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عبد العايل بلحاج

من نلوم؟
وزير  قــال  كما  ال�سحية  منظومتنا  تكون  قد 
ال�سحة وال�سكان فا�سلة، وقد يكون قطاع ال�سحة 
يف اجلزائر مري�سا حقا خا�سة مع ما نالحظه يوميا 
من اإهمال وت�سيب ومن رداءة يف ت�سيري املوؤ�س�سات 
اال�ست�سفائية ومن تهاون اأطباء وممر�سني، اإال اأن 
يف  هناك  اأن  هو  كذلك  عنه  نغفل  اأن  يجب  ال  ما 
اجلهة املقابلة جمتمعا يعج مبن ال وعي لهم، ورمبا 
اأخطاأ عندما  ال�سحة قد  وزير  باأن  القول  ميكننا 
قال باأن املنظومة قد ف�سلت ب�سبب زيادة يف عدد 
ال�سكان ولو قال باأن املنظومة ال�سحية قد ف�سلت 
ن�سبة  تناق�ص  اأو  "الالوعي"  ن�سبة  زيادة  ب�سبب 

الوعي يف املجتمع لقلنا اأنه �سادق فيما قال.
"املواطنني" قد  من  الكثري  باأن  نعرتف  اأن  بد  ال 
منهم  والكثري  كورونا،  فريو�ص  انت�سار  يف  �ساهموا 
قد اأوجدوا للفريو�ص اأر�سا خ�سبة لينت�ص وينمو 
ويوؤتي ثماره، واإذا ما اعرتفنا باأننا ال منلك تلك 
اعرتفنا  ما  ال�سخمة" واإذا  "الكبرية  امل�ست�سفيات 
لنواجه  يوؤهلنا  ما  االإمكانيات  من  منلك  ال  باأننا 
اأن  فيجب  كورونا"  "وباء  خطورة  مثل  يف  وبــاء 
اأي�سا يف املقابل باأننا ال منلك ذلك الوعي  نعرتف 
كبلد  كورونا  فريو�ص  مع  نتعامل  الأن  يوؤهلنا  الذي 
اأن تواجهه  �ساأنها  "منظومة �سحية" من  ال ميلك 
منلك  ال  باأننا  اأي�سا  نعرتف  اأن  وعلينا  وحتا�سره، 
غري  العالج  عن  تغنينا  التي  "الوقاية"  ثقافة 
العامل عموما ويف  ر�سمي وموؤكد يف  ب�سكل  املتوفر 
بالدنا خ�سو�سا، ومعنى ذلك اأننا مل نفكر يوما باأن 
الدولة قد ال تتمكن من معاجلة املر�سى يف حال 
م�ست�سفياتنا  بــاأن  يوما  نفكر  ومل  الوباء  انت�سار 
تخطينا  حــال  يف  بــاالآالف  مل�سابني  تت�سع  ال  قد 
عنه  االإعالن  يتم  الذي  اليومي  االإ�سابات  معدل 
قد  الوقاية  اأن  يف  نفكر  مل  وبالتايل  م�ساء،  كل 
اأف�سل من البحث عن عالج واأف�سل  باتت �سرورة 
واليوم  ال�سحية،  املنظومة  على  اللوم  اإلقاء  من 
نرى باأنه وجب حتكيم مقولة "بالدنا ونعرفوها" 
نتجاوز  اأن  ن�ستطيع  باأننا قد ال  اأننا على علم  اأي 
قد  التي  بال�سورة  الفريو�ص  انت�سر  ما  اإذا  االأزمة 
تعلن بها م�ست�سفياتنا ا�ست�سالمها وت�سليمها باالأمر 
قطاعا  نلوم  اأن  لنا  يحق  ال  فقد  لذلك  الــواقــع، 
"دولة"  نلوم  اأن  لنا  يحق  ال  وقد  "و�سعه"  نعلم 
منه  اخلــروج  حتاول  زالت  ال  الذي  والو�سع  نعلم 
اأهملنا واجبنا  اإذا ما  لكن اللوم يبقى ملقى علينا 
يف التحلي بالوعي ومنح االأولوية للوقاية اأف�سل 
من التفكري يف العالج، وبالتايل فاإنه قد حق علينا 
يف  م�سوؤوليتنا  عن  تخلينا  ما  اإذا  اأنف�سنا  نلوم  اأن 
لقطاع  حتميلها  وف�سلنا  الفريو�ص  من  الوقاية 

الو�ساية. باعرتاف  "�سعيف" وفا�سل 

و�ضــوح بكل 
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رغم تطرق "االأورا�ص نيــوز" للمو�سوع يف عدة مرات 
اإال اأنه ال حياة ملن تنادي، حيث اأن العديد من االأر�سفة 
مبختلف االأحيــاء يف مدينة باتنة قــد باتت م�سروقة 
بــكل مــا حتمله كلمــة م�سروقة مــن معنى، ذلــك الأن ما 
يوؤخــذ بغــري حــق يعتــرب �سرقة وبع�ــص التجــار وحتى 
بع�ص ال�ســكان قد اأخذوا االأر�سفــة بغري وجه حق غري 
مبالــني بحق الراجلني من املواطنني يف ا�ستغاللها كملك 
عــام ال ملك خا�ــص فاأين ال�سلطات لتوقــف هذا التمرد 

على احلق العام؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: اأبو الف�ضل بعجي 
)الأمني العام لالأفالن(
يف  البع�ض  ل��ن��زوات  رهينة  ك��ان  ..."الأفالن 

رئا�ضيات 2019".
قلنا: يا ر�جل... هل ميكن �عتبار من �أخذت 

معهم "�سور �سيلفي" من �لبع�ض؟

على الرغم من و�سوح تعليمات الوزير االأول، عبد العزيز جراد، مبنح الن�ساء احلوامل واللواتي يتكفلن برتبية االأطفال 
الذين تقل اأعمارهم عن 14 �سنة حق اال�ستفادة من العطلة االإ�ستثنائية دون ت�سوية لعطلتهن ال�سنوية، غري ان العديد من 
موؤ�س�سات الرتبية بباتنة، خرجت متاما عن الن�ص، خ�سو�سا يف هذه الفرتة التي تعرف تراكم اأعمال نهاية ال�سنة وحت�سري 
الدخول 2020/2021، حيث قامت با�ستدعاءات "هاتفية" لهن للعمل بلغة تهديد ووعيد، وتارة عن طريق اخل�سم من 
الراتب اأو اأنهم �سيعاملون بطريقة اأخرى يف فرتة ما بعد كورونا بحجة اأنهم "ما وقفو�ص معاهم وقت ال�سدة" وهذه امل�ساألة 

علق اأ�سا�سا بفئتا االإداريات، واملراقبات وال تخ�ص االأ�ستاذات.

باملديرية  اخلا�سة  الفاي�سبوك  �سفحة  االفرتا�سي" عرب  الق�سري  الفيلم  "اأ�سبوع  تظاهرة  اإطار  "كلمات" يف  فيلم  عر�ص 
"فاي�سبوك" توبع  بتعليقات ثمنت العمل الفني، كما  اأم البواقي، وقد تفاعل م�ساهدو فيلم عرب  للثقافة لوالية  املحلية 
العر�ص  الأن  الفريو�ص  من  وقاية  الوقت  نف�ص  ويف  الثقايف؛  للن�ساط  ا�ستمرارا  يعد  الذي  البث  من  النوع  هذا  اي�سا  ثمنوا 

بالقاعات ي�سكل خطر على اجلميع حتى مع احرتام اإجراءات الوقاية على غرار ارتداء "الكمامات".

اأبرز تقرير جديد لكتابة الدولة االأمريكية اأن التنظيمات االإرهابية النا�سطة يف املنطقة مل تقم بهجمات على اجلزائر 
2019، بالنظر للوترية املنتظمة لعمليات التم�سيط )التي يقوم بها اجلي�ص الوطني ال�سعبي( التي قل�ست ب�سكل  منذ 

معترب من قدراتها، واعتربت اأن اجلزائر تظل "بيئة عملياتية وعرة" على املجموعات املتطرفة امل�سلحة يف املنطقة.

خ�س�ص العدد اجلديد من جملة "ال�سرطة" ال�سادرة عن املديرية العامة لالأمن الوطني للجهود واالإجراءات التي اتخذتها 
الدولة من خالل ت�سافر م�ساعي خمتلف القطاعات والهيئات الر�سمية واالأمنية واملجتمع املدين واملواطنني، للوقاية من 
املواطن  ال�سرطة يف توعية  146 من املجلة على جهود  للعدد  الرئي�سي  امللف  انت�سار جائحة كورونا )كوفيد19-(، وركز 
ومرافقته، ال�سهرعلى تطبيق التدابري الوقائية، جهودها يف تعقيم خمتلف املناطق االجتماعية وال�سحية، واأ�سادت املجلة 
االإبداع  الوا�سعة،  الت�سامن  عمليات  خالل  من  "اأمل"،  "اأمل" ا�سبحت  متثل  اأنها  من  فبقدر  عربة،  كورونا  جائحة  اأن  اي�سا 

واكت�ساف للطاقات كلها قدرات جت�سد امل�ساهمة الفعلية لبناء اجلزائر التي يتطلع اإليها اجلميع.

اأكدت �سركة "فاي�سبوك" اإنها �ستبداأ يف و�سع عالمات على املحتوى االإخباري، وجميع املن�سورات، مع تزويدها بروابط 
حتيل امل�ستخدم اإىل معلومات موثوقة، م�سيفة اأن االإجراءات �ست�سمل من�سورات ال�سيا�سيني، كما اأنها �ستحظر اإعالنات 
"كفى عنفا من اأجل  اأو اجلن�سية، ياأتي هذا التغري بعد حملة مقاطعة لالإعالنات حتت عنوان  اأو الدينية  العرقية 
منفعة"، اأطلقتها جماعات حقوقية اأمريكية عدة، عقب مقتل  جورج فلويد، مما اأدى بعدد من موظفي "فاي�سبوك" 

اإىل اال�ستقالة. 

منح العب مان�س�سرت �سيتي، ريا�ص حمرز، �سوته ملهاجم ليفربول، �ساديو ماين، املرت�سح جلائزة اأح�سن العب يف الدوري 
االجنليزي  الــدوري  يف  العب  اأح�سن  جائزة  بخ�سو�ص  حمرز  قال  حيث  احلايل،  الكروي  املو�سم  خالل  االجنليزي 
املمتاز: "اأعتقد اأنه �سيكون ماين، اإنه فعال وي�سجل االأهداف مثل حممد �سالح، ال�سيما اأنه حت�سن كثريا من الناحية 

الفنية واأمام املرمى" وهذا بعد اأن توج نادي ليفربول بلقب الدوري االجنليزي املمتاز ر�سميا نهاية االأ�سبوع.

هــو عدد مكتتبي "عــدل" الذين �سيختــارون مواقع �سكناتهم 
خــالل االأيام القادمة على امل�ستــوى الوطني، من بينهم 20 األف 
يف العا�سمــة، كما �سيتــم اإطالق عمليات اأخــرى الختيار املواقع 
ال�سكنيــة كلمــا توفرت عقــارات جديدة اإىل غايــة اآخر مكتتب 
يف الربنامــج، حيــث جتري عمليــة اختيار املواقــع ال�سكنية عن 
طريق املوقع االلكرتوين لوكالة "عدل" ل�سالح املكتتبني الذين 

دفعوا ال�سطر االأول.
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اأذكر اأن وزيرة الرتبية ال�سابقة "نورية بن غربيط" قالت 
عقب تعيينها يف هذا املن�سب "ال�سامي" و"املهم" و"احل�سا�ص" 

اأنها مثلها مثل اأي مواطن "افتجاأت" با�سمها �سمن التعديل 
الوزاري وهي ت�ساهد االأخبار ومل ت�سدق اأنها "املعنية" حتى 

مت االت�سال بها بعد ذلك.. وهذا الو�سع كان من اإفرازات 
نظام "الكوطة" وفر�ص امل�سالح ال�سخ�سية وال�سخ�سيات 

ذات الفكر "التغريبي الفرنكوفوين" فكان يتم التعيني دون 
امل�ساورة واملناق�سة بخ�سو�ص القدرة على تويل املهمة وت�سيري 

القطاع، فالوزير حينها كان برتبة  "عرو�ص قراقوز" ولي�ص 
مهما اأن يكون م�سوؤوال عايل امل�ستوى بقدر "مطواعيته" على 
تطبيق االأوامر الفوقية وتنفيذ اأجندات الع�سابة، وهذا ما 
اأفرز لنا فيما بعد قطاعات متهالكة اأنهكها الف�ساد ورجاالته 

وما حمكمة �سيدي حممد �سوى �ساهد حي على تردي امل�ستوى 
العام للوزراء وامل�سوؤولني ال�سامني يف عهد فخامته..

والذين ت�ساءلوا بعد قرار رئي�ص اجلمهورية اإلغاء تعيني 
الوطنية  باجلالية  مكلف  منتدب  �سعابنة" كوزير  "�سمري 
باخلارج فيما اإذا كان قد مت م�ساورته بخ�سو�ص املن�سب؟ 

اأم مت تعيينه دون ذلك؟ وهو ما كان �سببا يف )جهل( م�ساألة 
كونه مزدوج اجلن�سية، وكيف "بالدولة" اأن جتهل هذا 

الو�سع اخلا�ص ب�سخ�سية عامة ون�سطة ونائب يف املجل�ص 
ال�سعبي الوطني؟!.

رغم اأن تو�سيح بيان الرئا�سة كان وا�سحا بخ�سو�ص 
م�ساورات متت مع �سمري �سعابنة من اأجل ت�سكيل احلكومة 

وقد قبل حقيبة وزير منتدب مكلف باجلالية الوطنية يف 
اخلارج من دون اأن ي�سرح اأنه يحوز على جن�سية مزدوجة 

وعندما مت العلم بذلك مت تخيريه بني اجلن�سيتني..
وال�سيناريو االأقرب اإىل العقل واملنطق )اأنهم يعلمون( 

باأمر ازدواجيته، لكن مت تعيينه وتن�سيبه الفعلي مبقر وزارة 
ال�سوؤون اخلارجية بح�سور عدد من امل�سوؤولني واالإطارات 

بالوزارة، مع �سرط تخليه عن اجلن�سية االأجنبية التي 
يحملها اإ�سافة اإىل جن�سيته االأ�سلية لكن "�سمري �سعابنة" 

الذي كثريا ما يتغنى بالوطن والوطنية )بالت�سكيل 
والتنوين( مل ي�ستطع االمتثال لالأحكام املن�سو�ص عليها يف 

القانون رقم 01-17 املوؤرخ يف 10 يناير 2017 املحددة 
لقائمة امل�سوؤوليات العليا والوظائف ال�سيا�سية، حيث 

ُت�سرتط اجلن�سية اجلزائرية دون غريها.. ورف�ص "�سعابنة" 
للمن�سب حتى ال يخ�سر )امتياز( ح�سوله على اجلن�سية 

الفرن�سية يحمل الكثري من الغمو�ص بالن�سبة لرجل يقال 
عنه اأنه لي�ص الأحد اأن ي�سكك بوطنيته؟!.

زووووووم الأورا�س....

ال�سورة ماأخوذة 
من مدينة املعذر 
بوالية باتنة، 

وهي تو�سح 
كيف تتم اإعادة 
تهيئة الطرقات 
بعد احلفر، فهل 

يعقل اأن يتم 
تزفيت الطريق 

قبل نزع 
"االأتربة"؟

�صماح خميلي

الرئي�س"...!!؟؟ فخامة  برنامج  "تنفيذ 
األقى جميع املتهمني يف جل�سات حماكمة رموز الف�ساد الكرة يف مرمى الرئي�ص االأ�سبق عبد العزيز بوتفليقة باعتباره 
"االآمر الناهي" جلميع القرارات، اإىل درجة اأن ت�ساءلت خمتلف هيئات الدفاع عن �سبب غيابه، متحججني باأن 
احلكومة تطبق �سيا�سة وبرنامج الرئي�ص، مل�سقة ب�سورة غري مبا�سرة تهم اإ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة، تبديد املال 
العام، منح امتيازات غري مربرة وغريها ببوتفليقة، اأعاد اإىل االأذهان فرتة كان "يتقاتل" فيها اجلميع على جعل 

�سعاراتهم االنتخابية مبنية على "تنفيذ برنامج فخامة الرئي�ص".



ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

اأكد وزير الرتبية الوطنية، حممد واجعوط، 
�صتكون  القطاعية  النقابات  اأن  ال�صبت،  اأم�ض 
خمتلف  يف  االآخرين  الفاعلني  جمموع  مع  لها 
"كلمتها"  الرتبوية  ال�صيا�صة  تنفيذ  م�صتويات 
والتقوميية حول  الت�صخي�صية  خالل اجلل�صات 
املقرر  الــرتبــويــة  املنظومة  اإ�ــصــالح  منهجية 

تنظيمها قريبا.
ويف لقاء تعاريف جمعه مبمثلي ثمانية نقابات 
اأن  واجعوط  ال�صيد  اأو�صح  االعتماد،  حديثة 
امل�صاركة  تقاليد  اإر�ــصــاء  اإىل  "تتطلع  الـــوزارة 
جديدة،  تربوية  منظومة  بناء  يف  الفعلية 
الذي  واالختالف،  التنوع  ت�صتوعب  اأطر  �صمن 
نعتربه نعمة ترثي النقا�ض ومتكننا من حتقيق 
م�صددا  توافقية"،  جامعة  تربوية  منظومة 
هذه  يف  لها  "�صتكون  القطاع  نقابات  اأن  على 
اجلل�صات كلمتها اإىل جانب جمموع الفاعلني يف 
الرتبوية،  ال�صيا�صة  تنفيذ  م�صتويات  خمتلف 
دون اإق�صاء االأ�صاتذة اجلامعيني وممثلي قطاع 
املهنيني  والتكوين  والتعليم  الــعــايل  التعليم 
واملوؤ�ص�صات االقت�صادية وال�صناعية والثقافية 

واالجتماعية".
اإ�صالح  جل�صات  بـــاأن  الــوزيــر  ــر  ذك اأن  وبــعــد 
حلوار  "منطلقا  �صتكون  الرتبوية  املنظومة 
من  القطاع  "مبتغى  ــاأن  ب قــال  �صامل"،  وطني 
القاعدة  من  �صينطلق  الذي  امل�صعى  هذا  خالل 

م�صتوى  على  والتعليم  الرتبية  )موؤ�ص�صات 
اإىل  للو�صول  جهوية  نـــدوات  ثــم  الــواليــات 
ــو الــو�ــصــول اإىل  مــرحــلــة عــقــد اجلــلــ�ــصــات( ه
للمدر�صة  الراهنة  للو�صعية  م�صرتك  ت�صخي�ض 
ومعرفة مواطن القوة وال�صعف ومن ثم تقدمي 
ن�صبو  التي  للمدر�صة  وت�صور  واقرتاحات  اآراء 
اإليها باال�صتفادة من اأهم املقاربات الناجحة يف 

جمال االإ�صالحات الرتبوية".
الوطنية قد ك�صفت عن  وكانت وزارة الرتبية 
تنظيم  عرب  الرتبوية  املنظومة  اإ�صالح  م�صروع 
منطلقا  تكون  وتقوميية  ت�صخي�صية  جل�صات 
طريق  خارطة  ر�صم  غايته  �صامل  وطني  حلوار 
جميع  مب�صاركة  للقطاع  عميق  اإ�صالح  لتحقيق 

االأطراف املعنية.
تقييم  ــات  ــ�ــص اجلــل ــــاور  حم ــــم  اأه وتــتــ�ــصــمــن 
الرتبية  ــطــاع  ق عــرفــهــا  ــي  ــت ال االإ�ـــصـــالحـــات 
ــالح  ــص االإ� ومنهجية  الــ�ــصــابــقــة  الـــفـــرتات  يف 
علما  وتلخي�صها  التقارير  حتليل  وم�صتويات 
م�صروع  جانب  اإىل  حتمل  امل�صودة  وثيقة  بــاأن 
املتعلقة  الــردود  الرتبوية،  املنظومة  اإ�صالح 
قطاع  نــقــابــات  طرحتها  الــتــي  بــاالنــ�ــصــغــاالت 
اللقاءات  خــالل  ال�صركاء  وخمتلف  الرتبية 
الفرتة  يف  الوزير  عليها  اأ�صرف  التي  الثنائية 
مار�ض   12 غاية  اإىل  فرباير   20 من  املمتدة 

املا�صي.

الوطني  التجمع  حلــزب  الــعــام  االأمـــني  قــال 
الدميقراطي، الطيب زيتوين، اأم�ض ال�صبت، اإن 
ت�صكيلته ال�صيا�صية �صتتخندق مع كل املوؤ�ص�صات 
الد�صتورية القائمة و�صت�صاهم يف بناء اجلزائر 

اجلديدة.
اأ�صغال  انعقاد  خالل  كلمته  يف  زيتوين  واأكــد 
الوطني  للمجل�ض  الــعــاديــة  االأوىل  الـــدورة 
اأن  �ــصــطــاوايل،  يف  الــريــا�ــض  بفندق  للحزب، 
االأرندي يعترب ا�صتقرار اجلزائر خط اأحمر ال 
يجب جتاوزه �صيما واأن البلد تتعر�ض ملوؤامرات 

عديدة تهدد اأمنها.
ال�صياق:''اجلزائر  هذا  يف  املتحدث  واأو�صح 
االإ�صرتاتيجية،  خياراتها  يف  م�صتهدفة  اليوم 
عدة  لها  �صطرت  حيث  قراراتها،  وا�صتقالل 
االنتخابات  اأولهم  ال�صتهدافها  �صيناريوهات 

التي مرت بردا و�صالما على اجلزائريني''.
راأ�ض  على  ميهوبي  الدين  عز  خليفة  وتابع 
واملتمحور  االنتخابات  رهان  احلزب:''خ�صارة 
اجلــديــدة،  اجلــمــهــوريــة  بــنــاء  تعطيل  حـــول 
�صيخلق �صيناريوهات اأخرى مرتقبة، حيث  ال 
ي�صمح بتحقيق ا�صتقالل كامل يف كل القرارات 
على  تعمل  االأبــــواق  مــن  العديد  هناك  واأن 

ذلك''.
و�صدد الطيب زيتوين على اأن ''احلرب املعلنة 
على اجلزائر، ت�صهر عليها خمتربات تعمل على 
تفتيت اجلبهة الداخلية اجلزائرية من خالل 
منظمات معتمدة وعميلة، تلعب دورها بورقة 
طريق مر�صومة، تهدف للق�صاء على حلم بناء 
املتخذة  القرارات  كل  وت�صويه  جديدة  دولة 

والعمل على اإف�صالها''.

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  األغى 
يف  �صعابنة  �صمري  تعيني  قــرار  تــبــون، 
االأول  الوزير  لدى  منتدب  وزير  من�صب 

مكلف باجلالية اجلزائرية يف اخلارج.
فاإنه  االأوىل،  ــوزارة  ــل ل بيان  وح�صب 
ــري،  االأخ احلكومي  التعديل  ومبوجب 
�صعابة  �صمري  النائب  تعيني  مت  فقد 
مكلفا  االأول  الوزير  لدى  منتدبا  وزيرا 
واأ�صاف  باجلالية اجلزائرية باخلارج. 
على  وافـــق  �صعابنة  �صمري  اأن  البيان 
الت�صريح  دون  من  املن�صب  يف  تعيينه 

بحمله اجلن�صية املزدوجة.
من  ُطــلــب  فقد  الــبــيــان،  ذات  وح�صب 

�صمري �صعابنة اأن ميتثل الأحكام القانون 
جانفي   10 يف  املــــوؤرخ   17/01 رقــم 
امل�صوؤوليات  لقائمة  واملــحــدد   2017
ال�صيا�صية  واملنا�صب  للدولة  العليا 
اجلزائرية  اجلن�صية  ت�صرتط  الــتــي 
اجلن�صية  عــن  والــتــنــازل  غــريهــا  دون 

االأجنبية.
وخالل امل�صاورات رف�ض ال�صيد �صعابنة 
رئي�ض  من  وبــقــرار  لل�صرط،  االمتثال 
من�صب  يف  تعيينه  اإلغاء  مت  اجلمهورية 
وزير منتدب للجالية الوطنية باخلارج 
الت�صكيلة  �ــصــمــن  يــعــد  مل  ــايل  ــت ــال وب

احلكومية احلالية.

الرئي�س تبون يلغى قرار تعيني 
�شعابنة �شمن احلكومة اجلديدة

النقابات القطاعية �شتكون لها "كلمتها"
 حول اإ�شالح املنظومة الرتبوية

الأرندي يحاول التخندق
 مع املوؤ�ش�شات الد�شتورية

االأحــد  الــيــوم  �صباح  ــــوزراء  ال جمل�ض  يعقد 
املجيد  عبد  ال�صيد  برئا�صة  الــدوري  اجتماعه 
للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية  رئي�ض  تبون 
عديد  ملناق�صة  الوطني  الدفاع  وزيــر  امل�صلحة 
ملفات ال�صاعة منها ال�صحة والطاقة واالأ�صغال 
مع  موعد  على  احلكومة  و�صتكون  العمومية. 
اأول جمل�ض وزاري لها مع رئي�ض اجلمهورية بعد 

التعديل الوزاري االأخري.
لعدد  يتطرق  اأن  املرتقب  من  ــوزراء،  ال جمل�ض 
الوقت  يف  االأولوية  وذات  املهمة  القطاعات  من 
ا�صتمرار  ظــل  يف  بال�صحة،  بــدايــة  الــراهــن، 
ن�صبة  عرفت  والتي  كوفيدـ19،  كورونا  جائحة 
اليومني  خــالل  معهودة  غــري  قفزة  االإ�ــصــابــات 
اجلزائريني  مــن  الــعــديــد  وينتظر  املــا�ــصــيــني، 
يف  ــوزراء  ال جمل�ض  بها  �صيخرج  التي  القرارات 
اإ�صافية  باإجراءات  تعلق  ما  �صواء  القطاع،  هذا 
وتعزيز ما هو موجود بخ�صو�ض احلجر ال�صحي، 

واأي�صا تكثيف اجلهود ملواجهة هذا الوباء.

بقوة،  حا�صرا  االقت�صادي  امللف  �صيكون  كما 
تعيني  مع  خا�صة  الطاقة،  قطاع  وبالتحديد 
ـــض الــقــطــاع، عــطــار عبد  وزيـــر جــديــد على راأ�
املجيد، وهو اخلبري يف هذا املجال، والذي اأكد اأن 
هدف اجلزائر هو البحث عن االأمن الطاقوي، يف 
�صتكون  كما  لالأ�صعار.  الدائمة  التذبذبات  ظل 

يف  الطاقوي،  االنتقال  حتــدي  اأمــام  احلكومة 
القوية  ــهــزات  ال لــتــفــادي  ممــكــن،  ــت  وق اق�صر 
املنتظر  ومن  النفط،  برميل  اأ�صعار  عن  الناجتة 
على  العمومية  االأ�صغال  ملف  يكون  اأن  اأي�صا، 
يعد  الــذي  امللف  هــذا  ـــوزراء،  ال جمل�ض  طاولة 

ا�صرتاتيجي بالن�صبة الدولة اجلزائرية.

