ستوى "ناق�ص" خا�سة واأنهم مل يدر�سوا ثالثيا "باأكمله" ما 
يعني اأنهم غري مطلعني على درو�ص "مف�سلية" بني كل مرحلة 

واأن االأ�ساتذة �سيعانون يف ال�سنة الدرا�سية 2021/2020 
من تراكمات �سابقتها وهو ما �سينعك�ص على امل�ستوى العام 

للتالميذ..
ومن جانب اآخر يبدو اأن النجاح باأمر رئا�سي �سرق من االأ�سر 

اجلزائرية فرحتها املعتادة يف االمتحانات احلا�سمة حيث مل 
ن�سمع الزغاريد وال االأفراح التي تزلزل االأحياء كل نهاية 

مو�سم درا�سي وكاأن باجلزائريني ال يعرتفون اإال مبا هو اجتهاد 
�سخ�سي متنا�سني اأن جناح الناجحني بحد ذاته مل يكن ليكون 

لوال معدل 9 من 20 وهو املعدل الذي ُحرم منه من مل يقدم 
اأ�سباب النجاح قبل انت�سار وباء كورونا وقرار ال�سيد رئي�ص 

اجلمهورية الذي جاء ل�سالح من جد واجتهد.

زووووووم الأورا�س....

ال�سورة من 
اإحدى القرى 

التابعة لبلدية 
بابار بوالية 
خن�سلة، وهي 

تطرح احتمالني، 
فاإما اأن ال�سكان 

مل ينتف�سوا �سد 
الو�سع املزري واإما 
فالبلدية مل ت�سع 

النظافة �سمن 
برنامج عملها؟

�سماح خميلي

اجتماع م�سبوه....؟؟؟
 اأكد نائب رئي�ص الرابطة، اأن االجتماع مع اأندية ال�سرق الذي جرى يف ق�سنطينة كان ريا�سي ولي�ص الأي �سيء 
"اجتماعنا مع اأندية ال�سرق كان ريا�سي ولي�ص من اأجل التح�سري الأي انتخابات مثلما روج له"،  اأن  اآخر، م�سيفا 
هذا وقد تعالت تعليقات ترى باأن هذا االجتماع "م�سبوه" فهو لي�ص لغر�ص النظر يف اإمكانية ا�ستئناف البطولة 
من عدمها، ومدى اإمكانية تطبيقات الربوتوكول ال�سحي يف حالة اال�ستئناف، واإمنا لغر�ص التح�سري النتخابات 

الرابطة الوطنية.



ق. و

ق. وق. و

ق. و

ق. و

ت�ضجيل رقم قيا�ضي يف احل�ضيلة الي�مية لالإ�ضابات بك�رونا يف اجلزائر

اجلمعة  اأم�س  �سباح  البليدة  حمكمة  اأدانت 
كل من عبد الغني هامل، املدير العام ال�سابق 
لالأمن الوطني ونور الدين برا�سدي، الرئي�س 
باأربعة  العا�سمة،  اجل��زائ��ر  الأم��ن  ال�سابق 
بقيمة  مالية  وغرامة  نافذا  �سجنا  �سنوات 
�سوء  ق�سية  يف  منهما  لكل  دج  األ��ف   100

ا�ستغالل الوظيفة.
هذه  يف  املحاكمة  جل�سة  قا�سي  رف�س  كما 
الق�سية طلب ال�سابط اأنزار �سعيد، رئي�س اأمن 
ح�سري �سابق بالقبة التاأ�سي�س كطرف مدين 
بعدما تعر�س لالبتزاز وال�سغوطات من طرف 
ي�سغل هذا  كان  2012 عندما  �سنة  برا�سدي 

االأخري من�سب نائب رئي�س الأمن العا�سمة.

حمكمة  اأدانته  الذي  اأنزار  ال�سابط  وطالب 
ال�سراقة اآنذاك ب�ستة �سنوات �سجنا نافذا ثم 
ثالث �سنوات �سجنا نافذا بعد ا�ستئناف احلكم 
مبجل�س ق�ساء البليدة، هيئة املحكمة تعوي�سه 
بع�سرة ماليري �سنتيم عن ال�سرر الذي اأحلقه 

به الرئي�س ال�سابق الأمن العا�سمة.
لدى  اجلمهورية  وكيل  التم�س  فقد  للتذكري، 
 12 عقوبة  اخلمي�س  �سهرة  البليدة  حمكمة 
�سنة �سجنا نافذا يف حق املدير العام ال�سابق 
لالأمن الوطني، عبد الغني هامل، و 10�سنوات 
اأمن  رئي�س  الثاين،  املتهم  حق  يف  نافذا  �سجنا 
اجلزائر العا�سمة �سابقا، نور الدين برا�سدي، 

وغرامة مليون دج لكل واحد منهما.

على  حتفظات  ت�سع  احلريات  طالئع  حزب  �سجل 
م�سودة م�سروع تعديل الد�ستور، معتربا تعيني نائب 
�ساحب  ال�سعب  ل�سيادة  �سارخا  انتهاكا  الرئي�س 

ال�سلطة الوحيد.
ال�سيا�سي،  مكتبه  اجتماع  ُتوج  للحزب  بيان  واأفاد 
على  حتفظات  ت�سع  ''ي�سجل  ب��اأن��ه  اخلمي�س  ي��وم 
نظام  تغييب  اأولها  الد�ستور،  تعديل  م�سروع  م�سودة 
عملياتي كابح ورادع للخروقات التي مت�س احلقوق 
اآلية  اأي  تقرتح  ال  امل�سودة  اأن  معتربا  واحلريات''، 
للت�سدي الأزمة ال�سغور يف ال�سلطة لتفادي تكرار ما 

عا�سته اجلزائر.
نظام  تغييب  اإىل  ال�سيا�سية  الت�سكيلة  اأ�سارت  كما 
االأحزاب  وحق  ال�سعب،  اإرادة  حقا  يعك�س  اق��رتاع 
احلياة  يف  امل�ساهمة  يف  واجل��م��ع��ي��ات  ال�سيا�سية 
اإج���راءات  تب�سيط  خ��الل  م��ن  ال�سيما  العمومية، 

اإن�سائها وولوِج حرِّ لو�سائل االإعالم.
حتفظ  اجلمهورية،  رئي�س  �سالحيات  بخ�سو�س 

احلزب على اقرتاح �سالحية الرئي�س يف تعيني نائب 
انتهاكا  ي�سكل  اأنه  معتربا  العام،  االقرتاع  خارج  له 

�سارخا ل�سيادة ال�سعب �ساحب ال�سلطة الوحيد.
اأما فيما يتعلق بنقطة م�ساركة اجلي�س اجلزائري 
خارج احلدود، دعت اإىل اأن حُتاط ب�سروط �سارمة 

ووا�سحة.
يراأ�سها  كان  التي  ال�سيا�سية  الت�سكيلة  دعت  كما 
على بن فلي�س اإىل اإعادة النظر يف تنظيم ال�سلطة 
دون  احلكومة  رئي�س  من�سب  باإن�ساء  التنفيذية 
كمجل�س  ت�سكيلتها  يف  احلكومية  للهيئة  تكري�س 

للحكومة.
طالئع  ي��رى  الق�سائية،  لل�سلطة  بالن�سبة  اأم��ا 
الد�ستوري ال ي�سمن  التعديل  ''م�سروع  اأن  احلريات 
ال�سلطة  عن  للق�ساء  االأع��ل��ى  املجل�س  ا�ستقاللية 
�سلك  ت�سيري  يف  �سلطته  يكر�س  وال  التنفيذية، 
والتفتي�س  املهنية  امل�����س��ارات  ميادين  يف  الق�ساة 

واالن�سباط''.

االأمريكية  ال��دول��ة  كتابة  تقرير  وك�سف 
ال�سنوي حول االإرهاب يف العامل، اأن اجلزائر 
من  للوقاية  احلثيثة  جمهوداتها  وا�سلت 
وهي  حدودها  داخل  االإرهابية  الن�ساطات 
اأن  ب��دل��ي��ل  ب��ال��ن��ج��اح   كللت  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
الن�ساط  توا�سل  التي  االإرهابية  التنظيمات 
يف املنطقة مل تقم بهجمات على اجلزائر منذ 
2019 ح�سب املالحظات التي �سجلها حمللون 

خمت�سون يف االأمن.
اأك����دت ك��ت��اب��ة ال���دول���ة، اأن ال��وت��رية  ك��م��ا 
بها  يقوم  التي  التم�سيط  لعمليات  املنتظمة 

مناطق  عرب  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  قوات 
من  معترب  ب�سكل  قل�س  الوطن   من  خمتلف 
قدرات املجموعات االإرهابية على الن�ساط يف 
اجلزائر واأكرث من ذلك، اعتربت اأن اجلزائر 
املجموعات  على  وعرة  عملياتية  بيئة  تظل 

املتطرفة امل�سلحة يف املنطقة.
اأخ��رى  م��رة  ل��ي��وؤك��د  التقرير  ه��ذا  وي��اأت��ي 
جناعة �سيا�سية اجلزائر يف مكافحة االإرهاب 
واجلرائم ذات ال�سلة به خا�سة تلك العابرة 
اأ�سبحت  التي  امل��خ��درات  كتهريب  للحدود 

املمول الرئي�س للجماعات االإرهابية.

وا�سنطن تعترب اأن املجموع�ت االإره�بية 
غري ق�درة على الن�س�ط يف اجلزائر

اأربع �سنوات �سجن ن�فذ يف حق اله�مل وبرا�سدي

طالئع احلري�ت ُي�سجل 9 حتفظ�ت 
على م�سودة الد�ستور

وقع رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد املجيد تبون 
يوم اخلمي�س مر�سوما رئا�سيا يت�سمن اإعفاء من 
للمواطنني  الوطنية  اخلدمة  التزامات  اأداء 
 31 الذين بلغوا �سن الثالثني فاأكرث عند تاريخ 
دي�سمرب 2020، ومل يتم جتنيدهم بعد، ح�سب 

ما جاء يف بيان لرئا�سة اجلمهورية.
وجاء يف البيان: ''وقع رئي�س اجلمهورية ال�سيد 
عبد املجيد تبون، مر�سوما رئا�سيا يت�سمن اإعفاء 
للمواطنني  الوطنية  التزامات اخلدمة  اأداء  من 
 31 الذين بلغوا �سن الثالثني فاأكرث عند تاريخ 

دي�سمرب 2020، ومل يتم جتنيدهم بعد''.
املواطنون  االل��ت��زام��ات  ه��ذه  م��ن  يعفى  ''ك��م��ا 
الذين بلغوا �سن الثالثني �سنة فاأكرث عند تاريخ 
31 دي�سمرب 2020، ومل ي�سووا و�سعيتهم جتاه 

اخلدمة الوطنية''، ي�سيف البيان.

نظام  ا�ستغالل  بريد اجلزائر يف  موؤ�س�سة  �سرعت 
ت�سيري خط االنتظار على م�ستوى املكاتب واملراكز 

الربيدية.
�سيمكن  النظام  ه��ذا  ف��اإن  الربيد  وزارة  وح�سب 
من  تفاعلية  رقمية  �سا�سات  خ��الل  من  الزبائن 

احل�سول على التذاكر للمرور اأمام ال�سبابيك،
خالل  من  املعلومات  على  احل�سول  اإىل  اإ�سافة 
الوم�سات االإ�سهارية التي يتم بثها، واإمكانية اإبداء 
للمكاتب  املقدمة  اخل��دم��ات  ج��ودة  ب�سان  راأي��ه��م 
اإدارة  ومراقبة  متابعة  اإىل  باالإ�سافة  الربيدية، 
وم�ستوى  الربيد  مكاتب  ن�ساطات  لكافة  املوؤ�س�سة 

مردودية االأعوان ب�سفة اآنية،
ف�سال عن توفرها على اأر�سية تت�سمن اح�سائيات 
دقيقة وطنيا وجهويا، بل وعلى م�ستوى كل �سباك 

متواجد يف اأي مكتب بريدي.
املرجوة  النتائج  �سمن  من  اأنه  ال��وزارة،  واأ�سافت 
من ا�ستغالل نظام ت�سيري خط االنتظار هو التحكم 
الزبائن  م�سار  تنظيم  يف  اأكرث  وفعالية  باإن�سيابية 
داخ���ل م��ك��ات��ب ال��ربي��د، واحل��ر���س ع��ل��ى تقدمي 
ا�ستقبال  ظروف  يف  للزبائن  الربيدية  اخلدمات 
اخلدمات  جودة  من  الرفع  وكذا  ح�سنة،  وتوجيه 

باال�ستناد اإىل اآراء وتطلعات الزبائن.
وحت�سني  االنتظار  وقت  تخفي�س  اإىل  باالإ�سافة 
االأعوان،  طرف  من  الزبائن  طلبات  معاجلة  اآجال 
لكل  واملادية  الب�سرية  للموارد  اأف�سل  وا�ستغالل 
بني  املهام  توزيع  يف  توازن  واإحداث  بريدي  مكتب 
اأعوان ال�سبابيك، ح�سب عدد الزبائن املتوافدين، 

الفرتة واخلدمات املطلوبة.

قيا�سيا  رقما  اجلمعة  اأم�س  اجلزائر  �سجلت 
يف عدد امل�سابني اجلدد بوباء فريو�س كورونا 
خطري،   تطور  يف  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة   240 بلغ 
فريو�س  ب��وب��اء  امل�سابني  ارت��ف��اع   ويتوا�سل 
يوم  منذ  خطرية،  ت�ساعدية  بوترية  كورونا 
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�سجلت 240 اإ�سابة جديدة و7 وفيات خالل 
ال� 24 �ساعة املا�سية، فيما متاثل 146 مري�سا 
اجلمعة،  اأم�س  عنه،  اأعلن  ما  ح�سب  لل�سفاء، 
الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة فريو�س 

كورونا، الدكتور جمال فورار.
االإعالمي  اللقاء  خالل  فورار،  الدكتور  واأفاد 

الو�سعية  ت��ط��ور  لعر�س  املخ�س�س  اليومي 
العدد  باأن  )كوفيد-19(،  لفريو�س  الوبائية 
االإج��م��ايل ل��الإ���س��اب��ات امل��وؤك��دة ارت��ف��ع اإىل 
الوفيات  اإجمايل  بلغ  فيما  حالة،   12685
لل�سفاء  املتماثلني  ع��دد  بلغ  حني  يف   885

حالة.  9066

عقد املجل�س الوطني اال�ست�ساري للموارد املائية اأول 
اجتماع له بح�سور وزير املوارد املائية اأرزقي براقي، 
امل�ستوى  املائية على  املوارد  و�سعية  تقييم  مت  حيث 
الوطني يف خمتلف املجاالت كما متت مناق�سة �سبل 

تطوير القطاع.
واأو�سح براقي يف ت�سريح لل�سحافة، على هام�س اأول 
اجتماع للمجل�س الوطني اال�ست�ساري للموارد املائية، 
اأن قطاعه يحتوي على "1081 م�سروع تنموي عرب 

الوطن توقف ب�سبب وباء كوفيد-19".
االجناز  م�ساريع  على  ال�سحي  احلجر  رف��ع  وبعد 
ن�سف  من  اأكرث  يف  االنطالق  اأيام  ع�سرة  منذ  "مت 
هذه امل�ساريع التي حظيت بربنامج ا�ستدراكي بهدف 

ت�سليم معظمها قبل نهاية ال�سنة"، ح�سب الوزير.
للم�ساريع  االأولية  اإعطاء  مت  انه  امل�سوؤول  واأب��رز 
املتعلقة بتوفري املاء ال�سروب يف البلديات التي تعرف 

نق�سا يف هذه املادة احليوية.
�ست�سمح  امل�ساريع  ه��ذه  اأن  ال�سياق  ذات  يف  واأعلن 
يف  نق�سا  تعرف  كانت  التي  بلدية   400 من  الأك��رث 
ثالثة  اأو  يومني  كل  )مرة  ال�سروب  باملاء  التزويد 
من  واال�ستفادة  اخلدمة  لهذه  كبري  بتح�سني  اأي��ام( 

التزويد اليومي باملياه ال�ساحلة لل�سرب.
وبخ�سو�س م�سادر هذه املياه ال�ساحلة لل�سرب اأكد 
ال�سيد براقي اأن امل�سدر االأ�سا�سي واملعترب لها يتمثل 
يف املياه اجلوفية باالإ�سافة اإىل ن�سبة 30باملائة من 

مياه ال�سدود.
اخلدمة  حت�سني  اأن  ال�سدد  ه��ذا  يف  براقي  وق��ال 
عرب  �سيمر  ال�����س��روب  ب��امل��اء  املتعلقة  العمومية 
"اإن�ساء  يف  االأول  االإ�سالح  ويتمثل  هامني  ال�ساحني 
والتطهري  املياه  ل�سركة  مماثلة  اأ�سهم  ذات  �سركات 
 100 جزائرية  �ستكون  اأنها  غري  "�سيال"  للجزائر 
باملائة "وذلك يف املدن الكربى وكذا املدن التي ت�سم 
الذي  بوهارون  �سد  غرار  على  معقدة  مائية  اأنظمة 
فقط  منها  اأربعة  واليات  ل�ستة  ال�سروب  املياه  يوفر 
تتلقى ن�سبة كبرية من املياه. واأكد يف ذات ال�سياق اأن 
العادل  التوزيع  "�سي�سمن  ال�سركات  هذه  مثل  اإن�ساء 

للمياه ال�ساحلة لل�سرب".
واأو�سح اأن االإ�سالح الثاين يتمثل يف التكفل بالطلب 
)بخ�سو�س املاء ال�سروب( عن طريق ا�سرتجاع املياه 
حمل الت�سربات مربزا اأن 50 باملائة من املوارد التي 
يتم جتنيدها تتعر�س للت�سربات وهذا يعني اأن 1.5 
من  مكعب  مرت  مليار  6ر3  اأ�سل  من  مكعب  مرت  مليار 

املياه ال�سروب تواجه هذه الظاهرة.

الوطنيال�سبت  17  يونيو  2970/ 27  جوان  2020 املوافق لـ 06  ذو القعدة 031441
الرئي�س تبون يوقع مر�سوم� يت�سمن اإعف�ء من اخلدمة الوطنية 

وفي�ت   07 و  �سف�ء  ح�لة   146 و  جديدة  اإ�س�بة   240

االنطالق يف اإجن�ز اأكرث من 500 م�سروع
 منذ الرفع اجلزئي للحجر ال�سحي

بريد اجلزائر تعتمد تقنية جديدة
 لت�سيري خط االنتظ�ر

اأكد اآخر تقرير لكتابة الدولة للخارجية الأمريكية، اأن املجموعات الإرهابية النا�شطة يف املنطقة غري 
ال�شعبي وقوات  الوطني  يبذلها اجلي�ش  التي  بف�شل اجلهود  باجلزائر  الن�شاط والتحرك   قادرة على 

الأمن، بدليل عجزها عن القيام بعمليات اإرهابية منذ 2019.

ق. و

ق. و

''عدل2 ''.. 40 األف 
ُمكتتب �سيخت�رون 

مواقع �سكن�تهم
كمال  والعمران،  ال�سكن  وزي��ر  ك�سف 
كبرية  عملية  اإط����الق  ع��ن  ن��ا���س��ري، 
األف   40 م��ن  الأك��رث  امل��واق��ع  الختيار 
الوطني  ال���رتاب  على  �سكنية  وح��دة 
�سكنية باجلزائر  األف وحدة   20 منها 

العا�سمة.
لو�سائل  ت�سريح  يف  ن��ا���س��ري  وق���ال 
االإعالم على هام�س م�ساركته يف جل�سة 
اإن  اأم�����س،  الوطني  ال�سعبي  باملجل�س 
مل�ساكل  حلول  اإيجاد  من  متكن  قطاعه 
املكتتبني  ال�سروع متكني  اأتاح  ما  العقار 

من اختيار مواقع �سكناتهم.
وبخ�سو�س �سحب �سهادات التخ�سي�س 
وزي��ر  ذك��ر  اأي����ام،  منذ  انطلقت  ال��ت��ي 
العملية  اأن  واملدنية  والعمران  ال�سكن 
اأن  اأك��د  باملقابل  جيدة،  بوترية  ت�سري 
بدرا�سة  تعليمات  لديها  ع��دل  وكالة 
و�ستتم  ومعاجلتها.  التحفظات  جميع 
االلكرتوين  املوقع  طريق  عن  العملية 
لوكالة ''عدل'' ل�سالح املكتتبني الذين 

دفعوا ال�سطر االأول.

الني�بة الع�مة تك�سف 
اأ�سب�ب ا�ستدع�ء 
رئي�س االأر�سيدي

اأن  اخلمي�س  يوم  العامة،  النيابة  اأو�سحت 
اال�ستدعاء املوجهة اإىل رئي�س حزب التجمع 
حم�سن  وال��دمي��ق��راط��ي��ة،  الثقافة  اأج��ل  م��ن 
الوطني  ال��درك  م�سالح  طريق  عن  بلعبا�س، 
تدخل �سمن حتقيقات لق�سية تدخل يف اإطار 

القانون العام.
�سوء  ''على  اأنه:  العامة  للنيابة  بيان  واأفاد 
املعلومات املغلوطة التي مت تداولها بخ�سو�س 
بلعبا�س،  ملح�سن  امل��وج��ه��ة  اال���س��ت��دع��اءات 
ق�ساء  جمل�س  ل���دى  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ف���اإن 
اأن  تو�سح  العام  ال��راأي  تنوير  بغية  اجلزائر 
اال�ستدعاءات املوجهة للمدعو حم�سن بلعبا�س 
يف  كانت  الوطني  ال��درك  م�سالح  طريق  عن 
اإطار حتقيقات لق�سية تدخل يف اإطار القانون 
اأجنبي  �سخ�س  وفاة  واقعة  يف  وتتمثل  العام، 
تابع  خا�س  مل�سكن  بناء  بور�سة  يعمل  ك��ان 
اأين  املعني،  عنها  ُيبلغ  مل  التي  ذكره  ل�سالف 
تكن  مل  املتويف  العامل  اأن  التحريات  اأ�سفرت 
باجلزائر''.  للعمل  القانونية  الرخ�سة  لديه 
ذاتها  البناية يف حد  اأن  اإىل  البيان  لفت  كما 

�سيدت دون احرتام القوانني العمرانية.
يف  بلعبا�س  حم�سن  االأر�سيدي  رئي�س  وك�سف 
من  ا�ستدعاء  تلقيه  عن  له  اإعالمية  م�ساركة 
للح�سور  �سيماثل  اأنه  موؤكدا  الوطني  الدرك 

اأمام اجلهات املخت�سة.

ق. و

ق. و

ق. و



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.

مرمي. ع

باتنة يف  مت�سارعــة  بوتيــرة  "كورونا" تنت�سر 

احتجاجات طلبا للم�ساريع التنموية باأوالد فا�سل

اإ�سابات  ت�سجيل  باتنة،  والية  توا�سل 
جديدة بفريو�ص كورونا، فيما تعمل اأغلب 
من  طاقتها  بكل  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
اأجل ا�ستقبال احلاالت املتوافدة والتكفل 
باملر�سى الذين يتلقون العالج، ويف خ�سم 
كل ذلك مل ي�ستوعب الكثري من املواطنني 
الدر�ص بعد، فيما ال يزال البع�ص االآخر 
رغم  الفريو�ص  وجــود  حقيقة  يف  ُي�سكك 
انت�ساره،  من  الــرابــع  ال�سهر  نعي�ص  اأننا 
وت�سهد اأغلب املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية التي 
 19 كوفيد  مر�سى  ا�ستقبال  على  تعكف 
اأن بع�سها بلغ طاقتها  �سغطا كبريا، حتى 
اال�ست�سفائية  فاملوؤ�س�سة  اال�ستيعابية، 
للحاالت  خميفا  ارتفاعا  �سجلت  مبراونة 
التي تتلقى العالج خالل االأيام االأخرية، 
من  العديد  و�سع  اإىل  جلــاأت  اأنــهــا  حتى 
فيما  املنزيل،  اال�ست�سفائي  حتت  املر�سى 
كوفيد  مب�سحة  العالج  م�سابا   25 يتلقى 

19، منهم 3 مر�سى حتت العناية املركزة 
و4 اآخرين و�سفت حالتهم باخلطرية، اأما 
املوؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية بباتنة، 
قبل  اال�ستيعابية  طاقتها  بلغت  اأن  فبعد 
حتت  مري�سا   140 تــواجــد  عــرب  اأيــــام 
امل�سابني  من  عدد  بت�سريح  قامت  العالج، 
لل�سفاء  اأن حت�سنت حالتهم ومتاثلوا  بعد 
الرقم  اأن  غري  عنها،  ال�سغط  لتخفيف 
ارتفع جمددا با�ستقبال امل�ست�سفى حاالت 

اأخرى جديدة.
باتنة  واليــة  اأح�ست  ذلك  من  باملقابل 
حالة   564 االأ�ــســبــوع  نهاية  غاية  اإىل 
املوؤ�س�سات  وغـــــادرت  لل�سفاء  متــاثــلــت 
اال�ست�سفائية، ورغم اأن الرقم يبعث على 
نوع من التفاوؤل مقارنة بعدد الوفيات، اإال 
اأن �سكان الوالية مطالبون باحلذر وعدم 
الرتاخي مع الفريو�ص الذي اأ�سبح ينت�سر 
اإعادة  قرار  مع  خا�سة  مت�سارعة  بوترية 

حيث  والنقل،  التجارية  االأن�سطة  بعث 
باالإجراءات  الكثريين  ا�ستخفاف  لوحظ 
من  الــعــديــد  ــد  جت مل  فيما  الــوقــائــيــة، 
اإقامة االأعرا�ص رغم  العائالت حرجا يف 
اإمكانية  من  املخت�سني  وحتذير  ح�سرها 
حتولها اإىل بوؤر حقيقية النت�سار فريو�ص 

كورونا.
املعطيات  كل  ت�سري  وقــت  يف  ذلــك  ياأتي 
التي  ال�سحي  احلجر  فــرتة  متديد  اإىل 
تنتهي اليوم ورمبا ت�سديده اأكرث يف بع�ص 
لتف�سي  بـــوؤر  اإىل  حتــولــت  الــتــي  املناطق 
االأوىل  الـــوزارة  �ستعلن  حيث  الفريو�ص، 
متعلقة  اإجـــــراءات جــديــدة  عــن  الــيــوم 
الو�سعية  وتغري  تزامنا  ال�سحي  باحلجر 
يف  مقلق  ارتــفــاع  ت�سجيل  بعد  الوبائية 
تخفيف  منذ  بالفريو�ص  االإ�سابات  عدد 

اإجراءات احلجر قبل 14 يوما.

