
عنـابة

�سوق اأهرا�س

متكونة من 20 م�سكنا

موؤ�س�سة التح�سني احل�سري مطالبة بالتدخل

مطالب بالإعالن 
عن قائمة ال�سكن
 بق�سر ال�سبيحي

اأحياء تغرق يف القمامة 
بعني امليلة

�ص 05

�ص 05

املياه القذرة تهدد بانت�شار الأمرا�ض املعدية بباتنة
يواجه �صكان العديد من املناطق بوالية باتنة خماطر مياه ال�صرف ال�صحي التي 

اأ�صبحت ت�صيل يف االأزقة وال�صوارع م�صكلة بيئة ملئمة للإ�صابة مبختلف االأمرا�ض، 
فيما تعاين اأخرى من غياب �صبكات ال�صرف نهائيا وال يزال �صكانها يعتمدون على 

�ض 04املطامري ال�صحية يف �صرف املياه القذرة... 
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بطاقة ا�ستيعاب تقدر بـ 10 اأ�سرة

تنديدا بغياب الكهرباء

رفع التحدي يف عز اأزمة كورونا

بعد ت�سجيل خ�سائر م�ست اأكرث
 من 15 باملائة من املحا�سيل

فتح م�ست�سفى بني عزيز ب�سطيف

عيادة حملة 3 بباتنة 
تتدعم مب�سلحة للتوليد

الفالحون ينقلون 
احتجاجهم اإىل مقر 

دائرة اجلزار

امل�ست�سفى اجلامعي 
بعنابة ي�ستاأنف عمليات 

زرع الكلى

تراجع اإنتاج احلبوب 
ب�سوق اأهرا�س

م�ست�سفيات جديدة 
ُتفتح حتت �سغط كورونا

اأم البواقي

اأم البواقي

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

باتنة

�سطيف

�ص 05

�أم �لبو�قي ت�صجل �أعلى ح�صيلة يومية لفريو�س كورونا بـ37 �إ�صابة جديدة ح�سب بيان مديرية ال�سحة

�ص 16

�أزقة ت�ضبح يف مياه �ل�ضرف �ل�ضحي و�أحياء دون �ضبكات

اهرتاء البنية التحتية يبعث على القلق

�سورة من االأر�سيف

اأزمـة امليـاه ت�سـنع 
معاناة املواطنني بباتنة

دخلت موؤخرا عدة اأحياء مبدينة باتنة يف اأزمة 
مياه تراوحت حدتها بني التذبذب يف التزود باملاء 
واالنقطاع التام له، على غرار ما يعي�سه حي 500 

م�سكن، الذي �سحت حنفيات منازل �سكانه منذ اأزيد 
من اأ�سبوع، حتى اأن قاطنيه جلاأوا اإىل ال�سهاريج 
�ض 04باأ�سعار تفوق 1000 دينار لل�سهريج الواحد... 

تتحول �إىل كابو�س حقيقي كلما حل ف�ضل �ل�ضيف

اإحتاد ال�ساوية

الإحتاد يعي�س
 اأزمة مالية خانقة

 والإدارة تعلق الآمال
�ص 08 على ال�سلطات املحلية

ا



عبد العايل بلحاج

خطاأ يف فر�ض التدابري
ما يثري اال�ستغراب يف كل واليات القطر عامة ويف 
طرف  من  اللهجة  ت�سديد   هو  خا�سة  باتنة  واليــة 
اجلمعوية  الهيئات  طرف  من  وحتى  املوؤ�س�سات  بع�ص 
واالن�سانية يف فر�ص التقيد بالتدابري الوقائية على 
بداية  يف  الو�سع  بخطورة  حت�سي�سهم  ويف  املواطنني 
املائة  تتجاوز  ال  االإ�سابات  كانت  وعندما  اجلائحة 
االإ�سابات  جتــاوزت  عندما  واإرخائها  يوميا،  اإ�سابة 
هو  اأي�سا  اال�ستغراب  يثري  وما  يوميا،  اإ�سابة  املائتي 
اأنه واإىل وقت قريب كان الردع �سيد املوقف من اأجل 
فر�ص التقيد بتدابري الوقاية واإىل وقت قريب كان 
اإذا  �سنتيم  املليون  غرامة  دفع  على  "ال�سائق" جمربا 
ما مت �سبطه "بدون كمامة" حتى ولو كان وحيدا يف 
�سيارته، كان ذلك عندما ا�ستقرت الو�سعية الوبائية 
اأمــا وقــد جتــاوزت االإ�سابات يف االأيــام  يف اجلــزائــر، 
بات  يوميا فقد  واأكرث  اإ�سابة  املائتي  املا�سية  القليلة 
اأن  "الباتني" على وجه اخل�سو�ص مباحا له  املواطن 
ال�سيوف  مئات  بل  ع�سرات  ويدعو  االأفراح"  "يقيم 
لي�ص  ال�سيارات،  ع�سرات  من  مبوكب  عرو�سه  ويــزف 
ذلك بل اإنه اأ�سبح مباحا للمواطن الباتني باأن يخرج 
الثالثة"  "احلمالت  مثل  ال�سكانية"  "املجمعات  يف 
باأ�سدقائه  ويت�سل  الفجر  اإىل  �سهريات  وينظم 
لدعوتهم اإىل "ال�سهرية" واإىل "ال�سي�سة" وغري ذلك 
بها  يفرت�ص  كان  التي  اجلهات  من  غفلة  يف  هذا  وكل 
اأن ت�سدد اللهجة مرة اأخرى مع من ال يتقيد بتدابري 
الوقاية وتدابري احلجر من الثامنة ليال اإىل اخلام�سة 

�سباحا.
الليلية  الفرتة  يف  احلجر  فرتة  عن  نتحدث  عندما 
فاإن ذلك ال يعني اأننا تغا�سينا عن �ساعات النهار، بل 
ان ما زاد الو�سع �سوء هو فتح املحالت اأمام الع�سرات من 
الزبائن دون تنظيم ودون تقيد بالتدابري الوقائية، 
اأمام  وغريها  الربيد  كمراكز  املوؤ�س�سات  بع�ص  وفتح 
الع�سرات من املواطنني دون تنظيم وال تقيد بالتدابري 
كانت  التي  اجلهات  اإن  بل  فقط  ذلك  لي�ص  الوقائية، 
والوحيد  الــواحــد  ال�سائق  "على  الكمامة  تفر�ص 
املحالت  لتلك  متاما  متجاهلة  باتت  قد  ال�سيارة"  يف 
الذين  والزبائن  باملواطنني  تعج  التي  واملوؤ�س�سات 
تخلوا عن الكمامة ظنا منهم باأن اإ�سقاط الكمامة عن 
ال�سائقني يف �سياراتهم اخلا�سة هو اإ�سقاط لها يف كل 
ال�سائقني  على  اخلناق  ي�سدد  اأن  الغريب  فمن  مكان، 
جتاهل  ويتم  كمامة  ب�سبب  اخلا�سة  مركباتهم  يف 
الفريو�ص  وكاأن  العمومية  االأماكن  يف  يرتديها  ال  من 
ما  باأن  نرى  فاإننا  ولهذا  ال�سيارات،  �سوى يف  ينت�سر  ال 
اأدى اإىل ارتفاع ح�سيلة االإ�سابات يف والية باتنة هو 
�سوء الفهم للطريقة التي يتم بها فر�ص التدابري، فلو 
كانت  كما  املواطنني  على  الوقائية  التدابري  فر�ست 

تفر�ص على ال�سائقني لتمكننا من ح�سر الفريو�ص.

و�ضــوح بكل 
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قام يف اليومــني املا�سيني ممثل عن جمعية ريفية باإحدى 
قــرى واليــة باتنــة بزيــارة اإىل مديريــة الــري مــن اأجــل 
اال�ستف�ســار عن م�ســري اأحد امللفات واأخــذ معلومات كحق من 
حقوقــه باعتباره ممثل عــن املجتمع املــدين، اإال اأن م�سوؤوال 
بــذات املديريــة قــد رد عليــه بطريقــة  امل�سالــح  باحــدى 
عنجهيــة وبا�ستهــزاء وا�ستخفــاف قائال: "روحــو للجريدة 
تعطيكــم معلومات" كاإ�سارة منــه اإىل انتقامه بحرمان �سكان 
القريــة مــن معلومــات بخ�سو�ــص ملــف مــا كانــت "االأورا�ص 
نيــوز" قد تطرقــت اإليه يف االأ�سبوع املا�ســي، فهل يعلم مدير 
الــري بواليــة باتنــة بــاأن بع�ص موظفيــه مل يتخطــوا بعد 
مرحلــة "املراهقة" وعليه اأن يعيد تربيتهم بل ويعلمهم باأن 
املديريــة عبارة عن موؤ�س�سة وجــدت خلدمة املواطن اأو على 

االأقل ال�ستقباله مبا يليق بكرامته كمواطن جزائري؟

بطاقة حمـــــــــراء

م�شوؤولون برتبة "ذر"

auresbook
قال: �إليا�س رحال

 )مدير �ملعهد �لوطني لل�صحة �لعمومية(
..."ل وجود لأنفلونز� مو�صمية خالل �صهر جو�ن 
فليتوجه  �لأع��ر����س  عليه  ظهرت  من  كل  وعلى 

للت�صخي�س".
قلنا: يا راجل... ماال اأنت جامي زدرت يف ال�صيف؟

 العربي بن مهيدي يتحدى وزير املجاهدين؟

ل توجد اأنفلونزا مو�شمية يف جوان

الأ�شرة "مل تكن كلها م�شغولة...."

ت�شامن مع مكتتبي �شكنات "عدل"

ماهو م�شري ال�شميد..؟

بوجناح يخ�شع لفح�ض كورونا وباليلي يغيب

اأعلن املخرج ال�سينمائي ب�سري دراي�ص يف من�سور على �سفحته على موقع التوا�سل االجتماعي فاي�سبوك، انه يتحدى وزير 
املجاهدين الطيب زيتوين اإن ا�ستطاع منع خروج الفيلم ال�سينمائي حول ال�سهيد العربي بن مهيدي، وكتب دراي�ص باحلرف 
الواحد: "اأنا هو خمرج الفيلم واأنا الذي اأقرر نهايته" والعديد من اجلمل التي اأثارت زوبعة من الردود حول الفيلم الذي 
ا�ستفاد من ميزانية وزارة املجاهدين والثقافة على اأ�سا�ص اأنه منتج تنفيذي، واأرجع االأمر اأنه بيد جلنة مكّونة من خمت�سني 
يف احلركة الوطنية، بعد اأن تنظر يف مدى مطابقة الفيلم لل�سيناريو االأ�سلي وللوقائع التاريخية، احرتاما لذاكرة البطل 

ال�سهيد وم�ساره الن�سايل.

اأكد مدير املعهد الوطني لل�سحة العمومية وع�سو جلنة ر�سد ومتابعة كوفيد 19 الربوفي�سور، اإليا�ص رحال اأنه "ال توجد 
اإىل  املواطن  ال�سياق  للت�سخي�ص"، داعيا يف ذات  مبا�سرة  التوجه  اأعرا�ص يجب  له  �سهر جوان، ومن  املو�سمية يف  اأنفلونزا 

�سرورة احرتام التدابري الوقائية والتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات".

اأكد الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة فريو�ص كورونا اأن الدولة و�سعت الو�سائل الالزمة للت�سدي للفريو�ص والتكفل 
التي  االأ�سرة  اأن  اىل  م�سريا  العدوى"،  انتقال  �سل�سلة  لـ"ك�سر  الوقائية  التدابري  احرتام  اإال  املواطن  على  وما  باملر�سى 
خ�س�ستها الوزارة منذ ظهور الفريو�ص"مل تكن كلها م�سغولة"م�سيفا باأن الوزارة م�ستعدة لـ"توفري املزيد من هذه الهياكل 

اإذا تطلب االأمر ذلك �سواء تعلق باالأ�سرة ب�سفة عامة اأو تلك املوجهة لالإنعا�ص".

"عدل"، بال�سماح جلميع املكتتبني بدفع م�ستحقات  اأمر وزير ال�سكن والعمران واملدينة، كمال نا�سري، املديرالعام لوكالة 
االإيجار لالأ�سهر مار�ص، اأفريل وماي طيلة �سنة كاملة، حيث اأو�سحت الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره يف بيان 
لها، باأن اخلطوة تاأتي ت�سامنا مع مكتتبي �سكنات "عدل" ونظرا للظرف ال�سعب الذي �سهدته البالد نظري تف�سي جائحة 

كوفيد19-.

بعد اأن اأعلن رئي�ص االحتادية الوطنية للخبازين، عن تراجع ا�ستهالك اخلبز يف ظل احلجر ال�سحي ب�سبب تف�سي 
وباء كورونا بن�سبة 30 باملائة )من 50 مليون خبزة يف اليوم اإىل 33 مليون خبزة يف اليوم حاليا( عن م�سري ال�سميد 
ال�سركات  املطاعم اخلا�سة ومطاعم  ا�ستهالك اخلبز كان ب�سبب غلق  املواطنون، الأن تراجع  الذي كان يقتتل عليه 
قناطري  ذهبت  فاأين  اخلبز،  على  الطلب  م�ستوى  على  اأثر  ما  واجلامعات  واملدار�ص  واخلا�سة  العمومية  واملوؤ�س�سات 

ال�سميد؟

ك�سف نادي ال�سد القطري على ح�سابه يف موقع تيوتر خ�سوع العبيه الإجراء ثاين لفح�ص فريو�ص كوفيد19-، ومن 
بينهم النجم اجلزائري بغداد بوجناح، ويف ذات ال�سياق غاب الدويل اجلزائري يو�سف باليلي عن اإجراءات فح�ص 
فريو�ص كوفيد19- )كورونا( الذي خ�سع له العبو االأهلي ال�سعودي االأ�سبوع املا�سي، حيث ال يزال يتواجد النجم 

اجلزائري مب�سقط راأ�سه يف وهران ب�سبب تعليق الرحالت الدولية الذي حال دون عودته لل�سعودية.

هــي ن�سبة التي تعتزم اجلزائر تغطيتها من احتياجاتها املحلية 
لالأدوية يف ظرف عامني وتقلي�ص فاتورة اال�سترياد، ح�سب ما اأكده 
وزيــر ال�سناعــة ال�سيدالنية لطفــي بن باحمد، مو�سحــا اأن لديهم 
رغبــة يف تطوير االإنتاج املحلي �سيما من خالل مرافقة ال�سناعيني 
املحليــني مــن خــالل اإزالــة القيــود املختلفــة التــي تعيــق حتقيــق 
م�ساريعهــم، حيــث اأن ال�سناعيــني املحليــني يواجهــون العديــد مــن 
العراقيل �سيما القيود البريوقراطية مبا يف ذلك تاأخري الت�سجيل، 

ح�سبه.
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لكل مقام مقال
كورونا ول قطع الأرزاق؟!

املالحظ مل�ستويات الوعي لدى املواطن اجلزائري يجدها 
متذبذبة حتكمها الظروف املادية وتتحكم بها وتوجهها 

اأي�سا، فال�سعب اجلزائري مل يعد ياأبه الأعداد امل�سابني اأو 
املوتى وال حتى لقائمة الناجني من وباء كورونا، الأن اأزمة 
مالية كبرية مل ترحم عامة ال�سعب واأكرث الفئات ه�سا�سة 

و ت�سررا.. والكل يعاين ركودا وك�سادا واإفال�سا غري م�سبوق 
واملواطن الذي يوؤمن مببداأ "قطع االأعناق وال قطع االأرزاق" 
ال ياأبه لكوفيد 19 وال لتحذيرات املخت�سني ب�سرورة التزام 

املنازل للحاجة امللحة، فلي�ص هناك األح من "اخلبزة" اإذا 
كانت ال تنتظر وال يجد من م�ساعدات فعلية يومية ُتغنيه 

عن العمل واخلروج من اأب�سط مادة ا�ستهالكية حتتاجها 
االأ�سرة اإىل اأهم ما يلزم..

ولعل الدولة اجلزائرية مل تنتبه وبع�ص م�سوؤوليها 
املحليني ميار�سون ا�ستعرا�ساتهم بقوافل امل�ساعدات دون 

اأن ت�ستطيع امت�سا�ص حاجة النا�ص الأولويات مل ُيح�سب 
ح�سابها �سمن قوافلهم تلك، الأنها ا�ستهدفت فئة بعينها 

ومبواد حمدودة، ولو �سربنا مثال لبع�ص دول العامل فاإننا 
�سنجد اأن امل�ساعدات طالت جميع املواطنني دون ا�ستثناء 

فالكل معني بغ�ص النظر عن امل�ستوى االجتماعي فقط 
الإلزامهم باحلجر املنزيل "الطوعي" حتى خارج اأوقات 

احلجر الر�سمية واملحددة وحتى ال يكون هناك مربر الأحد 
ولُتقام احلجة عليهم من جانب اآخر وهذا ما جعل تلك الدول 
حتتوي الوباء وحتول دون تف�سيه من خالل تقلي�ص التقارب 

االجتماعي وفر�ص التباعد.. اأما منحة املليون فقد اأثارت 
م�ساكل اأكرب من تلك التي مت �سرفها الأجلها وهي هينة كفاية 

حتى ال ُتغطي متطلبات اأ�سر "ُمعدمة" اأ�سال هذا اإن و�سلت 
اإىل جيوبهم يف النهاية؟!..

ولعل من بني االأ�سباب التي اأدت اإىل ارتفاع ن�سب امل�سابني 
يف الفرتة االأخرية لي�ص قلة الوعي وعدم احرتام قواعد 
ال�سالمة كما يرتدد على ل�سان امل�سوؤولني واالخت�سا�سيني 

واالإعالميني فقط واإمنا تظافر كل القطاعات �سد املواطن 
املُطاَلب من جهة باحرتام قواعد ال�سالمة ومن جهة اأخرى 

يتم "الزج" به يف االأو�ساع والظروف غري املالئمة لها 
كت�سديد الفواتري على تنوعها والق�سائم وال�سرائب دون 
اأن متنحه "الدولة" امتياز اإلغائها اأو على االأقل تاأجيلها 

باأق�ساط حتى ال ُتثقل كاهل املواطنني الذين يقفون 
مذهولني بني وباء كورونا غري الرحيم وبني "معي�ستهم" التي 

ال تنتظر يف ظل غياب التكفل الكامل غري املنقو�ص بها؟!.

زووووووم الأورا�س....

ال�سورة ماأخوذة من اأحد اأحياء مدينة بريكة، ما يو�سح اأن الوالية 
املنتدبة قد بداأت تغرق يف امل�ساكل.

�صماح خميلي

اخلارجية" املديونية  اإىل  تلجاأ  لن  "اجلزائر 
االأدوات  حتديث  خالل  من  وذلك  االأداء،  ت�سيري  مبادئ  على  �سيرتكز  ميزانياتي  اإ�سالح  عن  املالية،  وزير  ك�سف 
امليزانياتية واإدخال االإعالم االآيل عليها، وو�سع الن�سو�ص التطبيقية للقانون الع�سوي املتعلق بقوانني املالية، اإىل 

جانب و�سع نظام معلوماتي مالئم، واإطالق برنامج تكوين للت�سيري امليزانياتي املتعلق بقوانني املالية.
من جهة اأخرى، اأكد ذات امل�سوؤول اأن "اجلزائر لن تلجاأ اإىل املديونية اخلارجية، و�سنعمل على اإ�ستقاللية قراراتنا 

املالية".



ق. و

ق. و

اإ�سابة بكورونا،   298
وتعايف  وفيات   8

م�ساب  300
ومتابعة  ر�صد  للجنة  الر�صمي  الناطق  اأعلن 
ف��ورار،  جمال  اجلزائر  يف  كورونا  وب��اء  تف�صي 
جديدة  اإ�صابة   298 ت�صجيل  االأح���د،  اأم�����ض 
 13571 اإىل  العدد  لريتفع  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
امل�صدر  واأ���ص��ار  والي��ة.   48 عرب  موزعة  حالة 
االأخرية  �صاعة   24 يف  م�صاب   300 تعايف  اإىل 
بينما   ،9671 اإىل  ال�صفاء  حاالت  عدد  لريتفع 

توجد 42 حالة يف العناية املركزة.
االإعلمي  اللقاء  خلل  ف��ورار،  الدكتور  واأف��اد 
الو�صعية  ت��ط��ور  ل��ع��ر���ض  املخ�ص�ض  ال��ي��وم��ي 
العدد  ب��اأن  )كوفيد-19(،  لفريو�ض  الوبائية 
االإجمايل للإ�صابات املوؤكدة ارتفع اإىل 13571 
905 يف حني  الوفيات  اإجمايل  بلغ  فيما  حالة، 

بلغ عدد املتماثلني لل�صفاء 9674 حالة.
واأو�صح اأن االأ�صخا�ض البالغني 60 �صنة فما فوق 

ميثلون ن�صبة 75 باملائة من جمموع الوفيات.
�صجلت  والية   33 باأن  ف��ورار  الدكتور  واأ�صاف 
و7  الوطنية  الن�صبة  من  اأقل  حاالت  ن�صبة  بها 
خلل  جديدة  حالة  اأي  بها  ت�صجل  مل  والي��ة 
 22 اأن  اإىل  االإ���ص��ارة  مع  املا�صية  �صاعة  ال�24 
حاالت  وخم�ض  حالة  بني  ما  بها  �صجلت  والية 

و19 والية �صجلت اأكرث من �صت حاالت.
وفيما يلي توزيع االإ�صابات اجلديدة: �صطيف: 
العا�صمة:  اجلزائر   ،24 البليدة:  اإ�صابة،   48
22، الوادي: 17، االأغواط: 13، تب�صة، ورقلة، 
 10 وغراداية:  البي�ض،  اإ�صابة،   12 ووهران: 
اإ�صابات،   9 واجللفة:  البواقي،  اأم  اإ�صابات، 
املدية،  مترنا�صت،  باتنة،  اإ�صابات،   8 �صعيدة: 
 ،6 مع�صكر:  اإ���ص��اب��ات،   7 والنعامة:  تيبازة، 
اإ�صابات، تلم�صان، جيجل،   5 تيارت، و�صكيكدة: 
بوعريريج،  برج  اأدرار،  اإ�صابات،   4 وم�صتغامن: 
وزو،  تيزي  ال��ب��وي��رة،  اإ���ص��اب��ات،   3 وخن�صلة: 
 2 اه��را���ض:  و�صوق  ق�صنطينة،  قاملة،  عنابة، 
بلعبا�ض،  �صيدي  ب�صكرة،  بجاية،  اإ�صابتني، 
تيمو�صنت،  عني  تي�صم�صيلت،  الطارف،  م�صيلة، 

وغليزان: 1 اإ�صابة واحدة

اأكد وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اأم�س االثنني، اأن الدولة لن تدخر 
اأي جهد لتوفري اللقاح �شد فريو�س كورونا امل�شتجد يف حالة اإيجاده.

اأكد اأن الدولة �ستتكفل بتوفري اللقاح مهما كلفها ثمنه، وزير ال�سحة

�سيتم اإطالق قناة واإذاعة الذاكرة يف القريب العاجل، زيتوين

منذ تف�سي وباء كورونا

لت�سهيل عمليات �سحب الأجور واملعا�سات للمواطنني

ك�صف وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان عن 
املحاور االأ�صا�صية لتج�صيد حوكمة ميزانياتية 
باأنها  ق��ال  التي  العمومية،  للمالية  جديدة 
كل  ''لتقييم  �صرورة،  من  اأكرث  اليوم  اأ�صبحت 
دينار جزائري منفق بعنوان ميزانية الدولة'' 
واإ�صفاء ال�صفافية يف ت�صيري املال العام من قبل 

خمتلف القطاعات الوزارية.
الدرا�صي  ال��ي��وم  هام�ض  على  ال��وزي��ر،  وق��ال 
املتعلق مب�صتوى تقدم االأعمال اخلا�صة باإعداد 
االأدوات اخلا�صة والتنظيمية لتج�صيد االإطار 
�صي�صمل  االإ���ص��لح  اإن  اجل��دي��د،  امليزانياتي 
خلل  م��ن  ال��را���ص��د،  احل��ك��م  م��ب��ادئ  تطبيق 
غ��رار  على  ال��ت��داب��ري  م��ن  جمموعة  ترجمة 
حتديث االأدوات واإدخال االإعلم االآيل عليها، 
باعتبارها  املخاطر،  يف  والتحكم  ال�صفافية 
املالية  لت�صري  االأ�صا�صية  الركيزة  �صت�صكل 

العمومية.
اجلديد  التنظيم  ب����اأّن  امل��ت��ح��دث  واأو����ص���ح 

خلل  من   2023 �صنة  التنفيذ  حيز  �صيدخل 
جت�صيد القانون الع�صوي رقم 15/18 املتعلق 
اأجل االعتماد على منطق  املالية، من  بقوانني 
�صاملة  االعتمادات  فيها  يكون  التي  امليزانية 
ح�صب الربامج يف اإطار تعدد ال�صنوات، باملوازاة 
االعتمادات  لنقل  معترب  م�صتوى  �صمان  مع 
حماور  ث��لث  جت�صيد  طريق  ع��ن  املفتوحة، 
اأ�صا�صية هي و�صع الن�صو�ض التطبيقية للقانون 
الع�صوي، و�صع نظام معلوماتي ملئم، واإطلق 

برنامج تكوين للت�صيري امليزانياتي.
ولن  مل  ''اجل���زائ���ر  اإن  ق���ال،  امل��ال��ي��ة  وزي���ر 
و�صنعمل  اخل��ارج��ي��ة،  امل��دي��ون��ي��ة  اإىل  تلجاأ 
املالية''.واأ�صاف  قراراتنا  ا�صتقللية  على 
بدرا�صة  يقومون  ال��وزاري��ة  الدوائر  ''ك��ل  اأن 
بالتن�صيق  بهم  اخلا�صة  القطاعية  امليزانيات 
اأن  ذاته  ال�صياق  يف  م�صريا  املالية''.  وزارة  مع 
''ال�صعي لتطوير  قطاع املالية هو تطور لعجلة 

اال�صتثمارات االقت�صادية''.

اأم�����ض  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��رب��ي��ة  وزارة  ق����ررت 
البكالوريا  امتحاين  اإج��راء  تواريخ  االثنني، 
و�صعت  حيث   ،2020 لدورة  املتو�صط  والتعليم 
التعليم  ���ص��ه��ادت��ي  اخ��ت��ب��ارات  ���ص��ري  ج���دويل 
الر�صمية  �صفحتها  على  والبكالوريا  املتو�صط 

ب�''فاي�صبوك''.
و�صيتم اإجراء امتحان �صهادة التعليم املتو�صط، 
ابتداء من يوم االثنني7 �صبتمرب 2020، واإىل 

غاية يوم االأربعاء 9 �صبتمرب 2020.
بينما �صيتم اإجراء امتحان �صهادة البكالوريا، 
ابتداء من يوم االأحد 13 �صبتمرب 2020، واإىل 

غاية يوم اخلمي�ض17 �صبتمرب 2020.
 االإعلن عن نتائج االمتحانات املهنية يف قطاع 

الربية اليوم
�صيتم  باأنه  الوطنية،  الربية  وزارة  اأعلنت 
االإعلن عن النتائج االأولية للمتحانات املهنية  
للرقية اإىل رتبتي اأ�صتاذ رئي�صي واأ�صتاذ مكون 

للمراحل التعليمية الثلثة اليوم الثلثاء.
النتائج  ب��اأن  لها  بيان  يف  ال���وزارة  واأو�صحت 
 14 االأولية المتحان املهني الذي جرى بتاريخ 
على  اليوم  عنها  الك�صف  �صيتم  املا�صي  مار�ض 

ال�صاعة 15:00 م�صاء.
تدقيق  ينتظر  اأن��ه  اإىل  ذات��ه  البيان  واأ���ص��ار 
م�صالح الوظيفة العمومية، كما �صت�صهر القوائم 
م�صتوى  على  التوقيت  ونف�ض  اليوم  نف�ض  يف 

مديريات الربية بالواليات.

العزيز جراد  االأول عبد  الوزير  يقوم 
اليوم الثلثاء بزيارة عمل وتفقد اإىل 
اأم�ض  ج��اء  م��ا  ح�صب  ت��ن��دوف،  والي���ة 

االثنني يف  بيان مل�صالح الوزير االأول.  
�صيقوم  فاإنه  البيان،  اأك��ده  ما  وح�صب 
لعدة  تفقدية  ب��زي��ارة  االأول  ال��وزي��ر 
التنمية  برنامج  يف  م�صّجلة  م�صاريع 
لقطاعات  ال���ص��ي��م��ا  ال���والي���ة،  ل��ه��ذه 
الوطنية،  والربية  والفلحة،  ال�صكن، 
وال�صوؤون الدينية، وكذا البنى التحتية 
ال�معي�صية  الظروف  لتح�صني  ال�موجهة 
مناطق  ل��ف��ائ��دة  ال�صيما  للمواطنني، 

الظل.
كما �صيطلع ال�صيد جراد بهذه املنا�صبة 
على اإجراءات وظروف التكفل ال�صحي 

الوالية خلل فرة  باملواطنني يف هذه 
امل�صتجد )كوفيد- وباء فريو�ض كورونا 
19(، ي�صيف بيان م�صالح وزير االأول.