وافق اأع�صاء االحتاد االأوروبي على فتح احلدود 
من  االأول  من  اعتبارًا  االأع�صاء  للدول  اخلارجية 
جويلية بالن�صبة لبع�ض الدول من بينها اجلزائر، 
اأما بالن�صبة لربيطانيا، فنظرًا الأنها ما تزال جزًءا 
من االحتاد االأوروبي خالل الفرتة االنتقالية قبل 

الربيك�صت، فيتم التعامل معها كدولة ع�صو.
التي  الـــدول  الئحة  �صمن  اجلــزائــر  وتتواجد 
االأوروبي  االحتاد  اإىل  الدخول  ملواطنيها  �صيتاح 
االأوروبية  احلــدود  فتح  بعد  جويلية،  الفاحت  يف 

التي كانت مغلقة جراء اأزمة كورونا.
اأن  يرى  لدول  الئحة  ــي  االأوروب االحتــاد  وو�صع 
فريو�ض كورونا امل�صتجد بها حتت ال�صيطرة، ح�صب 
دبلوما�صية.  م�صادر  عن  اإعــالم  و�صائل  نقلت  ما 
دولتني  ــر  ــزائ اجل جــانــب  اإىل  الــالئــحــة  وت�صم 

عربيتني هما تون�ض واملغرب، باالإ�صافة اإىل دول 
وجورجيا  واليابان  وكندا  اأ�صرتاليا  مثل  اأخــرى 
ــا  ــد و االأوروغـــــــواي و �ــصــربــيــا وكــوري ــالن ــاي وت

اجلنوبية.
على  معايري  ــدة  ع ــــي  االأوروب االحتـــاد  ويــحــدد 

عالقة بالوباء يجب توافرها لكي تدخل اأي دولة 
االإ�صابات  ن�صبة  اأن تكون  اأبرزها  الالئحة،  �صمن 
 16 اأو اأدنى من  اجلديدة بفريو�ض كورونا قريبة 
املتو�صطة  )الن�صبة  مواطن  األف  مئة  لكل  اإ�صابة 

يف اأوروبا( وذلك خالل اآخر اأ�صبوعني.

 تويف املجاهد و رئي�ض احلكومة االأ�صبق، بلعيد 
ما  ح�صب  �صنة،   92 ناهز  عمر  عن  ال�صالم،  عبد 

علم يوم ال�صبت لدى وزارة املجاهدين.
والية  الكبرية  بعني   1928 مواليد  من  الفقيد 
�صطيف من املنا�صلني االأوائل يف احلركة الوطنية، 
لرابطة  املوؤ�ص�صني  االأع�صاء  من  الفقيد  كان  كما 
ع�صو  وكــذا  اإفريقيا  �صمال  يف  امل�صلمني  الطالب 

موؤ�ص�ض الحتاد الطالب امل�صلمني اجلزائريني.
التحق الفقيد ب�صفوف الثورة التحريرية �صنة 
الطلبة،  من  جمموعة  رفقة  اأ�ص�ض،  اأين   1955
يف  اجلزائريني  امل�صلمني  للطلبة  العام  االحتــاد 
عن  االإعــالن  يف  بذلك  لي�صاهم   1955 جويلية 
اإ�صراب الطلبة اجلزائريني يوم 19 ماي 1956 

اأين  الغربية  بالقاعدة  الثورة  بقيادة  ويلتحق 
اأوكلت له العديد من املهام.

هياكل  اإطـــار  يف  مبهام  كلف   ،1958 �صنة  يف 
ال�صوؤون  لوزير  م�صاعد  منها  املوؤقتة  احلكومة 

يف   1961 �صنة  ليعني  والثقافية،  االجتماعية 
اال�صتقالل.  غاية  اإىل  املوؤقتة  احلكومة  ديــوان 
ال�صوؤون  بت�صيري  كلف  النار  اإطــالق  وقــف  وبعد 

االقت�صادية يف الهيئة التنفيذية املوؤقتة.
الوطن  خدمة  الفقيد  وا�صل  اال�صتقالل،  بعد 
رئي�صا  منها  ال�صامية  املنا�صب  مــن  العديد  يف 
الفرن�صي  الطرف  مع  املفاو�ض  اجلزائري  للوفد 
ل�صركة  عاما  مديرا  الطاقة،  ملف  بخ�صو�ض 
لل�صناعة  وزيرا   ،)1965-1964( �صوناطراك 
لل�صناعات  وزيــرا   ،)1977-1965( الطاقة  و 
للحكومة  رئي�صا  و   )1979-1977( اخلفيفة 
يف  اإ�ــصــدارات  عدة  للراحل   .)1993-1992(

املجالت ال�صيا�صية واالقت�صادية والتاريخية.

عن  ال�صبت،  اأم�ض  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 
موؤكدة  جديدة  اإ�صابة  حالة   283 ت�صجيل 
بفريو�ض كورونا امل�صتجد، لرتتفع بذلك عدد 
االإ�صابات على امل�صتوى الوطني اإىل 12968 
حاالت   7 ت�صجيل  مت  حني  يف  موؤكدة،  حالة 
وفاة جديدة، لريتفع عدد حاالت الوفاة اإىل  
892 حالة وفاة، احل�صيلة اجلديدة حتطم 
يكن  ومل  االآن  حلد  امل�صجل  القيا�صي  الرقم 
240 حالة  ذلك �صوى اأم�ض، اأين مت ت�صجيل 

جديدة.
اليومي   حتديثها  يف  ـــــوزارة،   ال وك�صفت، 
م�صاب   136 �صفاء  عن  امل�صجلة  للح�صيلة 
ال�صفاء  حــاالت  بذلك  لرتتفع  بالفريو�ض، 
منذ بداية اجلائحة اإىل 9202 حالة كما ما 

يزال 49  م�صاب متواجدا بالعناية املركزة 

فورار : عدم احرتام االإجراءات االحرتازية 
ت�صبب يف ارتفاع االإ�صابات

اأكد الناطق الر�صمي للجنة الوطنية لر�صد 
اأن  فــورار،  جمال  كــورونــا،  فريو�ض  ومتابعة 
اجلديدة  احلاالت  عدد  يف  امل�صجل  االرتفاع 

يعود �صببه اإىل رفع احلجر ال�صحي.
تعرف  الــعــامل  دول  خمتلف  اأن  واأو�ـــصـــح، 
املوؤكد  اجلديدة  االإ�صابات  عدد  يف  ارتفاعا 
رفع احلجر  ب�صبب  بالفريو�ض وذلك  اإ�صابتها 
اأ�صار  كما  فــقــط،  اجلــزائــر  ولي�ض  ال�صحي 
املواطنني  اأن عدم احرتام  اإىل  ال�صيد فورار، 
يخ�ض  فيما  ال�صيما  الوقائية  لــالإجــراءات 
رئي�صي  عامل  كان  الطبية،  الكمامات  ارتداء 
االإ�صابات  عدد  وارتفاع  اجلائحة  تف�صي  يف 

اجلديدة.
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الرئي�س تبون يرتاأ�س اليوم اجتماعا ملجل�س الوزراء

الإحتاد الأوروبي ي�شمح للجزائريني بدخول اأرا�شيه 

رئي�س احلكومة الأ�شبق بلعيد عبد ال�شالم يف ذمة اهلل

ت�شجل  اجلزائر  جديدة..  حالة   283
ح�شيلة قيا�شية منذ بداية الوباء 

ق. و

الرئي�س تبون 
يجري مكاملة هاتفية 

مع ماكرون

املجيد  عبد  اجلــمــهــوريــة  رئي�ض  ـــرى  اأج
مع  هاتفية  مكاملة  ال�صبت،  اأم�ض  يوم  تبون 
فيها  مت  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�صي  نظريه 
واالتفاق  الثنائية  العالقات  ا�صتعرا�ض 
على ا�صتئناف االت�صاالت على اأعلى م�صتوى 
بيان  وفــق  املــجــاالت  كل  يف  التعاون  ودفــع 

لرئا�صة اجلمهورية.
ومت خالل هذه املكاملة تبادل وجهات النظر 
االهتمام  ذات  االإقليمية  الق�صايا  حــول 
منطقة  يف  االأخــرية  والتطورات  امل�صرتك 
يف  التطابق  جــرى  والتي  وليبيا  ال�صاحل 

وجهات النظر اجتاهها.

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

مرمي. ع ح�صام.ق

الإقامات اجلامعية مرافق بديلة لإيواء مر�ضى كورونا بباتنة

متاعب مر�ضى الق�ضور الكلوي م�ضتمرة براأ�س العيون

قاعة عالج بخدمــــات يف احل�ضي�س

حتتاج  القاعة  هذه  اأن  امل�سدر،  ذات  وح�سب 
املعدات  غرار  على  التجهيزات  من  الكثري  اإىل 
ت�ستبعد  مل  فيما  وغــريهــا،  الطبية  واالأطــقــم 
اإىل  وحتويلها  اجلامعية  االإقامات  اإىل  اللجوء 
خا�سة  بالفريو�ص،  امل�سابني  ال�ستقبال  مراكز 
مع االرتفاع الكبري يف عدد امل�سابني املتوافدين 
االإ�ست�سفائية  الــعــمــومــيــة  املــوؤ�ــســ�ــســة  عــلــى 
قادرة  تعد  مل  االأخــرية  هذه  "�ساناطوريوم"، 

على ا�ستيعاب العدد الهائل من امل�سابني، يف ظل 
حمدودية عدد االأ�سرة امل�سخرة ملر�سى كوفيد 
اخليارات  بني  من  اأن  امل�سدر  ذات  واأ�ساف   ،19
اال�ستعجاالت  جــنــاح  فتح  اأيــ�ــســا  املــطــروحــة 

اجلديد بحي بوزوران.
االأطــقــم  جميع  تعمل  وقـــت  يف  ذلـــك  ــاأتــي  ي
على   19 كوفيد  مب�سالح  امل�سخرة  الطبية 
ال�سلطات  تعمل  فيما  باملر�سى،  االأمثل  التكفل 

ــة  ــادي ــري االإمـــكـــانـــات امل ــوف الــ�ــســحــيــة عــلــى ت
املواطنني  ا�ستهتار  ا�ستمرار  اأن  اإال  والب�سرية، 
االأيام  خالل  االإ�سابات  عدد  ارتفاع  يف  �ساهم 
االأخرية اإىل درجة اأن اللجنة الوطنية لر�سد 
ومتابعة فريو�ص كورونا �سنفت والية باتنة من 
بني الواليات االأكرث ت�سررا من الفريو�ص وهي 
التي قارب فيها عدد االإ�سابات 800 حالة بني 

موؤكدة خمربيا وم�سخ�سة بال�سكانري.

راأ�ص  ببلدية  الكلوي  الق�سور  مر�سى  يتخبط 
باتنة  بوالية  لها  املــجــاورة   واملناطق  العيون 
م�سلحة  غياب  ظــل  يف  مــريــرة  معاناة  و�سط 
الكافية  والرعاية  لتقدمي االهتمام  خم�س�سة 
لهذه الفئة على م�ستوى م�ست�سفى 120 �سرير.

باأن  الكلوي  بالق�سور  امل�سابون  املر�سى  واأكد 
جائحة  فر�ستها  التي  اال�ستثنائية  الظروف 
اإىل  حلاجتهم  ملــا  متاعبهم  مــن  زادت  كــورونــا 
على  الــعــالج  تلقي  اأجـــل  مــن  ــدائــم  ال التنقل 

م�ستوى امل�ست�سفيات البعيدة عن مقر �سكناهم، 
واأ�سار هوؤالء اإىل ما �سكلته االأو�ساع احلالية من 
 19 خماوف لديهم من االإ�سابة بعدوى كوفيد 
على  وذلك  الفريو�ص  لهذا  عر�سة  اأكرث  كونهم 

اعتبارهم من ذوي املناعة املنخف�سة.
يعانون   باأنهم  الكلوي  الق�سور  مر�سى  واأ�ساف 
اإىل هذه  التفاتة جادة  االأمرين يف ظل غياب 
العمومية  املوؤ�س�سة  توفر  من  رغم   على  الفئة 
املتكررة  والنداءات  �سرير   120 اال�ست�سفائية 

مــا يخدم  اأجــل تفعيل هــذا االأخـــري وفــق  مــن 
بتوفري  االأمــرا�ــص  مبختلف  امل�سابون  املر�سى 
الوافدون  اإليها  يطمح  التي  الطبية  اخلدمات 
مر�سى  ال�ساأن  ذات  يف  عموما،ويجابه  عليه 
حتول  ما  وهــو  التنقل  عناء  الكلوي  الق�سور 
اإىل  بالنظر  حقيقية  ملع�سلة  اإليهم  بالن�سبة 
االهتمام  تتطلب  الــتــي  ال�سحية  و�سعيتهم 
�سبل  توفري  خالل  من  املعنية  اجلهات  قبل  من 
البع�ص  دفع  الذي  االأمــر  وهو  لهوؤالء  الراحة 
اأن  �ساأنها  من  ــرى  اأخ بدائل  عن  البحث  منهم 
اإجراء  الأجــل  ذلك  كل  ال�سفر   م�سقة  تغنيهم 

ح�س�ص الت�سفية ب�سكل منتظم.
التي  ال�سيئة  ال�سحية  ــروف  ــظ ال ظــل  ويف 
هوؤالء  ياأمل  الكلوي  الق�سور  مر�سى  يعي�سوها 
لو�سعيتهم  حول  اإيجاد  خالل  من  اإليهم  النظر 
الكلى  اأمــرا�ــص  م�سلحة  بتوفري  اأو  ال�سحية 
املخت�سني  واالأطباء  االأجهزة  بكافة  ودعمها 
كل  �سرير   120 م�ست�سفى  اإليها  يفتقر  والتي 
هذا  مع  معاناتهم  على  الق�ساء  اأجــل  من  ذلك 
اأكرث  واالهتمام  العناية  يتطلب  الذي  املر�ص 

حفاظا على �سحتهم و�سالمتهم عموما.

"فاج حي  بــقــريــة  ــعــالج  ال قــاعــة  تــعــاين 
نقائ�ص  من  جا�سر  عني  ببلدية  النجاح" 
م�ساف  يف  تكون  الأن  توؤهلها  ال  باجلملة 
راقية  خدمة  توفر  التي  الــعــالج  قــاعــات 
تتعلق  م�ساكل  يف  تــغــرق  فهي  لــلــمــواطــن، 
اإجنازها  اأ�سغال  اإكــمــال  وعــدم  بالنظافة 
حيث بقيت جمرد هيكل دون روح، مما دفع 
بتغيري  واملطالبة  باالأمر  للتنديد  بال�سكان 
ما يجب تغيريه وتدعيمها بتجهيزات ت�سمن 
للمواطن ق�ساء حاجته دون التنقل مل�سافات 
بعيدة لقيا�ص �سغط دمه اأو غ�سل جراحه.

غزتها  الــعــالج  قاعة  اأن  ال�سكان،  وقــال 
ــاب الــ�ــســارة حــيــث اأ�ــســبــح بحجم  ــس االأعــ�
ب�سكل  مهيئة  غري  لكونها  باالإ�سافة  �سوره 

واأ�سافت  مــهــرتئــة،  اأ�سبحت  حيث  جيد 
القرية  يف  م�سنفة  غري  باأنها  امل�سادر  ذات 

اأنها  على  لها  ينظر  حيث  عالج  قاعة  باأنها 
م�سوؤول،  من  مل�سة  اأي  به  لي�ص  كوخ  جمرد 
�سد  ينتف�ص  القرية  يف  املــواطــن  جعل  ما 
االأمر خا�سة واأن القاعة بها ممر�سة ت�سهر 
بكل ما ا�ستطاعت على توفري خدمة راقية 
الطبية  التجهيزات  غياب  ظل  يف  للمر�سى 
فقط،  االإبــر  على  يقت�سر  عملها  يجعل  ما 
وغياب لفحو�ص �سغط الدم وال�سكر والتي 
قبل  من  املطلوبة  الفحو�ص  اأهم  من  تعترب 
مل�سافات  التنقل  عليه  يتوجب  لكن  املواطن 
املي�سورة،  جيوبهم  وتنخر  توؤرقهم  بعيدة 
تهيئة  ب�سرورة  يطالبون  اأخــرى  جهة  من 
القاعة يف اأقرب وقت و�سددوا على ترقية 

املنطقة والقاعة تنمويا.

فيما ��ضتبعدت م�ضادر مبديرية �ل�ضحة �للجوء �إىل قاعة ��ضحــــار

�لتنقل �مل�ضتمر من �أجل تلقي �لعالج ز�د من معاناتهم

قرية فاج حي �لنجاح بعني جا�ضر
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تاغديرت"  "قرية  �ــســكــان  يــعــاين 
العط�ص  �سليمان  �سي  اأوالد  ببلدية 
الدائم وجفاف املحا�سيل الذي الزمهم 
ــرارة  م تــكــبــدوا  حيث  �سنني،  طـــوال 
جفاف امل�ستثمرة الفالحية "بوتيطاو 
مبحا�سيل  ــدر  ت كــانــت  الــتــي  حممد" 
ككل،  والبلدية  املنطقة  على  وفــرية 
وا�ــســتــكــوا اأيــ�ــســا الــبــريوقــراطــيــة يف 
ت�سليم رخ�ص حفر االآبار االرتوازية 
ورفعت  احلرب  من  الكثري  اأ�سالت  التي 
خا�سة  لل�سكان  والت�سيب  الغنب  حالة 
اأرا�سيهم  اأ�سبحت  التي  الفالحني 
جمرد اأر�ص قاحلة لغياب م�سادر املاء 

بعد اأن ن�سبت م�سادرهم التقليدية.
اأوالد  ببلدية  "تاغديرت"  قرية 
�سي �سليمان تعاين يف �سمت وامل�سوؤول 
ح�سب املواطنني غائب دائما ومل يروا 
اأقدامه تطاأ اأر�سهم القاحلة، ال�سكان 
اأ�ساروا باأن القرية بها م�ساحة �سا�سعة 
وال�ساحلة  الفالحية  ــي  االأرا�ــس من 
جعلها  ـــار  االآب ن�سوب  لكن  لــلــزراعــة 
متوت وجتف، واأ�سافوا باأن امل�سوؤولون 
ودائرتهم  بلديتهم  على  املتعاقبون 

والــزراعــة  الفالحة  دمـــروا  مــن  هــم 
ومنعوا  املائي  اجلانب  اأغفلوا  حيث 
منح تراخي�ص االآبار للمواطنني حيث 
متنح باملحاباة وانت�سار البريوقراطية 
هذا  يعانون  الفالحني  جعل  االإدارية 
ـــوؤالء،  ه لــ�ــســان  عــلــى  ورد  ــا  م ح�سب 
واأردفـــــوا بـــاأن الــعــمــال و�ــســعــوا ملف 
البئر االرتوازي منذ 2017 وهو االآن 
بباتنة  الــري  مديرية  م�ستوى  على 
االأدراج"،  "حبي�ص  بــاأنــه  وو�ــســفــوه 
مــن ح�سور  بــاأن البــد  ـــربوا  اأخ حيث 
وق�سنطينة  تب�سة  واليتي  من  جلنة 
حيث تقرر منح الرتخي�ص من عدمه، 
فيما يعي�ص الفالح على مياه االأمطار، 
مل�سادر  كبري  غياب  على  اأي�سا  واأكــدوا 
املياه ال�سروب والذي يعاين منه جميع  
القرية حيث مل يجدوا ماء ال  �سكان 
ملنازلهم وال ملحا�سيلهم، فيما يطالبون 
ـــداء عــلــى االأرا�ـــســـي  ـــت ــف االع ــوق ب
رزقهم  م�سدر  تعد  والتي  الفالحية 
�سرورة  على  �سددوا  واأي�سا  وحياتهم 
لتعود  االآبــــار  حفر  تراخي�ص  منح 

الفالحة ل�سابق عهدها.

ببلديات  املواطنني  من  العديد  يطالب 
تازولت،  غرار  على  باتنة،  والية  ودوائــر 
وكذا  �سالم  اأوالد  وبلدية  اإ�سمول  بوزينة، 
بتج�سيد  املعنية  اجلــهــات  عــمــار،  اأوالد 
وحدات ومراكز متقدمة للحماية املدنية، 
كونهم يدركون مدى اأهمية املرافق املذكور 
املطالبة  مــن  الــهــدف  ويــعــود  ــدان،  ــي امل يف 
العديد  بهذه االأخرية كما جاء يف حديث 
تلبية  هو  نيوز"،  لـ"االأورا�ص  ال�سكان  من 
عند  الــفــوري  التدخل  منها  حاجياتهم 
التي  املرور  حوادث  �سورة  يف  وقوع مكروه 

ت�ساعفت بهذه اجلهة يف االآونة االأخرية.
عدم  من  ا�ستيائهم  عن  امل�ستكون،  وعرب 
تلبية رغباتهم يف جت�سيد وحدات للحماية 
املدنية ومراكز متقدمة، رغم اأنهم طالبوا 
اأن  وخا�سة  املنا�سبات،  من  العديد  يف  بها 
التي  ـــوادث  احل فيها  تكرث  املناطق  هــذه 
املرور  كحوادث  الفئة،  هذه  تدخل  حتتاج 
الغابات  ــق  ــرائ وح املنزلية  ــــوادث  واحل

عمار  اأوالد  ببلدية  الزراعية  واملحا�سيل 
ــار حــرائــق االأحــرا�ــص واالأدغـــال  ــط واأخ
وكـــرثة  ــقــانــة،  �ــس بـــدائـــرة  "احللفاء" 
الفي�سانات  يف دائرة تازولت وبلدية اأوالد 
العديد  باأن  موثوق،  من  تاأكدنا  كما  �سالم، 
تتطلب  الــواليــة  ــراب  ت عــرب  النقاط  مــن 
متقدمة ووحدات جديدة تدعيما  مراكز 
التغطية  يف  عجزا  تعرف  التي  لـــالأوىل 
والتدعيم لوحدات اأخرى خا�سة يف ف�سل 
ال�سيف، واأ�ساف امل�سدر، اأن هناك وحدات 
ق�سائي  نــزاع  ــرى حمل  واأخ ــاز  االإجن قيد 
االأ�سغال  انتهت  التي  العابد  ثنية  كوحدة 

بها بن�سبة 100 باملائة.
على  املعنيون  األـــح  الــ�ــســيــاق،  نف�ص  ويف 
االعتبار،  بعني  طلباتهم  اأخـــذ  �ــســرورة 
باإجناز وحدات للحماية املدنية بدوائرهم 
امل�سالح،  لــهــذه  تفتقر  الــتــي  وبلدياتهم 
والنظر يف ق�سية وحدة ثنية العابد التي 

طال اأمدها.

اجلفـــــاف ُيطوق قرية تاغديرت

مواطنون يطالبون بتدعيم بلدياتهم 
مبراكز للحماية املدنية

فيما يتوا�شل غلق وحدة ثنية العابد

نفت م�صـادر م�صوؤولة مبديرية �ل�صحة يف والية باتنة، ما مت تد�وله حول عزمها على حتويل قاعة �أ�صحـار بو�صط �ملدينة و�ملخ�ص�صة 
للمعار�س و�لن�صاطات �إىل مركز الإيو�ء مر�صى كورونا يف ظل �الرتفاع �ملخيف لعدد �مل�صابني خالل �الأخيـرة، م�صيفة �أن �الأمر م�صتبعد 

على �الأقل يف �لوقت �لر�هن.

�صميحة. ع

حفيظة. ب

بلدية اأوالد �شي �شليمان

ح�صام.ق



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

قاملـــة

عالء. ع

�سطيـــف
خن�ســـــلة

اأم البواقـــي

�أعطى و�يل خن�صلة، علي بوزيدي، تعليمات �صارمة لالنتهاء من �أ�صغال خمتلف �مل�صاريع �ل�صكنية مع ف�صخ عقد 
كل مقاول متقاع�س، متهيد� لتوزيعها على م�صتحقيها.

ووقف الوايل على مدى �سري اأ�سغال 
 2000  +  2000 ال�سكني  املجمع 
خن�سلة  ببلدية  كــو�ــســيــدار  �سكن 
بح�سور  طامزة،  ببلدية  �سكن  و80 
على  األـــح  حيث  الـــدوائـــر،  روؤ�ــســاء 
الرفع  ب�سرورة  االأ�سغال  مقاوالت 
من وترية العمل لالنتهاء من التهيئة 
ما تعلق  لل�سكنات خا�سة  اخلارجية 
اأ�سبح يطلق  التي  ب�سكنات كو�سيدار 

عليه م�سروع القرن.
�سرورة  على   امل�سوؤول  ذات  واأكــد   
االأ�سغال  حني  يف  اإىل  يوميا  العمل 
حمل  �ستكون  التي  العمارات  داخــل 
االنتهاء  حتى  اليومية  متابعته 
املتفق  االآجـــــال  يف  االأ�ــســغــال  مــن 
�سكن   80 اأ�سغال  وبخ�سو�ص  عليها، 
على  اأكد  طامزة،  ببلدية  اجتماعي 
باليد  الــور�ــســة  وتــدعــيــم  تكثيف 

ا�ستجابة  عدم  حالة  ويف  العاملة، 
األح  كما  العقد،  ف�سخ  �سيتم  املقاولة 
التهيئة  اأ�سغال  مــن  االنتهاء  على 
املقبل،  االأ�سبوع  خــالل  اخلارجية 
مل�سالح  �سارمة  تعليمات  واأعــطــى 
اإي�سال  بــ�ــســرورة  �سونلعاز  �سركة 
وربط احلي ب�سبكة التيار الكهربائي 
االأ�سبوع  بــدايــة  خـــالل  املــتــو�ــســط 

املقبل.

تراأ�ص  وايل قاملة، اجتماعا مو�سعا 
بتن�سيق  املكلفة  الوالئية  للجنة 
للوقاية  الــقــطــاعــيــة  الــعــمــلــيــات 
خا�سة  كــورونــا،  الــوبــاء  ومكافحة 
ال�سحية  املــ�ــســالــح  ت�سجيل  بــعــد 
االأ�سخا�ص  ــدد  ع يف  كبري  تــزايــد 
املخت�سون  اأرجــع  حيث  امل�سابني، 
التدابري  احـــرتام  ــدم  ع اإىل  ــك  ذل

الوقائية.
توجيهات  الــواليــة  وايل  واأ�ــســدى 
الإن�ساء  ــاأن،  الــ�ــس هــذا  يف  �ــســارمــة 
القوانني  لتطبيق  خمتلطة  ــرق  ف
ـــد مـــن جتــــاوزات  ــي متــنــع وحت ــت ال
وكذا  التجارية  االأن�سطة  اأ�سحاب 
االإجـــراءات  اخــرتاق  من  الزبائن 
امل�سوؤولني  كــلــف  كــمــا  الــوقــائــيــة، 

كل  باقرتاحات  للمبادرة  املحليني 
تف�سي  ملجابهة  اخت�سا�سه  ح�سب 
طرف  من  املتابعة  وكــذا  الفريو�ص 
امل�سالح املعنية، ملدى احرتام احلجر 
امل�سكوك  للحاالت  بالن�سبة  املنزيل 

فيها والتي هي قيد العالج.
اإىل  اأ�سار  الوايل  ال�سياق  ويف ذات 
التح�سي�سية  احلمالت  من  التكثيف 

بـــ�ـــســـرورة االلــــتــــزام بــالــتــدابــري 
ــة  ــرك ـــراك احل ـــس ـــاإ� الــوقــائــيــة ب
الكمامات  حياكة  وكذا  اجلمعوية، 
الواقية على م�ستوى البلديات، كما 
النقاط،  بع�ص  وتقييم  متابعة  مت 
العمومية  اخلدمة  توا�سل  ك�سمان 
ومــتــابــعــة وتــقــيــيــم االإجــــــراءات 

املتخذة مع التجار.