على  الثاين  ولليوم  االأول  اأم�ص  وا�سل 
الريفي  املــجــمــع  حــي  �ــســكــان  ــوايل  ــت ال
لبلدية  التابعة  بولفراي�ص  بقرية 
حركتهم  باتنة  والية  يف  فا�سل  اأوالد 
االحتجاجية التي جاءت تنديدا منهم 

بالتهمي�ص الذي يعانونه منذ �سنوات.
الوطني  الطريق  بغلق  املحتجون  وقام 
بــني واليــتــي باتنة  الــرابــط   88 رقــم 
واإ�سعال  احلــجــارة  بوا�سطة  وخن�سلة 
ال�سري،  حركة  اأمام  املطاطية  العجالت 
ال�سديد  غ�سبهم  عن  ــوؤالء  ه عرب  اأيــن 
اإزاء جتاهل ال�سلطات املحلية واجلهات 
بتح�سني  املتعلقة  ملطالبهم  املعنية 
الظروف املعي�سية التي يتخبط و�سطها 
من  �سنوات  منذ  الريفي  املجمع  �سكان 
ت�سييده، واأكد املحتجون من خالل هذه 
�سرورة  على  االحتجاجية  احلــركــة 
اإيجاد امل�سوؤولني احللول الكفيلة باإنهاء 

معاناتهم مع غياب امل�ساريع التنموية.
انتف�سوا  ــن  ــذي ال املــحــتــجــون  ـــرح  وط
املتعلقة  م�ساكلهم   طويلة   ل�ساعات 
الغاز  �سبكتي  غياب  ــرار  غ على  منها  
ت�سبب  ــتــي  وال والــكــهــربــاء  الطبيعي 
بدائية  حياة  العي�ص  منها   حرمانهم 
اأ�سار املعنيون اإىل  على حد قولهم، كما 

غياب قنوات ال�سرف ما اأجربهم االأمر 
اأن  �ساأنها  من  موؤقتة  بدائل  عن  البحث 
تنذر بحدوث كارثة بيئية تهدد �سحة 

قاطني احلي.
و�سدد املحتجون من خالل  احتجاجهم 
ــثــاين بــعــد اأن  ـــذي جـــاء يف يــومــه ال ال
البلدية  مقر  غلق  على  �سابقا  اأقدموا 
على  بعملهم  االلتحاق  املوظفني  ومنع 
للم�سئولني  العاجل  التحرك  �سرورة 
املحليني واأخذ مطالبهم املرفوعة مرارا 
وتكرار بح�سبهم على حممل اجلد  والتي 

�ساغية،  اأذانـــا  ال�ساعة  حلد  تلقى  مل 
اأ�سار  اأجربهم ح�سبما  الذي  االأمر  وهو 
هوؤالء االنتفا�سة بكل الطرق من اأجل 
لفت انتباه اجلهات املعنية اإىل االأو�ساع 
ال�سكان  و�سطها  يتخبط  التي  املزرية 

والتي طال اأمدها على حد قولهم.
اأ�سار  التي  املطروحة  امل�ساكل  واأمــام 
اإليها املحتجون يطالب هوؤالء بتج�سيد 
امل�سئولني  مــن  تلقوها  الــتــي  ــود  ــوع ال
واإنهاء عمر املعاناة التي عاي�سها ال�سكان 

طية �سنوات م�ست.

عدد االإ�س�ب�ت يقرتب من 800 ح�لة واالأطب�ء يحذرون من ا�ستمرار ا�ستهت�ر املواطنني

مواطنون اأغلقوا الطريق الوطني رقم 88
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ينا�سد �سكان حملة 1 مبدينة باتنة، 
اأجل  من  التدخل  املحلية  ال�سلطات 
املحالت  لو�سعية  نهائي  حل  اإيــجــاد 
ــور،  ذك اجلامعية  لــالإقــامــة  املقابلة 
للنفايات،  بـــوؤرة  اإىل  حتــولــت  حيث 
مياه  ودورة  لــلــمــنــحــرفــني  ـــــرا  ووك
الطلق  الهواء  على  مفتوحة  عمومية 
ما  �سوه  منظر املنطقة واأثر �سلبا على 
دقوا  الذين  املجاورة  االأحياء  �سكان 
ال�سلطات  وطــالــبــوا  اخلطر  ناقو�ص 
العاجل  التدخل  وامل�سوؤولني   املعنية 

لو�سع حد لهذا الو�سع املزري.
اأ�سبح  الو�سع  اأن  ال�سكان،  ح�سب 
اأغلب  تعر�ص  حيث  تــدهــورا،  اأكـــرث 
حتولت  و  للتخريب  ــالت  ــح امل هـــذه 
اأوكــــار  واإىل  مــهــجــورة  اأمـــاكـــن  اإىل 
منحرفني  قبل  من  الرذيلة  ملمار�سة 
خ�سو�سا  لهم  مرتعا  اتخذوها  الذين 
اأ�سبحت  وقــد  امل�سائية،  الــفــرتة  يف 
�سنوات،  عــدة  منذ  لالإهمال  عر�سة 
االأو�ساخ  يف  تغرق  جعلها  الذي  االأمر 
منها  الكثري  الأن  اخلــمــر،  وقــــارورات 
مغلقة  ن�سف  واأخــرى  ومهجور،  مغلق 
اأبــواب، وهو ما �سهل من  واأخــرى دون 

دخول املنحرفني اإليها ح�سب �سهادات 
باأن  اأكــدوا  الذين  املجاورين،  ال�سكان 
م�ستمر،  اإزعـــاج  م�سدر  اأ�سبح  املكان 
عليه  املنحرفني  تــردد  يقت�سر  ال  اإذ 
اأ�سبح  فقد  فقط،  امل�سائية  الفرتة  يف 
هوؤالء يتجمعون فيه يف �ساعات النهار 
لتعاطي املخدرات وهو ما ي�سكل خطرا 
�سببا  وكــان  اأبنائهم،  على  حقيقيا 
مرات،  عدة  االأمــن  م�سالح  تدخل  يف 
ناهيك عن الكالم البذيء الذي ي�سدر 
الكريهة  والــروائــح  والقمامة  منهم، 
التي  باتت حترمهم من فتح �سبابيكهم 
هذه  ا�ستخدام  نتيجة  ليال،  خا�سة 
من  عمومية  كمراحي�ص  االأخــــرية 
طرف املارة، والتي جنم عنها انت�سارا 

رهيبا للنامو�ص وخمتلف احل�سرات.
املعنيون  يطالب  الو�سع،  هذا  واأمــام 
العاجل  التدخل  الو�سية  اجلهات  من 
اأ�سبح  والوقوف على هذا االأمر الذي 
مقلق لراحتهم وم�سكال خطرا عليهم، 
هذه  اأ�سحاب  مع  التن�سيق  وحماولة 
املحالت لو�سع حد لهذه االأفعال التي 
م�ساريع  يف  وا�ستغاللها  فيها،  متار�ص 

تنفع املواطن.

بوالية  بريكة  مركز  املياه  وحدة  �سجلت 
باتنة، عديد ال�سكاوي من طرف املواطنني 
خا�سة  باملاء  التزود  يف  التذبذب  ب�سبب 
واأن هذه االنقطاعات اأثرت على يومياتهم 
اأين  الفرتة  هذه  خالل  اأو�ساعهم  واأزمــت 
ازدادت احتياجاتهم لهذه املادة احليوية.

وح�سب العديد من ال�سكان، اأن التذبذب يف 
التزود باملاء ال�سروب اجربهم على اللجوء 
منهم  الكثري  اأن  اإال  ال�سهاريج  اقتناء  اإىل 
الو�سول  ي�سعب  وم�ساتي  قــرى  يف  يقطن 
وغياب  الــوعــرة  الطبيعة  ب�سبب  اإليها 
التهيئة العمرانية، باالإ�سافة اإىل اأن غالء 
يف  بدورها  �ساهمت  ال�سهاريج  تلك  اأ�سعار 
تاأزم الو�سع اأكرث كون الكثري منهم ال يجد 
اليومية  احتياجاته  بها  يلبي  ماء  قطرة 
للتقرب  منهم  بالعديد  دفــع  الــذي  ــر  االأم
غياب  اأ�سباب  عن  التحري  ق�سد  للوحدة 

املاء بالكثري من االأحياء وكذا القرى.
على  بــاالإعــالم  املكلف  اأكـــده  مــا  وح�سب 
والية  للمياه  اجلزائرية  وحــدة  م�ستوى 
واالإنقطاعات  التذبذب  هــذا  اأن  باتنة، 
اأ�سا�سا  راجــع  بــاملــاء  الــتــزود  يف  املتكررة 
والتعدي  للماء  الع�سوائي  الــربــط  اإىل 
�سجل  بريكة  مركز  اأن  كما  ال�سبكة،  على 
خا�سة  ــداءات  ــت االع هــذه  مــن  الع�سرات 
ـــن مت  ـــي الــفــالحــيــة اأي اأ�ــســحــاب االأرا�ـــس
باملاء  للتزود  اخلا�سة  ال�سبكة  توجيه 
خا�سة  االأرا�ـــســـي  ــذه  ه ل�سقي  الــ�ــســروب 
�سجلوا  اأنهم  م�سيفا  الف�ستق،  االأرا�ــســي 
هذا  االأرا�سي  هذه  من  بالقرب  عدد  اأكرب 
وقد انطلقت حملة قطع هذه التموين غري 
العدالة  على  املعتدين  وحتويل  ال�سرعي 
لت�سوية  املركز  اإىل  يتقدموا  مل  حال  يف 

و�سعيتهم.

حمالت غري م�سغولة تتحول 
اإىل وكر للمنحرفني

مياه ال�سرب ل�سقي املحا�سيل يف بريكة
اعتداءات باجلملة على ال�ضبكة تخلق اأزمة مياه

م�صتمرة  بوترية  تتغري  باتت معطياته  �لذي  كورونا  ب�صبب فريو�س  باتنة،  بوالية  �لو�صع  �نفالت  من  �الأطباء  �لعديد من  حّذر 
ومت�صارعة، و�صجلت �لوالية �إىل غاية �أول �أم�س �خلمي�س 784 حالة بني موؤكدة خمربيا وم�صخ�صة بال�صكانري، فيما �رتفع 

عدد �لوفيات �إىل 42 حالة وفاة.

مرمي. ع

�سميحة. ع

حملة 1 بباتنة

نا�سر. م

حفيظة. ب



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.

مرمي. ع

معاوية. �س

حممد. ع

�سطيـــف

خن�ســـــلة

اأم البواقـــي

فتح و�يل خن�صلـة، علي بوزيدي، �لنار على �الأميار، متهما �إياهم بالتقاع�س و�لتو�طوؤ يف حماربة �لبناء �لفو�صوي 
وكذ� �مل�صاركة مع �خلو��س يف نهب �لعقار �لعمومي و�ال�صتيالء على خمتلف �مل�صاحات �خل�صر�ء.

واأكد وايل الوالية علي بوزيدي على 
اأن هذا االأمر عرف تف�سي كبري بوالية 
مع  خا�سة  موؤ�سف  �سيء  وهو  خن�سلة 
انت�سار وباء كورونا موؤكدا اأن م�ساحله 
الظاهرة  هــذه  حماربة  على  �ستعمل 
بالق�سية  �سلة  له  من  كل  ومعاقبة 
والقانون �سيطبق على اجلميع و�سيتم 
اأعرب  كما  الدولة،  اأمــالك  ا�سرتجاع 
ال�سديد  ا�ستياءه  عن  الوالية  وايل 
والية  ت�سهده  الــذي  الكارثي  للو�سع 
انت�سار  ظــاهــرة  تف�سي  مــن  خن�سلة 
وال�سلبة  العامة  والنفايات  القمامة 
التي �سوهت الوجه اجلمايل للمدينة، 
حيث �سب جممل �سخطه على روؤ�ساء 
البلديات والدوائر وحملهم امل�سوؤولية 
تتخبط  الــذي  الكارثي  الو�سع  لهذا 
راأ�سها  على  البلديات  خمتلف  فيه 
عا�سمة الوالية ما �ساهم ب�سكل كبري 

موؤكدا  ال�سالة،  احليوانات  انت�سار  يف 
اإىل  م�سريا  الراهن  للو�سع  فهمه  عدم 
هذه  حمــاربــة  حتـــاول  م�ساحله  اأن 
الظاهرة �سواء على م�ستوى امل�سوؤولني 

اأو املواطن.
ال�سارم  تطبيقه  على  اأكــد  بوزيدي 
يثبت  بلدية  رئي�ص  كل  على  للقانون 
بلديته  م�ساكل  ــل  ح ـــدم  وع ف�سله 

اأجل  مــن  توقيفه  �سيتم  وت�سيريها 
اأكد  ال�سياق  ذات  ويف  العام،  ال�سالح 
حت�سي�سية  ــالت  ــم ح ــة  ــرجم ب عــلــى 
مب�ساركة  املحيط  بنظافة  خا�سة 
خمتلف الهيئات وممثلي املجتمع املدين 
خمتلف  وكذا  ومنظمات  جمعيات  من 
املواطنني من اأجل اإعطاء وجه ح�سن 

ملختلف االأحياء وال�سوارع.

اأعرب امل�ستفيدون من ح�سة 300 �سكن 
عن  بقاي�ص  املــدعــم،  الــرتقــوي  ب�سيغة 
الفادح  التاأخر  ب�سبب  ال�سديد  تذمرهم 
ظل  يف  لــالأ�ــســغــال،  البطيئة  والــوتــرية 
جتاهل القائمني على امل�سروع ملرا�سالتهم 

املتكررة و�سكاويهم املودعة.
غ�سبهم  اأبــدوا  امل�ستفيدين  عن  ممثلون 
يعي�سونها  الــتــي  املــعــانــاة  مــن  الــ�ــســديــد 
ــد  الأزي �سكناتهم  ت�سليم  تــاأخــر  ب�سبب 
نفاذ  اإىل  منهم  اإ�سارة  يف  �سنوات،   9 من 
ميلكون  ال  اأغلبهم  اأن  خا�سة  �سربهم 
تكاليف  بــني  البقاء  وي�سارعون  �سكنا 
واأق�ساط  احلــيــاة  وم�ستلزمات  الــكــراء 
منا�سدتهم  رغــم  هــذا  يــاأتــي  �سكناتهم، 
التي  بــاالأمــر  املعنية  للجهات  العديدة 

حيث  ال�ساغية  االأذان  ح�سبهم  جتد  مل 
اأجل  من  متكررة  ب�سكاوى  تقدموا  اأنهم 
دون  لكن  االأ�سغال  ا�ستكمال  يف  االإ�سراع 

اأثــار  مــا  االأ�ــســغــال  يف  تقدم  اأي   حتقيق 
وقفات  يف  للخروج  ودفعهم  ا�ستياءهم 
للو�سع  ا�ستنكارا  مرات  عدة  احتجاجية 

الذي يعي�سونه.
واأكــــدوا اأنــهــم مــلــوا مــن االنــتــظــار ومن 
كل  يف  لهم  تقدم  التي  الكاذبة  الوعود 
مرة، فيما جتدر االإ�سارة اأن وايل الوالية 
تفقدية  ميدانية  بــزيــارة  مــوؤخــرا  قــام 
لبلدية قاي�ص وكان من بني نقاط الزيارة 
تعليمات  اأعطى  اأين  امل�سروع،  هذا  تفقد 
�سارمة ب�سرورة عقد اجتماع مع خمتلف 
وبح�سور  بامل�سروع  ال�سلة  ذات  االأطراف 
اإيجاد  اأجل  من  وذلك  امل�ستفيدين  ممثلي 
حل ورفع كل التحفظات والعراقيل التي 

ا�سطدم بها امل�سروع.

م�سوؤولة  طــبــيــة  ــادر  مــ�ــس كــ�ــســفــت 
مبدينة  عمريات  �سليمان  مب�ست�سفى 
عني مليلة، عن امتالء الق�سم اخلا�ص 
"كورونا"،  ــص  ــريو� ف مــر�ــســى  بــعــالج 
ال�ستقبال  الطبي  بالطاقم  اأدى  مــا 
بالفريو�ص  اإ�سابتها  املوؤكد  احلــاالت 
اأن  على  اأيـــام  لـ5  تتعدى  ال  مــدة  يف 
مبنازلهم  عالجهم  با�ستكمال  يقوموا 
ب�سبب ارتفاع عدد االإ�سابات املوؤكدة 
اأدى  ــا  م ــابــة،  بــاالإ�ــس بــهــا  وامل�ستبه 

النعدام االأ�سرة الطبية ال�ساغرة.
عدد  اإ�سابة  �سجل  ال�سياق،  ذات  ويف 

يف  �ساهم  ما  بامل�ست�سفى  االأطباء  من 
نق�ص التغطية الطبية داخل م�ست�سفى 
�سجل  واأنــه  خا�سة  عمريات،  �سليمان 
ارتفاع كبري يف عدد احلاالت امل�سابة 
مب�ست�سفيات  الطبية  االأطقم  و�سط 
عني مليلة وعني البي�ساء واأم البواقي، 
وفيما يخ�ص احلاالت املتواجدة على 
بلغت  فقد  االنعا�ص،  قاعات  م�ستوى 
ثالث حاالت، اثنني مب�ست�سفى حممد 
مب�ست�سفى  اأخـــرى  وحــالــة  بو�سياف 
ارتفاع  يتوقع  اأيــن  عمريات،  �سليمان 
خالل  االإنعا�ص  بغرف  احلــاالت  عدد 

عدد  بوجود  خا�سة   املقبلة،  االأيــام 
من احلاالت امل�سابة التي مل ت�ستجب 
للعالج، فيما �سجل ثالث حاالت وفاة 
كورونا،  بفريو�ص  اإ�سابتها  يف  ي�ستبه 
اأين �سيتم ظهور حتاليل اجلثث خالل 
طالب  وقــد  هــذا  املقبلة،  ال�ساعات 
بوالية  ال�سحة  قطاع  على  القائمني 
جميع  اتخاذ  ب�سرورة  البواقي،  اأم 
انت�سار  ملنع  الوقائية  االحتياطات 
انت�ساره  �سجل  الــذي  للفريو�ص  اأكــرث 
خالل  الوالية  بلديات  باأغلب  بكرثة 

االأيام القليلة املا�سية.

طوارئ يف امل�ست�سفي�ت ومواطنون يط�لبون بفر�س احلجر الكلي

يتيح الك�سف عن 48 ح�لة خالل �س�عة واحدة

توزيع ال�سكن مرهون ب�لق�س�ء على كورون� فيم� �سيتم هدم البن�ءات الفو�سوية داخل املوؤ�س�س�ت الرتبوية

ح�سيلة  �ــســطــيــف  واليــــة  �ــســجــلــت 
كورونا  بفريو�ص  للم�سابني  ثقيلة 
 55 العداد  بلغ  اأن  بعد  اخلمي�ص  يوم 
�ساعة   24 ظــرف  يف  مــوؤكــدة  اإ�سابة 
م�ستوى  على  ح�سيلة  اأعلى  يف  فقط، 
الفريو�ص،  انت�سار  بداية  منذ  الوطن 
يف  املحلية  ال�سلطات  دخــلــت  حيث 
الو�سعية  ملواجهة  الــطــوارئ  حالة 

اخلطرية
ورفعت عدد من امل�ست�سفيات نداءات 
التحلي  اأجل  للمواطنني من  ا�ستغاثة 
الوقاية لتفادي االإ�سابة  باإجراءات 
مع  ــال  احل هــو  كما  كــورونــا  بفريو�ص 
اأزال  عني  يعالوي  يو�سف  م�ست�سفى 
نداءا  عليه  القائمون  وجــه  ــذي  وال
وعني  حــدادة  بئر  اأزال،  عني  ل�سكان 
احلجر من اأجل التزام اأق�سى درجات 
الو�سعية،  خطورة  ظل  يف  الوقاية 
ما  حــالــة   103 حـــوايل  وتــتــواجــد 
م�سلحة  يف  فيها  وم�ستبه  موؤكدة  بني 
من  يعاين  امل�ست�سفى  جعل  مما  العزل 
اكتظاظ ونق�ص االأ�سرة، وهو ما دفع 
م�سلحة  اإ�سافة  اإىل  الطبي  بالطاقم 
للتكفل  لــلــعــزل  كــجــنــاح  اجلـــراحـــة 
العمليات  برنامج  وتوقيف  باحلاالت 

اجلراحية اإىل اإ�سعار اآخر.

م�ست�سفى  ت�سبع  واأمــام  العلمة  ويف 
ــن  ــزي ــرك ـــروب اخلـــثـــري وكـــــذا امل �ـــس
فتح  تقرر  فقد  باملدينة  ال�سحيني 
مركز ثالث الإيواء امل�سابني بفريو�ص 
املهني  التكوين  مبركز  ويتعلق  كورونا 
بطاقة  جتهيزه  يف  ال�سروع  مت  حيث 
كما  �سرير،   60 اإىل  ت�سل  ا�ستيعاب 
مقرتحات  ـــــة  االأزم خــلــيــة  تـــدر�ـــص 
عدد  ارتفاع  توا�سل  حــال  يف  اأخــرى 
اأمــا يف عني وملــان جنوب  االإ�ــســابــات، 
الوالية فتتواجد 171 حالة مب�سالح 
ومت  موؤكدة،  واأغلبها  ال�سحي  العزل 
بالبلدية  الــ�ــســبــاب  بــيــت  ا�ــســتــغــالل 
حممد  م�ست�سفى  م�سالح  ت�سبع  بعد 

بو�سياف.
وياأمل �سكان �سطيف اأن تاأخذ الوزارة 
االعتبار  بعني  االأرقــام  هذه  االأوىل 
اأن  قبل  وقــت  ــرب  اأق يف  حل  الإيجاد 
واحلد  اأكرث،  ال�سحي  الو�سع  يتدهور 
اأن  علما  كورونا،  فريو�ص  انت�سار  من 
لـــوزارة  التابعة  الوبائية  اللجنة 
ال�سحة اأكدت على تقدمي مقرتحات 
�سارمة للتحكم يف هذه الو�سعية قد 
الكلي  احلجر  فر�ص  حد  اإىل  ت�سل 
من  املــتــ�ــســررة  املــنــاطــق  بع�ص  عــلــى 

الوالية.

والتجارة  ال�سناعة  غــرفــة  قــامــت 
اله�ساب ب�سطيف بت�سليم خمرب حتاليل 
طبية متطور بكامل جتهيزاته لفائدة 
اجلامعي  بامل�ست�سفى  املركزي  املخرب 
وباإمكان  ب�سطيف،  النور  عبد  �سعادنة 
املخرب الك�سف عن 48 عينة للم�سابني 

بفريو�ص كورونا يف ال�ساعة الواحدة.
ومت ا�ستالم املخرب من طرف الدكتورة 
جابي،  والربوفي�سور  �ساحلي  فريدة 
بف�سل  اقــتــنــاوؤه  مت  املــخــرب  اأن  علما 
اقت�ساديني  متعاملني  عــدة  م�ساهمة 
من خمتلف ربوع الوالية بالتن�سيق مع 
ب�سطيف،  وال�سناعة  التجارة  غرفة 

اأ�سا�سي  دور  له  يكون  اأن  املنتظر  ومن 
الذي  الفريو�ص  حماربة  يف  وحمــوري 

تف�سى بكرثة عرب ربوع الوالية.
عن  الك�سف  خمــرب  تــوقــف  وت�سبب 
اجلامعي  بامل�ست�سفى  االإ�سابة  حاالت 
حتويل  يف  اأ�سابيع  عدة  منذ  ب�سطيف 
با�ستور  معهد  نحو  التحاليل  عينات 
ت�سبب  ــذي  ال االأمــر  وهــو  بق�سنطينة 
عدد  تراكم  نتيجة  حقيقية  اأزمــة  يف 
نتيجة  اإ�سابتها  يف  امل�ستبه  ــاالت  احل
التحاليل  نتائج  على  احل�سول  تعطل 
لعدة اأيام واأحيانا ملدة تفوق االأ�سبوع.

نا�سد طالبو ال�سكن االجتماعي بلدية 
ال�سمالية  اجلــهــة  يف  قــرقــور  حــمــام 
لوالية �سطيف من وايل �سطيف حممد 
بلكاتب االإ�سراع يف االإعالن عن قائمة 
ال�سكنية  احل�س�ص  مــن  امل�ستفيدين 
ال�سكان  اأمال  خابت  اأن  بعد  باملنطقة، 
القائمة  مرات عديدة يف االإفراج عن 

رغم الوعود املتكررة التي تلقوها.
ومن جانبه رئي�ص جلنة توزيع ال�سكن 
بالدائرة �سدوقي تواتي اأكد اأن عملية 
كورونا  اأزمــة  ظل  يف  ال�سكنات  توزيع 
اأمر �سعب جدا غري اأن م�ساحله تنتظر 
ال�سوء االأخ�سر من قبل وايل �سطيف 
التحقيقات  اأن  كما  بلكاتب،  حممد 
املخت�سة  الفرق  قبل  من  االجتماعية 
ذات  اأكــد  املقابل  ويف  بعد،  تكتمل  مل 

ال�سكنات  توزيع  عملية  اأن  املتحدث 
�ستكون يف القريب العاجل دون اإعطاء 

تاريخ حمدد لها.
مواطني  وعد  قد  �سطيف  وايل  وكان 
حمام قرقور بتوزيع ح�سة 317 �سكن 
للبلدية  قادته  التي  الــزيــارة  خــالل 
نهاية العام الفارط واأن عملية التوزيع 
�ستكون مع بداية �سهر جانفي الفارط 
ت�سريحه  يف  الــدائــرة  رئي�ص  اأن  اإال 
االأ�سغال  ب�سبب  االأمــر  ا�ستحالة  اأكــد 
اجلارية يف املجمعات ال�سكنية وربطها 
الكهرباء  الــغــاز،  )�سبكة  بال�سبكات 
وهو  ال�سحي(،  ال�سرف  ــذا  وك واملــاء 
ال�سكن  طالبي  مــعــانــاة  اأن  يعني  مــا 
اإىل  متوا�سلة  �ستبقى  االجتماعي 

اإ�سعار اأخر.

العادية   الــدورة  اختتام  اأم�ص،  اأول  مت 
الرابعة املتاأخرة ل�سنة 2019، باملجل�ص 
خاللها  مت  ــتــي  وال الـــوالئـــي،  ال�سعبي 
اخلا�سة  التو�سيات  من  عــدد  مناق�سة 
لتقييم  باالإ�سافة  ال�سابقة،  بــالــدورة 
والدخول  ال�سابق،  املدر�سي  الــدخــول 
اجلامعي، وكذا عر�ص حال حول تطور 

فريو�ص كورونا بوالية اأم البواقي.
هذا وقد انتهت الدورة العادية بجملة 
�سرورة  �سرورة  ت�سمل  التو�سيات،  من 
مل�ستحقيها،  الوظيفية  ال�سكنات  ت�سليم 
واتخاذ  الفو�سوية  البناءات  هدم  مع 
جميع االإجراءات القانونية،  مع اإخالء 
ال�سكنات الوظيفية التي اأحيل اأ�سحابها 
على التقاعد، باالإ�سافة اإىل االنتهاء من 
املدار�ص  بجميع  املدر�سية  املطاعم  بناء 

وترية  يف  ــراع  ــس االإ� ــذا  وك االبتدائية، 
لقطاع  التابعة  املوؤ�س�سات  جميع  اأ�سغال 
الرتبية والتعليم، والت�سريع يف عمليات 
الرتميم اخلا�سة باملدار�ص قبل الدخول 
املدر�سي، وربط املوؤ�س�سات الرتبوية بغاز 
مناطق  م�ستوى  على  خا�سة  الــربوبــان 
غياب  مــن  قاطنيها  يعاين  التي  الظل 
الربط بالغاز الطبيعي  وجتهيز و�سيانة 
م�ستوى  على  ال�سحية  الك�سف  وحــدات 

املوؤ�س�سات الرتبوية.
املدر�سي  الدخول  خالل  وينتظر  هذا 
االأق�سام  مــن   معترب  عــدد  فتح  املقبل، 
ذوي  ــني  ــك ــم ــت ل ـــة  اخلـــا�ـــس املــــدجمــــة 
التمدر�ص  مــن  اخلا�سة  االحــتــيــاجــات 
مبختلف  �سريعا  واالندماج  جيد،  ب�سكل 

االأطوار املدر�سية.

التجهيزات  مديرية  ك�سفت 
البواقي،  اأم  بوالية  العمومية 
عن ا�ستفادة االإقامة اجلامعية 
ـــالل الــ�ــســنــة اجلـــاريـــة من  خ
 500 بــــ  لــلــتــو�ــســعــة  ــروع  ــس ــ� م
من  مليلة  عني  مبدينة  �سرير 
م�سروع التو�سعة بـ 500 �سرير 
االإعــالن  يرتقب  اأيــن  اأخـــرى، 
االأيـــام  خـــالل  املناق�سة  عــن 
الف�سل  �سيمكن  مــا  الــقــادمــة، 
االإنــاث  و  الذكور  اإقامتي  بني 
دفرت  اجناز  عملية  جتري  اأين 
اأجنحة  ــــاز  الجن الــ�ــســروط 
احلالية،  االأق�سام  عن  بعيدة 

ت�ستوعب  اأن  �ساأنها  من  والتي 
�سرير   2000 اإىل  ي�سل  مــا 
ياأتي  املقبلة،  ال�سنوات  خالل 
اإجناز  ــادة  اإع مت  اأن  بعد  ذلك 
اإجناز  الدرا�سة جديدة ت�سمل 
الــنــادي  اإدراج  مــع  اأجــنــحــة، 
الن�ساط  مــتــعــددة  والــقــاعــة 
م�ستوى  على  بالبنات  اخلا�سة 
ــتــي  ـــدة وال ـــدي االإقــــامــــة اجل
�ستخ�س�ص فور انتهاء االأ�سغال 
بها لالإناث، ليبقى املطعم فقط 
م�سرتكة  ب�سفة  ا�ستغالله  يتم 

بني الطلبة الذكور واالإناث.