الوطنية  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ك�صف 
طارق  ''ع���دل''،  وتطويره  ال�صكن  لتح�صني 
بلعريبي، اأن �صهر جوان اجلاري �صهد انطلق 
منها  �صكنية  وحدة  األف  اإجناز47  م�صاريع 
يف  بلعريبي،  وق��ال  بالعا�صمة.  األ��ف   23
الذي  والقرار''  ''اخللفية  لربنامج  ت�صريح 
اأنه  االأوىل،  القناة  اإذاع��ة  اأث��ري  عرب  يبث 
م�صتوى  على  مراطونية  اجتماعات  بعد 
االأوعية  ت�صخري  مت  االأوىل  الوزارة  م�صالح 
يف  االأول  العائق  تعد  كانت  التي  العقارية 

طريق جت�صيد امل�صاريع.
األف   176 واأكد مدير وكالة عدل، ت�صليم 
باالإيجار،  البيع  ب�صيغة  �صكنية  وح���دة 
وانطلق االأ�صغال ب�279 األف وحدة اأخرى 
األ��ف  الإجناز151  التخطيط  ع��ن  معلنا 
اأن  اإىل  2020 م�صريا  وحدة مع نهاية �صنة 
هذه العملية تعد حتديا ميكن الفوز به. كما 

اأعلن اأن عملية اختيار مواقع ال�صكن �صتكون 
اليوم 30 جوان. واأو�صح اأن47 األف مكتتب 

معني باالختيار.
واأ�صاف اأن 25 والية من الوطن معنية بهذا 
متوا�صلة  العملية  اأن  اإىل  م�صريا  االإج��راء 
اإن  لعريبي،  وق��ال  املكتتبني.  نهاية  لغاية 
اأي �صكن ال يكون وفق املعايري تقوم املوؤ�ص�صة 
اأن  واأو���ص��ح،  بنائه.  ب��اإع��ادة  عاتقها  وعلى 
هناك اإجراءات ت�صري عليها الوكالة موؤكدا 
اأن �صكنات عدل و�صلت يف ال�صنتني االأخريين 
ممثلني  باإن�صاء  قمنا  لهذا  كارثي،  و�صع  اإىل 
عن الوكالة ملراقبة امل�صاريع يف كل عمليات 
وب���داأت  ال��وط��ن��ي.  امل�صتوى  على  االإجن����از 
املخالفني  امل�صتاأجرين  حتديد  يف  الوكالة 
اإعذارات  واإر�صال  امل�صركة،  امللكية  لقواعد 
اللزمة  القانونية  ب��االإج��راءات  متبوعة 

لو�صع حد لهذه املخالفات.

الوزير الأول يف زيارة تفقدية 
لولية تندوف اليوم

 انطالق م�ساريع اإجناز 47 األف وحدة 
�سكنية �سهر جوان

لن نلجاأ اإىل املديونية اخلارجية

وزارة الرتبية تك�سف عن جدول امتحاين 
�سهادة البكالوريا و''البيام'' 2020

اأم�ض  زيتوين،  الطيب  املجاهدين،  وزي��ر  اأعلن 
الذاكرة  واإذاعة  قناة  اإطلق  قرب  عن  االثنني، 
اأن  زيتوين  واأك��د  اجل��زائ��ر،  تاريخ  يف  املخت�صة 
ببث  و�صتقوم  جدا  قريبا  �صتنطلق  الذاكرة  قناة 
كا�صفا  والندوات،  الوثائقية  وال�صرائط  االأفلم 

انه �صيتم اإطلق اإذاعة للتاريخ.
االأر�صيف  ق�صية  بخ�صو�ض  الوزير،  اأ�صار  كما 
م�صركة  جل��ان  ت�صكيل  اإىل  بفرن�صا  امل��وج��ود 
وتنظيم اجتماعات مع اجلانب الفرن�صي، اإال اأنه 
مل يتم ت�صجيل اأي �صيء جدي اأو ملمو�ض واأكد اأن 
اجلزائر لن تتنازل عن اأر�صيفها بفرن�صا مربزا اأنه 
األف �صاعة من ال�صهادات اإىل غاية   30 مت جمع 

اليوم.
كل  من  ماي   8 تاريخ  تكري�ض  اأن  الوزير،  واأك��د 

وحماية  �صون  اإىل  يهدف  وطنيا،  يوما  �صنة، 
الهامة  التاريخية  املرحلة  هذه  يف  االأمة  ذاكرة 
م�صروع  م��ق��رح  عر�صه  خ��لل  زي��ت��وين،  وذّك���ر 
املت�صمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا مبجل�ض 
عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  بت�صريح  اأم�ض،  االأم��ة 
اأهم  من  تعد  الوطنية  الذاكرة  اأن  تبون،  املجيد 
يف  فيه  نفرط  لن  اجلديدة  اجلزائر  ان�صغاالت 
 8 مت  االأ�صا�ض  هذا  وعلى  اخلارجية،  �صيا�صتنا 
هذه  ل�صهداء  تكرميا  للذاكرة،  وطنيا  يوما  ماي 
من  �صيخلد  اليوم  هذا  اأن  زيتوين  واأف��اد  املجازر، 
على  �صنة،  كل  �صتقام  التي  االحتفاليات  خلل 

غرار باقي االأعياد الوطنية.

وزارة املجاهدين ترد: ''الطيب زيتوين ال ميلك 

غري اجلن�صية اجلزائرية''
امتلك  لها  بيان  يف  املجاهدين  وزارة  كذبت 
اجلن�صية  غري  جلن�صية  زيتوين  الطيب  الوزير 
ال  املجاهدين  وزير  اأن  البيان  واأكد  اجلزائرية. 
ميلك اإال اجلن�صية اجلزائرية االأ�صلية االأ�صيلة 
فخر  بكل  يحملها  والتي  جد  عن  اأب��ا  امل��وروث��ة 
واعتزاز ولن تكون له جن�صية اأخرى. وذكر بيان 
�صون  على  حري�ض  زيتوين  اأن  املجاهدين  وزارة 
الوطنية  الذاكرة  وماآثر  رموز  ومتجيد  وتخليد 
اال�صتعمار  ج��رائ��م  ���ص��ه��داء  الأرواح  وال���وف���اء 

الفرن�صي.
�صبكات  يف  تداولها  مت  معلومات  اأن  ل��لإ���ص��ارة، 
املجاهدين  وزير  اأن  ذكرت  االجتماعي  التوا�صل 

الطيب زيتوين يحوز اجلن�صية الفرن�صية.

الوزير بن بوزيد يف ت�صريح على هام�ض  وقال 
زيارته الإحدى امل�صالح املخ�ص�صة ملر�صى كوفيد-
19 بامل�صت�صفى اجلامعي ''فران�ض فانون'': ''حلد 
االآن مل تتمكن اأي دولة من اكت�صاف اللقاح ويف 
جمهوداتها  كل  الدولة  �صتبذل  اكت�صافه  حالة 
الرئي�ض  وعد  اإىل  م�صريا  للمواطن''،  لتوفريه 
بتوفري  �صتتكفل  ''الدولة  اأن  اأكد  الذي  تبون، 

اللقاح مهما كلفها ثمنه''.
''هناك  اأن  اإىل  القطاع  االأول يف  الرجل  ولفت 
مناف�صة بني عدة دول الكت�صافه ورمبا �صيتطلب 

االأمر من 18  اإىل 30  �صهرا''.
�صرورة  على  املتحدث  �صدد  اآخ��ر،  �صياق  ويف 
تكثيف احلملت التح�صي�صية لفائدة املواطنني 
القيام  ن�صتطيع  ال  اأ�صا�صيا  ''اأم���را  باعتبارها 
ومل  التح�صي�صية  احلملت  نكثف  مل  اإذا  ب�صيء 
املجتمع''،  طرف  من  واملرافقة  امل�صاعدة  نتلق 
م�صيفا: ''اجلزائريون قلقون وهذا �صيء عادي 

الأنه �صجلنا وفيات وهو م�صدر قلق''.
االأخبار  حماربة  اإىل  ال�صحة  وزي��ر  دعا  كما 
ما  ''اإن  ق��ائ��ل:  ك��ورون��ا،  وب��اء  ح��ول  املغلوطة 

لديه  م��ن  ك��ل  املغلوطة..  االأخ��ب��ار  ه��و  يقلقنا 
عدم  عن  للتعبري   19 كوفيد-  ي�صتعمل  م�صكل 
على  اأو  االجتماعي  امل�صتوى  على  �صواء  ر�صاه 

م�صتوى اآخر''.
الكثري  ن�صر  مت  ''لقد  ذات��ه:  ال�صياق  يف  وتابع 
من االإ�صاعات حول ا�صتقاالت جماعية للأطقم 

الطبية باأحد امل�صت�صفيات كما ن�صرت العديد من 
ولهذا  ي�صتنجدون  ملر�صى  وال�صور  الفيديوهات 
املغلوطة  االأخبار  هذه  حماربة  علينا  يتوجب 
التوا�صل  �صبكات  اأن  كما  ال��و���ص��ائ��ل،  بكافة 
االجتماعي ال تعك�ض الواقع مبا اأنها متاحة الأي 

كان''.

منذ  االجتماعي  ال�صمان  م�صالح  �صجلت 
املوؤ�ص�صات  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  عملية  ان��ط��لق 
يف  تكفل،  اخلا�صة2121  اال�صت�صفائية 
 49 املودعة  التعاقد  طلبات  عدد  بلغ  حني 

طلب.
والت�صغيل  العمل  ل����وزارة  ب��ي��ان  وح�صب 
االتفاقية  تهدف  االجتماعي،  والت�صامن 
االجتماعي  ال�صمان  هيئات  ب��ني  امل��ربم��ة 
والعيادات اخلا�صة للتكفل بعمليات الوالدة 
اإىل تعزيز جودة الرعاية ال�صحية لفائدة 
احلقوق،  وذوات  اجتماعيا  لها  املوؤمن  املراأة 
دفع  م��ن  امل�����ص��ت��ف��ي��دات  اإع��ف��اء  ع��ن  ف�صل 
على  اعتمادها  خلل  من  ال��والدة،  تكاليف 

نظام الدفع من قبل الغري.
اجلهود  بدعم  االإج���راء  ه��ذا  و�صي�صاهم 

املبذولة من قبل منظومة ال�صحة العمومية 
يف جمال التكفل بالوالدة، من خلل تخفيف 
اال�صت�صفائية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  على  ال�صغط 
كبريًا  ع��ددًا  �صنويا  ت�صجل  التي  العمومية 

من الوالدات.
املر�صوم  الأح���ك���ام  وتطبيقا  ل���لإ����ص���ارة، 
التنفيذي رقم 20-60 املوؤرخ يف 14 مار�ض 
والت�صغيل  العمل  وزي���ر  اأع��ط��ى   ،2020
�صوقي  ال��دك��ت��ور  وال�����ص��م��ان االج��ت��م��اع��ي، 
وال�صكان  ال�صحة  وزير  رفقة  يو�صف  عا�صق 
عبد  الربوفي�صور  امل�صت�صفيات،  واإ���ص��لح 
الرحمن بن بوزيد، �صهر ماي املن�صرم اإ�صارة 
ال�صمان  التعاقد بني هيئات  انطلق عملية 
اال�صت�صفائية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  االج��ت��م��اع��ي 

اخلا�صة للتكفل بعمليات الوالدة.

ال�صلكية  واملوا�صلت  الربيد  وزارة  ك�صفت 
�صحب  عمليات  تعليق  تقرر  اأنه  والل�صلكية، 
للأ�صخا�ض  الربيدية  املكاتب  من  االأم���وال 
بريدية  ح�صابات  على  احلائزين  املعنويني 

جارية.
وجاء يف بيان الوزارة، اأنه ''تلبية الحتياجات 
م�صتوى  على  النقدية  ال�صيولة  من  املواطنني 
 ،19 كوفيد  جائحة  ظل  يف  الربيد  مكاتب 
تقرر  اجلمهورية،  رئي�ض  لتعليمة  وتطبيقا 
املكاتب  من  االأم���وال  �صحب  عمليات  تعليق 
احلائزين  املعنويني  للأ�صخا�ض  الربيدية 
اأن  موؤكدة  جارية''.  بريدية  ح�صابات  على 
ت�صهيل  اإىل  يهدف  اال�صتثنائي  االإجراء  هذا 
واملعا�صات  واالإعانات  االأجور  �صحب  عمليات 

ال�صبكة  م�صتوى  على  امل��واط��ن��ني  ط��رف  م��ن 
الربيدية.

للأ�صخا�ض  ميكن  اأن��ه  اأك��د  البيان  اأن  غ��ري 
املعنويني اال�صتفادة من و�صائل الدفع الكتابية 
املتاحة، بوا�صطة ا�صتعمال ال�صكوك املُ�صاّدق 
عليها اأو التحويلت من ح�صاب اإىل ح�صاب اأو 
تقدمي �صك بريدي للتح�صيل من خلل نظام 

املقا�صة االلكرونية مع املنظومة امل�صرفية.
واأ�صارت الوزارة، اأنه �صتعمل على �صمان توفر 
ال�صيولة على م�صتوى كافة املكاتب الربيدية، 
ال�صيما من خلل، تن�صيب خلية ت�صم ممثلني 
عن قطاع الربيد واملوا�صلت وبنك اجلزائر، 
ت�صهر على املتابعة اليومية لو�صعية ال�صيولة 

على م�صتوى املكاتب الربيدية.

الوطنيالثالثاء  20  يونيو  2970/ 30 جوان  2020 املوافق لـ 09  ذو القعدة 031441
''اللقاح �سد كورونا �سيكون للجميع'' يف حالة اإيجاده

تكري�س 8 ماي يوما وطنيا يهدف اإىل �سون ذاكرة الأمة

ال�سمان الجتماعي يك�سف عن التكفل
 بـ 2121 عملية ولدة بالعيادات اخلا�سة

تعليق �سحب الأموال لالأ�سخا�س 
املعنويني من بريد اجلزائر

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

بلعريبي عدل،  �سكنات  مواقع  باختيار  معنية  ولية   25

�سطيف تعود لواجهة الإ�سابات اليومية

�سنقيم كل دينار ينفق يف ميزانية الدولة، وزير املالية



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

حفيظة. ب / ح�صام. ق / �صميحة. ع
مرمي. ع

نا�صر. م

�صميحة. ع

اأزمة املياه ت�شنع معاناة املواطنني بباتنة

عيادة حملة 3 بباتنة تتدعم مب�شلحة للتوليد

الفالحون ينقلون احتجاجهم اإىل مقر دائر اجلزار

اخلدمات  املــتــعــددة  الــعــيــادة  اأمــ�ــص  ا�ستلمت 
باتنة،  بــواليــة   3 حملة  الــعــمــراين  بالقطب 
التوليد  بعيادة  اخلا�سة  الطبية  التجهيزات 
باالإعالم  املكلفة  اأكدته  ما  وح�سب  املدجمة، 
العيادة  اأن  ال�سحة،  مــديــريــة  م�ستوى  على 
فقط  الــعــاديــة  بـــالـــوالدات  تتكفل  ــة  ــدجم امل
يف  م�سيفة  اأ�سرة،   10 بـ  تقدر  ا�ستيعاب  بطاقة 
اخلدمة  حيز  �ستدخل  العيادة  اأن  ال�ساأن  ذات 
اأي بعد تخرج دفعة القابالت  اأقرب االآجال  يف 
كورونا،  جائحة  ب�سبب  ما  نوعا  تاأخرت  التي 
لذا فعيادة التوليد املدجمة �ستكون قادرة على 
للن�ساء احلوامل،  ال�سحية  تقدمي كل اخلدمات 
و�سعها  مت  العيادة  اأن  نف�سه  ال�ساأن  يف  م�سيفة 
ل�سكان القطب الذي يعرف تو�سعا عمرانيا كبريا 
املوؤ�س�سات  اإىل  التنقل  م�ساعب  من  للحد  واأي�سا 
ولقد  والطفل  لــالأم  املتخ�س�سة  االإ�ست�سفائية 
الهيكل  اأن  بالذكر  جدير  كذلك،  عليها  ال�سغط 
ال�سحي تدعم ب�سيارة اإ�سعاف طبية  مقدمة من 

طرف وايل الوالية .  

اأحياء ك�سيدة هي االأخرى تعاين من ذات 
حيث  حــدة،  اأقــل  بدرجة  كان  واإن  امل�سكل 
باملياه ب�سكل غري  التزود  �سهدت تذبذبا يف 
بلغت مدة جفاف حنفياتهم  منطقي، حيث 
حي  كــان  واإن  اإنـــذار،  �سابق  دون  ــام  اأي الـ4 
بني  امل�ساكل  هذه  مثل  على  متعودا  ك�سيدة 
الفينة واالأخرى، فاإن وقوع اأحياء مقاطعة 
وحي  م�سكن   72 حــي  غـــرار  على  الن�سر 
�سيخي  حي  اإىل  و�سوال  وغريها  م�سكن   46
به  التزود  فــرتات  وتباعد  االأزمــة  ذات  يف 
التعداد  بحكم  البتة  مقبول  غري  اأمرا  بات 
ال�سكاين واملوقع الهام لهذه االأحياء خا�سة 
مع  احليوية  املــادة  لهذه  احلاجة  كرثة  مع 
تزايد درجات احلرارة وارتفاعها القيا�سي 
م�ساعفة  ي�ستدعي  مــا  ال�سيف،  ف�سل  يف 
ا�ستخدام املياه ب�سكل كبري يف �ستى االأعمال 
النظافة  على  احلــر�ــص  ظــل  يف  املنزلية، 
يف  بها  االلتزام  الواجب  واملنزلية  البدنية 
هذه الفرتة بغية الوقاية من فريو�ص كورونا 

امل�ستجد، وهو االأمر الذي جعل من ال�سكان 
املعنية  اجلهات  من  حلول  باإيجاد  يطالبون 
لهذا الو�سع املزري واجلاف الذي ميرون به، 
ال�سيفية  يومياتهم  تعقيد  من  زاد  والــذي 
ب�سكل  اليومية  اأعمالهم  تــاأديــة  واإعــاقــة 
مواقيت  يف  باملياه  التزود  واإعـــادة  عــادي، 
التزود  يتم  اأن  اإىل  وم�سبوطة  معلومة 

ب�سكل دائم و�سمان عدم جفاف حنفياتهم 
كاهلهم  عــن  �سيزيل  مــا  اأخـــرى،وهـــو  ــرة  م
اال�ستعانة  �سواء  باملياه  التزود  م�ساريف 
ب�سهاريج املياه اأو من مياه الينابيع املنت�سرة 
خارج املدينة،وكذا ان�سراف العامل النف�سي 
وامل�ستمر يف توقيت عودة  اليومي  بالتفكري 

حنفياتهم لل�سيالن من جديد.

نقل اأم�ص، �سكان م�ستة ال�سحراوية باجلزار 
الدائرة،  مقر  اإىل  احتجاجهم  باتنة،  والية 
التماطل  ب�سيا�سة  تنديدا  بغلقها  قاموا  اأين 
التي ينتهجها امل�سوؤولون املحليون للدائرة، يف 
اإعطاء اإ�سارة انطالق للجهات املعنية بالتكفل 
الكهرباء  على  االإفــراج  يف  املتمثل  بان�سغالهم 
منذ  لال�ستغالل  جاهزة  هي  التي  الريفية، 

اأكرث من �سبعة اأ�سهر.
بعد �سنوات من املعاناة جراء غياب هذه املادة 
خ�سائر  وكبدتهم  حياتهم  على  اأثــرت  التي 
ال�سحراوية  م�ستة  �سكان  يخرج  فــادحــة، 
تاأخر  على  حمتجني  �سمتهم،  عــن  بــاجلــزار 
ربط منطقتهم بالكهرباء والتي وتتطلب �سوى 

لت�سوية  امل�سوؤولة  امل�سالح  من  قليلة   �ساعات 
الدائرة  مقر  مــن  كــل  بهذا  عالقني  الو�سع، 
اأحد  ــد  اأك حيث  �ــســواء،  حــد  على  والبلدية 
امل�سروع  هذا  اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص  املحتجون 
وكانوا  اأ�ــســهــر،  �سبعة  مــن  اأكـــرث  منذ  جــاهــز 
اأن  اآمــلــني  اجلــمــر،  مــن  ــر  اأح على  ينتظرونه 
يخفف معاناتهم  التي الزمتهم ل�سنوات عدة، 
واأنهم عجزوا ماديا  على ا�ستعمال مادة املازوت 
40000دينار،  تكاليفها  اأحيانا  تتجاوز  التي 
قطع  للمحركات  الفاح�ص  الغالء  عن  ناهيك 
غيارها، حيث اأعرب الفالحــون عن ا�ستياءهم 
العميق جراء هذا التجاهل من طرف اجلهات 
مبطالبهم  االإيــجــابــي  التكفل  يف  املخت�سة 

اإىل  بالنظر  اليومي،  هاج�سهم  اأ�سبحت  التي 
الطاقوية  املــادة  لذات  ال�سديدة  حاجياتهم 
الفالحي،  الن�ساط  اأ�سا�سيات  من  تعد  التي 
ارتوازية  اآبــار  ع�سرة  من  اأكــرث  وجــود  ورغــم 
يف  املعنيون  �ــســدد  كما  اال�ــســتــغــالل،  تنتظر 
حديثهم، اأنهم مل يرتاجعوا عن قرار غلق كل 
من مقر البلدية والدائرة اإال بعد ت�سوية هذا 

امل�سكل العالق.
تدخل  �سرورة  على  املعنيون  األح  جهته،  من 
العالق  امل�سكل  هــذا  يف  للنظر  الوالية  وايل 
وفتح حتقيق يف الق�سية، كما جددوا مطالبهم 
جمال  يف  نوعية  نقلة  ــداث  اإح اإىل  الرامية 

الفالحة التي ت�ستهر بها املنطقة.

حتولت �إىل كابو�س حقيقي كلما حل ف�ضل �ل�ضيف

بطاقة ��ضتيعاب تقدر بـ10 �أ�ضرة

تنديد� بغياب �لكهرباء

حمليات الثالثاء  20  يونيو  2970/ 30 جوان  2020 املوافق لـ 09  ذو القعدة 041441

�صكان حي �صنقر�ره بتكوت ي�صتكون 
ت�صرب �ملياه �لقذرة

بقرية  �سنقراره  حي  �سكان  ي�ستكي 
�سناورة يف بلدية تكوت، منذ اأ�سابيع 
ال�سرف  ــوات  ــن ق تــ�ــســرب  ــن  م عـــدة 
ال�سحي، اأين اأكد املعنيون باأن الو�سع 
ــاع درجـــات  ــف زاد عــن حـــده مــع ارت

احلرارة.
 واأ�سار ال�سكان باأن الت�سرب احلا�سل 
يف القناة الرئي�سية لل�سرف ال�سحي 
انبعاث  يف  ملحوظ  ب�سكل  �ساهم 
ت�سكل  عن  ناهيك  الكريهة  الروائح 
م�ستنقعات للمياه القذرة على م�ستوى 
هي  باتت  التي  العمومي  الطريق 
�ساكني  توؤرق  �سوداء  نقطة  االأخرى 

احلي واأ�سحاب املركبات عموما.
الو�سع  ا�ــســتــمــرار  ـــاأن  ب ــوا  ــاف ــس واأ�
بات  حيث  خطري  ب�سكل  ت�ساعف 
يثري  الذي  بامل�سكل  قولهم  حد  على 
يومي،  ب�سكل  وقلقهم  ا�ستيائهم 
املعنيون  ال�ساأن  ذات  يف  اأبــدى  اأيــن 
الذي  الو�سع  تفاقم  من  تخوفاتهم 
اأ�سحى بح�سبهم ينذر بحدوث كارثة 
الوقت  مع  توؤثر  اأن  �ساأنها  من  بيئية 

على �سحة ال�سكان.
 ويف هذا ال�سدد اأكد املعنيون باأنهم 
اإي�سال  املــــرات  عــديــد  يف  ــوا  ــاول ح
اأجل  من  املعنية  للجهات  معاناتهم 
على  العطب  هــذا  واإ�ــســالح  التدخل 
اإال  ال�سحي  ال�سرف  قنوات  م�ستوى 
اأن الو�سع ظل على حاله وذلك رغم 
حترك  مل  التي  املتكررة  الــنــداءات 

�ساكنا حلد االآن.
ــكــان احلــي  �ــس ــات  ــوف ــخ ت ويف ظـــل 
خمتلف  ــار  ــس ــ� ــت ان مـــن  ـــزايـــدة  ـــت امل
القذرة  املياه  الناجتة عن  االأمرا�ص 
وما جنم عنها ينتظر ال�سكان تدخل 
امل�سئولني من اأجل اإنهاء معاناتهم مع 
التي  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ت�سربات 
طال عمرها وتفاقم ب�سكل وا�سح مع 

ف�سل ال�سيف.

�حلي �لق�صديري باأوالد �صالم يغرق 
يف مياه �ل�صرف

ي�ستكي �سكان احلي الق�سديري 40 
م�سكن ببلدية اأوالد �سالم من م�ساكل 
القدمية  ال�سحي  ال�سرف  قنوات  يف 
دون  الزمن  من  عقود  عليها  مر  التي 

اأن تنظف وت�ستبدل بقنوات جديدة 
ما اأدى اإىل ان�سدادها وخروج مياهها 
اإىل �سوارع احلي، مت�سببة يف الكثري 
مــن املــ�ــســاكــل لــقــاطــنــة هـــذا احلــي 
خا�سة ما تعلق بانبعاث روائح كريهة 

وانت�سار احل�سرات ال�سارة.
البلدية  م�سالح  اأن  ال�سكان  وقــال 
زارت املوقع دون حل امل�سكل، واأ�سافت 
باأن امل�سكلة مر عليها اأكرث من عامني 
حيث تنفجر قنوات ال�سرف ال�سحي 
يف  لرت�سم  ــار  ــط االأم ت�ساقط  عند 
القذرة،  املياه  من  م�سابح  االأرجـــاء 
م�سببة املر�ص وانت�سار روائح ي�سعب 
االأمرا�ص  اأ�سحاب  خا�سة  تنف�سها 
التي  العائالت  لكل  واأي�سا  املزمنة 
تقطن يف احلي حيث تطالب ب�سرورة 
التي  الت�سيب  وحــالــة  الــغــن  رفـــع 
ــرارة  احل ظــل  يف  خا�سة  يعي�سونها 

املرتفعة.

قرية �إقلمامن بالرباع دون 
�صبكات �ل�صرف

يعي�ص �سكان قرية اإقلمامن ببلدية 
الرباع اأو�ساعا اأقل ما يقال عنها اأنها 
�سروريات  جل  غياب  ب�سبب  مزرية 
مل  املحلية  ال�سلطات  اأن  اإال  احلياة 
حت�سني  ق�سد  تــدخــل  اأي  ت�سجل 

الظروف املعي�سية للقاطنني.
واأكد البع�ص من �سكان القرية اأنهم 
ال�سرف  �سبكات  غياب  مــن  يعانون 
وال  �سرورية  �سبكة  كونها  ال�سحي 
يف  م�سيفني  ــا،  ــه دون العي�ص  ميــكــن 
ب�سكاوي  تقدموا  اأنهم  ذاته  ال�سياق 
اأجل  مــن  املحلية  لل�سلطات  كثرية 
يعي�سون  كونهم  اأو�ساعهم  حت�سني 
حياة بدائية حيث وعدت بتح�سينها 
اإال اأن هذه الوعود بقيت حربا على 
ورق مع مرور ال�سنوات وبقي الو�سع 
مع  تعقيدا  وتـــزداد  بل  حاله  على 

مرور الوقت.
اإقلمامن  قــريــة  قــاطــنــو  وينتظر 
عنهم  الغن  ورفع  ال�سلطات  التفاتة 
واأن  خــا�ــســة  ــم  ــه ــروف ظ وحتــ�ــســني 
بالرغم  تــطــاق  ال  بــاتــت  االأو�ـــســـاع 
عديدة  ب�سكاوي  تقدموا  اأنهم  من 
اأن  اإال  املــنــا�ــســبــات  مــن  الــكــثــري  يف 

ان�سغاالتهم مل جتد اآذان �ساغية.

املياه القذرة تهدد بانت�شار 
الأمرا�ض املعدية بباتنة

دخلت موؤخر� عدة �أحياء مبدنية باتنة، يف �أزمة مياه تر�وحت حدتها بني �لتذبذب يف �لتزود باملاء و�النقطاع �لتام له، على غر�ر ما 
يعي�صه حي 500 م�صكن، �لذي �صحت حنفيات منازل �صكانه منذ �أزيد من �أ�صبوع، حتى �أن قاطنيه جلاأو� �إىل �ل�صهاريج باأ�صعار تفوق 

�لو�حد. لل�صهريج  دينار   1000

اأزقة ت�سبح يف مياه ال�سرف ال�سحي واأحياء دون �سبكات

يو�جه �صكان �لعديد من �ملناطق بوالية باتنة، خماطر مياه �ل�صرف �ل�صحي �لتي �أ�صبحت 
تعاين  فيما  �الأمر��س،  لالإ�صابة مبختلف  بيئة مالئمة  و�ل�صو�رع، م�صكلة  �الأزقة  ت�صيل يف 
�أخرى من غياب �صبكات �ل�صرف نهائيا وال يز�ل �صكانها يعتمدون على �ملطامري �ل�صحية 

يف �صرف �ملياه �لقذرة.