مو�ز�ة مع دخول خمرب �لتحليل حيز �خلدمة

فيما وعد �لو�يل بحلول م�ضتعجلة

عني �أز�ل

نقاط �ضود�ء باجلملة

�سرع خمرب التحاليل اجلديد للك�سف 
عن فريو�ص كورونا ب�سطيف يف العمل 
بداية من نهار االأم�ص حيث �سيتكفل 
عينات  فح�ص  يف  ــيــوم  ال مــن  بـــداء 
كانت  والــتــي  ــواليــة  ال م�ست�سفيات 
نحو  الفارطة  االأيـــام  خــالل  توجه 
معهد با�ستور بق�سنطينة، فيما ي�سرف 
وايل �سطيف حممد بلكاتب نهار اليوم 
اأي�سا على و�سع م�ست�سفى بني عزيز 
يف اجلهة ال�سمالية من الوالية حيز 
امل�سابني  ا�ستقبال  اأجل  من  اخلدمة 
ال�سغط  وتخفيف  كــورنــا  بفريو�ص 
�سعة  اأن  علما  امل�ست�سفيات  باقي  عن 

امل�ست�سفى ت�سل اإىل 60 �سرير.
م�سالح  وروؤ�ــــســــاء  اأطـــبـــاء  واأكـــــد 
تــ�ــســريــحــات  يف  ــفــيــات  ــتــ�ــس بــاملــ�ــس
عرب  �سفحاتهم  عــلــى  ومــنــ�ــســورات 
ــع الــتــوا�ــســل االجــتــمــاعــي اأن  ــواق م
عن  عــاجــزة  اأ�سبحت  امل�ست�سفيات 
التكفل بكل امل�سابني بفريو�ص كورونا 

110 حالة يف  اأكرث من  بعد ت�سجيل 
ال�سلطات  وتتجه  الفارطني،  اليومني 
حزمة  اتخاذ  اإىل  للوالية  املحلية 
بداية  مع  اجلديدة  االإجــراءات  من 
املناطق  من  عدد  يف  اجلاري  االأ�سبوع 
عني  العلمة،  غـــرار  على  املــوبــوءة 
يف  التحكم  اأجل  من  وملان  وعني  اأزال 

الو�سعية.
ــطــني  ــنــا�ــس واقـــــــرتح عـــــدد مــــن ال
الفنون  مــدر�ــســة  فــتــح  واملــخــتــ�ــســني 
كملحق  الــهــ�ــســاب  بــحــي  اجلــمــيــلــة 
عبد  �سعادنة  اجلامعي  للم�ست�سفى 
هياكل  ــن  م عليه  تــتــوفــر  ــا  مل ــور  ــن ال
مع  املهمة،  هــذه  مع  تتالءم  جديدة 
للمر�سى  باالإطعام  اجلمعيات  تعهد 
فيما  واال�ست�سفائي،  الطبي  والطاقم 
باالألب�سة  اأخـــرى  جمعيات  تتكفل 
الطبية  لالأطقم  واالأقنعة  الواقية 
الوالية  م�سالح  تدعمها  اأن  على 

باملادة االأولية.

بلدية  �ــســكــان  ــاة  مــعــان تــتــوا�ــســل 
اأزمة  مع  �سطيف  جنوب  وملــان  عني 
اأ�سهر   04 منذ  املنزلية  النفايات 
اإىل  طريقها  جتــد  اأن  دون  كاملة 
احلل رغم الوعود املتكررة من طرف 
ال�سلطات املحلية، وانت�سرت القمامة 
وعلى  االأحياء  كافة  عرب  واالأو�ساخ 
وحتى  والــوديــان  الطرقات  م�ستوى 
التي  البيئية  الــفــ�ــســاءات  بع�ص 
الع�سوائي  للرمي  عر�سة  اأ�سبحت 

للنفايات املنزلية وال�سلبة.
املفرغة  غلق  منذ  امل�سكلة  ــداأت  وب
�سهر  بقالل  الطاهر  �سي  الع�سوائية 
يف  ت�سبب  ما  وهــو  الــفــارط،  فيفري 
تراكم النفايات واالأو�ساخ تزامنا مع 
احلرارة  درجة  يف  امل�سجل  االرتفاع 
خالل االأيام الفارطة وهو مما �سبب 
ــدى املــواطــنــني من  خمـــاوف كــبــرية ل
انت�سار اأمرا�ص وبائية اأخرى ب�سبب 
والبعو�ص  الكريهة  الروائح  انت�سار 
واجلرذان امل�سببة والناقلة الأمرا�ص 

وبائية متنقلة خا�سة يف ظل الظرف 
فريو�ص  تف�سى  يعرف   الذي  احلايل 

كورونا ب�سفة خميفة.
واأعطى واىل �سطيف حممد بلكاتب 
املحلية  لل�سلطات  �سارمة  تعليمات 
املو�سوع  بــهــذا  التكفل  بخ�سو�ص 
االإمكانيات  كــل  ت�سخري  خــالل  مــن 
اأمام  من  النفايات  الإزالـــة  املتاحة 
خطر  باعتباره  االأ�سبوعي  ال�سوق 
على ال�سحة العمومية وهو ما مت يف 
عني  دائرة  ن�سرت  كما  وجيز،  ظرف 
وملان بيانا طماأنت فيه املواطنني باأنه 
�سوف يتم الق�ساء نهائيا على م�سكل 
ت�سخري  مت  بعدما  املنزلية  النفايات 
كل الظروف املادية والب�سرية لرفع 
م�ستمرة وعلى مدار  القمامة ب�سفة 
24 �ساعة حتى يتم تنظيف املدينة، 
كما مت اإزالة اأالف االأطنان من اأمام 
نهائية، يف  االأ�سبوعي ب�سفة  ال�سوق 
انتظار توا�سل العملية خالل الفرتة 

القادمة.

يعاين �سكان حي بلعزام ببلدية عني 
والية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  اأزال 
الكهرباء  خــط  م�سكل  مــن  �سطيف 
ميغاواط(   30( التوتر  متو�سط 
الذي مير مبحاذاة م�ساكن احلي كما 
وهو  امل�ساكن  بع�ص  و�سط  اأي�سا  مير 
كبرية  خــطــورة  ي�سكل  ــذي  ال االأمـــر 
هذا  اأن  كما  املواطنني،  حياة  على 
على  �سلبي  تاأثري  له  كــان  االإ�سكال 
عجز  خــالل  مــن  العمراين  التو�سع 
اإ�سافية  ال�سكان على ت�سييد طوابق 

بالنظر خلطورة الو�سعية.
ــكــال ح�سب  ــس ويــتــوا�ــســل هـــذا االإ�
اال�ستعماري  العهد  منذ  ال�سكان 
اأن يجد حلوال فعلية من طرف  دون 
الــنــداءات  رغــم  املعنية  ال�سلطات 
الذين  ال�سكان  طــرف  مــن  املتكررة 
اأن  رغم  الو�سعية  بهذه  ذرعا  ذاقوا 

احلل يبقى وا�سحا ويتمثل يف اإزالة 
التجمعات  عن  واإبــعــاده  اخلط  هذا 
احلي  �ــســكــان  ويح�سي  ال�سكنية، 
�سنويا عددا من ال�سحايا واجلرحى 
من جراء حوادث التكهرب الناجمة 
عن هذا اخلط الكهربائي واالأكرث من 
ذلك هو وجود عدة حاالت الأ�سخا�ص 
ب�سبب  اجل�سدية  لالإعاقة  تعر�سوا 

هذه احلوادث.
كما اأ�سار بع�ص ال�سكان اإىل معاناتهم 
االأجهزة  ت�سغيل  بخ�سو�ص  الكبرية 
اأجهزة  ــرار  غ على  الكهرومنزلية 
هذا  ب�سبب  والــراديــو  التلفزيون 
بلعزام  حي  �سكان  ووجــه  االإ�سكال، 
وحتى  البلدية  ال�سلطات  اإىل  نداء 
العاجل  التدخل  اأجل  من  الوالئية 

واإنهاء معاناتهم التي طال اأمدها.

الطرقات  اأ�سغال  عيوب  ــزال  ت ال 
امل�سالك  وكــذا  والوالئية  البلدية 
اأم  والية  بلديات  مبختلف  الريفية 
كل  مع  متوا�سلة   ،29 الـــ  البواقي 
اأدى  اأيــن  لالأمطار،  غزير  ت�ساقط 
الع�سرات  لظهور  اأمــ�ــص،  ت�ساقطها 
م�ستوى  على  ال�سوداء  النقاط  من 
م�سالك ريفية وطرق بلدية مل مير 
قليلة،  اأ�سهر  �ــســوى  اجنــازهــا  على 
الفوري  الــتــدخــل  يتطلب  مــا  وهــو 
لــلــمــ�ــســالــح املــخــتــ�ــســة مبــديــريــة 
اأ�سغال  ملراقبة  العمومية  االأ�سغال 
والطرق  الريفية  امل�سالك  اجنــاز 
تر�سد  الــتــي  والــوالئــيــة  البلدية 
لتتكبد  معتربة،  مالية  اأغلفة  لها 

مالية  اأغلفة  العمومية  اخلزينة 
تاأهيلها  اإعــادة  عملية  يف  اإ�سافية 
اهرتاء  �سجل  وقد  هذا  جديد،  من 
امل�سيدة  الريفية  امل�سالك  ــواف  ح
ــى مــ�ــســتــوى عــــدد من  ـــرا عــل ـــوؤخ م
امل�ساتي املعزولة والتي ا�ستفادت من 
عمليات فك العزلة موؤخرا، وت�سمل 
بلديات الزرق وال�سلعة وبئر خ�سبة 
تطبيق  ــتــظــار  ان يف  رقــعــة،  ــر  ــئ وب
الأ�سغال  اليومية  املراقبة  �سيا�سة 
قطاع  مب�ساريع  املكلفة  املــقــاوالت 
�سيا�سة  تبقى  العمومية  االأ�سغال 
"الربيكوالج" املبداأ املعمول به على 
البلدية  الطرقات  اأغــلــب  م�ستوى 

وامل�سالك الريفية.

�سكان  مـــن  ــرات  ــس ــ� ــع ال جــــدد 
نعمان  و�سوق  ال�سلعة  بلديات 
واأم البواقي، مطلبهم بخ�سو�ص 
ت�سجيل امل�ساريع اخلا�سة بقطاع 
ال�سحة، بعد اأن مت االنتهاء من 
اجناز الدرا�سة التقنية اخلا�سة 
باجناز ثالث م�ست�سفيات جديدة 
جتميد  لكن   ،2015 �سنة  خال 
دون  حـــال  الت�سجيل  عملية 

االنطالق يف اأ�سغال االجناز.
�سرير   240 م�ست�سفى  وت�سمل   
وم�ست�سفى  البواقي،  اأم  مبدينة 
وم�ست�سفى  بال�سلعة،  �سرير   60

مبنطقة  �سرير   60 ب�سعة  اآخر 
ظل  يف  ذلك  ياأتي  نعمان،  �سوق 
يتكبدها  التي  اليومية  املعانات 
م�ستوى  على  خا�سة  املــر�ــســى 
نعمان،  و�سوق  ال�سلعة  مدينتي 
املوؤ�س�سات  ملختلف  التنقل  يف 
لتلقي  املــجــاورة  اال�ست�سفائية 
عن  ناهيك  العالج،  اأنواع  اأب�سط 
قلة و�سائل النقل خا�سة خالل 
التي  اال�ستثنائية  الــظــروف 
الوطن  واليـــات  جميع  تعي�سها 

ملواجهة انت�سار فريو�ص كورونا.

ا�ستفادت خمتلف مناطق الظل 
بكل من بلدية بوحمامة وبلدية 

طامزة بوالية خن�سلة من الربط 
ب�سبكة الهاتف للجيل الثاين 

والثالث مبنطقة واد ال�سارف بقرية 
نوغي�ص بني دائرة بوحمامة وبلدية 

طامزة بعد دخول حمطة الهاتف 
حيز اخلدمة التي اأطلقتها �سركة 

موبيلي�ص الت�ساالت اجلزائر وذلك 
بعد طول انتظار من �سكان هذه 

املناطق التي كان معزولة عن العامل 
اخلارجي.

هذه العملية تدخل �سمن الربنامج 
امل�سطر من طرف ال�سركة للتكفل 

ال�سريع مبناطق الظل وربطهم 
مبختلف ال�سبكات اخلا�سة بالهاتف 

واجليل الثاين والثالث ملوؤ�س�سة 
موبيلي�ص، وكذا حت�سني خدماتها 

وع�سرنة اأجهزتها و�سبكاتها واإر�ساء 
زبائنها لتمكينهم من االت�سال 

بالعامل اخلارجي عن طريق الهاتف 
واالنرتنت، وتتوا�سل عملية ربط 

خمتلف املناطق النائية والتي تعرف 
مبناطق الظل عرب كامل تراب 

الوالية.

ف�ضخ عقود املقاولت املتقاع�ضة بخن�ضلة

ارتفاع اأعداد امل�ضابني بكورونا ي�ضتنفر ال�ضلطات بقالــمة

فتح م�ضت�ضفى بني عزيز اأمام 
مر�ضى كورونا

معاناة �ضكان عني وملان متوا�ضلة 
مع النفايات املنزلية

�ضكان بلعزام حتت رحمة
 اأ�ضالك الكهرباء

الأمطار تك�ضف عيوب الطرقات 
مب�ضاتي اأم البواقي

مطالب بت�ضجيل 3 م�ضت�ضفيات 
جديدة باأم البواقي

دخول حمطة 
"نوغي�س" 

للهاتف النقال 
حيز اخلدمة
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وزير ال�سكن يوؤكد:

وزير العمل يوؤكد:

يحدد   الــذي  القانون  اأن  نا�صري  وقــال 
اإجنازها  واإمتام  البنايات  مطابقة  قواعد 
اإنهاء  حلالة  حد  و�صع  اإىل  يهدف  والذي 
البنايات  مطابقة  وحتقيق  الــبــنــايــات، 
االإجناز قبل  التي هي يف طور  اأو  املنجزة 
ال�صكن   وزير  واأ�صاف  القانون،  هذا  �صدور 
ا�صتغالل  ــروط  ــص � بخ�صو�ض”حتديد 
البنايات وتغطية االإطار املبني ذو الو�صع 

اجلمايل.
تدابري  تاأ�صي�ض  على  ال�صكن  وزير  واأكــد 
ــة يف جمـــال عـــدم احــــرتام اأجـــال  ــي ردع
البناء وقواعد التعمري،اإىل جانب ت�صوية 
الوزير  للبناء” وقال  اأ�صتغل  الذي  العقار 
اأن هذه االإجراءات تاأتي من اأجل اإعطاء 
اإمتام  على  وت�صجيعه  للمواطن  فعال  دفع 

الواجهة اخلارجية للبنايات .
وكان قد اأعلن نا�صري عن اإ�صدار تعليمة 
 21 بتاريخ   02 رقم  م�صرتكة  “وزارية 

معاجلة  كيفيات  حتــدد   ،2016 فيفري 
للبنايات  اخلارجي  الغالف  اإمتــام  اأ�صغال 
تهدف  والتي  االإمتام  اأو  املنطبقة  املعنية 

باخل�صو�ض، لو�صع حد حلاالت عدم اإمتام 
الرئي�صية  املحاور  على  الواقعة  البنايات 

ومداخل املدن .

االجتماعي  وال�صمان  العمل  ــر  وزي قــال 
العمال  اإدمـــاج  اإن  عا�صق،  �صوقي  يو�صف 
متوا�صال  يــزال  ال  املتعاقدين  واملوظفني 

بالرغم من جائحة "كورونا".
واأ�صاف الوزير على هام�ض رده على االأ�صئلة 
الوطني،  ال�صعبي  املجل�ض  لنواب  ال�صفوية 
اأنه ال بد من تفعيل املقاربة االقت�صادية يف 
ال�صغل والتوقف عن املقاربة االجتماعية، 
اأكد  قد  كان  اجلمهورية  رئي�ض  اأن  م�صيفا 
اإدماج  �صرورة  على  الفارط  ماي  الفاحت  يف 

كافة العمال املتعاقدين.
عمل  هــنــاك  اأنـــه  عــا�ــصــق،  �صوقي  ــار  ــص واأ�
اأجل  من  االأوىل  الوزارة  م�صتوى  على  قائم 
االإ�صراع يف وترية االإدماج، كا�صفا عن اإدماج 

اأكرث من 12 األف موظف متعاقد.

الدكتور  ال�صيدالنية  ال�صناعة  وزيــر  اأكــد 
باأحمد  ــن  ب جــمــال  لطفي  الــرحــمــان  عــبــد 
الــوزارة  ا�صتحداث  اأن  العا�صمة  باجلزائر 
هذا  ــع  رف اأهــمــيــة  على  دلــيــل  كاملة  ب�صفة 
الذي  لــلــرثوة  املــولــد  اال�صرتاتيجي  القطاع 
على  كقطب  متقدمة  مكانة  للجزائر  �صيعطي 

امل�صتويني القاري والدويل.
مهامه  ا�صتالم  حفل  خــالل  الــوزيــر  واأو�ــصــح 
واإ�ــصــالح  والــ�ــصــكــان  ال�صحة  وزيـــر  بح�صور 
بن  الرحمان  عبد  الربوف�صور  امل�صت�صفيات 
بوزيد اإىل جانب اإطارات الوزارة اأن ال�صناعة 
القطاع  مــن  يــتــجــزاأ  ال  جـــزء  ال�صيدالنية 
مرتبط  االأدويــة  توفري  باأن  موؤكدا  ال�صحي، 
ارتباطا وثيقا برفاهية ال�صحة العمومية واأن 
ال�صيدالين  للقطاع  باأكملها  وزارة  ا�صتحداث 

�صي�صاهم يف تطويره.
ال�صناعة  ـــاأن  ب بــاأحــمــد  بــن  ال�صيد  وقـــال 
اقت�صاديا  قطاعا  متثل  اأ�صبحت  ال�صيدالنية 
اإطارات  �صاكرا  للوطن  وا�صرتاتيجيا  بامتياز 
له  قدموها  التي  امل�صاعدات  على  الــــوزارة 
قبل  ال�صيدالنية  لل�صناعة  منتدب  كوزير 

تعيينه وزيرا للقطاع .
اأن  بوزيد  بن  الربوف�صور  جانبه  من  واأكــد 
ال�صيدالنية وعلى  لل�صناعة  وزارة  ا�صتحداث 
باأحمد يدل على االهتمام  الدكتور بن  راأ�صها 
القطاع  لهذا  احلكومة  توليه  ــذي  ال الكبري 
ـــاه على  احلــا�ــض واال�ــصــرتاتــيــجــي �ــصــاكــرا اإي
اجلهود التي بذلها خالل املدة التي ق�صاها معه 
الع�صيبة  الفرتة  هذه  خالل  خا�صة  بالوزارة 

املتمثلة يف الت�صدي لفريو�ض كورونا.

ك�سف وزير ال�سكن والعمران واملدينة، كمال نا�سري، عن تاأ�سي�ص تدابري ردعية فيما يخ�ص قواعد مطابقة البنايات و�سروط ا�ستغاللها،
 خالل عر�ص قدمه اأمام نواب املجل�ص ال�سعبي الوطني

ـــر  ـــوزي واأو�ـــــصـــــح ال
�صوؤال  على  رده  لــدى 
للنائب هواري  �صفوي 
جل�صة  يف  عــولــة  بــن 
ــة بــاملــجــلــ�ــض  ــي ــن ــل ع
الــ�ــصــعــبــي الــوطــنــي، 
حــــــــول مـــكـــافـــحـــة 
ــة واإدمــــــاج  ــال ــط ــب ال
طالبي ال�صغل، اأن هذا 
اجلهاز اجلديد يرمي 

لرتقية  موؤ�ص�صة  اإن�صاء  ــازة  اإج منح  اإىل 
من  االأجــــراء،  العمال  لــدى  املقاوالتية 
خالل منحهم الفر�صة الإطالق م�صاريعهم 

ب�صفة اآمنة.
هذا  اأن  يو�صف  عا�صق  ال�صيد  واأبــــرز 
�صاري  العمل  عقد  باإبقاء  ي�صمح  االأجراء 
املفعول اإىل غاية االإطالق الفعلي مل�صروع 
عن  التخلي  اأن  م�صيفا  امل�صغرة،  املوؤ�ص�صة 
االأجراء  لدى  واال�صتقالة  ال�صغل  من�صب 
ي�صكل  قــد  ن�صاطات  خلق  يف  الــراغــبــني 

م�صدر قلق و ارتباك لدى البع�ض.
عن  ــر  ــوزي ال ك�صف  اآخـــر  �صعيد  وعــلــى 
امل�صاعدة  اآليات  تنظيم  "اإعادة  م�صروع 
خالل  من  والت�صغيل  املهني  االإدمــاج  على 
اإن�صاء اآليات ت�صتند اإىل مقاربة اقت�صادية 
ال�صباب  مطالب  وتلبية  البطالة  ملعاجلة 
من  الدائمة"،  العمل  مبنا�صب  املتعلقة 
اأرباب  "الحتياجات  واال�صتجابة  جهة، 

العمل" من جهة اأخرى.
م�صروع  اأن  يو�صف  عا�صق  ال�صيد  واأو�صح 
جهاز  �صيعو�ض  ـــذي  ال اجلــديــد  ــاز  اجلــه
اإىل  ي�صعى  املهني  االإدمــاج  على  امل�صاعدة 
الت�صغيل  ل�صيا�صة  الــالزم  الدفع  اإعطاء 
اأن  معتربا  اقــتــ�ــصــاديــة،  مــقــاربــة  �صمن 
االآليات ال�صارية املفعول يف جمال االإدماج 
التنفيذ  املهني وبعد مدة من و�صعها حيز 

تتطلب مراجعة.
جهاز  اأن  الوزير  قال  ال�صياق  نف�ض  ويف 
مت  الــذي  املهني  االإدمـــاج  على  امل�صاعدة 
بـــ"اإدماج  �صمح   2008 �صنة  منذ  اإطالقه 
اأن  مــوؤكــدا  م�صتفيد"،  مليونني  مــن  اأزيـــد 

االإجــــــــــــــــــراءات 
ــــاج  ــذة الإدم ــخ ــت امل
امل�صجلني  ال�صباب 
جهاز  يف  احلاليني 
على  ـــاعـــدة  املـــ�ـــص
"ال  املهني  االإدمــاج 

زالت قائمة".
خلق  وبخ�صو�ض 
ــار  اإط يف  امل�صاريع 
الوطنية  الوكالة 
لدعم ت�صغيل ال�صباب وال�صندوق الوطني 
"مت  اأنه  للتاأمني عن البطالة، قال الوزير 
�صمح  م�صروع  األــف   500 من  اأزيــد  متويل 
بتوفري اأكرث من مليون من�صب عمل"، مربزا 
الوطني  االقت�صاد  على  النتائج  هذه  اأثر 
ب�صفة عامة وامل�صاهمة يف تخفي�ض ن�صبة 
باملائة   30 من  تراجعت  "التي  البطالة 
و11   10 ــدود  ح اىل  الت�صعينات  خــالل 

باملائة يف ال�صنوات االأخرية".
الت�صغيل  اإ�صكالية  بـــاأن  الــوزيــر  وذكـــر 
مقاربة  وفــق  عموما  �صبطها  ي�صتوجب 
القطاعات  كــل  مب�صاهمة  اقــتــ�ــصــاديــة 
امل�صتدامة  التنمية  خمطط  �صمن  املعنية 
خالل  مــن  الــــرثوات  تثمني  اإىل  الــرامــي 
ــارات نــحــو جمـــاالت  ــم ــث ــت ــص تــوجــيــه اال�

الن�صاط املولدة للرثوة ومنا�صب ال�صغل.
بن  خليفة  للنائب  �ــصــوؤال  على  رده  ويف 
يف  املــتــخــذة  االإجـــــراءات  ــول  ح �صليمان 
حالة جتاوزات يف �صوق ال�صغل، اأكد ال�صيد 
عا�صق يو�صف اأن م�صالح الوزارة ت�صهر على 
ر�صد التجاوزات وتتخذ اإجراءات �صارمة 
تورطه  يثبت  موظف  اأو  م�صوؤول  كل  �صد 
الت�صريعية  للن�صو�ض  االمتثال  عدم  يف 

والتنظيمية التي ت�صبط �صوق ال�صغل.
يف هذا ال�صياق، ابرز اأن النظام املعلوماتي 
الهياكل  جميع  عرب  به  املعمول  الو�صيط 
الــرتاب  يف  املــتــواجــدة  للت�صغيل  املحلية 
وم�صاواة  �صفافية  وبكل  ي�صمن  الوطني، 
عمل  عر�ض  الأي  العمل  طالبي  توجيه 
مودع على م�صتواها، وهذا من اأجل اإ�صفاء 

ال�صرعة يف التكفل وتلبية العرو�ض(.

العاملي  الذهب  جمل�ض  بيانات  اأحدث  اأ�صارت 
اإجــمــايل  اأن  اإىل  اجلــــاري  جـــوان  �صهر  عــن 
بلغت  الــذهــب،  من  العامل  دول  احتياطيات 
 100 نحو  على  موزعة  طن  األــف   34.89

اقت�صاد ميلكون طنا واحدا على االأقل.
 8 اأكـــرب  قائمة  التقرير  ــذا  ه يف  ويــر�ــصــد 
اأ�صولها  �صمن  للذهب  حــيــازة  عربية  دول 
بيانات  وفق  العاملي،  وترتيبها  االحتياطي، 
حيث  جوان،  �صهر  عن  العاملي  الذهب  جمل�ض 
عربيا،  الثالثة  املرتبة  يف  اجلــزائــر  حلت 
اأكرب  �صمن  عامليا   26 املركز  يف  جاءت  بينما 
بحجم  العامل،  حول  االأ�صفر  املعدن  حائزي 
ال�صعودية  ت�صدرت  فيما  طنا،   173.6 بلغ 
االأكرث  الدول  بني  من  عربيا  االأوىل  املرتبة 
االحتياطية،  اأ�صولها  �صمن  للذهب  حيازة 
عامليا  فيه  احتلت  طنا،   323.1 بلغت  بكمية 
املرتبة 18 من اأ�صل 100 اقت�صاد ميلك طنا 

واحدا على االأقل.
بلغ حجم  اإذ  الثانية عربيا،  املرتبة  ولبنان 
احتلت  طنا،   286.8 الــذهــب  مــن  حيازتها 
الع�صرين، فيما حلت ليبيا  فيه عامليا املرتبة 
اإذ بلغت احتياطاتها نحو  يف املرتبة الرابعة 
املرتبة  يف  جاءت  عامليا  بينما  طنا،   116.6

العاملي. الذهب  جمل�ض  بيانات  بح�صب   ،33
بعد  اخلام�صة  املرتبة  يف  الــعــراق  وجــاءت 
ليبيا، وهي ثاين اأكرب منتج للنفط يف منظمة 
البلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك(، وبلغ حجم 
احتياطي الذهب لديها، نحو 96.3 طنا، بينما 

جاءت عامليا يف املرتبة 38، وفق البيانات.
وم�صر يف املركز ال�صاد�ض بعد العراق، بحجم 
بلغ 79.5 طنا، بينما عامليا جاءت يف املرتبة 

العاملي. الذهب  جمل�ض  وفق   ،40
الكويت �صابعا اإذ متلك احتياطات من املعدن 
بحجم  االحتياطية  اأ�صولها  �صمن  االأ�صفر 
 ،41 املرتبة  يف  عامليا  جاءت  بينما  طنا،   79
فيما  الــعــاملــي،  الــذهــب  جمل�ض  بيانات  ــق  وف
عربيا  الثامنة  املرتبة  يف  االأردن  جـــاءت 
كاأكرب حائزي الذهب، بحجم بلغ 42.5 طنا، 
الرتتيب  يف  العامل  م�صتوى  على  جاءت  بينما 

عامليا.  49
املتحدة  الـــواليـــات  تــ�ــصــدرت  عــاملــيــا،  اأمـــا 
اأ�صولها  �صمن  للذهب  حيازة  االأكــرث  الــدول 
املا�صي،  جـــوان  نهاية  حتى  االحتياطية، 
من   %23.3 ن�صبتها  ت�صكل  طنا،  بـ8133 
املعدن  مــن  العاملية  االحــتــيــاطــات  اإجــمــايل 

االأ�صفر.