اتخذ وايل والية ب�سكرة اأبي 
نوار عبد اهلل، قرارات جديدة 

للحد من االنت�سار الكبري والوا�سع 
لوباء كورونا عرب اإقليم الوالية 

التي �سجلت 194 حالة موؤكدة 
و13 وفاة يف ظرف قيا�سي، تت�سمن 

منع تنظيم املواكب ب�سفة عامة 
ومنع التجمعات العائلية مبنا�سبة 

االأعرا�ص واحلفالت اأيا كان نوعها، 
اإ�سافة اإىل منع ن�سب خيام تقدمي 

العزاء ومنع التجمع يف املقابر الأداء 
واجب العزاء.

كما اأكد اأن اإمكانية فر�ص احلجر 
املنزيل على بع�ص االأحياء 

والبلديات التي ت�سهد ارتفاعا كبريا 
يف عدد امل�سابني بفريو�ص كورونا من 
اخت�سا�ص اللجنة املتابعة للو�سعية 

الوبائية، ويف ذات ال�سياق اأكد 
امل�سوؤول االأول عن الوالية اأنه منح 

اللجنة امل�سرتكة بني م�سالح مديرية 
التجارة واالأمن �سالحية ت�سميع 

املحالت التي مل تلتزم باإجراءات 
الوقاية على غرار التباعد 

االجتماعي واحرتام قواعد النظافة 
وارتداء االأقنعة الواقية.

ومت االتفاق مع امل�سالح ال�سحية 
بفتح م�ست�سفى طب العيون البخاري 

بحدود 80 �سرير من اأجل التكفل 
مبر�سى الكورونا يف ظل الو�سعية 

ال�سعبة التي تعي�سها الوالية، 
و�سهدت العملية تعاونا من طرف 

املح�سنني بالوالية من خالل توفري 
اأجهزة التنف�ص اال�سطناعي وجتهيز 

املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية املتكفلة 
باملر�سى ب�سيارات اإ�سعاف وجتهيزات 

اإال اأن هذه املجهودات تعد غري 
كافية ح�سب امل�سالح ال�سحية يف 

ظل اال�ستهتار الوا�سح الذي يبديه 
مواطنو الوالية جتاه الو�سعية 
الوبائية وهو ما ت�سبب يف هذه 

االأزمة ال�سحية.
كما كان نواب املجل�ص ال�سعبي 

الوالئي لوالية ب�سكرة قد اجتمعوا 
بوزير ال�سحة بحر االأ�سبوع املا�سي 

ال�ستعرا�ص الو�سعية الوبائية 
بالوالية وكذا ظروف التكفل 

باملر�سى من خالل الهياكل ال�سحية 
والتجهيزات امل�سخرة للنظر فيها 

بعد اأن حتولت اإىل اإحدى البوؤر التي 
ت�سهد انت�سارا مت�سارعا للمر�ص.

اأميــار متواطئون مع مافيا العقــار بخن�سلة!

ا�ستياء من تاأخر م�سروع 300 �سكن ترقوي بقاي�س

ت�سريح مر�سى كورونا بعد 5 اأيام بعني امليلة

�سطيف حتت رحمة فريو�س كورونا

ا�ستالم خمرب حتاليل جديد 
الختبــار كورونا

طالبو ال�سكن بحمام قرقور 
ينا�سدون الوايل

اإخالء ال�سكنات الوظيفية من 
املتقاعدين باأم البواقي

تو�سعة االإقامة اجلامعية 
بـ500 �سرير

اإجراءات ردعية 
للحد من انت�سار 
كورونا بب�سكرة
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منع احلفالت واالأعرا�س 
والتجمع�ت يف املق�بر واأم�كن العزاء
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افتتاح  خ���الل  ب��راق��ي  ال�����س��ي��د  واأب�����رز 
املتكونة  الهيئة  ه��ذه  اأهمية  االجتماع 
بخ�سو�س  راأيها  تبدي  والتي  خ��رباء  من 
عالقة  لها  التي  وامل�سائل  امللفات  خمتلف 
يبدي  كما  للمياه،  الوطنية  بال�سيا�سية 
راأيه  املائية  للموارد  اال�ست�ساري  املجل�س 
بخ�سو�س اآثار املخططات وبرامج التنمية 
القطاعية �سواء بتلبية املتطلبات اخلا�سة 
باملياه املنزلية وال�سناعية والفالحية اأو 
املائية  واالأو�ساط  احلياة  اإط��ار  بحماية 
الطبيعية، واأ�ساف الوزير يف ذات ال�سياق 
االإج��راءات  بكل  كذلك  يهتم  املجل�س  اأن 
كذا  و  املياه  وتثمني  باقت�ساد  تتعلق  التي 
الوقاية من اأخطار التلوث باالإ�سافة اإىل 
يف  التكنولوجي  والتطوير  البحث  ترقية 

جمال املوارد املائية.
يجتمع  مل   ،2008 �سنة  تن�سيبه  ومنذ 
امل����وارد  ق��ط��اع  ي�����س��ت��ف��د  و مل  امل��ج��ل�����س 
اال�ست�سارية  االأداة  ه���ذه  م��ن  امل��ائ��ي��ة 
من  بالكفاءات  الغنية  واال�ست�سرافية 
احلكومية  وامل�سالح  االإدارات  عن  ممثلني 
العمومية  واملوؤ�س�سات  املنتخبة  واملجال�س 
وامل�ستعملني  املهنيني  وجمعيات  املعنية 
الوزير،  يتاأ�سف  جامعيني،  باحثني  وكذا 
عازم  قطاعه  اأن  ب��راق��ي  ال�سيد  م��وؤك��دا 

اإذا  انه  م�سيفا  الو�سع  هذا  ت�سحيح  على 
اأن  يت�سور  فال  وطنية  اأول��وي��ة  امل��اء  ك��ان 
وحتديد  بت�سيريه  واح���د  ق��ط��اع  ينفرد 
املدى  على  واإ�سرتاتيجيته  �سيا�سته  معامل 

املتو�سط والقريب.
كما التزم الوزير بتفعيل اللجنة التقنية 
املكلفة بدعم املجل�س اال�ست�ساري للموارد 
املائية  يف اإجناز مهامه من خالل حت�سري 
املتعلقة بامل�سائل الواجب  التقارير  جميع 
انه  م�سيفا  املجل�س،  ملعاينة  اإخ�ساعها 
يف اإط�����ار م�����س��ع��ى احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة 
اال�سالحات  م��ن  ب��ح��زم��ة  امل��ب��ا���س��رة  مت 

جميعها  تهدف  والهيكلية  الت�سريعية 
يف  املائي  املورد  ندرة  خماطر  ا�ستباق  اإىل 
البالد واالرتقاء مبهام اخلدمة العمومية 
الأح���داث  ال��دول��ة  ج��ه��ود  مرافقة  وك���ذا 

نه�سة اقت�سادية واجتماعية.
عرو�س  �سيتلقى  املجل�س  ان  ق��ال  كما 
راأ�سها  وعلى  بالقطاع  اخلا�سة  امل�ساريع 
 2030 اآف��اق  يف  اال�سرتاتيجية  امل�ساريع 
للمخطط  اجل��اري  التحيني  �سيدر�س  كما 
التمهيدي  امل�سروع  وك��ذا  للمياه  الوطني 
املتعلق   12-05 للقانون  واملتمم  املعدل 

باملياه.

عن  التجارة  وزارة  مل�سالح  بيان  ك�سف 
م�ستوى  على  اإ���س��غ��اء  خلية  ا�ستحداث 
املكلف  املنتدب  الوزير  يرتاأ�سها  ال���وزارة 

بالتجارة اخلارجية، عي�سى بكاي.
امل�ستحدثة  اخللية  اأن  امل�سدر  واأو���س��ح 
الت�سدير  عمليات  مبتابعة  �ستتكفل 
ومعاجلة العراقيل التي تواجه امل�سدرين 
اجلزائريني وتقدمي احللول املالئمة لها، 
جانب  من  ت�سعى  كما  اأن��ه  البيان  م�سيفا 
امل�سدرين  من  االإدارة  تقريب  اإىل  اآخ��ر 
اخلارج  يف  منتجاتهم  لت�سويق  ومرافقتهم 
وال���رف���ع م���ن ح��ج��م ال�������س���ادرات خ���ارج 

املحروقات.

�سيتم قبل نهاية ال�سنة اجلارية ا�ستالم 
التنموية  امل�����س��اري��ع  م��ن  معترب  ع���دد 
اخل��ا���س��ة ب��ق��ط��اع امل����وارد امل��ائ��ي��ة عرب 
الوطن وخا�سة تلك املتعلقة بتوفري املاء 
نق�سا  تعرف  التي  البلديات  يف  ال�سروب 
ح�سبما  احل��ي��وي،  امل���ورد  ه��ذا  يف  كبريا 
وزير  بالعا�سمة  اخلمي�س  عنه  اأع��ل��ن 

املوارد املائية براقي اأرزقي.
لل�سحافة،  ت�سريح  يف  براقي  واأو�سح 
على هام�س اأول اجتماع للمجل�س الوطني 
قطاعه  اأن  املائية،  للموارد  اال�ست�ساري 
يحتوي على 1081 م�سروع تنموي عرب 
كوفيد-19،  وباء  ب�سبب  توقف  الوطن 
م�ساريع  على  ال�سحي  احلجر  رفع  وبعد 
االجناز مت منذ ع�سرة اأيام االنطالق يف 
اأكرث من ن�سف هذه امل�ساريع التي حظيت 
بربنامج ا�ستدراكي بهدف ت�سليم معظمها 

قبل نهاية ال�سنة، ح�سب الوزير.
االأولية  اإعطاء  مت  انه  امل�سوؤول  واأب��رز 
ال�سروب  املاء  بتوفري  املتعلقة  للم�ساريع 
هذه  يف  نق�سا  تعرف  التي  البلديات  يف 
ال�سياق  ذات  يف  واأعلن  احليوية،  امل��ادة 
اأن هذه امل�ساريع �ست�سمح الأكرث من 400 
بلدية التي كانت تعرف نق�سا يف التزويد 

باملاء ال�سروب )مرة كل يومني اأو ثالثة 
اخلدمة  ل��ه��ذه  ك��ب��ري  بتح�سني  اأي�����ام( 
باملياه  اليومي  التزويد  من  واال�ستفادة 

ال�ساحلة لل�سرب.
ال�ساحلة  املياه  وبخ�سو�س م�سادر هذه 
امل�سدر  اأن  براقي  ال�سيد  اأك��د  لل�سرب 
املياه  يف  يتمثل  لها  واملعترب  االأ�سا�سي 
اجلوفية باالإ�سافة اإىل ن�سبة 30باملائة 

من مياه ال�سدود.

حت�شني التزويد باملاء ال�شروب من خالل 
اإ�شالحات كربى

اأن حت�سني  ال�سدد  وقال براقي يف هذا 
اخل���دم���ة ال��ع��م��وم��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��اء 

هامني  ا�سالحني  ع��رب  �سيمر  ال�سروب 
ويتمثل االإ�سالح االأول يف اإن�ساء �سركات 
ذات اأ�سهم مماثلة ل�سركة املياه والتطهري 
�ستكون  اأن��ه��ا  غ��ري  "�سيال"  ل��ل��ج��زائ��ر 
املدن  يف  وذلك  باملائة،   100 جزائرية 
اأنظمة  ت�سم  التي  امل��دن  وك��ذا  الكربى 
بوهارون  �سد  غ��رار  على  معقدة  مائية 
واليات  ل�ستة  ال�سروب  املياه  يوفر  الذي 
ن�سبة كبرية من  اربعة منها فقط تتلقى 
اإن�ساء  اأن  ال�سياق  ذات  يف  موؤكدا  املياه، 
التوزيع  �سي�سمن  ال�سركات  ه��ذه  مثل 
العادل للمياه ال�ساحلة لل�سرب، مو�سحا 
التكفل  يف  يتمثل  ال��ث��اين  االإ���س��الح  اأن 
عن  ال�سروب(  املاء  )بخ�سو�س  بالطلب 
الت�سربات  حمل  املياه  ا�سرتجاع  طريق 
مربزا اأن 50 باملائة من املوارد التي يتم 
جتنيدها تتعر�س للت�سربات وهذا يعني 
6ر3  اأ�سل  من  مكعب  مرت  مليار  5ر1  اأن 
مليار مرت مكعب من املياه ال�سروب تواجه 
اإج��راءات  وج��ود  م��ربزا  الظاهرة،  هذه 
يف  العمومية  اخلدمة  لتح�سني  اأخ��رى 
لل�سرب  ال�ساحلة  امل��ي��اه  ت��وف��ري  جم��ال 
واملياه  املحالة  البحر  مياه  يف  واملتمثلة 

امل�سفاة.

عقد املجل�ش الوطني ال�شت�شاري للموارد املائية اأم�ش الأول، اأول اجتماع له بح�شور وزير املوارد املائية، اأرزقي براقي، حيث مت تقييم 
و�شعية املوارد املائية على امل�شتوى الوطني يف خمتلف املجالت كما متت مناق�شة �شبل تطوير القطاع.

وجاء يف املر�سوم الذي وقعه الوزير 
انه  ج����راد،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  االأّول، 
التنفيذي  املر�سوم  الأحكام  تطبيقا 
يحدد  ال�����ذي   2016 يف  امل������وؤرخ 
فانه  النموذجي،  االأ�سا�سي  القانون 
ت�سمى  عليا  وطنية  مدر�سة  تن�سئ 
للطاقات  العليا  الوطنية  املدر�سة 
والتنمية  وال��ب��ي��ئ��ة  امل���ت���ج���ددة 
املدر�سة  ه��ذه  وت��ت��وىل  امل�ستدامة، 
الوزير  و�ساية  حت��ت  تو�سع  ال��ت��ي 
املكلف بالتعليم العايل، مهمة �سمان 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التكوين 
ميادين  يف  التكنولوجي  والتطوير 
والبيئة  املتجددة  الطاقات  و�سعب 
منها  �سيما  ال  امل�ستدامة  والتنمية 
الهند�سة الكهربائية و�سبكة الذكاء 
وال��ق��ي��ا���س��ة وال��ط��اق��ات اجل��دي��دة 
وال�سحة  وال��ب��ي��ئ��ة  وامل���ت���ج���ددة 

العمومية واالقت�ساد االأخ�سر.
باتنة  يف  املدر�سة  مقر  ح��دد  وق��د 
من  اخ��ر  مكان  اي  اىل  نقله  وميكن 
مر�سوم  مب��وج��ب  ال��وط��ن��ي  ال����رتاب 
تقرير  على  ب��ن��اء  يتخذ  تنفيذي 

الوزير املكلف بالتعليم العايل.
جمل�س  باأع�ساء  يتعلق  فيما  اأم��ا 
انه  على  املر�سوم  فين�س  االإدارة، 
يف  املذكورين  االأع�ساء  على  زي��ادة 

يتكون  املجل�س  فان   ،2016 مر�سوم 
على  رئي�سية  قطاعات  ممثلي  م��ن 
غ���رار ال��دف��اع ال��وط��ن��ي وال�����س��وؤون 
والداخلية  وال��ط��اق��ة  اخل��ارج��ي��ة 
وال�����س��ن��اع��ة وال��ب��ي��ئ��ة وال��ط��اق��ات 
حمافظ  جانب  اىل  ه��ذا  املتجددة، 
والفعالية  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ات 
تنمية  م��رك��ز  وم��دي��ر  ال��ط��اق��وي��ة 
اىل  باالإ�سافة  املتجددة  الطاقات 
العمومية  امل��وؤ���س�����س��ات  ع��ن  ممثلني 

االقت�سادية و/او اخلا�سة.
هذه  اإن�ساء  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
فيه  تعتزم  وق��ت  يف  ياأتي  املدر�سة 
اجل���زائ���ر رف����ع حت����دي االن��ت��ق��ال 
لتطوير  برنامج  خالل  من  الطاقوي 

الطاقات املتجددة.
وكان خمطط عمل احلكومة لتطبيق 
برنامج رئي�س اجلمهورية قد ت�سمن 
 16 اإن��ت��اج  ح��ول  يتمحور  برناجما 
افاق  الكهرباء يف  من  ميغاواط  األف 
يف  ميغاواط   4.000 منها   2035
ا�ستحداث  ك��ان  كما   ،2024 اآف���اق 
والطاقات  الطاقوي  لالنتقال  وزارة 
التي  التغيريات  ب��ني  م��ن  املتجددة 
اإطار  يف  اجلمهورية  رئي�س  اأجراها 
التعديل الوزاري الذي اقره الثالثاء 

املن�سرم.

ارت��ف��ع��ت اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ي���وم اأم�����س، 
التفاوؤل  لتوا�سل مكا�سب حققتها بف�سل 
ب�����س��اأن ت��ع��ايف ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��وق��ود يف 
ارتفاع  من  الرغم  على  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  االإ���س��اب��ة  ح���االت 
وموؤ�سرات  االأمريكية  ال��والي��ات  بع�س 
يف  اخل��ام  النفط  اإنتاج  يف  انتعا�س  على 

الواليات املتحدة.
بتوقيت   05:31 ال�ساعة  وب��ح��ل��ول 

خلام  االآجلة  العقود  �سعدت  اجلزائر، 
 57 االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س  غ��رب 
�سنتا اأو ما يعادل 1.5 باملئة اإىل 39.29 
دوالر للربميل لكنها تتجه �سوب ت�سجيل 

انخفا�س طفيف هذا االأ�سبوع.
وارتفعت العقود االآجلة خلام برنت 64 
�سنتا اأو ما يعادل 1.6 باملئة اإىل 41.69 
�سوب  اأي�����س��ا  وت��ت��ج��ه  للربميل  دوالر 

ت�سجيل انخفا�س حمدود يف االأ�سبوع.
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تعزز قطاع الطاقات املتجددة باإن�شاء مدر�شة وطنية عليا تعنى بالتكوين العايل يف ميادين
 الطاقات املتجددة والبيئة والتنمية امل�شتدامة، ح�شب ما ت�شمنه مر�شوم تنفيذي �شدر يف 

العدد الأخري من اجلريدة الر�شمية.

طاقات متجددة: 

مـوارد مائية: 
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فل�سطني ترحب بقرار بلجيكي يناه�س "ال�سم" االإ�سرائيلي

مبوافقة  القانون  م�سروع  مترير  وجاء 
نواب  وثالثة  دميقراطيا،  ع�سوا   236
 181 جــمــهــوريــون، مــقــابــل مــعــار�ــســة 
عليه  يهيمن  الـــذي  املجل�ص  يف  نائبا 
غداة  الت�سويت  وجاء  الدميقراطيون، 
ف�سل جمل�ص ال�سيوخ يف بدء نقا�ص حول 
ن�سخته اخلا�سة من امل�سروع والت�سويت 

عليها.
تعديالت  الــقــانــون  مــ�ــســروع  ويــدخــل 
جذرية على نظام ال�سرطة، اإذ يجعل من 
ال�سرطة  انتهاكات  �سحايا  على  ال�سهل 
مالحقة من يثبت تورطهم وحماكمتهم، 
اأثناء  "اخلنق"  ممار�سة  يحظر  كما 
االعتقال، ويفر�ص على اأفراد ال�سرطة 
طرق اأبواب املنازل قبل دخولها لتنفيذ 
الواليات  ال�سبط، ويربط متويل  اأوامر 
بهذه  بــااللــتــزام  املحلية  واحلــكــومــات 

القواعد.

مترير  عقب  بها  اأدلــت  ت�سريحات  ويف 
جمل�ص  رئي�سة  و�سفت  القانون،  م�سروع 
الت�سويت  بيلو�سي  نــانــ�ــســي  الـــنـــواب 
ثقافة  يغري  اإنــه  وقالت  بـ"التاريخي" 
ال�سحايا  ملئات  العدالة  ومينح  ال�سرطة 
ـــني،  ــتــجــيــب ملــطــالــب االأمـــريكـــي ويــ�ــس

يدعمه  الذي  القانون  م�سروع  وانتقدت 
اجلمهوريون، داعية اإىل تعاون احلزبني 
اإىل  للتو�سل  واجلمهوري  الدميقراطي 
�سيغة توافقية، لكن من غري املرجح اأن 
يف  احلايل  ب�سكله  القانون،  م�سروع  مير 
جمل�ص ال�سيوخ الذي يقوده اجلمهوريون، 

االأربعاء  الدميقراطيون،  حــال  حيث 
املا�سي، دون املوافقة على ت�سريع اإ�سالح 

اأعده اجلمهوريون.
وكان الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب 
قد وقع منت�سف جوان احلايل مر�سوما 
جهاز  يف  حمــدود  اإ�سالح  باإجراء  ياأمر 
اللجوء  منع  القرار  وي�سمل  ال�سرطة، 
حياة  كانت  اإذا  اإال  اخلنق  و�سعية  اإىل 
ي�سجع  اأنــه  م�سيفا  خطر،  يف  ال�سرطي 
االأمريكية  ال�سرطة  وحــدات  من  اآالفــا 

على التزام اأرقى املعايري املهنية.
فلويد  االأمريكي  وفاة  حادثة  واأ�سعلت 
اأثناء  املا�سي  ماي   25 يف  عاًما(،   46(
اندالع  اإىل  اأدى  �سعبيا  غ�سبا  اعتقاله، 
البالد،  ــاء  ــح اأن �ستى  يف  احــتــجــاجــات 
ال�سرطة  لعنف  ــد  ح بــو�ــســع  تــطــالــب 
والعن�سرية التي ال يزال كثري من ال�سود 

يعانون منها.

االأممي،  العاملي  االأغذية  برنامج  اأعلن 
دوالر  مليون   85 اأملانيا  تقدمي  اأمــ�ــص، 

لدعم امل�ساعدات الغذائية يف اليمن.
يف  الــيــمــن،  يف  الــربنــامــج  مكتب  وقـــال 
"تويرت":  مبوقع  ح�سابه  على  تغريدة 
مليون   85 تقدميها  على  الأملانيا  "�سكرا 
يف  الــربنــامــج  عــمــلــيــات  ــم  ــدع ل دوالر 
اإىل  �سي�سل  الدعم  اأن  مو�سحا  البالد"، 
م�ساعدات  ب�سكل  اليمنية  الــعــائــالت 
مدر�سية  ــات  ــب ووج ــة،  ــارئ ط غــذائــيــة 
العي�ص،  �سبل  دعم  اإىل  اإ�سافة  للطالب، 

دون تفا�سيل اأكرث.
وياأتي الدعم االأملاين، بعد نحو �سهرين 
العاملي،  ــة  ــذي االأغ برنامج  اإعـــالن  مــن 
اليمن  اإىل  املقدمة  امل�ساعدات  تقلي�ص 
التمويل،  نق�ص  ب�سبب  الن�سف،  حتى 
بيان  يف  االأممـــي،  الربنامج  قــال  حيث 
عمليات  اإن  املا�سي،  اأفــريــل  اأواخـــر  له 
تواجه  الــيــمــن  يف  الــعــاملــي  االأغـــذيـــة 
العمل  اإثـــر  الــتــمــويــل  يف  حـــادا  نق�سا 
املناطق  يف  ال�سعوبة  بالغة  بيئة  يف 
�سنعاء  يف  ال�سلطات  ل�سيطرة  اخلا�سعة 

)احلوثي(.
حربا  ال�ساد�ص  للعام  اليمن  وي�سهد 
االأزمــات  اأ�سواأ  اإحــدى  اإىل  اأدت  عنيفة 
االإن�سانية بالعامل، حيث بات 80 باملائة 

م�ساعدات  اإىل  بحاجة  ال�سكان  مــن 
اإىل  املــاليــني  ال�سراع  ــع  ودف اإن�سانية، 
تعقيدات  مــن  ويــزيــد  املجاعة،  حافة 
فمنذ  االإقليمية،  امــتــداداتــه  الــنــزاع 
عربي  حتــالــف  يــنــفــذ   2015 ــص  ــار� م
ع�سكرية  عمليات  ال�سعودية،  بقيادة 
يف  احلكومية،  للقوات  دعما  اليمن  يف 
اإيران  املدعومني من  مواجهة احلوثيني 
بينها  حمافظات  عدة  على  امل�سيطرين 
ن�سف  من  اأكرث  ت�سم  �سنعاء،  العا�سمة 

�سكان البالد.

اأم�ص،  اأول  املتحدة،  الــواليــات  وافــقــت 
املا�سي املمثل  على اقرتاح قدمه االأ�سبوع 
وال�سيا�سة  اخلارجية  لل�سوؤون  االأعــلــى 
االأمنية لالحتاد االأوروبي، جوزيب بوريل، 
ب�ساأن اإطالق حوار اأمريكي - اأوروبي ب�ساأن 

ال�سني.
مايك  االأمريكي،  اخلارجية  وزير  وقال 
بروك�سل،  منتدى  اأمام  خطاب  يف  بومبيو، 
اإنه وافق على االقرتاح االأوروبي الإطالق 
ال�سني،  ب�ساأن  ــي  ــي-اأوروب ــك ــري اأم حـــوار 
غ�سون  يف  اأوروبـــــا  اإىل  ال�سفر  ويــنــوي 
االأ�سابيع القليلة املقبلة لعقد اأول اجتماع 

منه.

اخلطوة  هذه  االأمريكي  الوزير  وو�سف 
باأنها �سحوة عرب االأطل�سي اإزاء حقيقة ما 
يجري، ولفت بومبيو اإىل اأن ت�سرت ال�سني 
امل�ستجد  كــورونــا  فــريو�ــص  جائحة  على 
اجلميع،  يقظة  يف  اأ�ــســرع  )كوفيد-19( 

وتابع  االأوربيون،  وثم  اأوال  االأمريكيون 
قائاًل اإن االآلية املذكورة �ستناق�ص املخاوف 
ت�سكله  الــذي  التهديد  ب�ساأن  لدينا  التي 
اأن  عليهم  اأن  م�سيفا  الغرب،  على  ال�سني 
يعملوا معا ملوا�سلة اليقظة عرب االأطل�سي 
على  احلفاظ  بهدف  ال�سني  مواجهة  يف 

جمتمعاتهم، وازدهارهم، وم�ستقبلهم.
وبكني  وا�سنطن  بني  العالقات  وت�سهد 
حتميل  خلفية  على  التوتر  يف  ت�ساعد 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  اإدارة 
الوقوف  عن  امل�سوؤولية  ال�سني  حكومة 
وراء جائحة فريو�ص كورونا والت�سرت على 

تف�سي الوباء يف اأرا�سيها.