غلق مقر بلدية ق�شر بلزمة ب�شبب العط�ض
يف  بلزمة  ق�سر  بلدية  �سكان  اأمــ�ــص،  �سن 
تنديدا  احتجاجية  حركة  باتنة،  واليــة 
البلدية  فيها  تتخبط  التي  العط�ص  باأزمة 
كابو�ص  اإىل  حتــولــت  حيث  �ــســنــوات،  منذ 
حقيقي واأ�سبحت احلنفيات العمومية، مالذ 
ال�سكان الوحيد الإرواء عط�سهم، فيما غابت 
التي  املحلية  ال�سلطات  قبل  مــن  البدائل 
االأزمـة  ملواجهة  ترقيعية  حلول  اإىل  جلاأت 
مبياه  الآخر  حني  من  العائالت  تزويد  عرب 

ال�سهاريج.
ب�سبب  البلدية  مقر  بغلق  ال�سكان  ــام  وق

يف  ــرث  اأك حدتها  تـــزداد  التي  االأزمـــة  هــذه 
ارتفاع درجة احلرارة  ب�سبب  ال�سيف  ف�سل 
املاء  اإىل  اأكــرث  حاجتهم  من  ي�ساحبها  وما 

البئر  اإىل  امل�ستكون  وتــطــرق  ال�ســروب، 
االرتوازي الذي مت اإجنازه العام املا�سي دون 
اأن يتمكنوا من ا�ستغالل مياهه ب�سبب ما ورد 
اإليهم من معلومات حول عدم �سالحية مياه 
اأمام حتمية  اأنف�سهم  املعنيون  ليجد  البئــر، 
وياأمل  ال�سهاريج،  اأ�سحاب  من  املياه  �سراء 
ال�سلطات  تدخل  بلزمة  ق�سر  بلدية  �سكان 
الوالئية والنظر ب�سكل جدي يف هذه االأزمة 
الت�سويف  عن  بعيدا  ل�سنوات  الزمتهم  التي 
�سوى  التي مل يجنوا منها  الكاذبة  والوعود 

البوؤ�ص واملعاناة.

�أزمة مياه خانقة منذ �ضنو�ت
رحمة. م



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

فالحون متخوفون على م�ضري حما�ضيلهم

 نور�صني. ممعاوية. �ض

اأم البواقـــي

�سطيـــف

خن�ســـــلة

�سوق اأهرا�س

�أجربت جائحة كورونا �ل�صلطات �ل�صحية على فتح �مل�صت�صفيات �جلديدة بعد �صنو�ت من �لتماطل رغم �إحلاح 
�ملو�طنني، ودفع �رتفاع عدد �الإ�صابات و�ل�صغط �لكبري �لتي ت�صهده �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية �ل�صلطات �إىل  مر�جعة 

قر�ر�تها فيما يتعلق باملر�فق �جلديدة �لتي بقيت مغلقة ل�صنو�ت.

ومت بوالية �سطيف تد�سني م�ست�سفى 
بعد  عزيز  بني  ببلدية  �سريرا   60
االأ�سغال  نهاية  مــن  طويلة  �سنوات 
املــتــكــررة بــو�ــســعــه حيز  والـــوعـــود 
م�ست�سفى  اأن  الوايل  وك�سف  اخلدمة، 
فريو�ص  ملر�سى  يخ�س�ص  لن  عزيز  بن 
للعالجات  �سيتم تخ�سي�سه  بل  كورونا 
العادية من اأجل التخفيف من ال�سغط 
املفرو�ص على م�ست�سفيات العلمة وعني 
من  كبري  جــزء  حــولــت  الــتــي  الكبرية 

اأجنحتها لرعاية امل�سابني بالفريو�ص.
يت�سدر  مل  اأنــه  امل�سوؤول،  ذات  وقــال 
حول  اأم�ص  �سباح  لغاية  قــرارات  اأي 
احلجر بالوالية اأو على بع�ص بلدياتها 
م�سيفا  كورونا،  فريو�ص  من  املت�سررة 
احلجر  توؤيد  ال  املحلية  ال�سلطات  اأن 
االجتماعية  الو�سعية  على  لتاأثريه 
ويرى  الوالية،  ل�ساكنة  واالقت�سادية 
بـــاالإجـــراءات  االلـــتـــزام  اأن  الــــوايل 
لهذا  بالت�سدي  الكفيل  هو  الوقائية 

الوباء.
هذا وتقرر توزيع 10 �سيارات اإ�سعاف 
املوؤ�س�سة  طرف  من  ممنوحة  جديدة 
الوطني  ال�سعبي  للجي�ص  اجلزائرية 
ــارت عــلــى خمــتــلــف املــوؤ�ــســ�ــســات  ــي ــت ب
التكفل  �سياق  يف  بالوالية  ال�سحية 
البعيدة  املناطق  يف  باملر�سى  االأمثل 
�سعوبات  من  مواطنوها  يعاين  التي 

جمة يف التنقل لتلقي العالج.

ب�ضبب ندرة �أغطية �لبالوعات

متكونة من 20 م�ضكن

موؤ�ض�ضة �لتح�ضني �حل�ضري مطالبة بالتدخل

بعد ت�ضجيل خ�ضائر م�ضت �أكرث من 15 باملائة من �ملحا�ضيل

رفع �لتحدي يف عز �أزمة كوروناخالل زيارة �ملفت�س �جلهوي لل�ضرق

ببلدية  "النه�سة"  حــي  �سكان  عــرب 
لدائرة  اإقليميا  التابعة  ال�سهداء  بئر 
�سوق نعمان، عن تذمرهم من الو�سعية 
منذ  احلــي  بها  يتواجد  التي  املــزريــة 
اأزيد من �سهر بالرغم من ا�ستفادته من 
�سنتيم  مليار   13 يتجاوز  مايل  غالف 
من اأجل تهيئته بعد اأن اأ�سبح يغرق يف 

املياه عند كل ت�ساقط غزير لالأمطار.
باملجل�ص  م�سوؤولـة  م�سادر  وك�سفت 
البلدي ببلدية بئر ال�سهداء، اأنه �سيتم 
اخلا�سة  التهيئة  اأ�سغال  من  االنتهاء 
املايل  الغالف  باحلي قريبا عن طريق 
خا�سة  االأوىل،  املناق�سة  من  املتبقي 

اأغطية  باقتناء  يقم  مل  املقاول  واأن 
توفرها  عـــدم  بــحــجــة  ــات  ــوع ــال ــب ال
املجل�ص  توفري  مــن   بالرغم  بال�سوق، 
للبالوعات  اأغــطــيــة  ملــمــول  الــبــلــدي 
لكن  الكريهة،  الروائح  انت�سار  لتفادي 
املمول  من  اقتنائها  عدم  املقاول  تعمد 
اأين  امل�سروع،  اإمتــام  دون  حال  املقرتح 
عاتق  على  ثانية  مرة  انطالقه  �سيتم 
بوالية  والــتــعــمــري  الــبــنــاء  مــديــريــة 
ـــراءات  االإج اإمتـــام  بعد  الــبــواقــي،  اأم 
ـــــة اخلــا�ــســة  ــيــة واالإداريــــــ ــون ــقــان ال

باملناق�سة.

�سهدت موؤخرا بلدية ق�سر ال�سبيحي 
اأمنية  حتقيقات  بعد  كبري  خما�ص 
البلدي  املجل�ص  م�ستوى  على  وا�سعة 
يف عدد من الق�سايا املتعلقة بالف�ساد 
ومنح م�ساريع بطرق غري قانونية، ما 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  الإقالة  اأدى 
طالب   فــيــمــا  من�سبه،  ــن  م الــبــلــدي 
ب�سرورة  املــواطــنــني  مــن  الــعــ�ــســرات 
من  امل�ستفيدين  قائمة  عن  ــالن  االإع
ب�سيغة  �سكنية  وحـــدة   20 ح�سة 
بعد  املــتــاأخــرة،  االإيــجــاري  العمومي 
اال�سمية  القائمة  االإعالن عن  اأن مت 
�سكن   105 ح�سة  من  للم�ستفيدين 

اجتماعي من اأ�سل 125 وحدة �سكنية 
ق�سري  بلدية  منها  ا�ستفادت  جاهزة 
 20 على  التحفظ  مت  اأين  ال�سبيحي، 
ا�سم متبقي من قبل جلنة ال�سكن، وهو 
مطالبني  املواطنني،  ا�ستياء  اأثــار  ما 
م�ستوى  على  املخت�سة  امل�سالح  فيها 
واملجل�ص  ال�سبيحي  ق�سر  دائــــرة 
العاجل  ـــالن  االإع بــ�ــســرورة  البلدي 
 20 عن قائمة امل�ستفيدين من ح�سة 
�سكن عمومي اإيجاري املتبقية، خا�سة 
واأن اأغلب املحتجني ي�سارعون ظروف 

معي�سية مزرية.

ال تـــزال الــعــ�ــســرات مــن االأحــيــاء 
ت�سارع  مليلة  عني  مبدينة  الكربى 
املنزلية،  للقمامات  كبرية  تراكمات 
وحي  النور  حي   �سكان  ا�ستكى  اأين 
وحي  جويلية   5 وحي  فيفري   24
وحي  �سكن،   750 وحي  �سكن   600
منذ  النفايات  تراكم  من  رقايزي، 
اأيام طويلة، ما اأدى النت�سار الروائح 
وخمارج  مداخل  مبختلف  الكريهة 
احلي و�ساهم يف ا�ستقطاب الع�سرات 

�سكان  وطالب  املت�سردة،  الكالب  من 
موؤ�س�سة  تــدخــل  ــرورة  بــ�ــس احلـــي 
م�ستوى  على  احلــ�ــســري  التح�سني 
القمامات  لرفع  امليلة  عني  مدينة 
على  خــطــرا  ت�سكل  اأ�ــســحــت  الــتــي 
خالل  خا�سة  املدينة  �سكان  �سحة 
ت�ستدعي  الــتــي  احلــالــيــة  ــرتة  ــف ال
جميع  لتنظيف  اجلــهــود  م�ساعفة 
اأكرث  انت�سار  لتجنب  املدينة  اأحياء 

للعدوى بفريو�ص "كورونــا".

�ــســجــلــت واليــــة �ــســوق اأهـــرا�ـــص 
احلبوب  اإنــتــاج  يف  كبريا  تراجعا 
خــالل املــو�ــســم الــفــالحــي اجلــاري 
لها  كانت  م�ساكل  عدة  �سهد  الــذي 
املح�سول،  على  �سلبية  ــاأثــريات  ت
ــى غــــرار الــتــقــلــبــات اجلــويــة  عــل
حبات  �ــســقــوط  يف  ت�سببت  الــتــي 
االأمطار  ت�ساقط  وتــذبــذب  الــربد 
 15 م�ست  التي  االأمــرا�ــص  وبع�ص 
بع�ص  ح�سب  املحا�سيل  من  باملائة 
امل�سالح  توقعت  وقــد  الــفــالحــني، 
انطالق  هام�ص  وعلى  الفالحية 
اأكرث  منذ  والدر�ص  احل�ساد  حملة 
األف  مليون و400  اإنتاج  اأ�سبوع  من 
قنطار من احلبوب ح�سب ما ك�سف 
بوزقزة  لونا�ص  الوالية  وايل  عنه 

كما  العملية،  على  اإ�سرافه  خالل 
اأكد اأن ال�سلطات قد عاجلت م�سكل 
التخزين الذي كان مطروحا خالل 
ا�ستباقية  ببدائل  ما�سية  موا�سم 
االإجــــــراءات  ــة  ــاف ك اتـــخـــاذ  ومت 
الفالحني  بع�ص  اأكد  كما  الالزمة، 
ما يزيد  اإتالف  الربد ت�سبب يف  اأن 
املحا�سيل  مــن  هكتار   2000 عــن 
تراجع  يف  ت�سبب  مــا  ــزراعــيــة  ال
املو�سم  بلغت  التي  املح�سول  كمية 
املا�سي 2 مليون و500 األف قنطار 
الفالحية  الــواليــة  اأن  العلم  مــع 
يلقى  فالحيا  تنوعا  ت�سهد  التي 
امل�ساحات  رفعت  قد  الدولة  دعــم 
امل�ستغلة بن�سبة 20 باملائة مقارنة 

بال�سنوات املا�سية.

اجلهوي  املــفــتــ�ــص  اأمـــ�ـــص،  اأ�ـــســـرف 
حممد  داود  �سرطة  مراقب  لل�سرق 
�سريف ممثل عن املدير العام لالأمن 
الفرقة  مقر  تد�سني  على  الوطني 
املتنقلة لل�سرطة الق�سائية بدائرة 
بوحمامة وكذا مقر الفرقة املتنقلة 
�س�سار،  دائــرة  الق�سائية  لل�سرطة 

وذلك رفقة ال�سلطات الوالئية .
لل�سرطة  املتنقلة  الــفــرقــة  مقر 
�س�سار  دائــرتــي  من  لكل  الق�سائية 
اخلدمة  حيز  دخــلــت  وبــوحــمــامــة 
قامت  والــتــي   2015 �سنة  خـــالل 
وحققت  الق�سايا  خمتلف  بــاإجنــاز 

االأمنية  الناحية  من  كبري  ا�ستقرار 
ب�ستى  اجلرمية  حماربة  خالل  من 
لل�سرق  اجلــهــوي  املفت�ص  اأنــواعــهــا، 
اأكد يف ت�سريح له اأن والية خن�سلة 
تغطية  تعرف  ال�سبعة  بدوائرها 
على  اأكــد  كما   ،100 بن�سبة  اأمنية 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  اأن 
االأف�سل  تقدمي  اإىل  دائما  ت�سعى 
وممتلكاته  املواطن  لتاأمني  مل�ساحلها 
ــة  ــادي ــات امل ــي ــان ــك وتــوفــر كــل االإم
بكل  عملها  ملــبــا�ــســرة  والــبــ�ــســريــة 

اأريحية ويف ظروف جيدة.

الطبي  الفريق  جمــددا  ا�ستاأنف 
 - ر�سد  ابــن  اجلامعي  بامل�ست�سفى 
حتت  الكلى  زرع  عمليات  عنابة  
�ساو�ص  ــور  ــس ــ� ــي الــربوف اإ�ـــســـراف 
االإجباري  التوقف  بعد  و�سعاوي 
جائحة  انت�سار  ب�سبب  للربنامج  

كورونا.
ــــالم  ــان خــلــيــة االإع ــي وحــ�ــســب ب
التي  العملية  ـــاإن  ف ــال،  ــس ــ� واالت
يرتاوح  ورجل  امــراأة  منها  ا�ستفاد 
�سنة،  و44    41 بـــني  عــمــرهــمــا 
�سكيكدة  واليــتــي  مــن  مــنــحــدريــن 
اأن مت درا�سة ملفاتهم  وتب�سة بعد 
الطبية واملتربعني لهم وحت�سريهم 
جيدا للعملية على م�ستوى م�سلحة 
وزرع  الدم  وت�سفية  الكلى  اأمرا�ص 
الكلى   حتت اإ�سراف رئي�ص اللجنة 
"عتيق" وكل  الطبية  الربوفي�سور 

طاقمه الطبي و �سبه الطبي.
حت�سري  عملية   يف  �ــســارك  كما   
الفرق  الكلى  زرع  عمليات  واإجــراء 

الطبية واجلراحية  التابعة لعدة 
م�سالح، وجتدر االإ�سارة اأن الطاقم 
من  اأول  هو  عنابة  لوالية  الطبي 
زرع  ــراء عمليات  اإج بــاإعــادة  بــادر 
الوبائية  الظروف  هــذه  يف  الكلى 
اال�ستثنائية التي تعي�سها اجلزائر 
نزوال  العامل  دول  باقي  غرار  على 
املر�سى  مــن  الــعــديــد  رغــبــة  عند 
ــوي املـــزمـــن، وهــي  ــكــل الــقــ�ــســور ال
حت�سريات  �سبقتها  التي  العملية 
ا�ستثنائية من طرف الطاقم الطبي 
اال�ست�سفائي  للمركز  واالإداري 
تنظيم  خالل  من  بعنابة  اجلامعي 
بتقنية  بعد  عن  مناظرة  جل�سات 
"�ساو�ص"  الربوفي�سور  مع  الفيديو 
من  العا�سمة بح�سور املدير العام، 
خريطة  اإىل  التطرق  خاللها  مت 
ال�ستئناف  التن�سيقية   الــعــمــل 
عمليات زرع الكلى وحت�سري املر�سى 
واملتربعني وبرجمتهم وفق رزنامة 

عمل  م�سطرة.

يعاين �سكان بلدية بازر �سكرة يف 
اجلهة ال�سرقية من والية �سطيف 

من م�سكل وجود قاعات عالج خارج 
اخلدمة منذ بنائها يف كل من املالح 

عمو�سي والنوا�سر وهذا الأ�سباب 
متعددة رغم امليزانية التي ا�ستهلكتها 

هذه امل�ساريع واحلاجة املا�سة اإىل 
توفري اخلدمات الطبية للمواطنني.

ويف هذا ال�سياق ي�ستكي �سكان 
منطقة النوا�سر الرمل من بقاء 

قاعة العالج مغلقة االأبواب رغم اأن 
م�سالح البلدية قامت �سنة 2018 

بعملية الرتميم للقاعة العالج حتى 
ي�ستفيد منها �سكان املنطقة خا�سة 

يف العالج اخلفيف غري اأن الو�سعية 
بقيت عالقة منذ اأزيد من عامني 

ون�سف ب�سبب ال�سعوبات احلا�سلة يف 
تعيني فريق طبي و�سبه طبي من قبل 

مديرية ال�سحة.
ووعدت م�سالح بلدية بازر �سكرة 

بتوفري النقل من اأجل التكفل باإعادة 
فتح قاعة العالج خا�سة واأن املر�سى 
جمربون على التنقل مل�سافات طويلة 
من اأجل تلقى اأب�سط عالج على غرار 

اأخذ احلقن وما يرتتب عن ذلك من 
معاناة للمر�سى وذويهم، وهو االأم 

الذي جعل ال�سكان ينا�سدون مديرية 
ال�سحة من اأجل التدخل وفتح 

قاعة العالج اأمام املر�سى يف القريب 
العاجل.

م�شت�شفيات جديدة ُتفتح حتت �شغط كورونا
م�شروع تهيئة حي "النه�شة" ببئر 

ال�شهداء متوقف

مطالب بالإعالن عن قائمة ال�شكن 
بق�شر ال�شبيحي

اأحياء تغرق يف القمامة 
بعني مليلة

تراجع اإنتاج احلبوب
 ب�شوق اأهرا�ض

تد�شني مقرين للفرقة املتنقلة 
لل�شرطة الق�شائية بخن�شلة

امل�شت�شفى اجلامعي بعنابة 
ي�شتاأنف عمليات زرع الكلى

قاعة عالج 
مغلقة بالنوا�شر 

رغم ترميمها
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نوال. ب

يف  قرقور  حمام  بلدية  فالحو  اأعــرب 
عن  �سطيف  والية  من  ال�سمالية  اجلهة 
من  منعهم  قــرار  من  الكبري  امتعا�سهم 
بو�سالم  واد  جمرى  من  اأرا�سيهم  �سقي 
حيث  الـــوادي،  هــذا  مياه  تلوث  بحجة 
الوحيد  ال�سبيل  املــجــرى  ــذا  ه يعترب 
باملنطقة،  الزراعية  املحا�سيل  ل�سقي 
اإجناز  جــدوى  عن  الفالحون  وت�ساءل 
مع   كــبــرية  مبــبــالــغ  للت�سفية  حمــطــة 
دون  بها  مربوطة  �سحي  �سرف  �سبكة 

بالوادي،  التلوث  م�ساكل  على  الق�ساء 
م�سري  على  تخوفهم  الفالحون  واأبــدى 
حما�سيلهم الزراعية يف ظل عدم وجود 

بدائل اأخرى لل�سقي.
ومن جانبه رئي�ص دائرة حمام قرقور 
جمرى  مــن  ال�سقي  منع  قـــرار  اأن  اأكـــد 
ت�سربات  لوجود  يرجع  بو�سالم  وادي 
بني  الــرابــط  ــزء  اجل يف  الــقــذرة  للمياه 
واد  غاية  اإىل  علي  �سيدي  واد  قنطرة 
حيث  والنعايج،  ببوفروج  مرورا  ال�سبت 

ت�سجيل  مع  االإمكانيات  كل  ت�سخري  مت 
ما  واإ�سالح  االأمر  بهذا  للتكفل  عمليات 
االأ�سغال  اأن تنطلق  اإ�سالحه على  يجب 

يف القريب العاجل.
اأما رئي�ص بلدية حمام قرقور فقد اأكد 
اأن عملية منع ال�سقي مبياه الوادي ي�سب 
اأمرا�ص  الأي  جتنبا  املواطن  م�سلحة  يف 
ميكن اأن تنتقل من خالل �سقي املحا�سيل 
موؤقتا  االإجــراء  ويبقى  القذرة،  باملياه 
اإىل غاية االنتهاء من االأ�سغال اخلا�سة 

رئي�ص  واأ�ــســاف  الــتــ�ــســربــات،  ــالح  ــس الإ�
املكلفة  املقاولة  تعيني  مت  اأنه  البلدية 
بامل�سروع من قبل مديرية املوارد املائية 
يعجل  اأن  �ساأنه  مــن  الــذي  االأمـــر  وهــو 
حمطة  وبخ�سو�ص  االأ�سغال،  بانطالق 
ب�سكل  تعمل  اأنها  املعني  فاأكد  الت�سفية 
اأن �سبكة ال�سرف ال�سحي من  اإال  عادي 
الت�سفية  حمطة  غاية  اإىل  بوقاعة 
واد  ــوث  تــل اإىل  اأدى  مــا  وهـــو  متلفة 

بو�سالم. 

منع فالحي حمام قرقور من �شقي املحا�شيل باملياه امللوثة

عنابـــة



الرئي�س تبون يوؤكد: 

اجلزائر-هولندا: 

تبون  ال�صيد  خاطب  االجتماع،  ختام  ويف 
�صباق  يف  "نحن  قائل:  احلكومة  اأع�صاء 
ريعي  غري  اإقت�صاد  بناء  الإع��ادة  الزمن  مع 
منا�صب  ويوفر  اخلزينة،  عائدات  يح�صن 
ال�صغل لل�صباب، ويحد من اال�صترياد حفاظا 
على احتياطي ال�صرف. ان ال�صعب �صيحكم 
عليكم يف امليدان من خلل تطابق اأقوالكم 
يف  بال�صدق  القدوة  فكونوا  اأعمالكم،  مع 
القول واالإخل�ض يف العمل ونكران الذات، 
ح�صب ما جاء يف بيان لرئا�صة اجلمهورية. 

ال����وزراء  خم��اط��ب��ا  ت��ب��ون  ال�صيد  وت��اب��ع 
اأب���واب  ع��ل��ى  ون��ح��ن  دائ��م��ا،  :"وتذكروا 
مهما  اأن��ك��م  اال���ص��ت��ق��لل،  بعيد  االح��ت��ف��ال 
قدمتم من ت�صحيات، فلن ت�صاوي اأبدا قطرة 
من  �صهيد  ج�صم  من  �صالت  واحدة  زكية  دم 
الواجب  اأو  املباركة،  التحرير  ثورة  �صهداء 
تطرقه  وخلل  اال�صتقلل"،  بعد  الوطني 
الذي  الوزاري االأخري،  التعديل  للمغزى من 
على  هامة  اقت�صادية  وزارات  اإن�صاء  �صمل 
للمواطن،  اليومية  باحلياة  مبا�صرة  علقة 
وزير  لكل  توجيهات  تبون  الرئي�ض  اأعطى 
يعدها  اأن  ينبغي  ال��ت��ي  العمل  ورق���ة  ع��ن 
متهيدا لعر�صها على جمل�ض الوزراء الحقا، 

بعد درا�صتها على م�صتوى احلكومة.
وزي��ر  م��ن  الرئي�ض  ال�صيد  طلب  وه��ك��ذا 
حت�صري  ال��ري��ف��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ف��لح��ة 
الزراعات  تنمية  لديوان  ال�صروط  دف��ر 
ال�����ص��ح��راوي��ة  امل��ن��اط��ق  ال�����ص��ن��اع��ي��ة يف 
ال��ذرة  زراع���ة  يف  االن��ط��لق  يت�صنى  حتى 
من  ابتداء  الزيتية  و  ال�صكرية  والزراعات 
ال�صنة القادمة، للرفع من القدرات الوطنية 

الفلحية و�صمان االأمن الغذائي.

النظر يف  اإع��ادة  النقل  وزير  كما طلب من 
االمكانات  با�صتغلل  اأ�صكاله  بكل  النقل 
امل���ت���اح���ة ل��ت��ن�����ص��ي��ط احل���رك���ة اجل��وي��ة 
يف  اجل��زائ��ر  مكانة  وا�صتعادة  الداخلية، 
البحري  االأ�صطول  بتو�صيع  البحري،  النقل 
امل�صافرين والب�صائع من واإىل  للتكفل بنقل 
بذلك،  االأج��ان��ب  تكليف  عو�ض  اجل��زائ��ر، 
معتربا  ال�صعبة،  العملة  يف  للنزيف  جتنبا 
للجزائر  بالن�صبة  حيوي  امل�صعى  ه��ذا  اأن 
جديدة  بواخر  �صراء  االأم��ر  ا�صتدعى  ولو 

لتعزيز االأ�صطول الوطني للنقل البحري.
ووجه ال�صيد تبون تعليمات لوزير املناجم 
واخلرباء  املهند�صني  توظيف  يف  باالإ�صراع 
اأن  على  ال�صحافة  طريق  ع��ن  املخت�صني 
ال��وزارة  �صتدير  التي  الفرق  منهم  ت�صكل 
يف  اأ�صا�صيا  دورا  متنحها  التي  بالكيفية 
الدورة االقت�صادية، انطلقا من االإح�صاء 
الدقيق لكل الرثوات املنجمية للبلد يف اأفق 
للمحروقات  التبعية  من  للتقليل  ا�صتغللها 

اأعطى  كما  ال�صغل،  ومنا�صب  الرثوة  وخلق 
ت��وج��ي��ه��ات ل���وزي���ر االن��ت��ق��ال ال��ط��اق��وي 
والطاقات املتجددة بالركيز، يف برناجمه، 
الإنتاج  املمكنة  امليدانية  العمليات  على 
الطاقات املتجددة واختيار بع�ض الواليات 
كنماذج للتو�صع يف تطبيق جتربة االنتقال 
العمومية  االإن��ارة  بتعميم  ب��دءا  الطاقوي 

بالطاقة ال�صم�صية يف كل اأرجاء الوطن.
تبون  الرئي�ض  اأعطى  ال�صياق،  نف�ض  ويف 
وزي��ر  ل��دى  ال��دول��ة  كاتبة  اإىل  تعليمات 
ال�صباب والريا�صة املكلفة بريا�صة النخبة 
العاملية  الريا�صية  جتربتها  بتوظيف 
الناجحة يف الك�صف عن العنا�صر الريا�صية 
لتكوين  االبتدائية  املدر�صة  منذ  املوهوبة 
يعيد  الريا�صية  النخبة  من  جديد  جيل 
البلد اإىل �صابق جمدها يف التاألق العاملي يف 
�صتحت�صن  واجلزائر  �صيما  ال  القوى،  األعاب 
عام  يف  املتو�صط  االأب��ي�����ض  البحر  األ��ع��اب 

.2022

ن�صر يف اجلريدة الر�صمية رقم 37 املر�صوم 
الرئا�صي املتعلق بالت�صديق على االتفاقية 
واملت�صمن  هولندا  ومملكة  اجل��زائ��ر  ب��ني 

اإلغاء االزدواج ال�صريبي بني البلدين.
وت��ت�����ص��م��ن ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة -ال���ت���ي مت 
2018 على هام�ض اأ�صغال  توقعيها يف ماي 
للتعاون  املختلطة  للجنة  الثالثة  ال��دورة 
اجلزائر  بني  والتكنولوجي  االقت�صادي 
فيما  ال�صريبي  االزدواج  وهولندا-اإلغاء 
راأ�ض  وعلى  الدخل  على  بال�صرائب  يتعلق 

املال ومنع التهرب من ال�صرائب وجتنبها .
تطبق  االتفاقية  هذه  اأن  املر�صوم  وي�صري 
على االأ�صخا�ض املقيمني يف اإحدى الدولتني 
تطبق  ك��م��ا  كليهما،  يف  اآو  امل��ت��ع��اق��دت��ني 
االتفاقية على �صرائب الدخل وعلى راأ�ض 
متعاقدة  دول��ة  مل�صلحة  املفرو�صة  امل��ال 
املحلية  �صلطتها  او  ال�صيا�صية  اأق�صامها  او 

ب�صرف النظر عن طريقة فر�صها.
وتعد من �صرائب الدخل وراأ�ض املال جميع 
ال�صرائب املفرو�صة على الدخل االإجمايل 
او على عنا�صر  املال  راأ�ض  اإجمايل  او على 
امل��ال مبا يف ذلك  را���ض  او على  الدخل  من 
املتاأتية  االرباح  على  املفرو�صة  ال�صرائب 
او  املنقولة  املمتلكات  على  ال��ت��ن��ازل  م��ن 
على  املفرو�صة  ال�صرائب  و  املنقولة  غري 
الرواتب  او  ل��لأج��ور  االجمالية  املبالغ 
التي تدفعها ال�صركات ف�صل عن ال�صرائب 
الناجتة  القيمة  فوائ�ض  على  املفرو�صة 

عن راأ�ض املال.
ال�صرائب  ت�صمل  للجزائر،  وبالن�صبة 
احلالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية، 
الدخل  على  ال�صريبة  امل��ر���ص��وم،  ح�صب 
اأرباح ال�صركات  االإجمايل وال�صريبة على 
وال�صريبة  املهني  الن�صاط  على  والر�صم 
وال�صرائب  واالإت������اوات  االأم����لك  ع��ل��ى 

التنقيب  املفرو�صة على حما�صيل ن�صاطات 
املحروقات  ون��ق��ل  واال���ص��ت��غ��لل  وال��ب��ح��ث 

باالأنابيب.

