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ب�سـكرة

بلدية بابار

لفك العزلة عنهم

انتهاء الأ�شغال بـ3 
حت�شي�شات اجتماعية

�شكان م�شاتي "الباللة" 
يطالبون مب�شالك ريفية

خن�سلة

�ص 05

�ص 05

باتنة بوؤرة جديدة لكورونا
ارتفعت اأعداد امل�سابني بفريو�س كورونا يف ولية باتنة، خالل 48 �ساعة الأخرية ب�سكل خميف، و�سجلت 

الولية ح�سب اللجنة العلمية ملتابعة ور�سد تف�سي وباء كورونا، 59 اإ�سابة موؤكدة خالل 24 �ساعة 
املا�سية فقط، يف وقت كانت قد �سجلت اأول اأم�س 30 حالة جديدة، مت�سدرة بذلك وليات الوطن يف عدد 

�س 04الإ�سابات لليوم الثاين على التوايل... 
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اتهموا مدير ملحقة الت�شغيل
 بنقاو�س بـ"احلقرة والتع�شف"

غياب العديد من �شروريات احلياة

غياب الإنارة العمومية واهرتاء 
الطرقات وتذبذب املياه

ور�شات متوقفة واأخرى مل تنطلق

مق�شيون من التوظيف 
يغلقون مقر بلديــة بومقـر

قاطنو قرية 
بن عمار ببومية 
ي�شتكون التهمي�ش

اأحياء "عريقة" تتخبط 
يف م�شاكل بدائية

مكتتبــو عدل 02 
يخرجون اإىل ال�شارع 

جمددا بالعلمة

اأم البواقي

�ص 04

�ص 04

�ص 05

باتنة

�سطيف

�ص 05

مديرية ال�سحة بتب�سة تفند اال�ستقالة اجلماعية للأطباء  بالعوينات فيما تداول في�شبوكيون وثيقة 
مم�شية حول ا�شتقالة جماعية

�ص 16

زيادة قيا�سية يف عدد امل�سابن خالل 48 �ساعة الأخرية

باتنة تت�سدر واليات الوطن يف عدد االإ�سابات لليوم الثاين على التوايل.

�سورة من االأر�سيف

طرقــات خطــر 
على ال�شائقني بالأورا�ش!!
ي�ستكى العديد من مواطني واليتي باتنة وخن�سلة من م�سكل الطرقات، 

حيث باتت هذه االأخرية حت�سد الع�سرات من االأرواح ب�سبب عدم 
�سالحيتها، ما جعلها يف كثري من املرات �سببا يف وقوع جمازر مرورية، كما 

تعد الكثافة املرورية اخلانقة وتزايد عدد املركبات التي تعرفها طرقات 
الواليتني �سببا اآخر لوقوع احلوادث على غرار الطريق االجتنابي 

املزدوج بخن�سلة الذي حتول اإىل نقطة �سوداء على خلفية ت�سببه يف 
�س 05/04حوادث مرور خطرية ب�سبب االأ�سغال ... 

على غرار الطريق الجتنابي بخن�سلة الذي حتول اإىل نقطة �سوداء

اأمل مروانة

�ص 09

اأو�شاع "لبيام" 
تر�شح ميدون للعودة 

لرئا�شة الفريق 

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

الق�سية ق�سية �سوء ت�سيري 
و"الإ�سكال يبقى مرفوع"

زادت كومة الق�سايا املرفوعة مبحكمة 
�سيدي اأحممد اخلا�سة بق�سايا الف�ساد 

والتالعب باقت�ساد البالد يف تو�سيع الهوة بني 
امل�سوؤول كطرف هام يف حتريك عجلة التنمية 

االقت�سادية واالجتماعية يف حياة املواطن 
وهذا االأخري الذي �سار يعاين اأزمة ثقة يف من 

يتولون امل�سوؤولية يف موؤ�س�سات الدولة متهما 
اياهم حتى يف عز اجلائحة بالتالعب به 

وا�ستغالل الوباء لت�سيري اأمور �سيا�سية وت�سيي�ص 
م�ساكل اقت�سادية ومترير م�سالح �سخ�سية 
وحتوير ق�سايا اجتماعية عالقة منذ زمن 

بعيد، لرت�سم يف عني املواطن املهدد �سورة �سوداء 
عن كل منتخب وم�سوؤول على راأ�ص قطاع من 

القطاعات وتت�سوه �سورة كل من �سولت له نف�سه 
ركوب مركب ال�سيا�سة وان كان من "ال�ساحلني" 

قبل ذلك.
واملتتبع لكل تلك الق�سايا �سيلحظ �سيطرة 

�سوء الت�سيري على غالبيتها وتورط امل�سوؤولني 
على اختالف تخ�س�ساتهم ودرجاتهم ومنا�سبهم 

يف اإغراق الو�سع االقت�سادي، كل ح�سب 
ن�سبة قدرته يف هذا الغرق الذي ال ينبئ اإال 
باأزمة تلوح يف االأفق �ستم�ص كافة املوؤ�س�سات 

االقت�سادية بعد ت�سدع منظومة "الت�سنيع" 
التي ارتبطت بالرتكيب ومل ترتق اإىل ال�سناعة 

بعد يف ظل ف�سل املوؤ�س�سات التي كثريا ما تغنت 
بتقدميها خدمة "ركبنا اجلزائري �سيارة ماركة" 

للجزائريني الذين مل يركبوا اإال مراكب موت 
�سنعت منهم ا�سالءا التهمتها طرقات مليئة 

بنقاط �سوداء خلفها �سوء الت�سيري ذاته الذي 
يطرح وجوده وثباته يف جل املواقف والق�سايا.

يف حلقة مفرغة تنطلق �سهامها امل�سمومة من 
وراء مكتب موظف ان�ساق وراء مطامع �سخ�سية 
وباع ذمته وهو يتجاوز اأخالق املهنية ويتواطاأ 
من م�سوؤول امتطى ظهر امل�سوؤولية حتى يظفر 

مبطامع ذاتية، وانتهك حرمة موؤ�س�سة عمومية 
بتزوير اأو حتوير اأو تالعب يف تقرير وت�سبب يف 

هالك "م�سري"، تندرج يف جمملها حتت ظل ولواء 
�سوء الت�سيري الذي حتول اإىل ق�سية فر�ست 
وجودها على م�ستوى كافة القطاعات، لتظل 

اإ�سكاال مطروحا يبحث عن حلول جذرية البد 
من انطالقها من حمكمة ال�سمري الفردي.

                                                              غيضس من فيضس 
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يبــدو اأن اإحــدى املوؤ�س�ســات االإداريــة التابعــة لوالية اأم 
البواقــي قد فهمت باأن الرقمنــة من �ساأنها اأن تبيح التخل�ص 
وال�سنــدات  الر�سميــة  واملحــررات  االإداريــة  الوثائــق  مــن 
القانونية بطريقة اأقل ما يقال عنها اأنها "ع�سوائية"، حيث 
اأظهــر مقطع فيديــو مت تداوله على نطــاق وا�سع عرب مواقع 
التوا�ســل االجتماعي كيف اأن املوؤ�س�ســة االإدارية قد جعلت 
مــن "الهواء الطلــق" اأر�سيفا خزنت فيــه الوثائق واملحررات 
وال�سنــدات التــي مت التخل�ص منهــا، فبدل اإتالفهــا وحرقها 
باعتبارها "اأمانــة" وباعتبارها "اأر�سيف �سنوات" من املمنوع 
االإطــالع عليــه اإال بــاإذن، قامــت املوؤ�س�ســة بنــر االأوراق يف 
الهــواء الطلــق والتخل�ــص منهــا بطريقــة غري مهنيــة االأمر 
الــذي مكن اجلميع من االإطالع على اأ�ســرار املوؤ�س�سة ووثائق 

و�سنداتهم". "املواطنني 

بطاقة حمـــــــــراء

اأر�سيف يف الهواء الطلق

auresbook
قال: نورالدين بحبوح

 )رئي�س حزب احتاد القوى الدميقراطية االجتماعية( 
تطلعات  ميثل  توافقي  لد�ستور  ..."نتطلع 

ال�سعب اجلزائري".
قلنا: يا راجل... امل�سكلة اأن الد�ستور التوافقي بالن�سبة 

"للأحزاب" لي�س الد�ستور الذي يتطلع اإليه ال�سعب.

بعينك" ت�سوف  حتى  رجلك  على  "رجلي 

بلما�سي يوؤيد اجلامعة ويعار�ض الحتادية

باحثون من باتنة يطورون طريقة لتعقييم 
الكمامات لعادة ا�ستخدامها

رزيق ا�ستاذ

عيد الأ�سحى اجلمعة 31 جويلية

�سبتمرب و30   20 �سبور" بني  "باك 

قال وزير ال�سباب والريا�سة، �سيد علي خالدي، عند قيامه رفقة وايل والية اجلزائر و�سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية، 
اإ�سافيا لتحميل ال�سركة  بزيارة ميدانية مل�سروع ملعب براقي باجلزائر العا�سمة، باأن ح�سور واإ�سراك ال�سفري كان دافعا 
ال�سينيية املكلفة باالجناز على الوفاء بالتزاماتها مع االإحلاح على �سرورة ت�سليم امل�سروع يف االآجال التعاقدية، حت�سبا 

ال�ستحقاقات ريا�سية هامة �سيحت�سنها امللعب.

"املغرب" التون�سية، يف تقرير لها، على االعرتاف الذي اأدىل به الناخب الوطني، جمال بلما�سي، يف وقت  اأثنت �سحيفة 
"حماربي  على  بالفائدة  يعود  ذلك  اأن  معتربا  التون�سية،  البطولة  يف  اجلزائريني  الالعبني  احــرتاف  بخ�سو�ص  �سابق 
اإفريقيا حمليني يف  "الفاف"، خري الدين زط�سي حني اعترب العبي �سمال  ال�سحراء"، وذلك يف موقف متناق�ص مع رئي�ص 

البطولة التون�سية.

طور باحثون من جامعة باتنة 2 طريقة عملية لتعقييم الكمامات العادية والطبية الإعادة ا�ستخدامها من جديد، حيث 
2- طوروا يف املخترب عملية  الباحثني يف جامعة باتنة  ان  نهال،  ال�سناعية، حمفوظ  ال�سحة وال�سالمة  قال مهند�ص 
الإعادة ا�ستخدام الكمامات العادية والطبية من النوع FFP2، حيث اأ�سار اإىل اأن املبادرة تفي مبعايري الت�سنيع الأقنعة 
واقية من القطن بن�سبة 100 ٪ مطلوبة من قبل جمعية التقيي�ص الفرن�سية AFNOR وت�سمح باإعادة ا�ستخدامها 
الفيزيائية  التحليالت  اأظهرت  كما  العادية،  الغ�سالة  يف  درجة   60 حرارة  درجة  عند  دقيقة   30 ملدة  الغ�سيل  بعد 

وامليكروبيولوجية اأنه ميكن اإعادة ا�ستخدام الكمامة FFP2 حتى اأربع مرات بعد التطهري ملدة 20 دقيقة فقط.

واأطروحة دكتوراه كم�سرف،  املا�سرت  �سهادة  للح�سول على  مناق�سة مذكرة  ام�ص يف  اأول  رزيق،  التجارة كمال  وزير  �سارك 
بجامعة البليدة، وعربرّ الوزير رزيق، واأ�ستاذ التعليم العايل ال�سابق يف تخ�س�ص املالية، عن �سعادته يف من�سور على �سفحته 

يف "فاي�سبوك"، بالعودة اإىل جامعة البليدة بعد غيابه عنها منذ توليه حقيبة التجارة يف حكومة جراد.

 22 االأربعاء  اأن  العربية  الدول  يف   2020 لعام  االأ�سحى  عيد  موعد  والفلك  الف�ساء  لعلوم  العربي  االحتاد  حدد 
اأو�سح  حيث  جويلية،   31 اجلمعة  يوم  مع  �سيتوافق  االأ�سحى  عيد  اأيام  اأول  واأن  احلجة،  ذي  غرة  �سيكون  جويلية 
االحتاد العربي لعلوم الف�ساء والفلك اأن وقفة يوم عرفة �ستكون يوم اخلمي�ص 30 جويلية، لالإ�سارة العيد هذه ال�سنة 

�سيكون م�سموحا به وفق �سروط حمددة للقاطنني يف اململكة العربية ال�سعودية فقط.

اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية، كافة املرت�سحني االأحرار الإمتحاين �سهادتي التعليم املتو�سط والبكالوريا لدورة 2020 
اأن اختبار الرتبية البدنية  باإجراء اختبار الرتبية البدية والريا�سية خالل �سهر �سبتمرب املقبل، وك�سفت الوزارة 
المتحان �سهادة التعليم املتو�سط �سيكون خالل الفرتة املمتدة من 1 اإىل 3 �سبتمرب 2020، وامتحان البكالوريا �سيكون 
تنفيذا  االإختبار  هــذا  تاريخ  تاأجيل  لــلــوزارة  بيان  وك�سف  املقبل،  �سبتمرب  و30   20 بني  املمتدة  الفرتة  خــالل 

لالإجراءات االإحرتازية والوقائية للحد من انت�سار فريو�ص كورونا.

اجلــاري  الفالحــي  املو�ســم  بر�ســم  ميلــة  واليــة  حققــت 
)2020/2019( اإنتاجــا بلــغ 639 األــف و700 قنطــار مــن مادة 
الثــوم، ح�ســب مــا علم من رئي�ــص م�سلحــة تنظيم االإنتــاج والدعم 
التقنــي باملديريــة املحليــة للم�سالــح الفالحيــة حممــد بولفتات، 
مو�سحــا  باأنه مت حتقيق هذا االإنتــاج على م�ساحة اإجمالية قدرت 
ب1463 هكتــار تتمركــز غالبيتهــا يف اجلهــة اجلنوبيــة للواليــة 
خ�سو�ســا باملناطق التي ي�سملها حميط �سقــي التالغمة املمتد على 

م�ساحة 4447 هكتار موزعة على ثالث بلديات.
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لكل مقام مقال
كورونا.. التوثيق للإقناع؟!
هناك قاعدة فر�ستها التجربة الرائدة يف تعامل ال�سني 

مع وباء كورونا تقول "تعامل مع اأي �سخ�ص كاأنه م�ساب، 
وت�سرف مع كل النا�ص كاأنك م�ساب" ومن هذا املنطلق ميكن 
الق�ساء كليا على فريو�ص كوفيد 19 ومن احتمالية �سرعة 
انت�سار عدواه بني املواطنني.. فلي�ص من �سالح اأي طرف اأن 

ي�ستمر اجلزائريون يف حالة النكران التي و�سلت بنا اإىل 
اأرقام خميفة تتكرر يوميا ت�ساعديا بوترية تنبئ عن وجود 

كارثة �سحية تختطف كل يوم اأعدادا ال يجب اأن ُي�ستهان بها 
من امل�سابني..

وبينما ي�سارع القطاع ال�سحي اأو�ساعه املزرية وعدم 
جاهزيته ال�ستقبال املزيد من �سحايا وباء كورونا �سار 

لزاما عليه اأن يوثق بال�سوت وال�سور يومياته يف مواجهة 
الوباء واحلاالت املزرية التي و�سلت اإليها احلاالت املتقدمة 

والعجزة وكبار ال�سن وغريهم من الفئات العمرية الذين 
�ساقت بهم امل�ست�سفيات.. الأن العقلية اجلزائرية مل 

تتجاوب مع نداءات توخي احلذر والتعليمات القا�سية 
ب�سرورة اإتباع قواعد ال�سالمة واحرتامها يف جميع االأماكن 

الداخلية واخلارجية وحتى يف املنازل والنتيجة ارتفاع 
رهيب الأعداد امل�سابني ورغم ذلك هناك اإ�سرار غري "مفهوم" 
على اأن اجلهات املخت�سة مبتابعة ور�سد وباء كورونا "تبالغ" 
و" تهول" واأن االأرقام املطروحة يوميا ال تعك�ص الواقع بقدر 
ما هي تخويفية لي�ص اأكر.. ومنهم من ربطها بال�سيا�سة واأن 

الدولة متخوفة من عودة االحتجاجات وانبعاث احلراك 
من جديد..

وقد ت�ساءل الكثري من املخت�سني عن كيفية اإقناع �سعب 
يحمل مثل هذه االأفكار اأن كورونا "ما�سية" يف قن�ص 
اجلزائريني دون رحمة و�سواء اقتنعوا اأو مل يفعلوا 

فالفريو�ص لن يرحم اأحدا.. وبدل اأن نطرح ت�ساوؤالتنا 
الدائمة عن كيفيات االإقناع وطرائقه الناجعة؟؟ ملاذا 

ال تكون هناك مرافقة اإعالمية ر�سمية للطواقم الطبية 
واال�ست�سفائية على العموم وللجنائز اأي�سا، علما اأن هذا 

االإجراء قامت به ال�سني منذ ظهور الوباء يف مدينة 
كل  على  اأي�سا  والعامل  مواطنيها  اأطلعت  "ووهان" حيث 

ما يحدث ببث حي كان له اأثره يف رفع درجات الوعي 
وامل�سوؤولية ومل تكن بحاجة اإىل "م�سعى" االإقناع املهزوز 

وامل�سكوك يف اأمره من طرف غالبية ال�سعب والذي تعاي�سه 
ال�سلطات اجلزائرية يف كل يوم ُيح�سب من انخفا�ص م�ستوى 

تاأمني ال�سالمة ملواطنيها يف حني اأن احلل ب�سيط ويف املتناول 
والفيديو غني عن كل اأدوات االإقناع وو�سائله وعن كل تعليق 

اأي�سا؟!.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة ماأخوذة 
من اأحد االأحياء 
مبدينة خن�سلة، 

لكننا مل نفهم 
اإىل االآن ما 

يحاول �ساحب 
امل�سروع فعله، 

هل يتعلق االأمر 
بتو�سعة للر�سيف 

"الوا�سع" اأم 
اأن االأمر يتعلق 

بح�سر الر�سيف 
بني "حديقتني"؟

�سماح خميلي

م�سري حداد يتحدد هذا الأربعاء
ينتظر اأن يتم النطق باالأحكام يف ق�سية رجل االعمال على حداد املتابع يف ق�سايا الف�ساد يوم 1 جويلية املقبل، 
ح�سبما قرره قا�سي التحقيق مبحكمة �سيدي احممد؛ وكانت املحكمة قد ا�ستاأنفت جل�سة حماكمة حداد يف ق�سايا 
نف�ص  وهي  الوطن،  واليات  مبختلف  واملينائية  والبنكية  العقارية  االمتيازات  من  العديد  على  بح�سوله  تتعلق 
الق�سايا التي توبع فيها 10 وزراء �سابقني من بينهم الوزيرين االأولني االأ�سبقني اأحمد اأويحي وعبد املالك �سالل، 

اإ�سافة اإىل 3 والة �سابقني.



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

الق�سية ق�سية �سوء ت�سيري 
و"الإ�سكال يبقى مرفوع"

زادت كومة الق�سايا املرفوعة مبحكمة 
�سيدي اأحممد اخلا�سة بق�سايا الف�ساد 

والتالعب باقت�ساد البالد يف تو�سيع الهوة بني 
امل�سوؤول كطرف هام يف حتريك عجلة التنمية 

االقت�سادية واالجتماعية يف حياة املواطن 
وهذا االأخري الذي �سار يعاين اأزمة ثقة يف من 

يتولون امل�سوؤولية يف موؤ�س�سات الدولة متهما 
اياهم حتى يف عز اجلائحة بالتالعب به 

وا�ستغالل الوباء لت�سيري اأمور �سيا�سية وت�سيي�ص 
م�ساكل اقت�سادية ومترير م�سالح �سخ�سية 
وحتوير ق�سايا اجتماعية عالقة منذ زمن 

بعيد، لرت�سم يف عني املواطن املهدد �سورة �سوداء 
عن كل منتخب وم�سوؤول على راأ�ص قطاع من 

القطاعات وتت�سوه �سورة كل من �سولت له نف�سه 
ركوب مركب ال�سيا�سة وان كان من "ال�ساحلني" 

قبل ذلك.
واملتتبع لكل تلك الق�سايا �سيلحظ �سيطرة 

�سوء الت�سيري على غالبيتها وتورط امل�سوؤولني 
على اختالف تخ�س�ساتهم ودرجاتهم ومنا�سبهم 

يف اإغراق الو�سع االقت�سادي، كل ح�سب 
ن�سبة قدرته يف هذا الغرق الذي ال ينبئ اإال 
باأزمة تلوح يف االأفق �ستم�ص كافة املوؤ�س�سات 

االقت�سادية بعد ت�سدع منظومة "الت�سنيع" 
التي ارتبطت بالرتكيب ومل ترتق اإىل ال�سناعة 

بعد يف ظل ف�سل املوؤ�س�سات التي كثريا ما تغنت 
بتقدميها خدمة "ركبنا اجلزائري �سيارة ماركة" 

للجزائريني الذين مل يركبوا اإال مراكب موت 
�سنعت منهم ا�سالءا التهمتها طرقات مليئة 

بنقاط �سوداء خلفها �سوء الت�سيري ذاته الذي 
يطرح وجوده وثباته يف جل املواقف والق�سايا.

يف حلقة مفرغة تنطلق �سهامها امل�سمومة من 
وراء مكتب موظف ان�ساق وراء مطامع �سخ�سية 
وباع ذمته وهو يتجاوز اأخالق املهنية ويتواطاأ 
من م�سوؤول امتطى ظهر امل�سوؤولية حتى يظفر 

مبطامع ذاتية، وانتهك حرمة موؤ�س�سة عمومية 
بتزوير اأو حتوير اأو تالعب يف تقرير وت�سبب يف 

هالك "م�سري"، تندرج يف جمملها حتت ظل ولواء 
�سوء الت�سيري الذي حتول اإىل ق�سية فر�ست 
وجودها على م�ستوى كافة القطاعات، لتظل 

اإ�سكاال مطروحا يبحث عن حلول جذرية البد 
من انطالقها من حمكمة ال�سمري الفردي.

                                                              غيضس من فيضس 
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يبــدو اأن اإحــدى املوؤ�س�ســات االإداريــة التابعــة لوالية اأم 
البواقــي قد فهمت باأن الرقمنــة من �ساأنها اأن تبيح التخل�ص 
وال�سنــدات  الر�سميــة  واملحــررات  االإداريــة  الوثائــق  مــن 
القانونية بطريقة اأقل ما يقال عنها اأنها "ع�سوائية"، حيث 
اأظهــر مقطع فيديــو مت تداوله على نطــاق وا�سع عرب مواقع 
التوا�ســل االجتماعي كيف اأن املوؤ�س�ســة االإدارية قد جعلت 
مــن "الهواء الطلــق" اأر�سيفا خزنت فيــه الوثائق واملحررات 
وال�سنــدات التــي مت التخل�ص منهــا، فبدل اإتالفهــا وحرقها 
باعتبارها "اأمانــة" وباعتبارها "اأر�سيف �سنوات" من املمنوع 
االإطــالع عليــه اإال بــاإذن، قامــت املوؤ�س�ســة بنــر االأوراق يف 
الهــواء الطلــق والتخل�ــص منهــا بطريقــة غري مهنيــة االأمر 
الــذي مكن اجلميع من االإطالع على اأ�ســرار املوؤ�س�سة ووثائق 

و�سنداتهم". "املواطنني 

بطاقة حمـــــــــراء

اأر�سيف يف الهواء الطلق

auresbook
قال: نورالدين بحبوح

 )رئي�س حزب احتاد القوى الدميقراطية االجتماعية( 
تطلعات  ميثل  توافقي  لد�ستور  ..."نتطلع 

ال�سعب اجلزائري".
قلنا: يا راجل... امل�سكلة اأن الد�ستور التوافقي بالن�سبة 

"للأحزاب" لي�س الد�ستور الذي يتطلع اإليه ال�سعب.

بعينك" ت�سوف  حتى  رجلك  على  "رجلي 

بلما�سي يوؤيد اجلامعة ويعار�ض الحتادية

باحثون من باتنة يطورون طريقة لتعقييم 
الكمامات لعادة ا�ستخدامها

رزيق ا�ستاذ

عيد الأ�سحى اجلمعة 31 جويلية

�سبتمرب و30   20 �سبور" بني  "باك 

قال وزير ال�سباب والريا�سة، �سيد علي خالدي، عند قيامه رفقة وايل والية اجلزائر و�سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية، 
اإ�سافيا لتحميل ال�سركة  بزيارة ميدانية مل�سروع ملعب براقي باجلزائر العا�سمة، باأن ح�سور واإ�سراك ال�سفري كان دافعا 
ال�سينيية املكلفة باالجناز على الوفاء بالتزاماتها مع االإحلاح على �سرورة ت�سليم امل�سروع يف االآجال التعاقدية، حت�سبا 

ال�ستحقاقات ريا�سية هامة �سيحت�سنها امللعب.

"املغرب" التون�سية، يف تقرير لها، على االعرتاف الذي اأدىل به الناخب الوطني، جمال بلما�سي، يف وقت  اأثنت �سحيفة 
"حماربي  على  بالفائدة  يعود  ذلك  اأن  معتربا  التون�سية،  البطولة  يف  اجلزائريني  الالعبني  احــرتاف  بخ�سو�ص  �سابق 
اإفريقيا حمليني يف  "الفاف"، خري الدين زط�سي حني اعترب العبي �سمال  ال�سحراء"، وذلك يف موقف متناق�ص مع رئي�ص 

البطولة التون�سية.

طور باحثون من جامعة باتنة 2 طريقة عملية لتعقييم الكمامات العادية والطبية الإعادة ا�ستخدامها من جديد، حيث 
2- طوروا يف املخترب عملية  الباحثني يف جامعة باتنة  ان  نهال،  ال�سناعية، حمفوظ  ال�سحة وال�سالمة  قال مهند�ص 
الإعادة ا�ستخدام الكمامات العادية والطبية من النوع FFP2، حيث اأ�سار اإىل اأن املبادرة تفي مبعايري الت�سنيع الأقنعة 
واقية من القطن بن�سبة 100 ٪ مطلوبة من قبل جمعية التقيي�ص الفرن�سية AFNOR وت�سمح باإعادة ا�ستخدامها 
الفيزيائية  التحليالت  اأظهرت  كما  العادية،  الغ�سالة  يف  درجة   60 حرارة  درجة  عند  دقيقة   30 ملدة  الغ�سيل  بعد 

وامليكروبيولوجية اأنه ميكن اإعادة ا�ستخدام الكمامة FFP2 حتى اأربع مرات بعد التطهري ملدة 20 دقيقة فقط.

واأطروحة دكتوراه كم�سرف،  املا�سرت  �سهادة  للح�سول على  مناق�سة مذكرة  ام�ص يف  اأول  رزيق،  التجارة كمال  وزير  �سارك 
بجامعة البليدة، وعربرّ الوزير رزيق، واأ�ستاذ التعليم العايل ال�سابق يف تخ�س�ص املالية، عن �سعادته يف من�سور على �سفحته 

يف "فاي�سبوك"، بالعودة اإىل جامعة البليدة بعد غيابه عنها منذ توليه حقيبة التجارة يف حكومة جراد.

 22 االأربعاء  اأن  العربية  الدول  يف   2020 لعام  االأ�سحى  عيد  موعد  والفلك  الف�ساء  لعلوم  العربي  االحتاد  حدد 
اأو�سح  حيث  جويلية،   31 اجلمعة  يوم  مع  �سيتوافق  االأ�سحى  عيد  اأيام  اأول  واأن  احلجة،  ذي  غرة  �سيكون  جويلية 
االحتاد العربي لعلوم الف�ساء والفلك اأن وقفة يوم عرفة �ستكون يوم اخلمي�ص 30 جويلية، لالإ�سارة العيد هذه ال�سنة 

�سيكون م�سموحا به وفق �سروط حمددة للقاطنني يف اململكة العربية ال�سعودية فقط.

اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية، كافة املرت�سحني االأحرار الإمتحاين �سهادتي التعليم املتو�سط والبكالوريا لدورة 2020 
اأن اختبار الرتبية البدنية  باإجراء اختبار الرتبية البدية والريا�سية خالل �سهر �سبتمرب املقبل، وك�سفت الوزارة 
المتحان �سهادة التعليم املتو�سط �سيكون خالل الفرتة املمتدة من 1 اإىل 3 �سبتمرب 2020، وامتحان البكالوريا �سيكون 
تنفيذا  االإختبار  هــذا  تاريخ  تاأجيل  لــلــوزارة  بيان  وك�سف  املقبل،  �سبتمرب  و30   20 بني  املمتدة  الفرتة  خــالل 

لالإجراءات االإحرتازية والوقائية للحد من انت�سار فريو�ص كورونا.

اجلــاري  الفالحــي  املو�ســم  بر�ســم  ميلــة  واليــة  حققــت 
)2020/2019( اإنتاجــا بلــغ 639 األــف و700 قنطــار مــن مادة 
الثــوم، ح�ســب مــا علم من رئي�ــص م�سلحــة تنظيم االإنتــاج والدعم 
التقنــي باملديريــة املحليــة للم�سالــح الفالحيــة حممــد بولفتات، 
مو�سحــا  باأنه مت حتقيق هذا االإنتــاج على م�ساحة اإجمالية قدرت 
ب1463 هكتــار تتمركــز غالبيتهــا يف اجلهــة اجلنوبيــة للواليــة 
خ�سو�ســا باملناطق التي ي�سملها حميط �سقــي التالغمة املمتد على 

م�ساحة 4447 هكتار موزعة على ثالث بلديات.
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لكل مقام مقال
كورونا.. التوثيق للإقناع؟!
هناك قاعدة فر�ستها التجربة الرائدة يف تعامل ال�سني 

مع وباء كورونا تقول "تعامل مع اأي �سخ�ص كاأنه م�ساب، 
وت�سرف مع كل النا�ص كاأنك م�ساب" ومن هذا املنطلق ميكن 
الق�ساء كليا على فريو�ص كوفيد 19 ومن احتمالية �سرعة 
انت�سار عدواه بني املواطنني.. فلي�ص من �سالح اأي طرف اأن 

ي�ستمر اجلزائريون يف حالة النكران التي و�سلت بنا اإىل 
اأرقام خميفة تتكرر يوميا ت�ساعديا بوترية تنبئ عن وجود 

كارثة �سحية تختطف كل يوم اأعدادا ال يجب اأن ُي�ستهان بها 
من امل�سابني..

وبينما ي�سارع القطاع ال�سحي اأو�ساعه املزرية وعدم 
جاهزيته ال�ستقبال املزيد من �سحايا وباء كورونا �سار 

لزاما عليه اأن يوثق بال�سوت وال�سور يومياته يف مواجهة 
الوباء واحلاالت املزرية التي و�سلت اإليها احلاالت املتقدمة 

والعجزة وكبار ال�سن وغريهم من الفئات العمرية الذين 
�ساقت بهم امل�ست�سفيات.. الأن العقلية اجلزائرية مل 

تتجاوب مع نداءات توخي احلذر والتعليمات القا�سية 
ب�سرورة اإتباع قواعد ال�سالمة واحرتامها يف جميع االأماكن 

الداخلية واخلارجية وحتى يف املنازل والنتيجة ارتفاع 
رهيب الأعداد امل�سابني ورغم ذلك هناك اإ�سرار غري "مفهوم" 
على اأن اجلهات املخت�سة مبتابعة ور�سد وباء كورونا "تبالغ" 
و" تهول" واأن االأرقام املطروحة يوميا ال تعك�ص الواقع بقدر 
ما هي تخويفية لي�ص اأكر.. ومنهم من ربطها بال�سيا�سة واأن 

الدولة متخوفة من عودة االحتجاجات وانبعاث احلراك 
من جديد..

وقد ت�ساءل الكثري من املخت�سني عن كيفية اإقناع �سعب 
يحمل مثل هذه االأفكار اأن كورونا "ما�سية" يف قن�ص 
اجلزائريني دون رحمة و�سواء اقتنعوا اأو مل يفعلوا 

فالفريو�ص لن يرحم اأحدا.. وبدل اأن نطرح ت�ساوؤالتنا 
الدائمة عن كيفيات االإقناع وطرائقه الناجعة؟؟ ملاذا 

ال تكون هناك مرافقة اإعالمية ر�سمية للطواقم الطبية 
واال�ست�سفائية على العموم وللجنائز اأي�سا، علما اأن هذا 

االإجراء قامت به ال�سني منذ ظهور الوباء يف مدينة 
كل  على  اأي�سا  والعامل  مواطنيها  اأطلعت  "ووهان" حيث 

ما يحدث ببث حي كان له اأثره يف رفع درجات الوعي 
وامل�سوؤولية ومل تكن بحاجة اإىل "م�سعى" االإقناع املهزوز 

وامل�سكوك يف اأمره من طرف غالبية ال�سعب والذي تعاي�سه 
ال�سلطات اجلزائرية يف كل يوم ُيح�سب من انخفا�ص م�ستوى 

تاأمني ال�سالمة ملواطنيها يف حني اأن احلل ب�سيط ويف املتناول 
والفيديو غني عن كل اأدوات االإقناع وو�سائله وعن كل تعليق 

اأي�سا؟!.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة ماأخوذة 
من اأحد االأحياء 
مبدينة خن�سلة، 

لكننا مل نفهم 
اإىل االآن ما 

يحاول �ساحب 
امل�سروع فعله، 

هل يتعلق االأمر 
بتو�سعة للر�سيف 

"الوا�سع" اأم 
اأن االأمر يتعلق 

بح�سر الر�سيف 
بني "حديقتني"؟

�سماح خميلي

م�سري حداد يتحدد هذا الأربعاء
ينتظر اأن يتم النطق باالأحكام يف ق�سية رجل االعمال على حداد املتابع يف ق�سايا الف�ساد يوم 1 جويلية املقبل، 
ح�سبما قرره قا�سي التحقيق مبحكمة �سيدي احممد؛ وكانت املحكمة قد ا�ستاأنفت جل�سة حماكمة حداد يف ق�سايا 
نف�ص  وهي  الوطن،  واليات  مبختلف  واملينائية  والبنكية  العقارية  االمتيازات  من  العديد  على  بح�سوله  تتعلق 
الق�سايا التي توبع فيها 10 وزراء �سابقني من بينهم الوزيرين االأولني االأ�سبقني اأحمد اأويحي وعبد املالك �سالل، 

اإ�سافة اإىل 3 والة �سابقني.

ق. و

الدفاع  وزير  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية  رئي�س  تبون  املجيد  عبد  ال�سيد  الأحد  اأم�س  يوم  تراأ�س 
الوطني اجتماعا ملجل�س الوزراء، بتقنية التوا�سل املرئي عن بعد.

ق. و

خالل اجتماع جمل�س الوزراء اأم�س..

ا�شت�شهاد ع�شكريني بولية املدية:

احل�شيلة اليومية لفريو�س كورونا يف اجلزائر

ع�شو جلنة متابعة ور�شد تف�شي وباء كورونا، بقاط بركاين:

الدميقراطية  القوى  احتاد  حزب  رئي�س  قال 
حزبه  اإن  بحبوح،  ال��دي��ن  ن��ور  الجتماعية 
ال�سعب  تطلعات  ميثل  توافقي  لد�ستور  يتطلع 
اأن  اع��ت��ر  لكنه  ال�سلطة   ولي�س  اجل��زائ��ري 
الأزمة  ب�سبب  مواتية  غري  احلالية  الظروف 
ومناق�سة  لإث��راء  والجتماعية  القت�سادية 

م�سودة الد�ستور.
برنامج  على  �سيفا  نزوله  لدى  بحبوح  ودع��ا 
الأوىل  القناة  تبثه  ال��ذي  ال�سباح"  "�سيف 
الإذاعية اإىل �سرورة اتخاذ مزيد من اإجراءات 
اأي  يف  ال�سروع  قبل  حوار  يف  والدخول  تهدئة 
عر�س  واق��رح  الد�ستورية.  للوثيقة  نقا�س 

ال�سعبي  لال�ستفتاء  مبا�سرة  الد�ستور  م�سودة 
معترا اأن الرملان احلايل ل ميثل ال�سعب.