ـــحـــث املــــديــــر الــــعــــام ملــجــمــع  ب
مع  حــكــار  توفيق  "�صوناطراك" 
ــر،  ــزائ اجل لـــدى  اأوكــرانــيــا  �صفري 
ــاون  ــع ــت ــح، �ــصــبــل ال ــب ــص مــكــ�ــصــيــم �
"�صوناطراك"  �صركة  بني  امل�صرتك 
الرائدة  االأوكــرانــيــة  وال�صركات 
وجمـــــاالت  ـــطـــاقـــة  ال جمـــــال  يف 
توريد  ونقل  واإنــتــاج  اال�صتك�صاف 

الهيدروكربونات.
وجاء هذا خالل اللقاء الذي جمع 
الطرفني، ح�صب ما اأفادت به �صفارة 
اأوكرانيا لدى اجلزائر، تطرق فيها 
اإىل تفا�صيل واآفاق التعاون امل�صرتك 

بني البلدين يف جمال االقت�صادي.

اإقت�سادالأحد  18  يونيو  2970/ 28  جوان  2020 املوافق لـ 07  ذو القعدة 061441
ك�سف وزير العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي، �سوقي عا�سق يو�سف، باجلزائر 

العا�سمة، عن م�سروع جهاز جديد يرمي اإىل منح "اإجازة اإن�ساء موؤ�س�سة" لفائدة العمال 
االإجراء الراغبني يف خلق ن�ساطاتهم، وذلك يف اإطار ترقية املقاوالتية.

ح�ضب ما جاء يف بيان لل�ضفارةح�سب وزير ال�سناعة ال�سيدلنية:



...البحث عن ثقاللت املال بحب املغامرة  حني يختلط اجل�شع  
اجلمعة،  املاليزية،  احلكومة  دعــت 
اآ�صيا  �صرق  جنوب  دول  رابطة  اأع�صاء 
فعالة  حلول  اإيــجــاد  اإىل  "اآ�صيان"، 

الأزمة الروهنغيا.
رئي�ض  األقاها  كلمة  خالل  ذلك  جاء 
يا�صني،  الدين  حميي  املاليزي  الــوزراء 
املنعقدة  لـ"اآ�صيان"  الـ36  القمة  يف 
افرتا�صيا ب�صبب جائحة كورونا، حيث 
االأع�صاء  الدول  اإن  الدين،  حميي  قال 
اأف�صل  تعاون  اإىل  بحاجة  الرابطة  يف 
ملــ�ــصــاعــدة مــيــامنــار عــلــى الــتــعــامــل مع 
الروهنغيا  باأقلية  املتعلقة  م�صاكلها 
يجب  اأنــه  م�صيفا  امل�صطهد"،  امل�صلمة 
على ميامنار فعل املزيد مل�صاعدة نف�صها 

من اأجل جتاوز هذه االأزمة.
اإىل  املاليزي،  احلكومة  رئي�ض  واأ�صار 
ا�صتقبال  ت�صتطيع  تعد  مل  ــالده  ب اأن 
الجئني روهنغيا من ميامنار، الفتا اإىل 
تواجهها  التي  االقت�صادية  امل�صاعب 
جائحة  اإثــر  املــوارد  و�صح  كواالملبور، 
بالده  اأن  مو�صحا  امل�صتمرة،  كــورونــا 
الجئني  اإىل  اإن�صانية  م�صاعدات  وفرت 
من الروهنغيا وغريهم من ميامنار، رغم 
اأنها لي�صت ع�صوا يف اتفاقية الالجئني 
 1967 وبــروتــوكــول   ،1951 لــعــام 
ا�صتدرك  ثم  الالجئني،  بو�صع  املتعلق 

حميي الدين اأنه ال ميكن ا�صتمرار هذا 
الو�صع لالأبد.

اجلي�ض  ي�صن   ،2017 اأوت   25 ومنذ 
حملة  بــوذيــة،  وملي�صيات  ميامنار  يف 
م�صلمي  �صد  وح�صية  وجمازر  ع�صكرية 
)غرب(،  اأراكــان  اإقليم  يف  الروهنغيا 
عن  امل�صتمرة  اجلرائم  اأ�صفرت  حيث 
م�صادر  بح�صب  الروهنغيا،  اآالف  مقتل 
عن  ف�صال  متطابقة،  ودولــيــة  حملية 
بنغالدي�ض،  اإىل  مليون  قرابة  جلــوء 

وفق االأمم املتحدة.
الروهنغيا  ميامنار،  حكومة  وتعترب 
من  نظاميني"  غــــري  "مهاجرين 
االأمم  ت�صنفهم  فــيــمــا  بــنــغــالديــ�ــض، 
يف  ا�صطهادا  االأكرث  "االأقلية  املتحدة 

العامل".
انطلقت  اأمــ�ــض،  اأول  �صابق  ــت  وق ويف 
يف  الـ36  "اآ�صيان" بدورتها  قمة  اأعمال 
مب�صاركة  الفيتنامية،  هــانــوي  مدينة 

زعماء دول الرابطة الع�صر.
دولية  حكومية  منظمة  و"اآ�صيان"، 
10 دول من جنوب �صرق  اإقليمية ت�صم 
يف  وت�صم   ،1967 عــام  تاأ�ص�صت  اآ�صيا، 
والفلبني  وماليزيا  اإندوني�صيا  ع�صويتها 
و�صنغافورة وتايالند، وبروناي وكمبوديا 

والو�ض وميامنار وفيتنام.

ــي  االأوروب االحتــاد  املتحدة،  االأمم  دعت 
خطة  ملــنــع  ثقله"  "كل  ا�ــصــتــخــدام  اإىل 
الغربية  ال�صفة  من  اأجزاء  ل�صم  اإ�صرائيل 

املحتلة وغور االأردن.
جاء ذلك يف بيان �صادر عن املقرر االأممي 
يف  االإن�صان  حقوق  بحالة  املعني  اخلا�ض 
فيه  حث  اجلمعة،  لينك،  مايكل  فل�صطني، 
االإ�صرائيلي،  ال�صم  ملعار�صة خطة  االحتاد 
حيث �صدد على �صرورة ا�صتخدام االحتاد 
وم�صاعداته  وخربته  االقت�صادي  ثقله 

الدبلوما�صية ونفوذه التجاري واال�صتثماري 
اأن  من  لينك  وحذر  ال�صم،  خطة  الإحباط 
خطة ال�صم االإ�صرائيلي �صتوؤدي اإىل تدهور 
ملحوظ يف و�صع حقوق االإن�صان يف االأرا�صي 
اليومية  واحلــيــاة  املحتلة  الفل�صطينية 
ال�صم  اأن  م�صيفا  الفل�صطينيني،  ملاليني 
ا�صتمرار  هو  جويلية   1 بعد  له  املخطط 
اإ�صرائيل  ل�صيادة  القانوين  غري  للتو�صع 
على  والعربية  الفل�صطينية  االأرا�صي  على 
لينك  طالب  كما  املا�صية،  العقود  مــدى 
املجتمع الدويل وال �صيما االحتاد االأوروبي 
"ل�صمان  و  ال�صم"  "ملواجهة  معا  التحرك 

امل�صاءلة عن هذه االنتهاكات اخلطرية".
الوزراء االإ�صرائيلي  اأعلن رئي�ض  وموؤخرا، 
غور  �صم  حكومته  نية  نتنياهو،  بنيامني 
االإ�صرائيلية  امل�صتوطنات  وجميع  االأردن 
لل�صيادة  املــحــتــلــة  الــغــربــيــة  بــالــ�ــصــفــة 
االإ�صرائيلية، مب�صاحة ت�صل 30 باملئة من 

ال�صفة الغربية.
وردا على ذلك، اأعلن الرئي�ض الفل�صطيني 
منظمة  اأن  املا�صي،  ال�صهر  عبا�ض،  حممود 
ــات مع  ــي ــاق ــف الــتــحــريــر يف حـــل مـــن االت

اإ�صرائيل ب�صبب قرار ال�صم.
العامل  يف  الــدول  من  الكثري  حــذرت  فيما 
ال�صالم  عملية  على  ال�صم  خمــاطــر  مــن 

باملنطقة.

ماليزيا حتث دول "اآ�ضيان" على حل 
اأزمة الروهنغيا

دعوة اأممية لالحتاد الأوروبي لل�ضغط 
على اإ�ضرائيل ملنعها من "ال�ضم"

اأم�ص،  االأمريكي،  النواب  جمل�ص  �سوت 
اإىل  وا�سنطن  العا�سمة  حتويل  ل�سالح 
مترير  املرجح  غري  من  اأنــه  بيد  ــة،  والي

القرار من قبل جمل�ص ال�سيوخ.
الــذي  ــقــرار  ال مــ�ــســروع  ل�سالح  و�ــســوت 
يدعمه الدميقراطيون 232 نائبا مقابل 
جميع  دعم  على  حاز  حيث   ،189 رف�ص 
ال  فيما  واحد،  با�ستثناء  الدميقراطيني 

يدعمه اأي جمهوري.
حتويل  ب�سدة  اجلمهوريون  ويعار�ص 

العا�سمة وا�سنطن اإىل والية اإثر خماوف 
حمتوم  الــقــرار  م�سري  يجعل  ما  حزبية، 
املرجح  غري  من  اأنه  خا�سة  بالف�سل  عليه 
الذي  ال�سيوخ  جمل�ص  بدعم  يحظى  اأن 
ي�سيطر عليه اجلمهوريون، وكما هو احلال 
فاإن  الكبرية،  احل�سرية  املراكز  معظم  يف 
احلزب  يدعمون  وا�سنطن  يف  الغالبية 
الدميقراطي، ويخ�سى اجلمهوريون خ�سارة 
االأر�ص يف املجل�ص الت�سريعي الفيدرايل يف 

حال حتويل العا�سمة لوالية.

ترامب،  دونالد  الرئي�ص  �سرح  اأن  و�سبق 
"نيويورك  �سحيفة  مــع  مقابلة  خــالل 
باأن  املا�سي،  ماي  يف  االأمريكية،  تاميز" 

وا�سنطن لن تتحول اأبدا اإىل والية.
يف  وافــق  االأمريكي  الكونغر�ص  اأن  ي�سار 
يوليو 1790، على اإن�ساء عا�سمة وطنية 
وتطّلب  الد�ستور،  ذلك  على  واأقر  دائمة، 
ذلـــك اإنــ�ــســاء قــطــاع احتــــادي يــقــع حتت 
�سيطرة احلكومة الفيدرالية مبا�سرًة وال 

يتبع اأٍي من واليات اأمريكا.

حتويل  ل�ضالح  الأمريكي" ي�ضوت  "النواب 
وا�ضنطن اإىل ولية

املبعوثة  لــ�ــســان  عــلــى  ذلـــك  جـــاء 
ACT-" ـــامـــج  لـــربن ـــة  اخلـــا�ـــس

اأوكوجنو  Accelerator" نغوزي 
عرب  اأقيمت  فعالية  خالل  اإيوياال، 
�سارك  كونفران�ص"،  "فيديو  تقنية 
فيها املدير العام للمنظمة االأممية 

تيدرو�ص اأدهانوم غيربي�سو�ص.
كانت  التي  ــاال،  ــوي اإي قالت  حيث 
رئي�ص  نائب  من�سب  �سابقا  ت�سغل 
حاجة  هناك  اإن  الـــدويل،  البنك 
اإىل مبلغ 31.3 مليار دوالر لتطوير 
اأدوية ولقاحات واإجراء اختبارات 
الك�سف عن الفريو�ص خالل االأ�سهر 
الـ 12 املقبلة، م�سرية اإىل جمع 3.4 

مليارات فقط حتى االآن.

اأن  غيربي�سو�ص،  اأو�ــســح  ـــدوره،  ب
واإنقاذ  اجلائحة  على  ال�سيطرة 
ولقاحات  ــة  اأدوي يتطلب  االأرواح، 
كبرية  بكميات  ت�سخي�ص  واأدوات 

و�سرعة غري م�سبوقة.
العاملية" بحلول  "ال�سحة  وتهدف 
 500 اإجراء  اإىل   ،2021 منت�سف 
العالج  وتــقــدمي  اخــتــبــار،  مــلــيــون 
البلدان  يف  م�ساب  مليون  لـ245 
واملتو�سط،  املنخف�ص  الدخل  ذات 
ACT-" ــــادرة  ــــب م خـــــالل  مــــن 

اأطلقتها  التي   ،"Accelerator
ــل، مــن اأجـــل اإجـــراء  ــري اأواخــــر اأف
يف  طبية  اأدوات  وتطوير  درا�سات 

اإطار مكافحة الفريو�ص.

للو�سول  اأي�سا  التحالف  ويهدف 
مبا  اللقاح،  من  جرعة  ملياري  اإىل 
املقرر  مــن  جــرعــة  مــلــيــار  ذلـــك  يف 

الدخل  ذات  البلدان  ت�سرتيها  اأن 
نهاية  بحلول  واملتو�سط  املنخف�ص 

عام 2021.
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عدة  ا�ستهدف  اأنه  اأم�ص،  االإ�سرائيلي،  االحتالل  اأعلن 
اأهداف تابعة حلركة "حما�ص" يف قطاع غزة.

وقال االحتالل االإ�سرائيلي يف بيان، اإن مقاتالته هاجمت 
عدة مواقع لـ"حما�ص" منها ور�سة الإنتاج ال�سواريخ، ح�سب 
زعمه، م�سيفا اأنه مت تنفيذ الهجوم ردا على اإطالق �سواريخ 

من قطاع غزة باجتاه االأرا�سي االإ�سرائيلية.
اإ�سرائيلية،  مقاتالت  اأن  م�سادر  اأفادت  �سابق،  وقت  ويف 

اأغارت على اأرا�ٍص زراعية و�سط قطاع غزة.
فيما مل تبلغ وزارة ال�سحة الفل�سطينية عن وقوع اإ�سابات 

جراء الق�سف.

عملية  يف  جندي  مقتل  الرتكية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
�سمايل  كا"  كا  "بي  عنا�سر  �سد  اجلارية  النمر"  "خملب 

العراق.
اأّن اجلندي قتل  اأم�ص،  اأول  واأ�سارت وزارة الدفاع يف بيان 
"خملب  عملية  منطقة  يف  العنا�سر  مع  ا�ستباكات  اأثناء 
النمر"، كما اأفاد البيان اأنه جرى حتييد اإرهابيني اثنني يف 

اال�ستباكات �سمايل العراق.
ولل�سعب  اجلندي  الأ�سرة  تعازيها  الدفاع،  وزارة  وقدمت 

واجلي�ص الرتكيني.

�سنه  هجوم  يف  االأفغانية،  ال�سرطة  من  عنا�سر   4 قتل 
تخار  والية  يف  خمفر  على  طالبان،  حركة  من  م�سلحون 

�سمال �سرقي اأفغان�ستان.
اأم�ص،  �سحفية،  ت�سريحات  يف  اأمنيون  م�سوؤولون  واأفاد 
يف  لل�سرطة  خمفر  على  هجوما  �سنوا  احلركة  م�سلحي  اأن 
اأن  امل�سوؤولون  اأو�سح  كما  تخار،  بوالية  ت�ساكلو  منطقة 
 9 ال�سرطة واإ�سابة  4 عنا�سر من  اأ�سفر عن مقتل  الهجوم 

اآخرين بجروح.
طالبان  حركة  من  بيان  اأي  ي�سدر  مل  اأم�ص  ع�سر  وحتى 

حول الهجوم.

طعن رجل �ستة اأ�سخا�ص بينهم �سرطي يف مدينة جال�سجو 
الر�سا�ص  ال�سرطة  تطلق  اأن  قبل  اأم�ص،  اأول  اال�سكتلندية 

عليه وترديه قتيال.
اأ�سخا�ص  عدة  راأت  اإنها  تلفزيونية  لقناة  �ساهدة  وقالت 
غارقني يف دمائهم يتلقون العالج من قبل خدمات الطوارئ 
وو�سل  املدينة،  و�سط  فندق  عند  وقع  الذي  احلادث  بعد 
خالل  احلادث  مكان  اإىل  امل�سلحة  ال�سرطة  من  اأفراد 

دقائق.
رغم  الوحيد،  القتيل  هو  املهاجم  اأن  ال�سرطة  وذكرت 
تقارير اإعالمية �سابقة ذكرت اأن �سخ�سني اآخرين قتال يف 

احلادث.

اأ�سيب نحو 7 اأ�سخا�ص، م�ساء اأول اأم�ص، خالل احتجاجات 
على تردي االأو�ساع املعي�سية يف العا�سمة اللبنانية بريوت، 

ح�سب م�سادر طبية.
وجتددت املظاهرات يف عدة مدن لبنانية، احتجاجا على 
وللمطالبة  االقت�سادية  واالأزمة  املعي�سية  االأو�ساع  تردي 

باالإ�سالحات ال�سيا�سية، بح�سب م�سادر.
بالقوة  اللبناين  اجلي�ص  تدخل  اإن  طبية،  م�سادر  وقالت 
عن  اأ�سفر  بريوت،  جنوبي  حمتجون  اأغلقه  طريق  لفتح 

�سقوط 7 جرحى.

مقتل جندي تركي يف عملية "خملب 
النمر" �ضمايل العراق

مقتل 4 عنا�ضر �ضرطة بهجوم 
لطالبان �ضمايل اأفغان�ضتان

مهاجم يطعن �ضتة ب�ضكني يف جال�ضجو 
ال�ضكتلندية قبل اأن تقتله ال�ضرطة

�ضد  احتجاجات  يف  جرحى   7
تردي الو�ضع املعي�ضي بلبنان

الحتالل الإ�ضرائيلي يعلن ق�ضف 
اأهداف لـ"حما�س" يف غزة

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
تطوير واختبار لقاحات كورونا بحاجة اإىل 31 مليار دولر

ق.د

�أعلن �لتحالف �لذي تقوده منظمة �ل�صحة �لعاملية ملكافحة وباء كورونا، �أنه بحاجة �إىل 31.3 مليار دوالر،
 من �أجل �ل�صيطرة على �جلائحة.

مناه�صة  "حركة  نا�صطو  تــظــاهــر 
الفا�صية"  وخمـــاطـــر  الــعــنــ�ــصــريــة 
يف  اأمــ�ــض،  باليونان،   )KEERFA(
قرار  على  احتجاجا  اأثينا،  العا�صمة 
الجئ  األـــف   11 بـــاإخـــالء  احلــكــومــة 

للمنازل واملخيمات التي يقيمون فيها.
ـــدان  مـــي يف  ـــجـــون  ـــحـــت امل وجتــــمــــع 
مبنى  عليه  يطل  الــذي  "�صينتاغما" 
"افتحوا  �ــصــعــارات  رافــعــني  الــربملــان، 
ن�صمح  "لن  لالإخالء" و  "ال  احلدود" و 
حيث  ال�صوارع"،  يف  الالجئني  ببقاء 
انطلقوا الحقا يف م�صرية باجتاه مركز 
عليها  كتب  الفــتــات  حاملني  املدينة، 
يف  �ــصــارك  اإذ  بالالجئني"،  "مرحبا 
ي�صارية  جمموعات  ال�صلمية  املظاهرة 

اإىل جانب الجئني مقيمني يف اأثينا.
الإجالء  اليونانية  ال�صلطات  وتخطط 
العا�صمة  يف  الجــئ  ــف  األ  11 ــوايل  ح
اأثينا ومدن اأخرى، من املنازل املخ�ص�صة 
لهم مبوجب برامج االإقامة املمولة من 

االحتاد االأوروبي.
الالجئني  كثافة  تقليل  اإىل  وتهدف 
من املخيمات املكتظة بهم يف جزر بحر 
املنازل  يف  اإ�صكانهم  خــالل  من  اإيــجــة، 

التي �صيتم اإخالوؤها.

مظاهرة �ضد قرار 
حكومي يطالب 

الالجئني باإخالء 
منازلهم باأثينا 

ق.د

بح�سب منظمة ال�سحة العاملية:

ق.د

ق.دق.د



جــيدو

بدري. عاأحمد اأمني. ب 

الوطنية  اجلنة  ع�سو  بركاين  بقاط  الدكتور  جــدد 
البطولة  ا�ستئناف  بعدم  موقفه  كورونا  فريو�ص  ملتابعة 
الوطنية كرة القدم، نظرا للخطر املحتمل على املجتمع 
مثبتة  حقيقة  "هذه  قائال:  به  �سرح  ح�سبما  ــذا  وه
مت  الوباء،  ملتابعة  العلمية  اللجنة  يف  ع�سًوا  ب�سفتي 
االت�سال بنا قبل اأطباء االأندية واالأطباء الفيدراليني، 
الو�سع الوبائي احلايل ال ي�سمح بعد بتجمعات الالعبني 
ومل يحن الوقت بعد للتفكري يف ا�ستئناف كامل لالأن�سطة 
الريا�سية الأن هذا �سي�سكل خطرا على اجلميع ومن حيث 

اجلانب ال�سحي ا�ستئناف املناف�سة غري ممكن".
وكان قد تقرر ا�ستئناف البطولة املحلية املتوقفة منذ 

اأن يتم رفع احلجر  16 مار�ص بعد تف�سي الفريو�ص بعد 
االجتماع  ح�سب  وذلــك  بالتجمعات  وال�سماح  ال�سحي 
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الفيدرايل  للمكتب  االأخري 

القدم.
كما ك�سف اأي�سا بقاط بركاين الذي يعد رئي�ص املجل�ص 
الوطني لعمادة االأطباء يف ت�سريح �سابق له قائال :"كان 
منع  مع  ولكن  جزئيا،  ال�سحي  احلجر  رفــع  املمكن  من 
االأف�سل  من  �سيكون  اأنه  اأعتقد  لذلك  طبعا،  التجمعات 
�سحة  على  احلفاظ  اأجــل  من  الريا�سي  املو�سم  اإلغاء 
يتم  مل  لكن  م�ستقر  البالد  يف  ال�سحي  والو�سع  اجلميع، 

ال�سيطرة عليه بعد ".

اإحتــاد  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأطــلــق 
من  جملة  زعيم  البا�سط  عبد  عنابة 
اإىل  االإحتاد  اإعادة  بخ�سو�ص  الوعود 
مكانته يف حال تر�سيم عودته لرئا�سة 
زعيم  وقــال  ال�سائفة،  هــذه  االإحتــاد 
انه يرغب يف العودة من الباب الوا�سع 
التي  االأهـــداف  حتقيق  يف  منه  رغبة 

ــادة  اإع يف  واملتمثل  قبل  مــن  �سطرها 
االأول،  املحرتف  حظرية  اإىل  االإحتــاد 
عن  االإحتـــاد  بيت  يف  احلديث  ــدور  وي
جديدة  اإدارة  ت�سكيل  يف  زعيم  رغبة 
ــادم  ــق ال ــم  ــس ــو� امل ـــالل  خ مــعــه  للعمل 
خالل  وقعت  التي  االأخطاء  وتفادي 

فرتة ت�سيريه يف املو�سم قبل الفارط. 

املرتاكمة  الديون  اأزمــة  وبخ�سو�ص 
ت�سري  ــور  االأم فغن  النادي  عاتق  على 
املقبلة  الفرتة  يف  اأكــرث  التعقيد  نحو 
جلنة  اإىل  الــالعــبــني  جلـــوء  ظــل  يف 
املنازعات وهو االأمر الذي من �ساأنه اأن 
يرفع قيمة الديون اإىل نحو 10 ماليري 
�سنتيم، علما اأن الفريق جمرب قبل ذلك 
القدمية وتفادي  الديون  ت�سوية  على 
احلرمان من القيام باالإنتدابات خالل 

فرتة التحويالت ال�سيفية.
ــــدرب كــمــال مــوا�ــســة اأن  واإعـــتـــرب امل
املفرو�ص  من  كان  الريا�سية  ال�سلطات 
اأن تعلن عن انتهاء املو�سم مبا�سرة بعد 
االنتظار  ولي�ص  انت�سار فريو�ص كورونا 
االأمور  الأن  الراهن  الوقت  غاية  اإىل 
باتت معقده بالن�سبة لالأندية ال�سيما 
من  والتي  املرتاكمة  االأجــور  اأزمــة  مع 
متاهات،  يف  االأندية  تدخل  اأن  �ساأنها 
اإ�ستحالة  على  تاأكيده  موا�سة  وجدد 
ـــــاري يف ظل  اجل املــو�ــســم  ــة  ــل مــوا�ــس
تطبيق  و�سعوبات  الوبائية  الو�سعية 

الربوتوكول ال�سحي.

جاهز  الفريق  اأن  الكوكي  نبيل  الوفاق  مــدرب  اأكــد 
االأمر  تطلب  لو  حتى  الر�سمية  املناف�سة  ال�ستئناف 
�سهر  حتى  اأو  اأوت  �سهر  ــالل  خ املــبــاريــات  بــرجمــة 
ــراء  اإج ال�سروري  من  ــه  اأن م�سيفا  الــقــادم  �سبتمرب 
الر�سمية  املناف�سة  اإىل  العودة  قبل  ناجح  ترب�ص 

والتي  للمناف�سة  الطويلة  التوقف  فرتة  لتدارك 
اأخر يرى املدرب  اأ�سهر، ومن جانب   03 جتاوزت 
الكوكي اأن الالعب ال�ساب اإ�سحاق طالل بو�سوف 
بعيدا  الذهاب  على  وقــادر  زاهر  م�ستقبل  ميلك 

يف م�سواره وهذا بالنظر لالإمكانيات الكبرية التي 
قادرا  الكوكي  نظر  يف  ميلة  اإبــن  يبقى  حيث  ميلكها 
على تطوير اإمكانياته اأكرث لو يكمل بهذا الن�سق من 
اأو  التهاون  وعدم  واالإن�سباط  التدريبات  يف  اجلدية 

االإعرتار.
وعاد التقني التون�سي يف حديثه اإىل ق�سية جتديد 
عقده مع الوفاق موؤكدا على اأنه وجد راحته مع الفريق 
النادي خالل  مع  الذي حققه  االإيجابي  امل�سوار  بعد 
الفرتة ال�سابقة كما انه يبقى م�ستعدا لرفع التحدي 
من جديد وموا�سلة مهمته على راأ�ص العار�سة الفنية 
لتحقيق الطموحات التي جاء من اأجلها وهي العودة 
ال�ساحة  اإىل  الفريق  اإعــادة  عن  ف�سال  حمليا  بقوة 
�سمان  من  قريبا  بات  الفريق  اأن  خا�سة  االإفريقية 

امل�ساركة يف رابطة االأبطال االإفريقية.  
نحو  الوفاق  منها  يعاين  التي  املالية  االأزمــة  وت�سري 
االنفراج بعد ا�ستفادة خزينة النادي من مبلغ مايل 
بقيمة مليار �سنتيم ممنوح من طرف مديرية ال�سباب 
والريا�سة يف اإطار االإعانة ال�سنوية وهذا يف انتظار 
�سنتيم  مليار   02 تناهز  مالية  قيمة  من  االإ�ستفادة 
اأن يتم  ممنوح من طرف والية �سطيف، ومن املنتظر 
بعد  للفريق  البنكي  احل�ساب  يف  االإعانة  هذه  �سخ 
تقدمي احل�سيلة املالية اخلا�سة بالنادي الهاوي وهو 
تبقى  كما  املحلية،  ال�سلطات  و�سعته  الذي  ال�سرط 
االأنظار موجة اإىل مداولة بلدية �سطيف ملعرفة حجم 

االإعانة 

املمنوحة 
لـــلـــفـــريـــق 

ـــث يـــــدور  ـــي ح
مبلغ  احلــديــث عــن 

يناهز 05 مليار �سنتيم.
املوؤقتة  الهيئة  رئــيــ�ــص  وعــقــد 

للوفاق  الــهــاوي  الــنــادي  لت�سيري 
اأع�ساء  مع  اإجتماعا  زغال�ص  جابر 

من  عــدد  ملناق�سة  "الديركتوار" 
ودعا  الــنــادي،  تخ�ص  التي  الق�سايا 

مع  مو�سع  اإجتماع  عقد  اإىل  زغــال�ــص 
اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة التجارية 
اأجل  اأعراب وهذا من  بقيادة عزالدين 
وم�سار  املالية  املعامالت  �سيغة  �سبط 
ال�سيولة، وهو االأمر الذي يبقى �سروريا 
اأي  تفادي  بغية  وهــذا  زغال�ص  نظر  يف 
اإىل  تطفو  قــد  �ــســراعــات  اأو  خــالفــات 

ال�سطح جمددا بني الطرفني. 