يتعلق  ف��االأم��ر  ل��ه��ول��ن��دا،  بالن�صبة  اأم���ا 
ب�صريبة الدخل و�صريبة االأجور و�صريبة 
من  احلكومة  ح�صة  ذلك  يف  مبا  ال�صركات 
ا�صتغلل  م��ن  املتاأتية  ال�صافية  االأرب���اح 
قانون  مبوجب  املفرو�صة  الطبيعية  املوارد 
اأرب��اح  على  ال�صريبة  عن  ف�صل  املناجم، 
االأ�صهم، وتطبق هذه االتفاقية اي�صا على 
اي �صريبة مماثلة او م�صابهة يف جوهرها 
بعد  املتعاقدتني  الدولتني  من  اي  تفر�صها 
اىل  ا�صافة  االتفاقية  هذه  توقيع  تاريخ 

ال�صرائب احلالية او بدال منها.
الدولتني  لكلتا  املخت�صة  ال�صلطات  وتقوم 
البع�ض  بع�صهما  ب��اإخ��ط��ار  امل��ت��ع��اق��دت��ني 
اإدراجها  مت  التي  اجلوهرية  بالتغيريات 
نف�ض  ح�صب  ال�صريبية،  ت�صريعاتها  على 

املر�صوم.

 اأكد رئي�س اجلمهورية، ال�شيد عبد املجيد تبون، خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�س الوزراء اأول اأم�س، اأن اجلزائر يف �شباق مع الزمن الإعادة بناء 
اقت�شاد غري ريعي ي�شمن حت�شني عائدات اخلزينة و توفري منا�شب ال�شغل.

اأن  اجلمهورية  لرئا�صة  بيان  يف  وج��اء 
عبد  االأول،  ال��وزي��ر  اأم���ر  ت��ب��ون  ال�صيد 
العزيز جراد، باإعادة االت�صال بال�صريك 
قواعد  على  امل�صروع،  ودرا�صة  ال�صيني، 
�صفافة وجديدة، وعر�صه مرة ثانية على 
جمل�ض الوزراء يف ظرف ال يتجاوز ثلثة 
اأ�صهر، ويف تعقيبه على عر�ض قدمه وزير 
ميناء  م�صروع  حول  العمومية  االأ�صغال 
الو�صط، ذكر رئي�ض اجلمهورية مبا ت�صبب 
فيه تاأخر اإجناز هذا امل�صروع من خ�صائر 
الهدف  الأن  ع��ام��ة،  الوطني  للقت�صاد 
هو  قال،  كما  امليناء،  لهذا  اال�صراتيجي 
التي  االإفريقية  ال��دول  عن  العزلة  فك 
لي�صت لها منافذ بحرية، وما يرافق ذلك 
من اإعطاء دفع قوي للحياة االقت�صادية 

وتوفري منا�صب ال�صغل.
اأو�صح  ق��دم��ه،  ال���ذي  ال��ع��ر���ض  وخ���لل 
اأق�صام  ثلثة  يت�صمن  امل�صروع  اأن  الوزير 
اللوج�صتية  وامل��ن��اط��ق  بامليناء  تتعلق 
وال�صكة  ال�صيار  والطريق  وال�صناعية 
العمليات  جميع  وت�صمل  احل��دي��دي��ة، 

غاية  اإىل  اإجن��ازه��ا  مت  التي  االأ�صا�صية 
املوقع  حتديد  درا�صة  اط��لق  منذ  اليوم 
امل�صروع  ينجز  و�صوف   ،2012 نوفمرب  يف 
بتمويل م�صرك جزائري-�صيني، بقر�ض 
والبنك  لل�صتثمار  الوطني  ال�صندوق  من 
EXIM-( بنك"  "اكزمي  ال�����ص��ي��ن��ي 

.)BANK
الوطنية  بال�صبكة  امليناء  ربط  وح��ول 
اإجناز  ال�صكك احلديدية، تقرر  و  للطرق 
طريق �صيار بطول 37 كلم بنظام الدفع، 
يربط امليناء بالطريق ال�صيار �صرق-غرب 
العفرون )البليدة(، وكذلك  على م�صتوى 
خط �صكة حديدية مزدوج مكهرب بطول 

العفرون. وحمطة  امليناء  بني  كلم   48
�صي�صتغرق  الذي  امل�صروع  الإجناز  و�صعيا 
امللكية  نزع  �صنوات، مت حت�صري ملف  �صبع 
واإن��ه��اء  امل�صخرة،  بامل�صاحات  اخل��ا���ض 
حتقيقات التجزئة واإيداع مبالغ التعوي�ض 
على م�صتوى واليتي البليدة وتيبازة، كما 
على  املحافظة  مقيا�ض  امل�صروع  يف  روعي 

البيئة، ح�صب عر�ض الوزير.

اخلبز  ا�صتهلك  على  الطلب  ت��راج��ع 
باجلزائر  كوفيد-19  وباء  انت�صار  منذ 
به  اأف���اد  م��ا  ح�صب  باملئة،   30 بن�صبة 
للخبازين،  الوطنية  االحتادية  رئي�ض 
ث��م��ن تراجع  ال����ذي  ق��ل��ف��اط،  ي��و���ص��ف 
م�صتوى تبذير هذه املادة احليوية طيلة 

فرة احلجر ال�صحي.
هام�ض  على  قلفاط  ال�صيد  واأو���ص��ح 
مبقر  امل��ج��ال  يف  املهنيني  جمعت  ن���دوة 
اأن  واحلرفيني،  للتجار  العام  االحت��اد 
اإنتاج اخلبز تراجع من 50 مليون خبزة 

اإىل  ال�صحي  احلجر  ب��دء  قبل  /ال��ي��وم 
ما  هو  و  حاليا  /اليوم  خبزة  مليون   33
ميثل انخفا�صا ب30 باملئة، ح�صب نف�ض 
الطلب  تراجع  ن�صبة  وو�صلت  امل�صوؤول، 
واإىل  مار�ض  منذ  باملائة   70 اخلبز  على 
اأن ي�صجل  غاية نهاية �صهر رم�صان قبل 

الطلب انتعا�صا موؤخرا.
اخلا�صة  املطاعم  غلق  ت��اأث��ري  وم���ازال 
ومطاعم ال�صركات واملوؤ�ص�صات العمومية 
يوؤثر  واجلامعات  وامل��دار���ض  واخلا�صة 
رغم  اخلبز،  على  الطلب  م�صتوى  على 
اإىل م�صتواه  عودة الطلب لدى العائلت 
قلفاط،  ال�����ص��ي��د  ب��ح�����ص��ب  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
م�صتوى  تراجع  اخلبازين  ممثل  والحظ 
 ، ال�صحي  احلجر  بداية  منذ  التبذير 
وهو ما اعتربه "�صلوكا جيدا"، من طرف 

العائلت.
و خلل الندوة، اأكد ال�صيد قلفاط اأنه 
ال توجد ندرة يف مادة الفرينة يف ال�صوق 
ودعا اخلبازين اإىل اقتنائها مبا�صرة من 

املطاحن.

ريعي" غري  اقت�ساد  لبناء  الزمن  مع  �سباق  يف  "اجلزائر 

اتفاقية اإلغاء الزدواج ال�سريبي تدخل حيز التنفيذ بني الطرفني

الرئي�س ياأمر باإعادة درا�سة امل�سروع وفق 
قواعد "�سفافة و جديدة"

انخفا�س الطلب على اخلبز منذ بداية كورونا

اإقت�صادالثالثاء  20  يونيو  2970/ 30 جوان  2020 املوافق لـ 09  ذو القعدة 061441
اأ�شدى رئي�س اجلمهورية، ال�شيد عبد املجيد تبون، خالل تروؤ�س اجتماع جمل�س الوزراء 

اأول اأم�س تعليمات اإىل الوزير االأول باإعادة درا�شة م�شروع ميناء الو�شط باحلمدانية )بلدية 
�شر�شال-والية تيبازة( مع ال�شريك ال�شيني وفق قواعد �شفافة وجديدة.

ميناء احلمدانية: 

اأمين بن عبد الرحمان  املالية  اأعلن وزير 
ق�صيمة  اقتناء  اآج��ال  متديد  عن  اأم�����ض، 

ال�صيارات اإىل غاية 15 جويلية املقبل.
درا�صي  ي��وم  هام�ض  على  الوزير  واأو���ص��ح 
امليزانية" مب�صاركة  اإ�صلح  "جت�صيد  حول 
مرفوقني  الوزراء  ملختلف  العامني  االأمناء 
اأجال  متديد  عن  لديهم  املالية  مب�صوؤويل 
�صابقا  املحددة  ال�صيارات  ق�صيمة  اقتناء 
يف 30 جويلية بخم�ض ع�صرة )15( يوما، 
كما جدد ال�صيد بن عبد الرحمان التاأكيد 
اإىل  اللجوء  ع��دم  يف  ال��دول��ة  اإرادة  على 
النقود،  اإىل طبع  اأو  اال�صتدانة اخلارجية 
هوام�ض  مت��ت��ل��ك  احل��ك��وم��ة  اأن  مطمئنا 

�صن�صتغلها دون اأن تدخر اأي و�صيلة ملواجهة 
احتياجات ميزانية الدولة.

الدرا�صي،  اليوم  هذا  مو�صوع  وبخ�صو�ض 
بالتطرق  يتعلق  االأم��ر  اأن  الوزير  اأو�صح 

لبداية االإ�صلح ال�صامل للمالية العمومية 
ال�صفافية  م��ن  امل��زي��د  اإ���ص��ف��اء  اأج���ل  م��ن 
امل�صوؤولني  ملختلف  اأك��رب  عناية  واإع��ط��اء 
لتح�صري  العمومية  والهيئات  ال��وزارات  يف 
ثلث  على  ميتد  ه��دف  وف��ق  ميزانياتهم 
للم�صريين  �صي�صمح  هذا  اأن  موؤكدا  �صنوات، 
يف  للدولة  و  امليزانيات  تدفق  يف  بالتحكم 
اأكرب،  زمانية  ف�صاءات  يف  امل�صتقبل  ت�صور 
على  تكون  اأن  ت��ف��ادي  اأج��ل  م��ن  �صيما  ال 
عن  االنحراف  تفادي  وبذلك  غ��رة،  حني 
يف  التقييم  اإعادة  وكذا  االأولية  االأه��داف 
ميزانية  على  �صلبا  اأث��رت  التي  امليزانية 

الدولة يف املا�صي.

متديد اآجال اقتناء ق�سيمة ال�سيارات 
اإىل غاية 15 جويلية املقبل



البحث عن
 "ثقاللت املال"...

 حني يختلط اجل�شع 
بحب املغامرة 

اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ض  ح��زب  تلقى 
هزمية  االأمام"،  اإىل  "اجلمهورية  ماكرون 
جرت،  التي  املحلية،  االنتخابات  يف  ثقيلة 

االأحد.
من  الثانية  املرحلة  اأن  م�صادر،  وذك��رت 
 22 يف  مزمعة  كانت  املحلية  االنتخابات 

جراء  تاأجيلها  قبل  املا�صي،  م��ار���ض/اأذار 
 60 اأن  م�صيفا  ك���ورون���ا،  ف��ريو���ض  تف�صي 
عملية  يف  ي�صاركوا  مل  الناخبني  من  باملئة 
مليون   16.5 فيها  �صارك  حيث  الت�صويت، 

ناخب فقط، الختيار 5 اآالف مر�صح.
وم�صاعديهم،  البلديات  روؤ�صاء  عدد  وبلغ 
االأوىل  اجلولة  يف  اختيارهم  جرى  الذين 
من  وال��ث��ان��ي��ة  م���ار����ض(  منت�صف  )ج���رت 
وح�صب  و967،  األ��ف��ا   34 االن��ت��خ��اب��ات، 
اإح�����ص��اءات اأول���ي���ة، ف��ق��د ت��ع��ر���ض حزب 
ماكرون للهزمية مبعظم املدن الكربى، حيث 
جنح مناف�صه حزب "اخل�صر" يف الفوز مبدن 

بوردو ومار�صيليا و�صرا�صبورغ وغريها.
وفاز رئي�ض الوزراء، اإدوارد فيليب، برئا�صة 
ب�صكل  تر�صح  بعدما  لوهافر،  مدينة  بلدية 
"اجلمهورية  حلزب  انتمائه  رغم  م�صتقل، 

اإىل االأمام".
ويف باري�ض، اأُعيد انتخاب اال�صراكية "اآن 
ح�صولها  بعد  بلديتها،  راأ�ض  هيدالغو" على 

على ن�صبة 47.7 باملئة من االأ�صوات.
الفوز  ف��ك��ان  "بريبينيا"،  مدينة  يف  اأم���ا 
حزب  مر�صح  األيوت"،  "لوي�ض  ن�صيب  من 
متطرف(  )مييني  الوطنية"  "اجلبهة 

بقيادة ماري لوبان.

دع����ا ع�������ص���رات ال��ف��ن��ان��ني وامل��ث��ّق��ف��ني 
اإىل  اأم�����ض،  غ��زة،  قطاع  يف  الفل�صطينيني 
واالإعلمية  الفنية  االأدوات  توظيف 
ال�صم  خطة  ملواجهة  ك���اأداة  واالأدب��ي��ة، 
ال�صفة  من  وا�صعة  الأج��زاء  االإ�صرائيلية 

الغربية املحتلة.
موؤ�ص�صة  نّظمتها  وقفة  خلل  ذلك  جاء 
حكومية(،  غري  )ثقافية  فل�صطني  روا�صي 
غزة،  مبدينة  ال�صوا،  ر�صاد  مركز  مقر  يف 
حيث  االإ�صرائيلية،  ال�صم  خلطة  رف�صا 
رفع امل�صاركون يف الوقفة الفتات ُكتب على 
وق�صيتنا  الثابت  حقنا  "فل�صطني  بع�صها 
املركزية"، و"املثّقف اإىل جانب املقاومة يف 

مواجهة م�صروع ال�صم".
موؤ�ص�صة  م��دي��ر  احل�����ص��ن��ي،  ف��اي��ز  وق���ال 
"نقف  الوقفة  خلل  كلمة  يف  "روا�صي"، 
املحتلة،  ال�صفة  يف  اأرا�صينا  �صرقة  �صد 
امل�صاريع  �صد  ج���ادة  وق��ف��ة  اإىل  ون��دع��و 
احل�صني  ط��ال��ب  ح��ي��ث  االإ�صرائيلية"، 
القوى  من  عملية  حملة  اإط��لق  ب�صرورة 
املقاومة هو  الفعل  يكون  اأن  الوطنية على 
اإىل  ودع��ا  لهم،  القوي  والدعم  ال�صريعة 
اإطلق م�صاريع فنية، للفنانني الت�صكيليني، 
عن  ي��ع��ربوا  ك��ي  الكلمة  لهم  تكون  حيث 
اإىل  كلمتهم  ت�صل  ك��ي  ال��وط��ن��ي،  احل�����ض 

العامل.
بدوره، قال عارف بكر، مدير عام العلقات 

العامة واالإعلم يف وزارة الثقافة بغزة، اإن 
اخلطط  مواجهة  يتطلب  احل��ايل  الو�صع 
االإ�صرائيلية بنف�ض القوة، الإظهار مظلومية 
يف  م�صيفا  للخارج،  كلمته  واإي�صال  ال�صعب، 
كلمة له خلل الوقفة اأن املقاومة بجميع 
مقاومة،  والثقافة  م�صروعة،  االأ���ص��ك��ال 
القلم  امل��ج��ت��م��ع،  ت�����ص��ود  اأن  ي��ج��ب  ف��ك��رة 
لها  اأي�صا  هي  والري�صة  والرواية  والكلمة 
واالأدباء  ال�صعراء  كافة  ودعا  مقاوم،  دور 
لتوظيف  والعرب  الفل�صطينيني  والكّتاب 
على  ال�صوء  لت�صليط  االإبداعية  اأدواتهم 
قرار ال�صم ورف�صه، مطالبا باإطلق حملة 
�صياغة  خللها  يتم   ، فل�صطينية  ثقافية 
للجرائم  تت�صدى  وطنية  ا�صراتيجية 
على  الواقع  الظلم  وتك�صف  االإ�صرائيلية 

ال�صعب.
وت��ع��ت��زم احل��ك��وم��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة بدء 
بال�صفة  م�����ص��ت��وط��ن��ات  ���ص��م  اإج������راءات 
املقبل،  جويلية  م��ن  االأول  يف  الغربية 

بح�صب ت�صريحات �صابقة لنتنياهو.
وت�صري تقديرات فل�صطينية، اإىل اأن ال�صم 
االإ�صرائيلي �صي�صل اإىل اأكرث من 30 باملئة 

من م�صاحة ال�صفة.
ينظم  االإ�صرائيلي،  املخطط  لهذا  ورف�صا 
اجلاري،  جوان  مطلع  منذ  الفل�صطينيون، 
ال�صفة  يف  وجماهريية  �صعبية  فعاليات 

الغربية وغزة.

ماكرون  ثقيلة" حلزب  "هزمية 
يف املحليات بفرن�شا

دعوة لتوظيف الأدوات الفنية 
والإعالمية ملواجهة "ال�شم" بغزة

حزب �لرئي�س �لفرن�ضي "�جلمهورية �إىل �لأمام"ف�ضل يف �لفوز مبعظم �ملدن �لكربى

بعد �إخفاق �لأوىل يف ح�ضم �لنتيجة

االن��ت��خ��اب��ات  يف  احل�����ص��م  ت���اأج���ل 
اجلولة  اإىل  البولندية  الرئا�صية 
املقبل، بح�صب  12 جويلية  الثانية يف 
بعد  اأجريت  التي  ال��راأي  ا�صتطلعات 

اإدالء الناخبني باأ�صواتهم.
وبح�صب م�صح اقراع الناخبني، اأظهر 
ح�صول الرئي�ض املنتهية واليته اأندريه 
رئي�ض  ومناف�صه  باملئة   41 على  دودا 
ترزا�صكو�صكي،  راف��ال  وار���ص��و،  بلدية 
على 30 باملئة، و�صتعاد اجلولة الثانية 
من  اأي  ح�صم  ل��ع��دم  ي��ول��ي��و؛   12 يف 
املر�صحني باحل�صول على 50 باملئة من 

االأ�صوات.
واليته  املنتهية  الرئي�ض  ويحظى 
دودا بدعم من حزب القانون والعدالة 
فيحظى  ترزا�صكو�صكي  اأم��ا  احل��اك��م، 
بدعم "املن�صة املدنية " الذي ت�صكل من 

حزبي الليربايل الي�صاري واخل�صر.
توجه  اأم�����ض،  اأول  �صابق  وق��ت  ويف 
�صناديق  اإىل  ب��ول��ن��دا  يف  ال��ن��اخ��ب��ون 

االقراع النتخاب رئي�ض البلد.
مبن�صب  للفوز  مر�صحا   11 وتتناف�ض 
�صكانها  عدد  يبلغ  التي  بولندا  رئا�صة 

ن�صمة. مليون   38

جولة ثانية 
لنتخابات رئا�شة 

بولندا يف 12 
جويلية

ق.د

مقارنة مع �أزيد من 7 مليار�ت دولر يف 2019

لحتجاجهم على خطط بكني لتمرير م�ضروع قانون حول �لأمن �لقومي"

اعتقلت �سرطة هونغ كونغ، اأم�ص، 53 
متظاهرا يف الق�سم القاري من املدينة.

اأنها  في�سبوك،  عرب  ال�سرطة،  وذكرت 
اأن  بعد  امــراأة،  و12  41 رجال  اأوقفت 
املتظاهرين  مــن  جمــمــوعــات  جتمعت 
التجارية  "موجنكوك"  منطقة  يف 
خطط  على  لالحتجاج  الرتفيهية، 
حول  ــون  قــان مــ�ــســروع  لتمرير  بــكــني 
االأمن القومي يف هذه املنطقة االإدارية 

اخلا�سة التابعة لل�سني.

للمتظاهرين  ــرات  ــذي حت عــدة  وبــعــد 
ال�سرطة  ا�ستخدمت  للتفرق،  ودعوتهم 
والغاز  الفلفل  رذاذ  ذلــك  يف  مبا  القوة 
املحتجون  ت�سرف  اإذ  للدموع،  امل�سيل 
�سغب،  اأعمال  بــاأي  يقوموا  ومل  بهدوء، 
عـــدوانـــيـــة جتــاه  اأيــــة  ــروا  ــه ــظ ي ومل 

ال�سرطة، ح�سب و�سائل اإعالم حملية.
وجرت احتجاجات حا�سدة يف املنطقة 
احلكومة  به  طالبت  الذي  القانون  �سد 
2003، اإال  ال�سينية يف هونغ كونغ عام 

الرتاجع  اإىل  الحقا  ا�سطرت  بكني  اأن 
عنه.

وت�سمح املادة 23 من القانون االأ�سا�سي 
باإ�سدار  املحلية  للحكومة  كونغ،  لهونغ 
قوانني �سد ـ خطط وحماوالت ـ "تدمري 
التمرد،  وت�سجيع  املركزية،  احلكومة 
كما  االأمــر،  لزم  اإذا  اخليانة"  وجرائم 
يعترب "قانون االأمن القومي لهونغ كونغ" 
حكومة  نفوذ  لتعزيز  املنطقة  يف  االأهم 

بكني.

�شرطة هونغ كونغ تعتقل 53 متظاهرا

ق.د

االإن�سانية  الــوكــاالت  روؤ�ــســاء  ــا  ودع
التابعة  ــني  ــئ ــالج وال واالإمنـــائـــيـــة 
اإىل  م�سرتك،  بيان  يف  املتحدة،  لالأمم 
ت�ست�سيف  التي  البلدان  مع  الت�سامن 
اأعـــــــدادا قــيــا�ــســيــة مـــن الــالجــئــني 
دائمة  حلول  عن  والبحث  ال�سوريني، 
البيان،  توقع  حيث  معاناتهم،  الإنهاء 
اإعـــــالن احلــكــومــات واملــانــحــني عن 
املتحدة  االأمم  نــداء  بدعم  تعهدات 
البالغ  االإنــ�ــســاين  للعمل  وال�سركاء 
قيمته 3.8 مليار دوالر داخل �سوريا، 
 6.04 بـــ  املــقــدرة  الالجئني  وخــطــة 

مليارات دوالر للدول املجاورة لها.
ــارك لــوكــوك، وكيل االأمــني  ــال م وق
العام لالأمم املتحدة، ومن�سق االإغاثة 
ال�سراع  "ا�ستمر  الطوارئ:  يف حاالت 
يف �سوريا لع�سرة اأعوام تقريبا، وبات 
يعرف  مل  ــال  ــف االأط مــن  كــامــل  جيل 

واحلرمان"،  والدمار  امل�ساعب  �سوى 
وذكر "لوكوك" اأن قرابة 2.5 مليون 
اأنه بينما  طفل �سوري خارج املدر�سة، 
االقت�ساد ينهار، وما يزال املاليني من 
املواطنني مهجرين، واملزيد من النا�ص 
اأن  العامل  على  ينبغي  اجلوع،  يعانون 
اأن  وزاد  غدا،  ذلك  حيال  �سيئا  يفعل 

بعد ما يقرب على العقد من ا�ست�سافة 
العامل،  يف  �سعفًا  االأكــرث  االأ�سخا�ص 
للحفاظ  امل�سيفة  احلكومات  تكافح 
على اخلدمات املقدمة لالجئني )اأكرث 
من 5.5 ماليني الجئ يف تركيا ولبنان 
قال  بينما  وم�سر(،  والعراق  واالأردن 
املفو�ص ال�سامي لالأمم املتحدة ل�سوؤون 

"كان  ــدي:  ــران غ فيليبو  الــالجــئــني، 
الأزمة كورونا تاأثري فوري ومدمر على 
�سبل عي�ص ماليني الالجئني ال�سوريني 
وم�سيفيهم يف املنطقة.. هناك حاجة 

لدعم دويل وتقا�سم للم�سوؤوليات".
االأمم  قدمت  ــاري،  اجل العام  وحتى 
ــوريــا،  ــس � ــدة و�ـــســـركـــاوؤهـــا يف  ــح ــت امل
6.2 ماليني �سخ�ص  امل�ساعدة لقرابة 
املنقذ  ــغــذاء  ال ــك  ذل يف  مبــا  �سهريا، 
للحياة لـ 4.5 ماليني �سخ�ص يف جميع 

املحافظات الـ 14".
تعهد  ــي،  ــس ــا� امل الــعــام  مــوؤمتــر  ويف 
دوالر  مليارات   7 بـ  الــدويل  املجتمع 
والتنمية،  االإن�سانية  االأن�سطة  لدعم 
بالكامل،  التعهدات  جميع  دفــع  ومت 
اإ�سافية  ــوال  ــاأم ب املــانــحــون  و�ساهم 
خالل 2019، بح�سب االأمم املتحدة.
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اأم�ص، خالل ا�ستباكات مع االأمن الهندي،  3 م�سلحني  قتل 
ك�سمري  اإقليم  من  نيودلهي  ل�سيطرة  اخلا�سع  اجلزء  يف 

املتنازع عليه مع باك�ستان.
ونقلت و�سائل اإعالمية عن م�سوؤولني اأمنيني، اأن اال�ستباكات 
وقعت يف منطقة "اأنانتناغ" واأ�سفرت عن مقتل 3 م�سلحني، 
ورغم الدعوات املتعددة لوقف اإطالق النار يف املنطقة، فاإن 
"جامو  العنف ما زال م�ستمًرا مع ازدياد االأو�ساع �سوًءا يف 

وك�سمري" نتيجة تف�سي جائحة كورونا
ويطلق ا�سم "جامو وك�سمري" على اجلزء اخلا�سع ل�سيطرة 
الهند من اإقليم ك�سمري، وي�سم جماعات تكافح منذ 1989، 

�سد ما تعتربه "احتالال هنديا" ملناطقها.

هجوم  يف  اأم�ص،  اآخرون،   3 واأ�سيب  اأ�سخا�ص   5 قتل 
كرات�سي  مدينة  يف  املالية  لالأوراق  �سوقا  ا�ستهدف  م�سلح 

الباك�ستانية.
واأفادت م�سادر نقال عن م�سوؤولني باك�ستانيني، اأن م�سلحني 
يف  كرات�سي  يف  املالية  لالأوراق   "PSX  " �سوق  هاجموا 
ال�ساعة 10.40 بالتوقيت املحلي )05.00 ت.غ(، م�سيفني 
امل�سوؤولون اأن املهاجمني األقوا قنبلة يدوية وفتحوا النريان 

ب�سكل ع�سوائي داخل املكان.
 3 واإ�سابة  حرا�ص  و4  �سرطي  مبقتل  الهجوم  وت�سبب 

مدنيني بجروح.

لقى 7 مر�سى م�سرعهم يف م�سر، اأم�ص، جراء اندالع حريق يف 
م�ست�سفى خا�ص مبحافظة االإ�سكندرية �سمايل البالد.

يف  �سخم  حريق  باندالع  حملية،  اإعالم  و�سائل  واأفادت 
 7 7 مر�سى واإ�سابة  اأ�سفر عن م�سرع  م�ست�سفى باالإ�سكندرية 

اآخرين من طاقم امل�ست�سفى.
اأمن  مدير  غنيم،  �سامى  اللواء  امل�سادرعن  ذات  ونقلت 
االإ�سكندرية )�سمال( قوله اإن املعاينة املبدئية للحادث بينت 

اأن احلريق ناجت عن ما�ص كهربائي.

اأعلنت هيئة ليبية حكومية، م�ساء اأول اأم�ص، انت�سال 9 جثث 
من مقابر جماعية مت اكت�سافها يف مدينة ترهونة )غرب(.

على  والتعرف  "البحث  هيئة  رئي�ص  بح�سب  ذلك  جاء 
"عملية  �سفحة  نقلته  ما  وفق  ال�سيوي،  كمال  املفقودين"، 
في�سبوك، حيث  الليبي، عرب  للجي�ص  الغ�سب" التابعة  بركان 
املقابر  9 جثث من  اأم�ص  انت�سلت  الهيئة  اأن فرق  ال�سيوي  قال 
اجلماعية يف ترهونة لي�سل االإجمايل اإىل 19 جثة مت جمعها 

وانت�سالها منذ اأن بداأت الهيئة العمل، دون تفا�سيل اأكرث.