من�سوب  ال�سباح  �سيف  ثمن  اآخر،  �سعيد  على 
م�سودة  م��واد  يف  املت�سمن  الأ�سا�سية  احلريات 
باإن�ساء  املتعلق  البند  الد�ستور وكذلك الأمر يف 
الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات، لكنه �سدد على 
لتقوية  ال�سيا�سي  املجال  هيكلة  اإعادة  �سرورة 

دور املعار�سة.
لبناء  تطلعاته  عن  بحبوح  اأعرب  ال�سياق  ويف 
ال�سابقة،  الد�ساتري  من  اأف�سل  يكون  د�ستور 
داعيا  الق�ساء  ا�ستقاللية  اأهمية  على  موؤكدا 

اإىل تو�سيع �سالحيات املحكمة الد�ستورية.

والريا�سية  البدنية  الربية  اختبار  �سيجرى 
التعليم  �سهادة  لمتحان  الأح��رار  للمر�سحني 
املتو�سط يف الفرة املمتدة من 1 اإىل 3 �سبتمر 
للمر�سحني  بالن�سبة  �سبتمر   30 اإىل   20 ومن 
ما  ح�سب  البكالوريا،  �سهادة  لمتحان  الأح��رار 
اأعلنت عنه اأم�س الأحد وزارة الربية الوطنية 

يف بيان لها.
وجاء يف البيان: "تعلم وزارة الربية الوطنية 
�سهادة  لمتحاين  الأح����رار  املر�سحني  كافة 

ل��دورة  البكالوريا  و�سهادة  املتو�سط  التعليم 
البدنية  الربية  اختبار  ب��اإج��راء   ،2020
والريا�سية يف الفرة املمتدة من 1 اإىل 3 �سبتمر 
ويف  املتو�سط،  التعليم  ل�سهادة  بالن�سبة   2020
 2020 �سبتمر   30 اإىل   20 املمتدة من  الفرة 
بعدما  البكالوريا،  �سهادة  لمتحان  بالن�سبة 
لالإجراءات  تنفيذا  الختبار  ه��ذا  تاأجيل  مت 
الحرازية والوقائية للحد من انت�سار فريو�س 

كورونا )كوفيد-19(.

ق�ساء  مبجل�س  ال�ستئناف  غرفة  قا�سي  اأج��ل 
العام  امل��دي��ر  عائلة  ق�سية  يف  البت  العا�سمة 
ال�سابق لالأمن الوطني عبد الغني هامل، املتهمون 
ا�ستغالل  طريق  عن  الفاح�س  ال��راء  ق�سية  يف 

النفوذ.
عائلة  جانب  اإىل  باأحكام  ينطق  اأن  وينتظر 
ال�سابقني  وال���ولة  امل�سوؤولني  من  ع��دد  الهامل، 
زعالن  الغني  عبد  ال�سابقني  الواليني  بينهم  من 

وغالي مو�سى.
املتهمني  مت�سك  ب�سبب  املحاكمة  تاأجيل  ومت 
مبحاكمتهم عن بعد من داخل املوؤ�س�سة العقابية، 
بعدما كان مقرر مثول املدير العام لالأمن الوطني 
اأفراد  مبعية  املتابع،  الهامل  الغني  عبد  الأ�سبق 
حمكمة  عن  ال�سادرة  لالأحكام  ا�ستئنافا  عائلته، 
التي  امل��ن�����س��رم،  اأف��ري��ل  ال��ف��احت  يف  احم��م��د،  �سيدي 

تراوحت ما بني العامني و15 �سنة �سجنا نافذا.

النقا�س  ظل  يف  زعيم،  بن  ت�سريح  وياأتي 
حيث  �سعابنة،  �سمري  ق�سية  اأعقب  ال��ذي 
ب�سرورة  زع��ي��م،  ب��ن  ال��وه��اب  عبد  طالب 
التي  ذات��ه��ا  ال�����س��روط  بتو�سيع  املطالبة 
امل�سوؤوليات  باقي  اإىل  امل��ادة،  هذه  حتملها 
''كرئا�سة  ال��دول��ة،  مفا�سل  يف  الأخ���رى 
ال�سعبي  املجل�س  رئا�سة  الأم���ة،  جمل�س 
الوطني، رئا�سة احلكومة، الأمانات العامة 
باملجل�س  الع�سوية  وال���وزارات،  للحكومة 
الد�ستوري واملحكمة العليا وجمل�س الدولة 
وكذا من�سب حمافظ بنك اجلزائر ومراكز 
العليا  والهيئة  الأمن  اأجهزة  يف  امل�سوؤولية 
وقيادة  الن��ت��خ��اب��ات،  ملراقبة  امل�ستقلة 
امل�سلحة،  القوات  وقيادة  اجلي�س،  اأرك��ان 

واملناطق الع�سكرية''.
لها  املنا�سب  ''ه��ذه  اأن��ه  زعيم  بن  وي��رى 
القومي  الأم��ن  تهم  كبرية  باأ�سرار  عالقة 
ل  “نحن  بالقول  ي�سيف  اأن  قبل  للوطن''، 

واإخال�سها  اجلالية  وطنية  م��ن  ننتق�س 
للوطن لكن يف الإبقاء على املادة حماية ملن 
يتولها من اأية �سغوطات ميكن اأن يتعر�سوا 

لها من الدول التي يحملون جن�سيتها''.
لرف�س  تلميحا  يحمل  ت�سريح  يف  وذل��ك 
جن�سيته  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  �سعابنة  ���س��م��ري 
وزير  من�سب  لتويل  )الفرن�سية(  الثانية 
دفع  الذي  الأمر  اجلزائرية،  احلكومة  يف 
�سعابة  تعيني  اإلغاء  اجلمهورية  برئي�س 

كوزير.
من  العديد  ارتفعت  ال�سياق،  ذات  ويف 
الد�ستورية  امل��ادة  على  بالإبقاء  املطالبة 
احلالية التي تن�س على اإجبارية اجلن�سية 
املنا�سب  ل��ت��ويل  ح�����س��را  اجل���زائ���ري���ة 
الدولة  يف  العليا  والوظائف  ال�سيا�سية 
عنها  تنازلت  التي  املادة  وهي  اجلزائرية، 

جلنة لعرابة خالل م�سودة الد�ستور.

ال�شيناتور بن زعيم  يطالب بتو�شيع املادة 91 
اخلا�شة بتويل املنا�شب احل�شا�شة بالدولة

عر�ش الد�شتور على برملان بوتفليقة
 ا�شتفزاز لل�شعب

وزارة الرتبية حتدد تواريخ اختبار 
الرتبية البدنية للمرت�شحني الأحرار

تاأجيل البت يف ق�شية 
عبد الغني هامل وعائلته

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  ق��دم 
الوطني  اجلي�س  لأ�سرة  تعازيه  الأح��د،  اأم�س 
بن  النقيب  ال�سهيدين  ولعائلتي  ال�سعبي 
�سماعيل فاحت والعريف الأول خالدي زكرياء، 
الدالية  بعني  ال�سبت  م�ساء  ا�ست�سهدا  اللذين 
اإثر انفجار لغم تقليدي ال�سنع  بولية املدية 
رئي�س  وكتب  ومت�سيط.  بحث  عملية  خ��الل 
 " بتوير:  اخل��ا���س  موقعه  على  اجلمهورية 
لتزهق  والإرهاب  الغدر  يد  اأخرى  مرة  ت�سرب 
املغاوير،  الأ�سود  اأ�سبال  من  طاهرتني  روحني 
اللهم  امل��ف��دى.  وطنهما  جت��اه  واج��ب  يف  وهما 
ارحم النقيب بن �سماعيل فاحت والعريف الأول 

خالدي زكرياء واجعل مثواهما اجلنة. تعازي 
اجلي�س  ولأ�سرة  ال�سهيدين  لعائلتي  اخلال�سة 

الوطني ال�سعبي. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون".
�سنقريحة،  ال�سعيد  اللواء  تقدم  جهته  من 
رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة 
ال�سهيدين  لأ�سرة  واملوا�ساة  التعازي  بخال�س 
اجلي�س  اأن  على  �سنقريحة  واأكد  الع�سكريني، 
جهوده  هوادة  دون  �سيوا�سل  ال�سعبي  الوطني 
ه��وؤلء  فلول  مالحقة  يف  واإ���س��رار  ح��زم  بكل 
عر  وج��دوا  اأينما  عليهم  والق�ساء  املجرمني 

كامل الراب الوطني.
وكانت وزارة الدفاع الوطني يف بيان �سابق قد 

عملية  خالل  الع�سكريني  ا�ست�سهاد  عن  اأعلنت 
الوطني  للجي�س  مفارز  نفذتها  بحث ومت�سيط، 
عني  ببلدية  الطكوك  واد  مبنطقة  ال�سعبي 
الع�سكرية  بالناحية  املدية  بولية  الدالية 
لغم  انفجار  واإث���ر  اإن���ه  اإىل  م�سرية  الأوىل، 
النقيب  م��ن  ك��ل  "ا�ست�سهد،  ال�سنع  تقليدي 
خالدي  الأول  وال��ع��ري��ف  ف��احت  �سماعيل  ب��ن 

زكرياء".
تعزيز  مت  ال�سنيع،  الفعل  ه��ذا  اأع��ق��اب  ويف 
مفارز  قبل  من  الالزمة  الأمنية  الإج���راءات 
عمليات  وموا�سلة  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 

البحث والتم�سيط لهذه املنطقة.

اجلمهورية،  رئي�س  اأعطى  الجتماع  هذا  وخالل 
الأول  ال��وزي��ر  اإىل  تعليمات  تبون،  املجيد  عبد 
م�سروع  يف  ال�سيني  بال�سريك  الت�سال  باإعادة 
قواعد  على  امل�����س��روع،  ودرا���س��ة  الو�سط،  ميناء 
�سفافة وجديدة، وعر�سه مرة ثانية على جمل�س 

الوزراء يف ظرف ل يتجاوز ثالثة اأ�سهر.
اجتماع  خالل  العمومية،  الأ�سغال  وزي��ر  وق��دم 
ميناء  م�سروع  عن  عر�سا  اأم�س،  ال��وزراء  جمل�س 
�سر�سال،  بلدية  احلمدانية،  يف  الواقع  الو�سط 
بامليناء  تتعلق  اأق�����س��ام  ث��الث��ة  يت�سمن  وال���ذي 
واملناطق اللوج�ستية وال�سناعية والطريق ال�سيار 
العمليات  جميع  وت�سمل  احل��دي��دي��ة،  وال�سكة 
منذ  اليوم  غاية  اإىل  اإجنازها  مت  التي  الأ�سا�سية 
نوفمر2012.  يف  املوقع  حتديد  درا�سة  اإط��الق 
جزائري  م�سرك  بتمويل  امل�سروع  ينجز  و�سوف 
لال�ستثمار  الوطني  ال�سندوق  من  بقر�س  �سيني، 
EXIM-( ب��ن��ك  اك����زمي  ال�����س��ي��ن��ي  وال��ب��ن��ك 

.)BANK
للطرق  الوطنية  بال�سبكة  امليناء  رب��ط  وح��ول 
�سيار  طريق  اإجن���از  تقرر  احل��دي��دي��ة،  وال�سكك 
امليناء  ي��رب��ط  ال��دف��ع،  ب��ن��ظ��ام  ك��ل��م   37 ب��ط��ول 

بالطريق ال�سيار �سرق غرب على م�ستوى العفرون، 
وكذلك خط �سكة حديدية مزدوج مكهرب بطول 

العفرون. وحمطة  امليناء  بني  كلم   48
�سبع  �سي�ستغرق  ال��ذي  امل�سروع  لإجن��از  و�سعيا 
اخلا�س  امللكية  ن��زع  ملف  حت�سري  مت  ���س��ن��وات، 
التجزئة  حتقيقات  واإنهاء  امل�سخرة،  بامل�ساحات 
وليتي  م�ستوى  على  التعوي�س  مبالغ  واإي����داع 
مقيا�س  امل�سروع  يف  روع��ي  كما  وتيبازة،  البليدة 

املحافظة على البيئة.
وتعقيبا على هذا العر�س، ذكر رئي�س اجلمهورية 
اإجنازه من  تاأخر  ت�سبب  وما  امللف،  بتفا�سيل هذا 
الهدف  لأن  ع��ام��ة،  الوطني  لالقت�ساد  خ�سائر 
عن  العزلة  فك  هو  امليناء  لهذا  ال�سراتيجي 
بحرية،  منافذ  لها  لي�ست  التي  الإفريقية  الدول 
وم��ا ي��راف��ق ذل��ك م��ن اإع��ط��اء دف��ع ق��وي للحياة 

القت�سادية وتوفري منا�سب ال�سغل.

اأعلن الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة 
تف�سي وباء كورونا يف اجلزائر جمال فورار، 
جديدة  اإ�سابة   305 ت�سجيل  الأحد،  اأم�س 
بفريو�س كورونا لريتفع العدد اإىل 13273 
حالة موزعة عر 48 ولية. وك�سف فورار 
ت�سجيل  عن  اليومية  ال�سحفية  ندوته  يف 
الإجمايل  العدد  لريتفع  جديدة  وفيات   5

اإىل 897 وفاة.
يف  م�ساب   169 تعايف  اإىل  امل�سدر  اأ���س��ار 
حالت  عدد  لريتفع  الأخ��رية  �ساعة  ال�24 
ال�سفاء اإىل 9371، بينما توجد 44 حالة 

الأكر  الوليات  وهذه  املركزة.  العناية  يف 
خالل  كورونا  بفريو�س  لالإ�سابات  ت�سجيال 
حالة،   59 باتنة  الأخ���رية:  �ساعة  ال�24 
وه�ران 41، �سطيف 32، ورقلة 19، البليدة 
17، اأم البواقي 15، ق�سنطينة 15، البويرة 

جديدة. حالة   12 وقاملة   13 تب�سة   ،14

ع�سر وليات ت�سنف كبوؤر للوباء
ر�سد  جلنة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأعلن 
جمال  اجل��زائ��ر،  يف  كورونا  وب��اء  ومتابعة 
فورار عن ت�سنيف 10 وليات �سمن املناطق 

الأكر ت�سررا من اجلائحة.
�سطيف،  ولي���ة  م��ن  ب��ك��ل  الأم����ر  ويتعلق 
البليدة،  العا�سمة،  اجل��زائ��ر  ب��وم��ردا���س، 
باتنة  ع��ن��اب��ة،  وه�����ران،  ب�����س��ار،  ورق���ل���ة، 

وتيارت.
على  ال�ست�سفاء  ن�سبة  اأن  ف��ورار،  وك�سف، 
يف   ٪65 بلغت  قد  العامة  الأ���س��رة  م�ستوى 
اأ�سرة  م�ستوى  على   ٪35.5 ب�  ق��درت  حني 
حتت  ال��و���س��ع  اأن  اإىل  م�����س��ريا  الإن��ع��ا���س، 
ال�سيطرة بالرغم من و�سول بع�س املوؤ�س�سات 

ال�ست�سفائية اإىل مرحلة الت�سبع.

ور�سد  ملتابعة  العلمية  اللجنة  ع�سو  اأك��د 
اأن  ب��رك��اين،  ب��ق��اط  ك��ورون��ا،  وب���اء  تف�سي 
قرار فر�س حجر �سامل على الوليات التي 
�سهدت ارتفاعا حم�سو�سا يف ن�سبة الإ�سابات 

بالوباء، بيد ال�سلطات العليا للبالد.
احلجر  فر�س  ق��رار  اأن  ب��رك��اين،  واأو���س��ح 
اجلانب  اأهمها  معطيات  بعدة  مرتبط  الكلي 
ال�سياق  ذات  يف  م�ستبعدا  الق��ت�����س��ادي، 
التي  ال��ولي��ات  على  �سامل  حجر  ف��ر���س 
اليومية  الإ�سابات  عدد  يف  ارتفاعا  ت�سهد 

بالفريو�س التاجي.
وقال املتحدث، اإن اللجنة العلمية املخت�سة 
كل  قرب  عن  تتابع  كورونا  ملف  متابعة  يف 
واأن  �سيما  الوباء  بانت�سار  املتعلقة  املعطيات 
اأخر الإح�سائيات اأثبتت زيادة غري متوقعة 
على  الوليات  بع�س  يف  الإ�سابات  ن�سبة  يف 

غرار �سطيف وم�سيلة وب�سكرة.
وتابع يف هذا ال�سياق:''اخللية العملياتية 
م�سدر  عن  للتحري  الرئي�س  ن�سبها  التي 
الوباء تعمل بوترية �سريعة ملعرفة خلفيات 

الأ�سابيع  يف  الإ���س��اب��ات  منحنى  ارت��ف��اع 
الأخرية''.

تكون  اأن  ب��رك��اين  ن��ف��ى  اأخ���ر  ���س��ي��اق  ويف 
اللجنة العلمية قد رفعت تقريرا للحكومة 
بخ�سو�س فر�س حجر �سامل على الوليات 
التي ت�سهد ارتفاعا يف عدد الإ�سابات، �سيما 
باأمر  لي�س  �سامل  حجر  فر�س  ق�سية  واأن 
قطاعات  بعدة  مرتبط  امللف  لكون  �سهل 

خا�سة اجلانب القت�سادي.

املجاهد  جثمان  الأح���د،  اأم�����س  ظهر  �سيع 
ورئي�س احلكومة الأ�سبق الراحل بلعيد عبد 

ال�سالم اإىل مثواه الأخري مبقرة العالية.
وجرت مرا�سم ت�سييع اجلنازة بح�سور رئي�س 
املجل�س ال�سعبي الوطني �سليمان �سنني والوزير 
برئا�سة  وامل�ست�سار  جراد  العزيز  عبد  الأول 
ووزي��ر  ع��اله��م  احلفيظ  عبد  اجل��م��ه��وري��ة 
زيتوين  الطيب  احل��ق��وق  وذوي  املجاهدين 

ووايل اجلزائر العا�سمة يو�سف �سرفة.

وم�سوؤولو  �سيا�سية  �سخ�سيات  ح�سرت  كما 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  �سابقني  ووزراء  اأح����زاب 
اأق��ارب  وك��ذا  الراحل  واأ�سدقاء  جماهدين 

الفقيد.
ت�سييع  مرا�سم  عقب  ج��راد  ال�سيد  واأب���رز 
و�ساهم  جم��اه��دا  "كان  الفقيد  اأن  اجل��ن��ازة 
اأب  وهو  ب��ارزة  و�سخ�سية  الوطن  حترير  يف 
ال�سناعة اجلزائرية حيث �ساهم يف ا�سرجاع 
الروات الطاقوية للبلد. كما اأنه رجل دولة 

كّون اآلف الإطارات لت�سييد دولة معا�سرة".
عبد  ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�س  بعث  وق��د 
تعزية  بر�سالة  ال�سبت،  ي��وم  تبون،  املجيد 
رئي�س  املجاهد  املرحوم  عائلة  اإىل  وموا�ساة 
اأ�ساد  ال�سالم،  عبد  بلعيد  الأ�سبق،  احلكومة 
�سفوف  يف  الطويل  الن�سايل  ب�"م�ساره  فيها 
التحرير  ث��ورة  واأث��ن��اء  الوطنية،  احلركة 
امل���ب���ارك���ة، وب��ع��ده��ا يف خ��دم��ة اجل��زائ��ر 

امل�ستقلة".

الوطنياالثنني  19  يونيو  2970/ 29  جوان  2020 املوافق لـ 08  ذو القعدة 031441
الرئي�ش تبون ياأمر باإعادة درا�شة م�شروع ميناء احلمدانية وفق قواعد جديدة

الرئي�ش تبون يعزي عائلتي الفقيدين

م�شاب  169 تعايف  و  وفيات   5 جديدة..  اإ�شابة   305

 قرار العودة اإىل احلجر امل�شدد بيد ال�شلطات العليا

جثمان بلعيد عبد ال�شالم ي�شيع اإىل مثواه الأخري مبقربة العالية

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

بعد حادثة "�شعابنة "

اقرتح عر�س م�شودة الد�شتور مبا�شرة لال�شتفتاء ال�شعبي، بحبوح:

ثمن ال�سيناتور عبد الوهاب بن زعيم، م�سمون املادة 91 من م�سورة م�سروع الد�ستور، معتربا 
وال�ستقرار  الأمن  على  ي�سكلون خطرا  قد  اأ�سخا�س  لتويل  فر�سة  اأي  اأمام  منيعا  ''ح�سنا  اإياها 
لتوليه  واإقرار �سروط  بامتياز  الوطنيني، خا�سة واأن من�سب رئي�س اجلمهورية، من�سب �سيادي 

هو عني احلكمة والعقل..''.



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

�سميحة. ع�سفيقة. �س / مرمي. ع

نا�سر. م

باتنة بوؤرة جديدة لكورونا

طرقات خطر على ال�سائقني بباتنة

موطنون يحتجون يف بريكة وفلحون يغلقون مقر بلدية اجلزار

ح�سدت حوادث املرور بوالية  باتنة ع�سرات 
ملئات  خلقية  عــاهــات  يف  وت�سببت  االأرواح 
تعددت  فيما  االأخرية،  االآونة  يف  االأ�سخا�ص 
وعدم  الــطــرقــات  اهـــرتاء  اأن  غــري  اأ�سبابها 
هذه  وقــوع  اأ�سباب  بني  من  كانت  �سالحيتها 
املرورية  الكثافة  تعد  كما  املرورية،  املجازر 
تعرفها  التي  املركبات  عدد  وتزايد  اخلانقة 
احلوادث  لوقوع  اآخر  �سببا  الوالية  طرقات 
واجلنوبية.  الغربية  املنطقة  يف  �سيما  ال 
التاأخر  �سبب  عن  الوالية  مواطنو  ويت�ساءل 
لفك  الــطــرقــات  تهيئة  م�ساريع  ـــاز  اإجن يف 
اكتظاظا  ت�سهد  التي  الطرقات  على  اخلناق 
يف املركبات ووجه اأحد نواب املجل�ص ال�سعبي 
العمومية  االأ�سغال  لوزير  �ــســوؤاال  الوطني 
م�ستف�سرا عن مواعيد اإجناز عدد من م�ساريع 
املتعلق  امل�سروع  غرار  على  الطرقات  تهيئة 
بازدواجية الطريق الوطني رقم 78 الرابط 
ومير  ب�سكرة  والية  حدود  بني  يربط  الذي 
نقاو�ص  بومقر  بريكة  بيطام  بلدية  من  بكل 
اأوالد �سي �سليمان راأ�ص العيون قيقبة وحدود 
 94 قدرها  م�سافة  بعد  على  �سطيف،  والية 
ازدواجية  اإجنــاز  �سرورة  اإىل   اإ�سافة  كلم، 
الطريق الوطني رقم 28 الرابط بني بلدية 

�سقانة وبلدية تيالطو على م�سافة 12 كلم، 
وبني بلدية تيالطو وبلدية عني التوتة على 
م�سافة 18 كلم، كما طالب تهيئة ازدواجية 
الطريق الوطني رقم 70 الرابط بني بلدية 
 29 م�سافة  على  اأمــدوكــال  وبلدية  بريكة 
الوالئي  الطريق  ازدواجية  اإجناز  وكذا  كلم 
مرورا  �سقانة  بلدية  بني  الرابط  35اأ  رقم 
ببلدية �سفيان اإىل بلدي بومقر على م�سافة 
باإعادة االعتبار  النائب  20 كلم، كما طالب 

للطريق الوالئي رقم11 الرابط بني بربكة 
وجعله  امل�سيلة  والية  م�سيف  بلدية  وحدود 
املزيد  لتفادي  تهيئته  واإعــادة  وطني  طريق 

من احلوادث.
وتهيئتها  الطرقات  هــذه  ــاز  اإجن �ساأن  ومــن 
ــرور  امل حـــوادث  تقليل  و  ال�سغط  تخفيف 
ب�سكل  تزايدها  و  لكرتها  نظرا  منها  واحلد 
رهيب، مما يجعل من االإ�سراع يف اإجنازها يف 

اأقرب وقت ممكن.

اإجمايل  ارتفع  ال�سحة فقد  وزارة  وح�سب 
باتنة  واليــة  يف  بالفريو�ص  امل�سابني  عدد 
 89 منها  خمربيا،  موؤكدة  حالة   332 اإىل 
فقط،  �ساعة   48 ظــرف  يف  �سجلت  حالة 
اإجمايل  اأن  حملية  مــ�ــســادر  ذكـــرت  فيما 
التي  تلك  باحت�ساب  بالفريو�ص  االإ�سابات 
مت ت�سخي�سها عن طريق ال�سكانري فاق 800 
وفاة  حالة   40 من  اأزيــد  بينها  من  اإ�سابة، 

وقرابة 600 حالة �سفاء.
املوؤ�س�سات  جل  ت�سهد  وقــت  يف  ذلــك  ياأتي 
ا�ستقبال  على  تعكف  التي  اال�ست�سفائية 
مر�سى كوفيد 19 عرب الوالية، �سغطا رهيبا 
اال�ست�سفائية  العمومية  باملوؤ�س�سة  خا�سة 
امــتــالأت  ــتــي  ال "�ساناطوريوم"  بــبــاتــنــة 
امل�سابني  ملعاجلة  املخ�س�سة  اأ�سرتها  جميع 
اإىل  مروانة  م�ست�سفى  جلاأ  فيما  بالفريو�ص، 
من  يعانون  ال  ممن  املر�سى  بع�ص  حتويل 
املنزيل  اال�ست�سفاء  اإىل  �سحية  م�ساعفات 

ونف�ص ال�سيء بالن�سبة لربيكة.
الت�ساعد  املخت�سني  مــن  العديد  وربـــط 
الوالية  عرب  امل�سابني  اأعــداد  يف  الرهيب 
و�سربها  الوقاية  لتدابري  ال�سارخ  باخلرق 

رغم  الكثريين  قبل  مــن  احلــائــط  عــر�ــص 
وال�سلطات  ال�سحية  اجلــهــات  تــ�ــســديــد 
مــرارا  احرتامها  �ــســرورة  على  العمومية 
وتكرارا، فيما مل جتد العديد من العائالت 
رغم  ــراح  واالأف االأعرا�ص  اإقامة  يف  حرجا 
اأننا يف عز الوباء، ويف خ�سم كل ذلك تعمل 
فئة اأخرى على الت�سكيك يف حقيقة وجود 
االآخرين  حتري�ص  على  والعمل  الفريو�ص 

ال�سلطات  تعليمات  على  التمرد  اأجــل  من 
الــ�ــســحــيــة خــا�ــســة عــلــى مــ�ــســتــوى مــواقــع 

التوا�سل االجتماعي.
جدير بالذكر اأن اللجنة الوطنية العلمية 
والية  �سنفت  كورونا،  وبــاء  تف�سي  لر�سد 
باتنة قبل اأيام �سمن اأكرب الواليات ت�سررا 
ــل من  ـــك اإىل جــانــب ك ــن الــفــريو�ــص وذل م

�سطيف، العا�سمة، البليدة ووهران.

القاطنني  املواطنني  من  الع�سرات  خـرج 
م�سكن   180 بحي  املتواجدة  بالعمارات 
مبدينة  الن�سر  حــي  ال�سكني  باملجمع 
الو�سعية  عــلــى  ــاج  ــج ــت اح يف  بــريــكـــــة 
الكارثية لقنوات ال�سرف ال�سحي اخلا�سة 
القذرة  املياه  تدفقت  اإذ  احلــي،  مب�ساكن 
اإىل منازلهم يف م�سهد  العمارات  اأقبية  من 
الروائح  انت�سار  للنفو�ص خا�سة بعد  مقزز 
ي�سكل  الــذي  االأمـر  والبعو�ص،  الكريهة 

خطرا على �سحتهم و�سالمتهم.
هذه  من  امتعا�سهم  عن  املحتجون  وعرب 
الوعود  وو�سفوا  يعي�سونها  التي  احلالة 
امل�سوؤولني  طـــرف  ــن  م لــهــم  قــدمــت  الــتــي 
املعنية  ال�سلطات  مطالبني  بــالــكــاذبــة 
بالتدخل العاجل و اإيجاد حل لهذا الو�سع 
املزري الذي غرق فيه ال�سكان و و�سع حد 
يف  ونحن  خا�سة  بهم  املحيط  لـ"القرف" 
ف�سل ال�سيف حيث ت�سهد املدينة ارتفاعا 

كبريا للحرارة خالل االأيـــام االأخرية.
اأم�ص، فالحو  اأقدم �سباح  اآخر  �سياق  ويف 
بلدية  مقر  غلق  على  ال�سحراوية  م�ستة 
على  احتجاجا  باتنة،  بــواليــة  اجلـــزار 
التماطل يف ربطهم بالكهرباء، رغم انتهاء 
اأ�سهر  �سبعة  من  اأكر  منذ  امل�سروع  اأ�سغال 
�سيا�سة  والأ�سباب جمهولة، منددين بذلك 
اجلهات  كافة  طرف  من  الكاذبة  الوعود 
يف  تتكرر  التي  وعودها  تنفيذ  يف  املعنية 
يف  يــدورون  اأنف�سهم  وجــدوا  اأين  مرة،  كل 
حلقة مفرغة، بني البلدية والدائرة اإىل 

امل�سالح الوالئية.
اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص  فــالحــون  واأكـــد 
ب�سبب  ــاين  ــع ت ومـــزارعـــهـــم  ب�ساتينهم 
منتوجاتها  جــودة  رغــم  الكهرباء  غياب 
�سجرة،  األف   40 قاربت  التي  واأ�سجارها 
االأمر الذي دفع الفالحني ح�سب تعبريهم 
اإىل تقلي�ص ن�ساطهم كل مرة نظرا للعبء 

يف  عاتقهم  على  يحملونه  الــذي  الكبري 
على  اعتمادا  و�سقيها  املحا�سيل  تغطية 
التي  الكهربائية  واملولدات  املــازوت  مادة 
ح�سبهم،  طائلة  اأمـــواال  منهم  ا�ستنفذت 
لل�سهر  ديــنــار  األـــف   30 ب  تــقــدر  والــتــي 
الواحد،  ويف نف�ص ال�سياق، نوه املتحدثون 
باأن الوقفات االحتجاجية التي قاموا بها 
امل�سالح  لكافة  املتكررة  ال�سكاوي  و  �سابقا 
الوالئية،  ال�سلطات  اإىل  حتى  وتوجههم 
مل جتد نفعا مع امل�سوؤولني الذين وعدوهم 
�سابقا بت�سوية الو�سعية التي بقيت تراوح 
مكانها منذ اأكر من �سبعة اأ�سهر، اأين انتهت 
مبلغ  ا�ستنفذ  الذي  امل�سروع  اإجناز  اأ�سغال 
قيمته تفوق 4 ماليري من خزينة الدولة، 
هــذا  ــــري  االأخ ــاج  ــج ــت االح اأن  مــعــتــربيــن 
م�سرين  واأنهم  بنتيجة،  ياأتي  اأن  له  البد 
يف  النظر  غاية  اإىل  فيه  اال�ستمرار  على 

ق�سيتهم.

زيادة قيا�سية يف عدد امل�سابن خالل 48 �ساعة الأخرية

مطالب بال�ستعجال يف تهيئتها يف ظل ت�سببها يف وقوع حوادث مميتة

اأبدوا ا�ستيائهم من متاطل ال�سلطات يف التكفل بان�سغالتهم
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مدير  ت�سرفات  املحتجون  وا�ستنكر 
الوكالة التي �ساقوا ذرعا بها خا�سة 
ــدم  ـــرات وع بــعــد اإقــ�ــســائــهــم عـــدة م
�سغل  مبن�سب  الظفر  فر�سة  منحهم 
اخلا�سة  الــعــرو�ــص  عــ�ــســرات  �سمن 
الأبناء  مبنحها  وقيامه  بالتوظيف، 
الذي  الت�سرف  وهــو  نقاو�ص  بلدية 
عديدة  منا�سبات  يف  حفيظتهم  اأثــار 
ب�سكل  مطالبتهم  ــوى  �ــس لــ�ــســيء  ال 
اأنهم  �سلمي يف حقهم يف التوظيف مبا 
نقاو�ص ويت�ساوون  اإىل دائرة  ينتمون 
نقاو�ص،  بلدية  �سكان  مع  احلقوق  يف 
ملكيته  الوكالة  كانت  اإن  وت�ساءلوا 
"حا�سيته"  يوظف  اأنــه  مبا  اخلا�سة 
املنا�سب  توزيع  عو�ص  منه  واملقربني 
االأولوية  ح�سب  املنطقة  اأبناء  على 
" بن عمي�ص"  وعدم ا�ستعمال �سيا�سة 

يف التوظيف.
مدير  قــال  املحتجني  على  رده  ويف 
للت�سغيل  الوطنية  الوكالة  ملحقة 
ال  املعنيني  اأن  الوكالة،  اأن  بنقاو�ص 
و�سعتها  التي  ال�سروط  فيهم  تتوفر 
�سركة االأمن التي طلبت 10 موظفني 
�سرط  ــن،  اأم اأعـــوان  من�سب  لي�سغلوا 
ولديهم  الوطنية  للخدمة  اأدائــهــم 
فوق  ــا  اأم ثــانــوي  اأوىل  �سنة  م�ستوى 
40 �سنة  اأعمارهم  اأن ال تتجاوز  على 
باملائة   30 على  املنا�سب  تــوزع  فيما 
من طالبي العمل املنحدرين من بلدية 
بومقر و 20 باملائة من بلدية نقاو�ص 
�سيدي  اأوالد  بلدية  من  باملائة  و10 

العمل الذي  �سليمان بناء على عر�ص 
تقدمت به �سركة االأمن.

واتهم مدير ملحقة الت�سغيل نقاو�ص 
بتحري�ص  بــومــقــر  بــلــديــة  رئــيــ�ــص 
الوقفة  بهذه  القيام  على  املحتجني 
"مري" بلدية  اأن  وذكر  االحتجاجية، 
توظيف  مرا�سلة  يف  منه  طلب  بومقر 
اأبناء بلديته مبا اأن  امل�سروع متواجد 
يف تراب بلدية بومقر وهذا ما رف�سه 
ما  لــتــفــادي  الت�سغيل  وكــالــة  مــديــر 
اأبناء  بني  العن�سري  بالتمييز  اأ�سماه 

دائرة نقاو�ص.
على  بومقر  بلدية  رئي�ص  رد  وبدوره 
بتحري�ص  لــه  الــوكــالــة  مدير  اتــهــام 
واأكد  االحتجاج  اأجــل  من  املواطنني 
اأن مهنيته و�سمريه واأخالقه ال ت�سمح 
اإليه،  املن�سوب  الت�سرف  هذا  مبثل  له 
يعانون  البلدية  �سباب  اأن  اأكــد  كما 
و  ا�ستبعادهم  مت  "احلقرة" حيث  من 
توظيف  م�سابقات   06 من  اإق�سائهم 
ــة بحجة  ــال ــوك ال ــر  ــدي ـــرف م مـــن ط
نقاو�ص  ببلدية  اإقــامــتــهــم  ــرورة  ــس �
ك�سرط اأ�سا�سي للم�ساركة يف امل�سابقة، 
واأقر رئي�ص بلدية بومقر بعدم توفر 
التوظيف والظفر مبن�سب يف  �سروط 
عر�ص التوظيف الذي احتجوا ب�سببه 
املوؤهل  من  اأقل  الدرا�سي  موؤهلهم  كون 
البلدية  �سباب  اأن  قال  كما  املطلوب، 
مهم�سون ويعانون من البطالة وهذا ما 
جعلهم يحتجون فقد �ساقوا ذرعا من 

�سبح البطالة الذي يطاردهم.