تداولت بع�ص االأطراف يف ال�ساعات القليلة املا�سية 
هذه  ورجحت  احلايل  الريا�سي  املو�سم  تخ�ص  اأخبار 
البطولة،  ا�ستئناف  وعدم  املو�سم  اإلغاء  فكرة  اجلهات 
وهذا لتفادي تف�سي فريو�ص كورونا الذي ارتفع عدداه 
يف االأيام القليلة املا�سية، مما يزيد من احتمالية عدم 

العودة للبطولة.
يخ�ص  فيما  الروؤية  بعد  تت�سح  مل  ال�سياق،  ذات  ويف 

جعل  مما  هواة،  الثاين  الق�سم  يف  وال�سقوط  ال�سعود 
وخا�سة  االأخــرى  الفرق  من  وغريها  البوبية  اإدارة 
تلك التي حتتل املراكز االأوىل، باعتبار اأنها خ�س�ست 
و�سرفت ميزانية �سخمة لتحقيق الهدف امل�سطر وهو 
اإلغاء  فكرة  االأندية  هذه  لرتف�ص  ال�سعود،  حتقيق 
ال�سعود جملة وتف�سيال يف انتظار ما ت�سفر عنه االأيام 

القليلة القادمة.

مقرتحا  �سبع  م�سطفى  العلمة  مولودية  مــدرب  قــدم 
لكرة  اجلزائرية  االإحتــاديــة  وكــذا  املحرتفة  للرابطة 
املو�سم اجلاري يف  التعامل مع  القدم فيما يتعلق بكيفية 
اإنهاء املو�سم الكروي  ظل االأنباء عن رغبة ال�سلطات يف 
فريو�ص  باإنت�سار  املرتبطة  احلالية  للظروف  بالنظر 
والنزول  ال�سعود  اإلغاء  �سبع  كورونا، ويف اقرتاحه طلب 
االإحتفاظ  �سرورة  مع  االأق�سام  خمتلف  يف  املو�سم  هذا 
مع  بها  لالإنطالق  املو�سم  هذا  خالل  املحققة  بالنتائج 

بداية املو�سم القادم. 
واأعطى �سبع مثاال عن مقرتحه من خالل تاأكيده على اأن 
رائد بطولة الق�سم املحرتف الثاين يبداأ البطولة بر�سيد 
 نقطة وهذا بالنظر للفارق الذي بينه وبني �ساحب 
احت�ساب  يتم  حيث  احلرا�ص،  اإحتــاد  الرتتيب  موؤخرة 
العمل  يتم  نهائي  ترتيب  على  احل�سول  اأجل  من  الفارق 
به مع بداية املو�سم القادم م�سرتطا اأي�سا ت�سوية جميع 
املقابالت املتاأخرة قبل بداية املو�سم اجلديد، ويف املقابل 
واملقابالت  الكاأ�ص  مناف�سة  مع  التعامل  اأن  �سبع على  اأكد 
مبا�سرة  القادم  املو�سم  بداية  مع  يكون  فيها  املتبقية 
على �ساكلة كاأ�ص الرابطة التي كانت تقام خالل موا�سم 

�سابقة، واأ�ساف �سبع اأن الهدف من هذا املقرتح هو حفظ 
جهود االأندية بعد مو�سم �ساق حيث من غري املعقول متاما 
اإلغاء النتائج املحققة كما اأن املرور اإىل اإجراءات ال�سعود 
دون ا�ستكمال املو�سم من �ساأنه اأن يحطم جمهودات عدة 

فرق ما زالت تتناف�ص على حتقيق هذا الهدف.
لتوقف  نظرته  عــن  �سبع  م�سطفى  املـــدرب  وحتـــدث 
املناف�سة خالل الفرتة القادمة قائال اأنه اخليار االأف�سل 
من  يف ظل الظروف احلالية، وقال �سبع يف هذا ال�سدد :
ال�سعب العودة اإىل املناف�سة خالل �سهر اأوت ال�سيما بعد 
ا�ستحالة  حول  بركاين  بقاط  الربوفي�سور  ت�سريحات 
تك�سري  �ساأنه  من  املو�سم  اإكمال  اأن  كما  حاليا،  العودة 
الالعبني الأن اللعب خالل �سهر اأوت القادم �سعب للغاية 
وهي فرتة خم�س�سة اأكرث للتح�سريات املكثفة واملباريات 
الودية وبالتايل فاإن توقيف املناف�سة يبقى �سروريا لكن 
 ، / املو�سم  يف  املحققة  النتائج  اإهمال  دون 
واالأكرث من ذلك اأن لعب مباريات م�سريية يف فرتة بداية 
الناحية  من  الالعبني  على  للغاية  �سعب  �سيء  املو�سم 
على  تتناف�ص  التي  لالأندية  بالن�سبة  ال�سيما  النف�سية 

 . ال�سعود اأو تفادي ال�سقوط

اأكـــد مـــدرب اأهــلــي الـــربج بــالل دزيــري 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  اأن 
املو�سم  م�سري  حتديد  عن  امل�سوؤولة  هي 
اأنه من الطبيعي م�ساورة  اجلاري معتربا 
كيفية  بخ�سو�ص  االأنــديــة  مــ�ــســوؤويل 
ومعرفة  احلالية  الو�سعية  مع  التعامل 
وو�سعيتها  االأنــديــة  جميع  نظر  وجهة 
بقرار  اخلـــروج  اأجــل  مــن  اأي�سا  املالية 
ير�سي جميع االأطراف املعنية باملناف�سة، 
ينتظرون  املــدربــني  اأن  ــري  دزي واأ�ــســاف 
توقيت  ــول  ح املعنية  ال�سلطات  قـــرار 
للفرتة  حت�سبا  التدريبات  اإىل  العودة 
جوان  �سهر  نهاية  مع  اأننا  خا�سة  املقبلة 
م�سيفا  للتدريبات  الــعــودة  موعد  وهــو 
مغلقة  الريا�سية  املن�ساآت  اأن  مادام  اأنه 
الــراهــن فــال جمــال للحديث  الــوقــت  يف 
اأن  علما  الــتــدريــبــات،  اإىل  الــعــودة  عــن 
دزيري من امل�ساندين منذ البداية لفكرة 
للظروف  بالنظر  اجلــاري  املو�سم  اإلغاء 

احلالية.
ويرى املدرب بالل دزيري على اأن املدرب 
يحققها  التي  النتائج  رهني  اجلزائر  يف 
عن  النظر  بغ�ص  الفريق  مع  م�سواره  يف 
اأي ظــروف اأخــرى وقــال دزيــري يف هذا 
النتائج  يحقق  ال  الذي  ال�سدد:"املدرب 

اأوروبا يغادر ولي�ص يف  املطلوبة حتى يف 
على  تلعب  فرق  وهناك  فقط،  اجلزائر 
وبالتايل  بطولة،  اأي  يف  العايل  امل�ستوى 
�سغط  يف  تختلف  ــة  ــدي اأن هــنــاك  فـــاإن 
تلعب  فــرق  فهناك  واالأهـــداف  االأن�سار 
على البقاء فقط وهناك فرق تلعب على 
وت�سرتط  مو�سم  كل  يف  االأوىل  االأدوار 
على املدرب احل�سول على املرتبة االأوىل 
يرغب  مـــدرب  فكل  ولــهــذا  الثانية،  اأو 

ك�سفت م�سادر مقربة 
عني  �سباب  فريق  من 
اإدارة  اأن  يـــاقـــوت 
الــفــريــق تــوجــد يف 
نظرا  �سعب  موقف 
لل�سائقة املالية التي 
منذ  الــفــريــق  يعي�سها 
بداية املو�سم احلايل ب�سبب 
غياب املوارد املالية ويبقى املكتب 
عمري  لزهر  بقيادة  لل�سباب  امل�سري 
االأيـــام  قـــادم  يف  ــد  ــدي اجل ينتظر 
قــرارات  مــن  �سيكون  مــا  بخ�سو�ص 
خا�سة  الريا�سي،  الن�ساط  تخ�ص 
ال  و�سع  يف  الفريق  باأن  ك�سفت  اأنها 
ظل  يف  للمناف�سة  العودة  له  ميكن 
بالربوتوكول  اخلا�سة  الــ�ــســروط 
الهيئات  قبل  من  املفرو�ص  ال�سحي 
يوجد  فالفريق  احلالية  الكروية 
واأن  مالية خانقة خ�سو�سا  اأزمة  يف 
ال�سلطات املحلية من�سغلة يف الوقت 
مكافحة  على  حاليا  مركزة  احلايل 
امل�سابني  عدد  من  والتقلي�ص  الوباء 
املجهودات  كــل  واأن  ــطــرق،  ال بكل 
فالو�سعية  ال�سحي  للقطاع  مركزة 

ي�سيع  الــفــريــق  �ستجعل  احلــالــيــة 
نظرا  ال�سعود  وهو  املو�سمي  هدفه 
وعدم  املالية  االإمكانيات  النــعــدام 
اال�ستجابة  عــلــى  االإدارة  ـــدرة  ق
ال�سارمة  والفاف  الرابطة  ل�سروط 

جدا ح�سب الربوتوكول ال�سحي.
قبل  مــن  ر�سمي  موقف  غياب  ويف 
بخ�سو�ص  ــوري  ــم ع لــزهــر  اإدارة 
املناف�سة من  اإىل  العودة  موقفها من 
الفريق  م�سريو  يظل  حيث  عدمه، 
ال�سارع  ويــجــمــع  اخلـــدمـــة،  خـــارج 
اأن  على  يــاقــوت  عــني  يف  الريا�سي 
للعودة  مهيئة  غري  الزرقاء  الكتيبة 
بالنظر  الر�سمية،  املناف�سة  اإىل 
التي  امل�ساكل  من  الكبري  الكم  اإىل 
حيث  وتنظيميا،  ماليا  منها  يعاين 
�سيكون اأي قرار من اجلهات الو�سية 
موجعة  �سربة  البطولة  با�ستئناف 
خ�سو�سا مع عدم قدرة االإدارة على 
توفري االأموال الالزمة الإنهاء املو�سم 
ال�سلطات  تاأكيد  ظل  ويف  باأريحية 
واإن  حاليا  متوفرة  غري  االأمــوال  اأن 
فريو�ص  على  للتغلب  �ستحول  كانت 

كوفيد  .  

بالل دزيري: "الفاف هي امل�شوؤولة عن كيفية التعامل مع الو�شعية احلالية

حتديات كثرية تنتظر الفريق يف حال 
العودة للمناف�شة 

تداول اأخبار اإلغاء املو�شم يخلط اأوراق 
اإدارة البوبية..!

�شبع يقرتح اإلغاء ال�شعود وال�شقوط 
هذا املو�شم..!

غري  البطولة  ا�شتئناف  ال�شحي  اجلانب  "من 
ممكن ومن الأف�شل اإلغاء املو�شم نهائيا"

زعيم يحر�س على تفادي الأخطاء ال�شابقة 
وموا�شة يلوم الرابطة والفاف 

الكوكي يثني على بو�شوف وياأمل
 يف ا�شتئناف املناف�شة  
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مولودية باتنة

مولودية العلمة 

اأهلي الربج

�شباب عني ياقوت وفاق �شطيف

اإحتاد عنابة 

ق.ر

�لدكتور بركاين بقاط :

م�ستحقات  ت�سوية  مع  جيد  حميط  يف  العمل  يف 
الالعبني يف الوقت املحدد حتى يت�سنى له الرتكيز 

. على عمله فقط
ووا�سل دزيري حديثه عن ق�سية املدربني االأجانب 
هناك  بالقول:  حولهم  القائم  ــدل  اجل ظــل  يف 
روؤ�ساء اأندية هم من يختارون املدرب، وبالن�سبة يل 
معهم  وتعلمت  اأجانب  مدربني  عدة  مع  عملت  فقد 
خربة  منهم  اأخذت  حمليني  واآخرين  كثرية  اأ�سياء 
ميكن  ال  واليوم  اجلوانب،  خمتلف  يف  اأي�سا  كبرية 

جلب  امل�سري  على  نفر�ص  اأن  يجب  ال  اأنه  نقول  اأن 
هناك  االختيار،  عليه  بل  اأجنبي  اأو  حملي  مدرب 
مدربني اأجانب لي�ص لهم اإ�سم كبري ومع ذلك متكنوا 
من النجاح يف مهمتهم مع الفرق التي اأ�سرفوا عليها، 
ينجحوا  مل  لكنهم  اأوروبا  يف  كبار  مدربون  وهناك 

. ومت اإقالتهم والتخلي عنهم

�لتكوين من  والبد  يوم  كل  تتطور  �لقدم  كرة 
ـــري عــن نقطة مهمة  دزي ــالل  ب ـــدرب  امل وحتـــدث 
التكوين من طرف املدربني  تتعلق ب�سرورة متابعة 
التقنيني  من  الكثري  عن  غابت  التي  النقطة  وهي 
هذا  يف  دزيــري  وقــال  الفارطة،  ال�سنوات  خــالل 
برتب�سات  القيام  يف  يرغب  مــدرب  اأي  ال�سياق:
وتكوين  جديدة  معلومات  على  احل�سول  اأجل  من 
يف  اأي�سا  رغبة  لهم  ال�سبان  املدربني  وحتى  نوعي 
ذلك، ولكن يف نظري االأمر متوقف على االإمكانيات 
من  والبد  يوم  كل  تتطور  القدم  وكرة  مدرب،  لكل 
وهناك  متوا�سلة،  وتكوينات  برتب�سات  القيام 
مدربني يرغبون يف بداية العمل مع ال�سبان وهناك 
مدربون اأي�سا يرغبون يف العمل مبا�سرة مع االأكابر 
العايل وكل واحد له نظرته اخلا�سة،  امل�ستوى  يف 
لوران  لكن ما مل اأفهمه حلد االآن هو م�سوار املدرب 
رغم  التدريبي  م�سواره  يف  ينجح  مل  الــذي  بالن
حريين  الــذي  ــر  االأم وهــو  الكبري  وم�سواره  ا�سمه 

 . كثريا ومل اأجد اإجابة له اإىل حد اليوم
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احتاد خن�شلة 
بايزيد �سفيان : )العب ليا�سمكا(

الفريق قوة  والأن�شار  ال�شعود  حتقيق  يف  قائمة  حظوظنا 

بدري. عاأحمد اأمني. ب 

الوطنية  اجلنة  ع�سو  بركاين  بقاط  الدكتور  جــدد 
البطولة  ا�ستئناف  بعدم  موقفه  كورونا  فريو�ص  ملتابعة 
الوطنية كرة القدم، نظرا للخطر املحتمل على املجتمع 
مثبتة  حقيقة  هذه  قائال:  به  �سرح  ح�سبما  ــذا  وه
مت  الوباء،  ملتابعة  العلمية  اللجنة  يف  ع�سًوا  ب�سفتي 
االت�سال بنا قبل اأطباء االأندية واالأطباء الفيدراليني، 
الو�سع الوبائي احلايل ال ي�سمح بعد بتجمعات الالعبني 
ومل يحن الوقت بعد للتفكري يف ا�ستئناف كامل لالأن�سطة 
الريا�سية الأن هذا �سي�سكل خطرا على اجلميع ومن حيث 

. اجلانب ال�سحي ا�ستئناف املناف�سة غري ممكن
وكان قد تقرر ا�ستئناف البطولة املحلية املتوقفة منذ 

اأن يتم رفع احلجر   مار�ص بعد تف�سي الفريو�ص بعد 
االجتماع  ح�سب  وذلــك  بالتجمعات  وال�سماح  ال�سحي 
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الفيدرايل  للمكتب  االأخري 

القدم.
كما ك�سف اأي�سا بقاط بركاين الذي يعد رئي�ص املجل�ص 
كان  الوطني لعمادة االأطباء يف ت�سريح �سابق له قائال :
منع  مع  ولكن  جزئيا،  ال�سحي  احلجر  رفــع  املمكن  من 
االأف�سل  من  �سيكون  اأنه  اأعتقد  لذلك  طبعا،  التجمعات 
�سحة  على  احلفاظ  اأجــل  من  الريا�سي  املو�سم  اإلغاء 
يتم  مل  لكن  م�ستقر  البالد  يف  ال�سحي  والو�سع  اجلميع، 

. ال�سيطرة عليه بعد 

اإحتــاد  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأطــلــق 
من  جملة  زعيم  البا�سط  عبد  عنابة 
اإىل  االإحتاد  اإعادة  بخ�سو�ص  الوعود 
مكانته يف حال تر�سيم عودته لرئا�سة 
زعيم  وقــال  ال�سائفة،  هــذه  االإحتــاد 
انه يرغب يف العودة من الباب الوا�سع 
التي  االأهـــداف  حتقيق  يف  منه  رغبة 

ــادة  اإع يف  واملتمثل  قبل  مــن  �سطرها 
االأول،  املحرتف  حظرية  اإىل  االإحتــاد 
عن  االإحتـــاد  بيت  يف  احلديث  ــدور  وي
جديدة  اإدارة  ت�سكيل  يف  زعيم  رغبة 
ــادم  ــق ال ــم  ــس ــو� امل ـــالل  خ مــعــه  للعمل 
خالل  وقعت  التي  االأخطاء  وتفادي 

فرتة ت�سيريه يف املو�سم قبل الفارط. 

املرتاكمة  الديون  اأزمــة  وبخ�سو�ص 
ت�سري  ــور  االأم فغن  النادي  عاتق  على 
املقبلة  الفرتة  يف  اأكــرث  التعقيد  نحو 
جلنة  اإىل  الــالعــبــني  جلـــوء  ظــل  يف 
املنازعات وهو االأمر الذي من �ساأنه اأن 
يرفع قيمة الديون اإىل نحو  ماليري 
�سنتيم، علما اأن الفريق جمرب قبل ذلك 
القدمية وتفادي  الديون  ت�سوية  على 
احلرمان من القيام باالإنتدابات خالل 

فرتة التحويالت ال�سيفية.
ــــدرب كــمــال مــوا�ــســة اأن  واإعـــتـــرب امل
املفرو�ص  من  كان  الريا�سية  ال�سلطات 
اأن تعلن عن انتهاء املو�سم مبا�سرة بعد 
االنتظار  ولي�ص  انت�سار فريو�ص كورونا 
االأمور  الأن  الراهن  الوقت  غاية  اإىل 
باتت معقده بالن�سبة لالأندية ال�سيما 
من  والتي  املرتاكمة  االأجــور  اأزمــة  مع 
متاهات،  يف  االأندية  تدخل  اأن  �ساأنها 
اإ�ستحالة  على  تاأكيده  موا�سة  وجدد 
ـــــاري يف ظل  اجل املــو�ــســم  ــة  ــل مــوا�ــس
تطبيق  و�سعوبات  الوبائية  الو�سعية 

الربوتوكول ال�سحي.

جاهز  الفريق  اأن  الكوكي  نبيل  الوفاق  مــدرب  اأكــد 
االأمر  تطلب  لو  حتى  الر�سمية  املناف�سة  ال�ستئناف 
�سهر  حتى  اأو  اأوت  �سهر  ــالل  خ املــبــاريــات  بــرجمــة 
ــراء  اإج ال�سروري  من  ــه  اأن م�سيفا  الــقــادم  �سبتمرب 
الر�سمية  املناف�سة  اإىل  العودة  قبل  ناجح  ترب�ص 

والتي  للمناف�سة  الطويلة  التوقف  فرتة  لتدارك 
اأخر يرى املدرب  اأ�سهر، ومن جانب  جتاوزت  
الكوكي اأن الالعب ال�ساب اإ�سحاق طالل بو�سوف 
بعيدا  الذهاب  على  وقــادر  زاهر  م�ستقبل  ميلك 

يف م�سواره وهذا بالنظر لالإمكانيات الكبرية التي 
قادرا  الكوكي  نظر  يف  ميلة  اإبــن  يبقى  حيث  ميلكها 
على تطوير اإمكانياته اأكرث لو يكمل بهذا الن�سق من 
اأو  التهاون  وعدم  واالإن�سباط  التدريبات  يف  اجلدية 

االإعرتار.
وعاد التقني التون�سي يف حديثه اإىل ق�سية جتديد 
عقده مع الوفاق موؤكدا على اأنه وجد راحته مع الفريق 
النادي خالل  مع  الذي حققه  االإيجابي  امل�سوار  بعد 
الفرتة ال�سابقة كما انه يبقى م�ستعدا لرفع التحدي 
من جديد وموا�سلة مهمته على راأ�ص العار�سة الفنية 
لتحقيق الطموحات التي جاء من اأجلها وهي العودة 
ال�ساحة  اإىل  الفريق  اإعــادة  عن  ف�سال  حمليا  بقوة 
�سمان  من  قريبا  بات  الفريق  اأن  خا�سة  االإفريقية 

امل�ساركة يف رابطة االأبطال االإفريقية.  
نحو  الوفاق  منها  يعاين  التي  املالية  االأزمــة  وت�سري 
االنفراج بعد ا�ستفادة خزينة النادي من مبلغ مايل 
بقيمة مليار �سنتيم ممنوح من طرف مديرية ال�سباب 
والريا�سة يف اإطار االإعانة ال�سنوية وهذا يف انتظار 
�سنتيم  مليار  تناهز   مالية  قيمة  من  االإ�ستفادة 
اأن يتم  ممنوح من طرف والية �سطيف، ومن املنتظر 
بعد  للفريق  البنكي  احل�ساب  يف  االإعانة  هذه  �سخ 
تقدمي احل�سيلة املالية اخلا�سة بالنادي الهاوي وهو 
تبقى  كما  املحلية،  ال�سلطات  و�سعته  الذي  ال�سرط 
االأنظار موجة اإىل مداولة بلدية �سطيف ملعرفة حجم 

االإعانة 

املمنوحة 
لـــلـــفـــريـــق 

ـــث يـــــدور  ـــي ح
مبلغ  احلــديــث عــن 

يناهز  مليار �سنتيم.
املوؤقتة  الهيئة  رئــيــ�ــص  وعــقــد 

للوفاق  الــهــاوي  الــنــادي  لت�سيري 
اأع�ساء  مع  اإجتماعا  زغال�ص  جابر 

من  عــدد  ملناق�سة  الديركتوار
ودعا  الــنــادي،  تخ�ص  التي  الق�سايا 

مع  مو�سع  اإجتماع  عقد  اإىل  زغــال�ــص 
اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة التجارية 
اأجل  اأعراب وهذا من  بقيادة عزالدين 
وم�سار  املالية  املعامالت  �سيغة  �سبط 
ال�سيولة، وهو االأمر الذي يبقى �سروريا 
اأي  تفادي  بغية  وهــذا  زغال�ص  نظر  يف 
اإىل  تطفو  قــد  �ــســراعــات  اأو  خــالفــات 

ال�سطح جمددا بني الطرفني. 

تداولت بع�ص االأطراف يف ال�ساعات القليلة املا�سية 
هذه  ورجحت  احلايل  الريا�سي  املو�سم  تخ�ص  اأخبار 
البطولة،  ا�ستئناف  وعدم  املو�سم  اإلغاء  فكرة  اجلهات 
وهذا لتفادي تف�سي فريو�ص كورونا الذي ارتفع عدداه 
يف االأيام القليلة املا�سية، مما يزيد من احتمالية عدم 

العودة للبطولة.
يخ�ص  فيما  الروؤية  بعد  تت�سح  مل  ال�سياق،  ذات  ويف 

جعل  مما  هواة،  الثاين  الق�سم  يف  وال�سقوط  ال�سعود 
وخا�سة  االأخــرى  الفرق  من  وغريها  البوبية  اإدارة 
تلك التي حتتل املراكز االأوىل، باعتبار اأنها خ�س�ست 
و�سرفت ميزانية �سخمة لتحقيق الهدف امل�سطر وهو 
اإلغاء  فكرة  االأندية  هذه  لرتف�ص  ال�سعود،  حتقيق 
ال�سعود جملة وتف�سيال يف انتظار ما ت�سفر عنه االأيام 

القليلة القادمة.

مقرتحا  �سبع  م�سطفى  العلمة  مولودية  مــدرب  قــدم 
لكرة  اجلزائرية  االإحتــاديــة  وكــذا  املحرتفة  للرابطة 
املو�سم اجلاري يف  التعامل مع  القدم فيما يتعلق بكيفية 
اإنهاء املو�سم الكروي  ظل االأنباء عن رغبة ال�سلطات يف 
فريو�ص  باإنت�سار  املرتبطة  احلالية  للظروف  بالنظر 
والنزول  ال�سعود  اإلغاء  �سبع  كورونا، ويف اقرتاحه طلب 
االإحتفاظ  �سرورة  مع  االأق�سام  خمتلف  يف  املو�سم  هذا 
مع  بها  لالإنطالق  املو�سم  هذا  خالل  املحققة  بالنتائج 

بداية املو�سم القادم. 
واأعطى �سبع مثاال عن مقرتحه من خالل تاأكيده على اأن 
رائد بطولة الق�سم املحرتف الثاين يبداأ البطولة بر�سيد 
20 نقطة وهذا بالنظر للفارق الذي بينه وبني �ساحب 
احت�ساب  يتم  حيث  احلرا�ص،  اإحتــاد  الرتتيب  موؤخرة 
العمل  يتم  نهائي  ترتيب  على  احل�سول  اأجل  من  الفارق 
به مع بداية املو�سم القادم م�سرتطا اأي�سا ت�سوية جميع 
املقابالت املتاأخرة قبل بداية املو�سم اجلديد، ويف املقابل 
واملقابالت  الكاأ�ص  مناف�سة  مع  التعامل  اأن  �سبع على  اأكد 
مبا�سرة  القادم  املو�سم  بداية  مع  يكون  فيها  املتبقية 
على �ساكلة كاأ�ص الرابطة التي كانت تقام خالل موا�سم 

�سابقة، واأ�ساف �سبع اأن الهدف من هذا املقرتح هو حفظ 
جهود االأندية بعد مو�سم �ساق حيث من غري املعقول متاما 
اإلغاء النتائج املحققة كما اأن املرور اإىل اإجراءات ال�سعود 
دون ا�ستكمال املو�سم من �ساأنه اأن يحطم جمهودات عدة 

فرق ما زالت تتناف�ص على حتقيق هذا الهدف.
لتوقف  نظرته  عــن  �سبع  م�سطفى  املـــدرب  وحتـــدث 
املناف�سة خالل الفرتة القادمة قائال اأنه اخليار االأف�سل 
يف ظل الظروف احلالية، وقال �سبع يف هذا ال�سدد :"من 
ال�سعب العودة اإىل املناف�سة خالل �سهر اأوت ال�سيما بعد 
ا�ستحالة  حول  بركاين  بقاط  الربوفي�سور  ت�سريحات 
تك�سري  �ساأنه  من  املو�سم  اإكمال  اأن  كما  حاليا،  العودة 
الالعبني الأن اللعب خالل �سهر اأوت القادم �سعب للغاية 
وهي فرتة خم�س�سة اأكرث للتح�سريات املكثفة واملباريات 
الودية وبالتايل فاإن توقيف املناف�سة يبقى �سروريا لكن 
 ،2020/2019 املو�سم  يف  املحققة  النتائج  اإهمال  دون 
واالأكرث من ذلك اأن لعب مباريات م�سريية يف فرتة بداية 
الناحية  من  الالعبني  على  للغاية  �سعب  �سيء  املو�سم 
على  تتناف�ص  التي  لالأندية  بالن�سبة  ال�سيما  النف�سية 

ال�سعود اأو تفادي ال�سقوط". 