مبدينة  حمتجا   37 اأم�ص،  الهولندية،  ال�سرطة  اعتقلت 
الهاي، على خلفية جتاهلهم حظرا ق�سائيا وتنظيم مظاهرة 
راف�سة لـ"قواعد التباعد االجتماعي" التي فر�ستها ال�سلطات 

ملواجهة تف�سي فريو�ص كورونا.
حمتجا   37 اعتقال  مت  اأنه  بيان،  يف  الهاي،  �سرطة  وقالت 
اأظهرت  العامة، حيث  التجمعات  انتهاكهم احلظر على  ب�سبب 
اعتقال  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  تداولتها  م�سورة  لقطات 
ال�سرطة للمحتجني خالل املظاهرة التي �سارك فيها نحو 200 

�سخ�ص.
ويعترب عدد املتظاهرين اأقل بكثري من العدد الذي ح�سر قبل 

اأ�سبوع احتجاجا مماثال �سارك فيه االآالف.

مقتل 5 اأ�شخا�ض بهجوم ا�شتهدف 
�شوقا لالأوراق املالية بباك�شتان

م�شرع 7 مر�شى اإثر اندلع حريق 
مب�شت�شفى �شمايل م�شر

انت�شال 9 جثث من مقابر جماعية
 يف ترهونة الليبية

اعتقال 37 من راف�شي "التباعد 
الجتماعي" بالهاي

مقتل 3 م�شلحني يف ا�شتباكات 
مع الأمن الهندي يف ك�شمري

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
الأمم املتحدة تاأمل ح�شد 10 مليارات دولر ل�شالح لجئي �شوريا

حثت �الأمم �ملتحدة، �أم�س، �ملانحني �لدوليني على م�صاعفة �لتز�مهم جتاه �ل�صوريني ودول �ملنطقة لنحو 10 مليار�ت دوالر، ع�صية 
�ملوؤمتر �لر�بع لدعم �صوريا و�ملنطقة �ملقرر عقده يف بروك�صل �ليوم.
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كرمي زاوي : )مدرب الفريق(

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

غري  االأورا�سية  الكتيبة  باأن  املعطيات  جميع  توؤكد 
قادرة على العودة اإىل جو املناف�سة من جديد بعد 

توقفها منذ �سهر مار�ص املا�سي ب�سبب االإحرتازات 
للبالد  العليا  ال�سلطات  اأقرتها  التي  الوقائية 
من  وبالرغم  حيث  كورونا،  وبــاء  تف�سي  ب�سبب 
ال�سحية  التدابري  من  جلملة  "الفاف"  ــدام  اإق

متكن  "بروتوكول" لكي  �سكل  على  وقدمتها 
واإ�ستئناف  للعودة  التح�سري  من  الفرق 

هــذه  اأن  اإال  ــد  ــدي ج مـــن  الــبــطــولــة 
االإجراءات لن تتمكن معظم الفرق 

مبا  تطبيقها  مــن  الــكــاب  فيها  مبــا 
كبرية  مالية  اإمكانيات  تطلب  اأنها 
فاالإدارة يف الوقت احلايل ترف�ص 

للمناف�سة  الــعــودة  وتف�سيال  جملة 
وتنتظر قرار الفاف اليوم بخ�سو�ص م�ستقبل البطولة.  

وهو  ثابت  الكاب  اإدارة  موقف  اأن  يذكر  مت�سل  �سياق  ويف 
م�ستقبل  بخ�سو�ص  النقا�سات  كرثة  رغم  البطولة  توقيف 
املو�سم الكروي اجلاري، خا�سة يف االإجتماع الذي عقد بني 
رئي�ص الرابطة الوطنية لكرة القدم وروؤ�ساء اأندية ال�سرق 
غري  باإعتبارها  العودة  ترف�ص  الفرق  فمعظم  اجلزائري، 
من  املتبقية  املواجهات  لتخو�ص  احلــايل  الوقت  يف  مهيئة 
وهو  املناف�سة  توقيف  اإىل  توحي  باتت  فاملوؤ�سرات  املو�سم، 
احلل االأمثل والبدء يف التفكري يف التح�سري للمو�سم اجلديد 
ي�سغل  والذي  املو�سوع  هذا  حول  املتوا�سل  احلديث  ظل  ويف 
اأ�سرة �سباب  بال االإدارة وال�سارع الريا�سي الباتني ال تزال 
باتنة وعلى غرار بقية كل االأندية اجلزائرية ، تنتظر ما 
م�ستقبل  بخ�سو�ص  نهائية  قــرارات  من  الفاف  عنه  �ست�سفر 

تنتظر  زغينة  فرحات  بقيادة  الكاب  فاإدارة  البطولة 
القرارات النهائية التي �ستتخذها الرابطة الوطنية 
بالتن�سيق مع الوزارة الو�سية وال�سلطات ال�سحية 
من اأجل مبا�سرة التح�سري ملا تبقى من عمر املو�سم 
احلايل اأو اإلغاء البطولة كما توحي كل املوؤ�سرات 
الربوتوكول  تطبيق  على  قــادر  غري  الكاب  بــاأن 
بــاالحتــاديــة اجلــزائــريــة لكرة  اخلــا�ــص 
يتطلب  االأخــري  هذا  اأن  ال�سيما  القدم، 
لن  �سخمة  مالية  اإمكانيات  توفري 
يكون مبقدور اإدارة ال�سباب توفريها 
امل�ساعدات  انــعــدام  اإىل  بالنظر 
املالية خ�سو�سا واأن الفريق يعاين 

اأزمة مالية خانقة.
واجلدير بالذكر اأن اإدارة الفريق 
وعلى ل�سان امل�سوؤول االأول على الفريق فرحات زغينة تطالب 
من االحتادية باتخاذ القرار الذي تراه �سائبا دون االإغفال 
على �سيء مهم وهو اإن�ساف فرق املقدمة مبا فيها فريق الكاب 
املبذولة منذ  للمجهودات  االإقرار ب�سعودها نظرا  من خالل 
بداية املو�سم فرئي�ص فريق �سباب باتنة فرحات زغينة �سم 
خالل  من  بال�سعود  املعنية  الفرق  روؤ�ساء  �سوت  اإىل  �سوته 
هذه  ب�سعود  االإقــرار  �سرورة  وهو  واحد  راأي  على  االتفاق 
هذه  حقوق  عن  الدفاع  الواجب  من  باأنه  بني  حيث  الفرق 
جمهودات  من  بذلوه  ما  يف  ب�سهولة  التفريط  وعدم  الفرق 
طيلة املو�سم، كما اأن معظم روؤ�ساء هذه الفرق يوؤكدون على 
وبالتايل  جمــّددا  ُتتاح  ال  قد  احلايل  املو�سم  هذا  �سيغة  اأن 
�سي�سطرون لالنتظار ل�سنوات اأخرى لتحقيق حلمهم املتمثل 

يف ال�سعود. 

الربج  اأهلي  رئي�ص  اأن  موثوقة  م�سادر  من  نيوز  االأورا�ــص  علمت 
املدرب  مع  عقده  الذي  االإجتماع  خالل  ف�سل  حمادي  بن  اأني�ص 
من  الكثري  بوزناد يف  نذير  املحرتفة  ال�سركة  بالل دزيري ومدير 
اخلطوات املقبلة، وح�سب اآخر االأخبار فاإن امل�سوؤول االأول عن اإدارة 
النهائية  القائمة  حتديد  دزيري  االأول  املدرب  من  طلب  النادي 
للم�سرحني، مع ال�سروع يف نف�ص الوقت يف رحلة البحث عن اأح�سن 
العنا�سر ال�سابة، قبل ال�سروع يف �سمها للمو�سم الريا�سي املقبل، 
اأخر تقرر منح املدرب بالل دزيري البطاقة البي�ساء  ومن جانب 
كامل  له  �ستكون  حيث  واالنتدابات  بالت�سريحات  يتعلق  فيما 
بطولة  يف  االأهلي  �سيمثل  الذي  التعداد  حتديد  يف  ال�سالحيات 

املو�سم اجلديد من دون اأي تدخل من اإدارة النادي.
من  ال�سادر  البيان  عن  دزيــري  بالل  الربج  اأهلي  مدرب  وحتدث 
اجلاري  املو�سم  بطولة  باإلغاء  يتعلق  والذي  االأهلي  اإدارة  طرف 
اإدارة  مقرتح  دزيــري  و�ساند  الراهنة  ال�سحية  االأو�ساع  ظل  يف 
الفريق قائال اأن االأو�ساع احلالية ال ت�سمح باإكمال املو�سم وحتى 
الربوتوكول ال�سحي املقرتح يبقى غري قابل للت�سجيد على اأر�ص 

الربوتوكول  اأطلع على  ال�سدد :"مل  الواقع وقال دزيري يف هذا 
ال�سروط  بع�ص  على  ين�ص  ــذي  وال باملناف�سة  اخلا�ص  ال�سحي 
االإن�سان من  اأن نخاطر ب�سحة  املعقول  اأنه من غري  اأقول  ولكنني 
اأجل لعب بع�ص املباريات، واأقول هل يا ترى االإحتادية الفرن�سية 

التي قامت باإلغاء املو�سم اجلاري كانت خمطئة يف هذا القرار".
بخ�سو�ص  نهائي  قرار  اإتخاذ  اإمكانية  عن  دزيري  بالل  وحتدث 
اليوم،  نهار  الفدرايل  املكتب  اإجتماع  هام�ص  على  املناف�سة  م�سري 
ينتهي  حتى  املو�سوع  يف  الف�سل  ال�سروري  من  اأنه  دزيــري  وقال 
اإتخاذ  من  :"البد  ال�سدد  هذا  يف  دزيري  وقال  احلا�سل،  اجلدل 
خمت�سني  وجــود  ظل  يف  املعنية  ال�سلطات  طرف  من  نهائي  قــرار 
القدم  كرة  يخدم  الذي  املنا�سب  القرار  الإتخاذ  اجلانب  هذا  يف 
اجلزائرية وهذا حتى يرتاح اجلميع من العبني ومدربني وروؤ�ساء 
االأندية بعد فرتة توقف طويلة الأننا يف االأهلي خ�سنا اأخر مباراة 
ر�سمية يوم 15 مار�ص الفارط، ويجب اإتخاذ قرار بخ�سو�ص اإكمال 

اجلوالت الثمانية املتبقية ولو يف وقت الحق اأو اإلغاء املو�سم".

الريا�سية  الن�ساطات  م�سري  ي�سود  الغمو�ص  يــزال  ال 
وعلى راأ�سها بطوالت كرة القدم مبختلف اأق�سامها �سواء 
املحرتف االأول والثاين اأو االأق�سام ال�سفلى، وهو ما جعل 
ين�سط  التي  البطولة  م�سري  قرار  تتنظر  النجم  اإدارة 
و�سط  جمموعتها  يف  اجلهات  بني  ما  وهي  الفريق  فيها 
ال�سعود  �سطرت  ربعي  بن  ر�سيد  اإدارة  واأن  �سرق، خا�سة 
الثالث  للق�سم  لل�سعود  املو�سم وت�سعى  هدفا منذ انطالق 

يف �سيغته اجلديدة.
يجدر الذكر ان فريق جنم بوعقال يحتل املركز ال�سابع 
بر�سيد 41 نقطة كما يتبقى من عمر البطولة 4 جوالت 

جد  ال�سفراء  الكتيبة  حظوظ  يجعل  مما  نهايتها،  على 
ت�سفر  ما  انتظار  يف  ال�سعود،  تاأ�سرية  القتطاع  وفــرية 
�سواء  الو�سية  اجلهات  �ستعلنه  وما  القادمة  االأيام  عنه 

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم اأو وزارة ال�سحة.
االأخري  هذا  وح�سب  ميباركي  نا�سر  رفقاء  جهتهم  من 
للربنامج  وفقا  انفراد  على  التح�سري  يوا�سلون  فاإنهم 
ان  رغــم  وهــذا  الــبــدين،  املح�سر  منحه  الــذي  الــقــدمي 
ن�سبة العودة للمناف�سة جد �سئيلة، للتوا�سل حت�سريات 
للعودة  وحت�سبا  البدنية  اللياقة  على  حفاظ  الالعبني 

املفاجئة للبطولة.

اأحد كان  اأن ال  اأكد مدرب دفاع تاجنانت كرمي زاوي 
يف انتظار اأن ت�سل االأمور اإىل حد توقف البطولة منذ 
عدة اأ�سهر ب�سبب اإنت�سار فريو�ص كورونا، واأ�ساف زاوي 
اخلا�ص  ال�سحي  الربوتوكول  على  �سخ�سيا  اإطلع  اأنه 
�سفحة،   37 من  يتكون  ــذي  وال املناف�سة  باإ�ستئناف 
بالتعليمات  ــزام  ــت االإل جــدا  ال�سعب  مــن  ــه  اأن م�سيفا 
اإقامة  �ــســرط  ــك  ــن ذل ــودة يف الــربوتــوكــول وم ــوج امل
الالعبني يف مركز واحد دون اخلروج منه ملدة معينة 
الوباء وهذا الأن جل االأندية اجلزائرية  نهاية  حتى 
با�ستثناء نادي بارادو ال متلك مركز الإقامة الالعبني 
على  تتوفر  التي  واالأوربية  العربية  االأندية  عك�ص 

املرافق ال�سرورية.
حا�سم  قرار  اتخاذ  من  البد  اأنه  الدفاع  مدرب  وقال 
و�سجاع �سواء باإكمال البطولة اأو اإلغائها ب�سيغة جديدة 
وفق نظرة املكتب الفيدرايل، م�سيفا اأن الو�سعية باتت 

الالعب  الأن  التوقف  من  اأ�سهر   04 قرابة  بعد  �سعبة 
املقبلة  املرحلة  يف  قواه  ال�سرتجاع  الراحة  يف  يفكر 
املناف�سة،  اإىل  للعودة  االأخ�سر  ال�سوء  منح  حال  يف 
كما اأن اأي فريق يف حاجة االآن اإىل 10 اأ�سابيع كاملة 
بعد  فقط  اأ�سابيع  ولي�ص6  اجلماعية  التح�سريات  من 
ذهن  ت�ستيت  يف  ت�سبب  مما  التوقف  فــرتة  طالت  اأن 

الالعبني ودخولهم يف عطلة مبكرة وطويلة.  
واأ�ساف املدرب كرمي زاوي اأنه خالل ال�سنة الفارطة 
تف�سي  مع  ولكن  للمناف�سة  جدية  �سيغة  اعتماد  تقرر 
االأمر  وهو  مار�ص  �سهر  خالل  املناف�سة  توقفت  الوباء 
تاأجيل  وبالتايل  البطولة  اإعادة  الذي يفر�ص ح�سبه 
تطبيق ال�سيغة اجلديدة اإىل املو�سم بعد القادم وهو ما 
ي�ستلزم ال�سرامة، اإال اأن زاوي ختم ت�سريحه بالقول 
اأنه من غري املعقول اأي�سا اأن تذهب جهود االأندية التي 

تتناف�ص على االألقاب وال�سعود هباء.

اأعطى مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
املوافقة املبدئية على اإدماج بع�ص ال�سبان 
يف التدريبات اجلماعية لالأكابر يف حالة 
حتى  اأو  احلايل  املو�سم  خالل  ا�ستئنافها 
�سيا�سة  ـــار  اإط يف  املقبل  املــو�ــســم  ــالل  خ
ويف  النادي،  اإدارة  من  املتبعة  الت�سبيب 
االأول  امل�سوؤول  فاإن  البطولة  اإلغاء  حال 
عن العار�سة الفنية للوفاق نبيل الكوكي 
التح�سريات اخلا�سة  قام ب�سبط برنامج 
اجلــوانــب  جميع  مــن  اجلــديــد  بــاملــو�ــســم 
مبكرة  حتــ�ــســريات  يف  لل�سروع  حت�سبا 
مير  الــوقــت  اأن  خا�سة  الــقــادم  للمو�سم 
فرتة  اإىل  حاجة  يف  والفريق  ب�سرعة 
حت�سريات كافية يف ظل توقف املناف�سة 
وتتجه  كاملة،  اأ�سهر   03 تــقــارب  ــدة  مل
الرتب�ص  برجمة  اإىل  الوفاق  اإدارة  نية 
خالل  من  واجلزائر  تون�ص  بني  ال�سيفي 
ال�سروع يف التح�سريات االأولية يف تون�ص 
ورفع  املغلقة  فتح احلدود  اإعادة  يف حال 
يف  املفرو�سة  ال�سحي  احلــجــر  تــدابــري 
بعدها  التح�سريات  موا�سلة  مع  البلدين 

يف اجلزائر حيث يرغب الطاقم الفني يف 
للعودة  حت�سبا  مكثفة  حت�سريات  ت�سطري 

اإىل املناف�سة.
ونفى و�سط ميدان الوفاق زكرياء دراوي 
مولودية  اإدارة  مع  تفاو�ص  قد  يكون  اأن 

م�سطفى  العلمة  مولودية  مدرب  حتدث 
االأندية  روؤ�ساء  لتف�سيل  نظرته  عن  �سبع 
وتوفري  ــب  االأجــان املــدربــني  مــع  للتعاقد 
تهمي�ص  مقابل  لهم  الالزمة  االإمكانيات 
ال�سياق :"من  املحلي قائال يف هذا  املدرب 
كبري  نق�ص  هــنــاك  ــيــات  االإمــكــان جــانــب 
للمدرب  توفريه  يتم  ما  مع  مقارنة  للغاية 
املحلي  املــدرب  العك�ص  على  بل  االأجنبي، 
مرور  بعد  خ�سو�سا  ال�سغط  حتت  يعي�ص 
النتائج املرجوة،  اجلوالت وعدم ت�سجيل 
حتت  نف�سه  يجد  املحلي  املــدرب  اأن  كما 
كبرية،  نتائج  حتقيق  رغم  املحيط  �سغط 
مدرب  كل  وعلى  خ�سائ�ص  له  فريق  وكل 
حماية نف�سه رغم اأنه خا�سع للنتائج، كما 
حتى  ن�سيانه  يتم  االأحيان  بع�ص  يف  اأنــه 
حني  يف  اإيجابية  نتائج  حتقيق  حــال  يف 
ونتمنى  االأجنبي  باملدرب  االإ�ــســادة  يتم 
اأن يتم تدارك هذه الو�سعية يف ال�سنوات 

املقبلة".
مهمة  معلومة  عن  �سبع  املــدرب  وك�سف 
تتمثل يف كونه حقق اأول �سعود يف م�سواره 

يف  البنيان  عــني  جنــم  فريق  مــع  كــمــدرب 
 26 عمره  يف  كــان  عندما  الثاين  الق�سم 
:"بعد  ال�سدد  هــذا  يف  �سبع  وقــال  �سنة، 
اإ�سابة خطرية توقفت عن اللعب وتوجهت 
للتدريب حيث متكنت من حتقيق ال�سعود 
مو�سم  يف  البنيان  عــني  جنــم  فــريــق  مــع 
حتقيق  من  متكنت  ثم   ،1992/1991
�سعود اأخر مع الفريق ويف 1995 متكنت 

على غرار العديد من الفرق فاإن الو�سعية 
تــزداد  الــ�ــســاويــة  اإحتـــاد  لفريق  املــالــيــة 
اإىل  بالنظر  اآخـــر  اإىل  ــوم  ي مــن  �سعوبة 
من  خا�سة  يعي�سها  التي  الكبرية  امل�ساكل 
الناحية املالية ويف ظل املعطيات احلالية، 
كما ان اإدارة االإحتاد ت�سعى الإيجاد احللول 
املنا�سبة للخروج من املع�سلة التي يتواجد 
فيها من اأجل اإنهاء املو�سم يف ظروف مريحة 
وبعيد عن م�سل�سل مقاطعة التدريبات التي 
بات يهدد به الالعبون يف ظل عدم تلقيهم 
يت�سبب  قــد  مــا  وهــو  املالية  م�ستحقاتهم 
التي  ال�سعود  ورقة  ت�سيع  يف  اآخر  ب�سكل 
الفريق  اأيدي  بني  الراهن  الوقت  يف  تبدو 
كما اأن اإدارة الفريق بقيادة الرئي�ص طارق 
ياحي والرئي�ص ال�سريف عبد املجيد ياحي 
تتحرك يف كّل االجتاهات من اأجل اإنقاذ ما 

ميكن اإنقاذه قبل فوات االأوان خا�سة اأن 
مواجهات  تنتظرها  ال�سفراء  الكتيبة 
واأمامها  البطولة  ا�ستئناف  مع  م�سريية 
امل�ساكل  ــل  حل اأخــــرى  ــات  ــدي حت عـــدة 
امل�ستحقات  ق�سية  اأبــرزهــا  املطروحة 
املالية العالقة لالعبني كما اأبدت اإدارة 
تخوفها  ياحي  الرئي�ص  بقيادة  الفريق 
الــو�ــســع احلـــايل حــيــث مل يخفي  ــن  م
البطولة  لتوقف  اإرتــيــاحــه  الرئي�ص 
�سي�سمح  ما  وهو  بالذات  الوقت  هذا  يف 
ــات  ــاه االجت جميع  يف  بــالــتــحــرك  ــه  ل
والتي  الالزمة  ــوال  االأم جمع  اأجــل  من 

عن  بعيدا  مريحة  مو�سم  نهاية  له  ت�سمن 
الفريق  م�ستقبل  تهدد  قد  ا�سطرابات  اأي 
على  كثريا  اأثر  املالية  االإعانات  فتجميد 

الفريق يف الظرف الراهن.

الكوكي مينح ال�سوء الأخ�سر لرتقية ال�سبان والأن�سار متخوفون من العقوبات 

م�سطفى �سبع: "املدرب املحلي يعي�س حتت ال�سغط مقارنة باملدربني الأجانب"

الإحتاد يعي�س اأزمة مالية خانقة والإدارة تعلق الآمال على ال�سلطات املحلية

لعبو واإدارة النجم ينتظرون قرار 
اجلهات الو�سية بخ�سو�س م�سري البطولة 

 10 اإىل  الأندية  حتتاج  التوقف  هذا  كل  "بعد 
اأ�سابيع كاملة للتح�سري قبل العودة للمناف�سة "

الإدارة جتدد رف�سها لفكرة العودة للمناف�سة 
وتطالب باإن�ساف فرق املقدمة 

بن حمادي يطلب حتديد قائمة امل�سرحني 
ومينح دزيري الورقة البي�ساء 
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جنم بوعقال 

دفاع تاجنانت

وفاق �سطيف 

مولودية العلمة 

اإحتاد ال�ساوية 

�سباب باتنة

اأهلي الربج

اجلزائر من اأجل االن�سمام اإىل هذا الفريق، وقال 
الالعب اأنه رغم تواجده يف نهاية عقده مع الوفاق 
مع  الروؤية  ات�ساح  غاية  اإىل  الرتيث  ف�سل  اأنه  اإال 
التجديد  اأجــل  من  للوفاق  ح�سبه  االأولــويــة  منح 
على  متخوفني  الوفاق  اأن�سار  ويبقى  اإ�سايف،  ملو�سم 

ال�سيما  ال�سوتي  الت�سجيل  ق�سية  يف  الوفاق  م�سري 
حق  يف  قا�سية  عقوبات  فر�ص  من  التخوف  ظل  يف 
اإىل  ت�سل  قد  املحرتفة  الرابطة  طرف  من  النادي 
هو  مثلما  الفريق  ر�سيد  مــن  النقاط  خ�سم  حــد 
متداول بقوة، وهذا على الرغم من اأن االأمور تبقى 
اأن  التحقيقات االأمنية اجلارية بعد  معلقة بنتائج 
العا�سمة  باجلزائر  اأحممد  �سيدي  حمكمة  تولت 

النظر يف الق�سية.
وقررت اإدارة وفاق �سطيف فتح �سفحة جديدة يف 
ت�ساورية  لقاءات  تنظيم  خالل  من  الفريق  م�سرية 
مع العبي الفريق من اجليل الذهبي، ولقيت املبادرة 
عليهم  انفتحت  الذين  الوجوه  من  كبريا  ا�ستح�سانا 
االإدارة من جديد بغر�ص التن�سيق والت�ساور وبحث 
احل�سور  اأكــد  وقــد  ال�سطايفي،  الن�سر  دعــم  طــرق 
على ل�سان ر�سا ماتام وزرقان مليك والبقية اأهمية 
املبادرة من اأجل العمل يف هدوء لتوفري جو النجاح 
واإقليميا،  حمليا  عاليا  دومــا  يحلق  حتى  للفريق 
من  اال�ستفادة  �سرورة  على  الوفاق  اأ�سرة  واأكــدت 
املالية  املتاعب  من  النادي  تخل�ص  وطنية  �سركة 

الدورية وال�سنوية. 

من حتقيق ال�سعود مع جنم الربواقية، ولكن لالأ�سف 
يف حياتي مل اأعمل كمدرب م�ساعد بل عملت كمدرب 
يتعلم  امل�ساعد  املدرب  الأن  االإ�سكال  وهنا  رئي�سي، 
اأ�سياء كثرية للغاية ومنها ت�سيري املحيط وطريقة 
هناك  يكون  رئي�سي  مــدرب  تكون  ملا  ولكن  العمل، 
�سغط كبري وتبحث فقط عن حتقيق النتائج، ويف 
�سنة 2003 عملت مع رائد القبة وبعدها مع �سباب 
باتنة ثم اأمل بو�سعادة حيث تناف�سنا على حتقيق 

مل�سلحة  االأخــرية  اجلــوالت  يف  و�سيعناه  ال�سعود 
العمل  عدم  ثمن  دفعت  بعدها  ولكن  بــارادو،  نادي 
اأن هناك بع�ص االأ�سياء واالأ�سخا�ص  كم�ساعد كما 
دون  كمدرب  م�سواري  يف  ال�سرر  يل  �سببوا  الذين 
عن  غيابي  يف  �سببا  وكانوا  التفا�سيل  يف  اأدخل  اأن 

دائرة االأ�سواء منذ بداية االألفية".
مع  عراقيل  من  عاناه  ما  بع�ص  اإىل  �سبع  وتطرق 
امل�سوؤولني عن كرة القدم اجلزائرية خالل ال�سنوات 
الفارطة، وذكر اأنه يف �سنة 2010 قرر امل�ساركة يف 
ترب�ص باأملانيا للح�سول على �سهادة تدريبية بغية 
احل�سول على معارف جديدة يف جمال التدريب اإال 
اأنه واجه �سعوبات كبرية من اأجل تر�سيم م�ساركته 
امل�سوؤولني  ــد  اأح :"قام  الق�سية  هــذه  عــن  قائال 
عن  بامل�سوؤولني  باالإت�سال  الفنية(  املديرية  )يف 
يكون  اأن  املـــدرب  لهذا  كيف  لهم  قائال  الرتب�ص 
الفاف  ب�سكرتري  باالإت�سال  فقمت  امل�ساركني،  من 
الرتب�ص  هــذا  يف  امل�ساركة  يف  رغبتي  له  واأكـــدت 
يف  اأخـــر  برتب�ص  قــامــت  كما  اخلــا�ــســة،  ــوايل  ــاأم ب
من  والبد  امل�سوؤولون،  بذلك  يعلم  اأن  دون  اإجنلرتا 

م�ساعدة التقنيني من هذا اجلانب". 

اإت�سلت  الفريق  اإدارة  اأن  نيوز  االأورا�ص  علمت  كما 
بالوالية  املحلية  بال�سلطات  املا�سية  ال�ساعات  يف 
الالعبني  �سرط  ويبقى  الفريق  اإنقاذ  يف  للم�ساهمة 
يف الفرتة القادمة احل�سول على امللمو�ص اأي تلقيهم 
الأجورهم ال�سهرية التي يدينون بها لالإدارة خا�سة 

واأن العديد منهم مل يتح�سل على اأجورهم ال�سهرية 
منذ اأ�سهر.

على  قادرين  غري  امل�سريين  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
ظل  يف  الفريق  لنجاح  املنا�سبة  الــظــروف  توفري 
يتح�سل  مل  الفريق  اأن  خا�سة  احلالية  املعطيات 
العامل  وهــو  املحلية  ال�سلطات  مــن  دعــم  اأي  على 
الذي األقى بظالله على الفريق ب�سفة عامة وتبقى 
ال�سلطات املحلية بالوالية مطالبة بدعم الفريق يف 
االأمور  عودة  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  الراهن  الظرف 
يف  الالعبني  و�سع  اأجل  ومن  الطبيعي  ن�سابها  اإىل 
للتح�سري  التدريبات  ا�ستئناف  الظروف قبل  اأح�سن 
تنتظر  التي  املقبلة  الر�سمية  للمواعيد  اجليد 
الذين  اجلنحاوي  فــاروق  التون�سي  ــدرب  امل اأ�سبال 
تبقى االآمال معلقة عليهم من طرف االأن�سار الإعادة 
الفريق اإىل مكانته الطبيعية بعد ا�ستكمال ما تبقى 

اأحمد اأمني. ب من عمر البطولة.

اأمري.ج



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

الفريق" قوة  والأن�سار  ال�سعود  حتقيق  يف  قائمة  "حظوظنا 

بدري. ع

اأحمد اأمني. ب 

بدري. ع

كرمي زاوي : )مدرب الفريق(

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

غري  االأورا�سية  الكتيبة  باأن  املعطيات  جميع  توؤكد 
قادرة على العودة اإىل جو املناف�سة من جديد بعد 

توقفها منذ �سهر مار�ص املا�سي ب�سبب االإحرتازات 
للبالد  العليا  ال�سلطات  اأقرتها  التي  الوقائية 
من  وبالرغم  حيث  كورونا،  وبــاء  تف�سي  ب�سبب 
ال�سحية  التدابري  من  جلملة  "الفاف"  ــدام  اإق

متكن  "بروتوكول" لكي  �سكل  على  وقدمتها 
واإ�ستئناف  للعودة  التح�سري  من  الفرق 

هــذه  اأن  اإال  ــد  ــدي ج مـــن  الــبــطــولــة 
االإجراءات لن تتمكن معظم الفرق 

مبا  تطبيقها  مــن  الــكــاب  فيها  مبــا 
كبرية  مالية  اإمكانيات  تطلب  اأنها 
فاالإدارة يف الوقت احلايل ترف�ص 

للمناف�سة  الــعــودة  وتف�سيال  جملة 
وتنتظر قرار الفاف اليوم بخ�سو�ص م�ستقبل البطولة.  