الفل�سطيني  اخلارجية  وزيــر  رحــب 
الربملان  بتبني  اأم�ص،  املالكي،  ريا�ص 
خلطة  مناه�سة  ــراءات  اإج البلجيكي 
ال�سفة  مــن  ــــزاء  اأج �ــســم  اإ�ــســرائــيــل 

الغربية املحتلة.
ــرار  ق اإن  ــان،  ــي ب يف  ــكــي،  ــال امل وقـــال 
�سياق  يف  يــاأتــي  البلجيكي  ــان  ــربمل ال
خمططات  �سد  الــدويل  الــرد  ت�ساعد 
ت�سكل  على  ويدل  االإ�سرائيلية،  ال�سم 
له،  رافــ�ــســة  عري�سة  دولــيــة  جبهة 
موؤ�سرات  يــوم  كل  يــرون  اأنهم  م�سيفا 
على تاآكل الدعم الإ�سرائيل وللح�سانة 
الزمن رغم  لعقود من  بها  التي متتعت 
اأن  املالكي  واعترب  انتهاكاتها،  تــوايل 
اأن  وا�سحة  اإ�سارة  البلجيكي  القرار 
املــدين  واملجتمع  الــدولــيــة،  املحاكم 
لن  واحلكومات  والــربملــانــات،  العاملي، 

تقبل بخطة ال�سم االإ�سرائيلية.
وفجر اأم�ص، �سادق الربملان البلجيكي 
على   ،39 وامتناع  نائب   101 بتاأييد 
قرار يتبنى اإجراءات مناه�سة خلطة 

ال�سفة  مــن  ــــزاء  اأج �ــســم  اإ�ــســرائــيــل 
الغربية املحتلة ل�سيادتها، حيث طالب 
القرار احلكومة البلجيكية باأخذ زمام 
اإ�سرائيل  تنفيذ  دون  لتحول  املبادرة، 
االأر�ـــص  مــن  اأجــــزاء  ب�سم  ملخططها 

الفل�سطينية املحتلة.
الرتقب  مــن  حالة  املنطقة  وت�سهد 
منطقة  �سم  عزمها  اإ�سرائيل  الإعــالن 

امليت  الــبــحــر  و�ــســمــال  االأردن  غـــور 
واأجــزاء  االأردن(  مع  احلــدود  )على 
ل�سيادتها  املحتلة  الغربية  ال�سفة  من 
مطلع جويلية املقبل، و�سط حتذيرات 

من خطورة تلك اخلطوة.
اأن  اإىل  فل�سطينية  تقديرات  وت�سري 
باملئة   30 من  اأكرث  اإىل  �سي�سل  ال�سم 

من م�ساحة ال�سفة املحتلة.
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اأم�ص،  اأول  �ساد�ص،  فقد  بينما  حتفهم،  اأ�سخا�ص   5 لقي 
اء في�سانات ناجمة عن اأمطار غزيرة مبدينة اأبيدجان  جررّ

ب�ساحل العاج.
جاء ذلك بح�سب م�سادر حملية اأو�سحت اأن اأبيدجان التي 
تعترب اأكرب مدينة يف �ساحل العاجل �سهدت اأمطاًرا غزيرة 
اأن  اإىل  امل�سادر  ولفتت  كبرية،  في�سانات  حدوث  يف  ت�سببت 
تلك الفي�سانات ت�سبب كذلك يف اأ�سرار مادية كبرية، ف�سال 

عن م�سرع 5 اأ�سخا�ص، وفقدان �ساد�ص.
وتوا�سل فرق البحث واالإنقاذ اأعمالها يف املدينة مل�ساعدة 
الفي�سانات  مياه  حا�سرتهم  اأن  بعد  �ساكنيها  من  كبري  عدد 

يف منازلهم.

ا�ستهدفت  ع�سكرية  عملية  اأم�ص،  النيجريي،  اجلي�ص  �سن 
اأ�سفرت  البالد،  غربي  �سمال  امل�سلحة  الع�سابات  عنا�سر 
من  كبري  عدد  ومقتل  لهم،  تابعني  مع�سكرين  تدمري  عن 

امل�سلحني.
با�سم  املتحدث  اإيني�ص،  جون  ذكره،  ما  بح�سب  ذلك  جاء 
وزارة الدفاع النيجريية يف ت�سريحات اأدىل بها لل�سحفيني، 
يف  امل�سلحة  الع�سابات  ا�ستهدفت  العملية  اأن  فيها  اأو�سح 
والية زامفارا)�سمال غرب(، ولفت امل�سوؤول الع�سكري اإىل 
لعنا�سر  تابعني  مع�سكرين  تدمري  عن  اأ�سفرت  العملية  اأن 
الع�سابات، ف�سال عن مقتل عدد كبري من امل�سلحني، دون اأن 

يذكر رقًما حمدًداأ.

اأفادت وكالة اإخبارية اإيرانية، ب�سماع دوي انفجار �سخم 
يف  �ساطع  برتقايل  �سوء  اأعقبه  طهران،  العا�سمة  �سرقي 

ال�سماء.
م�ساء  من  متاأخر  بوقت  اأوردته  خرب  يف  الوكالة  وقالت 
اأول اأم�ص، باأنه مل يتبني على الفور �سبب االنفجار، م�سيفة 
ب�سكل  بالعا�سمة  مناطق  عدة  يف  �ُسمع  االنفجار  �سوت  اأن 

وا�سح.
ون�سر نا�سطون اإيرانيون على مواقع التوا�سل االجتماعي 
ال�سخم وال�سوء  امل�سورة توثق االنفجار  املقاطع  عددا من 

ال�ساطع يف ال�سماء.

املك�سيك  غرب  �سينالوا  والية  يف  العام  االأمن  وزير  قال 
�سخ�سا   16 مقتل  عن  اأ�سفرا  م�سلحني  هجومني  اإن  اأم�ص، 
اإمرباطور  موطن  وهي  العنف  بها  ينت�سر  التي  الوالية  يف 

املخدرات خواكني جوزمان، ال�سهري بلقب )اإل ت�سابو(.
وعرثت قوات االأمن على جثث �سبعة اأ�سخا�ص يعتقد اأنهم 
من رجال الع�سابات على طريق غري ممهد، بجوار �ساحنة 
اأنهم  ويبدو  الر�سا�ص،  اأثر  من  الثقوب  بها  تتناثر  �سغرية 

�سحايا الإطالق النار.

قتل مدنيان، وجرح ثالث، م�ساء اأول اأم�ص، يف ق�سف مدفعي 
فيما  عيان،  �سهود  وفق  اليمن،  غربي  احلديدة  مبحافظة 

اتهمت القوات احلكومية باملحافظة احلوثيني بالق�سف.
حي  يف  منزل  على  �سقطت  هاون  قذيفة  اإن  ال�سهود  وقال 
القوات  ل�سيطرة  )خا�سعة  حي�ص  مبديرية  ال�سكني  الربع 
اثنني  مدنيني  بحياة  واأودت  احلديدة  جنوبي  احلكومية( 
وجرح ثالث، م�سيفني مو�سحني اأن القتيلني هما �سعود عبد 
اأعوام(  اأربعة  )طفل/  �سعيد  احمد  و�سعيد  )امراأة(،  اهلل 

فيما اأ�سيبت عزيزة جمجم )طفلة/�ست �سنوات(.

اجلي�س النيجريي يدمر مع�سكرين 
للع�سابات امل�سلحة �سمال غربي البالد

�سماع دوي انفجار �سخم �سرقي 
طهران

مقتل 16 يف هجمات بوالية 
مك�سيكية

مقتل مدنيني اثنني وجرح ثالث جّراء 
ق�سف مدفعي باحلديدة اليمنية

م�سرع 5 اأ�سخا�س وفقدان �ساد�س 
جراء في�سانات ب�ساحل العاج

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
ال�سرطة" "اإ�سالح  قانون  م�سروع  االأمريكي" ميرر  "النواب 

اأملانيا تقدم 85 مليون دوالر لدعم الغذاء يف اليمن

ق.د

مرر جمل�س �لنو�ب �الأمريكي، �أول �أم�س، م�صروع قانون تقدم به �لدميقر�طيون الإ�صالح �ل�صرطة، على خلفية �حتجاجات �ندلعت يف عدة 
مدن بالبالد؛ تنديدً� مبقتل جورج فلويد، �لذي ينحدر من �أ�صول �إفريقية، �أثناء �عتقاله على يد �صرطي �أبي�س.

بتقدمي  وفرن�سا  اأملانيا  تعهدت 
ملنظمة  و���س��ي��ا���س��ي  م����ايل  دع����م 
وباء  ملكافحة  العاملية  ال�سحة 

فريو�س كورونا.
جاء ذلك على ل�سان وزيرا ال�سحة 
والفرن�سي  �سبان،  ين�س  االأمل���اين 
ت�سريحات  يف  ف����ران،  اأول��ي��ف��ري 
مدير  لقائهما  ع��ق��ب  �سحفية 
اأدهانوم  تيدرو�س  املنظمة  ع��ام 
مبدينة  مقرها  يف  غيربي�سو�س 
واأو���س��ح  ال�����س��وي�����س��ري��ة،  جنيف 
العديد  اأن  االأمل��اين  ال�سحة  وزير 
لدعم  بحاجة  العامل  مناطق  من 
مادي وم�ستلزمات طبية، مبينا اأن 
وم�ستلزمات  كمامات  قدمت  بالده 
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  طبية 
البلدان  على  توزيعها  اأج��ل  م��ن 
اأن��ه ع��الوة على  املحتاجة، وق��ال 
وزارة  �ستوفر  امل�ستلزمات،  تلك 
 500 من  اأك��رث  االأملانية  ال�سحة 

مليون يورو للمنظمة.
ال�سحة  وزي�����ر  ذك����ر  ب������دوره، 
 90 �ستوفر  ب��الده  اأن  الفرن�سي 
تابع  اأب��ح��اث  ملركز  ي��ورو  مليون 
للمنظمة يف مدينة ليون، و�ستقدم 

لها 50 مليون يورو اإ�سافية.
املنظمة  مدير  اأعرب  جانبه،  من 
الت�سامن  اإزاء  للبلدين  �سكره  عن 

والدعم اللذين اأبدياهما.

اأملانيا وفرن�سا 
تتعهدان بدعم 
مايل و�سيا�سي 

لـ"ال�سحة العاملية"

ق.د
ق.د

ق.د

ق.د



جــيدو

بدري. ع

مهامها  �سواكري  �سليمة  اجليدو  ريا�سة  بطلة  ت�سلمت 
مكلفة  والريا�سة  ال�سباب  ــر  وزي لــدى  ــة  دول ككاتبة 
وزارة  مبقر  مر�سلي  الدين  لنور  خلفا  النخبة  بريا�سة 
الوزير  بح�سور  العا�سمة  باجلزائر  والريا�سة  ال�سباب 

�سيد علي خالدي و اإطارات القطاع.
رئي�ص  :"اأ�سكر  وقالت  لها  كلمة  يف  �سواكري  و�سرحت 
و�سعها  التي  الثقة  على  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
املهمة  هــذه  يف  ــق  اأوف اأن  واأمتــنــى  املتوا�سع  �سخ�سي  يف 
واأ�سرف الثقة التي و�سعت يف �سخ�سي واأكون على بحجم 
امل�سوؤولية كما اأتوجه بال�سكر اإىل اأخي نور  الدين مر�سلي 

على العمل الذي قدمه خالل االأ�سهر الفارطة".
خالدي  الوزير  مع  بالعمل  التزامي  :"اأجدد  واأ�سافت 
الريا�سة  تــرقــيــة  اأجـــل  مــن  مــعــه  بالعمل  ــرف  واأتــ�ــس
اخل�سو�ص  بوجه  النخبة  وريا�سة  عموما  اجلزائرية 
االألعاب  غــرار  على  هامة  ريا�سية  مواعيد  تنتظرنا 

املتو�سط- البحر  واألعاب   2021 يف  بطوكيو  االوملبية 
2022 بوهران، مهمتنا الت�سامن من اأجل ترقية ريا�سة 
تقدمي  اإىل  واأطمح  عامة  ب�سفة  والريا�سة  النخبة 

االإ�سافة".
بدوره نور الدين مر�سلي قال : "عملنا يف ظروف �سعبة 
رئي�ص  اأ�سكر  كثريا  اأعاقتنا  التي  كورونا  جائحة  ظل  يف 
و�سعوها  التي  الثقة  على  االأول  والــوزيــر  اجلمهورية 
ونحن  اأ�سهر  �ستة  ملدة  و�سحينا  عملنا  لقد  �سخ�سي  يف 
فخورون مبا قدمناه بالرغم من ال�سعوبات التي واجهتنا 
حيث قمنا بقرابة 120 ن�ساط بني ا�ستقبال الريا�سيني 

وخرجات وتكرميات خالل فرتة �سحية ح�سا�سة".
ال�سابقة  للبطلة  التوفيق  كل  "اأمتنى   : اأي�سا  واأ�ساف 
وللريا�سة  اجلـــديـــدة،  مهمتها  يف  �ــســواكــري  �سليمة 
الوطن  خدمة  يف  دومــا  هنا  ونحن  عموما  اجلزائرية 

والريا�سة اجلزائرية".

ي�سوب  بــات  الـــذي  الغمو�ص  خ�سم  يف 
الريا�سية  املناف�سات  خمتلف  م�ستقبل 
يتوان  مل  كورونا  جائحة  بداعي  ببالدنا 
دراجي  بن  �سامي  �سريانة  �سبيبة  رئي�ص 
النا�سط يف بطولة  باأن فريقه  التاأكيد  يف 
نحو  يتجه  باتنة  لرابطة  االأول  اجلهوي 
الزوال من اخلارطة الريا�سية م�سيفا اأن 
هذا الو�سع يعد نتيجة حتمية ملعاناة متتد 
جذورها ل�سنوات م�ست، ولو اأن هذا املو�سم 
منذ  ال�سبيبة  تاريخ  يف  باالأ�سواأ  و�سفه 
للنك�سات  بالنظر   1969 �سنة  تاأ�سي�سها 
الحقتها  الــتــي  املتتالية  ــات  ــاق ــف واالخ
وعجزها الكلي عن م�سايرة اإيقاع البطولة  
يحتل  الــذي  فريقه  اأن  دراجــي  بن  وقــال 
قبل جتميد البطولة منت�سف �سهر مار�ص 
الرتتيب  �سلم  يف  االأخـــري  املــركــز  املا�سي 
ومولودية  باتنة  جامعة  مــع  منا�سفة 
�سابقة  فــرتة  يف  �سكل  حني  يف  بو�سعادة 
مدر�سة حقيقية بالوالية اخلام�سة حيث 
يحت�سر  اأن  قبل  �سابة،  مواهب  اأجنبت 
ال�سائقة  اأن  ويفقد كل مقوماته، مو�سحا 
غياب  ورائها  ومــن  امل�سبوقة  غري  املالية 

باحتياجات  الفعلي  والتكفل  التمويل 
بطولة  يخو�ص  جعلته  عوامل  الالعبني 
هذا املو�سم يف ظروف �سعبة ويوؤدي م�سوارا 
كارثيا اإىل درجة اأنه ظل يحمل الفانو�ص 
االأحمر منذ جولة التد�سني كما اأن هجرة 

اأبنائه وركائزه نحو وجهات اأخرى.
التعداد  يف  النوعي  النق�ص  جانب  اإىل   
بوجود العبني يفتقدون للخربة املطلوبة، 
الظهور  اأ�سباب  اأحــد  اعتقاده  يف  �سكلت 
�سقوطه  تر�سيم  وباملرة  للفريق  املحت�سم 
ح�سد  اأن  بعد  مبكرا  الثاين  اجلهوي  اإىل 
بالفوز  واكتفائه  مباراة،   20 يف  نقاط   9
يف ثالث مقابالت ومثلها من التعادالت مع 
منا�سبة   14 يف  اخل�سارة  مــرارة  جترعه 
املتحدث  ذات  يرى  ذلك  اإىل  وباالإ�سافة 
باأن عدم ا�ستقرار العار�سة الفنية بتداول 
بداية  منذ  الفريق  على  مدربني  ثالثة 
بعمران  مــرورا  كيال  من  انطالقا  املو�سم، 
و�سوال اإىل احد الالعبني ال�سابقني الذي 
كبري  دور  لــه  ــان  ك مــوؤقــتــا،  امل�سعل  حمل 
التي  للت�سكيلة  العام  امل�ستوى  تراجع  يف 
خا�ست اللقاءات االأخرية مدعمة بوجوه 

�سابة وعنا�سر من االأوا�سط.
القدم  كرة  باأن  دراجي  بن  اأكد  ذلك  اإىل 
ببلدية �سريانة باتت تعي�ص املوت البطيء 
يف  االإ�ــســراع  ح�سبه  يتطلب  الــذي  االأمــر 
اإنقاذها من خالل التدخل الناجع لل�سلطات 
املعنية وتوفري االإمكانيات الالزمة، م�سيفا 
اأن  ع�سى  ما  بقوله:"  اخل�سو�ص  هــذا  يف 
اعتماد  يف  تاأمل  االإدارة  اأن  �سوى  ــول  اأق
ب�سبب  البطولة  ــاء  ــغ واإل اأبــيــ�ــص  مو�سم 
مبكرا  فقد  الفريق  الأم  كورونا  تداعيات 
اأبنائه  كل  اإىل  بحاجة  واأ�سحى  مكانته 
حمنته  يف  جانبه  اإىل  والوقوف  الإ�سعافه 
ال�ساحة  من  نهائيا  يختفي  اأن  واأخ�سى 
لذلك  والت�سيب  لالإهمال  عر�سة  ظل  اإن 
اإىل  الفعاليات التحرك الإعادته  على كل 

ال�سكة ال�سحيحة".
املتحدث  ذات  يطالب  اآخــر  �سعيد  وعلى 
البطولة  م�سري  يف  احل�سم  يف  بــاالإ�ــســراع 
لتمكني  وذلــك  الرتقب  حلالة  حد  وو�سع 
الداخلية،  اأمــورهــا  ترتيب  مــن  الــفــرق 
يف  دخلوا  الالعبني  واأن  قال  كما  خا�سة 

عطلة م�سبقة .

يف  مــروانــة  الأمـــل  املــوؤقــتــة  الت�سيري  جلنة  �سرعت 
جمعية  لعقد  حت�سبا  والقانونية  االإدارية  الرتتيبات 
عامة ا�ستثنائية بعد رفع احلجر ال�سحي، يتم خاللها 
اجلاري  للمو�سم  ــايل  وامل االأدبـــي  التقريرين  عر�ص 
للم�سادقة مع ت�سكيل جلنة جمع الرت�سيحات واأخرى 
انتهاء  انتخابية يف ظل  للطعون متهيدا الإقامة دورة 
وح�سب م�سدر م�سوؤول يف الفريق  الديركتوار مهمة 
على  يعكف  �ــســحــراوي  ح�سان  اللجنة  رئي�ص  فـــاإن 
�سبط احل�سيلتني والتاأ�سري عليهما من طرف حمافظ 
اأن املحيط العام لالأمل يراهن على  احل�سابات م�سيفا 
اأ�سغال هذه اجلمعية للم ال�سمل وو�سع اخلالفات التي 
اأدخلت االأمل نفقا مظلما جانبا وو�سع امل�سلحة العامة 

يف املقام االأول.
االأن�سار  فاإن  احلالية  املعطيات  بع�ص  اإىل  وبالنظر 
باتوا يطالبون بعودة الرئي�ص ال�سابق رم�سان ميدون 
بع�ص  مقابل  لكن  امل�سعل،  حمله  يعار�ص  مل  ــذي  ال

بتوفري  املحلية  ال�سلطات  التزام  اأبــرزهــا  ال�سروط، 
الديون  مــن  واإعــفــائــه  الــالزمــة  املالية  املــ�ــســاعــدات 
�سوؤون  ت�سيري  يف  البي�ساء  الورقة  منحه  مع  ال�سابقة 

النادي.
على �سعيد اآخر تعالت بع�ص االأ�سوات املحلية منادية 
الفريق  اإدارة  اإىل  �سا�سي  بن  ملعب  ت�سليم  ب�سرورة 
وقت  يف  وال�سيانة،  التنظيم  حيث  من  فيه  للت�سرف 
مل يتم اعتماده بعد انتهاء االأ�سغال به موؤخرا والتي 
�سملت جل مرافقه، ف�سال عن و�سع ب�ساط ا�سطناعي 
ما  بطولة  يف  ين�سط  الذي  االأمل  فاإن  لالإ�سارة  جديد 
بني اجلهات يعلق اآماال كبرية على القرارات املنتظرة 
من قبل الهيئات امل�سوؤولة على الكرة ببالدنا بخ�سو�ص 
م�ستقبل البطولة جراء جائحة كورونا وذلك للحفاظ 
على مكانته وتفادي ال�سقوط يف ظل املرتبة االأخرية 

التي يحتلها يف �سلم ترتيب جمموعة ال�سرق.

عقدت اإدارة اأهلي الربج اإجتماعا للنظر يف االأو�ساع التي 
طرف  من  املتوا�سلة  التهديدات  ظل  يف  الفريق  بها  مير 
للفاف  التابعة  املنازعات  جلنة  اإىل  باللجوء  الالعبني 
االإتفاق  ومت  املتاأخرة،  املالية  م�ستحقاتهم  ب�سبب  وهذا 
امل�ستحقات  ت�سوية  يف  ال�سروع  على  االأهلي  م�سريي  بني 
االأهلي  اإدارة  وتنتظر  املقبلة،  االأيـــام  خــالل  العالقة 
اأجل ت�سوية  اإعانات ال�سلطات املحلية من  احل�سول على 
املالية  االأزمة  ظل  يف  وهذا  املالية  امل�ستحقات  من  جزء 

اخلانقة التي يعي�سها الفريق منذ توقف البطولة.
احلار�ص  ق�سية  يف  النظر  مع  االأم�ص  نهار  املوعد  وكان 
الريا�سية  املحكمة  لدى  طــوال  ح�سان  لالأهلي  االأ�سبق 
للح�سول  الهيئة  لدى  رفعها  التي  ال�سكوى  بعد  الدولية 
فيها  تقم�ص  التي  الفرتة  عن  العالقة  م�ستحقاته  على 
يف  النهائي  احلكم  ي�سدر  اأن  املنتظر  ومن  االأهلي،  األوان 
اإدارة  تاأمل  حيث  املقبلة  الفرتة  خــالل  الق�سية  هــذه 

هذه  يف  كبرية  مالية  تعوي�سات  تكبد  عــدم  يف  االأهلي 
الق�سية.

على  االأهلي  م�سريي  بني  االتفاق  مت  اأخــر  جانب  ومن   
امل�ستهدفني  الالعبني  من  عدد  مع  التفاو�ص  يف  ال�سروع 
املو�سم  بطولة  خــالل  االأهلي  تعداد  اإىل  �سمهم  بغية 

اجلديد بعد احل�سول على موافقة املدرب بالل دزيري. 
املوؤ�سرات  اأن كل  بوزناد  نذير  لالأهلي  العام  املدير  واأكد 
يف الوقت احلايل توؤكد على اإلغاء املو�سم اجلاري ال�سيما 
يف ظل وجود اإجماع لدى روؤ�ساء فرق الرابطتني االأوىل 
الراهنة  االأو�ــســاع  ظل  يف  املناف�سة  لتوقيف  والثانية 
التي  الكبرية  وال�سعوبات  كورنا  فريو�ص  تف�سي  وتوا�سل 
وهو  الراهنة،  االأو�ــســاع  مع  للتاأقلم  االأندية  تواجهها 
القادم  املو�سم  يف  التفكري  �سرورة  ي�ستوجب  الذي  االأمر 
وال�سروع يف التح�سري له، ولو اأن القرار النهائي يبقى من 

اخت�سا�ص ال�سلطات املعنية. 

رف�ص جل روؤ�ساء اأندية ال�سرق اجلزائري النا�سطة يف الرابطتني االأوىل والثانية والهواة، يف اجتماع 
مع م�سوؤويل رابطة كرة القدم املحرتفة اإ�ستئناف املناف�سة املتوقفة منذ منت�سف مار�ص ب�سبب جائحة 
الكثرية  املالية  بامل�ساكل  االجتماع،  ح�سروا  الذين  ال�سرق  نواِد  ممثلي  موقف  ويرجع  كورونا،  فريو�ص 
ال�سارم للربوتوكول ال�سحي الذي تبنته االحتادية  التي يتخبطون فيها، والتي متنعهم من التطبيق 

اجلزائرية لكرة القدم حت�سبا ال�ستكمال املو�سم اجلاري  
ر �سابقا  وكان رئي�ص اللجنة الطبية لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم، جمال الدين دمارجي، قد حذرّ
من احتمال حدوث نقل العدوى يف حالة ا�ستئناف املناف�سات الريا�سية، نظًرا لوجود خطر حقيقي من 
نقل العدوى؛ ذلك الأن "الالعبني على ات�سال بال�سارع اجلزائري وميكنهم نقل الفريو�ص يف التدريبات 

ويف املباريات.

قرار  ق�سنطينة  مولودية  اإدارة  ترتقب 
املو�سم  با�ستكمال  الريا�سية  ال�سلطات 
اجلاري من عدمه يف ظل االأو�ساع الراهنة، 
رئي�ص  فيه  ف�سل  الـــذي  الــوقــت  يف  وهـــذا 
ال�سروع مبكرا يف  الفريق عبد احلق دميغة 
اأن  اعتبار  على  القادم  للمو�سم  التح�سريات 
اإىل  ال�سعود  حتقيق  من  متكنت  املولودية 
حيث  كبرية،  بن�سبة  الثاين  الق�سم  حظرية 
�سرع دميغة يف مفاو�ساته مع بع�ص الالعبني 
امل�ستهدفني لتدعيم ت�سكيلة املولودية وهذا 
يف ظل رغبته يف ت�سكيل فريق تناف�سي قادر 
على قول كلمته يف بطولة املو�سم القادم من 
خالل اال�ستعانة بالعبني اأ�سحاب خربة يف 
هذا امل�ستوى ف�سال عن التفاو�ص مع العنا�سر 
لتجيد عقودها  التعداد احلايل  املتاألقة من 
اأخر على االأقل، كما يعول دميغة يف  ملو�سم 
املحلية  ال�سلطات  الفرتة احلالية على دعم 
اإعانة مالية معتربة تتنا�سب  للح�سول على 
خالل  من  املو�سم  هــذا  املحقق  االإجنـــاز  مع 
يف  املعاناة  من  �سنوات  بعد  ال�سعود  حتقيق 

حظرية الهواة.
واعترب املدرب امل�ساعد للفريق مراد لوجناف 

اأندية الهواة فرتة  احلديث الدائر عن منح 
حت�سريات من 03 اإىل 04 اأ�سابيع فقط قبل 
املعقول  غري  بــاالأمــر  املناف�سة  اإىل  الــعــودة 
للمناف�سة  الطويلة  التوقف  وهذا الأن فرتة 
اأ�سابيع   07 عن  تقل  ال  حت�سريات  ت�ستلزم 
التح�سريات  مدة  تقلي�ص  اأن  حني  يف  كاملة 
�سحة  عــلــى  خــطــرا  ي�سكل  اأن  �ــســاأنــه  ــن  م
الطاقم  فــاإن  لوجناف  نظر  ويف  الالعبني، 
اأجل  من  املناف�سة  اإ�ستئناف  يف  ياأمل  الفني 
اإنهاء البطولة يف املرتبة االأوىل خا�سة اأن 
احلايل  املت�سدر  على  اأف�سلية  ميلك  الفريق 

�سباب اأوالد جالل. 