ببلدية  عمار  بن  قرية  �سكان  يــزال  ال 
و�سط  يعي�سون  باتنة  ــة  والي يف  بومية 
مزرية،  اأنها  عنها  يقال  ما  اأقــل  اأو�ــســاع 
تقدموا  ال�سكان  ممثلي  اأن  من  وبالرغم 
لرفع  عــديــد  مـــرات  املحلية  لل�سلطات 
اأي  ت�سع  مل  اأنها  اإال  القاطنني  ان�سغال 
�سكان  عــن  الــغــن  لــرفــع  تنموي  برنامج 
القرية االأمر الذي زاد من تاأزم االأو�ساع 
اأ�سبه  احلــيــلــة  لت�سبح  بــهــا  املعي�سية 

بامل�ستحيلة بها.
بتوفري  عمار  بن  قرية  قاطني  ويطالب 
مدة  منذ  عنهم  الغائبة  ال�سروب  املياه 
التزود  عليهم  يحتم  الذي  االأمــر  طويلة 
الطرق  اأو  ال�سهاريج  بوا�سطة  بــاملــاء 
من  العديد  اأن  اأي�سا  م�سيفني  التقليدية، 
ب�سبكة  الربط  من  ي�ستفيدوا  مل  ال�سكان 

التي  الكثرية  الوعود  رغم  ال�سروب  املياه 
التعجيل  مفادها  مــرة  كــل  يف  يتلقونها 
بالربط والق�ساء على االحتياج يف اأقرب 
تزال  ال  املاء  م�سكل غياب  اأن  اإال  االآجال 

تراوح مكانها اإىل حد ال�ساعة.
القاطنني  ذات  يطالب  ثانية  جهة  ومن 
من ذات ال�سلطات برجمة م�ساريع تنموية 
عن  عبارة  باتت  التي  الطرقات  وتهيئة 
كما  بها،  التنقل  ي�سعب  ترابية  م�سالك 
التهيئة  غياب  اأن  املتحدثني  ذات  ــد  اأك
معاناتهم  مــن  وتــزيــد  تــوؤرقــهــم  اأ�ــســحــت 
املعنية  اجلهات  تدخل  واأ�سحى  اليومية 
بن  قرية  �سكان  وينتظر  �ــســروري،  ــر   اأم
عمار التفاتة ال�سلطات املحلية والوالئية 
ظل  يف  حتتمل  ال  باتت  اأو�ساعهم  كــون 

غياب اب�سط ال�سروريات.

مق�سيون من التوظيف يغلقون 
مقر بلديــة بومقـر

قاطنو قرية بن عمار ببومية
 ي�ستكون التهمي�ض

غياب العديد من �شروريات احلياة

�للجنة  �لوالية ح�صب  و�صجلت  ب�صكل خميف،  �الأخرية  �صاعة   48 باتنة، خالل  والية  كورونا يف  بفريو�س  �مل�صابني  �أعد�د  �رتفعت 
�لعلمية ملتابعة ور�صد تف�صي وباء كورونا، 59 �إ�صابة موؤكدة خالل 24 �صاعة �ملا�صية فقط، يف وقت كانت قد �صجلت �أول �أم�س 30 

حالة جديدة، مت�صدرة بذلك واليات �لوطن يف عدد �الإ�صابات لليوم �لثاين على �لتو�يل.

اتهموا مدير ملحقة الت�شغيل بنقاو�س بـ"احلقرة والتع�شف"

نظم �أم�س، مو�طنون ببلدية بومقـــر، وقفة �حتجاجيـة �أغلقـو� خاللها مقر �لبلدية تنديد� 
منهم ب�صيا�صة �لتوظيف �لتي تنتهجها وكالة �لت�صغيل بنقاو�س بعد �إدر�ج �أ�صماء ملو�طنني 
ينحدرون من بلدية نقاو�س �صمن قائمة �مل�صتفيدين من �ملنا�صب �لتي �أعلنت عنها �صركة 
�أمنية حلماية حمطة موؤقتة لتوليد �لكهرباء �إىل حني ��صتكمال م�صروع �إجناز �ملحطة �لد�ئمة 

و�ملزمع �نتهاء �الأ�صغال بها خالل �صنتني من �الآن.

�س. �س
�سفيقة. �س



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

نوارة. ب

نوارة. ب

اأم البواقـــي

ب�سكرة

�سطيـــف
خن�ســـــلة

�سوق اأهرا�س

دعت م�صالح �ل�صحة و�ل�صكان بوالية خن�صلة، �ملو�طنني  �إىل �لتجند و�اللتز�م مبختلف �الإجر�ء�ت �لوقائية و�تباع 
�إجر�ء�ت �ل�صالمة للحد من �نت�صار فريو�س كورونا يف ظل تز�يد عدد �الإ�صابات بالوالية �لتي �صجلت منذ بد�ية 

�جلائحة 189 حالة.

العالج  حتت  حالة   60 وتتواجد 
علي  م�ست�سفى  من  كل  عرب  موزعة 
بـ35  الوالية  بعا�سمة  بو�سحابة 
حالة وم�ست�سفى عبد املجيد حيحي 
وم�ست�سفى  حــــاالت  بـ8  بــقــايــ�ــص 
الوالية  ب�س�سار جنوب  �سعدي معمر 
بيان  اآخر  وح�سب  ليتم  حالة،   17
واالت�سال  ــالم  االإع خللية  اإعالمي 

حالتني  ت�سجيل  ال�سحة  مبديرية 
موؤكدتني خالل 24 �ساعة االأخرية، 
تخوفا  الوالية  مواطنو  اأبــدى  كما 
كــبــريا مــن احــتــمــال ارتـــفـــاع عدد 
ب�سبب  الو�سع  وتـــردي  االإ�ــســابــات 
ت�سهدها  التي  واالأعرا�ص  احلفالت 
مو�سم  مع  بالتزامن  يوميا  املنطقة 
مع  متــامــا  تتنافى  والــتــي  ال�سيف، 

النت�سار  واالحرتاز  الوقاية  تدابري 
من  الــعــديــد  اأن  وخــا�ــســة  الـــوبـــاء 
هذه  ت�سهد  و�ــســوارعــهــا  اأحــيــاءهــا 
االأعــرا�ــص  مــواكــب  تنظيم  االأيــــام 
ــاأزم  ت يف  �سي�سهم  مــا  عـــادي  ب�سكل 
منه  حــذرت  الــذي  ال�سحي  الو�سع 
من  تخوفا  وال�سكان  ال�سحة  م�سالح 

العودة اإىل نقطة ال�سفر.

ور�سات متوقفة واأخرى مل تنطلق

بعد معاناتهم مع العط�س وتردي اخلدمات ال�سحية

لفك العزلة عنهم

غياب الإنارة العمومية واهرتاء الطرقات وتذبذب املياه

باالإيجار  البيع  �سكنات  مكتتبو  وا�سل 
�سرق  الــعــلــمــة  بــبــلــديــة   )2 )عــــدل 
حيث  احتجاجاتهم،  �سطيف  ــة  والي
يف  الثانية  للمرة  منهم  املئات  جتمع 
اأ�ــســبــوع واحـــد مبــوقــع احل�سة  ــرف  ظ
وعدد  بعائالتهم  مرفوقني  ال�سكنية 
املطالبة  اأجل  من  معهم  املتعاطفني  من 
باال�ستجابة لالن�سغاالت التي يرفعونها 

منذ مدة لي�ست بالق�سرية.
�سهادات  مبــنــح  املــحــتــجــون  ــب  ــال وط
املتاأخرين،  املكتتبني  لكل  التخ�سي�ص 
فاإنهم  املــكــتــتــبــني  جــمــعــيــة  وحــ�ــســب 
ملنح  الوالئية  الوكالة  من  وعدا  تلقوا 
االإ�سكال  اأن  اإال  التخ�سي�ص  �سهادات 
الذي ح�سل يتمثل يف عدم منح جميع 
وهو  التخ�سي�ص  ل�سهادات  املكتتبني 
ــوؤالء وبعث  ــار حــرية ه ــر الــذي اأث االأم
مربرات  بخ�سو�ص  نفو�سهم  يف  ال�سك 

هذه اخلطوة من طرف الوكالة.

ب�سرورة  اأي�سا  املحتجون  طالب  كما 
اأ�سغال احل�سة االإ�سافية  االنطالق يف 
ت�سجيل  بعد  �سكن   673 تناهز  التي 
ال�سروع يف االأ�سغال، مع  تاأخر كبري يف 
االأ�سغال  وتــرية  يف  االإ�ــســراع  اإلزامية 
والتي  �سكن   1500 بور�سة  اجلــاريــة 
نق�ص  ظــل  يف  ملحوظا  تــاأخــرا  تعرف 
فرتة،  منذ  الور�سات  يف  العاملة  اليد 
املكتتبون  طــالــب  اأخــــر  جــانــب  ومـــن 
االإجناز  يف  النوعية  مراعاة  ب�سرورة 
لتفادي ما ح�سل من جتاوزات ونقائ�ص 

خالل احل�سة ال�سابقة.
االحتجاجية  الوقفات  توايل  ورغم 
اإال  بالعلمة  عــدل  مكتتبي  طــرف  مــن 
موؤجلة  تبقى  ملطالبهم  اال�ستجابة  اأن 
ال�سلطات  وعــود  رغم  اأخــر  اإ�سعار  اإىل 
الوالئية والبلدية للتن�سيق مع الوكالة 
اال�ستجابة  اأجــل  من  لعدل  اجلهوية 

لهذه االن�سغاالت.

اأحياء  �سكان  مــن  الع�سرات  اأقـــدم 
اجلهة  يف  مــاوكــالن  بلدية  وم�ساتي 
ال�سمالية من والية �سطيف على غلق 
مقر البلدية رافعني جملة من املطالب 
�سفو  عليهم  عكرت  التي  التنموية 
حياتهم على غرار اأزمة العط�ص وكذا 
من  مطالبني  الطبية  اخلدمات  نق�ص 
التج�سيد  ب�سرورة  املحلية  ال�سلطات 

العاجل لهذه امل�ساريع.
املرفوعة  املطالب  راأ�ــص  على  وياأتي 
وال�سامل  العاجل  االإ�ــســالح  �ــســرورة 
اأرهقت املواطن، مع  مل�ساكل املياه التي 
يوميا  املادة  هذه  توفري  على  التاأكيد 
النظام  بدل  �ساعتني  عن  تقل  ال  ملدة 
خم�سة  يف  )�ساعة  حاليا  به  املعمول 
اأيام(، وكذا التحويل الفوري مل�سلحة 
ال�ساملة  باإدارتها  للمياه  اجلزائرية 

اإىل مركز بلدية ماوكالن.
املحتجون  رفع  ال�سحي  اجلانب  ويف 
الطبية  اال�ستعجاالت  توفري  مطلب 
الطبيب  وجــود  مع  24/24�سا  ملــدة 
البلدية  مــقــر  وحتـــويـــل  املـــنـــاوب، 

طالب  كما  والدة،  قاعة  اإىل  اجلديد 
ال�سكان بالتعجيل يف اإجناز ما و�سفوه 
اإ�سالح  يف  واملتمثل  القرن"  "م�سروع 
طريق اأوالد �ساري الذي ظل ينتظره 
املواطنون منذ اال�ستقالل، مع التعجيل 
عرفه  الذي  اخلراب  اإ�سالح  يف  اأي�سا 
البلدية  �سباب  وترك  البلدي،  امللعب 

دون متنف�سهم الوحيد.
املرفوعة  االأخــرى  املطالب  بني  ومن 
التعجيل  �سرورة  املحتجني  طرف  من 
املدنية  احلــمــايــة  م�سلحة  فــتــح  يف 
اأكر  منذ  بنائها  اأ�سغال  انتهت  التي 
من �سنتني، اإ�سافة اإىل اإ�سالح االإنارة 
الفرعية  ال�سوارع  داخــل  العمومية 
التوزيع  وكــذا  احل�سارية،  والتهيئة 
االجتماعية  لــلــ�ــســكــنــات  ــل  ــاج ــع ال
اجلاهزة مل�ستحقيها واإعطاء االأولوية 
ل�سكان ماوكالن مركز لعدم ا�ستفادتهم 
من الدعم الريفي، ف�سال عن التحقيق 
على  احلــا�ــســلــة  الت�سيب  حــالــة  يف 

م�ستوى دار ال�سباب ماوكالن.

م�ساتي  �سكان  من  الع�سرات  طالب 
التفات  بــ�ــســرورة  الــبــاللــة،  بلدية 
واجنــاز  ملعاناتهم  البلدي  املجل�ص 
العزلة  لفك  جديدة  ريفية  م�سالك 

عنهم، يف ظل �سعوبة تنقلهم.
منذ  الــبــلــديــة  ت�ستفد  ومل  هـــذا 
ح�س�ص  اأي  مــن  طــويــلــة  ــنــوات  �ــس
ـــدة تــخــ�ــص فــتــح املــ�ــســالــك  ـــدي ج
امل�ساتي  ب�سكان  اأدى  مــا  الريفية، 
ت�ساعدهم  ب�سيطة  م�سالك  الإجنــاز 
ويف  �سئيلة،  بن�سب  لــو  التنقل  يف 
من  الع�سرات  تذمر  املو�سوع،  ذات 
الفالحني بالبلدية من �سعوبة نقل 

يف  املتمثلة  الفالحية   حما�سيلهم 
مبختلف  لبيعها  والفواكه  اخل�سر 
االأ�سواق االأ�سبوعية ب�سبب �سعوبة 
امل�سالك  انـــعـــدام  جــــراء  تنقلهم 
كميات  تلف  يف  �ساهم  ما  الريفية، 

معتربة من منتجاتهم الفالحية.
اأنها  ك�سفت  املــحــلــيــة  الــ�ــســلــطــات 
من  املا�سية  ال�سنة  خالل  ا�ستفادت 
الريفية  امل�سالك  من  �سئيلة  ح�سة 
البلدية،  احتياجات  مع  باملقارنة 
عن  تقل  ال  ح�سة  تتطلب  والــتــي 
30 كلم لت�ساهم يف فك عزلة �سكان 

م�ساتي الباللة.

بعا�سمة  ــاء  ــي االأح عــديــد  �سكان  يــطــرح 
غياب  م�سكل  اأ�سهر  ومنذ  ب�سكرة  واليــة 
املن�سي  حي  غــرار  على  العمومية  االإنـــارة 
وبــرج  الــقــدميــة  بب�سكرة  الــ�ــســرب  وبـــاب 
حياتهم  ارق  الــذي  ــر  االأم وغريها  الــرتك 
حتولت  اأن  بــعــد  ــاتــهــم،  مــعــان مـــن  وزاد 
فيها  ت�سعب  مظلمة  مناطق  اإىل  اأحياءهم 
ما  واملــخــاوف  املخاطر  بها  وتكر  احلركة 
من  البلدية  م�سالح  منا�سدة  اإىل  بهم  دفع 
االأعمدة  �سيانة  عمليات  يف  النظر  اأجــل 
العمومية  ــارة  االإن تعزيز  وكــذا  وامل�سابيح 
هذه  وحت�سني  وال�سوارع  االأحــيــاء  ببع�ص 
االأخرية، كما الزالت هذه االأحياء تتخبط 
البنى  �سعف  غرار  على  بدائية  م�ساكل  يف 

التزود  ونق�ص  الطرقات  واهرتاء  التحتية 
االأحيان  غالب  يف  تاأتي  التي  ال�سرب  مبياه 
�سكان  ا�ستكى  كما  لل�سرب،  �ساحلة  غــري 
راأ�سها  على  عديدة  م�ساكل  من  الرتك  حي 
حنفياتهم  اإىل  ت�سل  التي  ال�سرب  مياه 
احلي  ارتــفــاع  نتيجة  كافية  غري  بكميات 
م�سروع  ا�ستكمال  وعدم  الطرقات  واهرتاء 
اإىل  نعمة  من  الذي حتول  ال�سحي  ال�سرف 
اأ�سالك  الكهرباء من  �سبكة  نقمة، واهرتاء 
املرافق  اأب�سط  غياب  اإىل  اإ�سافة  واأعمدة 
العمومية ونا�سدوا اجلهات املعنية من اأجل 
املرتدية  حيهم  ظــروف  يف  بجدية  النظر 
التي  باالأحياء  التنمية  عجلة  وحتريك 

تعاين التهمي�ص واالإهمال.

بعا�سمة  املحطة  حي  �سكان  ي�ستكى 
مياه  ت�سرب  م�سكل  من  ب�سكرة  واليــة 
اأ�سابيع  ــدة  ع منذ  ال�سحي  الــ�ــســرف 
القذرة،  املياه  يف  واملنازل  احلي  ليغرق 
للعائالت  كبرية  معاناة  يف  ت�سبب  مــا 
وم�سالح  البلدية  م�سالح  نا�سدت  التي 
ـــدوى،  ج دون  مــــرات  ـــدة  ع الــتــطــهــري 
املت�سررون اأكدوا لـ"االأورا�ص نيوز"، اأن 
اأكر  منذ  مطروحا  ظل  االن�سغال  هذا 
القنوات  بع�ص  تعر�ص  بعد  �سهرين  من 
املياه  لتفي�ص  للتلف  الــبــالــوعــات  اأو 

كارثة  اإىل  احلي  وحتول  منها  القذرة 
و�سحة  ب�سحتهم  ترتب�ص  باتت  بيئية 
اأبناءهم يف ظل االرتفاع الكبري لدرجة 
ال�سارة  احل�سرات  وانت�سار  احلـــرارة 
والروائح الكريهة، وقد اأكد بع�سهم انه 
م�سالح  م�ستوى  على  االن�سغال  رفع  مت 
اأن  حتى  جــدوى  دون  التطهري  ــوان  دي
امل�سكل املطروح مل يلق اأي التفاتة ولو 
مبعاينته من طرف امل�سالح املخت�سة ما 
عز  ويف  احلــي  قاطني  ا�ستياء  من  زاد 

االأزمة اخلانقة.

ك�سفت م�سالح بلدية بابـار جنوب 
عا�سمة الوالية خن�سلة، على اأنه 
مت ا�ستكمال اإن�ساء 4 حت�سي�سات 
اجتماعية يف انتظار تهيئة باقي 

التح�سي�سات قريبا وهو االأمر 
الذي �سي�سمح من تقلي�ص حدة اأزمة 
ال�سكن ببلدية بابار خا�سة مع كرة 

الطلبات على ال�سكن.
م�سالح البلدية اأكدت اأن هذه 

التح�سي�سات انتهت بها االأ�سغال 
بن�سبة 100 باملائة، 3 منها ببلدية 

بابار مركز وواحدة بقرية عني 
جربوع، كما اأكدت على اأن االأ�سغال 
بباقي التح�سي�سات �ستنطلق خالل 

االأيام القليلة القادمة بعد رفع 
جميع التحفظات عليها وعددها 3 

حت�سي�سات.
و�سيتم توزيع هذه التح�سي�سات 

االجتماعية على م�ستحقيها خالل 
االأ�سهر القادمة بعد اأن يتم االنتهاء 

من جميع االإجراءات االإدارية 
ودرا�سة امللفات من اأجل الق�ساء 

على اأزمة ال�سكن وحماربة البناءات 
الفو�سوية باملدينة.

مكتتبــو عدل 02 يخرجون حتذيرات من ال�ستخفاف بكورونا يف خن�سلة
اإىل ال�سارع جمددا بالعلمة

�سكان ماوكلن يغلقون مقر البلدية

�سكان م�ساتي "البللة" 
يطالبون مب�سالك ريفية

اأحياء "عريقة" تتخبط 
يف م�ساكل بدائية

قاطنو حي املحطة يغرقون 
يف مياه ال�سرف ال�سحي

انتهاء الأ�سغال 
بـ3 حت�سي�سات 

اجتماعية
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امل�سكل ظل مطروحا منذ اأكرث من �سهرين

بلدية بابار

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

بن �ستول.�س نوال. ب

معاوية. �س

عا�سمة  مواطني  من  العديد  ي�ستكى 
ــول  ـــن مــ�ــســكــل حت واليـــــة خــنــ�ــســلــة م
الطريق  م�ستوى  على  القائمة  االأ�سغال 
الوالية  بعا�سمة  املــزدوج  االجتنابي 
اإىل نقطة �سوداء على خلفية ت�سببه يف 
متكررة  وب�سورة  خطرية  مرور  حوادث 

بعد غلق جزء كبري منه ب�سبب االأ�سغال 
�سهرين،  مــن  اأكــر  منذ  انطلقت  التي 
مب�ستعملي  يرتب�ص  خطر  اإىل  لتتحول 
الطريق التي امتالأت باملطبات واحلفر، 
نيوز"،  لـ"االأورا�ص  بع�سهم  اأكــد  كما 
هذه  تهيئة  اإعـــادة  على  القائمني  اأن 

الطريق قد غفلوا منذ بداية االأ�سغال 
وجود  من  التحذير  الفتات  و�سع  على 
لتحذير  املــنــا�ــســب  مكانها  يف  اأ�ــســغــال 
ما  املركبات  و�سائقي  الطريق  م�ستعملي 
الكثري من احلوادث اخلطرية  ت�سبب يف 
مديرية  م�سالح  نا�سدوا  اأين  واملميتة، 

وتــرية  لت�سريع  العمومية  االأ�ــســغــال 
هذا  اأن  علما  بــه  القائمة  االأ�ــســغــال 
يعاين  يكن  مل  ـ  بع�سهم  ـح�سب  االأخــري 
الكثري من م�سكالت التهيئة قبل انطالق 
بو�سعية  مقارنة  تهيئته  اإعادة  م�سروع 

احلالية.

�سكن يف   1500 موقع  مكتتبو  تفاجاأ 
اأم�ص  اأول  اأهرا�ص  ب�سوق  عدل  �سيغة 
التي  ال�سكنات  اجناز  اأ�سغال  بتوقف 
بهدف  مــوؤخــرا  جيدة  وتــرية  عرفت 
ت�سليم امل�سروع يف اآجاله املحددة �سهر 
�سبتمرب املقبل، وح�سب بع�ص املكتتبني 
االأ�سغال  تــوقــف  ق�سية  اأن  يتعلق 

مل  الذين  العمال  اإ�ــســراب  اإىل  يعود 
م�ساكل  عدة  ويعانون  اأجورهم  يتلقوا 
التي  املعنية  الــوكــالــة  ــع  م اإداريـــــة 
حملها املكتتبون م�سوؤولية هذا امل�سكل 
عرقلة  يف  �سيت�سبب  الــذي  اجلــديــد 
اأن هذا االأخري عرف  امل�سروع، خا�سة 
عدم  ب�سبب  مــوؤخــرا  عـــدة  م�ساكل 

للمكتتبني  الت�سل�سلي  الرتقيم  احرتام 
التخ�سي�ص  �سهادات  توزيع  عملية  يف 
مفهوم  غـــري  تــالعــبــا  عــرفــت  الــتــي 
رئي�ص  �سراب�سة  عادل  اأكده  ما  ح�سب 
 2 عــدل  ملكتتبي  الوالئية  اجلمعية 
كما  نيوز"،  لـ"االأورا�ص  اأهرا�ص  �سوق 
اجلهوية  الــوكــالــة  املكتتبون  طالب 

الوكالة  ن�ساط  حقيقة  يف  بالنظر 
ــع  واق عــلــى  وقــوفــهــا  ـــدى  وم املحلية 
تهاون  ظــل  يف  �سريه  ومــدى  املــ�ــســروع 
امل�سوؤول على راأ�سها يف اأداء مهامه على 
املعلومات  تقدمي  واب�سط  وجه  اأكمل 
وا�ستقبالهم  للمكتتبني  الــكــافــيــة 

واالطالع على ان�سغاالتهم.

الطريق الجتنابي بخن�سلة يتحول اإىل نقطة �سوداء

ا�ستياء و�سط مكتتبي عدل ب�سبب توقف الأ�سغال

يف ظل توا�سل الأ�سغ��ال

�سهيلة. ب �سهيلة. ب



�صناعة �صيدلنية: 

بغية مواجهة الت�صحر

عر  ال��وزارة  ن�سرته  ال��ذي  البيان  ووف��ق 
التوا�سل  مواقع  على  الر�سمي  ح�سابها 
رزيق  ال�سيد  ا�ستقبل  فقد  الجتماعي 
ري�س  الوزارة  مبقر  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية 
الحتاد الوطني ملتعاملي ال�سيادلة ال�سيد 
عبد الوحيد كرار حيث حتادث معه حول 
ان�سغالت املهنيني �سيما يف بعدها التجاري 

وامل�سائل املتعلقة بالت�سدير .
وبعد ال�ستماع لعر�س حال حول رهانات 
،اكد  ال�سيدلنية  ال�سناعات  وحتديات 
ال�سحية،  الأزم��ة  بداية  منذ  انه  الوزير 
املتعلقة  الت�سهيالت  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  مت 
امل�سبقة  بالرخ�س  اخلا�سة  بالت�ساريح 
لإنتاج املواد املعقمة والتي ت�سدر من قبل 
ال�سوق  حاجيات  لتغطية  التجارة  وزارة 
على  للق�ساء  ال�سرورية   امل��واد  ه��ذه  من 
اي ندرة قد توؤثر على متطلبات ال�سوق يف 

تلك الفرة .
ك��م��ا اأب�����دى ال�����س��ي��د رزي�����ق ا���س��ت��ع��داد 
املتعاملني  مع  للتن�سيق  الوزارية  دائرته 
حيث  من  ال�سعبة  ه��ذه  يف  القت�ساديني 

املرافقة والتاأطري لزيادة حجم ال�سادرات 
اجلزائرية من الأدوية واملواد ال�سيدلنية 
بف�سل  نوعية  قفزة  حققت  واأنها  ل�سيما 

دعم الدولة وت�سجيع ال�ستثمار.

و  الأغ��ذي��ة  ملنظمة  العام  املدير  عر�س   
دونيو،  �سو  )فاو(،  املتحدة  لالأمم  الزراعة 
الأخ�سر  اجل��دار  لتج�سيد  طريق  خارطة 
الرامج  اه��م  م��ن  يعد  ال���ذي  الأف��ري��ق��ي 
واي�سا  الت�سحر  ظاهرة  ملواجهة  امل�سطرة 
يف  امل�ستدامة  التنمية  تطوير  يف  لالإ�سهام 
القارة، ح�سب ما اأعلنته املنظمة اأول اأم�س 

على موقعها الإلكروين.
وجتديد  للتن�سيق  ال��وق��ت  ح��ان  "لقد 
اأهم  يعد  ال��ذي  العظيم  للجدار  ال��دع��م 
اإفريقيا"،  يف  امل�ستدامة  للتنمية  برنامج 
يقول ال�سيد �سو يف ت�سريح وجهه لروؤ�ساء 
من  وغ���ريه���ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ات 
مائدة  خالل  الأط��راف  متعددة  الكيانات 

م�ستديرة حول كيفية تنفيذ امل�سروع املمتد 
والهادف  مربع  كلم   8.000 م�ساحة  على 
اإىل ا�ستعادة 100 مليون هكتار من الأرا�سي 
امل�سوؤول  متابعا   ،2030 بحلول  املتدهورة 
يتعني  اأن��ه  يقول  "فاو"  منظمة  عن  الأول 
امل�ستدامة  البيئة  اقت�سادات  دعم  علينا 
وزيادة  الأرا�سي  ا�ستعادة  عملية  بتو�سيع 

فوائد �سبل العي�س املرتبطة بها.
العظيم  الأخ�سر  اجل��دار  مبادرة  وتهدف 
روؤ�ساء دول وحكومات الحتاد  اأقرها  التي 
ظاهرة  مواجهة  اإىل   2007 يف  الأفريقي 
�سريط  ط��ول  على  امل��ن��اخ  وتغري  الت�سحر 
ال�ساحل  منطقة  يف  اجل��اف��ة  الأرا����س���ي 
وال�سحراء الكرى املمتدة من ال�سنغال اىل 
ذات  يرى  املن�سود  الهدف  ولبلوغ  جيبوتي، 
امل�سوؤول انه يتعني ح�سد الإرادة ال�سيا�سية 

واملوارد املالية لتحقيق ذلك.

الفارط  اخلمي�س  ال��ي��وم  اجتماع  وعقد 
الأمم  وبرنامج  الفاو  من  م�سرك  بتنظيم 
املتحدة  الأمم  واتفاقية  للبيئة  املتحدة 
عر�س  على  وا�ستمل  الت�سحر   ملكافحة 
تنفيذها  مت  التي  امل�ساريع  ح��ول  تقدميي 
اإىل  والطريق  املبادرة،  اإط��ار  يف  الآن  حتى 
ال�ستفادة  كيفية  حول  ومناق�سة   ،2030

من فر�س التعاون.
الأخ�سر  اجل���دار  م��ب��ادرة  ت��ط��ورت  وق��د 
للنظام  متكاملة  اإدارة  لت�سبح  العظيم 
خلق  اأهدافه  ت�سمل  الذي  ال�سامل  البيئي 
وتخلي�س  خ�سراء  وظيفة  م��الي��ني   10
ثاين  م��ن  ط��ن  مليون   250 م��ن  الأج����واء 

اأك�سيد الكربون بحلول 2030.
امل�ساريع  باأهمية  ال��ف��او  منظمة  ون��وه��ت 
حتى  تنفيذها  مت  التي  املبكرة  امليدانية 
فيها  وت�ستخدم  الت�سحر  ملكافحة  الآن 
100 نوع من  12 مليون �ستلة من اأكر من 

اأنواع الأعالف اخل�سبية واملحلية، على ر�سم 
خارطة الطريق  امل�ستقبلية مل�سروع التو�سع، 
والقت�ساد،  البيئة  بني  للعالقة  وتاأكيدا 
�سال�سل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��م��ة  رك����زت 
فر�س  توفر  التي  الغابات  ملنتجات  القيمة 
الريفية  املجتمعات  لأفراد  الدخل  حتقيق 

ال�سعيفة.
الدول  به  قامت  ال��ذي  للعمل  تقييم  ويف 
الأع�ساء واأ�سحاب امل�سلحة يف اإطار مبادرة 
اجلدار الأخ�سر العظيم حتى الآن، مت عمليا 

ا�ستعادة 20 مليون هكتار من الأرا�سي.
املدير  2030، يو�سي  ولتحقيق هدف عام 
العمل  وت���رية  بت�سريع  للمنظمة  ال��ع��ام 
الأرا�سي  من  هكتار  مليون  2ر8  ل�ستعادة 
دولر  مليار  6ر3   ب�  تقدر  بتكلفة  �سنويًا 

�سنويًا.

 اأبدى وزير التجارة، كمال رزيق، خالل لقائه برئي�س الحتاد الوطني ملتعاملي ال�سيادلة،ا�ستعداد قطاعه للتن�سيق مع املتعاملني القت�ساديني يف جمال 
ال�سناعات ال�سيدلنية �سيما من حيث املرافقة والتاطري بهدف زيادة حجم ال�سادرات من الأدوية واملواد ال�سيدلنية، ح�سب ما اأفاد به بيان للوزارة.

برئا�سة  املجل�س  ب��ادر  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
بعنوان  وثيقة  يف  زي��ت��وين  ع��م��ارة  ال�سيد 
يف  املناف�سة  ت��اأه��ي��ل  لإع����ادة  "الدعوة 
بهدف  مقرحات  عدة  بتقدمي  اجلزائر"، 
تطبيق  �سمان  م��ن  املوؤ�س�سة  ه��ذه  متكني 
فعال لقواعد املناف�سة وال�سفافية يف جميع 

الأن�سطة القت�سادية.
وم���ن ب���ني امل��ق��رح��ات امل��ق��دم��ة يف ه��ذه 
ال�سببية  العالقة  تتناول  والتي  الوثيقة 
اإىل  املجل�س  دع��ا  والف�ساد،  املناف�سة  بني 
اأحكام  تنفيذ  قانون خا�س من اجل  اإعداد 
 ،2016 يف  املعدل  الد�ستور  من   43 امل��ادة 
التي كر�ست خم�سة مبادئ تتعلق باملناف�سة، 
وهي منع الحتكار واملناف�سة غري ال�سريفة، 
يتعلق  فيما  املوؤ�س�سات  بني  التمييز  وع��دم 
ال�سوق وحقوق  مب�ساعدات الدولة، و�سبط 

امل�ستهلكني.
ت�سمح  اأن  الوثيقة على �سرورة  اأكدت  كما 
با�ستعادة  ال�سلطة  لهذه  التاأهيل  اإع���ادة 
و�سمان  املوؤ�س�ساتي  الهيكل  يف  مكانتها 
يف  ا�ستقالليتها  �سمان  وكذلك  ا�ستدامتها، 
�سيما  �سغط،  اأي  ع��ن  بعيًدا  ال��ق��رار  �سنع 
ال�سغط(،  )جماعات  الأعمال  جمتمع  من 
وذّكر املجل�س، يف هذا ال�سياق، ب� "ال�سرعية 
م�سوؤولة  ك�سلطة  للمجل�س  الد�ستورية" 
العام  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��ظ��ام  ���س��م��ان  ع��ن 
اأن  على  م�سدًدا  ال�سوق،  �سبط  خ��الل  من 
و�سعه  يعزز  اأن  �ساأنه  م��ن  التكري�س  ه��ذا 
يف  وم�سوؤوليته  ا�ستقالليته  و  ال��ق��ان��وين، 
للمناف�سة،  امل�سري  القانوين  الإطار  ا�ستقرار 
اأ�سفه لعدم ا�ستقرار  كما اأعرب املجل�س عن 
الإطار القانوين املتعلق باملناف�سة ولكن قبل 
خالل  للمجل�س،  املتتايل  الإحل��اق  �سيء  كل 
اجلمهورية،  رئي�س  لدى  املا�سية،  ال�سنوات 
التجارة،  وزي��ر  واأخ��ريًا  احلكومة،  ورئي�س 
اأث��ر  لها  ك��ان  الأو����س���اع  ه��ذه  اأن  مو�سحا 
املوؤ�س�سة ودورها يف �سبط  �سلبي على �سفة 

ال�سوق.
با�ستقالليته  املجل�س يطالب  فاإن  وبالتايل 
القانونية  ال�����س��م��ان��ات  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن 
لأفراده وو�سعه حتت و�ساية "�سلطة عليا" 
اأجرتها  التي  اخلرة  تو�سيات  يف  جاء  كما 
للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر   2017 �سنة 

و التنمية "كنو�سيد".
متثل  اآخ���ر  ان�سغال  الوثيقة  وت�سمنت 
يف  املناف�سة  ق��واع��د  اح���رام  ���س��رورة  يف 
اأهمية  على  التاأكيد  مع  الرقمية،  ال�سوق 
مراجعة القوانني املتعلقة بحماية امل�ستهلك 

والبيانات وتكييفها.
ا�ستحدث  ال��ذي  املناف�سة  جمل�س  ويكلف 
الأم��ر  مبقت�سى  م�ستقلة  اإداري���ة  ك�سلطة 
 ،1995 20 جانفي  املوؤرخ يف   06-95 رقم 
للمناف�سة  املنافية  امل��م��ار���س��ات  مبعاقبة 
والتفاقات  الحتكارية  التكتالت  ل�سيما 
ا�ستخدام   وا���س��اءة  الراأ�سية  او  الفقية 
الركزات  يف  التحكم  وك��ذا  املهيمن  املركز 
والقتناء(  الدمج  )عمليات  القت�سادية 
مل��ن��ع ال���ت���ج���اوزات ال��ت��ي ق��د ت��ن��ج��ر عنها 
واجل��ودة  والعر�س  الأ���س��ع��ار  يخ�س  فيما 

والبتكار.
جمل�س  يقوم  الف�ساد،  من  الوقاية  وب�ساأن 
قانون  م��ن   32 امل���ادة  مب��وج��ب  املناف�سة، 
وكيل  ب���اإب���الغ  اجل��زائ��ي��ة،  الإج�������راءات 
بالأحداث  اإقليميا  املخت�س  اجلمهورية 
حمل  تكون  اأن  املرجح  من  التي  وال��دلئ��ل 
املهام  اإط��ار  يف  املكت�سفة  جنائي  ت�سنيف 
اإليه  امل�سندة  التحريات(  )اأي  الق�سائية 

مبقت�سى القانون.
فرة  ال�سلطة  ه��ذه  �سهدت  فقد  لالإ�سارة 
دامت ع�سر �سنوات جتمدت خاللها ن�ساطاتها 
)2003-2013( ب�سبب عدم جتديد عهدات 
اأفرادها، وهو ما منع هيئة املداولة بالف�سل 
يف امللفات التي مت اإخطارها ب�ساأنها )�سكاوي، 

ا�ست�سارات، تبيلغ تركزات اقت�سادية(.