وهو  ثابت  الكاب  اإدارة  موقف  اأن  يذكر  مت�سل  �سياق  ويف 
م�ستقبل  بخ�سو�ص  النقا�سات  كرثة  رغم  البطولة  توقيف 
املو�سم الكروي اجلاري، خا�سة يف االإجتماع الذي عقد بني 
رئي�ص الرابطة الوطنية لكرة القدم وروؤ�ساء اأندية ال�سرق 
غري  باإعتبارها  العودة  ترف�ص  الفرق  فمعظم  اجلزائري، 
من  املتبقية  املواجهات  لتخو�ص  احلــايل  الوقت  يف  مهيئة 
وهو  املناف�سة  توقيف  اإىل  توحي  باتت  فاملوؤ�سرات  املو�سم، 
احلل االأمثل والبدء يف التفكري يف التح�سري للمو�سم اجلديد 
ي�سغل  والذي  املو�سوع  هذا  حول  املتوا�سل  احلديث  ظل  ويف 
اأ�سرة �سباب  بال االإدارة وال�سارع الريا�سي الباتني ال تزال 
باتنة وعلى غرار بقية كل االأندية اجلزائرية ، تنتظر ما 
م�ستقبل  بخ�سو�ص  نهائية  قــرارات  من  الفاف  عنه  �ست�سفر 

تنتظر  زغينة  فرحات  بقيادة  الكاب  فاإدارة  البطولة 
القرارات النهائية التي �ستتخذها الرابطة الوطنية 
بالتن�سيق مع الوزارة الو�سية وال�سلطات ال�سحية 
من اأجل مبا�سرة التح�سري ملا تبقى من عمر املو�سم 
احلايل اأو اإلغاء البطولة كما توحي كل املوؤ�سرات 
الربوتوكول  تطبيق  على  قــادر  غري  الكاب  بــاأن 
بــاالحتــاديــة اجلــزائــريــة لكرة  اخلــا�ــص 
يتطلب  االأخــري  هذا  اأن  ال�سيما  القدم، 
لن  �سخمة  مالية  اإمكانيات  توفري 
يكون مبقدور اإدارة ال�سباب توفريها 
امل�ساعدات  انــعــدام  اإىل  بالنظر 
املالية خ�سو�سا واأن الفريق يعاين 

اأزمة مالية خانقة.
واجلدير بالذكر اأن اإدارة الفريق 
وعلى ل�سان امل�سوؤول االأول على الفريق فرحات زغينة تطالب 
من االحتادية باتخاذ القرار الذي تراه �سائبا دون االإغفال 
على �سيء مهم وهو اإن�ساف فرق املقدمة مبا فيها فريق الكاب 
املبذولة منذ  للمجهودات  االإقرار ب�سعودها نظرا  من خالل 
بداية املو�سم فرئي�ص فريق �سباب باتنة فرحات زغينة �سم 
خالل  من  بال�سعود  املعنية  الفرق  روؤ�ساء  �سوت  اإىل  �سوته 
هذه  ب�سعود  االإقــرار  �سرورة  وهو  واحد  راأي  على  االتفاق 
هذه  حقوق  عن  الدفاع  الواجب  من  باأنه  بني  حيث  الفرق 
جمهودات  من  بذلوه  ما  يف  ب�سهولة  التفريط  وعدم  الفرق 
طيلة املو�سم، كما اأن معظم روؤ�ساء هذه الفرق يوؤكدون على 
وبالتايل  جمــّددا  ُتتاح  ال  قد  احلايل  املو�سم  هذا  �سيغة  اأن 
�سي�سطرون لالنتظار ل�سنوات اأخرى لتحقيق حلمهم املتمثل 

يف ال�سعود. 

الربج  اأهلي  رئي�ص  اأن  موثوقة  م�سادر  من  نيوز  االأورا�ــص  علمت 
املدرب  مع  عقده  الذي  االإجتماع  خالل  ف�سل  حمادي  بن  اأني�ص 
من  الكثري  بوزناد يف  نذير  املحرتفة  ال�سركة  بالل دزيري ومدير 
اخلطوات املقبلة، وح�سب اآخر االأخبار فاإن امل�سوؤول االأول عن اإدارة 
النهائية  القائمة  حتديد  دزيري  االأول  املدرب  من  طلب  النادي 
للم�سرحني، مع ال�سروع يف نف�ص الوقت يف رحلة البحث عن اأح�سن 
العنا�سر ال�سابة، قبل ال�سروع يف �سمها للمو�سم الريا�سي املقبل، 
اأخر تقرر منح املدرب بالل دزيري البطاقة البي�ساء  ومن جانب 
كامل  له  �ستكون  حيث  واالنتدابات  بالت�سريحات  يتعلق  فيما 
بطولة  يف  االأهلي  �سيمثل  الذي  التعداد  حتديد  يف  ال�سالحيات 

املو�سم اجلديد من دون اأي تدخل من اإدارة النادي.
من  ال�سادر  البيان  عن  دزيــري  بالل  الربج  اأهلي  مدرب  وحتدث 
اجلاري  املو�سم  بطولة  باإلغاء  يتعلق  والذي  االأهلي  اإدارة  طرف 
اإدارة  مقرتح  دزيــري  و�ساند  الراهنة  ال�سحية  االأو�ساع  ظل  يف 
الفريق قائال اأن االأو�ساع احلالية ال ت�سمح باإكمال املو�سم وحتى 
الربوتوكول ال�سحي املقرتح يبقى غري قابل للت�سجيد على اأر�ص 

الربوتوكول  اأطلع على  ال�سدد :"مل  الواقع وقال دزيري يف هذا 
ال�سروط  بع�ص  على  ين�ص  ــذي  وال باملناف�سة  اخلا�ص  ال�سحي 
االإن�سان من  اأن نخاطر ب�سحة  املعقول  اأنه من غري  اأقول  ولكنني 
اأجل لعب بع�ص املباريات، واأقول هل يا ترى االإحتادية الفرن�سية 

التي قامت باإلغاء املو�سم اجلاري كانت خمطئة يف هذا القرار".
بخ�سو�ص  نهائي  قرار  اإتخاذ  اإمكانية  عن  دزيري  بالل  وحتدث 
اليوم،  نهار  الفدرايل  املكتب  اإجتماع  هام�ص  على  املناف�سة  م�سري 
ينتهي  حتى  املو�سوع  يف  الف�سل  ال�سروري  من  اأنه  دزيــري  وقال 
اإتخاذ  من  :"البد  ال�سدد  هذا  يف  دزيري  وقال  احلا�سل،  اجلدل 
خمت�سني  وجــود  ظل  يف  املعنية  ال�سلطات  طرف  من  نهائي  قــرار 
القدم  كرة  يخدم  الذي  املنا�سب  القرار  الإتخاذ  اجلانب  هذا  يف 
اجلزائرية وهذا حتى يرتاح اجلميع من العبني ومدربني وروؤ�ساء 
االأندية بعد فرتة توقف طويلة الأننا يف االأهلي خ�سنا اأخر مباراة 
ر�سمية يوم 15 مار�ص الفارط، ويجب اإتخاذ قرار بخ�سو�ص اإكمال 

اجلوالت الثمانية املتبقية ولو يف وقت الحق اأو اإلغاء املو�سم".

الريا�سية  الن�ساطات  م�سري  ي�سود  الغمو�ص  يــزال  ال 
وعلى راأ�سها بطوالت كرة القدم مبختلف اأق�سامها �سواء 
املحرتف االأول والثاين اأو االأق�سام ال�سفلى، وهو ما جعل 
ين�سط  التي  البطولة  م�سري  قرار  تتنظر  النجم  اإدارة 
و�سط  جمموعتها  يف  اجلهات  بني  ما  وهي  الفريق  فيها 
ال�سعود  �سطرت  ربعي  ر�سيد بن  اإدارة  واأن  �سرق، خا�سة 
الثالث  للق�سم  لل�سعود  املو�سم وت�سعى  هدفا منذ انطالق 

يف �سيغته اجلديدة.
يجدر الذكر ان فريق جنم بوعقال يحتل املركز ال�سابع 
بر�سيد 41 نقطة كما يتبقى من عمر البطولة 4 جوالت 

جد  ال�سفراء  الكتيبة  حظوظ  يجعل  مما  نهايتها،  على 
ت�سفر  ما  انتظار  يف  ال�سعود،  تاأ�سرية  القتطاع  وفــرية 
�سواء  الو�سية  اجلهات  �ستعلنه  وما  القادمة  االأيام  عنه 

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم اأو وزارة ال�سحة.
االأخري  هذا  وح�سب  ميباركي  نا�سر  رفقاء  جهتهم  من 
للربنامج  وفقا  انفراد  على  التح�سري  يوا�سلون  فاإنهم 
ان  رغــم  وهــذا  الــبــدين،  املح�سر  منحه  الــذي  الــقــدمي 
ن�سبة العودة للمناف�سة جد �سئيلة، للتوا�سل حت�سريات 
للعودة  وحت�سبا  البدنية  اللياقة  على  حفاظ  الالعبني 

املفاجئة للبطولة.

اأحد كان  اأن ال  اأكد مدرب دفاع تاجنانت كرمي زاوي 
يف انتظار اأن ت�سل االأمور اإىل حد توقف البطولة منذ 
عدة اأ�سهر ب�سبب اإنت�سار فريو�ص كورونا، واأ�ساف زاوي 
اخلا�ص  ال�سحي  الربوتوكول  على  �سخ�سيا  اإطلع  اأنه 
�سفحة،   37 من  يتكون  ــذي  وال املناف�سة  باإ�ستئناف 
بالتعليمات  ــزام  ــت االإل جــدا  ال�سعب  مــن  ــه  اأن م�سيفا 
اإقامة  �ــســرط  ــك  ــن ذل ــودة يف الــربوتــوكــول وم ــوج امل
الالعبني يف مركز واحد دون اخلروج منه ملدة معينة 
الوباء وهذا الأن جل االأندية اجلزائرية  نهاية  حتى 
با�ستثناء نادي بارادو ال متلك مركز الإقامة الالعبني 
على  تتوفر  التي  واالأوربية  العربية  االأندية  عك�ص 

املرافق ال�سرورية.
حا�سم  قرار  اتخاذ  من  البد  اأنه  الدفاع  مدرب  وقال 
و�سجاع �سواء باإكمال البطولة اأو اإلغائها ب�سيغة جديدة 
وفق نظرة املكتب الفيدرايل، م�سيفا اأن الو�سعية باتت 

الالعب  الأن  التوقف  من  اأ�سهر   04 قرابة  بعد  �سعبة 
املقبلة  املرحلة  يف  قواه  ال�سرتجاع  الراحة  يف  يفكر 
املناف�سة،  اإىل  للعودة  االأخ�سر  ال�سوء  منح  حال  يف 
كما اأن اأي فريق يف حاجة االآن اإىل 10 اأ�سابيع كاملة 
بعد  فقط  اأ�سابيع  ولي�ص6  اجلماعية  التح�سريات  من 
ذهن  ت�ستيت  يف  ت�سبب  مما  التوقف  فــرتة  طالت  اأن 

الالعبني ودخولهم يف عطلة مبكرة وطويلة.  
واأ�ساف املدرب كرمي زاوي اأنه خالل ال�سنة الفارطة 
تف�سي  مع  ولكن  للمناف�سة  جدية  �سيغة  اعتماد  تقرر 
االأمر  وهو  مار�ص  �سهر  خالل  املناف�سة  توقفت  الوباء 
تاأجيل  وبالتايل  البطولة  اإعادة  الذي يفر�ص ح�سبه 
تطبيق ال�سيغة اجلديدة اإىل املو�سم بعد القادم وهو ما 
ي�ستلزم ال�سرامة، اإال اأن زاوي ختم ت�سريحه بالقول 
اأنه من غري املعقول اأي�سا اأن تذهب جهود االأندية التي 

تتناف�ص على االألقاب وال�سعود هباء.

اأعطى مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
املوافقة املبدئية على اإدماج بع�ص ال�سبان 
يف التدريبات اجلماعية لالأكابر يف حالة 
حتى  اأو  احلايل  املو�سم  خالل  ا�ستئنافها 
�سيا�سة  ـــار  اإط يف  املقبل  املــو�ــســم  ــالل  خ
ويف  النادي،  اإدارة  من  املتبعة  الت�سبيب 
االأول  امل�سوؤول  فاإن  البطولة  اإلغاء  حال 
عن العار�سة الفنية للوفاق نبيل الكوكي 
التح�سريات اخلا�سة  قام ب�سبط برنامج 
اجلــوانــب  جميع  مــن  اجلــديــد  بــاملــو�ــســم 
مبكرة  حتــ�ــســريات  يف  لل�سروع  حت�سبا 
مير  الــوقــت  اأن  خا�سة  الــقــادم  للمو�سم 
فرتة  اإىل  حاجة  يف  والفريق  ب�سرعة 
حت�سريات كافية يف ظل توقف املناف�سة 
وتتجه  كاملة،  اأ�سهر   03 تــقــارب  ــدة  مل
الرتب�ص  برجمة  اإىل  الوفاق  اإدارة  نية 
خالل  من  واجلزائر  تون�ص  بني  ال�سيفي 
ال�سروع يف التح�سريات االأولية يف تون�ص 
ورفع  املغلقة  فتح احلدود  اإعادة  يف حال 
يف  املفرو�سة  ال�سحي  احلــجــر  تــدابــري 
بعدها  التح�سريات  موا�سلة  مع  البلدين 

يف اجلزائر حيث يرغب الطاقم الفني يف 
للعودة  حت�سبا  مكثفة  حت�سريات  ت�سطري 

اإىل املناف�سة.
ونفى و�سط ميدان الوفاق زكرياء دراوي 
مولودية  اإدارة  مع  تفاو�ص  قد  يكون  اأن 

م�سطفى  العلمة  مولودية  مدرب  حتدث 
االأندية  روؤ�ساء  لتف�سيل  نظرته  عن  �سبع 
وتوفري  ــب  االأجــان املــدربــني  مــع  للتعاقد 
تهمي�ص  مقابل  لهم  الالزمة  االإمكانيات 
ال�سياق :"من  املحلي قائال يف هذا  املدرب 
كبري  نق�ص  هــنــاك  ــيــات  االإمــكــان جــانــب 
للمدرب  توفريه  يتم  ما  مع  مقارنة  للغاية 
املحلي  املــدرب  العك�ص  على  بل  االأجنبي، 
مرور  بعد  خ�سو�سا  ال�سغط  حتت  يعي�ص 
النتائج املرجوة،  اجلوالت وعدم ت�سجيل 
حتت  نف�سه  يجد  املحلي  املــدرب  اأن  كما 
كبرية،  نتائج  حتقيق  رغم  املحيط  �سغط 
مدرب  كل  وعلى  خ�سائ�ص  له  فريق  وكل 
حماية نف�سه رغم اأنه خا�سع للنتائج، كما 
حتى  ن�سيانه  يتم  االأحيان  بع�ص  يف  اأنــه 
حني  يف  اإيجابية  نتائج  حتقيق  حــال  يف 
ونتمنى  االأجنبي  باملدرب  االإ�ــســادة  يتم 
اأن يتم تدارك هذه الو�سعية يف ال�سنوات 

املقبلة".
مهمة  معلومة  عن  �سبع  املــدرب  وك�سف 
تتمثل يف كونه حقق اأول �سعود يف م�سواره 

يف  البنيان  عــني  جنــم  فريق  مــع  كــمــدرب 
 26 عمره  يف  كــان  عندما  الثاين  الق�سم 
:"بعد  ال�سدد  هــذا  يف  �سبع  وقــال  �سنة، 
اإ�سابة خطرية توقفت عن اللعب وتوجهت 
للتدريب حيث متكنت من حتقيق ال�سعود 
مو�سم  يف  البنيان  عــني  جنــم  فــريــق  مــع 
حتقيق  من  متكنت  ثم   ،1992/1991
�سعود اأخر مع الفريق ويف 1995 متكنت 

على غرار العديد من الفرق فاإن الو�سعية 
تــزداد  الــ�ــســاويــة  اإحتـــاد  لفريق  املــالــيــة 
اإىل  بالنظر  اآخـــر  اإىل  ــوم  ي مــن  �سعوبة 
من  خا�سة  يعي�سها  التي  الكبرية  امل�ساكل 
الناحية املالية ويف ظل املعطيات احلالية، 
كما ان اإدارة االإحتاد ت�سعى الإيجاد احللول 
املنا�سبة للخروج من املع�سلة التي يتواجد 
فيها من اأجل اإنهاء املو�سم يف ظروف مريحة 
وبعيد عن م�سل�سل مقاطعة التدريبات التي 
بات يهدد به الالعبون يف ظل عدم تلقيهم 
يت�سبب  قــد  مــا  وهــو  املالية  م�ستحقاتهم 
التي  ال�سعود  ورقة  ت�سيع  يف  اآخر  ب�سكل 
الفريق  اأيدي  بني  الراهن  الوقت  يف  تبدو 
كما اأن اإدارة الفريق بقيادة الرئي�ص طارق 
ياحي والرئي�ص ال�سريف عبد املجيد ياحي 
تتحرك يف كّل االجتاهات من اأجل اإنقاذ ما 

ميكن اإنقاذه قبل فوات االأوان خا�سة اأن 
مواجهات  تنتظرها  ال�سفراء  الكتيبة 
واأمامها  البطولة  ا�ستئناف  مع  م�سريية 
امل�ساكل  ــل  حل اأخــــرى  ــات  ــدي حت عـــدة 
امل�ستحقات  ق�سية  اأبــرزهــا  املطروحة 
املالية العالقة لالعبني كما اأبدت اإدارة 
تخوفها  ياحي  الرئي�ص  بقيادة  الفريق 
الــو�ــســع احلـــايل حــيــث مل يخفي  ــن  م
البطولة  لتوقف  اإرتــيــاحــه  الرئي�ص 
�سي�سمح  ما  وهو  بالذات  الوقت  هذا  يف 
ــات  ــاه االجت جميع  يف  بــالــتــحــرك  ــه  ل
والتي  الالزمة  ــوال  االأم جمع  اأجــل  من 

عن  بعيدا  مريحة  مو�سم  نهاية  له  ت�سمن 
الفريق  م�ستقبل  تهدد  قد  ا�سطرابات  اأي 
على  كثريا  اأثر  املالية  االإعانات  فتجميد 

الفريق يف الظرف الراهن.

الكوكي مينح ال�سوء الأخ�سر لرتقية ال�سبان والأن�سار متخوفون من العقوبات 

م�سطفى �سبع: "املدرب املحلي يعي�س حتت ال�سغط مقارنة باملدربني الأجانب"

الإحتاد يعي�س اأزمة مالية خانقة والإدارة تعلق الآمال على ال�سلطات املحلية

لعبو واإدارة النجم ينتظرون قرار 
اجلهات الو�سية بخ�سو�س م�سري البطولة 

 10 اإىل  الأندية  حتتاج  التوقف  هذا  كل  "بعد 
اأ�سابيع كاملة للتح�سري قبل العودة للمناف�سة "

الإدارة جتدد رف�سها لفكرة العودة للمناف�سة 
وتطالب باإن�ساف فرق املقدمة 

بن حمادي يطلب حتديد قائمة امل�سرحني 
ومينح دزيري الورقة البي�ساء 
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جنم بوعقال 

دفاع تاجنانت

وفاق �سطيف 

مولودية العلمة 

اإحتاد ال�ساوية 

�سباب باتنة

اأهلي الربج

اجلزائر من اأجل االن�سمام اإىل هذا الفريق، وقال 
الالعب اأنه رغم تواجده يف نهاية عقده مع الوفاق 
مع  الروؤية  ات�ساح  غاية  اإىل  الرتيث  ف�سل  اأنه  اإال 
التجديد  اأجــل  من  للوفاق  ح�سبه  االأولــويــة  منح 
على  متخوفني  الوفاق  اأن�سار  ويبقى  اإ�سايف،  ملو�سم 

ال�سيما  ال�سوتي  الت�سجيل  ق�سية  يف  الوفاق  م�سري 
حق  يف  قا�سية  عقوبات  فر�ص  من  التخوف  ظل  يف 
اإىل  ت�سل  قد  املحرتفة  الرابطة  طرف  من  النادي 
هو  مثلما  الفريق  ر�سيد  مــن  النقاط  خ�سم  حــد 
متداول بقوة، وهذا على الرغم من اأن االأمور تبقى 
اأن  التحقيقات االأمنية اجلارية بعد  معلقة بنتائج 
العا�سمة  باجلزائر  اأحممد  �سيدي  حمكمة  تولت 

النظر يف الق�سية.
وقررت اإدارة وفاق �سطيف فتح �سفحة جديدة يف 
ت�ساورية  لقاءات  تنظيم  خالل  من  الفريق  م�سرية 
مع العبي الفريق من اجليل الذهبي، ولقيت املبادرة 
عليهم  انفتحت  الذين  الوجوه  من  كبريا  ا�ستح�سانا 
االإدارة من جديد بغر�ص التن�سيق والت�ساور وبحث 
احل�سور  اأكــد  وقــد  ال�سطايفي،  الن�سر  دعــم  طــرق 
على ل�سان ر�سا ماتام وزرقان مليك والبقية اأهمية 
املبادرة من اأجل العمل يف هدوء لتوفري جو النجاح 
واإقليميا،  حمليا  عاليا  دومــا  يحلق  حتى  للفريق 
من  اال�ستفادة  �سرورة  على  الوفاق  اأ�سرة  واأكــدت 
املالية  املتاعب  من  النادي  تخل�ص  وطنية  �سركة 

الدورية وال�سنوية. 

من حتقيق ال�سعود مع جنم الربواقية، ولكن لالأ�سف 
يف حياتي مل اأعمل كمدرب م�ساعد بل عملت كمدرب 
يتعلم  امل�ساعد  املدرب  الأن  االإ�سكال  وهنا  رئي�سي، 
اأ�سياء كثرية للغاية ومنها ت�سيري املحيط وطريقة 
هناك  يكون  رئي�سي  مــدرب  تكون  ملا  ولكن  العمل، 
�سغط كبري وتبحث فقط عن حتقيق النتائج، ويف 
�سنة 2003 عملت مع رائد القبة وبعدها مع �سباب 
باتنة ثم اأمل بو�سعادة حيث تناف�سنا على حتقيق 

مل�سلحة  االأخــرية  اجلــوالت  يف  و�سيعناه  ال�سعود 
العمل  عدم  ثمن  دفعت  بعدها  ولكن  بــارادو،  نادي 
اأن هناك بع�ص االأ�سياء واالأ�سخا�ص  كم�ساعد كما 
دون  كمدرب  م�سواري  يف  ال�سرر  يل  �سببوا  الذين 
عن  غيابي  يف  �سببا  وكانوا  التفا�سيل  يف  اأدخل  اأن 

دائرة االأ�سواء منذ بداية االألفية".
مع  عراقيل  من  عاناه  ما  بع�ص  اإىل  �سبع  وتطرق 
امل�سوؤولني عن كرة القدم اجلزائرية خالل ال�سنوات 
الفارطة، وذكر اأنه يف �سنة 2010 قرر امل�ساركة يف 
ترب�ص باأملانيا للح�سول على �سهادة تدريبية بغية 
احل�سول على معارف جديدة يف جمال التدريب اإال 
اأنه واجه �سعوبات كبرية من اأجل تر�سيم م�ساركته 
امل�سوؤولني  ــد  اأح :"قام  الق�سية  هــذه  عــن  قائال 
عن  بامل�سوؤولني  باالإت�سال  الفنية(  املديرية  )يف 
يكون  اأن  املـــدرب  لهذا  كيف  لهم  قائال  الرتب�ص 
الفاف  ب�سكرتري  باالإت�سال  فقمت  امل�ساركني،  من 
الرتب�ص  هــذا  يف  امل�ساركة  يف  رغبتي  له  واأكـــدت 
يف  اأخـــر  برتب�ص  قــامــت  كما  اخلــا�ــســة،  ــوايل  ــاأم ب
من  والبد  امل�سوؤولون،  بذلك  يعلم  اأن  دون  اإجنلرتا 

م�ساعدة التقنيني من هذا اجلانب". 

اإت�سلت  الفريق  اإدارة  اأن  نيوز  االأورا�ص  علمت  كما 
بالوالية  املحلية  بال�سلطات  املا�سية  ال�ساعات  يف 
الالعبني  �سرط  ويبقى  الفريق  اإنقاذ  يف  للم�ساهمة 
يف الفرتة القادمة احل�سول على امللمو�ص اأي تلقيهم 
الأجورهم ال�سهرية التي يدينون بها لالإدارة خا�سة 

واأن العديد منهم مل يتح�سل على اأجورهم ال�سهرية 
منذ اأ�سهر.

على  قادرين  غري  امل�سريين  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
ظل  يف  الفريق  لنجاح  املنا�سبة  الــظــروف  توفري 
يتح�سل  مل  الفريق  اأن  خا�سة  احلالية  املعطيات 
العامل  وهــو  املحلية  ال�سلطات  مــن  دعــم  اأي  على 
الذي األقى بظالله على الفريق ب�سفة عامة وتبقى 
ال�سلطات املحلية بالوالية مطالبة بدعم الفريق يف 
االأمور  عودة  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  الراهن  الظرف 
يف  الالعبني  و�سع  اأجل  ومن  الطبيعي  ن�سابها  اإىل 
للتح�سري  التدريبات  ا�ستئناف  الظروف قبل  اأح�سن 
تنتظر  التي  املقبلة  الر�سمية  للمواعيد  اجليد 
الذين  اجلنحاوي  فــاروق  التون�سي  ــدرب  امل اأ�سبال 
تبقى االآمال معلقة عليهم من طرف االأن�سار الإعادة 
الفريق اإىل مكانته الطبيعية بعد ا�ستكمال ما تبقى 

اأحمد اأمني. ب من عمر البطولة.

اأمري.ج
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�إ�ضــهار

ببالغ احلزن واالأ�سى وبقلوب موؤمنه بق�ساء اهلل 
وقدره تلقينا نباأ وفاة املغفور له "عبد القادر  
بوترعة" وعلى اإثر هذا امل�ساب اجللل تتقدم 
حفيظة بوقفة �سحفية بجريدة "االأورا�ص 

نيوز" بخال�ص التعازي احلارة النابعة من القلب 
وم�ساعر املوا�ساة والتعاطف االأخوية املخل�سة 
البن الفقيد االأخ وال�سديق "الطيب بوترعة" 
نا�سط جمعوي وع�سو بجمعية جندة االإن�سانية 

املكتب البلدي راأ�ص العيون �سائلني اهلل تعاىل 
اأن يتغمد والده العزيز بوا�سع رحمته وينعم 

عليه بعفوه ور�سوانه وينعم اأهله وذويه جميل 
ال�سرب وال�سلوان.

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

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

راجعون" اإليه  واإنا  هلل  "اإنا 

عنوان واحد يجمعنا

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

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

بلدية تيغانيمني
الرقم: 03/م.ج/2020

تاأ�صي�س جمعية حملية
ــوؤرخ  امل  06/12 رقــم  القانون  مبقت�سى 
يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف 
اليوم:  مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012
2020 ت�سليم و�سل الت�سريح  25 جوان 
بتاأ�سي�ص اجلمعية املحلية ذات طابع حي 

امل�سماة:
جمعية حي 80 م�سكن جرمة

الكائن مقرها بـ: حي 80 م�سكن ـ بلدية 
جرمة.

الأورا�س نيوز ـ العدد: 1580 الثالثاء  30  جوان  2020
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العمومية  ال�صكنات  برنامج  الجناز  واملكلفة  اأدناه  باجلدول  املعنية  الدرا�صات  ومكاتب  املقاوالت 
ور�صتها  لتدعيم  اإعذار  لها  يوجه  البواقي،  اأم  العقاري  والت�صيري  الرقية  ديوان  لفائدة  االإيجازية 
املادية والب�صرية وكذا ا�صتدراك التاأخر امل�صجل وت�صليم امل�صاريع يف مدتها التعاقدية وهذا يف اأجل 

اأق�صاه ثمانية اأيام ابتداء من ن�صر هذا االإعذار باليوميات الوطنية.
ويف حالة عدم اال�صتجابة، �صنطبق عليهم االإجراءات املعمول بها قانونا ال �صيما ف�صخ ال�صفقات على 

عاتق املقاوالت.