اأن  على  الفريق  من  مقرب  م�سدر  اأكد 
مغادرة  على  جمــربة  �ستكون  االإدارة 
ملعب �سفوحي مع نهاية املو�سم  يف حالة 
اإىل  عودته  يعني  ما  ال�سعود  حتقيق 
الذي  امللعب  وهو  نوفمرب"  "اأول  ملعب 
االأورا�سية  االأنــديــة  عميد  يخدم  مل 
�ساهدا  ــان  وك االأخـــرية  املوا�سم  خــالل 
على �سقوط تاريخي للكاب من الدرجة 
االأوىل اإىل ق�سم الثاين هواة كما �سكل 
الكاب  فريق  قوة  نقطة  �سفوحي  ملعب 
هذا املو�سم بالنظر اإىل النتائج الرائعة 
الكاب  فاز  اأين  امللعب  بهذا  حققها  التي 
مباراة  با�ستثناء  املــبــاريــات  بجميع 
البي�ساء  عني  اإحتاد  فريق  �سد  واحدة 
الأ�سبال  ــدوي  م �سقوط  عرفت  والــتــي 
اآنذاك  علي  بن  حمرز  التون�سي  املــدرب 
وعلى واقع نتيجة ثالثة اأهداف مقابل 
املحتملة  العودة  �سبب  عن  اأمــا  هدفني 
ومغادرة  نوفمرب  اأول  ملعب  اإىل  للكاب 
فهو  �سفوحي  م�سطفى  ال�سهيد  ملعب 
خ�س�ستها  التي  املالحظة  اإىل  يعود 
الفريق  الإدارة  املالعب  تاأهيل  جلنة 
قادرا  يكون  لن  امللعب  اأن  اأ�سارت  والتي 

على احت�سان مباريات الرابطة الثانية 
من  العديد  وجــود  اإىل  بنظر  واالأوىل 
ومن  امللعب  هذا  م�ستوى  على  النقائ�ص 
اأجل البقاء مبلعب �سفوحي واال�ستقبال 
فيه خالل املو�سم القادم حتى يف حالة 
الثانية  الرابطة  اإىل  العودة  حتقيق 
بتدارك  ملزمة  �ستكون  االإدارة  فــاإن 
جلنة  طرف  من  �سجلت  التي  النقائ�ص 
تاأهيل املالعب واأبرزها ف�سل املدرجات 
املقذوفات  تهاطل  لتفادي  امللعب  عن 
حظرية  تخ�سي�ص  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
ال�سحافة  من�سة  وتو�سيع  �ــســيــارات 

واإبعادها عن االأن�سار. 
وباحلديث عن اجلانب الفني والنتائج 
والتي  امللعب  بهذا  الفريق  حققها  التي 
اأن  اإىل  كبري  حد  اإىل  اإيجابية  كانت 
االأمر عك�سي فيما يتعلق باجلانب املادي 
اأين كانت مداخيل امللعب �سئيلة ح�سب 
االإدارة ومل تتجاوز يف جمموع املباريات 
 200 مبلغ  القواعد  داخــل  لعبت  التي 
مليون فيما �سجلت اأعلى ن�سبة مداخيل 
اجلار  الفريق  �سد  ــي  ــدارب ال لــقــاء  يف 
مت�سل  �سياق  ويف  مليون   350 بقيمة 

اأكدت م�سادر مقربة من اإدارة وفاق �سطيف جناح 
رفقة  اأعـــراب  عزالدين  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
زغال�ص  جابر  الــهــاوي  للنادي  املــوؤقــت  الرئي�ص 
بتجديد  الكوكي  نبيل  التون�سي  املــدرب  اإقناع  يف 
العقد  نهاية  بعد  اإ�سايف  ملو�سم  الوفاق  مع  عقده 
الفارط،  مــاي  �سهر  منذ  بالوفاق  يربطه  الــذي 
على  الــبــقــاء  اأجـــل  مــن  موافقته  الــكــوكــي  ومــنــح 
منحه  مت  اأن  بعد  للوفاق  الفنية  العار�سة  راأ�ــص 
بخ�سو�ص  امل�سريين  طرف  من  الكاملة  ال�سمانات 
وتوفري  واالنتدابات  الت�سريحات  على  االإ�سراف 
كل ال�سروط الالزمة للعمل ومن ذلك جتديد عقود 
اأع�ساء باقي الطاقم الفني احلايل، ومن املنتظر 
اأن ي�سجل املدرب الكوكي عودته اإىل �سطيف فور 

فتح احلدود املغلقة بني تون�ص واجلزائر.
مدافع  مع  مفاو�سات  يف  الوفاق  اإدارة  ودخلت 
اأجــل  مــن  م�سمودي  بــوعــالم  ـــران  وه مــولــوديــة 
تدعيم اخلط اخللفي للوفاق يف فرتة التحويالت 
ف�سال  الكبرية  الإمكانياته  بالنظر  ال�سيفية 
احلايل،  فريقه  مع  عقده  نهاية  يف  تواجده  عن 
على  م�سمودي  خدمات  على  فرق  عدة  وتتناف�ص 
غرار �سباب ق�سنطينة، مولودية واإحتاد اجلزائر، 
ومن جانب اأخر جلاأ الالعب ال�سابق للوفاق حمزة 
بانوح اإىل املحكمة الريا�سية للح�سول علما تبقى 

من م�ستحقاته املالية، ومن املنتظر اأن يتم الف�سل 
يف هذه الق�سية خالل االأ�سبوعني القادمني حيث 
تبدوا اإدارة الوفاق واثقة من ك�سب الق�سية بعد 
الفرتة  خالل  الالعب  م�ستحقات  ت�سوية  مت  اأن 

التي تقم�ص فيها األوان الوفاق. 
الالعبني  اأجور  ت�سوية  يف  الوفاق  اإدارة  وت�سرع 
بعد احل�سول على عقود  �سهر جويلية  بداية  مع 
املقابل  ويف  املحلية،  ال�سركات  بع�ص  من  متويل 
التفاو�ص  بخ�سو�ص  الرتيث  الوفاق  اإدارة  تف�سل 
مع الالعبني املنتهية عقودهم رغم العرو�ص التي 

تلقاها بع�ص الالعبني خالل االأيام الفارطة.
عزالدين  الــوفــاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  و�ساند 
يف  قائال  اجلـــاري  املو�سم  اإلــغــاء  مقرتح  ـــراب  اأع
اإلغاء  قرار  اأيــدت  الفرق  غالبية  : ال�سدد  هذا 
املــو�ــســم، يف ظــل االأزمــــة املــالــيــة اخلــانــقــة التي 
اأن تطبيق اقرتاحات املكتب  تعاين منها، واأعتقد 
الفيدرايل واللجنة الطبية �سعب للغاية بالنظر 
املحلية،  لالأندية  احلرجة  املالية  الو�سعية  اإىل 
معاناة  الإنهاء  تتدخل  اأن  ال�سلطات  من  واأمتنى 
االأندية املحرتفة، مبنحها �سركات ترعى نفقاتها 
با�ستثناء  مــزريــا،  و�سعا  يعي�ص  فالكل  املالية، 

 . االأندية اململوكة ل�سركات عمومية

االإدارة جمربة على اال�ستقب�ل خ�رج �سفوحي يف ح�لة تر�سيم ال�سعود 

االإدارة تقنع الكوكي ب�لبق�ء 
وم�سمودي مطلوب يف الوف�ق 

دميغة يراهن على اأ�سح�ب اخلربة 
وينتظر عالوة ال�سعود 

املكتب امل�سري ي�ستعد لعقد جمعية ع�مة 
ا�ستثن�ئية بعد رفع احلجر ال�سحي

بوزن�د واثق من اإلغ�ء املو�سم واملحكمة 
الري��سية تنظر يف ملف طوال 

اأندية ال�سرق ترف�س ا�ستئن�ف البطولة ب�سبب 
�سعوبة تطبيق الربوتوكول ال�سحي 

�سليمة �سواكري تت�سلم مه�مه� كك�تبة دولة 
مكلفة بري��سة النخبة 

ال�سبيبة ت�سري نحو الزوال واالإدارة
 تدق ن�قو�س اخلطر
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اأمل مروانة

اأهلي الربج

�شباب باتنة 

مولودية ق�شنطينة �شبيبة �شريانة

وفاق �شطيف 

ق.ر

اأحمد اأمني ب

موؤخرا  حترك  قد  �سفوحي  ملعب  مدير  اأن  نوؤكد 
اأجل  من  باتنة  بلدية  م�سوؤويل  مبرا�سلة  وقــام 
م�ستلزمات  بع�ص  توفري  على  الــنــادي  م�ساعدة 
على  الفاف  فر�سته  الــذي  ال�سحي  الربتوكول 
االأندية حت�سبا للعودة ال�سيما على م�ستوى امللعب 
اإىل  بحاجة  تبقى  التي  املالب�ص  تغري  وغــرف 

عملية تعقيم وترميم كبرية..

اأما عن امل�ساريع التي كان من املفرت�ص اأن ي�سهدها 
ملعب �سفوحي ومن �ساأنها اأن ت�سكل مداخيل لنادي 
واجهة  على  حمالت  اإن�ساء  غــرار  على  م�ستقبال 
م�ساريع  كلها  امللعب  مــدرجــات  وتو�سيع  امللعب 
�سقطت يف املاء بفعل رحيل الوايل ال�سابق فريد 
اإدارة الفريق بتكفل  حممدي الذي كان قد وعد 

مب�ساريف هذه العملية. 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. بعبد الهادي. ب



احتاد خن�شلة 
بايزيد �سفيان : )العب ليا�سمكا(

الفريق قوة  واالأن�س�ر  ال�سعود  حتقيق  يف  ق�ئمة  حظوظن� 

بدري. ع

مهامها  �سواكري  �سليمة  اجليدو  ريا�سة  بطلة  ت�سلمت 
مكلفة  والريا�سة  ال�سباب  ــر  وزي لــدى  ــة  دول ككاتبة 
وزارة  مبقر  مر�سلي  الدين  لنور  خلفا  النخبة  بريا�سة 
الوزير  بح�سور  العا�سمة  باجلزائر  والريا�سة  ال�سباب 

�سيد علي خالدي و اإطارات القطاع.
رئي�ص  اأ�سكر  : وقالت  لها  كلمة  يف  �سواكري  و�سرحت 
و�سعها  التي  الثقة  على  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
املهمة  هــذه  يف  ــق  اأوف اأن  واأمتــنــى  املتوا�سع  �سخ�سي  يف 
واأ�سرف الثقة التي و�سعت يف �سخ�سي واأكون على بحجم 
امل�سوؤولية كما اأتوجه بال�سكر اإىل اأخي نور  الدين مر�سلي 

. على العمل الذي قدمه خالل االأ�سهر الفارطة
خالدي  الوزير  مع  بالعمل  التزامي  اأجدد  : واأ�سافت 
الريا�سة  تــرقــيــة  اأجـــل  مــن  مــعــه  بالعمل  ــرف  واأتــ�ــس
اخل�سو�ص  بوجه  النخبة  وريا�سة  عموما  اجلزائرية 
االألعاب  غــرار  على  هامة  ريا�سية  مواعيد  تنتظرنا 

املتو�سط- البحر  واألعاب  يف   بطوكيو  االوملبية 
 بوهران، مهمتنا الت�سامن من اأجل ترقية ريا�سة 
تقدمي  اإىل  واأطمح  عامة  ب�سفة  والريا�سة  النخبة 

. االإ�سافة
عملنا يف ظروف �سعبة  بدوره نور الدين مر�سلي قال : 
رئي�ص  اأ�سكر  كثريا  اأعاقتنا  التي  كورونا  جائحة  ظل  يف 
و�سعوها  التي  الثقة  على  االأول  والــوزيــر  اجلمهورية 
ونحن  اأ�سهر  �ستة  ملدة  و�سحينا  عملنا  لقد  �سخ�سي  يف 
فخورون مبا قدمناه بالرغم من ال�سعوبات التي واجهتنا 
حيث قمنا بقرابة  ن�ساط بني ا�ستقبال الريا�سيني 

. وخرجات وتكرميات خالل فرتة �سحية ح�سا�سة
ال�سابقة  للبطلة  التوفيق  كل  اأمتنى   : اأي�سا  واأ�ساف 
وللريا�سة  اجلـــديـــدة،  مهمتها  يف  �ــســواكــري  �سليمة 
الوطن  خدمة  يف  دومــا  هنا  ونحن  عموما  اجلزائرية 

. والريا�سة اجلزائرية

ي�سوب  بــات  الـــذي  الغمو�ص  خ�سم  يف 
الريا�سية  املناف�سات  خمتلف  م�ستقبل 
يتوان  مل  كورونا  جائحة  بداعي  ببالدنا 
دراجي  بن  �سامي  �سريانة  �سبيبة  رئي�ص 
النا�سط يف بطولة  باأن فريقه  التاأكيد  يف 
نحو  يتجه  باتنة  لرابطة  االأول  اجلهوي 
الزوال من اخلارطة الريا�سية م�سيفا اأن 
هذا الو�سع يعد نتيجة حتمية ملعاناة متتد 
جذورها ل�سنوات م�ست، ولو اأن هذا املو�سم 
منذ  ال�سبيبة  تاريخ  يف  باالأ�سواأ  و�سفه 
للنك�سات  بالنظر  �سنة   تاأ�سي�سها 
الحقتها  الــتــي  املتتالية  ــات  ــاق ــف واالخ
وعجزها الكلي عن م�سايرة اإيقاع البطولة  
يحتل  الــذي  فريقه  اأن  دراجــي  بن  وقــال 
قبل جتميد البطولة منت�سف �سهر مار�ص 
الرتتيب  �سلم  يف  االأخـــري  املــركــز  املا�سي 
ومولودية  باتنة  جامعة  مــع  منا�سفة 
�سابقة  فــرتة  يف  �سكل  حني  يف  بو�سعادة 
مدر�سة حقيقية بالوالية اخلام�سة حيث 
يحت�سر  اأن  قبل  �سابة،  مواهب  اأجنبت 
ال�سائقة  اأن  ويفقد كل مقوماته، مو�سحا 
غياب  ورائها  ومــن  امل�سبوقة  غري  املالية 

باحتياجات  الفعلي  والتكفل  التمويل 
بطولة  يخو�ص  جعلته  عوامل  الالعبني 
هذا املو�سم يف ظروف �سعبة ويوؤدي م�سوارا 
كارثيا اإىل درجة اأنه ظل يحمل الفانو�ص 
االأحمر منذ جولة التد�سني كما اأن هجرة 

اأبنائه وركائزه نحو وجهات اأخرى.
التعداد  يف  النوعي  النق�ص  جانب  اإىل   
بوجود العبني يفتقدون للخربة املطلوبة، 
الظهور  اأ�سباب  اأحــد  اعتقاده  يف  �سكلت 
�سقوطه  تر�سيم  وباملرة  للفريق  املحت�سم 
ح�سد  اأن  بعد  مبكرا  الثاين  اجلهوي  اإىل 
بالفوز  واكتفائه  مباراة،  يف   نقاط   
يف ثالث مقابالت ومثلها من التعادالت مع 
منا�سبة  يف   اخل�سارة  مــرارة  جترعه 
املتحدث  ذات  يرى  ذلك  اإىل  وباالإ�سافة 
باأن عدم ا�ستقرار العار�سة الفنية بتداول 
بداية  منذ  الفريق  على  مدربني  ثالثة 
بعمران  مــرورا  كيال  من  انطالقا  املو�سم، 
و�سوال اإىل احد الالعبني ال�سابقني الذي 
كبري  دور  لــه  ــان  ك مــوؤقــتــا،  امل�سعل  حمل 
التي  للت�سكيلة  العام  امل�ستوى  تراجع  يف 
خا�ست اللقاءات االأخرية مدعمة بوجوه 

�سابة وعنا�سر من االأوا�سط.
القدم  كرة  باأن  دراجي  بن  اأكد  ذلك  اإىل 
ببلدية �سريانة باتت تعي�ص املوت البطيء 
يف  االإ�ــســراع  ح�سبه  يتطلب  الــذي  االأمــر 
اإنقاذها من خالل التدخل الناجع لل�سلطات 
املعنية وتوفري االإمكانيات الالزمة، م�سيفا 
اأن  ع�سى  ما  بقوله: اخل�سو�ص  هــذا  يف 
اعتماد  يف  تاأمل  االإدارة  اأن  �سوى  ــول  اأق
ب�سبب  البطولة  ــاء  ــغ واإل اأبــيــ�ــص  مو�سم 
مبكرا  فقد  الفريق  الأم  كورونا  تداعيات 
اأبنائه  كل  اإىل  بحاجة  واأ�سحى  مكانته 
حمنته  يف  جانبه  اإىل  والوقوف  الإ�سعافه 
ال�ساحة  من  نهائيا  يختفي  اأن  واأخ�سى 
لذلك  والت�سيب  لالإهمال  عر�سة  ظل  اإن 
اإىل  الفعاليات التحرك الإعادته  على كل 

. ال�سكة ال�سحيحة
املتحدث  ذات  يطالب  اآخــر  �سعيد  وعلى 
البطولة  م�سري  يف  احل�سم  يف  بــاالإ�ــســراع 
لتمكني  وذلــك  الرتقب  حلالة  حد  وو�سع 
الداخلية،  اأمــورهــا  ترتيب  مــن  الــفــرق 
يف  دخلوا  الالعبني  واأن  قال  كما  خا�سة 

عطلة م�سبقة .

يف  مــروانــة  الأمـــل  املــوؤقــتــة  الت�سيري  جلنة  �سرعت 
جمعية  لعقد  حت�سبا  والقانونية  االإدارية  الرتتيبات 
عامة ا�ستثنائية بعد رفع احلجر ال�سحي، يتم خاللها 
اجلاري  للمو�سم  ــايل  وامل االأدبـــي  التقريرين  عر�ص 
للم�سادقة مع ت�سكيل جلنة جمع الرت�سيحات واأخرى 
انتهاء  انتخابية يف ظل  للطعون متهيدا الإقامة دورة 
مهمة "الديركتوار" وح�سب م�سدر م�سوؤول يف الفريق 
على  يعكف  �ــســحــراوي  ح�سان  اللجنة  رئي�ص  فـــاإن 
�سبط احل�سيلتني والتاأ�سري عليهما من طرف حمافظ 
اأن املحيط العام لالأمل يراهن على  احل�سابات م�سيفا 
اأ�سغال هذه اجلمعية للم ال�سمل وو�سع اخلالفات التي 
اأدخلت االأمل نفقا مظلما جانبا وو�سع امل�سلحة العامة 

يف املقام االأول.
االأن�سار  فاإن  احلالية  املعطيات  بع�ص  اإىل  وبالنظر 
باتوا يطالبون بعودة الرئي�ص ال�سابق رم�سان ميدون 
بع�ص  مقابل  لكن  امل�سعل،  حمله  يعار�ص  مل  ــذي  ال

بتوفري  املحلية  ال�سلطات  التزام  اأبــرزهــا  ال�سروط، 
الديون  مــن  واإعــفــائــه  الــالزمــة  املالية  املــ�ــســاعــدات 
�سوؤون  ت�سيري  يف  البي�ساء  الورقة  منحه  مع  ال�سابقة 

النادي.
على �سعيد اآخر تعالت بع�ص االأ�سوات املحلية منادية 
الفريق  اإدارة  اإىل  �سا�سي  بن  ملعب  ت�سليم  ب�سرورة 
وقت  يف  وال�سيانة،  التنظيم  حيث  من  فيه  للت�سرف 
مل يتم اعتماده بعد انتهاء االأ�سغال به موؤخرا والتي 
�سملت جل مرافقه، ف�سال عن و�سع ب�ساط ا�سطناعي 
ما  بطولة  يف  ين�سط  الذي  االأمل  فاإن  لالإ�سارة  جديد 
بني اجلهات يعلق اآماال كبرية على القرارات املنتظرة 
من قبل الهيئات امل�سوؤولة على الكرة ببالدنا بخ�سو�ص 
م�ستقبل البطولة جراء جائحة كورونا وذلك للحفاظ 
على مكانته وتفادي ال�سقوط يف ظل املرتبة االأخرية 

التي يحتلها يف �سلم ترتيب جمموعة ال�سرق.

عقدت اإدارة اأهلي الربج اإجتماعا للنظر يف االأو�ساع التي 
طرف  من  املتوا�سلة  التهديدات  ظل  يف  الفريق  بها  مير 
للفاف  التابعة  املنازعات  جلنة  اإىل  باللجوء  الالعبني 
االإتفاق  ومت  املتاأخرة،  املالية  م�ستحقاتهم  ب�سبب  وهذا 
امل�ستحقات  ت�سوية  يف  ال�سروع  على  االأهلي  م�سريي  بني 
االأهلي  اإدارة  وتنتظر  املقبلة،  االأيـــام  خــالل  العالقة 
اأجل ت�سوية  اإعانات ال�سلطات املحلية من  احل�سول على 
املالية  االأزمة  ظل  يف  وهذا  املالية  امل�ستحقات  من  جزء 

اخلانقة التي يعي�سها الفريق منذ توقف البطولة.
احلار�ص  ق�سية  يف  النظر  مع  االأم�ص  نهار  املوعد  وكان 
الريا�سية  املحكمة  لدى  طــوال  ح�سان  لالأهلي  االأ�سبق 
للح�سول  الهيئة  لدى  رفعها  التي  ال�سكوى  بعد  الدولية 
فيها  تقم�ص  التي  الفرتة  عن  العالقة  م�ستحقاته  على 
يف  النهائي  احلكم  ي�سدر  اأن  املنتظر  ومن  االأهلي،  األوان 
اإدارة  تاأمل  حيث  املقبلة  الفرتة  خــالل  الق�سية  هــذه 

هذه  يف  كبرية  مالية  تعوي�سات  تكبد  عــدم  يف  االأهلي 
الق�سية.

على  االأهلي  م�سريي  بني  االتفاق  مت  اأخــر  جانب  ومن   
امل�ستهدفني  الالعبني  من  عدد  مع  التفاو�ص  يف  ال�سروع 
املو�سم  بطولة  خــالل  االأهلي  تعداد  اإىل  �سمهم  بغية 

اجلديد بعد احل�سول على موافقة املدرب بالل دزيري. 
املوؤ�سرات  اأن كل  بوزناد  نذير  لالأهلي  العام  املدير  واأكد 
يف الوقت احلايل توؤكد على اإلغاء املو�سم اجلاري ال�سيما 
يف ظل وجود اإجماع لدى روؤ�ساء فرق الرابطتني االأوىل 
الراهنة  االأو�ــســاع  ظل  يف  املناف�سة  لتوقيف  والثانية 
التي  الكبرية  وال�سعوبات  كورنا  فريو�ص  تف�سي  وتوا�سل 
وهو  الراهنة،  االأو�ــســاع  مع  للتاأقلم  االأندية  تواجهها 
القادم  املو�سم  يف  التفكري  �سرورة  ي�ستوجب  الذي  االأمر 
وال�سروع يف التح�سري له، ولو اأن القرار النهائي يبقى من 

اخت�سا�ص ال�سلطات املعنية. 

رف�ص جل روؤ�ساء اأندية ال�سرق اجلزائري النا�سطة يف الرابطتني االأوىل والثانية والهواة، يف اجتماع 
مع م�سوؤويل رابطة كرة القدم املحرتفة اإ�ستئناف املناف�سة املتوقفة منذ منت�سف مار�ص ب�سبب جائحة 
الكثرية  املالية  بامل�ساكل  االجتماع،  ح�سروا  الذين  ال�سرق  نواِد  ممثلي  موقف  ويرجع  كورونا،  فريو�ص 
ال�سارم للربوتوكول ال�سحي الذي تبنته االحتادية  التي يتخبطون فيها، والتي متنعهم من التطبيق 

اجلزائرية لكرة القدم حت�سبا ال�ستكمال املو�سم اجلاري  
ر �سابقا  وكان رئي�ص اللجنة الطبية لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم، جمال الدين دمارجي، قد حذرّ
من احتمال حدوث نقل العدوى يف حالة ا�ستئناف املناف�سات الريا�سية، نظًرا لوجود خطر حقيقي من 
الالعبني على ات�سال بال�سارع اجلزائري وميكنهم نقل الفريو�ص يف التدريبات  نقل العدوى؛ ذلك الأن 

ويف املباريات.

قرار  ق�سنطينة  مولودية  اإدارة  ترتقب 
املو�سم  با�ستكمال  الريا�سية  ال�سلطات 
اجلاري من عدمه يف ظل االأو�ساع الراهنة، 
رئي�ص  فيه  ف�سل  الـــذي  الــوقــت  يف  وهـــذا 
ال�سروع مبكرا يف  الفريق عبد احلق دميغة 
اأن  اعتبار  على  القادم  للمو�سم  التح�سريات 
اإىل  ال�سعود  حتقيق  من  متكنت  املولودية 
حيث  كبرية،  بن�سبة  الثاين  الق�سم  حظرية 
�سرع دميغة يف مفاو�ساته مع بع�ص الالعبني 
امل�ستهدفني لتدعيم ت�سكيلة املولودية وهذا 
يف ظل رغبته يف ت�سكيل فريق تناف�سي قادر 
على قول كلمته يف بطولة املو�سم القادم من 
خالل اال�ستعانة بالعبني اأ�سحاب خربة يف 
هذا امل�ستوى ف�سال عن التفاو�ص مع العنا�سر 
لتجيد عقودها  التعداد احلايل  املتاألقة من 
اأخر على االأقل، كما يعول دميغة يف  ملو�سم 
املحلية  ال�سلطات  الفرتة احلالية على دعم 
اإعانة مالية معتربة تتنا�سب  للح�سول على 
خالل  من  املو�سم  هــذا  املحقق  االإجنـــاز  مع 
يف  املعاناة  من  �سنوات  بعد  ال�سعود  حتقيق 

حظرية الهواة.
واعترب املدرب امل�ساعد للفريق مراد لوجناف 

اأندية الهواة فرتة  احلديث الدائر عن منح 
حت�سريات من  اإىل  اأ�سابيع فقط قبل 
املعقول  غري  بــاالأمــر  املناف�سة  اإىل  الــعــودة 
للمناف�سة  الطويلة  التوقف  وهذا الأن فرتة 
اأ�سابيع  عن   تقل  ال  حت�سريات  ت�ستلزم 
التح�سريات  مدة  تقلي�ص  اأن  حني  يف  كاملة 
�سحة  عــلــى  خــطــرا  ي�سكل  اأن  �ــســاأنــه  ــن  م
الطاقم  فــاإن  لوجناف  نظر  ويف  الالعبني، 
اأجل  من  املناف�سة  اإ�ستئناف  يف  ياأمل  الفني 
اإنهاء البطولة يف املرتبة االأوىل خا�سة اأن 
احلايل  املت�سدر  على  اأف�سلية  ميلك  الفريق 

�سباب اأوالد جالل. 