ملجمع  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��رئ��ي�����س  ق����ام 
�سوناطراك، ال�سيد توفيق حكار، اأول اأم�س 
بزيارة عمل و تفقد اىل املنطقة ال�سناعية 
اأين  ببجاية،  الأنابيب  عر  النقل  لن�ساط 
من�ساآت  ن�ساط  حول  مف�سل  لعر�س  ا�ستمع 
هذه املنطقة احليوية، ح�سبما اأورده بيان 

لل�سركة .
املجمع  ن�����س��ره  ال����ذي  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف 
التوا�سل  �سبكة  يف  الر�سمي  موقعه  على 
حكار  ال�سيد  اأن  "فاي�سبوك"  الجتماعي 
اإطارات  مع  لقاء  اأجرى  له  املرافق  والوفد 
عر  النقل  لن�ساط  ال�سناعية  املنطقة 
احلديث  معهم  وتبادل  ببجاية  الأنابيب 
احليوية  املن�ساأة  ه��ذه  يعني  ما  كل  ح��ول 
الت�سال  ثقافة  تكري�س  اإط��ار  يف  وذل��ك 
املراقبة  قاعة  الوفد  زار  كما  املتوا�سل، 

ال�سحن  عوامة  و   OB1 الو�سول  ملحطة 
التي  لبجاية،  املحروقات  مليناء   SPM
احلجم  ذات  النفط  ناقالت  ب�سحن  ت�سمح 

الكبري دون الدخول اإىل امليناء.
ولدى زيارته للمديرية اجلهوية للخدمات 
الجتماعية، اأكد ال�سيد حكار و كذا الأمني 
على  ل�سوناطراك  الوطنية  للنقابة  العام 
الروؤية  تفعيل  يف  الب�سرية  امل��وارد  اأهمية 
اجلديدة املعتمدة من طرف املجمع، ح�سب 

ذات امل�سدر.
حكار  ال�سيد  اأ�ساد  ال��زي��ارة،  هذه  وخ��الل 
ال�سحة  اأع���وان  بذلها  التي  باملجهودات 
للحفاظ  الجتماعية  اخلدمات  ملديرية 
على �سحة العمال يف هذه املرحلة ال�سحية 
احلرجة التي تتميز  بتف�سي وباء فريو�س 

كوفيد-19.

مرافقة املتعاملني القت�شاديني لرفع 
حجم ال�شادرات  

منظمة "فاو" تدعو اىل تكثيف اجلهود
 لتج�شيد اجلدار الأخ�شر الفريقي

جمل�ش املناف�شة يدعو اإىل "اإعادة تاأهيل" مهامه

الرئي�ش املدير العام ل�شوناطراك يتفقد 
املنطقة ال�شناعية للنقل عرب الأنابيب ببجاية

�سدر يف العدد الأخري من اجلريدة 
يق�سي  رئا�سيا  مر�سوما  الر�سمية 
بنك  حمافظ  مهام  اإنهاء  مبوجبه 

اجلزائر لتكليفه بوظيفة اأخرى.
الرحمان  عبد  اأن  الإ�سارة  وجتدر 
احلكومي  التعديل  يف  ُع��ني  اأمي���ن 
لعبد  خلفا  للمالية  وزي��را  الأخ��ري 

الرحمان راوية.

�شدور مر�شوم 
اإنهاء مهام حمافظ 

بنك اجلزائر

اإقت�صاداالثنني  19  يونيو  2970/ 29  جوان  2020 املوافق لـ 08  ذو القعدة 061441
قدم جمل�س املناف�سة عدة مقرتحات "لإعادة تاأهيل" �سفته ومهامه من اأجل �سمان تطبيق 

فعال لقواعد املناف�سة وال�سفافية يف جميع الأن�سطة التجارية والقت�سادية يف اجلزائر.

من اأجل �سمان تطبيق فعال لقواعد املناف�سة وال�سفافية يف جميع الأن�سطة التجارية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

دائرة عني التوتة
بلدية عني التوتة

جتديد �لهيئة �لقيادية جلمعية حملية
املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف  ــوؤرخ  امل  06/12 رقــم  القانون  مبقت�سى 

باجلمعيات، مت اليوم: 24 جوان 2020 ت�سليم و�سل الت�سريح بتاأ�سي�ص اجلمعية
اجلمعية: جمعية حي عيني فولي�ص 2 ـ عني التوتة ـ

الكائن مقرها: عند ال�سيد حناين م�سعود رقم الباب 7 حي عني فولي�ص 2 ـ عني التوتة.

االأورا�س نيوز ـ العدد: 1579 االثنني  29  جوان  2020



البحث عن
 "ثقاللت املال"...

 حني يختلط اجل�شع 
بحب املغامرة 

اإ�سرائيل" خمططات  "مواجهة  ل�  وطنية  خطة  على  للتوافق  �سابق  بيان  يف  "حما�س" دعت 

يتناف�س 11 مر�سحا للفوز مبن�سب رئا�سة بولندا التي يبلغ عدد �سكانها 38 مليون ن�سمة

جمددا.. دعوة اأممية اإىل وقف دائم لإطلق النار يف ليبيا

مظاهرات ت�سامن مع فل�سطني �سد خطط "ال�سم" الإ�سرائيلية باإيطاليا

�سباح  ــنــدا،  بــول يف  الــنــاخــبــون  بـــداأ 
االقرتاع  �سناديق  اإىل  بالتوجه  اأم�ص، 

النتخاب رئي�ص البالد.
ال�ساعة  يف  االقرتاع  عملية  وانطلقت 
للعا�سمة  املحلي  بالتوقيت   07:00
م�ساًء،  التا�سعة  حتى  وت�ستمر  وار�سو، 
للفوز  مــر�ــســحــا   11 يــتــنــافــ�ــص  حــيــث 
عدد  يبلغ  التي  بولندا  رئا�سة  مبن�سب 

�سكانها 38 مليون ن�سمة.

املر�سحني  من  اأي  يتمكن  مل  حال  ويف 
فاإن  باملئة،  الـ50  حاجز  جتــاوز  مــن 
اجلولة الثانية �ستجري يف 12 جويلية 

القادم.
جرت  التي  الراأي  ا�ستطالعات  وت�سري 
املنتهية  الرئي�ص  ح�سول  اإىل  موؤخرا، 
ِقبل  من  املدعوم  دودا  اأندريه  واليته 
على  احلاكم،  والعدالة  القانون  حزب 

الناخبني. اأ�سوات  من  باملئة   42

العام  لالأمني  اخلا�سة  املمثلة  جــددت 
ــة  ــاب ــاالإن ــدة يف لــيــبــيــا ب ــح ــت ــــالأمم امل ل
�ستيفاين وليامز، اأول اأم�ص، الدعوة اإىل 
وقف  اإىل  الو�سول  يف  االإ�سراع  �سرورة 
دائم الإطالق النار وجتنيب ليبيا املزيد 

من القتل والدمار والتهجري.
املجل�ص  رئي�ص  لقائها  خالل  ذلك  جاء 
فائز  الــلــيــبــيــة  لــلــحــكــومــة  ــي  الــرئــا�ــس
روما،  االإيطالية  بالعا�سمة  ال�سراج، 
ال�سبت، ح�سب بيان للبعثة االأممية اإىل 
اللقاء  امل�سدر ذاته، تناول  ليبيا، ووفق 
ليبيا،  يف  ــاع  واالأو�ــس امل�ستجدات  اآخــر 
واملقابر  النفطية،  باملن�ساآت  يتعلق  وما 
يف  موؤخرًا  اكت�سفها  مت  التي  اجلماعية 

ترهونة.
ويف وقت �سابق اأم�ص، نقل بيان للمكتب 
الرئا�سي  املجل�ص  لرئي�ص  االإعــالمــي 
تاأكيدهما  ووليامز،  ال�سراج  الليبي، عن 
املواقع  عن  ــالق  االإغ رفــع  �سرورة  على 
يف  النفط  اإنــتــاج  وا�ستئناف  النفطية 
الوطنية  املوؤ�س�سة  اإ�سراف  حتت  ليبيا، 

للنفط )حكومية(.
موالون  اأغلق  املا�سي،  جانفي   17 ويف 

خلليفة حفرت ميناء الزويتينة )�سرق(، 
بدعوى اأن اأموال بيع النفط ت�ستخدمها 
احلكومة الليبية، املعرتف بها دوليا، كما 
وحقوال  موانئ  الحــق،  وقت  يف  اأغلقوا 
اإىل  النفط  مبوؤ�س�سة  دفــع  مــا  اأخـــرى، 

اإعالن حالة "القوة القاهرة" فيها.
وبلغ اإنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل 
مليون   1.22 ــئ،  ــوان وامل احلــقــول  غلق 
متطابقة  بيانات  وفــق  يوميا،  برميل 
ومنظمة  الليبية،  الــنــفــط  ملوؤ�س�سة 

البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك(.
يف �سياق مت�سل، بحث ال�سراج ووليامز، 
وجهود  ليبيا  يف  االأو�ــســاع  م�ستجدات 
االأمم املتحدة ال�ستئناف امل�سار ال�سيا�سي 
بناًء على خمرجات موؤمتر برلني وقرار 

للو�سول   ،"2510" رقم  االأمــن  جمل�ص 
البعثة  بيان  �ساملة، ح�سب  ت�سوية  اإىل 
للمقابر  االجتماع  تطرق  كما  االأممية، 
ترهونة  مبدينة  املكت�سفة  اجلماعية 
زرع  وكذلك  طرابل�ص(،  �سرق  )جنوب 
تخ�سع  كــانــت  �سكنية  مبناطق  ــغــام  األ
�سواحي  يف  حــفــرت،  ملي�سيا  ل�سيطرة 

العا�سمة الليبية.
اجلي�ص  اأعلن  اجلــاري،  جــوان   20 ويف 
190 جــثــة يف  الــعــثــور عــلــى  الــلــيــبــي، 
مبدينة  جماعية  ومقابر  م�ست�سفيات 
العا�سمة  جــنــوب  ومــنــاطــق  تــرهــونــة 

طرابل�ص، منذ 5 من ذات ال�سهر.
الليبي  ــص  ــ� ــي اجل ــق  ــق ح ومــــوؤخــــرا، 
كامل احلدود  اأبرزها حترير  انت�سارات 
وكامل  وترهونة،  لطرابل�ص،  االإداريــة 
الوطية  الغربي، وقاعدة  ال�ساحل  مدن 

اجلوية، وبلدات باجلبل الغربي.
دول  من  بدعم  حفرت،  ملي�سيا  و�سنت 
عربية واأوروبية، عدوانا على طرابل�ص، 
اأ�سقط  2019، ما  اأفريل   4 انطالقا من 
قتلى وجرحى بني املدنيني، بجانب دمار 

وا�سع.

اأم�ص،  اإيــطــالــيــة،  مــدن  عــدة  �سهدت 
مظاهرات راف�سة للخطط االإ�سرائيلية 
ب�ساأن �سم اأجزاء من ال�سفة الغربية يف 

فل�سطني املحتلة.
اأفـــراد  مــن  الــعــ�ــســرات  يف رومـــا جتمع 
واملت�سامنني  الفل�سطينية  اجلــالــيــة 
الفل�سطينية،  الق�سية  مع  االإيطاليني 
التاريخي،  "كامبيدوجليو"  مبــيــدان 
ـــتـــظـــاهـــر �ــــســــد خــــطــــط الـــ�ـــســـم  لـــل

االإ�سرائيلية.
املجتمع  ــ�ــص  ــي رئ قــــال  حـــديـــث  ويف 
�سلمان،  يو�سف  اإيطاليا،  يف  الفل�سطيني 
اجتمعوا  االإيطاليني  االأ�ــســدقــاء  اإن 

اإ�سرائيل  ل�سم  رف�سهم  عــن  للتعبري 
اأنهم  م�سيفا  املحتلة،  فل�سطني  الأرا�سي 
حقوق  لكافة  نعم  يقولون  كي  هناك 
بحقه  ولالعرتاف  الفل�سطيني،  ال�سعب 
ــا  واأوروب اإيطاليا  وملطالبة  العي�ص،  يف 
لتحقيق  فل�سطني  بــدولــة  بــاالعــرتاف 
مردفا  االأو�ـــســـط،  الــ�ــســرق  يف  الــ�ــســالم 
اأن  الفل�سطيني  ال�سعب  حــق  مــن  اأنـــه 
فل�سطينية  بدولة  اأرا�سيه  على  ينعم 

عا�سمتها القد�ص.
مدن  عــدة  �سهدت  ممــاثــل،  �سياق  ويف 
مع  ت�سامنا  مماثلة  مظاهرات  اإيطالية 
وتورينو  وجنوة  ميالنو  بينها  فل�سطني، 

وفلورن�سا وغريها.
ـــــوزراء  ــ�ــص ال ــي ــــوؤخــــرا، اأعـــلـــن رئ وم
نية  نتنياهو،  بنيامني  االإ�ــســرائــيــلــي 
وجميع  االأردن  غـــور  �ــســم  حــكــومــتــه 
بال�سفة  االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 
االإ�سرائيلية،  لل�سيادة  املحتلة  الغربية 
ال�سفة،  من  باملئة   30 ت�سل  مب�ساحة 
وردا على ذلك، اأعلن عبا�ص، اأن منظمة 
مع  االتفاقيات  مــن  حــل  يف  التحرير 

اإ�سرائيل ب�سبب قرار ال�سم.
فيما حذرت الكثري من الدول يف العامل 
ال�سالم  عملية  على  ال�سم  خماطر  من 

باملنطقة.

البولنديون يدلون باأ�سواتهم لنتخاب رئي�ض للبلد

تعهد الحتاد الأوروبي، اأول اأم�س، 
 4.9 ق��دره��ا  م�����س��اع��دات  بتقدمي 
من  املت�سررة  للدول  يورو،  مليارات 

تف�سي فريو�س كورونا.
رئي�سة  ل�����س��ان  ع��ل��ى  ذل���ك  ج���اء 
اأور���س��ول  الأوروب���ي���ة  املفو�سية 
يف  م�ساركتها  خالل  لين،  دير  فون 
عر  ك��ورون��ا،  ح��ول  دولية  فعالية 
تقنية "الفيديو كونفران�س"، حيث 
اأكدت دير لين، على �سرورة توفري 
للك�سف كورونا،  الفح�س  اختبارات 
لكافة  واللقاح  ال��ع��الج،  واإمكانية 
مكان  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  ال��ن��ا���س، 
على  م�سددة  اأعراقهم،  اأو  عي�سهم 
�سرورة التعاون مع منظمة ال�سحة 
الفريو�س،  مكافحة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 

واأهمية دعم ال�سعوب املحتاجة.
اأن  ال�������س���دد،  ه����ذا  يف  واأردف�������ت 
م��وؤ���س�����س��ات الحت�����اد الأوروب������ي 
يورو  مليارات   4.9 بتقدمي  تعهدت 
لتوفري  كورونا،  من  املت�سررة  للدول 

الفحو�س والعالج واللقاح.
حتت  املنظمة  الفعالية  اأن  ُيذكر 
عرفت  الدويل"  "الهدف  ���س��ع��ار 
ال�سيا�سيني  م��ن  العديد  م�ساركة 

وم�ساهري الفن.

بروك�سل تتعهد 
بـ 4.9 مليارات
 يورو للدول 

املت�سررة من كورونا

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

املركزية  اللجنة  �سر  اأمــني  وقــال 
اإن  رجــوب،  جربيل  "فتح"  حلركة 
اأيدي )فتح( ممدودة دائمًا للوحدة 
ــدة  ــوح ال واإن  ــفــوف،  ــ�ــس ال ور�ــــص 
الوطني  الن�سال  ركائز  اأهم  اإحدى 
الفل�سطيني، وال ميكن دونها الت�سدي 
لالحتالل ول�سفقة القرن، وخمطط 
ال�سم، متابعا اأن هذا الواقع اخلطري 
جانبًا  ننحي  اأن  جميعًا  منا  يتطلب 
يف  نتوحد  واأن  الداخلية،  خالفتنا 
الإ�سقاط  فل�سطينية  وطنية  جبهة 
ف�سعبنا  وال�سفقة،  ال�سم  موؤامرات 
معنا  يت�سامن  ــذي  ال والــعــامل  اأواًل 
اخلطوة  هذه  مثل  منا  ينتظر  اليوم 
احلا�سمة الإنهاء االنق�سام وا�ستعادة 

الوحدة الوطنية.
دعت  قــد  حما�ص،  حركة  وكــانــت 
حتقيق  اىل  اأم�ص،  اأول  لها  بيان  يف 

على  الفل�سطيني  املــوقــف  وحـــدة 
الداخلية،  الوحدة  تعزيز  طريق 
�ساملة  وطنية  خطة  على  والتوافق 
ملواجهة ومقاومة االحتالل، واإف�سال 
ا�سا�ص  كمنطلق  اخلطرية،  م�ساريعه 
يف انهاء وازالة االحتالل وا�ستعادة 

احلقوق الوطنية، كما دعت احلركة 
اىل عقد اجتماع قيادي وطني مقرر 
وطنية  اإ�سرتاتيجية  على  للتوافق 
�ساملة ملواجهة خمططات االحتالل 
ــا، وحتــقــيــق الــوحــدة  ــه ــت ــاوم ــق وم

الوطنية.

االنق�سام  يــ�ــســود   ،2007 ومــنــذ 
ال�سلطة  ــــي  ــــس اأرا� ــي،  ــس ــا� ــي ــس ــ� ال
الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة، بــ�ــســبــب خــالفــات 
ومل  و"فتح"،  "حما�ص"  حــركــتــي 
تفلح و�ساطات واتفاقات عديدة يف 

اإنهائه.
ــن رئــيــ�ــص الــــوزراء  ومـــوؤخـــرا، اأعــل
نتنياهو،  بــنــيــامــني  ــرائــيــلــي  االإ�ــس
االأردن  غـــور  �ــســم  حــكــومــتــه  نــيــة 
االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  وجميع 
لل�سيادة  املحتلة  الغربية  بال�سفة 
 30 ت�سل  مب�ساحة  االإ�سرائيلية، 

باملئة من ال�سفة الغربية.
الرئي�ص  ــن  اأعــل ـــك،  ذل عــلــى  وردا 
ال�سهر  عبا�ص،  حممود  الفل�سطيني 
اأن منظمة التحرير يف حل  املا�سي، 
ب�سبب  اإ�سرائيل  مع  االتفاقيات  من 

قرار ال�سم.
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5 عنا�سر من االأمن االأفغاين و4 م�سلحني من حركة  قتل 
�سمايل  قندوز  بوالية  الطرفني  بني  ا�ستباكات  يف  طالبان 

البالد.
يف  مرادي،  اهلل  ع�سمت  قندوز،  والية  متحدث  واأفاد 
االأمن  قوات  بني  ا�ستباكات  باندالع  لل�سحافة،  ت�سريح 
�سنه  هجوم  اإثر  �ساحب"  "اإمام  ببلدة  طالبان  وم�سلحي 
اأن  موؤكدا  قوت�سه"،  "بهمال  مبنطقة  خمفر  على  امل�سلحون 
واإ�سابة  اأمنية،  عنا�سر   5 مقتل  عن  اأ�سفرت  اال�ستباكات 

عن�سر اآخر بجروح، ومقتل 4 م�سلحني من طالبان.
وحتى ال�ساعة مل ت�سدر طالبان بيانا حول اال�ستباكات.

نيودلهي،  الهندية  العا�سمة  يف  الذعر  من  حالة  ت�سود 
ب�سبب غزو اأ�سراب اجلراد، اإحدى املناطق املحاذية لها.

وبح�سب �سحيفة حملية، فاإن مدينة جوروجرام جنوبي 
حيث  اجلراد،  الأ�سراب  اجتياحا  اأم�ص  �سهدت  العا�سمة، 
اأظهرت مقاطع فيديو ن�سرتها و�سائل اإعالم حملية، انت�سار 
ع�سرات االآالف من اجلراد، وهي تتقدم باجتاه نيودلهي، ما 

اأدى اإىل حالة من الهلع يف العا�سمة.
املناطق  يف  الق�سوى  الطوارئ  حالة  ال�سلطات  واأعلنت 
اجلنوبية والغربية من العا�سمة، حت�سبا الأي تقدم حمتمل 

الأ�سراب اجلراد.

اعرت�ست مقاتالت اأمريكية، اأم�ص، 4 طائرات رو�سية، بالقرب 
من �سواحل والية "اأال�سكا" �سمايل الواليات املتحدة.

اأن  "نوراد"،  ال�سمالية  الأمريكا  اجلوي  الدفاع  قيادة  وقالت 
4 طائرات  22"، اعرت�ست  "اإف-  اأمريكية من طراز  مقاتالت 
اأن  م�سيفة   ،"142 يو-  تي  "توبوليف  طراز  رو�سية  ا�ستطالع 
قبالة  بحريا  ميال   65 بعد  على  حلرّقت  الرو�سية  الطائرات 

�سواحل اأال�سكا، ملدة 8 �ساعات.
والرو�سية،  االأمريكية  الطائرات  بني  املواجهة  هذه  وتعترب 
جوان   27 منذ  نوعها،  من  العا�سرة  هي  اأال�سكا،  �سواحل  قرب 

.2019

ذكر م�سوؤولون اأن ما ال يقل عن �سخ�سني قتال واأ�سيب اأربعة 
اآخرون يف وقت متاأخر من م�ساء اأول اأم�ص يف اإطالق نار مبركز 
بالف  ريد  يف  بالتجزئة  للبيع  مارت  وول  ل�سركة  تابع  توزيع 

بكاليفورنيا.
ال�ساعة  بداأ  احلادث  اإن  املحلية  ال�سرطة  قائد  مكتب  وقال 
م�ساعد  اأفاد  حيث  الهادي،  املحيط  بتوقيت  م�ساء   3:30
حول  بالدوران  قام  املهاجم  اإن  تيهاما  مقاطعة  �سرطة  قائد 
املبنى  ي�سدم  اأن  قبل  مرات  اأربع  التوزيع  مركز  �سيارات  ماأرب 

ب�سيارته ويفتح نريان بندقيته ن�سف االآلية.

و5  ماليني   10 العامل  يف  كورونا  بفريو�ص  امل�سابني  عدد  بلغ 
اآالف و450، وفق معطيات حديثة.

املخت�ص   "Worldometer" موقع  معطيات  واأظهرت 
راأ�ص  على  املتحدة  الواليات  اأن  الفريو�ص،  اإح�ساءات  بر�سد 
وتلت  حالة،  و648  األفا  و581  مبليونني  امل�سابني  قائمة 
األفا و214  الواليات املتحدة، كل من الربازيل مبليون و284 
األفا و331،   529 األفا و646، والهند  بـ627  اإ�سابة، ورو�سيا 

ثم بريطانيا 310 اآالف و250.
وجاءت �ساد�سة، اإ�سبانيا بـ295 األفا و549 اإ�سابة، ثم بريو 
 240 واإيطاليا  و766،  األفا   267 وت�سيلي  و364،  األفا   272

األفا و136، واإيران 220 األفا و180.

اأ�سراب اجلراد تن�سر "الذعر" يف 
العا�سمة الهندية

مقاتلت اأمريكية تعرت�ض 4 طائرات 
رو�سية قرب �سواحل األ�سكا

قتيلن واأربعة م�سابني يف اإطلق نار 
مبركز جتاري بكاليفورنيا

م�سابو كورونا يف العامل يفوقون 
مليني  10

مقتل 5 عنا�سر اأمن با�ستباكات مع 
طالبان باأفغان�ستان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
"ال�سم" قرار  مواجهة  "حما�ض" لـ"الوحدة" يف  بدعوة  "فتح" ترحب 
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جــيدو

ع. بع. ب

اأ�سارت "االأورا�ص نيوز" يف اأعدادها ال�سابقة التفاق روؤ�ساء اأندية الق�سم الثاين هواة لعقد اجتماع فيما بينهم من 
اأجل اتخاذ قرار يتمثل يف رف�سهم الإنهاء ما تبقى من عمر البطولة لعدة اعتبارات وح�سب اأخر االأخبار املتعلقة بهذا 
االجتماع فاإنه مت تعني املكان والزمان، حيث مت االتفاق بني روؤ�ساء االأندية على االلتقاء يف عا�سمة االأورا�ص بداية 
البطولة  ال�ستئناف  العودة  رف�سهم  يف  يتمثل  قرار  تت�سمن  جماعية  ب�سفة  وثيقة  على  والتوقيع  القادم  االأ�سبوع 

و�سرورة اعتماد النتائج احلالية. 

جمل�ص  رئي�ص  بقيادة  �سطيف  وفاق  اإدارة  عقدت 
مع عدد  مو�سعا  اإجتماعا  اأعراب  االإدارة عزالدين 
اأم�سية  من الالعبني القدامى للفريق مبقر النادي 
ظل  يف  النادي  اأو�ساع  تباحث  اأجل  من  اأم�ص  اأول 
وطالب  الفريق،  منها  يعاين  التي  الكثرية  امل�ساكل 
الالعبون القدامى ب�سرورة تدخل ال�سلطات املعنية 
من اأجل منح الوفاق �سركة راعية على غرار باقي 
الفرق االأخرى، وخالل االجتماع الذي دام قرابة 
03 �ساعات كاملة اأعلن الالعبون القدامى يف �سورة 
كل من زرقان، بن جاب اهلل، مهداوي وغريهم عن 
مطالبتهم  مــع  للوفاق  احلالية  لــــالإدارة  دعمهم 
بت�سكيل جلنة خا�سة من اأجل مقابلة الوايل حممد 
من  خالدي  والريا�سة  ال�سباب  وزير  وكذا  بلكاتب 
اأجل اإبالغهما بامل�ساكل التي يتخبط فيها الفريق.

ووقع الثنائي املتاألق يف �سفوف رديف وفاق �سطيف 
بلباي وميهادة عقدا �ساري املفعول مع وفاق �سطيف 
املبادرات  �سياق  يف  وهــذا   ،2025 �سنة  غاية  اإىل 
التي تقوم بها اإدارة الفريق من اأجل احلفاظ على 
العنا�سر املتاألقة يف الفئات ال�سبانية والتي تاألقت 
ب�سكل بارز خالل املو�سم الفارط على غرار الثنائي 
ترقية  يتم  اأن  املنتظر  من  حيث  وميهادة،  بلباي 
الثنائي اإىل �سنف االأكابر يف حال اقتناع الطاقم 

الفني بخدماتهما.
اإىل  اليوم  نهار  الــوفــاق  م�سريي  اأنــظــار  وتتوجه 
اجتماع املكتب الفدرايل للنظر يف ق�سية اإ�ستئناف 
نحو  االأمور  ت�سري  حيث  عدمه،  من  اجلاري  املو�سم 
على  احل�سول  واإنتظار  الق�سية  يف  الف�سل  تاأجيل 
وزارة  ــذا  وك والريا�سة  ال�سباب  وزارة  موافقة 
املناف�سة  توقيف  عن  االإعـــالن  اأجــل  من  ال�سحة 

للتعامل  املنا�سبة  ال�سيغة  على  االإتفاق  اإنتظار  يف 
ال�سابق  الــالعــب  ويــتــواجــد  الو�سعية،  ــذه  ه مــع 
اأجل  من  امل�ست�سفى  يف  حاليا  قعقع  اإدري�ص  للوفاق 
اإت�سال  اأو  اإلتفاتة  اأي  يجد  مل  حيث  العالج  تلقي 
لالإ�ستف�سار عن �سحته من طرف اإدارة الوفاق رغم 
كل ما قدمه للنادي خالل الفرتة التي تقم�ص فيها 

األوان الوفاق.

عن  دلــهــوم  كــرمي  �سطيف  لــوفــاق  امل�ساعد  املـــدرب  حتــدث 
تقييمه للعمل املنجز من طرف الالعبني خالل فرتة توقف 
فريو�ص  ب�سبب  كاملة  اأ�سهر   03 ــاوزت  جت والتي  املناف�سة 
كورونا، وقال التقني التون�سي اأن االأمور ت�سري ب�سورة عادية 
التدريبات  خالل  الالعبني  بني  املوجود  التناف�ص  خالل  من 
اأن الطاقم الفني منح  اأخر  الفردية، واأكد دلهوم من جانب 
الذي  للظرف  تقديرا  �سهرية  اأجــرة  عن  للتنازل  املوافقة 
مير به الفريق يف ظل توقف املناف�سة ب�سبب فريو�ص كورنا 
ب�سبب  �سهرية  اأجــرة  عن  :"تنازلنا  بالقول  دلهوم  واأ�ساف 

االأزمة املالية ولكن ننتظر ت�سوية امل�ستحقات العالقة".
على  الكوكي  نبيل  ــدرب  امل موافقة  ق�سية  بخ�سو�ص  اأمــا 
فعال  منح  مواطنه  اأن  دلهوم  فقال  الوفاق  مع  العقد  جتديد 
اأخر  ملو�سم  ال�سطايفية  الت�سكيلة  مع  البقاء  على  املوافقة 
الكوكي  :"نبيل  بالقول  مو�سحا  االأن  حلد  تر�سيم  دون  لكن 
العقد"،  تفا�سيل  وينتظر  ر�سمي  �سيء  ال  لكن  موافقته  منح 

وتطرق دلهوم اإىل االإ�سرتاتيجية التي يرغب الطاقم الفني 
والت�سريحات  االإنتدابات  بعملية  يتعلق  فيما  اإتباعها  يف 
خالل املو�سم القادم قائال يف هذا ال�سدد :"نريد املحافظة 
على التعداد احلايل واالإ�ستقدامات �ستقت�سر على عن�سر اأو 
فريق  من  متاألقني  بالعبني  الفريق  تدعيم  مع  فقط  اثنني 

الرديف".
املتعلقة  ـــار  االأخـــب كــل  دلــهــوم  املــ�ــســاعــد  املــــدرب  ــفــى  ون
باالإت�ساالت اجلارية مع عدد من الالعبني الإنتدابهم خالل 
ال�سدد :"االأ�سماء  ال�سيفية وقال يف هذا  التحويالت  فرتة 
املتداولة يف ال�سحافة مل يت�سل بها املدرب الكوكي ومل مننح 
اأي ا�سم لالإدارة حلد ال�ساعة"، ويرى املدرب امل�ساعد للكوكي 
ال�ساحة  على  فقط  لي�ص  كلمته  قول  على  قادر  الوفاق  اأن 
املحلية بل وحتى على امل�ستوى القاري يف ظل التطور الهائل 
دلهوم  وقــال  الــفــارطــة  الــفــرتة  خــالل  الفريق  م�ستوى  يف 

:"الوفاق قادر على قهر اأي فريق حمليا واإفريقيا". 

العودة  اأن  مليلة  عني  جمعية  فريق  اإدارة  تــرى 
ال�سائقة  للمناف�سة �ستكون جد �سعبة، وذلك ب�سب 
املو�سم،  بداية  منذ  الــنــادي  يعي�سها  التي  املالية 
�ستكون  الــذي  ال�سحي  الربتوكول  اإىل  باالإ�سافة 
تاأزمي  من  زاد  ما  وهــو  بتطبيقه،  ملزمة  االأنــديــة 
على  "ال�سام"  قـــدرة  بــعــدم  قيا�سا  اأكـــر  الــو�ــســع 
اإرهاق  �ساأنه  من  هذا  فكل  بنوده  باأغلب  االإلــتــزام 
بالن�سبة  ال�سيما  ال�سغط،  حتت  وو�سعها  االإدارة 
كورنا  وباء  من  الالعبني  بحماية  املتعلقة  للتدابري 
على  ف�سال  دوريــة،  حتاليل  اإجــراء  اإىل  وحاجتهم 
تغيري  ــرف  غ يف  التباعد  �ــســرط  حتقيق  ــرورة  �ــس
خالل  اأو  التدريبات  اإىل  التنقل  خالل  اأو  املالب�ص 
بن  �سداد  بقيادة  الفريق  اإدارة  تزال  كما  املباريات 
الو�سية  اجلهات  من  الر�سمي  االإعالن  ترتقب  �سيد 

تعلق  حيث  اجلـــاري،  الــكــروي  املو�سم  م�سري  حــول 
اآماال كبرية على قرار باإنهاء املو�سم ب�سفة ر�سمية، 
اإدراكا منها على اأن اأي قرار اأخر من �ساأنه اأن يوؤدي 
بالفريق اإىل متاهات اأكرب منه، يف ظل تعذر اإيجاد 
حلول للو�سع املايل املتاأزم الذي �سيكون اأكرب عقبة 

اأمام اإدارة الفريق.
بن  �سداد  الفريق  رئي�ص  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  وجتــدر 
�سيد خالل االإجتماع االأخري لرئي�ص الرابطة عبد 
الكرمي مدوار مع نوادي ال�سرق يف الرابطة االأوىل 
عن  له  وحتــدث  الهواة  فرق  ممثلي  وكــذا  والثانية 
مطالبه  وجــدد  للفريق  ال�سعبة  املالية  الو�سعية 
بخ�سو�ص ق�سية االأزمة املالية الكبرية التي يعي�ص 
فيها الفريق املليلي على اأن الفريق من حقها احل�سول 

على دعم كايف من �سركة وطنية.