اأكـــد مـــدرب اأهــلــي الـــربج بــالل دزيــري 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  اأن 
املو�سم  م�سري  حتديد  عن  امل�سوؤولة  هي 
اأنه من الطبيعي م�ساورة  اجلاري معتربا 
كيفية  بخ�سو�ص  االأنــديــة  مــ�ــســوؤويل 
ومعرفة  احلالية  الو�سعية  مع  التعامل 
وو�سعيتها  االأنــديــة  جميع  نظر  وجهة 
بقرار  اخلـــروج  اأجــل  مــن  اأي�سا  املالية 
ير�سي جميع االأطراف املعنية باملناف�سة، 
ينتظرون  املــدربــني  اأن  ــري  دزي واأ�ــســاف 
توقيت  ــول  ح املعنية  ال�سلطات  قـــرار 
للفرتة  حت�سبا  التدريبات  اإىل  العودة 
جوان  �سهر  نهاية  مع  اأننا  خا�سة  املقبلة 
م�سيفا  للتدريبات  الــعــودة  موعد  وهــو 
مغلقة  الريا�سية  املن�ساآت  اأن  مادام  اأنه 
الــراهــن فــال جمــال للحديث  الــوقــت  يف 
اأن  علما  الــتــدريــبــات،  اإىل  الــعــودة  عــن 
دزيري من امل�ساندين منذ البداية لفكرة 
للظروف  بالنظر  اجلــاري  املو�سم  اإلغاء 

احلالية.
ويرى املدرب بالل دزيري على اأن املدرب 
يحققها  التي  النتائج  رهني  اجلزائر  يف 
عن  النظر  بغ�ص  الفريق  مع  م�سواره  يف 
اأي ظــروف اأخــرى وقــال دزيــري يف هذا 
النتائج  يحقق  ال  الذي  املدرب  ال�سدد:

اأوروبا يغادر ولي�ص يف  املطلوبة حتى يف 
على  تلعب  فرق  وهناك  فقط،  اجلزائر 
وبالتايل  بطولة،  اأي  يف  العايل  امل�ستوى 
�سغط  يف  تختلف  ــة  ــدي اأن هــنــاك  فـــاإن 
تلعب  فــرق  فهناك  واالأهـــداف  االأن�سار 
على البقاء فقط وهناك فرق تلعب على 
وت�سرتط  مو�سم  كل  يف  االأوىل  االأدوار 
على املدرب احل�سول على املرتبة االأوىل 
يرغب  مـــدرب  فكل  ولــهــذا  الثانية،  اأو 

ك�سفت م�سادر مقربة 
عني  �سباب  فريق  من 
اإدارة  اأن  يـــاقـــوت 
الــفــريــق تــوجــد يف 
نظرا  �سعب  موقف 
لل�سائقة املالية التي 
منذ  الــفــريــق  يعي�سها 
بداية املو�سم احلايل ب�سبب 
غياب املوارد املالية ويبقى املكتب 
عمري  لزهر  بقيادة  لل�سباب  امل�سري 
االأيـــام  قـــادم  يف  ــد  ــدي اجل ينتظر 
قــرارات  مــن  �سيكون  مــا  بخ�سو�ص 
خا�سة  الريا�سي،  الن�ساط  تخ�ص 
ال  و�سع  يف  الفريق  باأن  ك�سفت  اأنها 
ظل  يف  للمناف�سة  العودة  له  ميكن 
بالربوتوكول  اخلا�سة  الــ�ــســروط 
الهيئات  قبل  من  املفرو�ص  ال�سحي 
يوجد  فالفريق  احلالية  الكروية 
واأن  مالية خانقة خ�سو�سا  اأزمة  يف 
ال�سلطات املحلية من�سغلة يف الوقت 
مكافحة  على  حاليا  مركزة  احلايل 
امل�سابني  عدد  من  والتقلي�ص  الوباء 
املجهودات  كــل  واأن  ــطــرق،  ال بكل 
فالو�سعية  ال�سحي  للقطاع  مركزة 

ي�سيع  الــفــريــق  �ستجعل  احلــالــيــة 
نظرا  ال�سعود  وهو  املو�سمي  هدفه 
وعدم  املالية  االإمكانيات  النــعــدام 
اال�ستجابة  عــلــى  االإدارة  ـــدرة  ق
ال�سارمة  والفاف  الرابطة  ل�سروط 

جدا ح�سب الربوتوكول ال�سحي.
قبل  مــن  ر�سمي  موقف  غياب  ويف 
بخ�سو�ص  ــوري  ــم ع لــزهــر  اإدارة 
املناف�سة من  اإىل  العودة  موقفها من 
الفريق  م�سريو  يظل  حيث  عدمه، 
ال�سارع  ويــجــمــع  اخلـــدمـــة،  خـــارج 
اأن  على  يــاقــوت  عــني  يف  الريا�سي 
للعودة  مهيئة  غري  الزرقاء  الكتيبة 
بالنظر  الر�سمية،  املناف�سة  اإىل 
التي  امل�ساكل  من  الكبري  الكم  اإىل 
حيث  وتنظيميا،  ماليا  منها  يعاين 
�سيكون اأي قرار من اجلهات الو�سية 
موجعة  �سربة  البطولة  با�ستئناف 
خ�سو�سا مع عدم قدرة االإدارة على 
توفري االأموال الالزمة الإنهاء املو�سم 
ال�سلطات  تاأكيد  ظل  ويف  باأريحية 
واإن  حاليا  متوفرة  غري  االأمــوال  اأن 
فريو�ص  على  للتغلب  �ستحول  كانت 

كوفيد 19 .  

الفاف هي امل�شوؤولة عن كيفية التعامل مع الو�شعية احلالية" بالل دزيري: 

حتديات كثرية تنتظر الفريق يف حال 
العودة للمناف�شة 

تداول اأخبار اإلغاء املو�شم يخلط اأوراق 
اإدارة البوبية..!

�شبع يقرتح اإلغاء ال�شعود وال�شقوط 
هذا املو�شم..!

غري  البطولة  ا�شتئناف  ال�شحي  اجلانب  من 
ممكن ومن الأف�شل اإلغاء املو�شم نهائيا

زعيم يحر�س على تفادي الأخطاء ال�شابقة 
وموا�شة يلوم الرابطة والفاف 

الكوكي يثني على بو�شوف وياأمل
 يف ا�شتئناف املناف�شة  
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مولودية باتنة

مولودية العلمة 

اأهلي الربج

�شباب عني ياقوت وفاق �شطيف

اإحتاد عنابة 

ق.ر

�لدكتور بركاين بقاط :

م�ستحقات  ت�سوية  مع  جيد  حميط  يف  العمل  يف 
الالعبني يف الوقت املحدد حتى يت�سنى له الرتكيز 

على عمله فقط".
ووا�سل دزيري حديثه عن ق�سية املدربني االأجانب 
"هناك  بالقول:  حولهم  القائم  ــدل  اجل ظــل  يف 
روؤ�ساء اأندية هم من يختارون املدرب، وبالن�سبة يل 
معهم  وتعلمت  اأجانب  مدربني  عدة  مع  عملت  فقد 
خربة  منهم  اأخذت  حمليني  واآخرين  كثرية  اأ�سياء 
ميكن  ال  واليوم  اجلوانب،  خمتلف  يف  اأي�سا  كبرية 

جلب  امل�سري  على  نفر�ص  اأن  يجب  ال  اأنه  نقول  اأن 
هناك  االختيار،  عليه  بل  اأجنبي  اأو  حملي  مدرب 
مدربني اأجانب لي�ص لهم اإ�سم كبري ومع ذلك متكنوا 
من النجاح يف مهمتهم مع الفرق التي اأ�سرفوا عليها، 
ينجحوا  مل  لكنهم  اأوروبا  يف  كبار  مدربون  وهناك 

ومت اإقالتهم والتخلي عنهم".

�لتكوين" من  والبد  يوم  كل  تتطور  �لقدم  "كرة 
ـــري عــن نقطة مهمة  دزي ــالل  ب ـــدرب  امل وحتـــدث 
التكوين من طرف املدربني  تتعلق ب�سرورة متابعة 
التقنيني  من  الكثري  عن  غابت  التي  النقطة  وهي 
هذا  يف  دزيــري  وقــال  الفارطة،  ال�سنوات  خــالل 
برتب�سات  القيام  يف  يرغب  مــدرب  ال�سياق:"اأي 
وتكوين  جديدة  معلومات  على  احل�سول  اأجل  من 
يف  اأي�سا  رغبة  لهم  ال�سبان  املدربني  وحتى  نوعي 
ذلك، ولكن يف نظري االأمر متوقف على االإمكانيات 
من  والبد  يوم  كل  تتطور  القدم  وكرة  مدرب،  لكل 
وهناك  متوا�سلة،  وتكوينات  برتب�سات  القيام 
مدربني يرغبون يف بداية العمل مع ال�سبان وهناك 
مدربون اأي�سا يرغبون يف العمل مبا�سرة مع االأكابر 
العايل وكل واحد له نظرته اخلا�سة،  امل�ستوى  يف 
لكن ما مل اأفهمه حلد االآن هو م�سوار املدرب "لوران 
رغم  التدريبي  م�سواره  يف  ينجح  مل  الــذي  بالن" 
حريين  الــذي  ــر  االأم وهــو  الكبري  وم�سواره  ا�سمه 

كثريا ومل اأجد اإجابة له اإىل حد اليوم". 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأ.ج
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مبلغ العر�ضت�صمية املوؤ�ص�صةت�صميةرقم

مبلغ العر�ض بعد 
الت�صحيح

املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
اأقل عر�ضيومني/دجدجوذات �صخ�ض وحيد بن ح�صي



مبلغ العر�ضت�صمية املوؤ�ص�صةت�صميةرقم
مبلغ العر�ض بعد 

الت�صحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
اأقل عر�ضيومني/دجدجوذات �صخ�ض وحيد بن ح�صي

رئي�ض املجل�ض ال�صعبي البلدي

عنوان واحد يجمعنا

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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املح�سر الق�سائي
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�إعالن عن منح موؤقت ل�صفقة
رقم �لتعريف �جلبائي للبلدية: 4200020000250250270 

  communeainsmara@gmail.com لربيد �الإلكرتوين�

  ANEP                2025002365 El Aures News:  28  Juin   2020

طبقا الأحكام املادتني 52 و 65 من املر�صوم الرئا�صي رقم 15 ـ 247 املوؤرخ يف 16 �صبتمرب 
العام. املرفق  وتفوي�صات  العمومية  ال�صفقات  تنظيم  املت�صمن   2015

باالإعالنات  املعنيني  للم�صاركني  ا�صمارة   عني  لبلدية  ال�صعبي  املجل�ض  رئي�ض  ال�صيد:  يعلن 
 El Aurès News عن طلب عرو�ض مفتوح مع ا�صرتاط قدرات دنيا ال�صادرة بجريدة
عن   2020/05/04 بتاريخ   Provincial Le وجريدة   2020/05/03 بتاريخ 

املنح املوؤقت كما يلي:

وطبقا للمادة 82 للمر�صوم الرئا�صي رقم 15 ـ 247  املوؤرخ يف 16 �صبتمرب 2015 املت�صمن بتنظيم 
ال�صفقات العمومية وتفوي�صات املرفق العام.

اأن يحتجوا على االختيار الذي  ميكن للم�صاركني يف طلب العرو�ض املفتوح مع ا�صرتاط قدرات دنيا 
ع�صرة  اأجل  يف  العمومية  لل�صفقات  البلدية  اللجنة  اأمام  طعن  برفع  املتعاقدة  امل�صلحة  به  قامت 
اأو  )10( اأيام ابتداء من تاريخ �صدور هذا االإعالن يف الن�صرة الر�صمية ل�صفقات املتعامل العمومي 

يف ال�صحافة اليومية الوطنية.
وعرو�صهم  تر�صيحاتهم  لتقييم  املف�صلة  النتائج  على  االطالع  يف  الراغبني  للم�صاركني  ميكن  كما 
اأيام ابتداء من  اأق�صاه ثالثة )03(  اأجل  التقنية واملالية االت�صال مب�صالح بلدية عني ا�صمارة يف 

تاريخ اأول ظهور لهذا االإعالن.

رئي�ض املجل�ض ال�صعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية ق�صنطينة
دائرة اخلروب

بلدية عني ا�صمارة

ا�صم مكتب الدرا�صاتا�صم امل�صروع
معيار االختيارمدة املتابعةاملبلغورقم التعريف اجلبائي

متابعة اجناز م�صروع املجمع 
املدر�صي �صنف ''د'' حي 18 فيفري 

بلدية عني ا�صمارة

مكتب الدرا�صات روابحي عبد 
القادرـ مهند�ض معماري

165211800120155
�صهر6.469.302.30دج  18

متح�صل على 
اأعلى نقطة ـ )60 

نقطة(

يومية اإخبارية عامة

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                       "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                          وباأ�سعـــار تناف�سية



خملفات احلجر ال�سحي يف اجلزائر تتفاقم ..

اأطلقت، املنظمة الوطنية للمجتمع املدين لرتقية 
الكمامات  ل�سناعة  مــبــادرة  بباتنة،  املــواطــنــة 
اإثر  الوبائي  والــظــرف  تزامنا  وذلــك  وتوزيعها، 
اإن�ساء  خالل  من  وذلك  التاجي،  الفريو�ص  انت�سار 
مع  بال�سراكة  الوقائية  الكمامات  خلياطة  ور�سة 
ملحقة دار البيئة باتنة، هذه االأخرية التي قامت 
اأر�ص  وامل�ساهمة يف جت�سيدها على  الفكرة  بتبني 
الواقع بتوفري مقرها بدار البيئة من قبل مديرها 

ال�سيد جالل معاريف. 
ووفق ما �سرح به رئي�ص املنظمة الوطنية ال�سيد 
دحماين يا�سني، فقد مت جتهيز الور�سة من اأموالهم 
اخلا�سة، باالإ�سافة اإىل ماكينات اخلياطة والعتاد 
ال�سيد  املتطوعني  رفقة  وتهيئتها  للعمل،  الــالزم 
الدين  بــدر  وال�سيد  الور�سة  رئي�ص  حــداد  مالك 

خل�سر.
وقائية  كمامة  اآالف   3 حــوايل  اإنتاج  ــذا،ومت  ه
العمومية  املوؤ�س�سات  من  ملجموعة  �ُسلمت  طبية، 
على غرار املركب الريا�سي، بلدية باتنة، مديرية 
باتنة،  للتطهري  الوطني  الديوان  ووحدة  البيئة 
وكان  الناقلني،  ومنظمة  النقل  مديرية  ــذا  وك
املتطوعون يف اخلياطة بالور�سة،قد ا�ستفادوا من 
�سهادات تاأهيل من طرف غرفة ال�سناعة واحلرف 
الكمامات  ور�ــســة  اأعــمــال  ــزال  ت وال  التقليدية، 
مفتوحة  ومبادراتها  وتوزيعا،  اإنتاجا  م�ستمرة 
زيارة  برجمة  �سيتم  حيث  االأ�سعدة،  جميع  على 
هذا  مطلع   ،742 باتنة  امل�سعفة  الطفولة  ملركز 
نعت  �سُ لالأطفال  كمامات  توزيع  بغية  االأ�سبوع، 
لهم،  خ�سي�سا  متحركة  ر�سوم  ب�سخ�سيات  مزينة 
لالإ�سهار  حمل  �ساحبة  مع  التن�سيق  مت  اأن  بعد 
بك�سيدة لطباعة الر�سوم املتحركة على الكمامات، 
من  بح�سة  املركز  عمال  ا�ستفادة  اإىل  باالإ�سافة 

الكمامات الوقائية وكذا مواد التطهري.
وكانت للمنظمة الوطنية للمجتمع املدين لرتقية 

ل�سالح  خريية  مــبــادرات  عــدة  باتنة،  املواطنة 
الفقراء، وذلك وفق ما اأكده رئي�ص املنظمة ال�سيد 
للمعوزين  قفة   300 حــوايل  كتوزيع  دحــمــاين، 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سحي،  احلجر  من  واملت�سررين 
من  ـــرة  اأج �ــســيــارة  �سائق   40 حـــوايل  ا�ــســتــفــادة 
ح�س�ص قفف امل�ساعدات، تزامنا وتوقف ن�ساطهم 
باالإ�سافة  لذلك،  نتيجة  وعائالتهم  وتاأثرهم 
لعدة  التعقيمية  الــــدورات  عــديــد  تنظيم  اإىل 
ك�سيدةوكوندور�سي،  غرار  على  بالوالية  اأحياء 
خاللها  وزعــت  االأخــرية،  بهذه  العجزة  دار  وكــذا 
الكمامة  ولب�ص  اليدين  غ�سل  لكيفية  مطويات 
واأهمية وكيفية تطبيق طرق التباعد االجتماعي 
اإىل  باالإ�سافة  خالله،  ــان  االأم م�سافة  ــرتام  واح
ال�سميد  مادة  من  قنطار   200 عن  يربو  ما  توزيع 

على م�ستحقيه باأحياء ك�سيدة. 
فيما عمدت الور�سة وعلى راأ�سها ال�سيد دحماين 
باتنة  البيئة  اأ�سدقاء  فريق  ومب�ساعدة  يا�سني، 
اإىل  اإن�سانية،  خــطــوة  ويف  البيئة،  دار  ومــديــر 
ك�سدقة  وتوزيعها  وقائية  كمامة  األــف  خياطة 
يعد  الــذي  املالك  عبد  �سوهايل  الفقيد  روح  على 
نا�سطا جمعويا واأحد الوجوه الرتبوية والثقافية 

يوم  االآخــرة  الــدار  نحو  ترجل  والــذي  بالوالية، 
كورونا  بفريو�ص  اإ�سابته  اإثــر  املن�سرم  اخلمي�ص 

امل�ستجد.

معاوية. �ص

فيما �شاهمت العزلة واالأمل يف تعزيز معاناتهم 

حفيظة. ب رحمة. م

دعوات لتعليق اإقامة الأعرا�س خالل فرتة احلجر ال�ضحي

مبادرات ت�ضامنية تتكاثف ملجابهة الوباء وتداعياته

حتى ال تتحول االأفراح اإىل ماآمت

اأ�شرفت عليها املنظمة الوطنية للمجتمع املدين لرتقية املواطنة بباتنة

تد�ول، رو�د مو�قع �لتو��صل �الإجتماعي خالل �ل�صاعات �لفارطة، دعو�ت مكثفة من �أجل تعليق �إقامة �الأعر��س و�حلفالت خالل فرتة �حلجر �ل�صحي وهذ� 
من �أجل �لتقليل من حاالت �الإ�صابة بفريو�س كورنا و�لتي و�صلت �إىل �أعلى م�صتوياتها منذ بد�ية �إنت�صار �لفريو�س باجلز�ئر، وجاءت هذه �لدعو�ت �ملكثفة 

و�مللحة بعد تاأكيد�ت �ملخت�صني على �أن �الأعر��س و�لوالئم وكذ� �لوالئم كانت من �أ�صباب �رتفاع عدد حاالت �الإ�صابة يف �الآونة �الأخرية.

ين�صح متابعون للمجال �لطبي، �مل�صابني "باملهق" �أو ما ي�صمى "�ألبينو"، بتفادي �لتعر�س 
الأ�صعة �ل�صم�س الإمكانية �إ�صابتهم مب�صاعفات خطرية من بينها ظهور �صرطان �جللد.

التوا�سل  �سفحات  على  النا�سطون  واألــقــى 
قررت  التي  العائالت  على  باللوم  االجتماعي 
اإقامة االأعرا�ص خالل الفرتة احلالية واالأكرث 
التي  الكبرية  االأجواء االحتفالية  من ذلك هو 
املواكب  ــالل  خ مــن  االأعـــرا�ـــص  ــذه  ه �ساحبت 
الكبرية لل�سيارات، ف�سال عن اإقامة ماآدب لالأكل 
اأثــارت جدال كبريا  التي  االأمــور  اجلماعي وهي 
الت�سرفات  هذه  اأن  اإعتبار  على  النا�سطني  بني 
قد تت�سبب يف نقل العدوى ال�سيما يف ظل غياب 
حيث  اإحرتازية  اأو  وقائية  اإجــراءات  الأي  تام 
غاب التقيد مب�سافات التباعد االإجتماعي وكذا 

االأقنعة الواقية.
مواكب  اأن  اإال  والتحذيرات،  النداءات  ورغم 
االأعرا�ص كانت حا�سرة بقوة مع نهاية االأ�سبوع 
ـــة �سطيف  مــنــاطــق والي ــن  م املــا�ــســي يف عـــدد 
عا�سمة  وكــذا  العلمة  مدينة  يف  وبــاالأخــ�ــص 
الوالية ب�سكل غري م�سبوق رغم تاأزم الو�سعية 
ال�سحية بالوالية التي �سجلت اأعدادا قيا�سية 
للم�سابني بفريو�ص كورنا خالل االأيام املا�سية.

مبتابعة  املكلفة  الــوزاريــة  اللجنة  و�ــســددت 
التحقيق  جلان  وحتى  كورونا،  فريو�ص  اإنت�سار 
التي زارت موؤخرا والية �سطيف، على اأن ال�سبب 
اإرتفاع حاالت االإ�سابة بالفريو�ص  الرئي�سي يف 
موؤخرا هو اللقاءات العائلية وب�سفة خا�سة يف 
اإحتكاك  االأعرا�ص، وهو االأمر الذي ينتج عنه 
مبا�سر بني املواطنني مما يت�سبب يف ن�سر العدوى 

ب�سكل وا�سع لدرجة اإ�سابة عدد كبري من اأفراد 
العائلة الواحدة.

وو�سل االأمر ببع�ص رواد التوا�سل االجتماعي، 
اإىل اإقرتاح تعليق عقد قران الزواج يف م�سالح 
البلديات كاإجراء موؤقت فقط اإىل غاية التحكم 
النهائي يف فريو�ص كورونا الأن االأمور ح�سب ذات 
النا�سطني، ت�سري نحو االأ�سواأ يف الوقت الراهن، 
ب�سرورة فر�ص دوريات  اأي�سا  كما طالب هوؤالء 
اأي  ملنع  االأمــنــيــة  امل�سالح  ــرف  ط مــن  رقــابــيــة 

جتاوزات قد حت�سل يف االأعرا�ص.
قد  �سطيف،  بــواليــة  ـــن  االأم م�سالح  وكــانــت 
املخالفني  حق  يف  ردعية  ــراءات  اإج اإىل  جلــاأت 
اله�ساب  بحي  عر�ص  موكب  توقيف  ذلك  ومن 

االأمنية  امل�سالح  قامت  حيث  �سطيف،  مبدينة 
يف  امل�ساركة  ال�سيارات  جميع  وثائق  ب�سحب 
من  الكثري  اأن  ورغــم  عقابي،  كــاإجــراء  املوكب 
اإىل  اإقامة االأعرا�ص  التزمت بتاأجيل  العائالت 
البع�ص  اأن  اإال  احلالية  اجلائحة  نهاية  بعد  ما 
ب�سكل  ولو  االأعرا�ص  اإقامة حفالت  ف�سل  منهم 
املالية  النفقات  تقلي�ص  يف  رغــبــة  ـــدود،  حم
الإقامة االأعرا�ص، ولو اأن املفرو�ص يف مثل هذه 
االلتزام  درجــات  باأق�سى  التحلي  هو  الظرف 
مثل  تتحول  ال  وحتى  العدوى  انتقال  لتفادي 
هذه االأعرا�ص اإىل ماآمت يف ظل ت�سجيل الكثري 

من االإ�سابات الناجمة عن ح�سور االأعرا�ص. 
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ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

راأ�ض العيونبيطامجزار�صريانةعني جا�صرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�صمولال�صمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

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

�سامح �سورية 
033322219

�سعدي م�سعودموفق الوردي
033268527

او�صن ليلىبورزان لويزةم�صتي �صمراء
033201352

مراد حممد مهديبوغبال ونا�صة
033333203

بلوني�ض �صمري 
290332451

حمادي ح�صام الدينبلحاج اأمريةم�صتاري حممد
033898236

خماري عمار
033370259

قيقبةق�صباتاأوالد �صي �صليمان �صفيانزانة البي�صاءاأوالد �صالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

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

اأبركان وفاء
033323439

ليتيم عمربلولة ح�صينة
066458

دغدغ الميةبن فيفي جميلة
033208174

لو�سيف اأ�سماءمعن�سري �سماح
033289312

بورا�ض رحمة--بعزي هيبةبن يو�صف وفاءروبعي �صربينةرجيمي �صعيد

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

بريكةنقاو�ضمروانةاآري�ضعني التوتةباتنةالتاريخ

مالخ�سو �سعاد نهج االخوة  عبا�ص رقم 15 االأحد  28 جوان  2020
ال�سطا / 033805423

حداد حل�صن
033357347

اأو�صن فاطمة
033314329

عي�صاين عبد احلكيمبلحاوي عبد احلكيم�صعبان �صارة

الطيب  ال�ساأن،بوترعة  ذات  يف  واأو�سح 
طالب بكلية الطب بباتنة، باأن امل�سابني 
بهذا املر�ص الناجت عن خلل على م�ستوى 
اجلينات الوراثية داخل اخلاليا امل�سوؤولة 
عن انتاج ماده امليالنني او ماي�سمى �سباغ 
ح�سا�سية  االأ�سخا�ص  اأكــرث  هم  اجللد، 
و�سعهم  يتطلب  مــا  ال�سم�ص،  الأ�ــســعــة 
على  حفاظا  الطبية  املتابعة  ال�سحي 
"املهق"  �سحتهم، وتوؤثر االإ�سابة مبر�ص 
مي�ص  خلل  نتيجة  وال�سعر  اجللد  على 
امل�سوؤولة  "اجلينات"  الوراثي  الربنامج 
عن اإنتاج ما ي�سمى مبادة امليالنني املتعلقة 
بلون اجللد الب�سري، واأ�سار ذات املتحدث 
االأمرا�ص  بني  من  "االألبينو"  كون  اإىل 
التي تنتقل وراثيا والتي توؤدي االإ�سابة 

بها اإىل درجة الغياب التام لهذه املادة.
الفئة  هـــذه  بـــاأن  ــتــحــدث،  امل واأ�ـــســـاف 
باأعداء  عليهم  مايطلق  اأو  املر�سى  من 
االأعرا�ص  عديد  من  يعانون  ال�سم�ص، 
منها مامي�ص الروؤية نتيجة نق�ص وت�سبغ 
حروق  اإىل  بـــدوره  يـــوؤدي  الــذي  اجللد 
�ساحب  جلد  ال�سم�ص،  اأ�سعة  بفعل  اجللد 

وعيون زرقاء وغريها من االأعرا�ص.
ــدي، اأحــد  ــل ويــعــد املــهــق الــبــ�ــســري اجل
العامل  يف  �سيوعا  االأكرث  "األبينو"  اأنــواع 

م�ستوى  على  امليالنني  نق�ص  ي�سم  بحيث 
ي�سمل  فيما  والعينني،  وال�سعر  اجللد 
العينني  تــلــون  فــقــدان  الــبــ�ــســري  املــهــق 
مبادة امليالنني ويبقى ال�سعر واجللد على 

طبيعتهما.
يعي�سها  التي  ال�سحية  للو�سعية  ونظرا 
حالتهمالعناية  تتطلب  باملهق،  امل�سابون 
من  النظر  ــاء  ــط اأخ وت�سحيح  باجللد 
ــك  خـــالل اقــتــنــاء نـــظـــارات طــبــيــة وذل
تفاديا لالإ�سابة بحروق ال�سم�ص، العمى، 
ال�سرطان، التي توؤثر بدورها اإىل جانب 
على  والنف�سية  االإجتماعية  العوامل 
�سحة امل�ساب بهذا املر�ص، ياأتي ذلك يف 
الوقت الذي تتقارب فيه اأعرا�ص اأطفال 
العمر،  حيث  من  تختلف  اأنها  غري  القمر 
البقاء على قيد احلياة  فهوؤالءباإمكانهم 
مبكرا  ميوتون  واأغلبهم  �سنة   15 ملــدة 
حال  يف  اجلــلــد  �ــســرطــان  تــطــور  ب�سبب 
الوقاية،  بــاإجــراءات  التقيد  يتم  مل  ما 
العي�ص  باملهق،  للم�سابني  ميكن  حني  يف 
اأطول يف حال اعتمدوا على حت�سني منط 
املتابعة  على  اأ�سا�سا  يعتمد  الذي  احلياة 
اإىل  بالنظر  ــك  وذل الطبية  واملــرافــقــة 

غياب عالج طبي لهذا االأخري.