اأن  على  الفريق  من  مقرب  م�سدر  اأكد 
مغادرة  على  جمــربة  �ستكون  االإدارة 
ملعب �سفوحي مع نهاية املو�سم  يف حالة 
اإىل  عودته  يعني  ما  ال�سعود  حتقيق 
الذي  امللعب  وهو  نوفمرب اأول  ملعب 
االأورا�سية  االأنــديــة  عميد  يخدم  مل 
�ساهدا  ــان  وك االأخـــرية  املوا�سم  خــالل 
على �سقوط تاريخي للكاب من الدرجة 
االأوىل اإىل ق�سم الثاين هواة كما �سكل 
الكاب  فريق  قوة  نقطة  �سفوحي  ملعب 
هذا املو�سم بالنظر اإىل النتائج الرائعة 
الكاب  فاز  اأين  امللعب  بهذا  حققها  التي 
مباراة  با�ستثناء  املــبــاريــات  بجميع 
البي�ساء  عني  اإحتاد  فريق  �سد  واحدة 
الأ�سبال  ــدوي  م �سقوط  عرفت  والــتــي 
اآنذاك  علي  بن  حمرز  التون�سي  املــدرب 
وعلى واقع نتيجة ثالثة اأهداف مقابل 
املحتملة  العودة  �سبب  عن  اأمــا  هدفني 
ومغادرة  نوفمرب  اأول  ملعب  اإىل  للكاب 
فهو  �سفوحي  م�سطفى  ال�سهيد  ملعب 
خ�س�ستها  التي  املالحظة  اإىل  يعود 
الفريق  الإدارة  املالعب  تاأهيل  جلنة 
قادرا  يكون  لن  امللعب  اأن  اأ�سارت  والتي 

على احت�سان مباريات الرابطة الثانية 
من  العديد  وجــود  اإىل  بنظر  واالأوىل 
ومن  امللعب  هذا  م�ستوى  على  النقائ�ص 
اأجل البقاء مبلعب �سفوحي واال�ستقبال 
فيه خالل املو�سم القادم حتى يف حالة 
الثانية  الرابطة  اإىل  العودة  حتقيق 
بتدارك  ملزمة  �ستكون  االإدارة  فــاإن 
جلنة  طرف  من  �سجلت  التي  النقائ�ص 
تاأهيل املالعب واأبرزها ف�سل املدرجات 
املقذوفات  تهاطل  لتفادي  امللعب  عن 
حظرية  تخ�سي�ص  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
ال�سحافة  من�سة  وتو�سيع  �ــســيــارات 

واإبعادها عن االأن�سار. 
وباحلديث عن اجلانب الفني والنتائج 
والتي  امللعب  بهذا  الفريق  حققها  التي 
اأن  اإىل  كبري  حد  اإىل  اإيجابية  كانت 
االأمر عك�سي فيما يتعلق باجلانب املادي 
اأين كانت مداخيل امللعب �سئيلة ح�سب 
االإدارة ومل تتجاوز يف جمموع املباريات 
مبلغ   القواعد  داخــل  لعبت  التي 
مليون فيما �سجلت اأعلى ن�سبة مداخيل 
اجلار  الفريق  �سد  ــي  ــدارب ال لــقــاء  يف 
مت�سل  �سياق  ويف  مليون  بقيمة  

اأكدت م�سادر مقربة من اإدارة وفاق �سطيف جناح 
رفقة  اأعـــراب  عزالدين  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
زغال�ص  جابر  الــهــاوي  للنادي  املــوؤقــت  الرئي�ص 
بتجديد  الكوكي  نبيل  التون�سي  املــدرب  اإقناع  يف 
العقد  نهاية  بعد  اإ�سايف  ملو�سم  الوفاق  مع  عقده 
الفارط،  مــاي  �سهر  منذ  بالوفاق  يربطه  الــذي 
على  الــبــقــاء  اأجـــل  مــن  موافقته  الــكــوكــي  ومــنــح 
منحه  مت  اأن  بعد  للوفاق  الفنية  العار�سة  راأ�ــص 
بخ�سو�ص  امل�سريين  طرف  من  الكاملة  ال�سمانات 
وتوفري  واالنتدابات  الت�سريحات  على  االإ�سراف 
كل ال�سروط الالزمة للعمل ومن ذلك جتديد عقود 
اأع�ساء باقي الطاقم الفني احلايل، ومن املنتظر 
اأن ي�سجل املدرب الكوكي عودته اإىل �سطيف فور 

فتح احلدود املغلقة بني تون�ص واجلزائر.
مدافع  مع  مفاو�سات  يف  الوفاق  اإدارة  ودخلت 
اأجــل  مــن  م�سمودي  بــوعــالم  ـــران  وه مــولــوديــة 
تدعيم اخلط اخللفي للوفاق يف فرتة التحويالت 
ف�سال  الكبرية  الإمكانياته  بالنظر  ال�سيفية 
احلايل،  فريقه  مع  عقده  نهاية  يف  تواجده  عن 
على  م�سمودي  خدمات  على  فرق  عدة  وتتناف�ص 
غرار �سباب ق�سنطينة، مولودية واإحتاد اجلزائر، 
ومن جانب اأخر جلاأ الالعب ال�سابق للوفاق حمزة 
بانوح اإىل املحكمة الريا�سية للح�سول علما تبقى 

من م�ستحقاته املالية، ومن املنتظر اأن يتم الف�سل 
يف هذه الق�سية خالل االأ�سبوعني القادمني حيث 
تبدوا اإدارة الوفاق واثقة من ك�سب الق�سية بعد 
الفرتة  خالل  الالعب  م�ستحقات  ت�سوية  مت  اأن 

التي تقم�ص فيها األوان الوفاق. 
الالعبني  اأجور  ت�سوية  يف  الوفاق  اإدارة  وت�سرع 
بعد احل�سول على عقود  �سهر جويلية  بداية  مع 
املقابل  ويف  املحلية،  ال�سركات  بع�ص  من  متويل 
التفاو�ص  بخ�سو�ص  الرتيث  الوفاق  اإدارة  تف�سل 
مع الالعبني املنتهية عقودهم رغم العرو�ص التي 

تلقاها بع�ص الالعبني خالل االأيام الفارطة.
عزالدين  الــوفــاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  و�ساند 
يف  قائال  اجلـــاري  املو�سم  اإلــغــاء  مقرتح  ـــراب  اأع
اإلغاء  قرار  اأيــدت  الفرق  :"غالبية  ال�سدد  هذا 
املــو�ــســم، يف ظــل االأزمــــة املــالــيــة اخلــانــقــة التي 
اأن تطبيق اقرتاحات املكتب  تعاين منها، واأعتقد 
الفيدرايل واللجنة الطبية �سعب للغاية بالنظر 
املحلية،  لالأندية  احلرجة  املالية  الو�سعية  اإىل 
معاناة  الإنهاء  تتدخل  اأن  ال�سلطات  من  واأمتنى 
االأندية املحرتفة، مبنحها �سركات ترعى نفقاتها 
با�ستثناء  مــزريــا،  و�سعا  يعي�ص  فالكل  املالية، 

االأندية اململوكة ل�سركات عمومية". 

االإدارة جمربة على اال�ستقب�ل خ�رج �سفوحي يف ح�لة تر�سيم ال�سعود 

االإدارة تقنع الكوكي ب�لبق�ء 
وم�سمودي مطلوب يف الوف�ق 

دميغة يراهن على اأ�سح�ب اخلربة 
وينتظر عالوة ال�سعود 

املكتب امل�سري ي�ستعد لعقد جمعية ع�مة 
ا�ستثن�ئية بعد رفع احلجر ال�سحي

بوزن�د واثق من اإلغ�ء املو�سم واملحكمة 
الري��سية تنظر يف ملف طوال 

اأندية ال�سرق ترف�س ا�ستئن�ف البطولة ب�سبب 
�سعوبة تطبيق الربوتوكول ال�سحي 

�سليمة �سواكري تت�سلم مه�مه� كك�تبة دولة 
مكلفة بري��سة النخبة 

ال�سبيبة ت�سري نحو الزوال واالإدارة
 تدق ن�قو�س اخلطر
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اأمل مروانة

اأهلي الربج

�شباب باتنة 

مولودية ق�شنطينة �شبيبة �شريانة

وفاق �شطيف 

ق.ر

اأحمد اأمني ب

موؤخرا  حترك  قد  �سفوحي  ملعب  مدير  اأن  نوؤكد 
اأجل  من  باتنة  بلدية  م�سوؤويل  مبرا�سلة  وقــام 
م�ستلزمات  بع�ص  توفري  على  الــنــادي  م�ساعدة 
على  الفاف  فر�سته  الــذي  ال�سحي  الربتوكول 
االأندية حت�سبا للعودة ال�سيما على م�ستوى امللعب 
اإىل  بحاجة  تبقى  التي  املالب�ص  تغري  وغــرف 

عملية تعقيم وترميم كبرية..

اأما عن امل�ساريع التي كان من املفرت�ص اأن ي�سهدها 
ملعب �سفوحي ومن �ساأنها اأن ت�سكل مداخيل لنادي 
واجهة  على  حمالت  اإن�ساء  غــرار  على  م�ستقبال 
م�ساريع  كلها  امللعب  مــدرجــات  وتو�سيع  امللعب 
�سقطت يف املاء بفعل رحيل الوايل ال�سابق فريد 
اإدارة الفريق بتكفل  حممدي الذي كان قد وعد 

مب�ساريف هذه العملية. 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. بعبد الهادي. ب
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رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

مكتب التوثيق بباتنة االأ�ستاذ كمال دالندة
باتنة االإخ�سرار  حي  �سناف  عمار  �سارع   15

�إعالن تاأ�صي�س موؤ�ص�صة ذ�ت �ل�صخ�س �لوحيد وذ�ت �مل�صوؤولية �ملحدودة �مل�صماة
EURL MEGA INTERNATIONAL BUSINES "بيزن�س �إنرتنا�صيونال  "ميقا 

امل�سماة  املحدودة  امل�سوؤولية  وذات  الوحيد  ال�سخ�ص  ذات  موؤ�س�سة  تاأ�سي�ص  مت  اأوانه،  يف  ي�سجل   2020/06/25 بتاريخ:  اأعاله  املذكور  التوثيق  مبكتب  حمرر  عقد  مبوجب 
"ميقا انرتنا�سيونال بيزن�ص" من طرف ال�سيد: مقعا�ص زين الدين، راأ�سمالها: اأربعة ماليني دينار جزائري )00 ر4.000.000 دج(، مقرها االإجتماعي: 11 نهج الواد االأزرق 
ـ الن�ساط :  ـ اإ�سترياد وت�سدير املنتجات، االأجهزة واملعدات املرتبطة مبيدان الفالحة، قطع غريها ولواحقها )رمز   1 حي ك�سيدة بلدية ودائرة ووالية باتنة، مو�سوعها: 
401101(، 2 ـ اإ�سترياد وت�سدير الزيوت، الزفت وال�سحوم )رمز الن�ساط: 403103(، 3 ـ اإ�سترياد املنتجات واملعدات املرتبطة مبيدان الطاقة )رمز الن�ساط: 403201(، 4 
ـ اإ�سترياد وت�سدير الكهرباء )رمز الن�ساط: 403202(، 5 ـ اإ�سترياد املواد واملعدات املرتبطة مبيدان الري )رمز الن�ساط: 403301(، 6 ـ اإ�سترياد وت�سدير املعادن واملنتجات 
املعدنية واحلديدية )رمز الن�ساط: 404002(، 7 ـ اإ�سترياد املواد واملعدات املرتبطة مبيدان االأن�سجة )رمز الن�ساط: 405101(، 8 ـ اإ�سترياد وت�سدير االأقم�سة ، اخليوط 
واالأ�سالك )رمز الن�ساط: 405103(، 9 ـ اإ�سترياد املعدات املواد لالإ�ستعمال ال�سناعي اأو الزراعي )رمز الن�ساط: 406101(، 10 ـ اإ�سترياد وت�سدير اأدوات من املطاط ومن 
البال�ستيك موجهة لكل اإ�ستعمال )رمز الن�ساط: 406103(، 11 ـ اإ�سترياد التجهيزات، املواد واملعدات املرتبطة بقطاع البناء واالأ�سغال العمومية )رمز الن�ساط: 407001(، 
12ـ  اإ�سترياد وت�سدير اخل�سب، الفلني ومنتجات احللفاء وال�ساللة )رمز الن�ساط: 407101(، 13ـ  اإ�سترياد وت�سدير املعدات ، قطع الغيار واللواحق املرتبطة مبيدان امليكانيك 
)رمز الن�ساط: 408101(، 14 ـ اإ�سترياد وت�سدير االإطارات املطاطية )رمز الن�ساط: 408102(، 15 ـ اإ�سترياد وت�سدير املعدات واملواد املرتبطة بامليدان الكهرومنزيل )رمز 
الن�ساط: 408201(، 16 ـ اإ�سترياد وت�سدير املعدات واملواد املرتبطة باالإعالم االآيل واملكتبي )رمز الن�ساط: 408301(، 17 ـ اإ�سترياد وت�سدير كل املعدات والتجهيزات 
املنزلية وكل  واالأدوات  العقاقري  املرتبطة مبيدان اخلردوات،  واملواد  العتاد  اإ�سترياد وت�سدير  ـ   18  ،)408407 الن�ساط:  واالإلكرتوين )رمز  الكهربائي  بامليدات  املرتبطة 
اأدوات النظافة وال�سيانة املنزلية واملهنية )رمز الن�ساط: 409001(، 19 ـ اإ�سترياد وت�سدير االآالت  واالأدوات امليكانيكية، الكهروميكانيكية الكهربائية واالإلكرتونية )رمز 
اإ�سترياد وت�سدير االأدوات واالأثاث لالإ�ستعمال  ـ   21  ،)409005 اإ�سترياد وت�سدير التجهيزات واللوازم ال�سناعية وم�ستهلكاتها )رمز الن�ساط:  ـ   20  ،)409004 الن�ساط: 
املنزيل واملكتبي )رمز الن�ساط: 4110101(، 22 ـ اإ�سترياد وت�سدير كل املعدات، املاكنات، قطع الغيار واللواحق املوجهة ل�سناعة املنتجات الزراعية الغذائية )رمز الن�ساط: 
410307(، 23 ـ اإ�سترياد وت�سدير املعدات، ماكنات رفع االأثقال والتفريغ مبا يف ذلك لواحقها وقطع غيارها )رمز الن�ساط: 410312(، 24 ـ اإ�سترياد وت�سدير كل املعدات 
لالأ�سغال العمومية والبناء، مبا يف ذلك قطع الغيار واللواحق )رمز الن�ساط: 410313(، 25 ـ اإ�سترياد وت�سدير كل املواد الفالحية ولواحقها وقطع غيارها )رمز الن�ساط: 
410314(، 26 ـ اإ�سترياد وت�سدير كل املعدات، التجهيزات، االأجهزة واالأدوات املوجهة للمعوقني )رمز الن�ساط: 410333(، 27 ـ اإ�سترياد وت�سدير الدراجات والدراجات 
النارية )رمز الن�ساط: 410334( وكل ما يت�سل بهذا امليدان ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، مدتها: ت�سعة وت�سعني �سنة، تعيني امل�سري: مت تعيني ال�سيد: خلفي ميلود بن طيب، 

كمدير م�سري للموؤ�س�سة ملدة غري حمددة، وعينت ال�سيدة: بان�سور ن�سيمة كمحافظ ح�سابات للموؤ�س�سة ملدة ثالثة �سنوات )2022.2021.2020(.
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�إعالن عن �ملنح �ملوؤقت

  ANEP                2025002378 El Aures News:  27  Juin   2020

 2015/09/16 يف  املوؤرخ   247  �  15 رقم  الرئا�سي  املر�سوم  من   65 املادة  الأحكام  طبقا 
املت�سمن تنظيم ال�سفقات العمومية وتفوي�سات املرفق العام.

 2020/28 يعلن رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية باتنة عن نتائج اال�ست�سارة رقم: 
بتاريخ: 2020/05/07 اأن تقييم العرو�س اأ�سفر عن النتائج االآتية:

 2015/09/16 يف  املوؤرخ   247  �  15 رقم  الرئا�سي  املر�سوم  82من  املادة  الأحكام  طبقا 
املت�سمن تنظيم ال�سفقات العمومية وتفوي�سات املرفق العام.

ميكن للمتعهدين امل�ساركني يف هذه اال�ست�سارة تقدمي طعونهم لل�سيد رئي�س املجل�س ال�سعبي 
البلدي لباتنة يف اأجل قدره 10 اأيام ابتداء من اأول ن�سر لالإعالن عن املنح املوؤقت للم�سروع 

املذكور اأعاله.
التقنية  لتقييم عرو�سهم  املف�سلة  النتائج  الراغبني يف االطالع على  للمتعهدين  كما ميكن 
واملالية لالت�سال مبكتب ال�سفقات العمومية لبلدية باتنة، الكائن مقره ب�سارع اال�ستقالل 
املوؤقت  املنح  عن  االإعالن  ن�سر  من  ابتداء  اأيام(   03( اأيام  ثالثة  اأق�ساه  اأجل  يف  باتنة 

للم�سروع

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي
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لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                       "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                          وباأ�سعـــار تناف�سية

تعـزية

"االأورا�ص نيوز" وكل اأ�سرة اجلريدة  وعلى اإثر هذا امل�ساب اجللل يتقدم ال�سيد �سمري بوخنوفة مدير جريدة 
بخال�ص التعازي واملوا�ساة لكل اأفراد العائلة ولل�سيد �سليم �سوهايل اأخ املرحوم طيب اهلل ثراه راجني من املوىل 
عزوجل اأن يتغمد روح الفقيد بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته  مع ال�سديقني والنبيني وال�سهداء وح�سن 

اأوؤلئك رفيقـا.
اأهله، اللهم و�سع مدخله  اأبدله دارا خري من داره واأهال خريا من  اأدخله برحمتك ف�سيح جناتك، اللهم  "اللهم 

واغ�سله باملاء والربد، اللهم اجعله من اأهل اجلنة واحت�سبه عندك �سهيدا"

َعلَْيِهْم �أُولَِئَك   * َر�ِجُعوَن  �إِلَْيِه  ا  َو�إَِنّ  ِ ِلَّ �إَِنّا  َقاُلو�  يبٌَة  ُم�صِ اَبْتُهْم  �أَ�صَ �إَِذ�  "�لَِّذيَن 
ْهَتُدوَن" ولَِئَك ُهُم �ْلُ لََو�ٌت ِمْن َرِبِّهْم َوَرْحَمٌة َو�أُ  �صَ

ر�جعون" �إليه  و�إنا  ل  "�إنا 

عبد املالك �ض�هايل بن حممد بلقا�ضي
بقلوب موؤمنة بق�س�ء اهلل وقدره تلقين� نب�أ وف�ة اأ�ست�ذن�:



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

زواغي  االإخوة  ال�سباب  دار  ن�ساطات  توا�سلت 
والية  عا�سمة  غــرب  22كلم  قاي�ص  ببلدية 
خن�سلة، خالل فرتة احلجر ب�سكل جد ايجابي 
الذين  ال�سباب  وخا�سة  اجلميع  ا�ستح�سنه 
وجدوا يف ن�ساطاتها مالذا خالل هذه الفرتة، فلم 
افرتا�سية  ن�ساطات  تقدمي  يف  تتوانىاملوؤ�س�سة 
اإطار  يف  تدخل  اإن�سانية  م�ساعدات  حتى  وال 
مواجهة وباء كوفيد 19 لتنطلق من اجناز األف 
كمامة كتجربة اأوىل اإىل رفع التحدي من اأجل 

اإجناز 10 اآالف كمامة.
العمومية  ــ�ــســة  املــوؤ�ــس هـــذه  فــر�ــســت  حــيــث 
عديدة  م�ساركات  خالل  من  وجودها  ال�سبانية، 
دار  ن�ساطات  تعزيز  مــع  البداية  يف  انطلقت 
تعد  التي  خن�سلة  لوالية  االفرتا�سية  ال�سباب 
ف�ساءرحبا مت ا�ستحداثه بالتزامن مع جائحة 
كورونا وفر�ص اإجراءات احلجر ال�سحي، لتقدم 
بور�ستي  خا�سة  واأعــمــاال  م�سرحية  عرو�سا 
واأخرى  الغنائية  والفنون  الت�سكيلية  الفنون 
�سكل  يف  ت�سوريها  مت  الكاراتي  بريا�سة  خا�سة 
املذكورة،  ال�سفحة  على  وعر�سها  فيديوهات 
كما �ساهمت ب�سكل كبري يف اإجناح مبادرة قافلة 
الرب واالإح�سان التي م�ست مناطق الظل بدائرة 
االأطفال  لفئة  موجهة  بهلوانية  باأعمال  قاي�ص 
يف  املنخرطني  الفنانني  ال�سابني  من  كل  قدمها 
ومتكنت  عي�ساوي،  ووليد  بولبري  حمزة  الــدار 
من اإدخال البهجة وال�سرور على قلوب االأطفال 
اإ�سافة  الــعــرو�ــص  هـــذه  مــثــل  ــن  م املــحــرومــني 
والق�س�ص  االألــعــاب  من  ملجموعة  توزيعها  اإىل 

مب�ساركة نادي العودة للطلبة اجلامعيني.
دار  مــديــر  عبيد  بــن  ر�سيد  ال�سيد  اأكـــد  كما 

"االأورا�ص  ليومية  ـــي  زواغ االإخــــوة  ال�سباب 
احلجر  فر�سة  اغتنمت  قد  موؤ�س�سته  اأن  نيوز"، 
ال�سحي وا�ستثمرت يف وقتهمن خالل الن�ساطات 
املتنوعة والعزم الكبري الذي اأبداه موظفو الدار 
وكذا منخرطوها، فيقول :"قد متكنا يف البداية 
من اجناز األف كمامة بعد اأن ا�ستثمرنا يف اآالت 

جناح  وبــعــد  باملقر  املــتــواجــدة  اخلــيــاطــة 
ذات  يف  التحدي  رفــع  قررنا  التجربة، 

اآالف   10 ــاز  اجن يف  لننطلق  االإطـــار 
اال�ستفادة  من  متكنا  وفعال  كمامة 

اأخرى  خياطة  اآالت  ثــالث  من 
التي  تــاوزيــانــت  بلدية  مــن 

امل�سروع  لــهــذا  �سخرتها 
اخلريي يف حني زودتنا 

ال�سباب  مــديــريــة 
بــــالــــقــــمــــا�ــــص 

يف  وا�ستثمرنا 
اليد العاملة 
ــدة  ــواج ــت امل

ال�سباب  ــدار  ب
العامالت  بف�سل 

�ــســلــك  ــــــــار  اإط يف 
ــى  ــــاعــــدة عــل ــــس ــــ� امل

الالئي  املهني  االإدمــــاج 
كل  وقدمن  التحدي  قبلن 

 15 وعددهن  لذلك  الدعم 
عاملة من بينهن 6 حرفيات يف 

جمال اخلياطةـ يف حني حت�سلنا 
رجل  من  واالأدوات  املواد  بقية  على 

مبادراته  على  عودنا  الــذي  االأعمال 

مليح  ال�سيد  وهو  اخلري  م�ساريع  لكل  الداعمة 
على  النهاية  يف  التعقيم  عملية  لتتم  ال�سافعي، 
م�ستوى معهد التكوين املتخ�س�ص �سريف ملري يحي 
مديرية  اإىل  النهاية  يف  الكمامات  ت�سليم  ويتم 
ال�سباب والريا�سية التي �ستتكفل بتوزيعها على 

�ساكنة والية خن�سلة". 

رحمة. م

يعكف جمموعة من ال�سباب املتطوعني 
على  باتنة،  بــواليــة  ك�سيدة  حــي  مــن 
بك�سيدة  عدي"  "اأوالد  مقربة  تنظيف 
للجمعة الثالثة على التوايل، من خالل 
والنفايات  واحل�سائ�ص  االأ�سواك  اإزالة 
ــبــات املـــقـــابـــر، حتت  ــحــيــطــة بــجــن امل

�سعار"جميعا من اأجل نظافة املقربة".
لـ"االأورا�ص  املتطوعني  اأحــد  وح�سب 
من  لــعــدد  تــعــود  الــفــكــرة  ـــاإن  ف نيوز"، 
يف  اجتمعوا  الذين  املتطوعينال�سباب 
ــرروا  ق حيث  اجلــمــعــوي،  العمل  ـــار  اإط
من  تعاين  التي  املقربة  بتنظيف  القيام 
انت�سار  عن  ف�سال  والن�سيان،  االإهــمــال 
القمامة والنفايات داخلها، حيث ك�سف 
قليلة  جمموعة  كــانــوا  اأنــهــم  املتحدث 
اآخــرون  ين�سم  اأن  قبل  املتطوعني  من 

عرب  الفكرة  رواج  بعد  تدريجي  ب�سكل 
مل  حيث  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
ال�سباب يف  التي واجهها  ال�سعوبات  تثن 
البداية عن امل�سي يف عملهم التطوعي، 
ت�سامنهم  بــفــ�ــســل  ــوا  ــن ــك مت ــا  ــدم ــع ب
وم�ساهمة  ال�سخ�سية  وجمــهــوداتــهــم 
االآالت  تــوفــري  ــن  م املــحــ�ــســنــني،  بع�ص 
ال�سارة  احل�سائ�ص  ــة  ــاإزال ب اخلــا�ــســة 
على  تعينهم  واأخرى  الوقاية،  وو�سائل 

اإجناح احلملة.
لل�سباب  امل�ستقبلية  املــبــادرات  وب�ساأن 
املتطوع، ك�سف املتحدث، اأنهم يفكرون يف 
تو�سيع املبادرة لعديد املقابر حفاظا على 
ا�ستمرار العمليةونظافة املحيط ونقائه 
بها  املرتاكمة  واملخلفات  احل�سائ�ص  من 

يف ظل غياب االهتمام امل�ستمر بها.

التكفل باأزيد من 40 األف عائلة حمتاجة ون�ساطات خريية متنوعة 

بقاي�س زواغي  االإخوة  ال�سباب  دار  قبل  من  تنجر  كمامة  اآالف   10

متطوعون يف حملة تنظيف وا�سعة 
ملقربة ك�سيدة بباتنة 

ت�ا�ضل الن�ضاط الت�ضامني لقطاع ال�ض�ؤون الدينية بعد غلق امل�ضاجد 

ا�ضتثمرت يف فرتة احلجر ووا�ضلت ن�ضاطاتها التط�عية

م�ا�ضلة لعمليات التط�ع عرب ال�لية

تو��صلت، �الأعمال �لت�صامنية و�خلريية للعديد من �ملوؤ�ص�صات و�ملديريات على م�صتوى والية باتنة، بل وت�صاعف حجمها يف �الآونة �الأخرية تبعا ملا �أمل بالبالد 
و�لعباد من وباء، وكانت مديرية �ل�صوؤون �لدينية و�الأوقاف ممن عملت على مو��صلة ن�صاطها على �لرغم من �لغلق �ملوؤقت للم�صاجد مبوجب مر��صلة وز�رية 

�قت�صت ذلك، و�لتي تدخل �صمن �الإجر�ء�ت �ملتخذة للحد من �نت�صار �لفريو�س �لتاجي.
من  تقدمه  ما  على  احلفاظ  اإىل  عمدت،  اأيــن 
ظل  يف  تكثيفها  على  والعمل  ومبادرات،  اأعمال 
من  وتـــاأذى  بالبلد  اأمل  الــذي  ال�سحي  الظرف 
 35176 بتوزيع  قامت  حيث  اجلميع،  تبعاته 
 25 ذو  �سميد  كي�ص  و26999  غذائيا،  طــردا 
تراب  عرب  حمتاجة  اأ�سرة   40935 على  كلغ، 
من  قنطار   39 من  اأكــرث  وزعــت  فيما  الــواليــة، 
قنطار  و141  واحلــمــراء،  البي�ساء  اللحوم 
فئة  على  التمر  من  ون�سف  اخل�سروقنطار  من 
بجمع  تكفلت  اأن  بعد  وذلك  واالأيتام،  الفقراء 
على  رم�سان  قفف  من  ح�سة  األف   40 وتوزيع 
م�ستحقيها من العائالت املحتاجة، وذلك وفق ما 
�سرح به ال�سيد بن يكن رئي�ص م�سلحة االإر�ساد 
وال�سعائر واالأوقاف مبديرية ال�سوؤون الدينية 

واالأوقاف لوالية باتنة. 
ومل تقت�سر املجهودات على اجلانب الت�سامني 
الثقايف  اجلانب  اإىل  امتدت  بل  فقط،  واخلريي 
بتنظيم  �سابقا،  اأعمالها  ن�سق  على  مبحافظتها 
التوا�سل  و�ــســائــل  عــرب  امل�سابقات  مــن  جملة 
مت  التي  امل�سابقات  اإىل  باالإ�سافة  االجتماعي، 
من  الو�سائط،  ذات  عرب  امل�ساجد  يف  تنظيمها 
قبيل م�سابقات حفظ القراآن الكرمي وجتويده، 
اأين  العلمية،  امل�سابقات  وكذا  االآذان،  م�سابقات 
مت تكرمي الفائزين بها واملقدر عددهم بـ 111 
االإداري،  باحلي  الكائن  الــواليــة  مبقر  فائزا 
اجلانب  عــلــى  كــبــري  ب�سكل  الــرتكــيــز  مت  فيما 
وكيفية  الــوبــاء  بهذا  والتح�سي�سي  التوعوي 

الدرو�ص  من  جمموعة  باإقامة  منه،  الوقاية 
مت  ــن  اأي الغر�ص،  ــذات  ل التوعوية  واحلــمــالت 
البيوت  اإلتزام  ب�سرورة  نداء  األف   15 توجيه 
بداية  مع  خا�سة  امل�ساجد،  �سوت  مكربات  عرب 
توعوية  حملة  و700  املنزيل،  احلجر  تطبيق 
الفريو�ص،  انت�سار  مــن  للوقاية  وحت�سي�سية 
و�سائل  عرب  ُبث  توعويا  در�سا   640 من  واأكــرث 
األف   12 اإىل  باالإ�سافة  االجتماعي،  التوا�سل 
عرب  واأذيـــع  امل�ساجد  عرب  قــدم  توعويا  در�سا 
هذه  لغلق  نظرا  بها،  اخلا�سة  ال�سوت  مكربات 
والراغبني  امل�سلني  اإلتحاق  وا�ستحالة  االأخرية 
يف اال�ستماع واال�ستفادة من الدرو�ص بامل�ساجد، 
التوا�سل  �سمان  على  املديرية  عمدت  فيما 