خيار  عن  االإعــالن  العلمة  مولودية  اإدارة  تنتظر 
الريا�سي  للمو�سم  بالن�سبة  البي�ساء،  البطولة 
التي  الــكــبــرية  ال�سعوبات  اإىل  بالنظر  احلـــايل 
ت�سادف االأندية عند تطبيق الربوتوكول ال�سحي، 
خالل  الفريق  م�سريو  �سرحه  الــذي  االأمـــر  وهــو 
ال�سرقية،  اجلهة  اأندية  لروؤ�ساء  االأخري  االجتماع 
مدوار  الكرمي  عبد  املحرتفة  الرابطة  رئي�ص  مع 
امل�سريون  واأع�ساء مكتبه مبدينة ق�سنطينة، وقال 
خيار  توؤيد  ا�ستثناء  دون  من  االأنــديــة  جميع  اإن 
املو�سم االأبي�ص، وهو ذات املقرتح الذي قدمه املدرب 

م�سطفى �سبع.
واأكد املناجري العام للفريق حمال �سعد هالل اأن ما 
يتم تداوله عن جلوء عدد من الالعبني اإىل جلنة 
املنازعات للمطالبة مب�ستحقاتهم واأوراق ت�سريحهم 
ال�سحة،  لها من  اأ�سا�ص  اإ�ساعات ال  يعد  الفريق  من 
م�سيفا اأن الق�سايا الوحيدة املتواجدة على م�ستوى 
جلنة النزاعات تخ�ص الالعبني ال�سابقني واأكد ذات 
املتحدث اأن االإدارة العلمية اأعدت ملف متكامل من 

اأجل الدفاع عن حقوق الفريق يف هذه الق�سايا.
وتتوا�سل الرتتيبات من قبل اإدارة النادي الهاوي 

يف  للفريق  العادية  العامة  اجلمعية  عقد  اأجل  من 
الفرتة املقبلة وهذا يف الوقت الذي مل يتم التاأكيد 
لل�سركة  العامة  اجلمعية  عقد  موعد  من  بعد  فيه 
مكتب  حل  عن  الدائر  احلديث  ورغــم  التجارية، 
املحلية  ال�سلطات  قبل  من  للبابية  الهاوي  النادي 
الرتكيبة  بخ�سو�ص  غام�سة  تبقى  االأمــور  اأن  اإال 
ع�سوا،   23 ت�سم  والتي  العامة  للجمعية  احلالية 
اإعادة  اإمكانية  من  االآن  حلد  التاأكد  يتم  مل  حيث 
بالرتكيبة  االحتفاظ  اأو  جديدة  تركيبة  ت�سكيل 

احلالية. 

عبد  التلم�ساين  التقني  ر�سم 
التحاقه  عــمــراين  الــقــادر 

بـــالـــعـــار�ـــســـة الــفــنــيــة 
على  واأم�سى  لل�سباب 

وذلك  ملو�سمني  عقد 
مع  مفاو�سات  بعد 
رجـــــراج وجمـــوج 

ـــة  ـــق ـــواف وبـــــعـــــد م
على  "االأبار"  �سركة 

وينتظر  ــعــقــد  ال بــنــود 
بني  م�سرتك  اإجتماع  عقد 

ـــام  االأي يف  ــــدرب  وامل االإدارة 
ــيــة  الــقــادمــة لــلــ�ــســروع يف الــرتتــيــبــات االأول
والتنظيمية الإ�ستكمال هذا املو�سم اأو للمو�سم 
اجلديد، مع �سبط خارطة الطريق، ما يوؤكد 
املو�سم  اأخطاء  تفادي  على  الطرفني  حر�ص 
اإدارة  من  مقرب  م�سدر  اإىل  واإ�ستنادا  املا�سي، 
ر�سد  على  �سيعمالن  الرجلني  فــاإن  ال�سباب، 
الزاد  حيث  من  خا�سة  الفريق،  احتياجات 
ركائز  مع  املفاو�سات  يف  وال�سروع  الب�سري، 
املو�سم املا�سي، يف حماولة الإقناعهم بالبقاء، 

عملية  يف  االنــطــالق  جانب  اإىل 
يريدها  ــي  ــت ال االنـــتـــدابـــات 
نوعية،  تكون  اأن  عــمــراين 
اجلهاز  ملطالب  وت�ستجيب 
النقائ�ص  وفــق  الفني، 
من  عليها  وقــف  التي 
املقال  املــدرب  تقرير 

خوذة.
وخــالل  اأخـــر  �سياق  ويف 
ــاع رئــيــ�ــص الــرابــطــة  ــم ــت اإج
ال�سرق  فرق  روؤ�ساء  مع  مــدوار 
�سرح رجراج عن رغبته يف اإكمال 
املو�سم الريا�سي احلايل، حتى ي�سمن الفريق 
اإلغاء  �سيتقبل  باأنه  قال  ولكنه  قارية  مرتبة 
قدم  كما  االأمثل  احلل  هو  كان  اإن  البطولة، 
مقرتحاته  رجـــراج  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
املو�سم  اإكمال  �سرورة  وهو  الرابطة  مل�سوؤويل 
اأن  رغــم  الــبــطــولــة،  ا�ستكمال  قـــرار  ودعـــم 
لكن  �سهال،  اأمــرا  يكون  لن  املناف�سة  ا�ستئناف 
�سرنفع التحدي واإكمال املو�سم وخطف مرتبة 

قارية.

ق�سنطينة  مبدينة  الريا�سية  االأ�سرة  فقدت 
ق�سنطينة  ل�سباب  ال�سابق  الالعب  االأم�ص  نهار 
حميد بــن رابــح الــذي فــارق احلــيــاة عــن عمر 
مبقربة  ــرى  ال وري  مت  حيث  �سنة،   45 ناهز 
زواغي ظهرية االأم�ص بح�سور جمع من امل�سريين 
والالعبني ال�سابقني للفريق، ويعترب املرحوم بن 

رابح املعروف بت�سمية "قورديو".
 )1970 مواليد  )من  رابح  بن  الفقيد  ويعترب 
من اأبرز االأ�سماء التي تقم�ست األوان املولودية 
التي  ال�سنوات  طــوال  الفريق  اأفــراح  و�سنعت 
ق�ساها مع النادي يف الفرتة التي اأعقبت تتويج 
الفريق بلقب البطولة الوطنية حيث �سكل اإىل 
بوعي�سة،  �سحنون،  بن  احلار�ص  من  كل  جانب 
بونعا�ص، حوحو، بوقندورة، عكري�ص، قربوعة 
ومتكنت  البطولة  يف  قوية  ت�سكيلة  بارو  وعمر 
�سنة  افريقية  مناف�سة  يف  امل�ساركة  من  حتى 

.2001
كما تقم�ص املرحوم بن رابح اأي�سا األوان اجلار 
عني  اإحتـــاد  تب�سة،  اإحتـــاد  ق�سنطينة،  �سباب 
حيث  �سكيكدة،  و�سبيبة  باتنة  �سباب  البي�ساء، 
امتد م�سواره الريا�سي على مدى 22 �سنة كاملة 
 2006 �سنة  املــالعــب  اعــتــزال  يقرر  اأن  قبل 
واالبتعاد عن كرة القدم نهائيا بعد م�سوار حافل 

رغم عدم متكنه من احل�سول على االألقاب. 

وفقا للمعطيات احلالية 
ال�سابق  الــرئــيــ�ــص  بـــات 
ــق اأمـــــل مـــروانـــة  ــري ــف ل
طريق  يف  ميدون  رم�سان 
اإىل  ـــعـــودة  ـــل ل مـــفـــتـــوح 
ــو  رئــا�ــســة الــفــريــق وه
مـــن قبل  ــــذي غـــــادرا  ال
ال�سلطات  من  ــرار  ق بعد 
وتاأتي  الوالئية  املحلية 
املحتملة  الــعــودة  هـــذه 
املرت�سحني  غــيــاب  اإىل 
ــة  رئــا�ــس يف  الـــراغـــبـــني 
الفريق الذي مت ت�سيريه 
ــذا املــو�ــســم عــن طريق  ه

انتهت  الذي  �سحراوي  ح�سان  بقيادة  ديركتوار  تعني 
مهمته رفقة اأع�سائه وفقا ملا تن�ص عليه املدة القانونية 
وباحلديث عن عودة ميدون فاإن هذا االأخري يرف�ص اأن 
تكون عودة بدون �سروط اأبرزها اإنهاء ال�سراع القائم 
بينه وبني رئي�ص البلدية الذي اأدى اإىل تدهور و�سعية 
الفريق حيث وكما يعلم اجلميع فاإن هذا االأخري كان قد 
رف�سا يف وقت من االأوقات تدعيم خزينة االأمل ماديا 
الذي  االإ�سكال  وهو  النادي  راأ�ــص  على  ميدون  دام  ما 

ا�سرتط الرئي�ص ال�سابق باإنهائه.
الفريق  خلف  معه  االلتفاف  اإىل  اجلميع  دعــا  كما 
ويبقى  الــثــانــيــة  ــرابــطــة  ال اإىل  اإعـــادتـــه  اأجـــل  ــن  م
اأع�ساء  وبقيادة  احلالية  االإدارة  فاإن  بالذكر  اجلدير 
املايل  التقرير  اإعداد  على  موؤخرا  اأقدموا  الديركتوار 

�سيتم  الــــذي  واالأدبـــــي 
اجلمعية  خــالل  عر�سه 
�ستنعقد  الــتــي  الــعــامــة 
القليلة  االأيـــــام  خـــالل 
بن�سبة  والتي  القادمة 
كبرية �ستعلن عن ت�سكيل 
ـــة الـــرت�ـــســـيـــحـــات  جلـــن
اأجل  من  الطعون  وجلنة 
ملفات  جمع  يف  ال�سروع 
الرت�سح  يف  ــني  ــب ــراغ ال
ــا من  ــرن ــس ــي كــمــا اأ� ــت وال
على  تقت�سر  اأن  املرتقب 
رم�سان  ال�سابق  الرئي�ص 

ميدون فقط. 

رم�صان ميدون: "�أنا م�صتعد للعودة لرئا�صة البيام 
وم�صلحة �لفريق فوق كل �عتبار"

لرئا�سة  الرت�سح  االأخري عن رغبته يف  عرب ميدون يف 
الفريق املو�سم القادم واأنه ميتلك برناجما ثريا باإمكانه 
قيادة ''البيام'' اإىل تغيري اأهدافها من اللعب على البقاء 
اإىل حتقيق ال�سعود للعودة �سريعا اإىل الرابطة الثانية 
اجلمعية  موعد  حتديد  هو  حاليا  ينتظره  ما  اأن  وقال 
من  ''اأوؤكـــد  م�سيفا:  اخلا�ص  ملفه  لو�سع  االنتخابية 
االإمكانيات  كامل  ويل  ''االأمــل''  تراأ�ص  يف  رغبتي  االآن 
التي ت�سمح يل بتحقيق نتائج ت�سعد االآالف من االأن�سار 
لكن ب�سرط اأن يعلن اجلميع ا�ستعداده خلدمة الفريق 

وو�سع م�سلحة البيام فوق كل اعتبار".

عقد اأول اأم�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة اأهلي 
م�سغر  اجتماع  حمادي  بن  اأني�ص  الــربج 
نقاط  وعــدة  الــنــادي  و�سعية  ملناق�سة 
توقف  ظل  يف  الفريق  مب�ستقبل  تتعلق 
البطولة منذ مدة طويلة، وهو االجتماع 
بوزناد  نذير  العام  املدير  ح�سره  الــذي 
واملدرب الرئي�سي بالل دزيري وكذا ع�سو 
جمل�ص االإدارة جمال م�سعودان، حيث مت 
اخلروج بعدة قرارات من هذا االجتماع.

النقطة االأبرز يف هذا االجتماع  وكانت 
من  النادي  مبوقف  املتعلقة  الق�سية  هي 
ا�ستئناف البطولة من عدمها، حيث اأكدت 
ا�ستحالة  من  موقفها  عن  النادي  اإدارة 
اال�ستئناف وذلك لعدة اأ�سباب مو�سوعية 
الو�سعية  وكذلك  العام  ال�سالح  يف  ت�سب 
ــا،  كــورون بجائحة  املتعلقة  ال�سحية 
وتبقى ال�سركة حمرتمة الأي قرار ي�سدر 

من ال�سلطات العمومية.
الالعبني  و�سعية  ت�سوية  يخ�ص  وفيما 
للفريق،  ال�سعبة  املالية  للو�سعية  ونظرا 
مع  االإجــتــمــاع  الــنــادي  رئي�ص  قــرر  فقد 

من  ابــتــداء  الفني  والــطــاقــم  الالعبني 
طرق  يف  للنظر  القادم  جويلية   18 يوم 
فيما  ــا  اأم العالقة،  امل�ستحقات  ت�سوية 
يخ�ص و�سعية ملعب 20 1955 املغلق منذ 
مباراة الداربي اأمام وفاق �سطيف يف اإطار 

اإدارة ل�شام تنتظر قرار ال�شلطات العليا حتديد الـ23 من �شهر جويلية موعدا لعقد اجلمعية العامة للم�شاهمني 
بخ�شو�ش م�شري البطولة

اأو�شاع "لبيام" تر�شح ميدون للعودة 
لرئا�شة الفريق 

وفاة الالعب ال�شابق 
للموك حميد بن رابح 

الإدارة تنتظر الإعالن عن اإنهاء املو�شم 

عمراين ير�شم عقده مع ال�شيا�شي 
ملو�شمني والإدارة تاأمل يف عودة املناف�شة 

قدامى الوفاق يطالبون ب�شركة وطنية لرعاية الفريق

اجتماع مرتقب مطلع الأ�شبوع القادم بباتنة 
بني روؤ�شاء اأندية الق�شم الثاين هواة  

كرمي دلهوم )املدرب امل�شاعد(:
 "الوفاق قادر على قهر اأي فريق حمليا وقاريا"
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جمعية عني مليلة

اأمل مروانة

اأهلي الربج

مولودية العلمة

�سباب ق�سنطينة

وفاق �سطيف 

فقد تقرر مرا�سلة مدير ال�سباب والريا�سة للوالية 
اأقرب  يف  امللعب  ومــرافــق  اأر�سية  تهيئة  اأجــل  من 
الن�ساط  ا�ستاأنف  قــرار  حال  يف  وهــذا  ممكن  وقت 
تنقل  لتفادي  وهذا  املقبلة  الفرتة  خالل  الريا�سي 
الفريق اإىل مالعب املدن املجاورة الإجراء املقابالت 

والتدريبات.
االأهلي  اإدارة  طــرف  من  ال�سادر  البيان  وح�سب 
املعنيني  الالعبني  قائمة  على  االإعــالن  �سيتم  فاإنه 
ــام  االأي غ�سون  يف  اجلــديــد  للمو�سم  باالإ�ستئناف 
القليلة املقبلة بعد اأن قدم املدرب بالل دزيري قائمة 
بخدماتهم  االإحتفاظ  يف  يرغب  الذين  الالعبني 
كما  باملغادرة،  املعنيني  الالعبني  قائمة  عن  ف�سال 
اأكدت اإدارة االأهلي اأي�سا اأنه �سيتم ترقية جمموعة 
�سمن  الرديف(  �سنف  )من  ال�سباب  الالعبني  من 
اإطار  يف  اجلديد  املو�سم  من  اإبتداء  االأكابر  فريق 

�سيا�سة الت�سبيب التدريجي للتعداد.
العامة  اجلمعية  انعقاد  موعد  حتديد  مت  كما 
 2020 جويلية   23 اخلمي�ص  ــوم  ي للم�ساهمني 
بال�سنة  اخلا�ص  واملــايل  ــي  االأدب التقرير  لتقدمي 
اأ�سغال  جـــدول  يت�سمن  كــمــا   ،2019 الــفــارطــة 
بالو�سعية  متعلقة  نقاط  عدة  مناق�سة  اجلمعية 
ال�سراع  ظل  يف  ال�سيما  لل�سركة  واملالية  القانونية 
رما�ص  احلوا�ص  الهاوي  النادي  رئي�ص  مع  املتوا�سل 
لفائدة  االأ�سهم  من  ح�سته  عن  تنازله  بخ�سو�ص 

رئي�ص ال�سركة التجارية لالأهلي. 

عبد الهادي. ب

بدري. ع

بدري. ع

مولودية ق�سنطينة 

اأحمد اأمني. ب  اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 



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

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

ع. بع. ب

اأ�سارت "االأورا�ص نيوز" يف اأعدادها ال�سابقة التفاق روؤ�ساء اأندية الق�سم الثاين هواة لعقد اجتماع فيما بينهم من 
اأجل اتخاذ قرار يتمثل يف رف�سهم الإنهاء ما تبقى من عمر البطولة لعدة اعتبارات وح�سب اأخر االأخبار املتعلقة بهذا 
االجتماع فاإنه مت تعني املكان والزمان، حيث مت االتفاق بني روؤ�ساء االأندية على االلتقاء يف عا�سمة االأورا�ص بداية 
البطولة  ال�ستئناف  العودة  رف�سهم  يف  يتمثل  قرار  تت�سمن  جماعية  ب�سفة  وثيقة  على  والتوقيع  القادم  االأ�سبوع 

و�سرورة اعتماد النتائج احلالية. 

جمل�ص  رئي�ص  بقيادة  �سطيف  وفاق  اإدارة  عقدت 
مع عدد  مو�سعا  اإجتماعا  اأعراب  االإدارة عزالدين 
اأم�سية  من الالعبني القدامى للفريق مبقر النادي 
ظل  يف  النادي  اأو�ساع  تباحث  اأجل  من  اأم�ص  اأول 
وطالب  الفريق،  منها  يعاين  التي  الكثرية  امل�ساكل 
الالعبون القدامى ب�سرورة تدخل ال�سلطات املعنية 
من اأجل منح الوفاق �سركة راعية على غرار باقي 
الفرق االأخرى، وخالل االجتماع الذي دام قرابة 
03 �ساعات كاملة اأعلن الالعبون القدامى يف �سورة 
كل من زرقان، بن جاب اهلل، مهداوي وغريهم عن 
مطالبتهم  مــع  للوفاق  احلالية  لــــالإدارة  دعمهم 
بت�سكيل جلنة خا�سة من اأجل مقابلة الوايل حممد 
من  خالدي  والريا�سة  ال�سباب  وزير  وكذا  بلكاتب 
اأجل اإبالغهما بامل�ساكل التي يتخبط فيها الفريق.

ووقع الثنائي املتاألق يف �سفوف رديف وفاق �سطيف 
بلباي وميهادة عقدا �ساري املفعول مع وفاق �سطيف 
املبادرات  �سياق  يف  وهــذا   ،2025 �سنة  غاية  اإىل 
التي تقوم بها اإدارة الفريق من اأجل احلفاظ على 
العنا�سر املتاألقة يف الفئات ال�سبانية والتي تاألقت 
ب�سكل بارز خالل املو�سم الفارط على غرار الثنائي 
ترقية  يتم  اأن  املنتظر  من  حيث  وميهادة،  بلباي 
الثنائي اإىل �سنف االأكابر يف حال اقتناع الطاقم 

الفني بخدماتهما.
اإىل  اليوم  نهار  الــوفــاق  م�سريي  اأنــظــار  وتتوجه 
اجتماع املكتب الفدرايل للنظر يف ق�سية اإ�ستئناف 
نحو  االأمور  ت�سري  حيث  عدمه،  من  اجلاري  املو�سم 
على  احل�سول  واإنتظار  الق�سية  يف  الف�سل  تاأجيل 
وزارة  ــذا  وك والريا�سة  ال�سباب  وزارة  موافقة 
املناف�سة  توقيف  عن  االإعـــالن  اأجــل  من  ال�سحة 

للتعامل  املنا�سبة  ال�سيغة  على  االإتفاق  اإنتظار  يف 
ال�سابق  الــالعــب  ويــتــواجــد  الو�سعية،  ــذه  ه مــع 
اأجل  من  امل�ست�سفى  يف  حاليا  قعقع  اإدري�ص  للوفاق 
اإت�سال  اأو  اإلتفاتة  اأي  يجد  مل  حيث  العالج  تلقي 
لالإ�ستف�سار عن �سحته من طرف اإدارة الوفاق رغم 
كل ما قدمه للنادي خالل الفرتة التي تقم�ص فيها 

األوان الوفاق.

عن  دلــهــوم  كــرمي  �سطيف  لــوفــاق  امل�ساعد  املـــدرب  حتــدث 
تقييمه للعمل املنجز من طرف الالعبني خالل فرتة توقف 
فريو�ص  ب�سبب  كاملة  اأ�سهر   03 ــاوزت  جت والتي  املناف�سة 
كورونا، وقال التقني التون�سي اأن االأمور ت�سري ب�سورة عادية 
التدريبات  خالل  الالعبني  بني  املوجود  التناف�ص  خالل  من 
اأن الطاقم الفني منح  اأخر  الفردية، واأكد دلهوم من جانب 
الذي  للظرف  تقديرا  �سهرية  اأجــرة  عن  للتنازل  املوافقة 
مير به الفريق يف ظل توقف املناف�سة ب�سبب فريو�ص كورنا 
ب�سبب  �سهرية  اأجــرة  عن  :"تنازلنا  بالقول  دلهوم  واأ�ساف 

االأزمة املالية ولكن ننتظر ت�سوية امل�ستحقات العالقة".
على  الكوكي  نبيل  ــدرب  امل موافقة  ق�سية  بخ�سو�ص  اأمــا 
فعال  منح  مواطنه  اأن  دلهوم  فقال  الوفاق  مع  العقد  جتديد 
اأخر  ملو�سم  ال�سطايفية  الت�سكيلة  مع  البقاء  على  املوافقة 
الكوكي  :"نبيل  بالقول  مو�سحا  االأن  حلد  تر�سيم  دون  لكن 
العقد"،  تفا�سيل  وينتظر  ر�سمي  �سيء  ال  لكن  موافقته  منح 

وتطرق دلهوم اإىل االإ�سرتاتيجية التي يرغب الطاقم الفني 
والت�سريحات  االإنتدابات  بعملية  يتعلق  فيما  اإتباعها  يف 
خالل املو�سم القادم قائال يف هذا ال�سدد :"نريد املحافظة 
على التعداد احلايل واالإ�ستقدامات �ستقت�سر على عن�سر اأو 
فريق  من  متاألقني  بالعبني  الفريق  تدعيم  مع  فقط  اثنني 

الرديف".
املتعلقة  ـــار  االأخـــب كــل  دلــهــوم  املــ�ــســاعــد  املــــدرب  ــفــى  ون
باالإت�ساالت اجلارية مع عدد من الالعبني الإنتدابهم خالل 
ال�سدد :"االأ�سماء  ال�سيفية وقال يف هذا  التحويالت  فرتة 
املتداولة يف ال�سحافة مل يت�سل بها املدرب الكوكي ومل مننح 
اأي ا�سم لالإدارة حلد ال�ساعة"، ويرى املدرب امل�ساعد للكوكي 
ال�ساحة  على  فقط  لي�ص  كلمته  قول  على  قادر  الوفاق  اأن 
املحلية بل وحتى على امل�ستوى القاري يف ظل التطور الهائل 
دلهوم  وقــال  الــفــارطــة  الــفــرتة  خــالل  الفريق  م�ستوى  يف 

:"الوفاق قادر على قهر اأي فريق حمليا واإفريقيا". 

العودة  اأن  مليلة  عني  جمعية  فريق  اإدارة  تــرى 
ال�سائقة  للمناف�سة �ستكون جد �سعبة، وذلك ب�سب 
املو�سم،  بداية  منذ  الــنــادي  يعي�سها  التي  املالية 
�ستكون  الــذي  ال�سحي  الربتوكول  اإىل  باالإ�سافة 
تاأزمي  من  زاد  ما  وهــو  بتطبيقه،  ملزمة  االأنــديــة 
على  "ال�سام"  قـــدرة  بــعــدم  قيا�سا  اأكـــر  الــو�ــســع 
اإرهاق  �ساأنه  من  هذا  فكل  بنوده  باأغلب  االإلــتــزام 
بالن�سبة  ال�سيما  ال�سغط،  حتت  وو�سعها  االإدارة 
كورنا  وباء  من  الالعبني  بحماية  املتعلقة  للتدابري 
على  ف�سال  دوريــة،  حتاليل  اإجــراء  اإىل  وحاجتهم 
تغيري  ــرف  غ يف  التباعد  �ــســرط  حتقيق  ــرورة  �ــس
خالل  اأو  التدريبات  اإىل  التنقل  خالل  اأو  املالب�ص 
بن  �سداد  بقيادة  الفريق  اإدارة  تزال  كما  املباريات 
الو�سية  اجلهات  من  الر�سمي  االإعالن  ترتقب  �سيد 

تعلق  حيث  اجلـــاري،  الــكــروي  املو�سم  م�سري  حــول 
اآماال كبرية على قرار باإنهاء املو�سم ب�سفة ر�سمية، 
اإدراكا منها على اأن اأي قرار اأخر من �ساأنه اأن يوؤدي 
بالفريق اإىل متاهات اأكرب منه، يف ظل تعذر اإيجاد 
حلول للو�سع املايل املتاأزم الذي �سيكون اأكرب عقبة 

اأمام اإدارة الفريق.
بن  �سداد  الفريق  رئي�ص  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  وجتــدر 
�سيد خالل االإجتماع االأخري لرئي�ص الرابطة عبد 
الكرمي مدوار مع نوادي ال�سرق يف الرابطة االأوىل 
عن  له  وحتــدث  الهواة  فرق  ممثلي  وكــذا  والثانية 
مطالبه  وجــدد  للفريق  ال�سعبة  املالية  الو�سعية 
بخ�سو�ص ق�سية االأزمة املالية الكبرية التي يعي�ص 
فيها الفريق املليلي على اأن الفريق من حقها احل�سول 

على دعم كايف من �سركة وطنية.

خيار  عن  االإعــالن  العلمة  مولودية  اإدارة  تنتظر 
الريا�سي  للمو�سم  بالن�سبة  البي�ساء،  البطولة 
التي  الــكــبــرية  ال�سعوبات  اإىل  بالنظر  احلـــايل 
ت�سادف االأندية عند تطبيق الربوتوكول ال�سحي، 
خالل  الفريق  م�سريو  �سرحه  الــذي  االأمـــر  وهــو 
ال�سرقية،  اجلهة  اأندية  لروؤ�ساء  االأخري  االجتماع 
مدوار  الكرمي  عبد  املحرتفة  الرابطة  رئي�ص  مع 
امل�سريون  واأع�ساء مكتبه مبدينة ق�سنطينة، وقال 
خيار  توؤيد  ا�ستثناء  دون  من  االأنــديــة  جميع  اإن 
املو�سم االأبي�ص، وهو ذات املقرتح الذي قدمه املدرب 

م�سطفى �سبع.
واأكد املناجري العام للفريق حمال �سعد هالل اأن ما 
يتم تداوله عن جلوء عدد من الالعبني اإىل جلنة 
املنازعات للمطالبة مب�ستحقاتهم واأوراق ت�سريحهم 
ال�سحة،  لها من  اأ�سا�ص  اإ�ساعات ال  يعد  الفريق  من 
م�سيفا اأن الق�سايا الوحيدة املتواجدة على م�ستوى 
جلنة النزاعات تخ�ص الالعبني ال�سابقني واأكد ذات 
املتحدث اأن االإدارة العلمية اأعدت ملف متكامل من 

اأجل الدفاع عن حقوق الفريق يف هذه الق�سايا.
وتتوا�سل الرتتيبات من قبل اإدارة النادي الهاوي 

يف  للفريق  العادية  العامة  اجلمعية  عقد  اأجل  من 
الفرتة املقبلة وهذا يف الوقت الذي مل يتم التاأكيد 
لل�سركة  العامة  اجلمعية  عقد  موعد  من  بعد  فيه 
مكتب  حل  عن  الدائر  احلديث  ورغــم  التجارية، 
املحلية  ال�سلطات  قبل  من  للبابية  الهاوي  النادي 
الرتكيبة  بخ�سو�ص  غام�سة  تبقى  االأمــور  اأن  اإال 
ع�سوا،   23 ت�سم  والتي  العامة  للجمعية  احلالية 
اإعادة  اإمكانية  من  االآن  حلد  التاأكد  يتم  مل  حيث 
بالرتكيبة  االحتفاظ  اأو  جديدة  تركيبة  ت�سكيل 

احلالية. 

عبد  التلم�ساين  التقني  ر�سم 
التحاقه  عــمــراين  الــقــادر 

بـــالـــعـــار�ـــســـة الــفــنــيــة 
على  واأم�سى  لل�سباب 

وذلك  ملو�سمني  عقد 
مع  مفاو�سات  بعد 
رجـــــراج وجمـــوج 

ـــة  ـــق ـــواف وبـــــعـــــد م
على  "االأبار"  �سركة 

وينتظر  ــعــقــد  ال بــنــود 
بني  م�سرتك  اإجتماع  عقد 

ـــام  االأي يف  ــــدرب  وامل االإدارة 
ــيــة  الــقــادمــة لــلــ�ــســروع يف الــرتتــيــبــات االأول
والتنظيمية الإ�ستكمال هذا املو�سم اأو للمو�سم 
اجلديد، مع �سبط خارطة الطريق، ما يوؤكد 
املو�سم  اأخطاء  تفادي  على  الطرفني  حر�ص 
اإدارة  من  مقرب  م�سدر  اإىل  واإ�ستنادا  املا�سي، 
ر�سد  على  �سيعمالن  الرجلني  فــاإن  ال�سباب، 
الزاد  حيث  من  خا�سة  الفريق،  احتياجات 
ركائز  مع  املفاو�سات  يف  وال�سروع  الب�سري، 
املو�سم املا�سي، يف حماولة الإقناعهم بالبقاء، 

عملية  يف  االنــطــالق  جانب  اإىل 
يريدها  ــي  ــت ال االنـــتـــدابـــات 
نوعية،  تكون  اأن  عــمــراين 
اجلهاز  ملطالب  وت�ستجيب 
النقائ�ص  وفــق  الفني، 
من  عليها  وقــف  التي 
املقال  املــدرب  تقرير 

خوذة.
وخــالل  اأخـــر  �سياق  ويف 
ــاع رئــيــ�ــص الــرابــطــة  ــم ــت اإج
ال�سرق  فرق  روؤ�ساء  مع  مــدوار 
�سرح رجراج عن رغبته يف اإكمال 
املو�سم الريا�سي احلايل، حتى ي�سمن الفريق 
اإلغاء  �سيتقبل  باأنه  قال  ولكنه  قارية  مرتبة 
قدم  كما  االأمثل  احلل  هو  كان  اإن  البطولة، 
مقرتحاته  رجـــراج  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
املو�سم  اإكمال  �سرورة  وهو  الرابطة  مل�سوؤويل 
اأن  رغــم  الــبــطــولــة،  ا�ستكمال  قـــرار  ودعـــم 
لكن  �سهال،  اأمــرا  يكون  لن  املناف�سة  ا�ستئناف 
�سرنفع التحدي واإكمال املو�سم وخطف مرتبة 

قارية.

ق�سنطينة  مبدينة  الريا�سية  االأ�سرة  فقدت 
ق�سنطينة  ل�سباب  ال�سابق  الالعب  االأم�ص  نهار 
حميد بــن رابــح الــذي فــارق احلــيــاة عــن عمر 
مبقربة  ــرى  ال وري  مت  حيث  �سنة،   45 ناهز 
زواغي ظهرية االأم�ص بح�سور جمع من امل�سريين 
والالعبني ال�سابقني للفريق، ويعترب املرحوم بن 

رابح املعروف بت�سمية "قورديو".
 )1970 مواليد  )من  رابح  بن  الفقيد  ويعترب 
من اأبرز االأ�سماء التي تقم�ست األوان املولودية 
التي  ال�سنوات  طــوال  الفريق  اأفــراح  و�سنعت 
ق�ساها مع النادي يف الفرتة التي اأعقبت تتويج 
الفريق بلقب البطولة الوطنية حيث �سكل اإىل 
بوعي�سة،  �سحنون،  بن  احلار�ص  من  كل  جانب 
بونعا�ص، حوحو، بوقندورة، عكري�ص، قربوعة 
ومتكنت  البطولة  يف  قوية  ت�سكيلة  بارو  وعمر 
�سنة  افريقية  مناف�سة  يف  امل�ساركة  من  حتى 

.2001
كما تقم�ص املرحوم بن رابح اأي�سا األوان اجلار 
عني  اإحتـــاد  تب�سة،  اإحتـــاد  ق�سنطينة،  �سباب 
حيث  �سكيكدة،  و�سبيبة  باتنة  �سباب  البي�ساء، 
امتد م�سواره الريا�سي على مدى 22 �سنة كاملة 
 2006 �سنة  املــالعــب  اعــتــزال  يقرر  اأن  قبل 
واالبتعاد عن كرة القدم نهائيا بعد م�سوار حافل 

رغم عدم متكنه من احل�سول على االألقاب. 

وفقا للمعطيات احلالية 
ال�سابق  الــرئــيــ�ــص  بـــات 
ــق اأمـــــل مـــروانـــة  ــري ــف ل
طريق  يف  ميدون  رم�سان 
اإىل  ـــعـــودة  ـــل ل مـــفـــتـــوح 
ــو  رئــا�ــســة الــفــريــق وه
مـــن قبل  ــــذي غـــــادرا  ال
ال�سلطات  من  ــرار  ق بعد 
وتاأتي  الوالئية  املحلية 
املحتملة  الــعــودة  هـــذه 
املرت�سحني  غــيــاب  اإىل 
ــة  رئــا�ــس يف  الـــراغـــبـــني 
الفريق الذي مت ت�سيريه 
ــذا املــو�ــســم عــن طريق  ه

انتهت  الذي  �سحراوي  ح�سان  بقيادة  ديركتوار  تعني 
مهمته رفقة اأع�سائه وفقا ملا تن�ص عليه املدة القانونية 
وباحلديث عن عودة ميدون فاإن هذا االأخري يرف�ص اأن 
تكون عودة بدون �سروط اأبرزها اإنهاء ال�سراع القائم 
بينه وبني رئي�ص البلدية الذي اأدى اإىل تدهور و�سعية 
الفريق حيث وكما يعلم اجلميع فاإن هذا االأخري كان قد 
رف�سا يف وقت من االأوقات تدعيم خزينة االأمل ماديا 
الذي  االإ�سكال  وهو  النادي  راأ�ــص  على  ميدون  دام  ما 

ا�سرتط الرئي�ص ال�سابق باإنهائه.
الفريق  خلف  معه  االلتفاف  اإىل  اجلميع  دعــا  كما 
ويبقى  الــثــانــيــة  ــرابــطــة  ال اإىل  اإعـــادتـــه  اأجـــل  ــن  م
اأع�ساء  وبقيادة  احلالية  االإدارة  فاإن  بالذكر  اجلدير 
املايل  التقرير  اإعداد  على  موؤخرا  اأقدموا  الديركتوار 

�سيتم  الــــذي  واالأدبـــــي 
اجلمعية  خــالل  عر�سه 
�ستنعقد  الــتــي  الــعــامــة 
القليلة  االأيـــــام  خـــالل 
بن�سبة  والتي  القادمة 
كبرية �ستعلن عن ت�سكيل 
ـــة الـــرت�ـــســـيـــحـــات  جلـــن
اأجل  من  الطعون  وجلنة 
ملفات  جمع  يف  ال�سروع 
الرت�سح  يف  ــني  ــب ــراغ ال
ــا من  ــرن ــس ــي كــمــا اأ� ــت وال
على  تقت�سر  اأن  املرتقب 
رم�سان  ال�سابق  الرئي�ص 

ميدون فقط. 