مر�ضى "اأعداء ال�ضم�س" يواجهون 
احلياة يف الظالم 

خن�سلة

بحي  فــيــفــري   22 جــمــعــيــة  قـــامـــت، 
ال�سوناطيبا، بالتن�سيق مع جمعية ترقية 
املواطنة وحقوق االإن�سان بوالية خن�سلة، 
عرفت  وا�سعة  تنظيف  حملة  بتنظيم 
م�ساركة كبرية للمواطنني خا�سة ال�سباب 
التي  امل�سابقة  يف  للم�ساركة  حت�سبا  وذلك 
اأطلقتها م�سالح بلدية خن�سلة حتت �سعار 
"اأح�سن حي"، هذه احلملة �سهدت تنظيف 
خمتلف  الــ�ــســونــاطــيــبــابــا�ــســتــعــمــال  حـــي 
بالتنظيف  اخلا�سة  الب�سيطة  االأجهزة 
وكــذا  احلــي  �سكان  بتوفريها  قــام  الــتــي 

تزيني  اأجل  من  امل�ستلزمات  بع�ص  اقتناء 
املحيط واإعادة طالء االأر�سفة. 

كما �سارك يف هذه احلملة، خمتلف اجلهات 

وكذا  البيئة  مديرية  غرار  على  الو�سية 
باملجل�ص  ال�سعب  وممثلي  املدنية  احلماية 
ال�سعبي البلدي لبلدية خن�سلة، يف الوقت 
ال�سوناطيبا،اأن  حي  �سكان  فيه  اأكد  الذي 
العمليات  حيث  من  ال�سدارة  يحتل  حيهم 
الت�سامنية اخلا�سة بنظافة املحيطوذلك 
بها  يقومون  التي  املتكررة  احلمالت  بعد 
و�سورة  حليهم  جميل  وجها  اأعطت  والتي 
به  يقومون  الــذي  الكبري  املجهود  تعك�ص 
من خالل رفع كل االأو�ساخ التي كانت ت�سوه 

احلي. 

حمالت نظافة وا�ضعة لأحياء املدينة وحي ال�ضوناطيبا يتجند 
حت�شبا للم�شاركة يف م�شابقة اأح�شن حي بخن�شلة 

عبد الهادي. ب 



نقطة فكر

ت�شليع الكتب 
بغ�ض النظر عما تعي�صه ال�صاحة االأدبية موؤخرا من 
اأن  لالنتباه  امللفت  اأن  اإال  االأدبية،  االإ�صدارات  كرثة 
دور الن�صر بالوطن العربي عامة واجلزائر خا�صة يف 
اإذ تلتقي يف كل مرة باإعالن ترويجي  تزايد م�صتمر، 
التوا�صل االجتماعي عن افتتاح دار ن�صر  على مواقع 
اأ�صعارا  و  معينة  امتيازات  للكتاب  ت�صمن  جديدة 

تناف�صية.
الن�صر  دور  لتعدد  بحاجة  لي�صت  االأدبية  ال�صاحة 
بقدر حاجتها للنقد االأدبي البناء الذي ي�صعى لتطهري 

الركح الثقايف من اأ�صباه الروائيني والكتاب.
�صيا�صة  تتبع  الن�صر  دور  معظم  اأن  للنظر  امللفت 
واحدة، ويقت�صر عملها على الطبع وت�صميم االأغلفة 
الت�صويقية التي تكون احيانا جمرد متويه بعيدا عن 
حمتوى وم�صمون الن�ض، اأما الت�صويق والتوزيع والبيع 
فيقع على عاتق الكاتب واملوؤلف الذي يجد نف�صه قد 
عليها  لالطالع  موؤلفاته  لبيع  ي�صعى  تاجر  اإىل  حتول 
من طرف اأكرب عدد من القراء، من جهة اأخرى يحاول 
يف  اأنفقها  التي  االأمـــوال  من  �صئيل  ق�صط  ا�صرتجاع 
 45000 و  دج   25000 بني  ترتاوح  اإذ  الكتاب،  طبع 
ت�صويقية  اأ�صاليب  انتهاج  على  جمربا  يجعله  ما  دج 
وترويجية جديدة على االأقل ليتمكن من اال�صتمرار 
يف جمال الكتابة التي ي�صتحيل اأن تدر على �صاحبها 
زائفة  االأحيان  اأغلب  يف  تكون  قد  �صهرة  اأو  ــواال  اأم

وموؤقتة.
ارتفاع ن�صبة املبيعات ال ميكن اأن تكون موؤ�صرا حقيقيا 
على اأن الن�ض االأدبي الذي نال حظه من البيع هو يف 
النجاح،  هذا  كل  وي�صتحق  قيم  م�صمونه  واأن  القمة، 
بل يدل اأحيانًا على اأن الكاتب قد جنح اإىل حد ما يف 
الرتويج لكتابه، خا�صة يف ظل تواجد مواقع التوا�صل 

االجتماعي.
بكتب  تعج  املكتبات  معظم  اأن  جند  العربي  عاملنا  يف 
الأنواع  ر�صدك  خالل  ومن  ــالم،  االأح وتف�صري  الطبخ 
من  النوع  هــذا  على  يتهافت  معظمهم  فتجد  القراء 
حمتوى  ذو  معظمها  اأن  من  الرغم  على  االإ�ــصــدارات 
متداول وال حتمل ب�صفحاتها اجلديد، اأما فيما يخ�ض 
على  مركونا  يبقى  معظمها  فاإن  والعلوم  التاريخ  كتب 

رفوف املكتبات رغم زخم موا�صيعها.
يف االأخري ميكن القول اأنه من االأجدر اأن تتحمل دور 
االأدبية  االإ�صدارات  وت�صويق  توزيع  م�صوؤولية  الن�صر 
الكتاب  وي�صبح  تاجر  اإىل  املــوؤلــف   يتحول  ال  حتى 
�صلعة يتوجب بيعها، واملوؤ�صف اأكرث اأن بع�صهم يجد اأن 
اإنفاق املال على كتاب هو تبذير واالأح�صن اأن يوظف 
تلك الدنانري يف �صراء امل�صتلزمات اليومية، يف حني اأن 
الكتابة  امتهان  باإمكانهم  اأنه  يعتقدون  الكتاب  بع�ض 
كم�صدر للمال وهذا ماال ميكن اأن يتحقق يف دول العامل 
العربي التي ت�صهد تراجعا ملحوظا يف وترية القراءة 

لدى �صعوبها الذين يكاد ي�صبح معظمهم كتابا!.

بقلم: مليــــــــكة ها�صمي

ت�شتعر�س اأهم التجارب ال�شابة يف االنتاج ال�شينمائي بالوالية

اأم البواقي حتت�شن "اأ�شبوع الفيلم الق�شري الفرتا�شي"
�سطيف

 تزامنا والعطلة ال�شيفية 

املتحف العمومي الوطني ب�شطيف ي�شطر برنامج 
تراثي ومعار�س افرتا�شية

مبدينة  الــوطــنــي  العمومي  املتحف  يحت�صن 
�صطيف جمموعة من الن�صاطات الثقافية خالل 
فرتة العطلة ال�صيفية واملوجهة للكبار وال�صغار 
"املتحف يزوركم يف بيوتكم، ريح يف  حتت �صعار 
دارك الرتاث الثقايف �صيفك"، حيث مت ت�صطري 
برنامج علمي لعطلة ال�صيف متا�صيا مع اإجراءات 
احلجر ال�صحي املتوا�صلة منذ اأزيد من 03 اأ�صهر 

ب�صبب انت�صار فريو�ض كورونا.
للمهتمني بالرتاث  الن�صاطات املوجهة  اأبرز  ومن 
خالل هذه الفرتة تبادر اجلهة املعنية بتنظيم 
عن  ف�صال  املتحف  وقاعات  لف�صاءات  زيــارات 
اأ�صبوع  كل  حتكي"  "التحفة  تظاهرة  تنظيم 
النادرة التي ي�صمها املتحف،  للتعريف بالتحف 
كرنولوجي  عر�ض  اأي�صا  الربنامج  يت�صمن  كما 
للتحف احلا�صنة لتاريخ اجلزائر عامة ومنطقة 

�صطيف باخل�صو�ض وتقدميها للجمهور.
الثقايف  الربنامج  فاإن  االأطفال  لفئة  وبالن�صبة 
والبيداغوجي املوجه لهذه الفئة خالل العطلة 
بيداغوجية  ور�صات  تنظيم  يت�صمن  ال�صيفية 
فيديو  �صريط  طريق  عن  ثالثاء  كل  اأم�صية 
طرف  من  املنجزة  واالأعمال  ال�صور  تقدمي  مع 
الكتابات  والتلوين،  الر�صم  ور�صات  يف  االأطفال 
لعبة  عــن  ف�صال  بالطني  الت�صكيل  الــقــدميــة، 

اخلريطة االأثرية ملنطقة �صطيف.
عيد  مبنا�صبة  خا�ض  برنامج  ت�صطري  ومت  هذا 
افرتا�صي  معر�ض  يت�صمن  وال�صباب  اال�صتقالل 
خا�ض بامل�صار التاريخي واالأثري لوالية �صطيف، 
اال�صتبيان  م�صابقات  نتائج  اإعــالن  اإىل  اإ�صافة 
والور�صات البيداغوجية وكذا تكرمي الفائزين 

يف خمتلف امل�صابقات. 

بادرت مديرية الثقافة  لوالية اأم البواقي 
الفيلم  "اأ�صبوع  فعاليات  احت�صان  على 
الفرتة  يف  وذلـــك  االفرتا�صي"  الق�صري 
جــوان   30 غــايــة  اإىل   24 مــن  املــمــتــدة 
من  جمموعة  عر�ض  �صيتم  اأيــن  اجلـــاري، 
فيلم  غــرار  على  �صباب  ملخرجني  االأفـــالم 
و"ليتها  عــراب،  حميد  للمخرج  "كلمات" 
 " وفــيــلــم   Creative ــادي  ــن ل تعود" 
لـ  و"التفاتة"   "Saty at home
بريئة"  "روؤية  وفيلم   Media club
للمخرج خري الدين بلقا�صي، على اأن ترفق 
�صفحة  عرب  مفتوح  بنقا�ض  العرو�ض  هذه 
الثقافة  مبديرية  اخلا�صة  بوك  الفاي�ض 

لوالية اأم البواقي.
اأن  بــوزوالــغ  علي  الثقافة  مدير  واأو�ــصــح 
اأوىل  الفيلم االفرتا�صي هو حمطة  اأ�صبوع 
بقدر  جــيــدة  ـــالم  اأف تــقــدمي  ت�صتهدف  ال 
املهتمني  ال�صباب  �صمل  للم  حماولة  ماهي 
مع  ات�صال  يف  وو�صعهم  وعاملها  بال�صينما 
البع�ض،  بع�صهم  ومــع  الثقافية  االإدارة 
هذه  متكنت  اأن  بعد  ياأتي  ذلك  اأن  م�صيفا 
لل�صينما  قاعتني  ترميم  اإعادة  من  االإدارة 
cinéma Ain beida وجتهيزيهما  

جتهيزات  ــدث  ــاأح ب  sidi  rghiss و 
العر�ض الرقمية التي تتيح عر�ض اأي فيلم 

وعلى اأي حامل
باإمكانها  البواقي  اأم  ح�صبه  اأ�صبحت  حيث 
االأفالم  تلك  حتى  وتتابع  ت�صاهد  اأن  االآن 
االأ�صبوع  يف  ال�صهرية  اجلــديــدة  العاملية 

االأول ومن بداية وتوزيعها.
القاعدة  هـــذه  اأن  املــتــحــدث  ذات  ـــال  وق
مباهية  واملهتمني  لل�صباب  متاحة  املادية 
ــذي  ــعــر�ــض والــتــكــويــن( ال مـــزدوجـــة )ال
ال�صينما  جديد  على  مطلع  جمهورها  يكون 

�صينمائى،  بعث  الأجــل  والعاملية  الوطنية 
م�صريا اأن غياب الفعل ال�صينمائي بالوالية 
املخت�صني  غياب  اإىل  اأدى  طويلة  ل�صنوات 
املهتمني  افتقاد  املجال واىل  واملحرتفني يف 
هذين  اإعـــادة  والأجـــل  ال�صينما،  وجمهور 
العن�صرين اإىل والية اأم البواقي وجب من 
منظوره اال�صتغال قاعديا، اأين مت التوا�صل 
مع الفئة ال�صبانية ذات االهتمام بتاأ�صي�ض 
�صينما  قاعة  م�صتوى  على  �صينمائي  نادي 
�صيدي رغي�ض ليكون ف�صاء لاللتقاء هوؤالء 
ال�صباب ملمار�صة كل االأن�صطة ال�صينمائية.

 ويف ذات ال�صياق اأ�صار مدير الثقافة ال�صيد 
علي بوزوالغ على اأن النادي ال�صينمائي يعد 
جماالت  يف  والتكوين  للعر�ض  ف�صاء  اأي�صا 
مهن ال�صينما على تنوعها و تعددها، م�صيفا 
اعتقادنا  يف  �صاأنها  من  التي  العملية  "وهي 
االنتاج  �صكة  على  ال�صبان  هــوؤالء  ت�صع  اأن 
ال�صينمائي اجلاد و التوجه نحو االحرتاف 
ال�صينما  بح�صور  الكفيل  امل�صهد  وت�صكيل 
واأن  اأي�صا  باالأمازيغية  الناطق  حياة  يف 
يف  ال�صينما  الأجل  اجلميع  جمهودات  تلتف 

حياتنا".

ثقافةالأحد  18  يونيو  2970/ 28  جوان  2020 املوافق لـ 07  ذو القعدة 131441 حــوار
تعي�شه  التي  الواقع  حولت  يو�شفي" كاتبة  "�شلوى 

اإىل رواية تعانق اخليال 

يف البداية من هي الكاتبة �سلوى يو�سفي؟
اللقاء  هـــذا  عــلــى  لــكــم  �ــصــكــرا  ــة  ــداي ــب ال يف 

اجلميل.
بالبوح  اأخجل  وال  �صنة   35 يو�صفي  �صلوى  اأنا 
بعمري الأن كل حلظة مرت فيه �صمحت يل اأن 
اأن�صج فكريا واأقوى عاطفيا، من والية باتنة 
االطالع  اأع�صق  طموحة  امــراأة  اأنا  اجلميلة، 
بقدر ما اأنا ف�صولية وهذا ما �صمح يل بالدخول 
دورات  بعد  واالإعـــالم  ال�صحافة  جمــال  اإىل 
مثلي  العربية  لغتي  اأثــرى  ما  وهذا  تدريبية 
من  رحيقا  العلوم  عبق  من  انقر  النحلة  مثل 
اإذاعة، اإعالم، ت�صوير، االتيكيت   ، اإعالم اآيل 

املهني، ومو�صيقى وغريها .

كيف قررت دخول عامل الكتابة ومن �سجعك على 
ذلك؟

�صديقتي  هي  ال�صغر  منذ  الكتابة  احلقيقة 
متاأملة  هادئة،  طبعي  فاأنا  ومتنف�صي  الوفية 
والقال  والقيل  الرثثرة  واأكره  ال�صمت  اأع�صق 
تفا�صيلي  يع�صق  عني  ثرثار  قلمي  كــان  لــذا 
اأو هواية على قدر  اأراها موهبة  فيكتبني، مل 
يوم  ذات  حتى  يل  بالن�صبة  متنف�ض  كانت  ما 
�صاركت يف م�صابقة على م�صتوى جامعة احلاج 
االأوىل  اجلــائــزة  ونلت  ــرف  احل ــادي  ن خل�صر 
الكتابة  دخلت  هنا  املت�صابقني،  خرية  بني  من 

بالن�صبة يل مرحلة الن�صوج.
ولكن  البداية  يف  اأحد  ي�صجعني  مل  احلقيقة 
بعد فوزي مب�صابقات اأ�صبح الكثري ي�صجعونني 
االأ�صدقاء  اأو  ــل  االأه من  �صواء  ويدعمونني 

واالأ�صاتذة.

ما عالقة توجهك االأكادميي بالكتابة؟
توجهي االأكادميي �صاعدين  يف دمج الثقافات 
لتخ�ص�صي  ن�صبة  جميلة  حلة  يف  واالآداب 
اأدب  لي�صان�ض  على  متح�صلة  فاأنا  فرن�صي  اأدب 
فرن�صي ومن ع�صاق االأدب الفل�صفي والوجودي 
تاأثرت  وقد  اأي�صا،  والع�صرية  والرومان�صي 
مبجموعة من اال=اأدباء بهم هم مثل موليري،  
يف  هوجو  Zadig،فيكتور  وموؤلفه  وفولتري 
ورائعته  كامو  والبري   les mēsirables
املعا�صرين  الكتاب  ــا  واأم  l'étranger
 Guillaume قــيــوم  الــكــاتــب  يعجبني 
 parce que روايته  وخا�صة   Musso
je t'aime  كما اأنني تربيت على ابداعات 
وعبقرية  �صبيطار  دار  واهمها  ديــب  حممد 
ـــزال وعـــر�ـــض بغل  ـــزل ال ــطــاهــر وطــــار يف  ال

والوطنية على روائع مفدي زكرياء اإىل جانب 
وجمال  االعرج..  ووا�صيني  م�صتغامني  احالم 
اأو  املكتوبة  �صواء  خدمني  اي�صا  ال�صحافة 
ال�صمعي الب�صري بف�صل قناة وي بي �صي كنت 
والتي  كتاب"  يــدي  "يف  بعنوان  ح�صة  اأقــدم 

�صمحت يل بالتعرف على كتاب وموؤلفاتهم.

ما  لك،  مولود  اأول  هو  الرحيل"  "ويبكي  كتاب 
�سبب اختيارك لهذا العنوان؟

اأتت  والتي  االأوىل  مولودتي  هي  روايتي  نعم   
بعد خما�ض ع�صري وطويل، اعتربها كتجربة  
قبل  كتبتها  الأين  يل  بالن�صبة  مميزة  اأدبية 
احلايل  بن�صجي  لي�ض  �صنوات  بخم�ض  االآن 
تدفن  اأن  ال  تعي�ض  اأن  ت�صتحق  الأنها  ن�صرتها 
اخلاطرة،  فن  مــزج  مع  فيها  امل�صاعر  لكمية 
والق�صيدة النرثية فيها، اما اختياري لعنوان 
ويبكي الرحيل الأن بطلة الرواية ا�صمها رحيل 
ا�صم على م�صمى فاالأحداث تعك�ض الرحيل يف 
حياتها واآخر مطاف احلياة رحيل فقد ولدنا 

بالبكاء على اأنف�صنا و�صرنحل بالبكاء علينا.

حدثينا عن تفا�سيل هذا الرواية؟
والتمرد  الطموح،  فكرة  حول  تدور  الرواية 
"رحيل"  ا�صمها  جــزائــريــة  لفتاة  ــي  ــواع ال
الفكرية  العاهات  بع�ض  تك�صر  اأن  فتحاول 
بل  التحرر  با�صم  لي�ض  املجحفة  والتقاليد 
جانب  اىل  واملــنــطــق  ــي  ــوع وال العقل  با�صم 
ممار�صة  اأن  تــرى  فهي  ــالق  ــالأخ ل مــنــاداتــهــا 
بالواقع  فتن�صدم  اأخــالقــي،  واجــب  االخــالق 
واخلفايا واالأ�صرار التي حتاول خلع االإن�صانية 
تقلب  بحقائق  ي�صفعها  اأن  ي�صر  قدر  مع  فيها 
يف  عاجلت  م�صوق،  درامــي  اأ�صلوب  يف  حياتها 
الرواية موا�صيع عدة مثل ال�صداقة، الف�صاد، 
املوت  اخليانة  فل�صطني  املظلومة،  املــواهــب 
املهم�صة  ال�صياحة  الغربة،  اللقيط،  املر�ض، 

وغريها من املوا�صيع. 
وانا اأميل لالأدب امللزم، فال  اأف�ض غ�صاء بكرة 
اجلميع  يل  لي�صفق  املــعــاين  الأف�صح  كلماتي 
ول�صت اأجلب الكتابة بقدر  ما اأوؤمن باأن جمال 
االأفكار ي�صل ولو باالإمياء وااليحاء وغري هذا 

فاأنا احرتم اأ�صلوب الطرف االآخر.

وملاذا  ؟  رحيل  عن  رواية  لكتابة  الهمك  الذي  ما 
اخرتت ا�سم رحيل ؟

هي  الرحيل  عن  روايــة  لكتابة  األهمني  الذي 
ون�صمعها  نعي�صها  الــتــي  ــواقــف  وامل الــظــروف 
تعانق  اأن  �صاأنها  من  التي  واحلياة  حولنا  من 

الرحيل يوما ما.
اخرتت ا�صم رحيل الأنه يالئم اأحداث الرواية 

ظهر  ك�صر  عاتية  ريحا  املــوت  فيه  لعب  التي 
رحيل بالرحيل.

 هل يوجد فيك بع�ص من �سخ�سية رحيل؟ 
اأن االأحداث ت�صاحب اخليال  نعم �صحيح ولو 
�صادقة  فاأنا  اأخرى،  تارة  الواقع  وتعانق  تارة 
قلمي  اأغم�ض  ال  اأكتب  فحني  الكتابة  مع  جدا 

يف حربي بل اأنقعه يف دم قلبي الأكتب 
ب�صدق..

ت�صبهني  ــــا  رمب "رحيل"  نــعــم 
بت�صبثها  الــــواعــــي  بــتــمــردهــا 
حيث  مــن  واعــتــزازهــا  باأ�صالتها 
يف  �صغفها  ويف  والهوية،  االنتماء، 
واملغامرة  التطلع  وحــب  الكتابة 

واالكت�صاف.

من هو الكاتب الذي تاأثرت به الكاتبة 
�سلوى؟

 تاأثرت بالكاتبة "مي زيادة" واأع�صق كتاباتها 
وقنا�صة  ح�صا�صة  كاتبة  ال�صل�ض،  واأ�صلوبها 
عليه  فتكتب  اجلــــرح  ــان  ــك م ــدا  ــي ج ــرف  ــع ت
لتلم�صنا حياتها القا�صية من اخلذالن واتهامها 
هذا   كل  عقلية  م�صحة  ادخالها  اإىل  باجلنون 
تكتب  كانت  ينفذ  ال  ابداعيا  زادا  لها  كانا 
ملا ع�صقها  لن�صتمتع نحن ولوال روعتها  بدمعها 
وكتب عنها جربان خليل جربان ر�صائل احلب 
واالأحزان واأوراق الورد وق�صة حبها الفريدة 
بينهما ع�صق ر�صائل مل ينتهي باللقاء بل مبوت 
"رجوع  الرائعة  بروايتها  وتــاأثــرت  جــربان. 

املوجة".

 الكتاب �سدر عن دار ن�سر م�سرية، ملاذا اختارت 
ن�سر  دار  ب��دل  اأجنبية  ن�سر  دار  �سلوى  الكاتبة 

حملية؟
للعديد  اأر�صلت  الن�صر  يف  فكرت  ملا  احلقيقة 
من دور الن�صر عندنا لالأ�صف وجدت ال�صروط 
جمحفة بالكاتب ال يوجد احرتاف من حيث 
طرح الكتاب من خالل نوعية الورق وت�صميم 
حيث  من  الكفاءة  نق�ض  من  واأي�صا  الغالف 
يف  وامل�صاركة  والت�صويق،  اللغوي،  التدقيق 
لي�ض  فنية  قيمة  فالكتاب  الدولية  املعار�ض 

�صلعة يف رف من�صي يف حمل للمواد الغذائية.

يف  الرحيل"  "ويبكي  رواي��ت��ك  �ساركت  ه��ل   
معار�ص للكتاب؟

للقاهرة  الــــدويل  املــعــر�ــض  يف  �ــصــاركــت  نــعــم 
ومعر�ض بني �صويف يف ال�صعيد وكان �صيعر�ض 
االأو�صاع  ب�صبب  تون�ض  يف  الكتاب  معر�ض  يف 

التي نعي�صها اأجل اإىل نوفمرب.

الكتابة  م�ستوى  يف  راأي��ك  ما   
الروائية العربية؟ وهل تعتقدين 

اأنها و�سلت اإىل العاملية؟
اأن م�صتوى الكتابة الروائية العربية يف  اأظن 
نزول من حيث امل�صتوى ..فاأين هي اأقالم طاهر 

وطار اأو جنيب حمفوظ وغريها.

 ماهي م�ساريعك امل�ستقبلية؟ وهل �سرنى كتاب 
جديد للكاتبة �سلوى قريبا؟

ل�صت اأعاين من ا�صهال يف الكتابة ال اأكتب فقط 
الأجل اأن اأكتب اذا مل تكن هناك ر�صالة ما ولو 
م�صفرة اأر�صلها عرب كتابي فلن اأكتب، انا ا�صتمتع 
حني اأكتب اأنا اأح�ض جيدا مبداعبة االإلهام يل 
هناك  لذا  اأكتب  اأن  اأرغمني  ال  ب�صوق  فاأكتب 
بجراأة  ن�صجا  اأكرث  جديدة  لرواية  ما  فكرة 
واالأ�صلوب  اللغوية  الناحية  من  واأجمل  اأكرث 
ولكنني اأكتب على مهل ول�صت جمربة اأن اأقف 
 ، وراء طابور الزمن ال�صريع واأمقت االزدحام 
لذا يهمني اأن اأكتب بقلم متمكن اأف�صل يل على 

الظهور الأجل الظهور ولو ب�صورة �صيئة.

�سن  يف  الكتابة  عامل  وجلت  �سابة  فتاة  ب�سفتك   
من  اإي�سالها  تودين  التي  الر�سالة  هي  ما  مبكر، 

خالل موؤلفاتك وكتاباتك؟
يف النهاية الكتاب يعك�ض املوؤلف ويكون �صورة 
و�صتبقى  اجماال  املحيط  اأو  القارئ  لــدى  له 
اأفكاره وفية لذكراه حتى بعد وفاته لهذا حني 
نكتب علينا اأن نكتب ما نفيد به غرينا لي�صتمتع 
القارئ حني يطالع ال اأن يتبنى اأفكار  تف�صده، 
به  يتاأثر  اأن  فجميل  بالكاتب  يتاأثر  فالقارئ 
يل  وبالن�صبة  ر�صالتي  وهذه  �صلبيا  ال  اإيجابيا 
حني يجد القارئ نف�صه يف �صطر ما اأكتبه هذا 

يجعلني فخورة .
  كلمة ختامية

اأكتب لتتنف�ض واأقرا لتحيا، و�صكرا لكم.