املدير العام

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة ال�صكن، العمران واملدينة
Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville

ديوان الرقية والت�صيري العقاري
اأم البواقي

الرقم: 3078 
 Office de Promotion et de la
Gestion Immobilière
 Oum El Bouaghi

امل�صروعمكتب الدرا�صاترقم

نا�صلي بوثينة01

درا�صة ومتابعة 3000/40 �صكن عمومي اإيجاري ببحري ال�صرقي
الربنامج اخلما�صي 2010 � 2014 �صطر 2011

درا�صة ومتابعة 1500/50 �صكن عمومي اإيجاري بال�صلعة
الربنامج اخلما�صي 2010 � 2014 �صطر 2010

درا�صة ومتابعة 1500/40 �صكن عمومي اإيجاري بربي�ض
الربنامج اخلما�صي 2010 � 2014 �صطر 2012

درا�صة ومتابعة 3000/400 �صكن عمومي اإيجاري بعني مليلةطرباق عمار02
الربنامج اخلما�صي 2010 � 2014 �صطر 2011

درا�صة ومتابعة 1000/20 �صكن عمومي اإيجاري بعني فرحاتغجمي�ض نا�صر03
الربنامج اخلما�صي 2010 � 2014 �صطر 2011

امل�صروعاملقاولة رقم

مليلةجنعوم زوهري01 عني  اإيجاري  عمومي  �صكن   1500/200/100
الربنامج اخلما�صي 2010 � 2014 �صطر 2012

باقي اجناز 3000/70/50 �صكن عمومي اإيجاري عني ببو�ضبهلول يو�صف02
الربنامج اخلما�صي 2010 � 2014 �صطر 2011



بعد الأ�صواق واملحالت التجارية..

�صطيف

الربكة يف "احلرفيني"...
عمليات  والإجنــــاح  للخري  امــتــدت  اأيـــاد 
ــة الـــكـــمـــامـــات رغـــــم حــاجــتــهــا  ــاع ــن ــس �
االجتماعية وفقرها وتهمي�سها، لكنها اأبت 
اإال اأن تكون جزءا هاما يف العملية لتعمل 
ماليني  بــل  اآالف  خياطة  على  نهار  ليل 
�ــســالح خالل  اأهـــم  الــتــي تعد  الــكــمــامــات 
جائحة كورونا كو�سيلة للوقاية من خطر 
اإىل  فيه  الفريو�ص، يف وقت تفتقر  انت�سار 
فلم  االأيام  �سر  تقيها  "م�سروفة" ب�سيطة 
تبحث عن مقابل لعملها لتلبي النداء كلما 
رفعت موؤ�س�سات التكوين اأو دور ال�سباب اأو 
اأي جهة اأخرى حتديات جديدة ل�سناعة 
يد  فتكون  وتــوزيــعــهــا،  الــكــمــامــات  اآالف 
احلرفيني اأهم �سالح اعتمدت عليه الدولة 
رغم  �سعبة  جــد  ظــــروف  يف  واملــجــتــمــع 
التهمي�ص واحلقرة والتخاذل الذي تعاين 

منه طيلة �سنوات القهر والن�سيان.
التي عانت والزالــت تعاين  االأيــادي  تلك 
والفقر  والــعــطــالــة  البطالة  م�سكل  مــن 
تبديه  الذي  االهتمام  ونق�ص  واالحتياج 
فقط  ا�ستذكارها  يتم  امل�سوؤولة،  ال�سلطات 
ا�سمها  لريتبط  املنا�سبات  خالل  وح�سرا 
ال�سناعات  وذكـــرى  الوطنية  باملحافل 
ال�سنة  ـــام  اأي طيلة  وتن�سى  التقليدية 
دعما  اليوم  الــدولــة  لتجدها  امليالدية، 
داعما وطاقة حمركة "ملاكنات" اخلياطة 
مقابل،  دومنــا  الكمامات  �سناعة  واآالت 
ر�ساالت  طياتها  يف  حتمل  ريا�سية  بــروح 
يرتاح"  ما  "ال�ساقي  اأن  مفادها  �سمنية 
ويف نف�ص الوقت فهذا "ال�ساقي" هو نف�سه 
اأولــويــات  بــني  واملن�سي  املهم�ص  العن�سر 
اليوم  التباهي  �سعارات  رفع  الذي  امل�سوؤول 
ــاز عـــدد هــائــل مــن الــكــمــامــات عرب  ــاإجن ب
والتمهينية  التكوينية  املوؤ�س�سات  خمتلف 

حتت �سعار "بذراعهم ناكل امل�سقي".
املبذولة  املجهودات  على  الثناء  فيلقى 
وامللقاة على عاتق طبقة ه�سة تعد االأكرث 
ت�سررا خالل فرتة احلجر ال�سحي وجراء 
التي كان من  الطبقة  جائحة كورونا، هي 
املفرو�ص اأن يتم ا�ستغاللها يف خلق م�ساريع 
ظل  يف  �ساعدة  �سناعات  وتعزيز  واعــدة 
االأزمة االقت�سادية التي عرت كل اخلبايا 
ال�سناعة  منظومة  ه�سا�سة  من  واخلفايا 
الف�ساد  وا�ستفحال  الت�سيري  تعفن  اإىل 
ــرية الــعــبــاد، وتــظــل دائــمــا الفئة  بــني خ
"املغبونة" الدرع الواقي ال�ستقرار املجتمع 
وموا�سلة درب التكاتف االجتماعي الذي 
كاجل�سد  ال�سعب،  واإىل  ال�سعب  من  يولد 
الواحد يكمل بع�سه بع�سا وتبقى الربكة 
فعال  اأثبتوا  الذين  "احلرفيني"  يف  دائما 

وجودهم يف ميدان احلاجة 
نوارةبوبري

تكرمي اأطباء وممر�شي ال�شحة 
عائالت تتق�شف ب�شبب الأزمة اخلانقة اجلوارية بباتنة 

حت�شبا لعيد الأ�شحى املبارك 

�أ�صبح خطر فريو�س كورونا، �أقرب �إىل �لباتنيني من �أي وقت �آخر بعد ت�صجيل �أزيد من 330 حالة تتابع عالجها على م�صتوى �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية بالوالية، 
ليكون �حتمال �رتفاع عدد �الإ�صابات كبري� جد� مقارنة بتعد�د �ملو�طنني �مل�صتهرتين �لذين ال ز�لو� يو��صلون �صخريتهم بخ�صو�س هذ� �لوباء �لذي �صجل 

كح�صيلة �أولية 45 وفاة بوالية باتنة فقط.
ويف الوقت الذي يعر�ص فيه ع�سرات االأطباء 
ميكن  من  باإنقاذ  للخطر،  حياتهم  واملمر�سني 
ــقــاذه مــن هــذا الــفــريو�ــص، يبقى املــئــات من  اإن
ب�سكل  حياتهم  ميار�سون  خــارجــا  املواطنني 
طبيعي وكاأن �سيئا مل يكن و�سط حركة عادية 
وكذا  واخلا�سة  العمومية  النقل  لو�سائل  جدا 
عودة احلركة التجارية يف املحالت واالأ�سواق 
التي ت�سهد اكتظاظا غري م�سبوق اأرجعه العديد 
من التجار للغياب املطول الذي جعل املواطنني 
اقتناء  على  عـــادي  غــري  ب�سكل  يــتــوافــدون 
يف  �سرورية،  غري  اأنها  ولو  احلاجيات  خمتلف 
حني ت�سهد احلافالت اكتظاظا ون�ساطا وا�سعا 
الذين  للمواطنني  امل�ستمر  اخلـــروج  ب�سبب 
يف  بالبقاء  ال�سحي  احلجر  قــواعــد  ك�سروا 
املنازل واخلروج فقط عند ال�سرورة الق�سوى، 
امل�سابني بفريو�ص  ال�سحايا  ما دفع برقم  وهو 
بكارثة  ينبوؤ  قــد  م�ستمر  ارتــفــاع  يف  كــورونــا 
هوؤالء  تابع  ما  اإذا  الوالية  يف  كربى  �سحية 
املواطنون ا�ستهتارهم بحياتهم و�سخريتهم من 

املو�سوع.
الوالية  يف  الطبي  ال�سلك  نـــداءات  وو�سط 
بالتزام املواطنني لبيوتهم والتقيد باإجراءات 
والنظافة  والــوقــايــة  االجتماعي  التباعد 
اخلطر  ت�سكل  احلــافــالت  تبقى  ال�سخ�سية، 
الفريو�ص وهذا  انت�سار هذا  امل�ساهم يف  االأكرب 
خالل  نيوز"  "االأورا�ص  يومية  عليه  وقفت  ما 

مدينة  وطــرقــات  �ــســوارع  خمتلف  يف  جولتها 
باتنة، حيث عادت احلركية ب�سكل كبري ودفعة 
للمواطنني  الكبرية  التجمعات  ب�سبب  واحدة 
واحلدائق  والطرقات  العمومية  ال�ساحات  يف 
املفتوحة التي تعرف حياة عادية جدا، ناهيك 
عن احلافالت مبا فيها التابعة للخوا�ص والتي 
و�سع  من  الوقاية  �سروط  ــى  اأدن عنها  تغيب 

با�ستخدام  الركاب  الزام  اأو  الواقية  االأقنعة 
اجلال املعقم اأو حتى احت�ساب العدد املخ�س�ص 
املعنية  ال�سلطات  حــددتــه  ـــذي  وال لــلــركــاب 
بالتباعد  وااللتزام  التجمعات  جتنب  بهدف 
االجتماعي الذي يبقى جمرد حديث بالن�سبة 
حلافالت النقل التابعة للخوا�ص والتي تفتقر 

الأدنى �سروط الوقاية واحليطة.
النقل  الـــذي حتــافــظ حــافــالت  الــوقــت  ويف 
العمومية على بع�ص االإجراءات التي اعتربها 
خالل  مــن  لــلــركــاب  بــالــ�ــســروريــة  ال�سائقون 
بالتباعد  والتقيد  الكمامات  بو�سع  اإلزامهم 
االجتماعي وكذا حمدودية الراكبني لتفادي 
التي  احلافالت  تبقى  والتجمعات،  االختالط 
البلديات  بني  والرابطة  ن�ساطها  ا�ستاأنفت 
هي  ت�سهد  ــواليــة،  ال عــرب  املناطق  وخمتلف 
ـــرى خــطــرا حمــدقــا بــاملــواطــنــني يف ظل  االخ
غياب اأدنى ال�سروط اخلا�سة بالوقاية والتي 
تنبوؤ بكارثة �سحية قد تكون �سببا يف اندالع 

موجة ثانية من فريو�ص كورونا بالوالية.

باتنة  بلدية  اأ�سدقاء  جمعية  اأ�سرفت 
للمنظمة  الــوالئــي  املكتب  مــع  بالتن�سيق 
تكرمي  على  واملــواطــنــة،  للبيئة  الوطنية 
وممر�سني  ـــاء  اأطـــب مـــن  الــطــبــي  الــ�ــســلــك 
مبوؤ�س�سات ال�سحة اجلواريةبباتنة، تقديرا 
بجهودهم احلثيثة يف مواجهة وباء كورونا 
امل�ستجد الذي ع�سف بالوالية و�سجل اأكرب 
فقط  اأيـــام  غ�سون  يف  ال�سحايا  مــن  ــدد  ع
واالإداريــة  التجارية  الن�ساطات  عودة  من 

باملنطقة.
وك�سف �سمري بورا�ص، امل�سرف على العملية، 
اعرتافا  اأوىل  كمحطة  جــاءت  املبادرة  اأن 
وت�سجيعا لالأطقم الطبية على جمهوداتهم 
ا�ستفاد  حيث  الفريو�ص،  ملجابهة  املبذولة 

مت  واقية  اأقنعة  من  واملمر�سون  االأطباء 
عن  ف�سال  اجلمعية  طـــرف  ــن  م تقدميها 
ال�سوائل املعقمة وعدد من الهدايا الرمزية 
يقدمونه  مبــا  عرفانا  تقدير،  و�ــســهــادات 
خطر  من  املواطنني  حياة  اإنــقــاذ  �سبيل  يف 
جدا  �سريع  ب�سكل  تف�سى  الــذي  الفريو�ص 
منذ  يومية  ن�سبة  اأكــرب  و�سجل  الوالية  يف 
بداية الوباء يف اجلزائر والتي و�سلت يوم 
اأم�ص االأول اإىل ت�سجيل 59 حالة، يف حني 
دعا االأطباء جميع املواطنني الأخذ احليطة 
واحلذر وااللتزام باالإجراءات االحرتازية 
ا�ستخدام  على  املداومة  خالل  من  الالزمة 
لتفادي  االأيــدي  ومعقمات  الواقي  القناع 

ا�ستفحال الفريو�ص.

ملنا�سبة  التح�سري  يف  العائالت  من  العديد  بــداأت، 
قليلة  اأ�سابيع  قبل  وهــذا  املــبــارك  االأ�سحى  عيد 
وباتت  العظيمة،  الدينية  املنا�سبة  هذه  حلول  من 
يف  وهذا  منها  للكثري  ال�ساغل  ال�سغل  العيد  اأ�سحية 
ظل الظروف اخلا�سة التي متر بها البالد من جراء 
طالت  التي  املادية  واملتاعب  كورونا  فريو�ص  تف�سي 
هذه  جــراء  الدخل  ومتو�سطة  الفقرية  العائالت 

اجلائحة.
وقبل نحو �سهر من منا�سبة عيد االأ�سحى املبارك، 
حتاول العديد من العائالت توفري املبلغ الالزم ل�سراء 
االأ�سحية ف�سال عن باقي امل�ستلزمات اخلا�سة بهذه 
اإتباع  يف  االأ�سر  من  العديد  �سرعت  حيث  املنا�سبة، 
الالزم،  املايل  املبلغ  لتوفري  �سارمة  تق�سف  �سيا�سة 
اإىل  جلوئهم  العائالت  اأرباب  من  العديد  اأكد  حيث 

ال�سيا�سة طمعا يف توفري ما ميكن توفريه رغم  هذه 
اخلا�سة  الظروف  ظل  يف  االأمر  ب�سعوبة  اإعرتافهم 
وا�سح  ب�سكل  املالية  املداخيل  وتراجع  ال�سنة  هذه 
خا�سة بالن�سبة للعاملني يف القطاع اخلا�ص والذين 
ت�سرروا ب�سكل الفت من توا�سل احلجر ال�سحي منذ 

اأكرث من 03 اأ�سهر كاملة. 
ويــعــرتف الــعــديــد مــن اأربــــاب الــعــائــالت بوالية 
لن  ال�سنة  هــذه  العيد  اأ�سحية  �سراء  اأن  �سطيف، 
يكون يف متناول الكثري ب�سبب اإنت�سار فريو�ص كورونا 
الفقرية  منها  خا�سة  بهم  املحدقة  املالية  واملتاعب 
والتي كانت جتد اأ�سال �سعوبات يف �سراء االأ�سحية 
خالل ال�سنوات الفارطة، ومع ذلك تبقى اأمال الكثري 
على  معلقة  ال�سغار  االأطفال  ورائها  ومن  االأ�سر  من 
هذه  تاأدية  اأجل  من  ال�سنة  هذه  االأ�سعار  اإنخفا�ص 

ال�سعرية الدينية. 
من  اأنه  يرون  املوالني  من  العديد  فاإن  املقابل،  ويف 
ال�سابق الأوانه احلديث عن العر�ص والطلب اخلا�ص 
باأ�ساحي العيد رغم بقاء نحو 04 اأ�سابيع عن عيد 
حلد  االأ�ساحي  اأ�سعار  و�سوح  عدم  ويعود  االأ�سحى، 
مغلقة  مازالت  املا�سية  اأ�سواق  من  الكثري  لكون  االآن 
من  ت�سكله  ومــا  ال�سحي  احلجر  ـــراءات  اإج ب�سبب 
التقيد  عدم  ظل  يف  مرتاديها  �سحة  على  خطورة 
باإجراءات الوقاية من فريو�ص كورونا، يف حني �سرع 
بع�ص اأرباب العائالت يف �سراء االأ�ساحي من املوالني 
مبا�سرة دون اللجوء اإىل ال�سوق وهي عادة اإنت�سرت 
خالل ال�سنوات الفارطة من اأجل تفادي التنقل اإىل 
ظل  يف  خطورة  من  ت�سكله  ما  مع  خا�سة  االأ�ــســواق 

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

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

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

�سامح �سورية 
�سعدي م�سعودموفق الوردي033322219

او�صن ليلىبورزان لويزةم�صتي �صمراء033268527
مراد حممد مهديبوغبال ونا�صة033201352

033333203
بلوني�ض �صمري 
290332451

حمادي ح�صام الدينبلحاج اأمريةم�صتاري حممد
033898236

خماري عمار
033370259

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

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

اأبركان وفاء
ليتيم عمربلولة ح�صينة033323439

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

بورا�ض رحمة--بعزي هيبةبن يو�صف وفاءروبعي �صربينةرجيمي �صعيد033289312

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

بريكةنقاو�ضمروانةاآري�ضعني التوتةباتنةالتاريخ

مرادي �سالح ك�سيدة باتنةالثالثاء  30 جوان  2020
زروال جميلةعابد المية يزة نور الهدىقوارف نا�صر 033224878

033376840
مراح حافظ

033396395

بعدما اأ�سبحت ت�سهد اكتظاظا رهيبا.. 
املتاعب املادية تلقي بظاللها على العائالت ..

احلافـــالت �شبب يف تف�شي فيــرو�ض كــورونـــا ببـاتنـة

فوزية.ق

اإطالق م�شابقة لأح�شن واأنظف حي ببلدية اأولد فا�شل
اأطلق، فاعلون يف املجتمع املدين على م�ستوى 
م�سابقة  باتنة،  بوالية  فا�سل  اأوالد  بلدية 
البلدية  م�ستوى  على  حــي  واأنــظــف  اأح�سن 
البلدي  املكتب  مــن  مبــبــادرة  جـــاءت  والــتــي 
�سفحة  مع  بالتن�سيق  بخري  الدنيا  جلمعية 

دوفانة اأنفو.
تخ�ص  التي  امل�سابقة  هذه  اإطــالق  وتزامن 
ــبــلــديــة،مــع ذكــــرى عيد  جــمــيــع اأحـــيـــاء ال
للخام�ص  املــ�ــســادف  والــ�ــســبــاب  اال�ــســتــقــالل 
جويلية من كل عام، حيث من املنتظر اأن يعلن 

عن ا�سم احلي الفائز ع�سية هذه املنا�سبة.

بدورها  القــت  التي  املــبــادرة  هــذه  وتهدف 
املجمعات  قاطني  من  واال�ستح�سان  االإقبال 
اجلمعوي  العمل  ت�سجيع  اإىل  ال�سكنية، 
خالل  من  االإيجابية  املناف�سة  روح  وتنمية 
البيئة  على  املحافظة  �ــســرورة  على  احلــث 

والتح�سي�ص باأهمية جمال املحيط.
امل�سابقة،  هـــذه  ــاأن  الــ�ــس ذات  يف  وعــرفــت 
م�ساركة ملحوظة من قبل ال�سباب املتطوعني 
بالن�سبة  ال�سيما  امل�سابقات  بهذه  املهتمني 
تنظيف  حمالت  تنظيم  على  تعودوا  للذين 

وا�سعة مت�ص يف الغالب معظم االأحياء.

هذه  ـــالق  اإط يف  القائمون  ــد  وج بــدورهــم 
على  االأحـــيـــاء  �ــســكــان  ت�سجيع  املــ�ــســابــقــة، 
التوعية  اأجل  من  االأخرية  هذه  يف  امل�ساركة 
من  لالأحياء  جمالية  مل�سة  اإعطاء  باأهمية 
املواطنني يف تنظيف االأحياء  اإ�سراك  خالل 
ولفت انتباه املتطوعني اإىل �سرورة املناف�سة 
العديد  اهتمام  القــت  اأنــهــا  خا�سة  بينهم، 
تزامنت  والتي  البيئي  واملتابعينلل�ساأن  منهم 
مع فرتة احلجر ال�سحي على اعتباره فر�سة 

مواتية للتفرغ لعمليات التنظيف والتطهري.
عبد الهادي. ب ح. ب

ف.ق



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

ردود

نظرتان بعني واحدة":  املبدعة رونق قانة/ باتنة وم�شاركة " 
ن�ص ب�سيط جدا فيه حماولة لكتابة ال�سعر، نن�سح �ساحبته بقراءة ال�سعر 

ب�سكل مكثف، فلي�ص ال�سعر جمّرد ر�سف للكلمات ذات الرّنة املت�سابهة.

اأحلم باأن اأ�شبح طياًرا":  املبدع همام حممد اجلرف وم�شاركة " 
ة جميلة لالأطفال تتمّيز باأ�سلوب ان�سيابي م�سّوق، ت�ستحق الن�سر  ق�سّ

املبدعة ق�شري الرمي�شاء/  ميلة وم�شاركة "مات ولدي ":  
كما  اجلميل،  باأ�سلوبها  وننوه  �ساحبتها،  يدي  على  ن�سّد  جدا  رائعة  ة  ق�سّ
نن�سحها بتجنب بع�ص االأخطاء النحوية مثل قولها )مل تقوى( و�سوابها ) مل 
تقو( الأّن مل جتزم الفعل امل�سارع املعتل االآخر بحذف حرف العّلة. وكذلك قولها 

)يدي اأبوه( و�سوابها )اأبيه( الأّنه م�ساف اإليه )مثتى( يجر بالياء. 

داعبني الودق يف اأم�سية ليلي 
كاأنه يذيقني من لذة ذكرياتي

 ويعيل دمع عيني 
ذلك الدمع الذي جف كحرب قلم 

كان ينت�سلني من لوعة قلبي 
تال�ست عني اأكوام من االأمل 

خلفها املا�سي 

لكني اأبيت الن�سيان والزالت 
�سهام ال�سوق تخرتق جويف

هجرت جزر العذاب واأنا
 اأمللم بقايا كربيائي 
فاأي الق�سيد ينظم 

ليعتق روحي وبقبلة
بريئة يلثم اأو�سايل 

ليِ  اأَْو�ساينيِ  ُقْل  للجَناحيِ   الذي  بالو�سْ
ناين اأَهواكيِ  اأُّمي  وطرْيُ   ال�ّسوقيِ اأ�سْ
ي  َنى َغماًما يف ُرَبى وَجعيِ احَلْجُر  اأ�سْ

ْن    اأْرجاءيِ  حْتَنانيِ  ُل  الَغيُث ميِ َقْد َينزيِ
ْبحيِ   ُم�ستاٌق    َك�َسْو�َسَنٍة والّطرْيُ  ليِل�سُّ

ق ال�ّسم�ُص يْلُه   فْوق   اأْفَناين اإْن ُت�ْسريِ
َنا  �ُص الّنوُر يف   اأ�ْسالءيِ   عْتَمتيِ َقْد  َيْهميِ
ريريِ   الذي   تْهواُه     عْيَنانيِ ْثَل  ال�سّ ميِ
ًفا  ُج  ُمْعتكيِ ي   َيجليِ�ُص  احَلالاَّ يف ُبْرَدتيِ
ْبَياين بنْيَ  املَقاماتيِ   يْغدو    جّل    تيِ

االأ�َسى  َيهوى  الذي   " يديِ  "ليُِكفيِ ليِ  ُقْل 
ال َعجيِ

�َساُه   واالأْحزاُن    َتْهواينيِ  َماطاَب   مَمْ
ــْدريِ    ــَغ ــال ـــــذي     بيِ ـــاُء   ال ـــَوب ــــاَل  ال َط

اأَرهَقني
ْيًفا َثقياًل  على    َبْحري  و اأْوزاين �سَ

الـــّريـــُح   والغرباُن    ــُف    ــْعــ�ــسيِ َت َقـــْد 
ي  تْرُقُبنيِ

يُط  امليِ�ْسُك     اأَْكَفاين بنْيَ املَنايا    َيخيِ

الــّتــمــريــ�ــصيِ     ُحــــْجــــَرةيِ  والــــَبــــنْيُ يف 
َلٌة مْق�سَ

اّلينيِ  ي نزيف اجَلَوى يف قْلبيِ    خيِ يهميِ
َدٌة ا�ْسَتْهرَتَ  القْوُم  واالأْجواُء      ُمْرعيِ

والّرْكُب َتْغ�َساُه   اأمواٌج    وَتْغ�َساين
ــاَر     ــطاَّ اُء     اَل   َع ـــــــداَّ ــَل  ال ــَح ــْف ــَت ــسْ ا�

ُذين ُيْنقيِ
ْلُتُه  اجَلاين مُّ   َيْقُفو ُخَطايا    خيِ وال�سُّ

ــعــوُد     ـــيِّ  ذاَك ال ـــاحَل ــــــاَد     بيِ ـــا ع َم
ُبَنا  ُيْطريِ

ــي  َعـــْذَب     ــبيِ ـــُة   الـــّنـــاييِ  ُتــ�ــسْ اَل  َبـــحاَّ
اينيِ  اأَحْلَ

َقُه  ي    و�سْوُت    االآهيِ   اأَراَّ َهَذا  َقري�سيِ
ـــْزَن  ــو ُح ــُل ــْت ــَط  احَلـــــْرُف  َي ــاَق ــساَّ ــا� ف

ْجداين ويِ
ي    َدْمـــًعـــا      ـــــرُثيِ ـــــْن ـــــــــــاُه     اَل   َت اأُماَّ

ي َعتيِ اأَ�ْسريِ بيِ
ْوُت  وال�سّ َدى     الـــــراَّ َرْكـــُب   ــلاَّ  َح اإيِْن 

َناَداينيِ 

رْبيِ    ال�سّ بيِ الــــذي      ــاُب     ــَب ــُع ال َذاَك  
ُرُه اأَخْمُ

اينيِ  ي واأَْغَفى    الّداُء    ُرباَّ ُمْذ َزاَغ َلْوحيِ
َيًة َنا َعْطًفا    واأُْمنيِ َيا َمْن    َوَهْبتيِ   الدُّ

يٌد     َوَربُّ   العْر�صيِ   �َسّماين اإيِينِّ  �َسهيِ
ُاّماُه  اإيِيّن  دَعْوُت    اهلَل    يف   َوَجٍل

ــا  ..  ــَواَه ــْث ـــديِ    م ـــْل ـــةيِ   اخُل يف   َجـــناَّ
. َفَتْلَقاينيِ

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

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

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

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

د.�سريط نبيل/ ب�سكرة

مْرثيُة طبيٍب اأ�شيَب باِلَعْدوى 

�سريط نزهة/ مع�سكر
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خاطرة
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نراه  وحني  ــادرا،  ن اإال  نــراه  نكن  مل 
خوف  مــن  خمتلطة  م�ساعر  تتملكنا 
ورغبة يف ال�سحك وحزن، كان يدخل 
ليال حممال بكي�ص من القما�ص، مل نكن 
الردهة،  يف  يتمدد  يحوي،  ما  نــدري 
ذراعيه  با�سطا  االأ�سعث،  راأ�سه  مطرقا 
املو�سمتني بر�سومات غريبة، واأكرث ما 
الكبريتان،  قدماه  فيه،  االنتباه  يلفت 
غريب،  ب�سكل  �سخمتني  كانتا  فقد 
مل  والــتــورمــات،  بال�سقوق  ومليئتني 
نكن نعرف �سبب ت�سكلها بذلك ال�سكل، 
ولكنها كانت تثري فينا الرعب، بخا�سة 
تثري  كما  ــاء،  ــدم ال منها  ت�سيل  حــني 
�سحكنا اإذا بدت فيها تورمات جديدة، 
فت�سري �سبيهة بحبات بطاطا �سخمة.

الأنه  كثريا؛  اهتماما  نعريه  نكن  مل 
ي�ساركنا  اأو  اأ�سال،  يجال�سنا  يكن  مل 
حول  نقيمها  كنا  التي  ال�سمر  حلقات 
املدفاأة ال�سغرية، كان ينزوي يف زاوية 
هناك يف املطبخ ليزدرد بع�ص الطعام، 
ثم يدخل اإىل غرفته لينام، ويف الغد 

يخرج مبكرا قبل اأن ُيرفع االأذان.
تركوا  الذين  اإخوتي،  اأ�سغر  كنت 
قرية  يف  يــعــمــل  اأكـــربنـــا  املـــدر�ـــســـة، 
بعيدة، واالأو�سطان مي�سيان يومهما يف 
الت�سكع، مل يكونا ميتثالن الأوامر اأمي، 
مع  اإال  يعودان  وال  �سباحا  يخرجان 
مالب�سهما  امتالأت  وقد  الظالم،  حلول 
�سبب  اأفهم  اأكن  ال�سجائر، مل  برائحة 
ت�سرفاتهما  �سبب  وال  امتثالهما،  عدم 
من  م�سدوها  كنت  ولكنني  الرعناء، 
اإال يف  نــــراه  الــــذي ال  ــل  ــرج ال ذلـــك 

الظالم.
مــن هو  ـــرف  اأع اأكـــن  اأين مل  ـــر  اأذك
ومل  املدر�سة،  اأدخل  اأن  قبل  بال�سبط 
يتبادر اإىل ذهني ال�سغري اأن اأ�ساأل عنه، 
الأين  عنه،  تكلمْت  اأمــي  اأن  ــر  اأذك وال 
كنت اأنام مبكرا، ومل ي�سادف اأن راأيُته 
دخلُت  بعدما  اإال  لوجه،  وجها  هكذا 
مدر�سنا  منا  طلب  حني  املدر�سة،  اإىل 
اأن ُنعلم اأولياء اأمورنا باحل�سور، عدُت 
اأمي  �ساألُت  الــويل،  معنى  اأفهم  ال  واأنــا 
كل  اأو  االأب،  هو  الويل  اأن  فاأخربتني 
�ساألتها  وحينها  رعايتنا،  يتوىل  من 

بعد  يل  قالت  اأبــي؟  واأيــن  باندها�ص: 
الظالم  تاأملتني بحزن: حني يحل  اأن 

�ساأريك والدك.
ــريا وبــ�ــســغــف، وحــل  ــث ــتــظــرت ك ان
الطعام  جفنة  اأمــي  وو�سعْت  الظالم، 
ــي،  اأب ــيء  جم بعد  اإال  االأكـــل  فــاأبــيــُت 
ركبتها  على  غفوت  طال،  االأمــر  ولكن 
ذلك  وجــدُت  ا�ستيقظُت  وحني  قليال، 
الــرجــل الــغــريــب ممـــددا هــنــاك غري 
كاأنها  قدميه  اإحدى  اأ�سهر  وقد  بعيد، 
بالفزع،  �سعرت  نحوي،  موجه  مدفع 
لقد  اأمي،  عن  الأبحث  ب�سرعة  ونه�ست 
كانت بجنبه، تلف له قدميه بلفافة، 
وقالت  نحوي،  توجهْت  فرغْت  وحني 
يل ب�سوت منخف�ص: ذلك هو اأبوك..