رم�صان ميدون: "�أنا م�صتعد للعودة لرئا�صة البيام 
وم�صلحة �لفريق فوق كل �عتبار"

لرئا�سة  الرت�سح  االأخري عن رغبته يف  عرب ميدون يف 
الفريق املو�سم القادم واأنه ميتلك برناجما ثريا باإمكانه 
قيادة ''البيام'' اإىل تغيري اأهدافها من اللعب على البقاء 
اإىل حتقيق ال�سعود للعودة �سريعا اإىل الرابطة الثانية 
اجلمعية  موعد  حتديد  هو  حاليا  ينتظره  ما  اأن  وقال 
من  ''اأوؤكـــد  م�سيفا:  اخلا�ص  ملفه  لو�سع  االنتخابية 
االإمكانيات  كامل  ويل  ''االأمــل''  تراأ�ص  يف  رغبتي  االآن 
التي ت�سمح يل بتحقيق نتائج ت�سعد االآالف من االأن�سار 
لكن ب�سرط اأن يعلن اجلميع ا�ستعداده خلدمة الفريق 

وو�سع م�سلحة البيام فوق كل اعتبار".

عقد اأول اأم�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة اأهلي 
م�سغر  اجتماع  حمادي  بن  اأني�ص  الــربج 
نقاط  وعــدة  الــنــادي  و�سعية  ملناق�سة 
توقف  ظل  يف  الفريق  مب�ستقبل  تتعلق 
البطولة منذ مدة طويلة، وهو االجتماع 
بوزناد  نذير  العام  املدير  ح�سره  الــذي 
واملدرب الرئي�سي بالل دزيري وكذا ع�سو 
جمل�ص االإدارة جمال م�سعودان، حيث مت 
اخلروج بعدة قرارات من هذا االجتماع.

النقطة االأبرز يف هذا االجتماع  وكانت 
من  النادي  مبوقف  املتعلقة  الق�سية  هي 
ا�ستئناف البطولة من عدمها، حيث اأكدت 
ا�ستحالة  من  موقفها  عن  النادي  اإدارة 
اال�ستئناف وذلك لعدة اأ�سباب مو�سوعية 
الو�سعية  وكذلك  العام  ال�سالح  يف  ت�سب 
ــا،  كــورون بجائحة  املتعلقة  ال�سحية 
وتبقى ال�سركة حمرتمة الأي قرار ي�سدر 

من ال�سلطات العمومية.
الالعبني  و�سعية  ت�سوية  يخ�ص  وفيما 
للفريق،  ال�سعبة  املالية  للو�سعية  ونظرا 
مع  االإجــتــمــاع  الــنــادي  رئي�ص  قــرر  فقد 

من  ابــتــداء  الفني  والــطــاقــم  الالعبني 
طرق  يف  للنظر  القادم  جويلية   18 يوم 
فيما  ــا  اأم العالقة،  امل�ستحقات  ت�سوية 
يخ�ص و�سعية ملعب 20 1955 املغلق منذ 
مباراة الداربي اأمام وفاق �سطيف يف اإطار 

اإدارة ل�شام تنتظر قرار ال�شلطات العليا حتديد الـ23 من �شهر جويلية موعدا لعقد اجلمعية العامة للم�شاهمني 
بخ�شو�ش م�شري البطولة

اأو�شاع "لبيام" تر�شح ميدون للعودة 
لرئا�شة الفريق 

وفاة الالعب ال�شابق 
للموك حميد بن رابح 

الإدارة تنتظر الإعالن عن اإنهاء املو�شم 

عمراين ير�شم عقده مع ال�شيا�شي 
ملو�شمني والإدارة تاأمل يف عودة املناف�شة 

قدامى الوفاق يطالبون ب�شركة وطنية لرعاية الفريق

اجتماع مرتقب مطلع الأ�شبوع القادم بباتنة 
بني روؤ�شاء اأندية الق�شم الثاين هواة  

كرمي دلهوم )املدرب امل�شاعد(:
 "الوفاق قادر على قهر اأي فريق حمليا وقاريا"
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جمعية عني مليلة

اأمل مروانة

اأهلي الربج

مولودية العلمة

�سباب ق�سنطينة

وفاق �سطيف 

فقد تقرر مرا�سلة مدير ال�سباب والريا�سة للوالية 
اأقرب  يف  امللعب  ومــرافــق  اأر�سية  تهيئة  اأجــل  من 
الن�ساط  ا�ستاأنف  قــرار  حال  يف  وهــذا  ممكن  وقت 
تنقل  لتفادي  وهذا  املقبلة  الفرتة  خالل  الريا�سي 
الفريق اإىل مالعب املدن املجاورة الإجراء املقابالت 

والتدريبات.
االأهلي  اإدارة  طــرف  من  ال�سادر  البيان  وح�سب 
املعنيني  الالعبني  قائمة  على  االإعــالن  �سيتم  فاإنه 
ــام  االأي غ�سون  يف  اجلــديــد  للمو�سم  باالإ�ستئناف 
القليلة املقبلة بعد اأن قدم املدرب بالل دزيري قائمة 
بخدماتهم  االإحتفاظ  يف  يرغب  الذين  الالعبني 
كما  باملغادرة،  املعنيني  الالعبني  قائمة  عن  ف�سال 
اأكدت اإدارة االأهلي اأي�سا اأنه �سيتم ترقية جمموعة 
�سمن  الرديف(  �سنف  )من  ال�سباب  الالعبني  من 
اإطار  يف  اجلديد  املو�سم  من  اإبتداء  االأكابر  فريق 

�سيا�سة الت�سبيب التدريجي للتعداد.
العامة  اجلمعية  انعقاد  موعد  حتديد  مت  كما 
 2020 جويلية   23 اخلمي�ص  ــوم  ي للم�ساهمني 
بال�سنة  اخلا�ص  واملــايل  ــي  االأدب التقرير  لتقدمي 
اأ�سغال  جـــدول  يت�سمن  كــمــا   ،2019 الــفــارطــة 
بالو�سعية  متعلقة  نقاط  عدة  مناق�سة  اجلمعية 
ال�سراع  ظل  يف  ال�سيما  لل�سركة  واملالية  القانونية 
رما�ص  احلوا�ص  الهاوي  النادي  رئي�ص  مع  املتوا�سل 
لفائدة  االأ�سهم  من  ح�سته  عن  تنازله  بخ�سو�ص 

رئي�ص ال�سركة التجارية لالأهلي. 

عبد الهادي. ب

بدري. ع

بدري. ع

مولودية ق�سنطينة 

اأحمد اأمني. ب  اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 
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مبلغ العر�س بعد 
الت�سحيح

املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اأقل عر�سيومني24.990.000.00100/80دج24.990.000.00دجوذات �سخ�س وحيد بن ح�سي
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مبلغ العر�س بعد 

الت�سحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اأقل عر�سيومني24.990.000.00100/80دج24.990.000.00دجوذات �سخ�س وحيد بن ح�سي

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

هلل  القلب  انك�سار  ه��و  التوا�سع 
ت���ع���اىل، وخ��ف�����س ج���ن���اح ال���ذل 
والرحمة لعباده يف الأر�س، بحيث 
بل  النا�س،  على  ف�سال  له  ي��رى  ل 
والأنبياء  عليه،  النا�س  ف�سل  يرى 
التوا�سع،  اأئ��م��ة  ه��م  وال�ساحلني 
واأثنى  الكرمي احتفى به،  والقراآن 
عليه  اهلل  �سلى   - ر�سوله  على  اهلل 
اهلل  م��ن  برحمة  لتميزه  و���س��ل��م؛ 
َن  ِمّ َرْحَمٍة  )َفِبَما  قلبه:  يف  اأودعها 
َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلنَت  اهلّلِ 
لو  اأي  َحْوِلَك(  ِمْن  وْا  َلنَف�سُّ اْلَقْلِب 
ُقوا  َلَتَفرَّ القلب  قا�سي  جافًيا  كنت 
اأحد  ح��ول��ك  يبقى  ل  حتى  عنك 
منهم، ومع اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم 
تعاىل  اهلل  اأن  اإل  بطبعه  متوا�سع 
اأن يتوا�سع ملن معه من فقراء  اأمره 
تعاىل:  ق��ال  و�سعفائهم،  املوؤمنني 
ِمَن  َبَعَك  اَتّ مِلَ��ِن  َجَناَحَك  َواْخِف�ْس 

امْلُوؤِْمِننَي(، ونهى �سبحانه عن ت�سعري 
وتفاخرا،  واخ��ت��ي��ال  ك���را  اخل���د 
ا�ِس  ِللَنّ َك  َخ��َدّ ْر  ِعّ ُت�سَ )َوَل  فقال: 
َ َل  �ِس يِف اْلأَْر�ِس َمَرًحا اإَِنّ اهلَلّ َوَل مَتْ
َعر:  وال�سّ َفُخوٍر(  َتاٍل  خُمْ ُكَلّ  ُيِحُبّ 
منه  فيلوى  البعري  ي�سيب  م��ر���س 
النا�س  ع��ل��ى  اأق��ب��ل  اأي:  ُع��ن��ق��ه؛ 
بوجهك توا�سعا، ول ُتعطهم وجهك 

و�سفحته كما يفعل املتكرون )َوَل 
�ِس يِف اْلأَْر�ِس َمَرًحا( اأي: فرحا  مَتْ
َتاٍل( وهو  َ َل ُيِحُبّ ُكَلّ خُمْ )اإَِنّ اهلَلّ
وهو  )َف��ُخ��وٍر(  متكًرا  مي�سي  من 
على  ليتطاول  مناقبه  يذكر  من 

�سامعه.
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  فقد 
ِة؟ قالوا  نَّ ُكْم ِباأَْهِل اجْلَ " اأَل اأُْخِرُ
ِعيٍف  بلى يا ر�سول اهلل، قال: ُكلُّ �سَ
ُه،  ِ لأََبرَّ ٍف، َلْو اأَْق�َسَم َعَلى اهللَّ عِّ ُمَت�سَ
اِر؟  ُكْم ِباأَْهِل النَّ ثم قال: اأَل اأُْخِرُ

ُكلُّ  قال:  اهلل،  ر�سول  يا  بلى  قالوا 
الُعُتلّ :    ،" ُم�ْسَتْكِرٍ اٍظ  َج���وَّ ُع��ُت��لٍّ 
ال�سديد اجلافى والفظ الغليظ من 
اللحم  الكثري  اظ :   واجَل���وَّ النا�س ، 
املختال يف م�سيته، وهذه من �سفات 
اأهل النار، واأهل اجلنة من �سفاتهم 
يحتقرهم  ُمت�سّعفون  �سعفاء  اأنهم 

اأهل الدنيا من املرفني واملنعمني.

وجوب  على  ن�س  احل��دي��ث  وه��ذا 
مهما  والب�سطاء  للفقراء  التوا�سع 
الدنيا  احلياة  يف  درجاتهم  تدنت 
فهم اأهل اجلنة، فال يجوز لأحد اأن 
يتكر عليهم، واإمنا ينبغي التوا�سع 
الإ�سالم  لأن  جميعا؛  وللنا�س  لهم 
جاء ليهدم "الطبقية"، وي�سوي بني 

النا�س.
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على  الكرمي  القراآن  تنزل  اأن  منذ 
عليه  اهلل  �سلى  حممد  النبي  قلب 
يف  مركزيا  مكانا  يحتل  وه��و  و�سلم، 
تكوين العقل امل�سلم، ويف ر�سم معامل 
القراآن  فكان  الإ�سالمية..  احلياة 
حوله  تدور  الذي  املركز  هو  الكرمي 
اللغوية  العلوم  من  واملعارف؛  العلوم 
وال�سرعية بل والعقلية.. وهو اأي�سا 
نقطة النور التي تنبعث منها الأ�سعة 

لتنري اجلنبات والأرجاء..
اإذن جمرد  الكرمي  القراآن  يكن  مل 
اأتباعها،  بها  يتعبد  �سماوية  ر�سالة 
حدود  على  خاللها  م��ن  ويتعرفون 
احل��الل واحل���رام، وم��ا يجب وم��ا ل 
ي��ج��وز.. واإمن���ا ك��ان- ب��ج��وار ذلك- 
واحلركي  الفكري  للن�ساط  موجها 
احل�سارة  �سكل  ال��ذي  والجتماعي 
من  اأك��ر  تاألقت  التي  الإ�سالمية؛ 
ثمانية قرون قبل اأن يدخل اأهلها يف 

�سبات عميق.
وم�����ازال ال��ع��ل��م��اء ي��ج��ت��ه��دون يف 
الكتاب  اإع��ج��از  اأوج���ه  ع��ن  الك�سف 
اأ����س���رار  ا���س��ت��ن��ب��اط  ويف  ال��ع��ظ��ي��م، 
التجدد  على  قدرته  واأ�سرار  متيزه، 
حتجب  اأن  دون  املتوا�سل،  والعطاء 
واأ�سعته  ن��وره  واملكان  الزمان  اأ�ستاُر 

وانبعاثاته..
اْجَتَمَعْت  َل��ِئ��ْن  {ُق��ْل  تعاىل:  ق��ال 
ْثِل  مِبِ ُت��وا  ��اأْ يَّ اأَن  َعَلى  ��نُّ  َواجْلِ الإِن�ُس 
َكاَن  َوَلْو  ْثِلِه  مِبِ َياأُْتوَن  ل  اْلُقْراآِن  َهَذا 
)الإ�سراء:  َظِهرًيا}  ِلَبْع�س  ُهْم  َبْع�سُ
َيُقوُلوَن  {اأَْم  ا:  اأي�سً وق��ال   .)88
ْثِلِه  مِّ �ُسَوٍر  ِبَع�ْسِر  ُت��وا  َف��اأْ ُق��ْل  اُه  اْف���َرَ
ن  مِّ ا�ْسَتَطْعُتم  َمِن  َواْدُع��وا  َياٍت  ُمْفَرَ
اِدِقنَي} )هود:  �سَ ُكنُتْم  اإِن   ِ اهللَّ ُدوِن 
يِف  ُكنُتْم  {َواإِن  ا:  اأي�سً وقال   .)13
َفاأُْتوا  َعْبِدَنا  َعَلى  ْلَنا  َنزَّ ��ا  َّ مِّ َرْي��ٍب 
ن  ْثِلِه َواْدُعوا �ُسَهَداَءُكم مِّ ن مِّ ِب�ُسوَرٍة مِّ
 ْ َفاإِن ملَّ  . اِدِقنَي  ُكنُتْم �سَ اإِن   ِ ُدوِن اهللَّ
الَِّتي  اَر  ُقوا النَّ َفاتَّ َتْفَعُلوا  َوَلن  َتْفَعُلوا 
ْت  اأُِع���دَّ ��َج��اَرُة  َواحْلِ ا�ُس  النَّ َوُق��وُدَه��ا 

ِلْلَكاِفِريَن})البقرة: 23، 24(.
من  كان  لغويا،  التحدي  كان  فلما 
املنا�سب اأن يكون " الإعجاز اللغوي" 

اإعجاز  وج��وه  من  الأب��رز  الوجه  هو 
القراآن الكرمي.. ما اجتهد العلماء 
الكتابات،  من  العديد  يف  تبيانه  يف 

قدميا وحديًثا..
غري اأن هذا الروز لالإعجاز اللغوي 
�سرف  اأو  حجب  قد  الكرمي،  للقراآن 
وج��وه  م��ن  اآخ���ر  وج��ه  ع��ن  العناية 
يف  يقل  ل  العظيم،  الكتاب  اإع��ج��از 
اأهمية،  اأكر  كان  رمبا  بل  الأهمية؛ 
من  التي  الأه���داف  �سلب  ميثل  لأن��ه 
اأجلها اأُنزل القراآن الكرمي.. األ وهو 
القراآن  وقدرة   ،" الهداية  اإعجاز   "
وعلى  والقلوب،  للعقول  النفاذ  على 
الب�سرية،  العقول  اأرق���ى  خماطبة 
الروحية  الإن�سان  حاجات  وتلبية 
وال��ف��ك��ري��ة ع��ل��ى ام���ت���داد ال��زم��ان 

واملكان.
من  يتنّزل  مل  الكرمي  ال��ق��راآن  اإن 
اأ�سرار  اإىل  النا�س  يلفت  اأن  اأج���ل 
العربية ومظاهر ف�ساحتها، واإن كان 
العرب  وحت��دى  ذل��ك،  على  م�ستمال 
الناحية  الناحية؛ لأنها هي  يف هذه 
التي يجيدونها،كذلك مل ياأت القراآن 
لالأحكام  ن���ة  ُم���دوَّ ل��ي��ك��ون  ال��ك��رمي 
وحل��دود احل��الل واحل��رام، واإن كان 
اأ�سول  يف  خا�سة  فيه،  ُب��نيِّ  قد  ذلك 
الأحكام ومعامل ال�سريعة.. ومل ياأت 
وعلوِم  طبيعة  كتاب  ليكون  القراآن 
اأحياٍء وريا�سيات، واإن كان قد اأر�سى 
التجريبي. العلمي  املنهج  اأ���س��ول 
يكفى   " ال��غ��زايل:  ال�سيخ  وبتعبري 
و�سع  اأن��ه  ا،  علميًّ اإع��ج��اًزا  ال��ق��راآن 

الإن�سان يف املناخ العلمي".
اإ�سافة  الكرمي-  القراآن  جاء  اإمنا 
ولهدف  اأ�سمى،  ملق�سد  كله-  لذلك 
بنف�سه، يف  ولغاية حّددها هو  اأجل، 
تعاىل:  قوله  مثل  مو�سع؛  من  اأك��ر 
ِلُتْخِرَج  َل��ْي��َك  اإِ اأَن��َزْل��َن��اُه  ِك��َت��اٌب  {ال��ر 
ِباإِْذِن  وِر  النُّ اإِىَل  ُلَماِت  الظُّ ِمَن  ا�َس  النَّ
ِميِد}  احْلَ اْلَعِزيِز  َراِط  �سِ اإِىَل  ِهْم  َربِّ
هَذا  {اإِنَّ  وقوله:   .)1 )اإبراهيم: 
ُر  َوُيَب�سِّ اأَْقَوُم  ِهَي  ِللَِّتي  َيْهِدي  اْلُقْراآَن 
اِت  احِلَ ال�سَّ َيْعَمُلوَن  الَِّذيَن  امْلُوؤِْمِننَي 
 .)9 َكِبرًيا})الإ�سراء:  اأَْجًرا  َلُهْم  اأَنَّ 

َعْبِدِه  َعَلى  ُل  ُيَنزِّ الَِّذي  {ُهَو  وقوله: 
ُلَماِت  الظُّ َن  مِّ ُيْخِرَجُكم  لِّ َناٍت  َبيِّ اآَياٍت 
َل���َرُءوٌف  ِب��ُك��ْم   َ اهللَّ َواإِنَّ  ��وِر  ال��نُّ اإِىَل 

َرِحيٌم})احلديد: 9(.
فهداية القراآن الكرمي هي اإعجازه 
الأكر الذي ل يبلى على مر الزمان؛ 
عن  يتوقفان  ل  ون��وره  عطاءه  لأن 
و�سفه  كما  ال��ق��راآن-  بل  الإ�سعاع.. 
ك��اأن  ط��ري��ا  غ�سا  زال  م��ا  اأح��ده��م- 

عهده بالوجود اأم�س.
هداية   " يجعل  اآخ��ر  �سبب  وثمة 
ال��ق��راآن " اإع��ج��ازه الأك����ر؛ وه��و- 
ال�سادق  حممد  ال�سيخ  يو�سح  كما 
 " ال���ق���راآن  " ه��داي��ة  اأن  ع��رج��ون- 
على  جميعا  ال��ن��ا���س  اإل��ي��ه��ا  جت���ذب 
اختالف اأحوالهم ولغاتهم.. بخالف 
" الذي كان موجها  " اإعجازه اللغوي 
اإىل من ملكوا نا�سية البيان؛ وبالتايل 
ذهاب  مع  نف�سها  بالأهمية  يعد  مل 

وجميء  ه���وؤلء،  البيان  اأرب���اب 
على  لي�سوا  بعدهم  من  اأنا�س 
امل�ستوى اللغوي ذاته، ول حتى 

قريبا منه.
ي��ق��ول ال��ع��الم��ة ع��رج��ون: 
هو  ب��ال��ه��داي��ة  والإع���ج���از   "
م��ع��ج��زة ال����ق����راآن اخل��ال��دة 
خ��ل��ود ال��ع��ق��ل، اأم���ا الإع��ج��از 
البيان  براعة  يف  الأ�سلوبي 
اإعجاز  فهو  الأداء،  وروع��ة 
ويزنه  يفهمه  مب��ن  خ��ا���س 
البالغة  من  ركائزه  مبيزان 
العربية التي ذهب اأهلها بعد 
وبالهداية  ا�ستعجموا،  اأن 
�سامال  ك��ان الإع��ج��از ع��ام��ا 
والأج��ي��ال  وامل��ك��ان  للزمان 

والأفكار".
الغزايل  ال�سيخ  ويطالب 
 " الكرمي  القراآن  نقراأ  باأن 
قراءة متدبرة واعية تفهم 
اجلملة َفْهًما دقيًقا، ويبذل 
ي�ستطيع  م���ا  ام�����رئ  ك���ل 
واإدراك  م��ع��ن��اه��ا  ل��وع��ى 
عليه  ع��زَّ  ف��اإن  مقا�سدها؛ 
الذكر"، مو�سحا  اأهل  �ساأل 

مطلوبة  ال���ق���راآن(  )ُم��دار���س��ة  اأن 
با�ستمرار، واأن هذه املدار�سة تعني: 
والتبني  والتدبر  والفهم  القراءة   "
والآف�����اق،  الأن��ف�����س  يف  اهلل  ل�����س��ن 
ومقومات ال�سهود احل�ساري، ومعرفة 
الرغيب  واأنواع  والأحكام،  الو�سايا 
وال��ره��ي��ب، وال��وع��د وال��وع��ي��د، وما 
اإليه  امل�سلمون  يحتاج  ما  ذلك  اإىل 

ل�ستئناف دورهم املفقود".
الأكر  الإعجاز  ملعنى  الفهم  بهذا 
والأهم للقراآن الكرمي- وهو " اإعجاز 
الهداية "- ن�ستطيع اأن جنعل القراآن 
كان  كما  حياتنا،  يف  فاعال  الكرمي 
اأ�سالفنا ويف ع�سورنا  فاعال يف حياة 
نتلوه  كتاب  جمرد  ولي�س  ال��زاه��رة؛ 
غافلني، اأو نن�سغل بجداوله الفرعية 

عن نهره الكبري ورافده الأعظم.

قدرة القراآن الكرمي على الهداية وال�سفاء وتلبية
 حاجات الإن�سان الروحية والفكرية

اإن اهلل ال يحب كل خمتال

َي الله َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اللَِّه  َعِن ابِْن ُعَمَر َر�سِ
�َسلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو�َسلََّم:

الِْقَياَمةِ:  َيْوَم  اإِلَْيِهْم  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَُّه  َيْنُظُر  َل  "ثاََلثٌَة 
َل  َوالدَّيُّوُث،  َوثاََلثٌَة  لَُة،  امْلرَُتَجِّ َوامْلَْراأَُة  ِلَواِلَدْيِه،  الَْعاقُّ 
اْلَْمِر،  َعلَى  َوامْلُْدِمُن  ِلَواِلَدْيِه،  الَْعاقُّ  اجْلَنََّة:  َيْدُخُلوَن 

َوامْلَنَّاُن ِبَا اأَْعَطى".

�سن  "�سرح  يف  اهلل  رحمه  ال�سندي  ق��ال 
َرْحَمة  َنَظَر  اأَْي  َيْنُظر اهللَّ (  َل  �سائي" )  النَّ

َوامْلُوؤِْمن  َنَظِرِه  َعْن  اأََحٌد  َيِغيب  َفاَل  َواإِلَّ  ًل،  اأَوَّ
 ) ِلَواِلَدْيِه  اْلَعاّق   ( َقْطًعا  ِباْلآِخَرِة  َمْرُحوٌم 
َلة  جِّ امْلَُرَ  ( اإَِلْيِهَما  ُقوق  احْلُ اأََداء  يِف  ر  امْلَُق�سِّ
َوَهْيَئاتهْم  ِهْم  ِزيِّ يِف  َجاِل  ِبالرِّ ُه  َتَت�َسبَّ الَِّتي   )
وث  يُّ َوالدَّ  ( َفَمْحُموٌد  اأِْي  َوال��رَّ اْلِعْلم  يِف  ا  َفاأَمَّ
ْه��ِل��ِه ) َل  اأَ َل��ُه َعَلى  ة  َوُه��َو الَّ��ِذي َل َغ��رْيَ  )
ُخول  الدُّ وَن  َي�ْسَتِحقُّ َل   ) نَّة  اجْلَ َيْدُخُلوَن 
اأَْي امْلُِدمي �ُسْربه  ْمر (  َوامْلُْدِمن اخْلَ ِاْبِتَداًء ) 

الَِّذي َماَت ِباَل َتْوَبة.

ثلثة ل ينظر اهلل اإليهم
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

هذه ال�سفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فل تهينوها

الدعـــاء
اللهم ل تدع لنا ذنبا اإل غفرته و ل مري�سا اإل �سفيته و ل مبتال اإل 
اإل ق�سيته،  اإل فرجته و ل دينا  اإل هديته و ل هما  عافيته و ل �سال 
كل�ها  الأم�ور  يف  عاقبتنا  اأح��سن  الله�م  رحمته،  اإل  اأمواتنا  من  ميتا  ل  و 
ٍاميانا كامال  ن�ساألك  اإنا  الله�م  الدنيا وع�ذاب الآخ�رة،  واأج�رنا من خزي 
ول�سانا ذاكرا وتوبة ن�سوحة وتوبة قبل  ويق�ين�ا �سادق�ا وق�لبا خا�سعا 
ونع�يمها  اجلنة  ون�ساألك  احل�ساب  ع�ند  والع�ف�و  املوت  عند  وراحة  املوت 

ونع�وذ بك من النار يا رب الع�املني. اآمني

كتاب: "املدخل املفيد يف علم التوحيد" 
احلميدي  اأحمد  بن  عبدالعزيز  للدكتور 
-كما  ت�سنيفه  م��ن  امل��وؤل��ف  ق�سد  وق��د 
ذكر- تقريب العقائد ال�ّسريفة، وت�سهيل 
معرفتها واأدلتها، فجعل كتابه هذا مدخال 
عاما وتعريفا بعقائد اأهل ال�سنة ؛ لي�سهل 
اأدلتها من  فهمها واعتقادها وبناوؤها على 

الكتاب وال�سنة.
الإميان  اأرك��ان  على  الكتاب  ق�سم  وقد 
كما ورد يف حديث جريل -عليه ال�سالم- 
بثالث  �سفحة،   296 على  يحتوي  الذي 
مقدمات وهن: املقدمة الأوىل: يف اأ�سماء 
الثانية:  املقدمة  ال�سريف،  العلم  ه��ذا 
واجلماعة،  ال�سنة  لأهل  العامة  الأ�سول 
اأهل  و�سمات  خ�سائ�س  الثالثة:  املقدمة 

ال�سنة واجلماعة.
وقد �سار املوؤلف يف كل ف�سل من ف�سول 
خالل  م��ن  املق�سود  ب��ي��ان  على  ال��ك��ت��اب 

واأق���وال  وال�سنة  ال��ك��ت��اب  م��ن  ت��ق��ري��ره 
�سلف علماء الأمة، دون التعر�س لأقوال 

املخالفني يف تلك امل�سائل.

املكتبة الإ�سالمية

ال�سنو�سي حممد ال�سنو�سي

من اأقوال 
ال�صاحلني

عن  تدفع  " ال�سدقة 
الرجل الظلوم، وتطفئ 
اخلطيئة، وحتفظ املال، 

وجتلب الرزق، وتفرح 
القلب، وتوجب الثقة 
باهلل وح�سن الظن به 

وتزكي النف�س وتنميها، 
وحتِبب العبد اإىل اهلل 

واإىل خلقه، وت�سر عليه 
كل عيب وتزيد يف العمر، 
وت�ستجلب اأدعية النا�س 

وحمبتهم، وتدفع عن 
�ساحبها عذاب القر، 
وتكون عليه ظال يوم 

القيامة، وت�سفع له عند 
ن عليه �سدائد  اهلل، وُتهِوّ
الدنيا والآخرة، وتدعوه 
اإىل �سائر اأعمال الر فال 
ت�ستع�سي عليه، وفوائدها 
ومنافعها اأ�سعاف ذلك" 
اإبراهيم النخعي رحمه 

كتاب املدخل املفيد يف علم التوحيداهلل

قال تعاىل: { واأنذرهم يوم احل�سرة}اأي 
ق�سي  {اإذ  احل�����س��رة  ي��وم  اخل��الئ��ق  اأن���ذر 
الأمر}اأي ف�سل بني اأهل اجلنة واأهل النار، 
} فيه،  خملدا  اإليه  �سار  ما  اإىل  كل  و�سار 
وهم} اأي اليوم { يف غفلة{ عما اأنذروا به 
يوم احل�سرة والندامة { وهم ل يوؤمنون} 
اأي: ل ي�سدقون به، عن اأبي �سعيد اخلدري 
عليه  اهلّل  �سلى  اهلّل  ر���س��ول  ق���ال  ق���ال، 
و�سلم: )اإذا دخل اأهل اجلنة اجلنة، واأهل 
اأملح،  كب�س  كاأنه  باملوت  يجاء  النار،  النار 
اأهل  يا  فيقال:  والنار،  اجلنة  بني  فيوقف 
في�سرئبون  قال،  هذا؟  تعرفون  هل  اجلنة 
قال:  املوت،  هذا  نعم  ويقولون،  وينظرون 
فيقال: يا اأهل النار هل تعرفون هذا؟ قال، 
هذا  نعم  ويقولون:  وينظرون  في�سرئبون 
فيوؤمر به فيذبح، قال، ويقال:  املوت، قال 
يا اأهل اجلنة خلود ول موت، ويا اأهل النار 
�سلى  اهلّل  ر�سول  قراأ  ثم   ( موت  ول  خلود 
اهلّل عليه و�سلم: {واأنذرهم يوم احل�سرة اإذ 
ق�سي الأمر وهم يف غفلة وهم ل يوؤمنون} 
يف  الدنيا  )اأه���ل  ق��ال:  ث��م  بيده  واأ���س��ار   ،
�سعيد  اأبي  اأحمد عن  ""رواه  الدنيا(  غفلة 
اخلدري واللفظ له واأخرجه ال�سيخان عن 

ابن عمر ولفظهما قريب من ذلك"".
دي، عن ابن م�سعود يف قوله:  ال�سُّ  وقال 
الأمر}  ق�سي  اإذ  احل�سرة  يوم  واأنذرهم   }
واأهل  اجلنة  اجلنة  اأه��ل  دخ��ل  اإذا  ق��ال: 
النار النار، اأتي باملوت يف �سورة كب�س اأملح 
ينادي  ثم  والنار،  اجلنة  بني  يوقف  حتى 

كان  الذي  املوت  هذا  اجلنة  اأهل  يا  مناد: 
يف  اأح��د  يبقى  فال  الدنيا،  يف  النا�س  مييت 
اجلنة  يف  درجة  اأ�سفل  يف  ول  عليني،  اأهل 
اأهل  ي��ا  م��ن��اد:  ي��ن��ادي  ث��م  اإل��ي��ه،  اإل نظر 
يف  النا�س  مييت  كان  الذي  املوت  هذا  النار 
نار  من  �سح�ساح  يف  اأح��د  يبقى  فال  الدنيا 
اإليه،  اإل نظر  اأ�سفل درك من جهنم  ول يف 
يا  ينادى:  ثم  والنار،  اجلنة  بني  يذبح  ثم 
اأهل اجلنة هو اخللود اأبد الآبدين، ويا اأهل 
اأهل  فيفرح  الآبدين،  اأبد  اخللود  هو  النار 
فرح  من  ميتا  اأح��دا  كان  لو  فرحة  اجلنة 
ماتوا، وي�سهق اأهل النار �سهقة لو كان اأحد 
تعاىل:  قوله  فذلك  ماتوا،  �سهقة  من  ميتا 
الأمر}  ق�سي  اإذ  احل�سرة  يوم  واأنذرهم   }
حامت  اأبي  ابن  ""رواه  املوت  ذبح  اإذا  يقول 
يوم   } عبا�س:  اب��ن  وق��ال  تف�سريه"".  يف 
عظمه  القيامة،  يوم  اأ�سماء  من  احل�سرة} 
اهلّل وحذره عباده، وقال عبد الرحمن بن 
احل�سرة}  يوم  {واأن��ذره��م  قوله:  يف  زي��د، 
نف�س  تقول  {اأن  وق��راأ:  القيامة،  يوم  قال 
يا ح�سرتا على ما فرطت يف جنب اهلل}  ، 
عليها  ومن  الأر�س  نرث  نحن  اإنا   } وقوله: 
اخلالق  اأنه  تعاىل  يخر  يرجعون}  واإلينا 
يهلكون  كلهم  اخللق  واأن  املت�سرف،  املالك 
اأحد يدعى  ويبقى هو تعاىل وتقد�س، ول 
جلميع  ال���وارث  ه��و  ب��ل  ت�سرفا،  ول  ملكا 
فال  فيهم،  احلاكم  بعدهم،  الباقي  خلقه 
ول  بعو�سة  جناح  ول  �سيئا  نف�س  تظلم 

مثقال ذرة.

قال اهلل تعاىل: 
ُهْم لاَ  ْفلاٍَة واَ ُهْم فيِ غاَ اَ اْلاَْمُر واَ ْساَةيِ إيِْذ ُقضيِ رُْهْم ياَْوماَ اْلحاَ أاَْنذيِ ﴿واَ

ُنوناَ ُ ﴾                                     سورة مريم اآلية 39  ُيْؤميِ

قال اهلل تعاىل: 
اناَ  لاَْو كاَ يِْثليِهيِ واَ ا اْلُقرْآنيِ ل ياَْأُتوناَ بيِ ذاَ يِْثليِ هاَ ْأُتوا بيِ لاَ أاَن يَّ نُّ عاَ اْلجيِ ْت اإليِنُس واَ عاَ ْ اْجتاَماَ ﴿ُقْل لاَئيِ

ريًا﴾  {                                                سورة اإلرساء اآلية 88 هيِ بني يدي �آيةباَْعُضُهْم ليِباَْعض ظاَ



احلياة"  "اأمل  الوطنية  اجلمعية  نا�سدت، 
رئي�ص  الــدمــاغــي،  ال�سلل  اأطــفــال  حلماية 
يف  للنظر  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
من  واملهم�سة  املن�سية  الفئة  هذه  و�سعية 
التي تعاين يف �سمت يف ظل غياب  املجتمع 
بهم  للتكفل  املكثف  الطبيعي  العالج  مراكز 
للعالج  الباهظة  التكاليف  اإىل  اإ�ــســافــة 
واالأدويــــة  والـــلـــوازم  الطبية  واملــراقــبــة 
وم�سقة التنقل خارج الوطن، ويقدر عددهم 
واليات  عربعديد  موزعة  طفل  اآالف   5 بـ 

الوطن.
خالل  ومـــن  اجلــمــعــيــة،  ذات  اأكــــدت  كــمــا 
للم�سوؤول  وجهتها  التي  املفتوحة  الر�سالة 
اجلاري،  ال�سهر  منت�سف  البالد  عن  االأول 
وحت�سلت "االأورا�ص نيوز" على ن�سخة منها، 
الدماغي  ال�سلل  مر�سى  من  الفئة  هذه  باأن 
حتتاج للمتابعة اليومية والعناية النف�سية 
واملراقبة الطبية ب�سفة دورية اإ�سافة اإىل 
�سرورة اخل�سوع للعالج الطبيعي املكثف، ما 
امل�سقة على عائالتهم وذويهم وخا�سة  زاد 
عملية  اأن  كــمــا  املـــحـــدود،  ــل  ــدخ ال ذوي 
والعالج  الفحو�سات  لبع�ص  اإخ�ساعهم 
الوطن  اأر�ــص  خارج  التنقل  اإىل  ت�سطرهم 
االأمر الذي ي�ستدعي ا�ستحداث حلول كفيلة 
ومعاناتهم  عائالتهم  عــبء  من  للتخفيف 
ذات  اقرتحت  كما  واجل�سدية،  النف�سية 
"عني  اال�ست�سفائي  ــز  ــرك امل فــتــح  اجلــهــة 
الن�سور" املتواجد ببلدية مليانة والية ين 
اأجل  من  م�ستغل  غري  مركز  وهــو  الدفلى، 

تخ�سي�سه لهذه الفئة بعد جتهيزه وحتويله 
ملركز للعالج الطبيعي املكثف الأطفال ال�سلل 
جهوية  مــراكــز  فتح  اأمـــل  على  الــدمــاغــي، 

للتخفيف  الوطن  م�ستوى  على  بهم  للتكفل 
من معاناتهم وت�سهيل عملية العالج واإعادة 

التاأهيل لهم من جهة اأخرى.