يف  ان�سغاالتهم  عــن  ــة  ــاب واالإج املــواطــنــني  مــع 
اجلانب الديني والدنيوي عن بعد، خا�سة بعد 
املخولني  لالأئمة  قائمة  ب�سبط  مرا�سلة  �سدور 
كل  م�ستوى  على  واالإفتاء  والت�سريح  باالإجابة 
االإلكرتونية  الفتاوى  عــدد  بلغ  حيث  ــة،  والي
فتوى،   2037 العلمي  املجل�ص  اإىل  الــــواردة 
موا�سلة  ل�سمان  يتجند  اجلميع  جعل  ما  وهو 
اأ�ساليب  العمل والن�ساطات الدورية مع احرتام 
احلفاظ  بغية  بها،  والعمل  املقدمة  والوقاية 
اأهم  اأحد  اأ�سمى والذي يعد  على النف�ص كهدف 
وفق  عليها  العمل  الواجب  ال�سريعة،  مقا�سد 
التحكم  غاية  اإىل  املتحدث  ذات  عليه  اأكــد  ما 

بانت�سار الفريو�ص وزوال هذا الوباء.
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ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

راأ�س العيونبيطامجزار�سريانةعني جا�سرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�سمولال�سمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

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

�سامح �سورية 
033322219

�سعدي م�سعودموفق الوردي
033268527

او�سن ليلىبورزان لويزةم�ستي �سمراء
033201352

مراد حممد مهديبوغبال ونا�سة
033333203

بلوني�س �سمري 
290332451

حمادي ح�سام الدينبلحاج اأمريةم�ستاري حممد
033898236

خماري عمار
033370259

قيقبةق�سباتاأوالد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأوالد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

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

اأبركان وفاء
033323439

ليتيم عمربلولة ح�سينة
066458

دغدغ الميةبن فيفي جميلة
033208174

لو�سيف اأ�سماءمعن�سري �سماح
033289312

بورا�س رحمة--بعزي هيبةبن يو�سف وفاءروبعي �سربينةرجيمي �سعيد

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

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

عطية اأ�سماء حي �سباق اخليل نهج اعمر بوذراع ال�سبت  27 جوان  2020
رقم 13/ 033253787

بيطام زكية 
033358093

مرزوق العيدقاري نور الهدى
033831771

منمينة كرميةدالندة فوؤاد

نظمت، املدر�سة العليا لالأ�ساتذة م�سعود زوغار 
بالعلمة �سرق والية �سطيف، اأ�سبوعا مفتوحا 
الطور  تالميذ  لفائدة  والتعليم  الرتبية  على 
�سهادة  اإجتيازاإمتحان  على  املقبلني  الثانوي 
البكالوريا من اأجل تقريبهم اأكرث من اجلامعة 
يف  املــوجــودة  بالتخ�س�سات  وتعريفهم 
ف�سال  بها،  االإلتحاق  و�سروط  املدر�سة 
التخرج  على  املقبلني  الطلبة  عــن 
الفر�سة  كانت  من اجلامعة، حيث 
منحهم  اأجــــــل  مــــن  مـــواتـــيـــة 
والن�سائح  التو�سيات  بع�ص 
عامل  ولوج  قبل  ال�سرورية 
ــرتة  ــف ال يف  الـــتـــدريـــ�ـــص 
املــقــبــلــة، وجــــاء هــذا 
يف  املفتوح  االأ�سبوع 
الذي  الركود  ظل 
املدر�سة  تعرفه 
مـــــنـــــذ مـــــدة 
توقف  ب�سبب 
الــــــدرا�ــــــســــــة 
الن�ساطات  واأغلب 
بـــ�ـــســـبـــب جــائــحــة 

كورونا.
العادة  عليه  جــرت  وكما 
الفارطة،  الــ�ــســنــوات  خـــالل 
لالأ�ساتذة  العليا  املدر�سة  ــاإن  ف
اأبـــوابـــهـــا  ــح  ــت ـــن ف مل تــتــخــلــف ع
بها  االإلتحاق  يف  الراغبني  للتالميذ 
البكالوريا،  �سهادة  يف  جناحهم  حال  يف 

اإفرتا�سيا  ــان  ك املنظم  االأ�ــســبــوع  اأن  ورغـــم 
باإنت�سار  املرتبطة  احلالية  االأو�ــســاع  ب�سبب 
اإدارة  مينع  مل  هــذا  اأن  اإال  كــورونــا،  فــريو�ــص 
بوقرورة  علي  الربوفي�سور  ح�سب  اجلامعة 
تقريب  حماولة  من  العليا(  املدر�سة  )مدير 
من  جمموعة  خالل  من  اجلامعة  من  التالميذ 
االأ�ساتذة  من  عــدد  قدمها  التي  املحا�سرات 
املخت�سني والتي متحورت حول طريقة اختيار 
املتح�سل  املعدل  وفق  اجلامعية  التخ�س�سات 

عليه والرغبات.
اأي�سا  مفتوحة  االإعالمية  االأيــام  كانت  كما 
من  التخرج  على  املقبلني  للطلبة  بالن�سبة 
املـــدر�ـــســـة، حــيــث مت تـــاأطـــري جمــمــوعــة من 
والتي  املدر�سة  اإدارة  طــرف  من  املحا�سرات 
بالن�سبة  التالميذ  مع  التعامل  كيفية  تخ�ص 
يف  التدري�ص  ب�سلك  �سيلتحقون  الذين  للطلبة 
املقبلة،  الفرتة  من  بداية  االأطـــوار  خمتلف 
غاية  يف  وتوجيهات  ن�سائح  منح  مت  حيث 
نظر  يف  التدري�ص  اأن  ال�سيما  للطلبة  االأهمية 
الدكتور بوقرورة لي�ص مهنة فقط بل ر�سالة لها 
قد�سية، ومت تقدمي جمموعة من املحا�سرات 
املخت�سني  االأ�ساتذة  من  جمموعة  طرف  من 
املتخرجني،  الطلبة  لــدى  التكوين  لتعميق 
ف�سال عن تخ�سي�ص بع�ص املحا�سرات لكيفية 
وكذلك  الــتــوحــد  ــال  ــف اأط فئة  مــع  التعامل 
والتكنولوجيا  االإتــ�ــســال  و�ــســائــل  توظيف 
ظل  يف  خا�سة  الدرا�سي  العمل  يف  احلديثة 
موؤخرا  االإت�سالية  الو�سائل  هذه  اأهمية  بروز 

يف فرتة احلجر ال�سحي. 

اأبواب مفتوحة لتالميذ الطور النهائي 
والطلبة املقبلني على التخرج 

نظمتها املدر�ضة العليا لالأ�ضاتذة م�ضع�د زوغار
�صطيف

عبد الهادي. ب   

�سهدت، بلدية قاي�ص بوالية خن�سلة موؤخرا، حملة تطوعية كربى متثلت يف تنظيف 

وتطهري املحيط، قام بها جمموعة من �سباب حي االأمري عبد القادر املعروف بحي الد�سرة 

منذ  عرفه  الذي  التهمي�ص  بعد  احلي  متطوعونبهذا  قام  اأين  باملدينة،  االأحياء  اأعرق  من  وهو 

اإخراج احلي من دائرة الظل، حيث عرفت  اأجل  اإمكانياته من  �سنة،بالتجند كل ح�سب   30 حوايل 

للمبادرة،  املتاحة  الو�سائل  من  وغريها  وجرافات  وجرارات  �ساحنات  وتوفري  مالية  مبالغ  جمع  العملية 

وانطلقت العملية من ال�ساحة الكربى باحلي التي كانت منذ �سنوات مفرغة عمومية لرمي القمامة 
لت�سمل خمتلف النقاط االأخرى. 

هذه العملية، �سهدت تهيئة املالعب اخلا�سة بالكرة احلديدية اإ�سافة اإىل تهيئة م�ساحة 

التنظيف بلغت  اأخرى عبارة عن حديقة �سغرية وم�ساحة خم�س�سة لالأطفال، حملة 

اأكد �سكان احلي علىتوا�سلها وا�ستمرارها من  اأول، اين  50% من العملية ك�سطر 

دعا  كما  �سنوات،  منذ  يعي�سها  التي  املعاناة  من  واإخراجه  احلي  تزيني  اأجل 

وكذا  االأعمال  ورجال  املح�سنني  املبادرة  هذه  على  القائمون  املواطنون 

خمتلف ال�سلطات على غرار م�سالح البلدية والدائرة، اإىل �سرورة 

تقدمي امل�ساعدة من اأجل موا�سلة م�سروعهم الت�سامني.

حملة تنظيف كربى حلي الد�سرة 
العتيق بق�ي�س

بعدما طاله الإهمال والتهمي�س..

م. �ص

خن�صلة

م. ع

نوارة. ب



طالب�ا برد العتبار له ك�ضرح ثقايف وكان الرد "مهينا" خن�صلة

نوارة. ب

�سوه�يل".. رحيل مف�ج�أ لذاكرة  امل�لك  "عبد 

منطقة االأورا�س الثق�فية والت�ريخية

قرار حتويل املركز الثق�يف "الوحيد" بق�ي�س اإىل مركز لالجئني االأف�رقة يثري بلبلة و�سط املثقفني
اخلمي�س  اأم�������س  م���ن  االأول  جت��م��ع 
بلدية  وف��ن��اين  مثقفي  م��ن  جمموعة 
والية  عا�سمة  غ��رب  كلم   22 قاي�س 
خن�سلة وهي الوالية املنتدبة اجلديدة 
اأمام مقر املركز الثقايف الوحيد املتوفر 
ثقافيا  �سرحا  يعد  وال��ذي  باملنطقة، 
م�سرحية  قامات  منه  تخرجت  هاما 
وفنية كبرية، منددين وحمتجني وذلك 
املحلية  ال�سلطات  تنقل  خلفية  على 
ورئي�س  ال��دائ��رة  رئي�س  راأ���س��ه��ا  على 
وامل�سالح  ال��ب��ل��دي  ال�سعبي  املجل�س 

االأم��ن��ي��ة اإىل ه��ذا االأخ���ري م��ن اأج��ل 
مركز  اإىل  احلا�سرين  وح�سب  حتويله 
التي  ال�سدمة  وهي  االأفارقة،  لتجميع 
املثقفة  الطبقة  غ�سب  كاأ�س  اأفا�ست 
هذا  اأون  خا�سة  العريقة،  باملدينة 
ال�سرح قد �سهد اإهماال خالل ال�سنوات 
االأخرية وُرفعت ب�ساأنه نداءات متكررة 
االأورا���س  كانت  املنا�سبات  عديد  ويف 
�سابقة  اأع����داد  يف  تابعتها  ق��د  ن��ي��وز 
الرد  ليعود  له  االعتبار  رد  اإىل  تهدف 
وك��ذا  ال��ث��ق��ايف  ال�����س��رح  ح��ق  يف  مهينا 

املعنية  نا�سدوا اجلهات  الذين  املثقفني 
هذا  مثل  واإي��ق��اف  التدخل  اأج��ل  م��ن 
ال��ق��رار امل��ج��ح��ف وامل��ه��ني ب��ح��ق احد 

مرافق الثقافة باملنطقة.
 كما ك�سفت م�سادر مطلعة لالأورا�س نيوز 
اأن قرار التحويل هذا قد و�سع يف عهد 
ال�سابق  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
اإنهاء مهامه على  نايلي ر�سيد الذي مت 
و�سوء  ف�ساد  ق�سايا  ب�سبب  عمله  راأ�س 
للنظر  الوالية  وايل  منا�سدين  ت�سيري، 
يف و�سعية املركز الذي ظل مهم�سا رغم 

و�سمة  اإىل  ليتحول  املثقفني  ن��داءات 
عار يف تاريخ املنطقة، وظل هيكال بال 
تاريخ  على  ي�سهد  الزال  اأنه  رغم  روح 
ثقايف عريق على غرار الر�سومات التي 
االأعمال  وبع�س  الفنانني  كبار  تركها 
امل�سرحية وكذا املو�سيقية، ناهيك عن 
عليها  تربت  التي  ال�ساخمة  مكتبته 
العريقة  وخ�سبته  متالحقة  اأج��ي��ال 
وتتويجات  جناحات  على  �سهدت  التي 
ظلت مفخرة بالن�سبة ملثقفي البلدية.
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يرحل �ملربي و�لن�صاط �جلمعوي �ملثقف و�ملهتم بالبيئة وبالرتبية �الأ�صتاذ "عبد �مللك �صوهايل" فجاأة حتت �أنظار �لوجع �لذي �غتال قلوب �أحبائه 
و�أ�صدقائه وممن عاي�صو� حلظات من حياته، تاركا ور�ءه فر�غا كبري� يف �ل�صاحة �لثقافية و�لتاريخية �الأور��صية و�جلز�ئرية، حيث كان يقول 

"كان ولعي بالبحث �لتاريخي و�لرت�ث �إىل جانب معانقة �لقلم و�لورق، الأنني �صغوف بالكتابة، و�أمنيتي �أن �أترك �صيئا مكتوبا قبل مغادرتي للد�ر 
�لفانية"، لينهي "د�ء �لكورونا" حياة منا�صل حق وقامة من قامات وكنوز �الأور��س.

�أم�س �الأول، 25 جو�ن 2020 تناقلت مو�قع �لتو��صل �الجتماعي خرب وفاة �الأ�صتاذ �ملربي و�الأب �لروحي للجميع "عبد �مللك �صوهايل" 
عن عمر ناهز 70 �صنة حتت �صدمة �لذين عرفوه �إن�صانا طيبا حمرتما ومثقفا ترعرع بني جبال �الأور��س �ل�صاخمة، عزى خاللها رو�د هذه �ملو�قع 

�مل�صاب �جللل لذي �أمل بهم، �أين وري �لرثى مبقربة بوزور�ن �أم�س �جلمعة.

الرجل الوطني �صديق البيئة يرتجل

االأورا�س  منطقة  ذاكرة  الوطني  �سوه�يل" الرجل  امللك  �سديق البيئة ورئي�س جمعية اأ�سدق�ء احلظرية الوطنية بلزمة"عبد 

ك�ن يح�سر لكت�ب خ��س برتاث املنطقة والت�ريخ
 و�سجل �سه�دات حية مع املج�هدين

�سمن اللقاءات التي جمعت االأ�ستاذ "عبد املالك �سوهايل" 
بيومية االأورا�س نيوز، حتدث مطوال عن طفولته وحفظه 
االأورا���س، ودخوله جمال  اإحدى قرى  الكرمي يف  للقراآن 
االأورا�سي،  بالتاريخ والرتاث  والتعليم واهتمامه  الرتبية 
 1950 نوفمرب  الثالث  مواليد  "من  قائال:  حينها  كتب 
بقرية الرحوات بببلدية حيدو�سة والية باتنة، فتحت 
عيني يف كنف عائلة تتاألف من الوالد والوالدة وخم�سة 
اخوة، كنا نعي�س داخليا يف رحاب القراآن الكرمي، الوالد 
املعروف  وهو  املنطقة،  اأعالم  من  عالمة  كان  اهلل  رحمه 
بال�سيخ �سوهايل بلقا�سي، كان يعلم اأبناء املنطقة درو�س 
نبوية  و�سرية  وتف�سري  فقه  من  ال�سرعية  والعلوم  اللغة 
وتاريخ ا�سالمي، اإىل جانب حتفيظنا القراآن الكرمي، اأما 
اعتمادا  الدوار،  �سكان  مع  اأغلبيتنا  نعي�س  فكنا  معي�ستنا 
�سغري  منذ  والدواجن،  املوا�سي  وتربية  الزراعة  على 
بداأت حفظ القراآن الكرمي على يد الوالد وبع�س �سيوخ 
بلقا�سم  بوعلي  ال�سيخ  منهم  واأذك��ر  اهلل،  رحمهم  ال��دوار 
واأحمد بولعريف وحممد ال�سالح بوعافية، لكن تكويني 

االأول كان على يد الوالد الذي ربانا تربية قراآنية".
والتعليم،  للرتبية  الكثري  قدم  بكونه  املالك  عبد  ويعتز 
فهو الذي كان ي�ست�سهد باملراحل العديدة التي خا�سها يف 
هذا املجال، يذكر ذلك يف قوله: "التحقت بالتعليم �سنة 
واجب  اأداء  بعد  مبروانة  م�سيكة  زيزة  مبدر�سة   1969
والتحقت  املف�سلة  مهنتي  اإىل  عدت  الوطنية،  اخلدمة 
�سهادة  على  حت�سلت  حيث  للرتبية  التكنولوجي  باملعهد 
ثانيا  وانتدبت  االأول،  اجل��زء  للرتبية  العليا  الكفاءة 
الكفاءة  �سهادة  1983 وحت�سلت على  �سنة  املعهد  لنف�س 
التدري�س  يف  اأيامي  اأع��ز  اأم�سيت  الثاين،  اجل��زء  العليا 
وكنت حمبا ملهنتي وجنحت فيها اأميا جناح، الأنني مار�ستها 

عن حب وقناعة وحببت اأبنائي وبناتي فيها".
ملحقا  1989 وكان  الرتبية يف عام  اإىل مديرية  انتدب 
اإداريا مكلفا باالإعالم  بديوان مدير الرتبية، ثم و�سيطا 
ق�ساها  مدة  واأطول  واجلمعيات،  النقابات  مع  والعالقات 
رئي�سا ملكتب الن�ساط الثقايف  والريا�سي، حيث كان يردد 
دائما "اعتز كثريا اأنني قدمت الكثري للرتبية والتعليم".

كان لالأ�ستاذ عبد املالك �سوهايل بعد تقاعده 
اأن يراأ�س جمعية اأ�سدقاء احلظرية الوطنية 
نظرا حلبه لكبري للبيئة، تقول رئي�س املكتب 
بلزمة  الوطنية  احلظرية  جلمعية  البلدي 
يف  بو�سالغم  عائ�سة  ال�سيد  التوتة  بعني 
�سهادة عن املرحوم: "عرفناه ب�سو�سا متوا�سعا 
والبيئة  اجلمعوية  ل��الأع��م��ال  حمبا  طيبا 
بالرتاث،  عالقة  ل��ه  م��ا  وك��ل  والتاريخية، 
الثانويات"  "بني  اأول من جلب ن�ساطات  ويعد 
 29 يف  اأن��ه  جيدا  اأت��ذك��ر  اآن���ذاك،  للمنطقة 
2017،  قام بغر�س ما يربو عن  اأكتوبر عام 
1200 �سجرة بجبل حمادة، حيث كان مهتما 
الثاين  وال��دي  تخ�سر  باتنة  بالبيئة،   جدا 

واأحد كنوزها املعطاءة يف هذا املجال". 
مو�سحا:  درغ���ال  �سامي  االأ���س��ت��اذ  وي�سيف 
"اأعماله التطوعية التي كان يحبها كثريا لقد 
�ساهم يف تعزيز �سالمة كوكب االأر�س، وذلك 
بالدعم والتمويل لغر�س االأ�سجار يف االأماكن 
غر�س  اجنازاته  اأكرب  ومن  واخلا�سة،  العامة 
يف  اأ���س��دق��ائ��ه  م��ع  �سجرة   1000 م��ن  اأك���رث 
اجلبال، كان من حمبي الطبيعة...الغابة هي 
كنز من كنوز الطبيعة وذلك بتلونها االأخ�سر 
ال�ساحر الذي يريح النف�س والعقل واجل�سد، 

فهي الرئة الطبيعة لالأر�س".
يف  اأع����راب  حكيم  االأ���س��ت��اذ  يكتب  ح��ني  يف 
�سهادته عن املرحوم عبد املالك: "من مواليد 
1950 ببلدية حيدو�سة ابن لعامل من علماء 
عن  يعرف  كان  كما  بلقا�سي  ال�سيخ  الزيتونة 
بقرية  الكتاب  يف  تعلم  امل��ال��ك،  عبد  االأخ 
بلقا�سم  �سي  مثل  م�سايخ  يد  وعلى  الرحوات 

امل�سايخ،   من  وغريهم  وال��ده  يد  وعلى  وزاين 
التعليم  بثانوية  التحق  اال���س��ت��ق��الل  وم��ع 
االأ�سلي حيث نال ال�سهادة االأهلية ثم التحق 
انتدب اىل مديرية  التعليم كمعلم ثم  ب�سلك 
الن�ساط  مكتب  كرئي�س  وا�ستغل  الرتبية 
يحب  نا�سط  ك��ان  طويلة،  ل�سنوات  الثقايف 
كل  يف  ال��دائ��م  احل�سور  عنه  معروف  مهنته 
املنا�سبات الوطنية والدينية كمن�سط ومقدم 
ن�ساطه  ازداد  تقاعد  وح��ني  كمتدخل،  اأو 
يف  الدائم  ح�سوره  �سجل  حيث  اأك��رث،  ب�سكل 
املجاهد  متحف  مبعية  التاريخية  املنا�سبات 
اأو مبعية اجلمعيات �سواء التي هو فيها كع�سو 
اأو  وال��رتاث  للثقافة  حيدو�سة  جمعية  مثل 

جمعية حظرية بلزمة التي يراأ�سها اأو غريها 
اأو  ال��والي��ة  داخ��ل  الثقافية  اجلمعيات  م��ن 
خارج الوالية، وبحكم خربته الطويلة التي 
الن�ساط  مكتب  كرئي�س  مهمته  من  اكت�سبها 
اأن��ه  ال�سيما  اجلميع  اح���رتام  ن��ال  ال��ث��ق��ايف 
اأنيق  متميز،  مثقف  الل�سان،  بف�ساحة  يتميز 
الكلمات  اختيار  يح�سن  ب�سو�س  و�سيم  املظهر 
وبكل  متوا�سع  ي�سادفه،  من  كل  خماطبة  يف 
يف  يكفي  ال  املالك  عبد  االأخ  ن�ساط  �سراحة 
تخ�س�س  اأن  ي�ستحق  فهو  عابرة  كلمات  حقه 
ودوره  ن�ساطه  ع��ن  للحديث  �سفحات  ل��ه 
واجلمعوي  واالجتماعي  والثقايف  الرتبوي 

رحمة اهلل عليه".

حياة  م��ن  بع�س  ع��ن  اأك��ت��ب  واأن���ا  يح�سرين 
به  لقائي  �سوهايل  امللك  عبد  واملثقف  املربي 
 ،2020 لعام  للكتاب  الوطني  ال�سالون  يف 
والتاريخي  الرتاثي  باجلانب  كثريا  اهتم  اأنه 
ي�سدر  اأن  على  يعمل  اأنه  وحدثني  باملنطقة، 
قائال:  اجل��ان��ب��ني،  ه��اذي��ن  يف  موؤلفه  قريبا 
والرتاث  التاريخي  بالبحث  كثريا  "اهتممت 
اإىل جانب معانقة القلم والورق، الأنني �سغوف 
عن  كثرية  حية  �سهادات  جمعت  بالكتابة، 

جماهدي املنطقة، كما ح�سرت عديد القاءات 
 ": �ساحكا  ي�سيف  والثقافية"،  التاريخية 
اأخي �سليم �سوهايل اأن�سط مني يف هذا اجلانب 
اأين األف العديد من الكتب التي تناولت تاريخ 
ان  ذلك  فعل  اأعتزم  لكنني  املنطقة،  وت��راث 

�ساء اهلل".
يف  به  لقاء  يجمعني  اأن  اأي�سا  املقرر  من  كان 
وكتابتها  باالأمازيغية  الكتب  اأح��د  ترجمة 
وهي  ب��اجل��ري��دة  نغ"  "اأورا�س  �سفحة  يف 

االأورا����س،  ت��راث  تتناول  اأ�سبوعية  �سفحة 
اجلريدة  مبقر  معنا  حا�سرا  �سيكون  اأنه  قال 
الق�ساء  لكن  الكورونا،  جائجة  انق�ساء  بعد 
يومها  االأمنيات،  هذه  من  اأ�سرع  كان  والقدر 
قبل  مكتوبا  �سيئا  اأت��رك  اأن  :"واأمنيتي  قال 

مغادرتي للدار الفانية".
�سوهايل"  امل��ال��ك  "عبد  الفقيد  اهلل  رح��م 
واأ�سكنه ف�سيح جناته، عزائنا الكبري خل�سارة 

االأورا�س واجلزائر لهذه القامة املعطاءة.

وع���ن ���س��ه��ادة ال��دك��ت��ور ط����ارق  ث��اب��ت رئ��ي�����س جمعية 
عبد   املرحوم  حق  يف  باتنة  لوالية  الثقافية  ال�سروق 
على  تعرفت  ما  اأول  "تعرفت  فيكتب:  �سوهايل  املالك 
االأ�ستاذ عبد املالك رحمه اهلل ملا كنت تلميذا  بثانوية 
الثقايف  للن�ساط  الدين االأيوبي وكان هو م�سوؤوال  �سالح 
يف  الوالية  اأمثل   كنت  حيث  بباتنة،  الرتبية  مبديرية 
بحكم  وك��ان  ال�سعر،  جم��ال  يف  الثانويات  بني  م�سابقة 

من�سبه يدعمني وي�ساعدين ويوجهني.
لوالية  الثقافية  ال�سروق  تاأ�س�ست جمعية  بعدها وحني 
اأبرز   اأحد  املالك  عبد  االأ�ستاذ  كان   2003 �سنة  باتنة 
تتاأخر  ال  التي  باتنة  مدينة  يف  الثقافية  ال�سخ�سيات 
عن اأي ن�ساط  ننظمه، خا�سة اأنه كان يحدثنا دائما عن  
فقيها  كان   الذي  بلقا�سي  ال�سيخ  االأديب  العالمة  والده 
و�ساعرا، وكم  متنى املرحوم عبد املالك اأن يجمع  �سعر 
والده امل�ستت هنا وهناك ويطبعه يف ديوان، وقد طلبت 
على  بن�سره  ال�سروق  جمعية  وتتكفل  يجمعه  اأن  منه 

نفقتها.
وكان االأ�ستاذ عبد املالك يزورين ب�سفة م�ستمرة يف مقر 
منزله-  من  بوعقال-القريب  بحي  املتواجد  اجلمعية 
اأوال�سجاالت  الفكرية  امل��ط��ارح��ات  بع�س  في�ساركني 
املوجودة  الكتب   من  كتابا  مني  ي�ستعري  اأو  الثقافية 
اأ�س�سها  التي  جمعيته  اأم��ور  على  ي�ستغل  اأو  املكتبة،  يف 
�ساأعترب مقرك هو  بلزمة-  ويقول يل مازحا  -جمعية  

جلمعيتي حتى اأح�سل على مقر.

وكنا كثريا ما نلتقي خارج والية باتنة حني تتم دعوتنا 
تقام   التي  والتاريخية  الثقافية  التظاهرات  من  للكثري 
حمجوب  كمال  االأ�ستاذ  رفقة  ياأتي  وك��ان  وهناك،  هنا 
وال�ساعر بلقا�سم عمار حكيم، وقد كان املرحوم خري  من 

ميثل باتنة ثقافيا وتاريخيا ب�سهادة اجلميع.
و�ساء اهلل تعاىل اأن نكرمه ونحتفي به يف املعر�س الوطني 
للكتاب يف طبعته الثانية يف دي�سمرب 2018 رفقة �سيخه 
املرحوم العالمة ال�سعيد وزاين، وقد بكى حلظة تكرميه 
وقال يل باحلرف اأنه لن ين�سهذا  اليوم الأنها املرة االأوىل 
التي يكرم ويحتفى به يف واليته وكانت زوجته  الفا�سلة 

معنا �ساهدة على هذه الكلمات البليغة املوؤثرة.

جمع متنى  الذي  �سوه�يل" االبن  امل�لك  "عبد 
 وطبع �سعر والده

رق����������ي����������ة حل����م����ر
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الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة

التعريف:
ا�سم �سغري ال�سب ؟

ال�سبكة العمالقة

من اأجل العثور على كلمة ال�سر 
ما عليكم اإال ت�سطيب الكلمات

اأقوال وحكم
ـ كلم مالأنا حياتنا، خفت خ�سيتنا من فقدانها.

ـ  )اأالن(ـ  
ـ اإن ما يعرت�ص طريقك هو األذي يجعلك ت�سقها.