�صلوى يو�صفي كاتبة  �صابة من والية باتنة دخلت عامل �لكتابة من �أو�صع �أبو�بها برو�يتها "ويبكي �لرحيل" �ل�صادرة عن د�ر ن�صر م�صرية تع�صق تفا�صيل 
�أ�صولها �الأور��صية ومالمح �ملر�أة �ل�صاوية يثريها و�صمودها و�صالبتها، �تخذت من �لكتابة متنف�س لها  لقتل كل م�صاكلها عرب �صفحات كتابها و�أبطال ق�ص�صها، 
�صاركت يف عديد �مل�صابقات  باجلامعة وفوزها باملر�تب �الأوىل جعلها تقوم ب�صقل موهبتها، كما دخلت عديد �ملجاالت من بينها �ل�صحافة و�لت�صوير و�ملو�صيقى 

وغريها، وقد ��صت�صفناها يف حو�ر خا�س تروي لنا تفا�صيل حياتها �لفنية �الأدبية.

عبد الهادي. برقية. ل

�صيد مــعــاويــة  ـــوار:  ح
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تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

�لكلمات �ملتقاطعة�ضـودوكـو

1ـ  من  رقم  يتكرر  اأن  ميكن  ال  1ـ 
وعموديا اأفقيا  ال�سبكة  داخل   9
رقم  اأي  يتكرر  اأن  ميكن  ال  2ـ 

من 1 اإىل 9 داخل اأي مربع من 
املربعات الت�سعة الكبرية .

1ـ الع�سب
2ـ ربطة احلزام

3ـ التفاحة

4ـ ذراع القمي�ص
5ـ خط يف احل�سري

6ـ الفرا�سة
7ـ قرون النحلة

احلل

الأخطاء ال�سبعة

14الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة 256 3

اأفقيا:
معظم  لغوية،  مفردات  ي�سم  كتاب  مت�سابهان،  1ـ 

ال�سيء)م(.
 2ـ  عك�ص �سري، �سورة قراأنية.

اأعطى. النا�ص،  من  طابور  الرجال)م(،  3ـاأول 
جزائرية. والية  ح�ساد)م(،  اأداة  4ـ 

كيلومرت. املليون  بلد  5ـ 
باالإبرة. طعن  اجتاز،  و  عرب  6ـ 

اإبداعي)م(. عمل  �ساطع،  لهب  ال�سفدع،  �سات  7ـ 
دير)متفرقة(. بيكا�سو)م(،  بابلو  الر�سام  جن�سية  8ـ  

مفرطا)م(. حبا  نف�سه  يحب  من  توغو،  عا�سمة  9ـ  
حقد)م(. ومتني،  �سلب  اأحر�ص،  10ـ 

عموديا:
الفلبني. عا�سمة  �سويا)م(،  1ـ 

 2 ـ  بني اجلدي و احلوت، را�ص مبا ق�سم اهلل.
اليوم. قبل  البحر)م(،  كنوز  من  3ـ 

كينيا. عا�سمة  مو�سيقية،  نوطة  4ـ  
ريا�سي. رمز  هدوء،  5ـ 

اأمريكية. والية  ياب�ص،  6ـ  
نا�سج. غري  االأنف،  ثقب  �سئم،  7ـ  

للنداء. تفريق،  و  ت�سنيف  ـ  8ـ 
خم�سة. اأ�سالع  ذو  �سكل  اإعرا�ص،  و  ابتعاد  9ـ  
 10ـ  كل جرمية يعاقب عليها القانون، اإخالء.
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 التعريف:
الدولة التي يوجد بها اأكرثمن 6 اآالف متحف

�لكلمات �ل�ضهمية

العامل العربي الذي 
يعرت اأول من ا�ستخدم 

التخدير

كتاب للجاحظ�سليل )متفرقة(

طعم احلقيقةخادم

حروف مت�سابهة

يحذفراأل )متفرقة(

م�ستقر

غني

قادم )م(

ظلم وا�سطهاد

اأكرث دولة تعتمد على 
البطاط�ص يف غذائها

للتعريف

الت�سرف دون تفكري

ال�سيء الذي يدور وال 
يتعب وياأكل وال ي�سرب

الغائبان

ارتفع ثمنه )م(
اأداة امل�سنقة

خمرتع التلغراف

نرث املاء اأ�ساء

مت�سابهان

معدن مقاوم لل�سداأ

ُمقرف

خمرتع م�سروب 
الكوكاكوال عام 

1882

�سوت املري�ص

تعديل وتقومي

ت�ساهميرددها االأناين

�سورة قراآنية تلقب 
ب�سورة الدهر

اإزهاق روح

رّج

للنهي

من اأ�سماء اخلالق

�سعار الن�سارى

تكفيه االإ�سارة

جامعة اأمريكية



احلل االأخري
برتك  ــا  ــه زوج تقنع  كــيــف  الـــزوجـــة  احـــتـــارت 
التدخني، فن�صائحها مب�صاره ال�صحية مل تقنعه.
ال�صجائر  على  ي�صرفه  الذي  املال  اأن  له  فقالت   

لالأ�صرة  واإمنــــا  فــقــط  ملكه  لي�ض 
اأن  منه  وطلبت  فــيــه،  ن�صيب 

يوم  ــل  ك ــرتــه يف  ــص الأ� يــدفــع 
الذي  املبلغ  مقابل  150دج 
ال�صجائر؛  على  يوميا  يدفعه 
حتى  م�صتعد  انــه  لها  فــقــال 
مقابل  يوميا  دج   250 لدفع 

اأن ترتكه يف �صالم مع �صجائره، 
وهكذا بداأ يدفع يف كل يوم 250 دج 

وهو م�صرور يتابع تدخينه، ف�صعرت الزوجة باأن 
هذا مل يقنعه بالعدول عن التدخني.

�صارت  حيث  خطة  بالها  يف  خطرت  ثم  ففكرت 
حتّمل  وطبعا  اأمامه  دج   250 حترق  يوم  كل  يف 
واعرت�ض  االأمــر،  يوؤمله  بداأ  ثم  اأيــام  لعدة  االأمــر 
عبثا  وت�صّيعه  املال  حترق  اأنها  وقال  عملها  على 

املال،  يحرق  كالهما  اأن  جوابها  فكان  فائدة،  بال 
االأمــر  يف  ففكر  املختلفة؛  بطريقته  كــل  ولكن 
وا�صتمر  زوجته  وطلق  خطاأ،  على  اأنه  اأدرك  ثم 

بالتدخني؟!؟.

قبح موؤكد
اإذا قال لك رجل اأنك قبيحة.. فهو يفتقر 

اإىل الرقة والذوق.
واإذا قالت لك امراأة اأنت قبيحة.. فهي 

تغار منك دون �صك.
قبيحة..  اأنت  �صغري  طفل  لك  قال  واإذا 
واحنا  مــتــى  اإىل  قبيحة  ـــت  اأن فــخــال�ــض 

نرقعولك؟!.

�سياع
باباها،  دار  يف  طولت  مرتو  توح�ض  واحد  قالك 
"بدونك �صايع"، ردت  لها فيه  كتبلها مي�صاج قال 
عليه اأخااااااااااااااه البيدون حلمر وال ل�صفر؟؟ 

)ال رومن�صية ال يديك ال يودرك( ؟!.

معلومات م�سلية

القط

اأمثال �سعبية

مرتني،  دمــرت  ال�سالم"  "مدينة  اأو  القد�ص   •
44 مرة،  اأ�ستعيدت  اأحتلت ثم  23 مرة،  حو�سرت 
52 مرة، وهي م�سكونة بالب�سر منذ اأكرث  هوِجمت 

من 6000 عام.
"املفو�سية االأوروبية"  • �سخ�ص يوناين يعمل يف 
اإيكونومو" يعمل كمرتجم وي�ستطيع  "اأون�ص  ا�سمه 

التحدث بـ32 لغة بطالقة.
• تقريبا 60% من الذين يقب�سون عليهم بتهمة 

االإرهاب حول العامل يحملون �سهادة الهند�سة.
ال�سني  يف  موجودة  التاريخ  يف  مدر�سة  اأقــدم   •
ــت  والزال املــيــالد،  قبل   142 �سنة  تاأ�سي�سها  ومت 

تقوم بالتدري�ص حتى يومنا هذا.
يف  كغذاء  ي�ستخدم  الكاكاو  اأن  من  بالرغم   •
للجهاز  كمنبه  عالجية  قيمة  له  اأن  اإال  الغالب 
كمقو  الــبــذور  تــوؤخــذ  الـــدول  بع�ص  ويف  الع�سبي 

للقلب والكلى.
واحدة  بعني  تنام  والبط  واحليتان  الدالفني   •
نائم  الــدمــاغ  ن�سف  فيكون  مفتوحة  واالأخــــرى 
احليوانات  مــن  للحذر  وذلــك  م�ستيقظ  ـــر  واالآخ

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي وذنيه 
دوايا وعينيه 

مرايا واإذا 
كذبتوين ها هو 

هنايا

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن والع�صرون 

من �صهر جوان
تلحق  القادر  عبد  ــري  االأم قــوات  ـ   1835
الفرن�سي  االحــتــالل  بجي�ص  كبرية  هزمية 
بقيادة قوات اجلرنال تريزيل خالل معركة 

املقطع بغرب اجلزائر.
ر�سميا  تقرر  الربيطانية  احلكومة  ـ   1882

احتالل م�سر.
االإمـــرباطـــوريـــة  اأمــــري  اغــتــيــال  ـ   1914
يد  على  فرديناند  فرانز  املجرية  النم�ساوية 
مت  وباغتياله  برين�سيب،  جافريلو  ال�سربي 

اإ�سعال فتيل احلرب العاملية االأوىل.
يف  فر�ساي  معاهدة  على  التوقيع  ـ   1919
الر�سمية  النهاية  املعاهدة  فرن�سا، وتعد هذه 

للحرب العاملية االأوىل.
على  الفرن�سي  االنــتــداب  �سلطة  ـ   1922

�سوريا تعني �سبحي بك بركات رئي�سا عليها.
اجلنوبية  كوريا  عا�سمة  �سقوط  ـ   1950

�سيول بيد قوات كوريا ال�سمالية.
يفتتح  اأيزنهاور  االأمريكي  الرئي�ص  ـ   1957

املركز االإ�سالمي يف وا�سنطن.
ت�سقط  قــايــد  مليكة  املــجــاهــدة  ـ   1957
مبــيــدان الــ�ــســرف خـــالل مــعــركــة يــاكــوران 

بالوالية الثالثة.
النفط  تكرير  م�سايف  توؤمم  كوبا  ـ   1960

االأمريكية املوجودة على اأرا�سيها.
ميثاق  عــلــى  تــ�ــســادق  اجلــزائــر  ـ   1963
عليه  التوقيع  مت  الــذي  االإفريقية  الوحدة 

باأدي�ص اأبابا يوم 25 ماي 1963.
يف  اجتماع  اأول  حتت�سن  ــران  وه ـ   1989
اإنهاء  حول   الثالثية  العربية  للجنة  القمة 

احلرب االأهلية يف لبنان.
الــكــومــكــون  مــنــظــمــة  تــفــكــيــك  ـ   1991

ال�سوفياتية.
م�سطفى  اجلزائري  املخرج  وفاة  ـ   2001
عمر  عــن  "احلريق"  م�سل�سل  ــرج  خم بــديــع 

ناهز 74 �سنة اإثر مر�ص ع�سال.
2004 ـ احلاكم املدين يف العراق بول برمير 
العراقية  للحكومة  ال�سلطة  مقاليد  ي�سلم 

املوؤقتة قبل املوعد املحدد بيومني.
على  يــفــوز  الـــربازيـــل  منتخب  ـ   2009
مقابل  اأهـــداف  بثالثة  االأمــريــكــي  املنتخب 
املقامة  القارات  كاأ�ص  ببطولة  ويفوز  هدفني، 

يف جنوب اأفريقيا.
النظام  تــاريــخ  يف  مـــرة  الأول  ـ   2012
قيا�سي  رقــم  ي�سجل  اجلــزائــري  الكهربائي 
بلغ8850  الوطني  اال�ستهالك  يف  تاريخي 
اجتاحت  التي  احلر  موجة  ب�سبب  ميغاواط 
تقريبا جل مناطق الوطن اأدت اإىل انقطاعات 

يف الكهرباء ب�سكل غري م�سبوق.
منتخب الربازيل يفوز على املنتخب االأمريكي 
بثالثة اأهداف مقابل هدفني، ويفوز ببطولة 

كاأ�ص القارات املقامة يف جنوب اأفريقيا.
اأتــاتــورك  مبــطــار  هــجــوم  وقـــوع   -  2016
واإ�سابة  �سخ�سا   41 �سحيته  راح  برتكيا 

اآخرين.  147

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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ا�صكون يل يقول لالأعمى طلع النهار

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 

ـ كل مرة يجبدو واحد ويخبطوه بق�صية 
كان  اللي  حتى  عــالوة  �صي  يا  قالك  ف�صاد، 

يتع�صى يف العر�ض مرتني راح يجبدوه؟
يون�ض زعرت احلامة
يجبدو  يجبدو  يجبدو  فيهم  ن�صوف  راين 
بتهمة  م�صكني  عــالوة  لعمك  يو�صلو  حتان 
اهلل  املف�صدين  هوؤالء  كل  عن  االإبــالغ  عدم 

ال يبلينا!؟.
ل�صحابك..فقد  الــدراهــم  ت�صلف�ض  ما  ـ 

تخ�صر االإثنني؟
حمزة بابكر ب�صكرة
اأخ�صر  اأن  اأال ميكن  وملاذا االإثنني بالذات 
خ�صرت  واإذا  واخلمي�ض  واالأربعاء  الثالثاء 
اجلمعة وال�صبت واالأحد �صتكون كارثة؟؟..
�صحاب  عندي  ما  مال  عندي  ما  هلل  احلمد 
اأيـــام  عــلــى  الــ�ــصــرت  يبقي  ن�صلفلهم..ربي 

االأ�صبوع؟!.

تلقاه  عالوة  �صي  يا  كورونا  يف  متعن  كي  ـ 
"قا" خّريفة ياخي من بكري نزدرو ونعط�صو 

وحتكمنا ال�صخانة؟
علي.ف بو�صعادة
"قا"  نقولك  نقدر  ما  ِعلي  �صي  يا  واهلل 
ربي ي�صرتنا ولفهامة الزايدة تو�صل الأقرب 

م�صت�صفى ومقربة؟!.
هــذا.. الوقت  يف  عاي�ض  راك  كيفا�ض  ـ 

كورونا وال�صخانة والت�صومري؟
اآ�صيا غ�صام عني مليلة
�صاهل  الــرا�ــض..والــبــاقــي  �صالمة  املــهــم 

ويتعو�ض؟!.
يف  يطلعوا  اأنهم  عالوة  �صي  يا  تعلم  هل  ـ 
يديرو  يــزيــدو  با�ض  كــورونــا  اإح�صائيات 

احلجر؟
نور الدين.ج باتنة

قول واهلل؟!.

�ضورة م�ضحكة

با�ض يوّلو وذنيك 
لبال�صتهم الزمك 

تلب�ض لكمامة هك 
بعد كورونا؟!



باتنـــة

�سفيقة. �ص

خن�سلـة

ميلة

قالـمة

وفاة ر�ضيعني يف حادثي مرور
 باأولد عمار وبريكة

احلرائق تتلف 14 هكتار 
من املحا�ضيل الزراعية

نتيجة تناولهم لطبق الك�شك�شي يف جنازة  مبنطقة "امل�شن"

�صنتان  عمرهما  يتجاوز  ال  ر�صعيان  لقي 
حتفهما اإثر حادثي مرور اأم�ض االأول، ووقع 
بدائرة  عمار  اأوالد  ببلدية  االأول  احلادث 
اأن  بعد  م�صرعه  ر�صيع  لقي  حيث  ــزار  اجل
االأخــرية  اأنفا�صه  ليلفظ  �صاحنة  ده�صته 
الر�صيعة  توفيت  بينما  احلادث،  وقوع  فور 
الثانية بحي الن�صر مبدينة بريكة بعد اأن 
عيان  �صهود  وذكر  �صياحية  �صيارة  �صدمتها 
اأن الر�صيعة كانت ب�صحبة والدها واإخوتها 

لتنفلت فجاأة من يد والدها تلقى حتفها.

الوطني  الــدرك  م�صالح  اأن  االإ�ــصــارة  جتدر 
بنقل  قامت  قد  كانت  عمار  اأوالد  لبلدية 
اجلثث  حــفــظ  مــ�ــصــلــحــة  اإىل  ــع  ــي ــر�ــص ال
فيما  بربيكة،  بو�صياف  حممد  مب�صت�صفى 
جثة  بــريــكــة  دائــــرة  اأمـــن  مــ�ــصــالــح  نقلت 
بذات  اجلثث  حفظ  م�صلحة  اإىل  الو�صيعة 
اإىل  ال�صحيتني  حتــويــل  ليتم  امل�صت�صفى 
فلي�ض  بــن  اجلــامــعــي  امل�صت�صفى  م�صرحة 
التحقيقات  وا�صتكمال  بباتنة،  التوهامي 

حول مالب�صات احلادثني.

تلف  ميلة  لوالية  الفالحية  امل�صالح  �صجلت 
بكل  ال�صلب  القمح  حم�صول  من  هكتارا   14
عبد  يحيى  وبــن  العيد  �صلغوم  بلديتي  من 
الرحمان، ومتكنت الوحدة الثانوية للحماية 
حريق  ــاد  ــم اإخ مــن  العيد  �صلغوم  املــدنــيــة 
ال�صلب،  القمح  يف  متمثل  زراعـــي  حم�صول 
فارغ،  بال�صتيكي  بيت  تنب،  اأحزمة  ح�صيدة، 
اأ�صجار �صنوبر مب�صتة �صطابة ببلدية �صلغوم 
من  معتربة  م�صاحة  اإنقاذ  مت  حيث  العيد، 

بيوت  و03  منازل   10 وكــذا  ال�صلب  القمح 
بال�صتيكية

كما متكنت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
زراعي  حم�صول  حريق  اإخماد  من  تاجنانت 
واأحزمة  ح�صيدة  ال�صلب،  القمح  يف  متمثل 
عبد  يحيى  بن  ببلدية  ما�صة  مب�صتة  تنب 
الرحمان، حيث مت اإنقاذ م�صاحة معتربة من 
القمح ال�صلب و300 حزمة تنب وكذا مراآب 

لرتبية االأغنام فارغ.

�سجلت اأم�ص، امل�سالح ال�سحية بقاملة، ح�سيلة ثقيلة 
يف عدد االإ�سابات بفريو�ص كورونا، اإ�سافة اإىل حالة 

وفاة تتعلق بامراأة تبلغ من العمر 78 �سنة، ومت ت�سجيل 
 12 بني   ما  اأعمارهم  ترتاوح  مل�سابني  جديدة  حالة   12
و83 �سنة واأغلب احلاالت  �سجلت بلدية قاملة، من جهتها 

با�سرت امل�سالح ال�سحية املعنية بفتح حتقيق وبائي ملعرفة 
وحتديد هوية كل االأ�سخا�ص الذين كانوا بات�سال مع 

امل�سابني.
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ت�ضمم 37 �ضخ�ضا يف وليمة "ع�ضاء امليت" بقاملة
وجب الكالم

يف تعديل حكومي �سابق وبالتحديد يف زمن الرئي�ص املخلوع "عبد العزيز 
بوتفليقة"، اأثار تعيني "رئي�ص منظمة طالبية" على راأ�ص وزارة ال�سياحة 
الكثري من اجلدل خا�سة وقد مت ا�ستبعاده بعد اأقل من ثمان واأربعني �ساعة 
من تعيينه، والغريب لي�ص هنا بل اإن ا�سمه قد اأتى يف تعديل حكومي الحق 
عرب و�سائل اإعالم ليتم ا�ستبعاده مرة اأخرى بعد اأقل من �ساعة، وقد اأرجع 
�سبب ا�ستبعاد الوزير "املوؤقت" يف املرة االأوىل اإىل عدم ا�ستيفائه ال�سروط 
الالزمة لتويل من�سب وزير، حيث اأن �سهادة ال�سوابق العدلية اخلا�سة به 

مل تكن "نظيفة" ح�سب ما مت تداوله على نطاق وا�سع.
"الرداءة" واإىل  يف ذلك الوقت، كنا قد اأرجعنا االأمر وهذا اخلطاأ اإىل 
"الع�سوائية" يف اختيار امل�سوؤولني واإىل الفو�سى يف ت�سيري موؤ�س�سات الدولة 
وتعيني امل�سوؤولني عنها بطريقة ال تراع فيها ح�سا�سية املنا�سب، واأرجعنا 
االأمر اأي�سا اإىل �سيا�سة التعيني بالوالءات ال بالكفاءات، خا�سة واأن الوزير 
"املوؤقت" كان قد اأثري حوله كالم باأنه مقرب من "�سقيق الرئي�ص" اآنذاك 
وهو ما مكنه من احل�سول على من�سب وزير، غري اأن اإطارات وزارة ال�سياحة 
قد احتجوا ورف�سوا اأن ي�سري قطاعهم �سخ�ص "بطال" نام وا�ستيقظ فوجد 

نف�سه وزيرا.
باجلالية  مكلف  اخلارجية  وزارة  لــدى  منتدب  وزيــر  تعيني  حادثة 
"الوزير  تعيني  حادثة  االأذهـــان  اإىل  اأعـــادت  قد  املهجر  يف  اجلزائرية 
اليوم  واحلديث  ق�سائيا"،  م�سبوق  "وزير  عنه  يقال  كان  كما  اأو  البطال"، 
اجلزائرية  اجلالية  عن  ممثال  بالربملان  ال�سابق" والنائب  "االإعالمي  عن 
باخلارج "�سمري �سعابنة"، حيث وبعد اأن مت تعيينه موؤخرا  كوزير منتدب 
من  ا�ستبعاده  مت  اأ�سبوع  من  اأقــل  وبعد  االأخــري  احلكومي  التعديل  �سمن 
احلكومة ب�سبب رف�سه التنازل عن اجلن�سية الفرن�سية، وهذا ما ال يتما�سى 
الوزارة  اأن  الغريب هو  الد�ستور اجلزائري احلايل، لكن  مع ما ين�ص عليه 
"�سعابنة"  تعيني  باأن  قالت  قد  تداوله  مت  ما  ح�سب  لها  بيان  ويف  االأوىل 
مل  �سعابنة  باأن  واأ�سافت  م�ساورات  بعد  اأتى  قد  منتدب  وزير  من�سب  يف 
ي�سرح بكونه حامال جلن�سية فرن�سية، االأخرية التي مل يقبل التنازل عنها 
وا�سطره ذلك الأن ي�ستبعد من احلكومة، وهنا كان لزاما علينا اأن نت�ساءل 
يف  والــوزراء  امل�سوؤولني  تعيني  بها  يتم  زال  ال  التي  الطريقة  عن  وباإحلاح 
الدولة؟ فاإذا كان ت�سكيل اأية حكومة ت�سبقها م�ساورات فعال فكيف يغفل 
"املت�ساورون" عن بع�ص التفا�سيل الرئي�سية واالأ�سا�سية الواجب مراعاتها 
واحلالة  والديانة  اجلن�سية  عن  كاال�ستف�سار  الدولة  يف  منا�سب  لتويل 
االجتماعية وما اإىل ذلك؟ ففي ال�سابق وح�سب معلوماتنا اخلا�سة فتعيني 
املعني  ملعلومات  �سامل  "م�سح  بعد  اإال  يتم  ال  كان  ما  وقت  يف  م�سوؤول  اأي 
باإعداد  تقوم  التي  االأمنية  االأجهزة  ا�ست�سارة  وبعد  حياته"  وتفا�سيل 
وال�سوؤال  م�سوؤولية،  من�سب  لتويل  ا�سمه  يقرتح  من  كل  عن  مف�سل  تقرير 
الذي يطرح نف�سه باإحلاح اأي�سا هو اإذا كان ال�ساب املرت�سح مل�سابقة توظيف 
عري�ص"  "طويل  ملف  ي�سطر الإعداد  ذلك  من  اأقل  اأو  اإدارة  ملحق  برتبة 
ي�سم �سهادة �سوابق عدلية وحتى �سهادة جن�سية يف بع�ص احلاالت فكيف 
ال ي�سطر "م�سوؤول" برتبة "وزير الأن ي�سرح بجن�سيته" قبل تعيينه؟ اأم اأن 
من�سب الوزير اأو الوزير املنتدب اأو اأي من�سب ح�سا�ص قد بات اأقل �ساأنا يف 

نظر "املت�ساورين" من من�سب "ملحق اإدارة"؟ غريبة.

تعيينات غري هاك

حمزه لعريبي

حترير 11423 خمالفة منذ 
بداية احلجر ال�ضحي

جديدة  اإ�ضابات   3
بفريو�س كورونا

وفاة امراأة وت�ضجيل 12 اإ�ضابة 
جديدة  بفريو�س كورونا

قامت م�سالح اأمن والية �سطيف منذ جت�سيد اإجراءات 
احلجر املنزيل بتحرير 11423 ملفا �سد كل من ثبت 

عدم امتثاله الإجراء لو�سع االأقنعة الواقية باالأماكن 
العمومية وخمتلف الف�ساءات اإ�سافة اإىل و�سع 171 

مركبة وكذا 851 دراجة نارية باملح�سر كما اأعدت ذات 
امل�سالح 277 ملف �سد التجار وبع�ص زبائنهم ممن ثبت 

عدم احرتامهم الإجراءات التباعد.

اأعلنت مديرية ال�سحة وال�سكان لوالية ميلة عن 
ت�سجيل 03 حاالت جديدة لالإ�سابات بفريو�ص كورونا على 
م�ستوى الوالية منها حالتني ببلدية القرارم قوقة، وحالة 

واحدة ببلدية �سلغوم العيد لي�سبح اإجمايل امل�سابني على 
م�ستوى الوالية مقدر بنحو 115 حالة.

متكنت م�صالح الدرك الوطني 
ببلدية تاوزيانت غرب والية 

خن�صلة من حجز كميات 
معتربة من االألب�صة تركية 

و�صينية متنوعة وذلك على 
م�صتوى الطريق الوطني رقم 

خن�صلة  والية  بني  الرابط   80
وباتنة  كانت حمملة على 
�صيارة �صياحية بقيمة 20 
مليون وذلك بعد ا�صتغاللها 

ملعلومات مترير جمموعة من 
االألب�صة اأجنبية ال�صنع خا�صة 

بالرجال وحقائب وذلك دون 
امتالك فاتورة اأو �صجل جتاري، 

ليتم على اأثرها حجز ال�صلعة 
وحتويل امل�صتبه فيه اإىل مقر 

الفرقة ال�صتكمال التحقيقات.

 حجز األب�ضة 
اأجنبية دون فاتورة 

بقيمة 20 مليون

اأ�سيــب 37 �سخ�ــص بوالية قاملــة، بت�سمم غذائي 
نتيجــة تناولهم لطبق الك�سك�سي يف جنازة  مبنطقة 
"امل�ســن" يف بلديــة واد ال�سحــم، وح�ســب املعلومات 
�سعــروا  اأطفــال  واأغلبهــم  املعنيــني  اأن  املتوفــرة، 
مبا�ســرة بعــد تناولهــم لطبــق الك�سك�ســي واللحــم  

وقــيء،  حــاد  باإ�سهــال  م�سحــوب  البطــن  يف  بــاآالم 
حيــث مت اإ�سعافهم اإىل م�سلحــة اال�ستعجاالت بواد 
ال�سحــم، اأيــن قدمــت لهــم االإ�سعافــات  ال�سروريــة، 
يف الوقــت الــذي مت حتويــل 03 منهــم  اإىل م�سلحة 
اأيــن و�سعــوا  اال�ستعجــاالت مب�ست�سفــى بو�سقــوف، 

حتــت العنايــة الطبيــة، فيما مت حتويــل 4 م�سابني 
مــن بلديــة امل�سروحــة اإىل م�ست�سفى �ســوق اأهرا�ص، 
اأيــن مت  و�سعهم  حتــت املراقبة الطبيــة، من جهتها 
امل�سالــح الطبيــة املخت�سة تدخلــت وفتحت حتقيقا  

لتحديد اأ�سباب هذا الت�سمم.
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