فوزية.ق

فيما تتخبط العديد منها يف الت�صيب والإهمال ..

اأ�سواق املا�سية.. قنبلة موقوتة تفجر 
الأو�ساع ال�سحية باجلزائر 

يعي�س، �لطاقم �لطبي و�صبه �لطبي �ملز�ول ملهامه على م�صتوى م�صت�صفى �صليمان عمري�ت بربيكة، جملة من �مل�صاكل و�لنقائ�س منذ ��صتقبال �حلاالت 
�الأوىل للم�صابني بفريو�س كورونا، و�تهمو� مدير �ملوؤ�ص�صة بالت�صيب و�الإهمال وعدم �الكرت�ث ملالحظات �الأطباء و�قرت�حاتكم ومطالبهم خا�صة بعد �لزيادة 

�ملرعبة يف �أعد�د �مل�صابني وعدم قدرة �مل�صت�صفى على �حتو�ء �لو�صع، �إذ ��صطر �الأطباء لطلب �لدعم من خمتلف �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية �الأخرى، خا�صة�أن عدد 
�ملمر�صني و�الأطباء �ملتكفلني بامل�صابني بالفريو�صلم يعد كافيا وهم �لذين ال يز�لون يعملون بكل ما �أوتو� من جهد منذ �أزيد من ثالثة �أ�صهر دون توقف يف ظل 

غياب �الأطباء �ملخت�صني و عدم تغيري �لطاقم �لطبي.

هذا وقد قام الطاقم الطبي منذ بداية 
تنديدا  احتجاجية  بوقفة  اجلائحة 
والبريوقراطية  واالإق�ساء  بالتهمي�ص 
املمار�سة يف حقهم من قبل م�سوؤول املوؤ�س�سة 
غري  واالإقامة،  االإيواء  م�سكل  بخ�سو�ص 
تدخل  اأي  تلق  ومل  تتغري  مل  ــور  االأم اأن 
و�سط  الوالية،  يف  الر�سمية  اجلهات  من 
يعي�سها  رهيبة  ومهنية  نف�سية  �سغوطات 
االأطباء واملمر�سون امل�سرفون على عالج 
امل�سابني بفريو�ص كورونا والذين ت�ستغرق 
مناوبتهم اأحيانا 24 �ساعة، حيث طالبوا 
ب�سرورة النظر يف و�سعيتهم وكذا ت�سديد 
جميع م�ستحقات اإقامتهم بالفندق الذي 
يحتوي على جميع �سروط االإقامة عك�ص 
ما مت اقرتاحه من قبل مدير امل�سفى الذي 
و�سالمة  �سحة  بخ�سو�ص  متعنتا  يبقى 
عن  ف�سال  الطبي،  و�سبه  الطبي  طاقمه 
مع  التعامل  يف  للبريوقراطية  تكري�سه 
والو�سع  املر�ص  يواجهون  الذين  املر�سى 
انعدام  ظــل  يف  الــغــرف  لبع�ص  الكارثي 

الطبية  واالأجــهــزة  والــعــتــاد  النظافة 
ال�سحية  بــاحلــاالت  للتكفل  الــالزمــة 

املتواجدة على م�ستوى امل�ست�سفى.
يف  ال�سحة  مــديــر  ــح  ــس اأو� جهته،  مــن   
عدم  نيوز"،  "االأورا�ص  مــع  لــه  ات�سال 
اإمكانية اال�ستعانة بطواقم طبية و�سبه 
ال�سحة  موؤ�س�سات  خمتلف  مــن  طبية 
بالتحقيقات  الن�سغالهم  نظرا  اجلوارية 
الوبائية منذ بداية اجلائحة، كما �سرح 
عدد  تزايد  ب�سبب  كبري  �سغط  بوجود 
اال�ستيعابية  الطاقة  فاق  الذي  احلاالت 
للعديد من املوؤ�س�سات على غرار م�ست�سفى 
يعود  ــك  وذل ومــروانــة،  ونقاو�ص  اآريــ�ــص 
لعدم احرتام املواطنني لقواعد ال�سالمة 
يف  واختالطهم  االجتماعي  والتباعد 
االأ�سواق واإحياء حفالت االأعرا�ص ب�سكل 
عادي، خا�سة بعد رفع احلجر عن معظم 
على  امل�سوؤول  ذات  ينكر  ومل  الن�ساطات، 
�سعف  غرار  على  النقائ�ص  بع�ص  وجود 
النظافة  وغــيــاب  ال�سحية  ــات  ــدم اخل

يف  ا�ــســابــات  ت�سجيل  اىل  ذلــك  ويــعــزو 
وموظفني  وممــر�ــســني  ــاء  ــب اط �ــســفــوف 
وعمال النظافة على م�ستوى امل�ست�سفيات 
لزمالء  اال�سابة  رقعة  تت�سع  وبالتايل 
تراجع   يف   ال�سبب  هــو  وهـــذا  ــن  ــري اآخ

اخلدمات ال�سحية. 
ال�سحة  مدير  وجــه  ـــرى،  اأخ جهة  مــن 
االأعــمــال  لــرجــال  نـــداء  باتنة  لــواليــة 
واملح�سنني ملد يد العون وامل�ساهمة يف دفع 
االإقامة  من  االأطباء  لتمكني  امل�ستحقات 
ب�سكل  مهامهم  الأداء  جيدة  ــروف  ظ يف 
وجه،  اأكمل  على  املر�سى  وخدمة  جيد 
يتعلق  فيما  البالغ  اهتمامه  على  ــد  واأك
كوفيد  م�سلحة  م�ستوى  على  بالنظافة 
بربيكة  عمريات  �سليمان  19مب�ست�سفى 
ــة  ـــوقـــوف عــلــى الــنــقــائــ�ــص وحمــاول وال
مدة  تقلي�ص  اأن  وي�سيف  الو�سع  احتواء 
5اأيام مقرر من من طرف  االإ�ست�سفاءاإىل 
الهائل  للعدد  نــظــرا  الو�سية  ــــوزارة  ال
وفاق  الــذروة  اىل  و�سل  الذي  للم�سابني 

قدرة ا�ستيعاب امل�ست�سفيات بوالية باتنة 
بعد  لعالجهم  املر�سى  ا�ستكمال  ويتم 
اأنف�سهم  وعــزل  امل�ست�سفى  من  خروجهم 
انتقال  لتفادي  21يوم  ملدة  منازلهم  يف 

العدوى.
من جهته، ك�سف مدير م�ست�سفى عمريات 
بربيكة، اأنه مت ت�سجيل 8حاالت اإ�سابة  
ــا و�ــســط الــطــاقــم �سبه  ــورون بــفــريو�ــص ك
طاقم  اإر�سال  مت  الذي  الوقت  يف  الطبي، 
من االأطباء و�سبه الطبيني اإىل م�ست�سفى 
اإحدى  لتدعيم  بربيكة  بو�سياف  حممد 
امل�سالح،واأكد انه ال ميكن طلب الدعم من 
�سجلت  التي  اجلوارية  ال�سحة  موؤ�س�سات 
الطواقم  لــدى  اإ�سابة   22 ــرى  االأخ هي 

يتعلق  فيما  اأمــا  الطبية،  و�سبه  الطبية 
يف  القمامة  وانت�سار  النظافة  مبو�سوع 
ازالتها  يتم  النفايات  فاإن  املر�سى  غرف 
يومي،  ب�سكل  النظافة  عمال  طــرف  من 
نظافة  مراقبة  على  �سخ�سيا  وي�سهر 
واآخر  موظف  بني  يفرق  وال  امل�ست�سفى 
االزمة  هذه  من  اخلــروج  الوحيد  وهمه 
عن  احلجر  رفع  بعد  خا�سة  طالت  التي 
معظم الن�ساطات ليت�سبب ذلك يف ارتفاع 
وعدم  امل�ست�سفيات  ع  وت�سبرّ امل�سابني  عدد 
احلاالت  من  املزيد  حتمل  على  قدرتها 
التوليد حيز  م�ست�سفى  بو�سع  كما طالب 
وحماولة  ال�سغط  لتخفيف  اخلــدمــة 

احتواء الو�سع.

االأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعاالثنني  19  يونيو  2970/ 29  جوان  2020 املوافق لـ 08  ذو القعدة 121441

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

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

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

�سامح �سورية 
�سعدي م�سعودموفق الوردي033322219

او�سن ليلىبورزان لويزةم�ستي �سمراء033268527
مراد حممد مهديبوغبال ونا�سة033201352

033333203
بلوني�س �سمري 
290332451

حمادي ح�سام الدينبلحاج اأمريةم�ستاري حممد
033898236

خماري عمار
033370259

قيقبةق�سباتاأولد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأولد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

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

اأبركان وفاء
ليتيم عمربلولة ح�سينة033323439

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

بورا�س رحمة--بعزي هيبةبن يو�سف وفاءروبعي �سرينةرجيمي �سعيد033289312

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

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

نقوب جمالعنون �سمرياأو�سن جناةرداح �سارة مقاو�سي وهيبة حي ال�سهداء باتنةاالثنني  29 جوان  2020
بن يحيى عادل033377261

باجلزائر  ال�سحي  لل�ساأن  متابعون  حــذر، 
خالل  بقوة  وعودته  الوباء  تف�سي  جــراء 
االأ�سواق  بفتح  ال�سماح  بعد  القادمة،  االأيام 
النقل  وحركة  التجارية  االأن�سطة  وعودة 
اكتظاظا  ت�سهد  التي  الو�سائل  من  وغريها 
ال�ساأن  ذات  وهو  اليوم،  مدار  على  وازدحاما 
تعرفه اأ�سواق املا�سية تزامنا واقرتاب عيد 

االأ�سحى املبارك.
ويقوم الع�سرات من املواطنني خالل االأيام 
ا�ستعدادا  حثيثة  بتح�سريات  اجلــاريــة، 
الذي  الوقت  يف  االأ�سحى،  عيد  ال�ستقبال 
التي  املا�سية  اأ�سواق  نحو  الكثريون  يتوجه 
كبريين  وازدحاما  اكتظاظا  تعرف  اأ�سبحت 

رغبتهم  املواطنني،  من  العديد  اأكــد  بعدما 
فر�ص  من  تخوفا  العيد  اأ�سحية  اقتناء  يف 
على  جديد  من  ال�سحي  احلجر  اإجـــراءات 
ــعــل هـــذه الــتــ�ــســرفــات غري  مــنــاطــقــهــم، ول
يف  وا�سح  ب�سكل  ت�ساهم  التي  هي  املدرو�سة 
على  انت�ساره  يف  يعتمد  الذي  الوباء  تف�سي 
تعرفه  الــذي  والتقارب  املبا�سر  التوا�سل 
التي  التجارية  االأ�سواق واالأماكن  مثل هذه 
دون  اجلميع  �سالمة  تــهــدد  ـــوؤرا  ب اأ�ــســحــت 

ا�ستثناء.
ــاء  ــب ـــذي يــحــذر فــيــه االأط ــت ال ــوق ويف ال
يف  ال�سحي  للو�سع  واملتابعون  واملخت�سون 
وت�سجيل  الفريو�ص  عودة  مغبة  من  البالد، 
يتابع  االأوىل،  من  اأقوى  تكون  ثانية  موجة 
مواطنون ا�ستهتارهم بحياتهم وحياة غريهم 
والع�سرات  الوفيات  من  املئات  ت�سجيل  رغم 
الوطن،  م�ست�سفيات  عرب  يوميا  احلاالت  من 
و�سط اإقبال وا�سع على اأ�سواق املا�سية والتي 
القليلة  ــام  االأي خالل  تت�ساعف  اأن  يتوقع 
ب�سرورة  خمت�سون  ــا  دع حيث  الــقــادمــة، 
وو�سع  الــتــجــاريــة  املــعــامــالت  هــذه  تقنني 
املخالفني  حق  يف  �سارمة  ردعية  اإجــراءات 
والتقيد  االجتماعي  التباعد  اإلزامية  مع 
اأقرتها  التي  الوقاية  اإجــــراءات  بجميع 
فيه  دعا  الذي  الوقت  يف  املخت�سة،  اجلهات 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  ن�سطاء 
�ستعود  التي  االأ�سواق  هذه  غلق  يف  لالإ�سراع 
عودتها  مــن  ــر  اأك املواطنني  على  بال�سرر 

بالنفع.

اأكرث من 5 اآلف طفل م�ساب "بال�سلل الدماغي" يعانون يف �سمت
بعدما اأ�شبحت ت�شهد اكتظاظا رهيبا..  يف ظل غياب مراكز العالج الطبيعي اخلا�شة بهم...

نوارة.ب

�سفيفة. �ص

كثفت م�سالح اأمن والية �سطيف، جهودها 
باالإجراءات  وامل�ستخفني  املخالفني  �سد 
املواطنني  بحماية  الكفيلة  الــوقــائــيــة 
بفريو�ص  اخلا�سة  العدوى  انت�سار  وجتنب 
االأقنعة  و�سع  ثقافة  غر�ص  مــع  كــورونــا 
الواقية اأو ما يعرف بالكمامات التي اأ�سحت 
وخمتلف  العام  بالطريق  خا�سة  اإجبارية 
التجارية  وحــتــى  العمومية  الــفــ�ــســاءات 
وغريها، اإىل جانب االمتثال اإىل اإجراءات 
احلجر املنزيل، حيث مت حترير خمالفات 
تداعيات  من  يكبح  اأن  �ساأنه  من  كاإجراء 

لتوجيهات  جت�سيدا  وهذا  كورونا  جائحة 
اأو�ست  التي  الوطني  االأمــن  جهاز  قيادة 
يف  ال�سرطة  اأفــراد  جهود  تكثيف  ب�سرورة 

�سبيل �سمان تقيد تام للمواطن.
ب�سدد  اأنها  الوالية،  اأمن  م�سالح  واأكــدت 
كل  �سد  �سارمة  ردعية  ــراءات  اإج تطبيق 
جتاهله  اأو  ا�ستخفافه  امتناعه،  ثبت  من 
لو�سع االأقنعة الواقية باالأماكن العمومية 
معاقب  �سلوك  كونه  الف�ساءات  وخمتلف 
املر�سوم  من  مكرر   13 املــادة  مبوجب  عليه 
ماي   20 يف  ــوؤرخ  امل  127 –  20 التنفيذي 

الوالية  اأمن  م�سالح  رفعت  حيث   ،2020
منذ بداية تطبيق هذا االإجراء بتاريخ 03 
2844 خمالفة  2020 ما يعادل الـ  جوان 
و�سعه  بعدم  احرتامه  عدم  ثبت  من  لكل 
والية  اأمــن  م�سالح  ودعــت  الواقي،  القناع 
�سطيف املواطنني اإىل �سرورة التحلي بروح 
مع  تامة  بجدية  االأمــر  واأخــذ  امل�سوؤولية 
بكبح  والكفيلة  الوقائية  ال�سبل  كل  اإتباع 
الوالية  اأن  خا�سة  كورونا  فريو�ص  انت�سار 
خالل  لالإ�سابات  قيا�سية  اأرقــامــا  �سجلت 

االأيام الفارطة. 

اإجراءات ردعية �سد جميع املخالفني للحجر ال�سحي ب�سطيف
و�شط تزايد يف عدد الإ�شابات ..

عبد الهادي. ب 

م�ست�سفيـات مكتظـة بامل�سابني بفريو�ض كـورونــا ونق�ض حاد يف الطـواقم الطبية بباتنـة



�شعراء يحيون الذكرى الثالثة لوفاة ال�شاعر اجلزائري 
لو�شيف" افرتا�شيا "عثمان 

مكتبة  وادي املاء تطلق م�شابقات
 تاريخية وطنية متنوعة

واأ�سدقاء  ال�����س��ع��راء  م��ن  جمموعة  ب���ادر 
عثمان  ب�سكرة  مدينة   ابن  الكبري  ال�ساعر 
الثالثة  ال��ذك��رى  اح��ي��اء  "على  لو�سيف 
ال�سعراء  تغني  اأي��ن  افرا�سيا،  وفاته  من 
و�سفوها  التي  ال�سعرية  واأعماله  بخ�ساله 
اأي�سا  ولكونه  واحلياة  ال�سوك  يف  باملنفردة 
�سكلت  حيث  �سعره،  م��ع  �سوفيا  مت�ساحلا 
اجل��زائ��ري  ال�سعر  يف  ف��ت��وح��ات  ن�سو�سه 
بالنار"  "الكتابة  الأول  ديوانه  خالل  من 
املن�سور �سنة 1982، حيث عمدوا اأي�سا على 
التوا�سل  موقع  عر  اأ�سعاره  من  بع�س  ن�سر 
جانب  اإىل  ب���وك،  ال��ف��اي�����س  الج��ت��م��اع��ي 

التعريف ب�سرية هذا الرجل ال�سهم. 
بطولقة   1951 �سنة  لو�سيف  عثمان  ولد 
خمتلفة  تعليمية  واأط��وار  مراحل  يف  تدرج 
منذ الكتاب الذي حفظ فيه القراآن، تخرج 

بجامعة  العربية  واللغة  الآداب  معهد  من 
يف  الدكتوراه  �سهادة  على  وحت�سل  باتنة 
ال�ساعر  حول   اأطروحة  عن  العاملي  الأدب 

"رانبو".
اأ�سدر ال�ساعر ما يقارب عن 18 ديوان �سعر 

اخلا�س  ح�سابه  على  اأغلبها  م�سريته،  عر 
يف  ���س��ارك  اأن��ه  وي��ذك��ر  متكتما،  عا�س  كما 
وح�سل  والأدبية  ال�سعرية  املحافل  بع�س 
على اجلائزة الوطنية الأوىل يف ال�سعر عام 

.1990
ال�سعرية  اأع��م��ال��ه  خلفه  لو�سيف  ت��رك 
ومتتبعو  النقاد  اعترها  والتي  الفارقة 
يف  ك��ت��ب  م��ا  اأه���م  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال�سعرية 
اليا�سمني"  " �سبق  منها  املعا�سرة،  ال�سعرية 
 ،1988 امللح" �سنة  "اأعرا�س   ،1986 �سنة 
و"كتاب   ،1997 �سنة  "اأبجديات  وكتاب 
يف  و"قراءة  وهديل"  و"نو�س  الإ�سارات" 

ديوان الطبيعة".
ال�ساعر اجلزائري عثمان لو�سيف يف  تويف 
27 جوان 2018، عن عمر ناهز 67 عامًا، 

بعد معاناة مع املر�س.
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"التعدد" بل�شان  فوبيا  تروي  �شابة  كاتبة  ربيعي"..  "رانيا 

الطفولة امل�شلوبة يف موؤلفها "�شواد الثلج"

على  وا���س��ح��ة  للكتابة  حما�ستها  ت��ب��دو 
لزالت  الطفولة  ومالمح  ال��ريء  حمياها 
هذا  ابنة  لي�ست  وكاأنها  وجهها  على  بادية 
ال�سباب  توجه  �سهد  الذي  الرقمي  الع�سر 
والقراءة،  الكتابة  غري  اأخ��رى  عوامل  اإىل 
هذا  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ت��اأث��ري  لطفولتها  وك��ان��ت 
مدونة  منها  جعل  الذي  اليجابي  التوجه 
ت�سابق  �سغرية،  �سن  يف  وروائ��ي��ة  وكاتبة 
الأعمال  من  املزيد  لتقدم  الزمن  بقلمها 
وهي حتلم دائما بتقدمي اجلديد واملفيد ملا 
فيه خدمة للقارئ والكتاب وحتى املجتمع، 
خو�س  من  متكنت  للقراءة  ع�سقها  وبقدر 
بعد  ت���ردد  ودون  ب��راع��ة  الكتابة  غ��م��ار 

معانقتها للحرف باحرافية وم�سداقية.

طفولة حتت ظل الكتاب ودموع
 حتتويها �سفحاته

عن  خن�سلة  ولي��ة  ابنة  �سيفتنا  حدثتنا 
عامل  يف  رحلتي  "بداأت  فتقول:  طفولتها 
حتت  اأظفاري  نعومة  منذ  والكتابة  الأدب 
ظل الكتب... فالكاتب اجليد لبد اأن يكون 
قارئا جيدا قبل ذلك، وكنت حني اأبكي اأجد 
تربت  والأوراق  توا�سيني  حويل  من  الكتب 
حتارب  �سيوفا  الأقالم  يف  وراأيت  قلبي  على 
اأكل،  اأو  اأمل  اأن  حزين لأحملها واأكتب دون 
لأجنز  بالكتابة  �سغفي  ا�ستغل  اأن  فحاولت 
اأعمال تفيد الآخرين اأو على الأقل لأخرج 
هذا ال�سعور الداخلي اإىل العامل فُي�سمع اآذانا 

تارة ويعلن  ويحاكي وجدانا وي�سرد ق�سايا 
يتناغم  اأن  بعد  اأحيانا  الأن��ث��ى  مت��رد  ع��ن 
ن�سو�س  عدة  بعدها  املتلقي...،ن�سرت  مع 
وم��ق��الت يف ع��دة ج��رائ��د وجم���الت منها 
الوطنية والدولية والورقية واللكرونية، 
واأطلقت العنان لقلمي دومنا ح�ساب ودومنا 
توقف وكلما كتبت �سعرت ب�سيء ي�سرخ يف 
تفرغت  ثم  مزيد،  من  هل  ليقول  داخلي 
العراقية  مبدعون  حملة  يف  ككاتبة  للعمل 
والتي كرمتني كاأ�سغر كتابها من بني العديد 
من الكتب العرب واأي�سا مدونة على �سحيفة 
�سبكة الإعالم ال�سعودي ثم اقتحمت عامل 
الأوىل  روايتي  مع  ر�سميا  والرواية  الأدب 
"مدخنوا الب�سر" والتي ن�سرت الكرونيا يف 
عدة مواقع، واليوم خطوت خطوة اأخرى يف 
"�سواد  اجلديدة  روات��ي  مع  الورقي  الن�سر 

الثلج".

قفزة من "املراهقة" وتفا�سيلها املخفية اإىل 
ال�سلبية "التعدد" وتداعياته 

للحياة  نظرتها  اأن  اإل  �سنها  �سغر  رغ��م 
املثل  لينطبق عليها  كانت خمتلفة وعميقة 
وذلك  العقل"،  كبرية  ال�سن  "�سغرية  القائل 
اأعمالها الأدبية لتنظر اإىل  ما انعك�س على 
والأح���داث  الجتماعية  الق�سايا  بع�س 
�سقطت  اأنها  اأو  اأهملت  قد  اأخرى  زاوية  من 
اأخرى بالتوافق مع عد�سة  �سهوا يف كتابات 
الرا�سدين التي قد تغفل م�ساعر واأحا�سي�س 
وال�سباب،  املراهقني  فئة  ومعاناة  ونظرات 
لرواية  بالن�سبة  اأعمالها:"  ع��ن  فتقول 

عن  فيها  حتدثت  الب�سر(  )مدخنوا  الأوىل 
و�سخرت  ما  نوعا  مهم�س  اجتماعي  مو�سوع 
قلمي ل�سرد تفا�سيل املراهقة وكيف يعاين 
م�ساكل  ع��دة  م��ن  ال��ف��رة  تلك  يف  امل��راه��ق 
النا�س  نظرة  م��ن  ال��دائ��م  اخل��وف  اأب��رزه��ا 
احلقيقي  احل��ب  ع��ن  امل�ستمر  وبحثه  ل��ه 
ومروره بعدة جتارب فا�سلة بب�ساطة كتبت 
املراهقني  جمتمع  على  ال�����س��وء  و�سلطت 
الكثريون  عنها  يكتب  مل  التي  وتفا�سيله 
اأما  اك���راث،  وع��دم  تهمي�سا  اأو  خوفا  اإم��ا 
ال�سادرة  الثلج(  )�سواد  اجلديدة  روايتي 
خاللها  من  ف�سلطت  بباتنة  املثقف  دار  عن 
يف  ح�سا�س  اجتماعي  مو�سوع  على  ال�سوء 

حتدثت  لكني  التعدد  وهو  العربي  وطننا 
عهدناه  عما  خمتلفة  بنظرة  املو�سوع  عن 
الطفولة  بل�سان  الرواية  اأح��داث  و�سردت 
امل�سلوبة التي يق�سي اأ�سحابها حياتهم بحثا 
عن  حتدثت  ج��دوى  دون  ليعيدوها  عنها 
�سحتهم  وعلى  الأطفال  على  التعدد  تاأثري 
الوالدين  انف�سال  ي��وؤدي  وكيف  النف�سية 
الذي ياأتي كحل ل مفر منه يف نهاية املطاف 
اإىل ت��ده��ور الأب���ن���اء.. واحل���زن واخل��وف 

الالمتناهي الذي �سريافقهم دائما".

اأحالم كثرية وطموحات تر�سم خارطة
 جناح رانيا

وع�سقها  للقراءة  حبها  عن  رانيا  حتدثت 
املزيد  تاأليف  ال�سديدة يف  للكتابة ورغبتها 
اأكر  بجعبتها  فما  الأع��م��ال،   من  وامل��زي��د 
بكثري من اأن يتم ر�سمه على الأوراق اإل اأنها 
اأجنحة قلمها،  حتلم باأن تبلغ العاملية على 
بني كتابة �سحفية واأعمال اأدبية وخواطر 
وامل�ساعر  واحلب  الوطنية  حتاكي  واأ�سعار 
يف  امل�ساركة  على  املواظبة  وهي  ال�سادقة، 
ال�سعرية  والأم�سيات  الأدبية  الن�ساطات 
فطموحها  الثقافية  للتظاهرات  واملحبة 
نظرة  ويتجاوز  الإقليمية  دائرتها  يفوق 
الطبع  ظ��روف  ويتحدى  املنغلقة  املجتمع 
التي  ال�سابة  تلك  فهي  املحلية،  والن�سر 
تتقم�س لنف�سها األف �سخ�سية فتكتب لتبلغ 
ق�سية  خاللها  م��ن  ت�سور  �سمنية  ر�سالة 
تقا�سيم  اأو  اإن�سانية  و�سعية  اأو  اجتماعية 
وجه حالة من�سية براعتها الأدبية، ولعل 
ذلك ما ينطبق على روايتها اجلديدة �سواد 
اأو  )روان(  "تقم�ستني  تقول:  حيث  الثلج 
لطيفة  كروح  روايتي  بطلة  الثلج(  )�سواد 
كانت  رمبا  كتابتها،  �سنوات  طيلة  ت�سبهني، 
ت تفا�سيل ق�ستها بقلمي،  ذات يوم اأنا؟ وق�سّ
عليها  يحقد  بينما  ال��ق��راء  بع�س  ليحبها 
اأحدهم  عليها  ...ولي�سفق  الأخ��ر  البع�س 
فيغ�سب  ال�سطور  بني  �سدفة  يلتقيها  حني 
الف�سي  بخلخالها  تالحقه  حني  اآخر  منها 
وبني  الهام�س...  اإىل  منها  يهرب  عندما 
تلك امل�ساعر املتناق�سة �ستبقى روان �سحية 
فا�سلة  عائلية  لتجربة  وماكرة...  بريئة 

وناجحة كاأي جتربة اأخرى...".

بحيويتها �ملتميزة وعفويتها �لتي ت�صابق لهفتها المتطاء �أمو�ج �ل�صهرة وهي تتحلى باأعمال �أدبية و�عدة تفوق مرحلتها �لعمرية بكثري، حدثتنا �لكاتبة و�ل�صاعرة �ل�صابة "ر�نيا ربيعي" عن جتربتها 
مع �لكتابة بعد �أن �نتقلت من �لتاأليف �اللكرتوين �لذي زينته برو�ية "مدخنو� �لب�صر" �لتي خا�صت من خاللها تفا�صيل �ملر�هقة �إىل �الإ�صد�ر �لورقي �لذي د�صنته برو�ية "�صو�د �لثلج" �لتي �صورت 

من خاللها زو�يا مغفلة من ق�صية �لتعدد يف �ملجتمع.

رقية. ل

رقية. ل

�صطيف

تزامنا والحتفالت املخلدة لعيدي ال�شتقالل وال�شباب

الت�شفوي  الدور  يف  متناف�ش   104
للم�شابقة الوطنية للتن�شيط الإذاعي 

من  الثانية  الطبعة  فعاليات  تتوا�سل 
الإذاع��ي  للتن�سيط  الوطنية  امل�سابقة 
املنظمة من طرف جمعية زرياب الثقافية 
الرفيه  مبركز  وه��ذا  �سطيف،  بولية 
العلمي باملدر�سة الأوملبية الباز ب�سطيف، 
ملحبي  وا�سعة  م�ساركة  امل�سابقة  وعرفت 
وليات  خمتلف  من  الإذاع��ي  التن�سيط 

الوطن للظفر بلقب مذيع اجلزائر.
وعرف الدور الأول من امل�سابقة ت�سجيل 
اإق�ساء  48 ولية ومت  456 م�سارك من 
اإلتزامهم  لعدم  م�سارك   174 ق��راب��ة 
امل�سابقة  يف  عليها  املن�سو�س  بال�سروط 
بالوقت  الل���ت���زام  ع���دم  غ����رار  ع��ل��ى 
فيديوهات  يف  الوجه  ظهور  ع��دم  وك��ذا 
امل�ساركة، فيما مت قبول 282 م�سارك يف 

هذه امل�سابقة. 
 140 تاأهل  مت  الأوىل  الت�سفيات  وبعد 
الثاين بعد  الت�سفوي  الدور  اإىل  م�سارك 
قيادة  حت��ت  التحكيم  جلنة  م���داولت 

رفقة  مقران  ف��وؤاد  والإذاع��ي  الإعالمي 
حيث  كفي،  علي  التنظيم  جلنة  رئي�س 
مت اعتماد �سلم تنقيط يراعي احل�سور، 
الإلقاء  احل��روف،  خمارج  اللغة،  �سالمة 
وال��ف��ك��رة الإب���داع���ي���ة، وع���رف ال���دور 
�سيوف  بع�س  ح�سور  الأول  الت�سفوي 
على  امل�سابقة  اأج���واء  ملتابعة  ال�سرف 
عبد  ميلة  لولية  الثقافة  مدير  غ��رار 

الرزاق بو�سناق. 
عمار  امل�سابقة  ع��ن  امل�����س��وؤول  وح�سب 
للفنون،  رزي��اب  جمعية  رئي�س  �ساو�س 
كبريا  تناف�سا  ع��رف  الأول  ال���دور  ف��اإن 
حت�سل  التي  املتقاربة  العالمات  بدليل 
الذي  الأمر  وهو  امل�ساركني،  اأغلب  عليها 
اأخذ  من  كل  بتاأهيل  تقوم  اللجنة  جعل 
تقارب  ظل  يف  وه��ذا   10 من   07 عالمة 
انتظار توا�سل  امل�ساركني يف  امل�ستوى بني 

الت�سفيات خالل الأ�سابيع املقبلة. 

وادي  العمومية   املطالعة  مكتبة  اأعلنت 
متنوعة  م�����س��اب��ق��ات  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن  امل����اء 
املخلدة  والحتفالت  تزامنا  افرا�سية 
 5 ل�  امل�سادف  وال�سباب  ال�ستقالل  لعيدي 

جويلية من كل عام.
واأو�سح م�سوؤول املكتبة مراد بوب�سي�س خالل 
حديثه ليومية  الأورا�س نيوز اأن امل�سابقة 
حماورها  �سملت  ال�سباب  فئة  تخ�س  التي 
عن  فيديو  اأح�سن  جائزة  على  املناف�سة 
ا�ستقالل اجلزائر وجائزة للن�سيد ال�سغري 

اأح�سن  جائزة  على  التناف�س  جانب  اإىل 
�سورة لرعم مع العلم الوطني.

وقال يف ذات ال�سياق اأن الفيديوهات تر�سل 
وعمر  ولقب  با�سم  مرفقة  ت�سويرها  بعد 
اخلا�س  اللكروين  الريد  اإىل  امل�سارك 
مكتبة  �سفحة  م�سنجر  اإىل  اأو  باملكتبة 
امل��اء،  وادي  ملحقة  العمومية  املطالعة 
دقائق  الثالث  الفيديو  يتجاوز  ل  حيث 
مت�سابق  وك��ل  مو�سيقية،  م��وؤث��رات  دون 
على  املكتبة  �سفحة  من  الفيديو  ي�سارك 

موقع  ع��ر  اأ���س��دق��ائ��ه  وح�ساب  ح�سابه 
التوا�سل الجتماعي الفاي�س بوك. 

ح�سبه  الفائزين  عن  الإعالن  و�سيتم  هذا 
عن طريق عدد العجابات التي يحظى بها 
حني  يف  فقط،  املكتبة  �سفحة  يف  الفيديو 
يكرم الفائزين الثالثة من كل م�سابقة بعد 
" ن�سعى لأن  ال�سحي، م�سيفا:  رفع احلجر 
يجعل اجلميع من الكتاب واملكتبة ال�سديق 

والرفيق ونحن يف هذه اجلائحة".
عبد الهادي. ب

ح����اورت����ه ن�������وارة ب��وب��ري

باتنة
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�إعالن عن طلب عرو�س مفتوح رقم: 2020/01
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يعلن ال�سيد رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية نقاو�س 
عن تنظيم طلب عرو�س مفتوح املت�سمنة العملية املذكورة 

اأدناه:
� اقتناء �ساحنة �ساغطة للنفايات 10م3

امل�ساركة،  يف  الراغبة  املعنية  واملوؤ�س�سات  املتعهدين  فعلى 
ال�سروط،  دفر  ل�سحب  التجهيز  م�سلحة  اإىل  التقدم 
2.000.00دج،  مببلغ:  امل�ساركة  حقوق  ت�سديد  مقابل 
بنقاو�س،  ال�سحي  والقطاع  البلديات  خزينة  اأمني  لدى 
وعر�س  تقني  عر�س  على  التعهد  ي�ستمل  اأن  يجب  حيث 

مايل وملف الر�سح مف�سل كالآتي:
ياأتي: ما  يت�سمن  الر�سح:  ملف   �1

� الت�سريح بالر�سح )م�سي وخمتوم وموؤرخ(.
� الت�سريح بالنزاهة )م�سي وخمتوم وموؤرخ(.