ـ  )مارك اأوريل(.
ـ  ال ت�سل لتكون يف ماأمن من االأخطار، بل لتواجهها 

بدون اإرجتاف، وليكون لك اجللد على حتمل االمل.  
)طاغور(.

ـ  ما اأنبل القلب احلزين اللذي ال مينعه حزنه من اأن 
ين�سد اأغنية مع القلوب الفرحة.

- )جربان(.
ـ  راحة اجل�سم يف قلة الطعام، وراحة النف�ص يف قلة 

االآثام، وراحة القلب يف قلة االهتمام، وراحة الل�سان يف 
قلة الكالم.

.)  -)ثابت بن مرةرّ
 ـ اإن املال ال ي�سنع لك االأ�سدقاء، بل يهبك فقط اأعداء 

من نوعية اأف�سل 
-)ميلغان(. 

ـ ال يقعدن اأحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، 
وقد علم اأن ال�سماء ال متطر ذهبًا وال ف�سة .

ـ عمر بن اخلطاب .
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مول الطاك�شي
قالك هاذو اربعة �سحاب طلعو يف طاك�سي و معندهوم�س 

با�س يخل�سو ..
تفاهموا يهربوا كي حتب�س الطاك�سي ...

و  الطاك�سي  حب�سو  اتفقوا  ك��ان  وكيما 
راحو فيه و كي و�سلو حلوا البيبان 

و ه��رب��وا ورج��ل��ي��ه��م ت�����س��رب يف 
ظهرهم من كرثة اجلري ..

لقاو باطيما طلعو الطابق االأول..
الطابق الثاين.. الثالث..

ل�سقو يف احليط و قعدوا �ساكتني 
ال نف�س ال ح�س ال حركة... 

و  �ساحبه  م�س  منهم  واحد  اأومبعد 
قاله : يا درا وا�س �سار ملول الطاك�سي 

وا�س  فهمونا  الطاك�سي  م��ول  هو  اأن��ا  يالودي   : قاله 
حلكاية يرحم والديكم؟!.

ذوقو ولّ يلّقم
كان اأحد االأ�سخا�س كل يوم يرى مت�سول جوار منزله 

ويعطيه 1000 دينار

ظل الرجل على هذه احلال ملدة عام كامل
ويف يوم من االأيام اأعطى للمت�سول 800 دينار فقط 

ا�ستغرب املت�سول وقال لنف�سه 800 دينار اأف�سل من ال 
�سيء ..

دينار   500 املت�سول  يعطي  الرجل  �سار  �سهر  وبعد 
فقط 

يتمالك  ان  ي�ستطع  ومل  امل��ت�����س��ول  تعجب 
نف�سه٫ف�ساأل الرجل وقال له: كنت تعطيني 
نق�ست  ثم  كامل  ع��ام  مل��دة  دينار   1000

و�سارت 800 دينار واالآن 500 دينار ملاذا؟
�سغار  اأوالدي  ك��ان  ال�سابق  يف  ال��رج��ل:  رد 

وكنت مي�سور احلال ..
وم�ساريف  اجلامعة  دخلت  الكبرية  اإبنتي  واالآن 

اجلامعة كثرية وال اأ�ستطيع حتملها ..
زادت  وطبعا  اجلامعة  ال��ث��اين  ول��دي  دخ��ل  وبعدها 

امل�ساريف ..
عندها �ساأله املت�سول: وكم عدد اأبنائك ؟

قال الرجل: اأربعة ..
قال املت�سول: واإن �ساء اهلل ناوي تقري اأوالدك كامل 

على ح�سابي؟!.

معلومات م�سلية

القرب 
وال�ساهد

اأمثال �سعبية

ال�سني  قامت  فقط  �سنوات  خم�ص  ظــرف  يف   •
ميرتو  وع�سرين  وخم�ص  مــطــارا  ثــالثــني  ببناء 
اآالف  وعــ�ــســرة  الــعــامل  يف  ج�سور  اأطـــول  وثـــالث 
كيلومرت  األــف  واأربــعــني  حديدية  �سكك  كيلومرت 

طرق �سريعة وخم�ص ناطحات �سحاب.
ما  يتذكر  االإن�سان  يجعل  العينني  اإغما�ص   •
ــا  اإرادي ال  اأعيننا  نغم�ص  لذلك  ب�سهولة،  ين�ساه 

عند حماولة التذكر.
الذكريات  مي�سح  قد  للذكرى  ال�سور  التقاط   •
النف�ص  علماء  احد  واأكد  عليها  احلفاظ  من  بدال 
للكامريا  انتباهك  ياأخذ  ال�سورة  "التقاط"  اأن 

اأكرث من احلدث نف�سه.
لعبه  ــاء  ــط اإع طفلك  على  تفر�ص  عندما   •
اخلــوف  تعلمه  ــاإنــك  ف يــبــكــون  اآخــريــن  الأطــفــال 

واجلنب والكبت.
 30 ملدة  حياته  من  ي�ستكي  ل�سخ�ص  • اال�ستماع 

دقيقة له تاأثري �سلبي على ال�سحة النف�سية.
اأف�سل  االألوان  متييز  على  قدرة  لديهن  • الن�ساء 
يف  الن�ساء  يتفوقون على  الرجال  اأما  الرجال،  من 

تتبع االأج�سام التي تتحرك ب�سرعة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على عبد ال�سمد 

�ساف �سوفة ويف �سوفتو 
نكر، اإذا لقيتهم ثالثة 
راهي انثى واإذا لقيتهم 

زوج راهو ذكر

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�سابع والع�سرون 

من �سهر جوان
1548 ـ العثمانيون يحتلون مدينة تربيز والتي 
يف  وذلك  ال�سفوية  الدولة  مدن  اأهم  اأحد  تعترب 

عهد ال�سلطان �سليمان القانوين.
1857 ـ �ست  قبائل من منطقة �سالطة بنواحي 
الفرن�سي  االحــتــالل  لقوات  تت�سدى  وزو  تيزي 
انطالقا  املنطقة  بهذه  التوغل  حتاول  كانت  التي 

من جهة اأقبو.
باإر�سال  قرارا  تتخذ  املتحدة  الواليات  ـ   1950
وذلــك  الــكــوريــة  ــقــارة  ال ل�سبه  اأمريكية  قـــوات 

ملحاربة كوريا ال�سمالية.
1954 ـ افتتاح اأول مفاعل نووي الإنتاج الطاقة 

الكهربائية بالقرب من مو�سكو.
الفرن�سيني  واجلنود  للمحاربني  بيان  ـ   1960
املفاو�سات  تتكلل  اأن  يودون  اجلزائر  يف  القدماء 
ــالل االأيـــام  ـــالق الــنــار ويــنــتــظــرون خ بــوقــف اإط
ال�سباب  الفرن�سيني  اآالف  اإعالن  القادمة  القليلة 
الذي كافحوا طوال عدة �سنوات مت�سكهم بال�سلم.

ي�سرح  ديغول  �سارل  الفرن�سي  الرئي�ص  ـ   1961
تق�سيم  �سيتم  املفاو�سات  ف�سل  حــال  "يف  بــاأنــه 

اجلزائر ب�سفة موؤقتة" .
يف  اآيل  نقود  �سحب  جهاز  اأول  تركيب  ـ   1967

العامل يف مدينة لندن.
ال�سفر  جلــواز  املوؤ�س�ص  االأمــر  تنفيذ  ـ   1969

الوطني.
جيبوتي. ا�ستقالل  عن  االإعالن  ـ   1977

جمهورية  تغزو  اليوغو�سالفية  القوات  ـ   1991
�سلوفينيا بعد يومني من اإعالنها اال�ستقالل.

بن  حمد  ال�سيخ  قطر  دولة  عهد  ويل  ـ   1995
والده  على  �سلمي  بانقالب  يقوم  ثاين  اآل  خليفة 

ال�سيخ خليفة بن حمد اآل ثاين ويتوىل احلكم.
القادة  اأحد  مهيدي،  بن  العربي  عائلة  ـ   2001
�سكوى  يـــودع  اجلــزائــريــة،  لــلــثــورة  الع�سكريني 
�سد  جرائم  بتهمة  اأو�سارا�ص  بول  اجلــرال  �سد 

االإن�سانية.
بلري  توين  الربيطاين  الــوزراء  رئي�ص  ـ   2007

ي�ستقيل من من�سبه، وجوردون براون يخلفه.
يف  من�سبه  عــن  يتنحى  غيت�ص  بيل  ـ   2008
بالتفرغ  لرغبته  وذلــك  مايكرو�سوفت  موؤ�س�سة 

الأعمال موؤ�س�سته اخلريية  .
يكلف  �سليمان  مي�سال  اللبناين  الرئي�ص  ـ   2009
�سعد الدين احلريري بت�سكيل احلكومة اجلديدة 

وذلك بعد ت�سميته من 86 نائبا يف الربملان.
�سيدي  املخلوع  املــوريــتــاين  الرئي�ص  ـ   2009
من�سبه  من  ي�ستقيل  اهلل  عبد  ال�سيخ  ولد  حممد 
وطنية  وحدة  حكومة  بتعيني  قيامة  بعد  ر�سميا 
جديدة لكي يت�سنى اإجراء االنتخابات الرئا�سية 
الع�سكريني  مع  اتفاق  اإطــار  يف  وذلــك  �سهر  خالل 

الذين اأطاحوا به.
ت�سدر  الدولية  اجلنائية  املحكمة  ـ   2011
وجنله  الــقــذايف  معمر  العقيد  بتوقيف  مــذكــرة 
اال�ستخبارات  جــهــاز  ورئــيــ�ــص  االإ�ـــســـالم  �سيف 
�سد  جرائم  ارتكاب  بتهمة  ال�سنو�سي  اهلل  عبد 
القتال  خلفية  على  ــك  وذل ليبيا  يف  االإن�سانية 

الدائر يف ليبيا بعد اندالع ثورة 17 فيفري.
اأكرث  تقتل  الباك�ستان  يف  حر  موجة   -  2015

من 1300 خالل �سهر.
االإلكرتونية  الهجمات  مــن  �سل�سلة   -  2017

جتتاح بع�ص املواقع الر�سمية يف اأوكرانيا.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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ياكل مع الذيب ويبكي مع الراعي

حكـــمة
ي�صعب  ال�����ب�����ك�����اء  ك����ث����ر  ت����ك����ن  مل  اإذا 
االبت�صامة ب���ل���ذة  االإح�������ص���ا����س  ع��ل��ي��ك 

� ماذا تف�سل اأن تاأكل يف ال�سيف يا 
�سي عالوة؟

نذير بوعلي اأم البواقي
غ��ريه..ب��ارد  وال���س��يء  الباطوط 
خفيف ظريف..ثالثة يف واحد؟!.

� ما الفرق بني احلياة واملوت يا �سي 
عالوة؟

ليندة.ق تب�سة
وال��ث��اين  جميلة  ك��ذب��ة  االأوىل 
احلالني  يف  م��وؤمل��ة..ون��ح��ن  حقيقة 
جمبورين على العي�س والتعاي�س؟!.

�سي  ي��ا  ب��راأي��ك  ال�سعيد  ه��و  م��ن   �
عالوة؟

لزهر نافع �سوق نعمان
ظروفه  ت��ك��ون  م��ن  ه��و  ال�سعيد 
منا�سبة ملزاجه، لكن االأ�سعد هو من 

منا�سبا  مزاجه  يجعل  اأن  ي�ستطيع 
حت��دد  م���ن  اأن  ظ��������رف..اإذن  الأي 

موقعك؟!.
� ما هو اأ�سواأ من اأن جتد نف�سك يف 

عر�س البحر؟
حممد.ي تب�سة
ط����ول  يف  ن���ف�������س���ك  جت�����د  اأن 

الياب�سة!!.
�سي  يا  حياتي  كاره  روحي  حا�س   �

عالوة زعمة وا�س عندي؟
ناجي لعيا�سي ب�سكرة
ع��ن��دك احل��ق وال ���س��يء غ��ريه ما 

تو�سو�س روحك؟؟!.
� �سبعتنا مقرو�س يا �سي عالوة؟

عبدو بوحلية تب�سة
كول ب�سحتك؟!.

�سورة م�سحكة

حتية حارة
 يف هذا 
ال�سيف 
احلار؟!



بن �ستول.�ص

خن�صلـة

�صطيف

احلماية املدنية ت�ا�ضل عمليات الإخماد

اأم البواقـي

اندالع حرائق منذ عدة اأيام بحمام 
قرقور وتا�سودة

حرائق تاأتي على 19 هكتار من املحا�سيل

الك�سف عن ور�سة �سرية ل�سوائل 
ال�سيارات املغ�سو�سة بعني مليلة

اأم البواقـي

الدرك اأوقف اجلاين

توا�سل فرق احلماية املدنية على م�ستوى 
ومدعمة  �سطيف  والي��ة  �سمال  بوقاعة 
بالوحدة الرئي�سية �سطيف عمليات اإخماد 
التوايل  على  الثالث  لليوم  اأدغ��ال  حريق 
بدوار اأوالد عياد )جبل بوقريط( ببلدية 
حمام قرقور، والذي اجتاح م�ساحة حوايل 
واحل�سائ�س،  االأدغ��ال  من  هكتارا   20 من 
العلمة  املدنية  احلماية  فرق  جهتها  ومن 
وجميلة ال تزال يف مواجهة حريق غابة 
الذيبة  ب�سعبة  ان��دل��ع  وال���ذي  واأدغ����ال 

واندلع  تا�سودة،  ببلدية  لغفافرة  مبنطقة 
احلريق يوم االأربعاء وهو متحكم فيه حلد 

ال�ساعة ح�سب م�سالح احلماية املدنية.
كما متكنت فرق احلماية املدنية بعمو�سة 
مزرعة  حريق  اإخ��م��اد  من  الكبرية  وع��ني 
ببلدية  بوعمران  دوار  ال��رق��اب  مب�ستة 
ع��م��و���س��ة، وق����درت اخل�����س��ائ��ر ب��اح��رتاق 
القمح  حم�سول  م��ن  ه��ك��ت��ارات   4 ح��وايل 
ممتلكات  وحماية  زيتون،  �سجرة  و100 

فالحية.

بوالية  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة  م�سالح  �سجلت 
من  ك��ل  م�ستوى  ع��ل��ى  ح��رائ��ق   3 خن�سلة، 
الطويلة،  وعني  وتاوزيانت  ان�سيغة  بلديات 
التي  احلرائق  على  ال�سيطرة  من  متكنت  اأين 
املحا�سيل  من  هكتار   19 من  اأزي��د  على  اأت��ت 

الزراعية.
ن�����س��وب حريق  ان�����س��ي��غ��ة  ب��ل��دي��ة  وع���رف���ت 
حوايل  اإت��الف  اإىل  اأدى  فالحية  مب�ستثمرة 
قائم  زرع  هكتارات  و3  ح�سيدة  هكتار   12
وحوايل 50 كومة تنب، فيما مت حماية بع�س 
تدخل  بف�سل  املجاورة   واملناطق  املحا�سيل 

�سجل  ح��ني  يف  ان�سيغة،   املدنية  احلماية 
احلريق الثاين ببلدية تاوزيانت، والذي اأتى 
مت على حوايل 2 هكتار ح�سيدة و0.5 هكتار 
زرع قائم قبل اأن تتمكن م�سالح احلماية من 
اأنقا�س زرع قائم جماور وبع�س املمتلكات على 
غرار حمطة توزيع الغاز، اأما احلريق الثالث 
فقد �سجل مبنطقة بكار ببلدية عني الطويلة 
اأدى  اأتلف ح�سيدة �سعري ياب�سة، كما  والذي 
اإىل اإتالف حوايل 5 هكتار ح�سيدة و6 حزم 
تنب حيث متكنت م�سالح احلماية من حماية 

حما�سيل جماورة.

الق�سائية  ال�سرطة  عنا�سر  اأم�س،  متكنت 
مبدينة عني مليلة، من ك�سف ور�سة �سرية 
اأ�سفرت  اأين  املغ�سو�سة،  ال�سيارات  ل�سوائل 
عن  امل�ستودعات  اأح���د  تفتي�س  عملية 
املحركات،  تربيد  ماء  دلو   2000 حجز 
و5  قال�س"،  "الالف  من  دلو   800 وك��ذا 
 1000 ب�سعة  مغ�سو�سة  مياه  خ��زان��ات 

فارغ  دل��و   3000 وك��ذا  خ���زان،  لكل  ل��رت 
معتربة  لكميات  باالإ�سافة  للمالأ،  جمهز 
املغ�سو�سة،  الال�سقة  الورقية  اللوائح  من 
املتورط يف  مع  التحقيقات  هذا وتتوا�سل 
نيابة  على  قريبا  عر�سه  ليتم  الق�سية، 

حمكمة عني مليلة للف�سل يف ق�سيته.

لقيت الطفلة "اإ�سراء.ك" البالغة من العمر �سنتني حتفها 
مبنطقة ڤرن الكاف ببلدية بني عزيز �سمال �سطيف اإثر �سقوط 

�سهريج ماء عليها ببيت اأخوالها، حيث تدخلت احلماية املدنية 
لنقل ال�سحية اإىل م�ست�سفى بني عزيز، يف حني فتحت اجلهات 

االأمنية حتقيقا يف احلادثة.

ت�سبب ا�سطدام بني �سيارتني بالطريق الوالئي رقم 152 
بالقرب من م�ستة اأوالد حمودة ببلدية اأحمد را�سدي يف اإ�سابة 

بني  اأعمارهم  ترتاوح  اخلطورة،  متفاوتة  باإ�سابات  اأ�سخا�ص   05
29 و60 �سنة، حيث قدمت لهم االإ�سعافات االأولية الالزمة بعني 

املكان ومت نقلهم اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت بالعيادة املتعددة 
اخلدمات وادي النجاء.

توفيت ليلة اأول اأم�ص، ممر�سة على م�ستوى م�ست�سفى حممد 
بو�سياف مبدينة اأم البواقي، بعد اأن اأ�سيبت بفريو�ص "كورونا" 
خالل عملها على م�ستوى الق�سم، يف وقت �سجل اإ�سابة عدد من 
املمر�سني مبت�س�سفى زرداين �سالح مبدينة عني البي�ساء وعني 
مليلة واأم البواقي، ما �ساهم يف عجز كبري على م�ستوى اأق�سام 

عالج "كورونا" باملوؤ�س�سات اال�ست�سفائية.
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�سي الأورا�سي..
الو�سع ماعاد�ص يطمن ويب�سر باخلري ... 
تاأخري...  دون  الزيادة  يف  ما�سي  الوباء 
امل�ست�سفيات  على  ال�سغط  زاد  واال�ستهتار 
برجلينا  للموت  رايحني  كــبــري...  ب�سكل 
واالأمر خطري... ويف النهاية نلومو الوايل 

وامل�سوؤول والوزير...

hamzalaribi005@gmail.com

اأب يذبح ابنه من الوريد اإىل الوريد ب�سطيف
وجب الكالم

انطالقا من الت�سريح االأخري لوزير ال�سحة وال�سكان 
الذي  بوزيد  بن  الرحمن  امل�ست�سفيات" عبد  و"اإ�سالح 
قال فيه باأن املنظومة ال�سحية يف اجلزائر قد ف�سلت 
ب�سبب زيادة يف عدد ال�سكان فاإنه ميكننا حتديد امل�سكلة 
يف العديد من القطاعات وهي اأن من كانوا "ي�سريونها" 
اليوم  "احييني  طريقة  على  ذلك  يفعلون  كانوا  قد 
واقتلني غدوة"، مبعنى اأن امل�سوؤولني يف زمن الع�سابة 
وكما  املثالية  بالطريقة  البالد  خدمة  تهمهم  تكن  مل 
م�ساريع  �سفقات  يوقعوا  اأن  يهمهم  كان  ما  بقدر  يجب 
العديد  اأن  ورغــم  غري،  ال  "ظرفية"  قوانني  وميــرروا 
الع�سابة  زمن  يف  املتعاقبة  احلكومات  يف  الــوزراء  من 
مل يرتددوا ولو مرة يف ذكر "برنامج فخامة الرئي�ص" 
برنامج  ــه  اأن على  مــرة  كل  يف  ي�سفونه  كانوا  والــذي 
متعلقا  يكن  مل  ذلك  يف  احلديث  اأن  املدى" اإال  "طويل 
اإن  بل  املجاالت  خمتلف  يف  التنموية  بامل�ساريع  رمبا 
برنامج فخامته الذي اأوحي لنا باأنه طويل االأمد قد 
عن  كان  قد  احلديث  اأن  اأي  "�سخ�سيا"  م�سروعا  كان 
"اال�ستيالء على ال�سلطة الأطول مدة ممكنة"  م�سروع 

ال جت�سيد م�ساريع وبرامج تنموية طويلة املدى.
الغريب هو اأن كثريا من الوزراء وكثريا من النافذين 
يف البالد خالل زمن الع�سابة قد كانوا يطبقون مبداأ 
"اعمل لدنياك كاأنك تعي�ص اأبدا" عندما يتعلق االأمر 
"بنهب املال العام و�سلب العقارات وحماولة اخللود يف 
وامل�ساريع  بالتنمية  االأمر  يتعلق  عندما  اأما  ال�سلطة"، 
كانوا  فقد  والعباد  البالد  على  بالفائدة  تعود  التي 
اأي  غدا"،  متوت  كاأنك  لبالدك  "اعمل  مبداأ  يطبقون 
الع�سابة  زمــن  يف  الـــوزراء  من  كثري  لــدى  تكن  مل  اأنــه 
البالد،  بخدمة  االأمر  يتعلق  عندما  م�ستقبلية  نظرة 
اأما عندما يتعلق االأمر بخدمة "امل�سلحة ال�سخ�سية" 
فاإنهم يعملون مببداأ "جهنم" اأي ب�سعار "هل من مزيد" 
ولذلك فقد كانت النتيجة اأن ات�سح باأن البلد يف زمن 
وزير  لكل  م�ساهمة  ب�سركة  اأ�سبه  كان  قد  الع�سابة 
باتت  اأن  لدرجة  فيها  اأ�سهما  الــدولــة  يف  نافذ  ولكل 
"خريطة وطننا" ملكا خا�سا باأبناء  اأجزاء كبرية من 

وبنات امل�سوؤولني وما خفي اأعظم.
اأن الوزراء والنافذين يف البلد قد كانوا  ت�سوروا لو 
البالد  خدمة  يف  وفكروا  العك�سية  بالطريقة  يعملون 
اأن  اخــتــاروا  قد  اأنهم  ولــو  م�ساحلهم،  خدمة  عو�ص 
بدل  بالوطن  للنهو�ص  م�ستقبلية  نظرة  لهم  تكون 
من  �سمعناه  مــا  �سن�سمع  كنا  هــل  بالبطن،  النهو�ص 
ال�سكان؟  عدد  يف  بزيادة  ما  منظومة  ف�سل  يربر  وزير 
اأوفياء  "رجال  تعتمد على  التي  الدولة  الأن  حتما ال، 
ال�سكان  عدد  يف  زيــادة  ت�سدمها  لن  �سوف  وخمل�سني" 
النية  لهم  بــرجــال  ت�سري  ــة  دول �ستكون  حتما  الأنــهــا 
والقدرة على اال�ست�سراف والتخطيط وبالتايل رجاال 
�ست�سبح  مبا  والتنبوؤ  امل�ستقبل  ــراءة  ق من  يتمكنون 
عليه البالد وبالتايل اال�ستعداد لذلك واإال فلما وجد 
الوزراء  الأبناء  ي�سبح  كي  ترى؟  يا  اال�ست�سراف  علم 

وامل�سوؤولني والنافذين دويالت م�سجلة باأ�سمائهم؟

كيف كانوا يفكرون؟

حمزه لعريبي

اإ�سابة "مري" �س�ســار
 بفريو�س كورونا

توقيف 5 اأ�سخا�س �سطو
 على موؤ�س�سة تربوية

�سهريج ماء يودي بحياة طفلة 
يف بني عزيز

مرور  حادث  يف  جرحى    05
باأحمد را�سـدي

وفاة ممر�سة متاأثرة 
بفريو�س كورونا 

مت اأم�ص، و�سع رئي�ص املجل�ص ال�سعبي لبلدية �س�سار 
بامل�ست�سفى اجلديد املخ�س�ص لعالج امل�سابني بفريو�ص كورونا 

وهذا على اإثر ظهور اأعرا�ص املر�ص عليه، حيث جاءت 
التحاليل من خمرب الك�سف عن فريو�ص كورونا بباتنة 

اإيجابية.

متكنت م�سالح اأمن دائرة اأوالد ر�سا�ص بخن�سلة، من توقيف 
حيث  تربوية،  موؤ�س�سة  من  معدات  �سرقة  متورطني  اأ�سخا�ص   5

ا�ستهدفوا اأنابيب املاء، كما تبني اأن اأحد اأفراد الع�سابة قام 
ب�سرقة جهاز ا�ستقبال وجهاز حتكم عن بعد و5 قاطعات كهرباء، 

وبعد تفتي�ص م�سكن اأحد امل�ستبه فيهم  مت �سبط وا�سرتجاع 
امل�سروقات ال�سالف ذكرها، كما مت  تقيد ال�سكوى من طرف 

مدير املدر�سة واملمثل القانوين ملديرية الرتبية لوالية خن�سلة 
�سدهم.

تويف ليلة اخلمي�س املن�سرم، 
اأحد اأعوان التطهري املدعو " 
ل.زبري" البالغ من العمر 42 

�سنة والذي تعر�س بداية 
االأ�سبوع رفقة زمالءه اإىل 

اختناق داخل بالوعة ال�سرف 
ال�سحي بحي بوخ�سرة 

بعنابة اأثناء قيامهم بجهرها 
وتنظيفها.

تفا�سيل احلادثة تعود اإىل 
اأم�سية االثنني الفارط اأين 

�سجلت م�سالح احلماية املدنية 
لوالية عنابة اختناق 04 
اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم 
بني 40 و60 �سنة، بينهم 

�سرطى داخل بالوعة ل�سرف 
املياه القذرة بحي 800 
م�سكن بوخ�سرة 02 ما 

ا�ستدعى تدخلهم ب�سكل �سريع 
لنقل املعنيني اإىل م�سلحة 
اال�ستعجاالت اجلراحية 

مب�ست�سفى ابن ر�سد اجلامعي، 
من جهته اأكدت م�سادرنا 

الطبية  تعايف ال�سرطي اأحد 
�سحايا االختناق وخروجه من 

امل�ست�سفى، يف حني ال يزال اأحد 
العمال البالغ من العمر 60 �سنة 

يف غيبوبة تامة على م�ستوى 
م�سلحة العناية املركزة بذات 

امل�ست�سفى.

وفاة عامل
 يف التطهري جراء 

اختناقه داخل 
بالوعة

اهتزت قرية الزاوية التابعة لبلدية بازر 
�سكــرة �سرق والية �سطيــف على وقع جرمية 
�سنعــاء راح �سحيتهــا طفل مل يتجــاوز �سنتني 
علــى يــد والــده البالــغ مــن العمــر 40 �سنــة 
والذي قام بذبــح ابنه من الوريد اإىل الوريد 
بعــد اإخراجــه مــن املنــزل مع حماولــة ف�سل 

ج�ســده عن راأ�ســه يف �ســورة ماأ�ساوية وو�سط 
ي�سدقــوا  مل  الذيــن  العائلــة  اأفــراد  ذهــول 

احلادثة.
وتدخلت فرقة الدرك الوطني مبا�سرة بعد 
احلادثة لتوقيف اجلاين الذي تبني معاناته 
مــن ا�سطرابــات عقليــة بعــد اأن كان يعالــج 

منــذ فــرتة ق�ســرية مب�ست�سفــى عــني عبا�سة 
لالأمرا�ــص العقليــة حيــث تبقــى التحقيقات 
متوا�سلــة ملعرفــة خلفيــات اجلرميــة، فيمــا 
تدخلــت م�سالح احلماية املدنية لنقل اجلثة 
ووالــدة ال�سحيــة التي كانــت يف حالة يرثى 

عبد الهادي. بلها من هول اجلرمية.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

حممد. ع

معاوية. �ص

معاوية. �ص بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص

بدري. ع