)ن�سخة  معنوي  طابع  ذات  لل�سركات  الأ�سا�سي  القانون   �
طبق الأ�سل(.

� الوثائق التي تتعلق بالتفوي�سات التي ت�سمح لالأ�سخا�س 
باإلزام املوؤ�س�سة )ن�سخ طبق الأ�سل(.

اخت�سا�س  يف  التجاري  ال�سجل  من  الأ�سل  طبق  ن�سخة   �
ال�ساحنات  توريد  و/اأو  بيع  و/اأو  تركيب  و/اأو  ''�سنع 

وخمتلف العتاد''
� خدمة ما بعد البيع.

� الوثائق التي ت�سمح بتقييم قدرات املر�سحني اأو املتعهدين 
اأو عند القت�ساء املناولني:

� �سهادة م�سنع اأو مورد معتمد.
� خمطط تنفيذ التوريد م�سي وموؤ�سر وخمتوم من طرف 

املوؤ�س�سة.
� مدة التوريد م�سي وموؤ�سر وخمتوم من طرف املوؤ�س�سة.

طرف  من  وخمتوم  وموؤ�سر  م�سي  ال�سمان  �سهادة   �
املوؤ�س�سة.

ياأتي: ما  يت�سمن  التقني:  العر�س   �2
� الت�سريح بالكتتاب )م�سي وخمتوم وموؤرخ(.

� املذكرة التقنية التريرية )م�سية وخمتومة(.
ودفر  للعار�سني  )تعليمات  التقني  ال�سروط  دفر   �
وخمتوم  م�سي  واخلا�سة(  امل�سركة  العامة  ال�سروط 

وموؤرخ.
وقبل''  ''قرئ  العبارة  على  �سفحته  اآخر  يف  ويحتوي 

مكتوبة بخط اليد.
ياأتي: ما  يت�سمن  املايل:  العر�س   �3

� ر�سالة تعهد )م�ساة وخمتومة وموؤرخة(.
� جدول الأ�سعار الوحدوية )م�سي وخمتوم وموؤرخ(.

� الك�سف الكمي التقييمي )م�سي وخمتوم وموؤرخ(.
اأظرفة   )03( ثالثة  على  العرو�س  ت�ستمل  اأن  يجب 
ت�سمية  منها  كل  يبني  باإحكام  ومقفلة  منف�سلة  داخلية 
املوؤ�س�سة ومرجع طلب عرو�س مفتوح ومو�سوعها وتت�سمن 
عبارة ''ملف الر�سح'' اأو ''عر�س تقني'' اأو ''عر�س مايل'' 
ح�سب احلالة، وتو�سع هذه الأظرفة يف ظرف اآخر مقفل 

باإحكام ومغفل، ويحمل العبارة التالية:
وتقييم  الأظرفة  فتح  جلنة  طرف  من  اإل  يفتح  ''ل 

العرو�س'':
املت�سمنة   �  2020/01 رقم:  مفتوح  عرو�س  طلب   �

عملية:............ذكر ا�سم العملية..............�
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  اأمانة  لدى  العرو�س  اإيداع  ويتم 
البلدي لبلدية نقاو�س يف اآخر يوم من اأجل اإيداع العرو�س 
املحدد ب� 21 يوم ابتداء من تاريخ ن�سره الأول يف اجلرائد 
ل�سفقات  الر�سمية   الن�سرة  يف  اأو  الوطنية  اليومية 
املتعامل العمومي )ن.ر.�س.م.ع( على ال�ساعة )14:00( 
واملالية  التقنية  الأظرقة  فتح  يتم  حيث  زوال،  الثانية 
الثانية  ال�ساعة  على  علنية  جل�سة  يف  الر�سح،  وملفات 
والن�سف زوال )14:30( بح�سور كافة املتعهدين الذين 
مفتوح  عرو�س  طلب  عن  الإعالن  هذا  �سمن  دعوتهم  مت 
خالل نف�س اجلل�سة يف تاريخ و�ساعة فتح الأظرفة، وذلك 

بقاعة الجتماعات مبقر البلدية.
قانونية  راحة  يوم  اأو  عطلة  يوم  اليوم  هذا  �سادف  واإذا 
العمل  يوم  غاية  اإىل  متدد  العرو�س  حت�سري  مدة  فاإن 

املوايل.
يوما   111 ملدة  بعرو�سهم  ملزمون  املتعهدون  ويبقى   �

ابتداء من تاريخ اإيداع العرو�س.
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية باتنة
دائرة نقاو�س
بلدية نقاو�س

الرقم اجلبائي للبلدية: 33049 08 261 03 09 09 05 

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�ص ق�ساء باتنة

حمكمة نقاو�ص
ق�سم �سوؤون االأ�سرة

رقم اجلدول: 20/00155
رقم الفهر�ص: 20/00383
تاريخ احلكم: 20/06/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة
دائرة اآري�ص

بلدية تيغانيمني
الرقم: 03/م.ج/2020

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

دائرة عني جا�سر
بلدية عني جا�سر

مكتب االنتخابات واجلمعيات
الرقم: 2020/03

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

دائرة عني جا�سر
بلدية عني جا�سر

مكتب االنتخابات واجلمعيات
الرقم: 2020/02

حكم حجر
تاأ�صي�س جمعية حملية

جتديد �لهيئة �لقيادية جلمعية حملية جتديد �لهيئة �لقيادية جلمعية حملية

ولهذه االأ�سباب حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا 
ح�سوريا ويف اأول درجة:

احلكم  اإفــراغ  املو�سوع:  يف  الدعوى،  يف  ال�سري  اإعــادة  قبول  ال�سكل:  يف 
ال�سادر قبل الف�سل يف املو�سوع عن حمكمة احلال بتاريخ 2018/10/18 
من  املنجز  اخلــربة  تقرير  باعتماد   18/00792 فهر�ص:  رقــم  حتت 
بتاريخ  املحكمة  �سبط  باأمانة  واملـــودع  بــاين  تفاحي  اخلــبــرية  طــرف 
على  باحلجر  احلكم  وبالنتيجة   19/66 رقم  حتت   2019/05/30
املرجع �سده منزر عبد الوهاب املولود بتاريخ 1996/11/25 مبروانة 
اأن يبقى املرجع منزر عيا�ص هو امل�سوؤول  ابن عيا�ص و�سبيلة زكية، على 
املرجع  حتميل  مع  الويل،  باعتباره  الوهاب  عبد  منزر  �سده  املرجع  عن 
امل�ساريف الق�سائية املقدرة بت�سعمائة دينار جزائري )900 دج( كر�سم 

عن رفع الدعوى االأ�سلية ودعوى احلال.
بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح به جهارا يف الزمان واملكان املذكورين اأعاله، 

ووقع اأ�سله كل من الرئي�ص واأمني ال�سبط.

�سفر   18 يف  املــوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
1433 املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات، 
الت�سريح  و�سل  ت�سليم   2020 جوان   23 اليوم:  مت 

بتاأ�سي�ص جمعية حملية امل�سماة:
جمعية احلي اجلديد فو�ص ذقفو�ص بلدية تيغامنني

الكائن مقرها بـ: احلي اجلديد بلدية تيغامنني
رئي�ص اجلمعية: م�سعودي الوردي

تغامنني  بـ:   1963/06/30 امليالد:  ومكان  تاريخ 
دائرة اآري�ص.

العنوان: احلي اجلديد بلدية تيغامنني
للقانون  طبقا   2020 جــوان   23 تاريخ  من  ابتداء 

االأ�سا�سي للجمعية

 18 يف  ــوؤرخ  امل  06/12 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 
املتعلق   2012 يناير   12 لـــ  املــوافــق   1433 �سفر 
جتديد  مت  لقد  منه   18 املــادة  �سيما  ال  باجلمعيات، 

الهيئة القيادية للجمعية املحلية:
ال�سهيد  ملدر�سة  التالميذ  اأولياء  جمعية  امل�سماة: 

عجينة عبد املجيد ـ عني جا�سر
املعتمدة حتت رقم: 2008/54 بتاريخ: 30 اأفريل 

.2009
الرئي�ص: بزيح كمال.

عني  ـ  املجيد  عبد  عجينة  ال�سهيد  مدر�سة  املقر: 
جا�سر

 18 يف  ــوؤرخ  امل  06/12 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 
املتعلق   2012 يناير   12 لـــ  املــوافــق   1433 �سفر 
جتديد  مت  لقد  منه   18 املــادة  �سيما  ال  باجلمعيات، 

الهيئة القيادية للجمعية املحلية:
ال�سهيد  متو�سطة  التالميذ  اأولياء  جمعية  امل�سماة: 

بوق�سال العربي ـ عني جا�سر
20 جوان  2005/65 بتاريخ:  املعتمدة حتت رقم: 

.2005
الرئي�ص: بوقرورة ر�سيد.

املقر: متو�سطة ال�سهيد بوق�سال العربي ـ عني جا�سر

االأورا�س نيوز ـ العدد: 1579 االثنني  29  جوان  2020االأورا�س نيوز ـ العدد: 1579 االثنني  29  جوان  2020

االأورا�س نيوز ـ العدد: 1579 االثنني  29  جوان  2020 االأورا�س نيوز ـ العدد: 1579 االثنني  29  جوان  2020

  

�إعالن عن �ملنح �ملوؤقت

  ANEP                2025002378 El Aures News:  29  Juin   2020

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

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

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

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

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

للم�سروع

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية باتنة

دائرة باتنة 
بلدية باتنة

مديرية الت�سيري العمراين
م�سلحة الدرا�سات والجناز

التعريف اجلبائي: 0501051601173 

العار�سامل�سروع
املبلغ )دج( 

باحت�ساب جميع 
الر�سوم قبل 

الت�سحيح

املبلغ )دج( 
باحت�ساب جميع 

الر�سوم بعد 
الت�سحيح

مدة 
الجناز

النقاط 
املتح�سل 

عليها

طريقة 
املنح

اإمتام ا�سغال تهيئة ملعب ال�سهيد 
حممد درانة � ال�سطر 02 �

NIF:000919008814474

�س.ذ.م.م 
الرهان 
لالأ�سغال 
العمومية

يوم7.769.629.00دج7.769.629.00دج  6070/53
اأقل 

عر�س 
مايل



النجوم باهتة
ح�سة  ال��ي��وم  ق��ال  الق�سم  دخ��ل  عربية  لغة  معلم 

اإمالء 
يا اأولد اكتبوا: اجلواهر تتالألأ 

اأ�ستاذ  يا  �سمحت  لو  �ساألوا  التالميذ  اأح��د 
الهمزة على ال�سطر وّل على الألف؟

خليها  ول��دي  يا  خال�س  قالوا  املعلم 
باهتة؟!.

�سهادة حية
دخل رجل اإىل بيته قبيل موعد الغداء 

ومعه �سيف
فذهب اإىل زوجته باملطبخ هام�سا: قلت له اإن 

خري اهلل كثري
والتعنيف  والتاأنيب  بال�سراخ  ب��داأت  الزوجة  لكن 

وال�سيف ي�سمع:
ياخي قلت لك ما جتيبلي حتى واحد للدار

راين تعبت من خدمتك خ�س غري جتيبلي ال�سياف
هذا  حب�سي..حب�سي..ال�سيف  راجلها:  لها  ق��ال 

�ساحبي وحب يخطب اختك
يا  معاك  عاي�س  راين  كيفا�س  بوذنيه  ي�سمع  حبيتو 

امل�سيبة الكحلة
خلاطر اإذا قلت لو اأنا ما كان�س راح ي�سدقني!؟!.

حقائق
واإذا ح��اول  ت��ري��د،  م��ا  ك��ل  ت��ن��اول   �
وزنك  عن  ن�سائح  اإعطاءك  اأحدهم 

والريجيم تنواله اأي�سا
� متى �سيتم اخراع هاتف ب�سا�ستني 
للذي  اأخ����رى  و���س��ا���س��ة  ل��ي��ك  �سا�سة 

بجانبك..با�س ما يحوال�س
�سنة يقولوا عليها   30 � عندنا تتزوج مولت 
�سغرية  ماتت  يقولوا  �سنة   30 م��ولت  كرت،متوت 

م�سكينة
تعرف  ���س��ق�����س��اوه  ب���زاف  يتفل�سف  ي��ح��ب  واح���د   �

الإغريق؟..قالهم اأنا يل غّرقتهم
ويحرمهم  ن�سابو  يحب  يل  عندنا:  علمية  حقيقة   �

راهو م�سحور مائة باملائة؟!.

معلومات م�سلية

النجمة

اأمثال �سعبية

عا�سمة  كانت  الربازيلية  جانريو  دي  ريو  • مدينة 
ل�سبونة الربتغالية عا�سمة  اأن ت�سبح  للربتغال قبل 

لها.
هي  احلـــرارة  درجــة  انخفا�ص  عند  االرجتـــاف   •
اأي  من  االإن�سان  حتمي  اإراديـــة  ال  دفاعية  طريقة 

خطر حمتمل.
الداكنة  ال�سكوالطة  اأكل  اأن  اإىل  تو�سلت  • درا�سة 
االإ�سابة  من  التقليل  باإمكانه  االأ�سبوع  يف  مرات   5

باأمرا�ص القلب بن�سبة %60.
اأن  لدرجة  عتيقة  فرن�سية  ماركة  فيتون  لوي�ص   •
فيتون"  "لوي�ص  ا�ستاأجرت  الثالث  لوي�ص  امللك  زوجة 
نف�سه عام1854 لي�سمم حقائبها وكانت تلك بداية 

ال�سهرة بالن�سبة له.
ال  البني  والبي�ص  االأبي�ص  الــلــون  ذو  البي�ص   •
ال�سحية،  فوائده  يف  وال  الطعم  يف  ال  اأبدا  يختلفان 

فقط الق�سرة تختلف.
�سنة   91 عمره  ناكامات�سو  يو�سريو  الياباين   •
غريب  بنوع  اأ�سيب  اخــرتاع،   3500 من  اأكر  ولديه 
�سنة  بعد  �ستموت  الطبيب  له  وقــال  ال�سرطان  من 

لكنه قام باخرتاع عالجه و�سفي من املر�ص.

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على قدها 
قد النمالة 
يف الليل تبان
 و يف نهار الال

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�سع والع�سرون 

من �سهر جوان
ـ �سقوط قرطبة حا�سرة اخلالفة االأموية  يف   1236
ملك  الثالث  فرناندو  يد  يف  قواعدها  وكــربى  االأندل�ص 
يو�سف  بن  "حممد  عنها  تخلى  اأن  بعد  ق�ستالة،  مملكة 

بن هود".
ميناء  على  ال�سيطرة  ي�ستعيدون  االإ�سبان  ـ   1732  
العثمانيون  وكـــان  العثمانيني،  مــن  وهــــران  ومــديــنــة 
االحتالل  مــن  وخل�سوها  عــامــا   24 قبل  فتحوها  قــد 

االإ�سباين.
�سد  جميل  اآل  الغني  عبد  املفتي  ثورة  اندالع  ـ   1832

الوايل العثماين يف بغداد.
"حممد  املجاهد  يف  االإعـــدام  حكم  تنفيذ  ـ   1875
الزيتون  مبع�سكر  )بــو�ــســو�ــســة(  املــلــقــب   " تــومــي  ــن  ب

بق�سنطينة.
1913 ـ ن�سوب حرب البلقان الثانية والتي كانت ب�سبب 
من  ال�سمالية"  "مقدونيا  اإقليم  انتزاع  يف  بلغاريا  رغبة 
ا�ستعالها  من  يوم   42 بعد  احلرب  هذه  واإنتهت  �سربيا، 

بالتوقيع على اتفاقية بوخار�ست يف 10 اأوت 1913.
األك�سندر  يد  على  البن�سلني  دواء  اكت�ساف  ـ   1928

فلمنج.
يف  الت�سريعي  املجل�ص  انتخابات  ـــراء  اإج ـ   1938
اأول جمل�ص ت�سريعي فيها، ومت خالل هذه  الكويت، وهو 

االنتخابات اختيار 14 ع�سو من بني 20 مر�سح.
اإفريقيا  جنوب  يف  احلاكمة  البي�ساء  االأقلية  ـ   1949
ال�سود  �سد  العن�سري  الف�سل  قوانني  تطبيق  يف  تبداأ 

فيما عرف ب�سيا�سة االأبارتيد.
1960 ـ احلكومة املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية تعلن 
التحرير  جبهة  وفد  بني  مولون  لقاء  ف�سل  عن  بيان  يف 

الوطني و الوفد الفرن�سي.
�سركة  مينع  كا�سرتو  فيدال  الكوبي  الرئي�ص  ـ   1960

البرتول االأمريكية "تك�ساكو" وي�سادر ممتلكاتها.
تفر  كا�سرتو  فيدال  الكوبي  الرئي�ص  �سقيقة  ـ   1964

من كوبا وتطلق ت�سريحات مناه�سة له.
فيتنام  اإىل  اأر�سلت  التي  االأمريكية  القوات  ـ   1965
فيتنام  قــوات  جانب  اإىل  القتالية  عملياتها  اأول  تبداأ 

اجلنوبية.
للجزائر  اجلديد  الق�سائي  املجل�ص  تن�سيب  ـ   1966

العا�سمة بح�سور رئي�ص جمل�ص الثورة هواري بومدين.
1967 ـ اجلي�ص الفرن�سي ي�سلم قاعدة مركز االأ�سلحة 

واالآالت اخلا�سة بب�سار اإىل اجلي�ص الوطني ال�سعبي.
الدفعة  تخرج  حفل  يرتاأ�ص  الدولة  رئي�ص  ـ   1973
التقنيني  و  للمهند�سني  الوطنية  املدر�سة  لطلبة  االأوىل 

بربج البحري.
بريون  خوان  الرئي�ص  اأرملة  بريون  اإيزابيال  ـ   1974

تق�سم اليمني كاأول رئي�سة جلمهورية االأرجنتني.
تفر  كا�سرتو  فيدال  الكوبي  الرئي�ص  �سقيقة  ـ   1964

من كوبا وتطلق ت�سريحات مناه�سة له.
فيتنام  اإىل  اأر�سلت  التي  االأمريكية  القوات  ـ   1965
فيتنام  قــوات  جانب  اإىل  القتالية  عملياتها  اأول  تبداأ 

اجلنوبية.
"حممد  للدولة  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  اغتيال  ـ   1992
بو�سياف" اأثناء خماطبته لتجمع �سعبي مبدينة عنابة 

بعد مدة ق�سرية من توليه الرئا�سة.
للقالة  الوطنية  احلــظــرية  مقر  تد�سني  ـ   2003

)الطارف(.
فل�سطيني  جــزائــري-  اتفاق  على  التوقيع  ـ   2008
الر�سوم  مــن  الفل�سطينية  املنتجات  بــاإعــفــاء  يق�سي 

اجلمركية.
قبل  من  بغرداية  بريان  ميثاق  على  التوقيع  ـ   2010
مالكية  ع�سائر  ثماين  و  اإبا�سية  ع�سائر  ثماين  ممثلي 
ميثل  و  بريان  ملنطقة  االجتماعي  الن�سيج  ت�سكل  والتي 
للنزاع  والدائمة  النهائية  الت�سوية  امليثاق  هذا  توقيع 

الذي ت�سبب يف عدة حوادث باملنطقة.
موزعي  و  ملنتجي  الوطنية  النقابة  تاأ�سي�ص  ـ   2011

ال�سمعي الب�سري و ال�سينما.

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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ل��ب��اب ال��دار ت��ّب��ع ال��ك��ذاب حتى 

حكـــمة

اأك��������������ر م���������ا ي�������ل�������وث ال�����ق�����ل�����وب 
ال�������������ظ�������������ن�������������ون ال���������������س�������ي�������ئ�������ة

� كيفا�س نقنعوا ال�سعب بللي 
كورونا كاينة؟

خالد �سرايري عني مليلة
يعط�س  موبوء  واح��د  جيب 
ع��ل��ي��ه��م ب���ال���واح���د..ب���اأك���ر 
نقدر�س  م���ا  احل���ل  ه���ذا  م���ن 

ننفعك!؟.
� املوؤ�سرات يف الوطن ل تنبئ 
عالوة..الهربة  �سي  يا  بخري 

ت�سلك؟ 
ح. بوزيان ب�سكرة

املواجهة ت�سلك اأكر!؟.
� �سي عالوة اأعطيني در�سا يف 

اإدارة الغ�سب؟
عبدو �ساحلي خن�سلة

م�ستطيال..وهّني  اج��ع��ل��ه 
روحك!؟.

اأ�سل  نظرية  اأن  ق��ال  م��ن   �
الإن�������س���ان ق���رد خ��اط��ئ��ة مل 
يا  اجل��زائ��ري��ني  على  يتعرف 

�سي عالوة؟
عمر بوب�سي�س اأم البواقي
وبدا  عليهم  تعرف  ق�سدك 

ينّظر منذ ذلك احلني؟!.
� قالك الدم عمرو ما يرجع 
وا�س  ح�ساب  على  ماء..لكن 
وّل  املجتمع  يف  �ساير  راه���و 

قازوز اأ�ساحبي؟
�سالح.ق احلامة

اإذن ا�سرب ب�سحتك؟!.

�سورة م�سحكة

بع�س جرائم اجلزائريني يف ف�سل ال�سيف؟!



�ص. ب

تب�صة

ن.م

ميلة
توقيف �سخ�سني م�سبوقني ق�سائيا 

وحجز اأ�سلحة بي�ساء

اأ�سبوع خلل  مرور  حوادث  يف  جريح   35

فيما تداول في�شبوكيون وثيقة مم�شية حول ا�شتقالة جماعية

تاجنانت  دائ���رت���ي  اأم���ن  ع��ن��ا���س��ر  مت��ك��ن 
م��ن توقيف  م��ي��ل��ة،  ب��ولي��ة  وال��ت��الغ��م��ة 
ق�سائيا،  م�سبوقني  خطريين  �سخ�سني 
وتعود  حمظورة،  بي�ساء  اأ�سلحة  وحجز 
دوري���ات  اإىل  الأوىل  الق�سية  تفا�سيل 
مراقبة ليلية لعنا�سر اأمن دائرة تاجنانت، 
مبجرد  م�سبوه  �سخ�س  انتباههم  لفت  اأين 
ليتم  الفرار  حاول  ال�سرطة  عنا�سر  روؤية 
على  بحوزته  ع��ر  وبتفتي�سه  توقيفه، 
قارورة غاز م�سيل للدموع و�سفرتي حالقة 

وبعد  املقر،  اإىل  وحتويله  حجزها  ليتم 
ا�ستكمال الإجراءات القانونية مت تقدمي 
�سلغوم  حمكمة  نيابة  اأم��ام  فيه  امل�ستبه 

العيد التي اأمرت بو�سعه رهن احلب�س.
اأمن دائرة  ويف نف�س ال�سياق متكن عنا�سر 
م�سبوق   �سخ�س  توقيف  م��ن  التالغم���ة 
الق�سائية  اجلهات  ل��دى  مطلوب  ق�سائيا 
يحوز اأ�سلحة بي�ساء حمظورة ليتم اقتياده 

اإىل املقر ملبا�سرة الإجراءات القانونية.

لولية  املدنية  احلماية  وح��دات  �سجلت 
اإىل   21 من  املمتد  الأ�سبوع  خ��الل  ميلة 
تدخل،  عملية   537 اجلاري  جوان   27
 59 ت�سجيل  مت  امل��������رور  ح���وادث  فف�ي 
 35 اإ�سابة  ذلك  عن  جنم  تدخل  ح��ادث 
�سخ�س بجروح متفاوتة اخلطورة قدمت 
ومت  املكان  بعني  الأولية  الإ�سعافات  لهم 

نقلهم اإىل اأقرب م�ست�سفى، كما قامت ذات 
الوحدات بنحو 194 عملية نقل للمر�سى 
ال�ستعجالت  م�سالح  ملختلف  واجلرحى 
 109 ت�سجيل  مع  الولية،  مب�ست�سفيات 
عملية تدخل لإخماد احلرائق وال�سيطرة 

عليها اإ�سافة اإىل 175 عملية خمتلفة.

خلف حادث مرور وقع بعني اأرنات غرب 
والية �سطيف، جريحيــن نتيجة ت�سادم �سيارة 
�سياحية من نوع "بيجــو" ودراجة نارية، حيث 

تدخلت فرقة احلماية املدنية الإ�سعاف امل�سابني 
ونقلهم على جناح ال�سرعة اإىل م�ست�سفى 

�سعادنـة عبد النور ب�سطيف، فيما فتحت امل�سالح 
االأمنية حتقيقا حول اأ�سباب احلادث.

�سي الأورا�سي..
ال�سحراء...  من  وخمري  خري  كل  جبنا 
جنة  اإىل  الــعــزميــة  بف�سل  حتــولــنــا  يل 
ن�سبت  ذهــب  مــن  ب�سواعد  ــراء...  ــس ــ� خ
حفرة...  حفرة  البيار  وحفرت  البيوت 
وقررت ت�سنع من الفالحة ثورة... وتزيح 

عنها ذيك ال�سورة ال�سفراء...

hamzalaribi005@gmail.com

مديرية ال�سحة بتب�سة تفند ال�ستقالة اجلماعية للأطباء
وجب الكالم

التخلي  �سعابنة"  "�سمري  ال�سابق  االإعالمي  رف�ص  اأن  �سك  ال 
وزير  من�سب  يف  ذلك  مقابل  وتفريطه  االأجنبية  اجلن�سية  عن 
قد اأ�سال احلرب الكثري واأ�سعل مواقع التوا�سل االجتماعي واأثار 
اجلدل اأي�سا، وقد اأعاد �سعابنة مو�سوع "ازدواجية اجلن�سية" 
اإىل ال�سطح ما اأدخل اجلميع يف نقا�ص مفتوح حول ما اإذا ما كانت 
ازدواجية اجلن�سية "مباحة" لتقلد املنا�سب ال�سامية يف الدولة 

اأم اأن الدولة يجب اأن ت�سري بطريقة "زيتنا يف دقيقنا".
االأجنبية  التنازل عن اجلن�سية  رف�سه  �سعابنة ال يالم على 
وهو  منتدب  ــر  وزي مبن�سب  قبوله  على  لومه  وجــب  مــا  بقدر 
ومواده  ب�سيغته  اجلزائري  الد�ستور  عليه  ين�ص  مبا  علم   على 
احلالية، ونحن ال نلوم اأي�سا "�سناع القرار على تخيري �سعابنة 
"هيبة الد�ستور" بقدر ما  بني اجلن�سية واملن�سب" حفاظا على 
�سبق  كما  يفرت�ص  كان  اإذ  فيه  وقعوا  الذي  اخلطاأ  على  نلومهم 
�سخ�ص  اأي  وتفا�سيل"  "ملف  يف  ويبحثوا  يتحروا  اأن  قلنا  واأن 
اجلن�سية  بازدواجية  تعلق  ما  اأما  وزيــر،  من�سب  لتويل  يقرتح 

فذاك كالم اآخر.
حوله  يثار  ما  ونناق�ص  مو�سوعية  بكل  نتحدث  اأن  اأردنا  اإذا 
"ازدواجية  اإىل  ننظر  اأن  بد  فال  واقع  هو  ما  على  بناء  اجلدل 
اجلن�سية" مبنظور واقعي ومو�سوعي اأي�سا، واإذا ما قررنا ذلك 
فلنت�ساءل هل اأن الواليات املتحدة االأمريكية وغريها من الدول 
القوية االأخرى قد رف�ست اأن يتوىل املنا�سب ال�سامية فيها من 
اأكر؟ نت�ساءل ونحن نتحدث عن دول عظمى  اأو  لهم جن�سيتان 
ال يهمها يف االإن�سان �سوى ما ميكنه اأن يقدمه "للدولة"، مبعنى 
ما  بقدر  للجن�سية  اأهمية  اأية  تعري  تعد  مل  العظمى  الدول  اأن 
نف�سها بالعقول والكفاءات ال  اأن ت�سري موؤ�س�ساتها وتطور  يهمها 
"ب�سهادة اجلن�سية"، ثم لناأت اإىل اجلزائر، وبالتحديد يف جمال 
الريا�سة، هل اأ�سلنا احلرب وهل اأثرنا اجلدل عندما مت ا�ستدعاء 
العبني مزدوجي اجلن�سية بل العبني ترعرعوا يف بلدان اأخرى 
الأن  ال،  طبعا  االأخــرية؟  االإفريقية  بالبطولة  توجنا  عندما 
نبحث  كنا  اأننا  اأي  والنجاح  بالفوز  نحظى  اأن  هو  يهمنا  كان  ما 
اأي�سا فهناك  "جن�سيات الالعبني"، غري هذا  عن النتائج ال عن 
يف  اأجنبية  بكفاءات  مرة  كل  يف  تتدعم  جزائرية  م�ست�سفيات 
بع�ص التخ�س�سات اجلراحية، وهناك جراحني جزائريني تعج 
بهم م�ست�سفيات اأوروبية وعاملية، وقبل كل هذا ويف ال�سبعينات 
من القرن املا�سي كانت اجلزائر ت�ستعني باأ�ساتذة م�سارقة ومن 
متمكنني  الأ�ساتذة  بحاجة  زلنا  وال  اأخرى  عربية  بلدان  عدة 
كانوا  اإذا  كيف  املجاالت  كل  يف  خرباء  ومن  متمكنني  والأطباء 
اأغلبية  بــاأن  ونــرى  هــذا  جزائرية"؟  اأ�سول  ذوي  "مغرتبني 
العقول  با�سرتجاع  تطالب  زالــت  وال  طالبت  قد  اجلزائريني 
اأن  اأنه من غري املعقول  "التي هاجرت" يف �سنوات �سابقة ونرى 
التي  باجلن�سية  االحتفاظ  اأو  العودة  بني  العقول  هاته  نخري 

اكت�سبوها بحكم اإقامتهم الطويلة يف بلدان اأجنبية.
امل�سكلة يف نظرنا لي�ست يف جن�سية ال�سخ�ص بل امل�سكلة االأكرب 
على  "اللعب  اأي  الوالء"  "ازدواجية  هي  اإليها  نتطرق  مل  التي 
احلبلني" وما نق�سده هو اأن امل�سكلة لي�ست يف من يحمل جن�سيتني 
و�سيا�سيني  اأحــزاب  روؤ�ساء  فهناك  "وجهني"،  يحمل  من  يف  بل 
االأكرب  والءهم  اأن  غري  الوطنية  يف  يحا�سرون  زالوا  وال  كانوا 
هو لدولة اأخرى واأموالهم مودعة يف بنوك اأجنبية، وهوؤالء من 
يجدر بنا حما�سبتهم، اأما العقول والكفاءات فال يجب اأن نعرقل 
عودتها ونقف اأمام رغبتهم يف تقدمي االإ�سافة ملوؤ�س�سات الدولة 
"باأ�سخا�ص  دولة  نبني  اأن  فعال  ننوي  كنا  واإن  "كاغط"،  ب�سبب 
ذلك  قبل  فلنن  واحــدة  وبجن�سية  باملائة"  مائة  جزائريني 
تغنينا  والتعليم  والرتبية  ال�سحة  يف  باأنف�سنا  قوية  منظومات 

عن طلب امل�ساعدة ممن "تلقوا تكوينا يف اخلارج".

الإزدواجية الأخطر

حمزه لعريبي

اأم البواق��ي

�سطيف 

جديدة  اإ�سابة  و24  وفيات   4
بفريو�ض كورونا

حجز مهلو�سات وخمور بعني 
البي�ســاء

جريحان يف حادث مرور
 بعني اأرنات

�سجلت والية اأم البواقي خالل 24 �ساعة 
االأخرية، 4 وفيات جديدة و24 اإ�سابة موؤكدة 

بفريو�ص كورونا، حيث تتواجد 13 حاالت 
مب�ست�سفى حممد بو�سياف باأم البواقي و6 

حاالت اأخرى مب�ست�سفى زرداين �سالح مبدينة 
عني البي�ساء، و5 حاالت اأخرى مب�ست�سفيات 

عني فكرون وم�سكيانة وعني مليلة، لي�سل عدد 
احلاالت املوؤكد اإ�سابتها بالفريو�ص اإىل 470 

حالة موؤكدة، منها 28حالة وفاة، فيما مل 
تتعدى حاالت ال�سفاء 165 حالة.

متكنت اأم�ص م�سالح اأمن مدينة عني البي�ساء، 
يف عمليتني منف�سلتني من توقيف �سابني وحجز 
اإ�سافة  الكحولية،  امل�سروبات  من  وحدة   356

اإىل 24 قر�ص مهلو�ص واأ�سلحة بي�ساء، هذا 
وقد مت عر�ص املتهمني على نيابة حمكمة عني 

البي�ساء، واأ�سدر يف حقهما االأمر باالإيداع 
احلب�ص.

تويف اأم�س، رئي�س الرابطة 
اجلهوية لعنابة، اأحمد ميراك، 

اثر اأزمة قلبية، وعلى اثر هذا 
امل�ساب اجللل قدمت الحتادية 

اجلزائرية لكرة القدم، وعلى 
راأ�سها خري الدين زط�سي تعازيها 

اخلال�سة لعائلة الراحل 
اأحمد ميراك رئي�س الرابطة 

اجلهوية لعنابة الذي وافته 
املنية اإثر اأزمة قلبية.

وجاء يف ر�سالة لحتادية: 
بق�ساء  را�سية  خا�سعة  "بقلوب 

اهلل وقدره، تلقينا نباأ وفاة 
ال�سيد اأحمد ميراك، رئي�س 
رابطة عنابة اجلهوية لكرة 

القدم، وبهذه املنا�سبة الأليمة 
يتقدم رئي�س الفاف ال�سيد 
خري الدين زط�سي واأع�ساء 

املكتب الفيدرايل ببالغ التعازي 
واملوا�ساة لعائلة الفقيد 

والعائلة الكروية لولية 
عنابة، راجني املوىل عزوجل 

اأن يلهمهم جميل ال�سر وح�سن 
ال�سلوان وللمرحوم الرحمة 

واملغفرة، واإنا هلل واإنا اإليه 
راجعون".

وفاة رئي�ض 
الرابطة اجلهوية 
لعنابة اإثر اأزمة 

قلبية

ال�سحــة  مديريــة  اأم�ــص،  نفــت 
واإدارة م�ست�سفــى العوينــات بوالية 
عــرب  املتداولــة  املعلومــات  تب�ســة، 
الفي�سبوك حــول ا�ستقالة جماعية 
الأطبــاء مب�ست�سفــى العوينــات علــى 
خلفية فتح م�سلحة جديدة للتكفل 
امل�ست�سفــى  اإدارة  كورونــا،  مبر�ســى 
وثيقــة  اأي  ت�ستلــم  مل  اأنهــا  قالــت 
مــن طــرف االأطبــاء، فيمــا تــداول 
في�سبوكيــون وثيقــة مم�سيــة حول 
ا�ستقالة جماعيــة لالأطباء تنديدا 
بقرار فتح م�سلحــة التكفل مبر�سى 

كوفيــد 19، فيما اأ�ســاروا اإىل غياب 
عر�ســة  يجعلهــم  مــا  االإمكانيــات 

للعدوى وعــدم القدرة علــى التكفل 
بهذه الو�سعيات.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

بدري. ع
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