منه  يريد  املدر�ص  اأن  ــربه  واأخ اذهــب 
احل�سور غدا.

االقرتاب،  واأبيت  بالرعب،  �سعرت 
راأيته  ــزع،  ــف ال على  يبعث  فمنظره 
ــرتاب،  ــالق يــحــرك يـــده ويـــدعـــوين ل
مددت  بيدها،  تدفعني  كانت  واأمـــي 
خطواتي وج�سمي يرجتف، ولن اأن�سى 
كانت  الــتــي  املنك�سرة  الــنــظــرة  تلك 
حني  ــايف،  ارجت ي�سهد  وهــو  عينيه،  يف 
التحرك،  ا�ستطاع  بالكاد  اقــرتبــت، 
بني  اأ�سهق  واأنــا  بعمق،  احت�سنني  ثم 
ال  هام�ص:  ب�سوت  يل  قــال  ذراعــيــه، 

تخف بني، ال تخف..
بللت  التي  الــدمــوع  تلك  اأن�سى  لــن 
بكاء  �سبب  حينها  اأفــهــم  ومل  كتفي، 
معي  ذهابه  عدم  �سبب  اأفهم  ومل  اأبي، 
يحبني،  ال  اأنه  وظننت  املدر�سة،  اإىل 
واأن جارنا امل�سن الذي ذهب بدال منه، 
يحبني اأكرث، ولكنني اليوم عرفت كل 
�سيء، وعرفُت �سبب تورم اأقدامه التي 
كانت تثري �سحكنا، لقد كان اأبي ي�سري 
اأفواهنا  يومنا،  قوت  لنا  ليوفر  حافيا 
لي�سرت  املجال  له  تف�سح  مل  ال�سرهة 
املحرتقتني  باجلراح،  املثقلتني  قدميه 
من  لنف�سه  يلتفت  يكن  مل  الكد،  من 
كذلك،  ومـــات  حافيا،  عــا�ــص  اأجــلــنــا، 
واأورثنا ذكرى قدميه امل�سققتني اللتني 

دفن فيهما كثريا من اأحالمه واآالمه.  

ريف ما دام يف  االأقالم ال تتوقف عن ال�سّ
الّنف�ص نب�ص وعلى كوكب االأر�ص حّي ي�سعى، 

ومن طبع االإن�سان وطبيعته حّب التغيري 
والتجديد، وعدم الثبات على َن�َسق واحد واإال 

�سعر بالركود، فهو مثل املاء الذي يكمن فيه 
�سّر احلياة، اإذا جرى كان عذبا م�ست�ساغا نافعا 

ن وننت ريحه، كما  للكائنات واإذا توقف وركد اأَ�سيِ
قال ال�ساعر العربي القدمي: 

اإين راأيُت وقوَف املاء يف�سدُه * * اإيِْن �َسال 
بيِ  َطاَب َواإْن مَلْ َيْجريِ مَلْ َيطيِ

وكذلك االإبداع واالأدب هو يف كّل يوم 
يبحث عن اجلديد، وملا ظهرت و�سائل التوا�سل 
االجتماعي، ظهر نوع من االأدب واالإبداع �ُسّمَي 

باالأدب التفاعلي، وهو ا�سم على م�سّمى، فقد 
يكون الكاتب ال يفكر يف كتابة �سيء ثم يقراأ 

ا اأو حديثا اأو من�سورا من املن�سورات التي  ن�سّ
ُتْن�َسر يف كّل )وم�سة( ب�سر، فيعّلق على ذلك 

ا موازيا، وقد يتاأثر مبا قراأ فيكتب  ويكتب ن�سّ
ا اآخر على هام�ص الّن�ص االأّول فياأتي مبا  ن�سّ

يبهر ويده�ص. 
واأحيانا يطرح اأحد املدّونني مو�سوعا للّنقا�ص 
اأو حديثا للحوار وجتاذب اأطراف الّراأي، فيعّلق 

من يعّلق وينتقد من ينتقد، ويتدخل من يتدّخل، 
فينتج عن كّل ذلك اأدب رائع جاء عفو اخلاطر 

ارجتاال، بغري مراجعة اأو متحي�ص، ثم ميكن 
بعد ذلك الأ�سحابه التعديل واالإ�سافة والتغيري، 

ورمّبا حدث �سجال بني �ساعرين واأكرث فيخرج 
من ذلك ق�سائد رائعة لو اأّن ال�ساعر اأراد لها اأن 

تخرج يف تلك اللحظة ملا واتته وال طاوعته.
ال حت�سبوا التكنولوجيا والف�ساءات الرقمية 

كّلها �سرا اأو اأغلبها �سرا بل هي خري عميم، 
وفي�ص من االإبداع ال ينقطع، جند فيها اأحيانا 
ْذل من الكالم، وال�ساقط مما ي�سّمى  الغث والراَّ

كذبا وزورا )اإبداعا(، ولكن ما لنا وله )اأرخ�سوا 
االأ�سياء بالرتك (، فمعاملة بع�ص االإبداع 

كمعاملة الب�سائع اأحيانا اأمر يجدي وينفع، 
ويفرز ويغربل، وال يبقى على �سفحة االإبداع 

احلي، الذي يبعث النا�ص من رقادهم؛ اإال ما كان 
طيبا نافعا واإن قّل.

َينَفُع  َما  ا  َواأَماَّ ُجَفاًءۖ   َفَيْذَهُب  َبُد  الزاَّ ا  " َفاأَماَّ
ا�َص َفَيْمُكُث يفيِ ااْلأَْر�صيِ " الناَّ

كربياء اأنثى
الأدب التفاعلي وجتّدد الإبداع

دليلة مك�سح/ باتنة

هم�ضة

هنا ك����ان  ل��ي��ت��ه 

م�صاركات �صتن�صر

عبد اهلل اليل



...يتبع

نور  ب��ربل��ني  اجل��زائ��ر  �صفري  ب���ادر 
الر�صامة  تكرمي  اىل  ع��وام  الدين 
االأملانية بيتينا هاينان عيا�ض التي 
7 جوان عن عمر يناهز  توفيت يف 
بذكرى  اأ���ص��اد  حيث  �صنة  ال�82 
"ي�صهد عملها على االرتباط  فنانة 
اجلزائر  مع  اأقامته  ال��ذي  القوي 

و�صعبها".
تعزية  ر�صالة  يف  ال�صفري  وا���ص��ار 
القيمة  اىل  الفنانة  لعائلة  وجهها 
هاينان  بيتينا  لر�صومات  الفنية 
مائية  "ر�صومات  يف  املتمثلة  عيا�ض 
بال�صوء  ومفعمة  متلألئة  باألوان 
مرتبطة  كانت  التي  اجلزائر  مثل 

بها ب�صدة.
التي  ق��امل��ة  منطقة  خ��ل��دت  حيث 
زوجها  مع  طويلة  لفرة  بها  عا�صت 

الراحل عبد احلميد عيا�ض.

يف  ع��ي��ا���ض  ه��اي��ن��ان  بيتينا  ول���دت 
باأملانيا  ب�صولينغن   1937 ع���ام 
والتحقت مبدر�صة الفنون اجلميلة 
يف كولونيا قبل اأن توا�صل درا�صتها 
و�صوي�صرا  ال�صويد  مثل  دول  يف 
االأوىل  اأعمالها  وعر�صت  والرنويج 

عام 1955.
راأ���ض  م�صقط  ق��امل��ة،  اإىل  انتقلت 

زوجها عام 1963 و يف عام 1968، 
للفنون  ال��وط��ن��ي  املتحف  ا���ص��رى 
اأول  العا�صمة  اجلزائر  يف  اجلميلة 
ويف  عيا�ض  هاينان  بيتينا  اأعمال 
اجلائزة  على  ح�صلت   1976 عام 

الكربى ملدينة اجلزائر.
و يف عام 1992 مت عر�ض 120 من 
لوحاتها يف املتحف الوطني للفنون 
اجلميلة يف اجلزائر العا�صمة قبل 
الثقافية  اجلائزة  منحها  يتم  اأن 
يف  املجتمعية  �صولينجني  ملوؤ�ص�صة 

بادن بعد ذلك بعام.
تقدمي  مت  فقد   2004 عام  يف  اأم��ا 
ث���اين اك���رب م��ع��ر���ض الأع��م��ال��ه��ا يف 
اجلزائر العا�صمة، ويف �صنة 2018 
مت عر�ض �صور بيتينا هاينان عيا�ض 
يف مائة معر�ض فردي وجماعي يف 

اأوروبا واأمريكا واأفريقيا.

باتنة

ديبون،  يا  ترتاح  اأن  عليك   "
م�ساء  القرا�سنة  ــوة  رب �سرنى 
ب�سيدي  اجلنود  و�سينزل  الغد، 

فرج "         
           

كافيار مهند�س �الحتالل �لفرن�صي. 
مدخل �إىل )�لّديو�ن �الإ�صربطي(:

�سبه  الــقــراءة  مــن  اأ�سبوع  بعد 
ــّديــوان  )ال لــروايــة  املتوا�سلة 
االإ�ـــســـربطـــي( لــعــبــد الـــوّهـــاب 
بجائزة  فازت  والتي  عي�ساوي، 
بذلك  واأدخلت   ،2020 البوكر 
الفائزين  �سجل  يف  ــر  ــزائ اجل
بهذه اجلائزة ذات البعد العاملي 
واأنا  القول  اأ�ستطيع  ؛  مّرة  الأّول 

عداء:  اأتنّف�ص ال�سّ

�الأنفا�س.."  تقطع  رو�ية  " �إنّها 
رواية  تاريخّية بامتياز كما قال 
الّدكتور  الناقد  االأ�ستاذ  فيها 
اأجــزم  ال  لكن   ، بحري  االأمـــني 
معه اأّنها اأّول رواية تاريخّية يف 
اجلزائر الأّن احلكم يف مثل هذا 
م�سح  اإىل  ويحتاج  ن�سبّي  االأمــر 
دقيق و�سامل. هي رواية تتزّين 
لك من اأّول وهلة مثل عرو�ص يف 
بقراءتها  تغريك  جلوتها،  ليلة 
وميكن  وعــنــيــف،  فــاتــن  ب�سكل 
فاح�سة،  قــراءة  بعد  اأقــول  اأن 
التفا�سيل  كّل  يف  خاللها  نب�ست 
عبد  ــروائــي  ال اأّن  والــّدقــائــق؛ 
بناء  الوّهاب عي�ساوي متكن من 
معمار روائي قوّي اإىل حّد بعيد، 
والفجوات  الثغرات  بع�ص  رغم 
ــغــرية يف بــعــ�ــص زوايــاهــا  الــ�ــسّ

املرتامية االأطراف.
ــّروايــة اطلعت يف  ال اأقـــراأ  واأنـــا 
الق�سرية  اال�ــســرتاحــة  فـــرتات 
عنها،  ــب  ــت ك ـــا  م بــعــ�ــص  ــى  ــل ع
وا�ستمعت اإىل بع�ص الت�سجيالت 
املرئية التي حتّدث فيها املوؤّلف 
بذله  ومــا  ــة  ــّرواي ال معمار  عــن 
ــد، ورمّبـــــا كانت  ــه مـــن ج فــيــهــا 
حولها  اإثـــــارة  ــقــاط  ــّن ال اأكـــرث 
العثماين  )احلــكــم  ق�سّية  هــي 
للجزائر(، الذي اعتربته بع�ص 
احتالال،  ــة  ــّرواي ال �سخ�سّيات 
تاريخا  االآخر  بع�سها  واعتربه 
واحل�سارة  العزة  ميثل  جميدا 
االإ�سالمية  التليدة وُيَعّد تاريخا 
بامتياز،  اجلــزائــر  بــه  تفخر 
وهناك من حّمل الكاتب خطايا 
للجزائر  املعادية  ال�سخ�سّيات 
العريق،  الــعــثــمــاين  ــتــاريــخ  وال
بع�ص  يف  عــلــى  رّد  والــكــاتــب 
اإال  ذلك  اإن   وقال  ت�سريحاته، 
خمتلفة  اآراء  جملة  مــن  راأي 
من  واحــد  �سخ�ٌص  وزره  يحمل 
بني خم�ص �سخ�سّيات رئي�سة يف 

الّرواية، وال �ساأن للكاتب به.
وكالم املوؤّلف �سحيح اإىل حّد ما 
لكّنه يحمل هو اأي�سا وزر اختيار 
هذه ال�سخ�سّيات، واإعطائها دورا 
ما يف روايته يكرب اأو ي�سغر، لكّن 
موقف  ــه  ذات حــّد  يف  االختيار 
منه،  ل  التن�سّ ميكنه  ال  للكاتب 
ــول يف يقني بعد  اأق ورغــم ذلــك 
االنــتــهــاء مــن قـــراءة الــّروايــة 
كاملة؛ اأّن عبد الوّهاب عي�ساوي 
حاول اأن يطرح اأمام القارئ بكّل 
ــة و�ــســدق وجــمــوح خيال  ــان اأم
املتناق�سة،  االآراء  معظم  اأي�سا 
الـــتـــي تـــوّلـــدت مـــن مــ�ــســاركــة 

الفرتة  يف  املت�سارعة  االأطــراف 
التي عاجلتها الّرواية.. ! 

   
مع �لعنو�ن )�لّديو�ن �الإ�صربطي(:  

هذا  ملاذا  وحمرّي،  غريب  عنوان 
العنوان بالّذات..؟ 

يكون  اأن  املفرت�ص  من  اجلــواب 
القارئ  يجده  وال  الــّروايــة،  يف 
حتديدا  الثالث  الق�سم  يف  اإال 
والثمانني  الرابعة  فحة  ال�سّ يف 
كان  لــكــن   ،)184( املــئــة  بــعــد 
ال�سفحات  يف  اإ�ــــســــارات  ـــه  ل
حيث  مــن  خ�سو�سا  ال�ّسابقة، 
اجلزائرّية  العا�سمة  ت�سمية 
)البطل/ قبل  من  باإ�سربطة، 
ميثل  الــذي  كــافــيــار،  ال�سرير( 
الروؤية القامتة )روؤية املحتل(، 
االأول  املــخــّطــط  كـــان  واّلـــــذي 
للمنت  وفقا  اجلزائر،  الحتالل 

الّروائي..!
لة  مف�سّ قراءة  العنوان  يف  ولنا 
ــعــني فــيــهــا بـــ�ـــســـيء من  ــت ــس ــ� ن
اإىل  اأميل  ال  التي   ، ال�ّسيمائّية 
واإمنا  ا�ستخدامها،  يف  االإ�سراف 
اإليها  اال�ستناد  على  ي�سجعنا  ما 
ظالل  وجـــود  هــو  ي�سريا  �سيئا 
الّنقدي  امل�سطلح  لهذا  تراثية 

يف موروثنا االأدبي .  
وهلة  الأّول  ــوان  ــن ــع ال داللــــة 
توحي باأّن املو�سوع خارج الواقع 
اجلزائري وحتى العربي، ورمّبا 
خ�سو�سا  للقارئ،  ت�سليل  فيه 
ذلــك الــنــوع مــن الــقــّراء الذين 
مييلون  ال  الــذيــن  )مثلي(،  هــم 
الــروايــات  قــــراءة  اإىل  كــثــريا 
بعد  ولكن  الغربّية،  التاريخّية 
الــقــراءة  مــن  �سفحات  ب�سعة 
املو�سوع  اأّن  ــارئ  ــق ال يكت�سف 
ــة  ــّدرج ــال ـــر ب ـــزائ يــخــ�ــّص اجل
 100 مــن  اأكـــرث  وبــعــد  االأوىل، 
اأبــطــال  اأحــــُد  ينبئه  �سفحة 
)مدينة  اإ�سربطة  اأّن  الــّروايــة 
اجلزائر  هي  والقتال(،  ال�ّسالح 
القرا�سنة  )ربــوة  اأو  العا�سمة 
اأخــرى،  ــّرات  م يف  ينعتها  كما   )
الت�سمية  هذه  انطباق  اأرى  وال 
عليها على االأقل من حيث حجم 
الّدامية  الع�سكرية  االأحـــداث 
التي جت�ّسد ذلك داخل الّرواية، 
الّرواية  �سخو�ص  اأحــد  اأّن  كما 
بذلك  �سّماها  ــذي  ال )كافيار( 
مل يلّح على هذه الت�سمية اإال يف 

مقت�سب،  وب�سكل  الثالث  الق�سم 
و�سذرات اأخرى هنا وهناك.

هذا  يــتــوّقــع  نف�سه  ــكــاتــب  وال
القارئ  من  للعنوان  اال�ستغراب 
ــتــي ميــكــن اأن  ــاوؤالت ال ــس ــ� ــت وال
ــدور يف ذهــنــه، ولــذلــك يجعل  ت
ـــروايـــة  ــّيــات ال اأحـــــَد �ــســخــ�ــس
العنوان  هذا  يقراأ  االأ�سا�سّية؛ 
واية ويطرح مثل هذه  داخل الراَّ
يقول  عندما  وذلك  الت�ساوؤالت، 
بل�سان البطل ديبون �ص 184 :

متنا�سيا  ال�ّسطح  اإىل  واأ�سعد   "
ــعــنــوان  مـــا قــــراأتــــه، وظــهــر ال
ــاأة يــحــا�ــســرين: الــّديــوان  ــج ف
الــذي يحويه  مــا   . االإ�ــســربطــيُّ
الــكــتــاب ؟ هــل هــو �سرية  ذلـــك 
ثقافة  ورمّبا  ؟  اإ�سربطة  ملدينة 
ت�سمل  ــى  حــّت تت�سع  �ــســديــقــي 
غر�ص  ومــا   ! القدمي؟  التاريخ 
رجل ق�سى جزءا من حياته يف 
تاريخ  على  يّطلع  اأن  اإفريقية 
اليونان؟ هل يقارنهم باالإجنليز؟ 
ثّم  بــعــيــدة  املــقــارنــة  بـــدت يل 
هو  نعم  جلّيا.  االأمر  يل  تراءى 
كذلك، االإ�سبارطيون كانوا اأ�سبه 
اأّمة  اإفريقّية.  يف  بالعثمانيني 
ال�ّسالح،  قــّوة  على  اإال  تقوم  ال 
كّل  ميتلك  من  فقط  واالأتـــراك 
اأّما العرب فلم يكونوا اإال  �سيء، 

عّماال يف مزارعهم.."       
هو  العنوان  يف  اأعجبني  وممــا 
الغالف  على  كتابته  طريقة 
ـــــّديـــــواين(، وقــد  بـــاخلـــّط )ال
باأّنه  الـــّديـــواين  اخلـــّط  عــرف 
امللوك  بــه  يكتب  الــذي  اخلــّط 
فكان  دوايينهم،  يف  العثمانيون 
ــاء من  ــح ـــرب اإي اخلــط رمبــا اأق
اإىل  باالإ�سافة  نف�سه،  العنوان 
�سورة الغالف التي متثل حادثة 
زعم  والــتــي  ال�سهرية  املــروحــة 
الــّداي ح�سني �سرب  اأّن  الــرواة 
فيها القن�سل الفرن�سي )دوفال( 
باملروحة عندما رّد عليه ب�سوء 
اأدب، ملا �ساأله عن تاأخر بالده يف 
ت�سديد ديون اجلزائر، ويف هذه 
الّلوحة اإيحاء كبري اإىل مو�سوع 
الــــّروايــــة اأكــــرث مـــن الــعــنــوان 
نف�سه، رمّبا كان يف العنوان وقع 
الكاتب  اأّن  اإال  ممّيز،  مو�سيقي 
كان باإمكانه ابتداع عنوان اأكرث 
ــوان  ــّدي ــاء مــن )ال ــح داللـــة واإي

االإ�سربطي(
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دخال امليدان ال�سينمائي واأديا اأغنية "حلمام يل ربيتو"

يك�صف التواأمان اأمني واإ�صلم كموين  
�صاحبا 28 ربعيا من والية باتنة عن 
�صغفها يف اإعادة االأغاين اجلزائرية 
ودخولهما  منها،  الراثية  خا�صة 
امليدان ال�صينمائي بعديد االنتاجات 
اإىل  وال��درام��ي��ة،  منها  الكوميدية 
البحرية  بالهند�صة  ولعهما  جانب 
يقيمان  اجلامعة،  يف  لهما  كتخ�ص�ض 
االآن بدولة قطر ويعملن يف اخراج 
النور  �صرى  التي  االأع��م��ال  بع�ض 
يل  "حلمام  اأغ��ن��ي��ة  وع���ن  ق��ري��ب��ا، 
تاأديتها  ب��اإع��ادة  قاما  التي  ربيتو" 
احلجر  فرة  اأثناء  ع�صري  باأ�صلوب 
م�صاهدات  ح�صدت  فقد  ال�صحي، 
تاأليف  على  التواأمان  ويعمل  كثرية 

اأغاين خا�صة بهما م�صتقبل.
عن  ك��وم��وين  اأم��ني  ال�صاب  يتحدث 
بقوله:  الغنائي  الفن  مع  بدايتهما 
هاويني  كنا  اجلامعة  اأي���ام  منذ   "
للغناء وكنا نقدم حفلت غنائية يف 
االقامات اجلامعية كل نهاية اأ�صبوع، 
نلقي  كنا  حيث  جيدا،  ذلك  اأتذكر 
احلا�صرين  طرف  من  كبريا  اعجابا 
فاإن  وبالطبع  الذين ثمنوا موهبتنا، 
فيها  ترعرعنا  التي  الفنية  للعائلة 
الف�صل يف ذلك، واأق�صد بذلك اأن اأبي 
كان فنانا ت�صكيليا "نحاتا" اإىل جانب 
كونه م�صورا اأي�صا، ما جعلنا نكت�صب 
منه  حب الفن، كانت اأجواء عائلية 
والدانا  خطى  وعلى  مذهلة،  فنية 
�صتى  يف  التجريب  يف  البدء  قررنا 
املجاالت. كالغناء والت�صوير، وحتى 

نرك ب�صمتنا الفنية اخلا�صة".
وعن اإعادة اأغنية "حلمام يل ربيتو" 

حممد  ال�صعبية  االأغ��ن��ي��ة  لعملق 
مت  اأن��ه  اأم��ني  الفنان  فاأفاد  العنقى، 
االت��ف��اق م��ع اأخ��ي��ه اإ���ص��لم يف فرة 
تلحني  اإع��ادة  على  ال�صحي  احلجر 
كلماتها باأ�صلوب ع�صري، الأنهما قبل 
ذلك كانا م�صغولني بالعمل، من خلل 
املو�صيقي،  وال��ت��وزي��ع  اللحن  تغري 
يوما   15 منهما  ا���ص��ت��غ��رق  وال����ذي 
بالتقريب، من التوزيع اإىل الت�صجيل 
م�صيفا  واملا�صرينج،  امليك�صاج  اىل 
وقد  جدا  مميزة  كانت  التجربة  اأن 
عرب  اطلقها  اأثناء  املتابعون  اأحبها 

قناة اليوتوب.
تراثية  اأغ���اين  اإع���ادة  فكرة  وع��ن 
جزائرية اأخرى يقول الفنان اأمني: 
"يف احلقيقة نعم، ننوي اإعادة بع�ض 
فنية  الأ���ص��م��اء  م�صتقبل  االأغ����اين 
المعة، حيث اأننا ن�صتغل على  اأغنية 
الراحل  للفنان  )الكوفر(الثانية 
اإىل  و�صولكونيج،  احلرا�صي  دحمان 
خا�صة  الأغ��ن��ي��ة  حت�صرينا  ج��ان��ب 
االإن�صان  تخدم  اإن�صاين  بطابع  بنا 

وتقدمي  ذاته  فهمه  على  وت�صاعده 
موؤثرين  نكون  واأن  ملجتمعه  االأف�صل 
ايجابني فيهم، لكن ذلك ال يعني اأننا 
الراثي  اجلانب  يف  اأغانينا  نح�صر 
االحاطة  على  �صنعمل  ب��ل  ف��ق��ط، 
كما  ال��غ��ن��ائ��ي��ة،  االأل������وان  بجميع 
اأحيطكم علما اأننا نعمل على تاأليف 

اأول اأغنية لنا".
�صعوبة يف  اأنهما وجدا  اأمني  واأو�صح 
تاأدية االأغاين الراثية خا�صة واأنها 
اجلزائري  الفن  ق��ام��ات  م��ن  لقامة 
اأكرب تقع  "حت�ض مب�صوؤولية  مردفا: 
بنتيجة  نر�صى  ومل  عاتقك،  على 
حم���اوالت  ع���دة  ب��ع��د  اإال  االأداء 

ت�صجيل كثرية".
�صينمائي  كمخرج  اأمني  ويعمل  هذا 
يف  ب�صرية  موؤثرات  كفنان  واإ�صلم 
ال�صركة التي يعملن بها، اإىل جانب 
 "lizapach" �صل�صلة  تقدميهما 
بطابع   2018 عام  عر�صها  مت  التي 

كوميدي. 

بادرت املكتبة الرئي�صية للمطالعة 
تزامنا  باتنة  بوالية  العمومية 
لعيدي  امل��خ��ل��دة  واالح���ت���ف���االت 
اطلق  على   ، وال�صاب  اال�صتقلل 
االأطفال  بفئة  خا�صة  م�صابقة 
افرا�صيا، اأين ن�صرت عرب ح�صابها 
امل�صابقة  اأن  بوك  الفاي�ض  اخلا�ض 
تخ�ض "االأن�صودة الثورية" من اأداء 
االأطفال دون حتديد �صن امل�صارك، 
من  الراغني  جلميع  مفتوح  اأنها  اأي 
االأطفال بامل�صاركة بتاأدية اأن�صودة 
من االأنا�صيد الثورية تعزيزا لروح 

وال�صهداء  للجزائر  االنتماء  حب 
والنفي�ض  بالنف�ض  �صحوا  ال��ذي 
اال�صتعمار  على  الق�صاء  الأج���ل 
الغا�صم وا�صرداد احلرية امل�صلوبة، 

وا�صرجاع ال�صيادة الوطنية.
اأن  ع��ل��ى  امل��ك��ت��ب��ة  اإدارة  ون��وه��ت 
ال��ف��ي��دي��وه��ات ال��ت��ي ت��ر���ص��ل عرب 
يجب  املكتبة  �صفحة  اأو  امل�صنجر 
ارفاق ا�صم ولقب وعنوان امل�صارك، 
كما مت حتديد اآخر اأجل ال�صتقبال 
جويلية  من  الفاحت  يوم  امل�صاركات 
اجلاري، يف حني �صيتم االعلن عن 

جويلية   5 يوم  الثلثة  الفائزين 
.2020

ملحقة  نظمت  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
م��ك��ت��ب��ة امل���ط���ال���ع���ة ال��ع��م��وم��ي��ة 
افرا�صية  م�صابقة  ب��اأم��دوك��ال  
مو�صوع  حول  للأطفال  الر�صم  يف 
الثورة، وقد حدد تاريخ 4 جويلية 
ال�صتقبال  اأج���ل  ك��اآخ��ر  اجل����اري 
املت�صابقني  نوهت  كما  امل�صاركات، 
م�صاركاتهم  ار���ص��ال  يتم  اأن  على 
مبكتبة  اخل��ا���ص��ة  ال�صفحة  ع��رب 

امدوكال.
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�سعوب )م(

الزبونللموافقة )م(

امل�سند)م(

يلح�ص نهاية)م(

طيب املذاق

ظامل
ال�سيء )م(

بيا�ص البي�ص 
)م(

اأر�سد

مقابلة

اإلهام حذاء )م(

مباح

اأ�سباب )م(

من احلروف

والدة )م(

جوهر )م(

نقي�ص دواء 
)م(

اأ�س�ص )م(

والد االأب

جمع اأ�سم )م(

الروؤوف )م(

الوثن

والدي

اأعرب

من اأالأع�ساء حاجز
اجل�سم )م(

اأ�ساند )م(

حول و�سنة 
)م(

اإجابة

قاطع )م(

والدتي

رمو جربي )م(

فاز

خوف ووجل 
)م(

�سجن خراب )م(

ثلثا دام

بيوت

كررنف�ص )م(

من احلروف

للم�ساحة �سريان )م(

م�ستمر

من اأع�ساء 
اجل�سم

اأمانات

رتبة ع�سكرية

رتبة ع�سكرية

دم جامد )م(البعري

نقي�ص باطل 
)م(

جمع م�سفاة

للتعريف

مكانة عثمانية

اأدخل

ريق

يعقب النهار

مادة قانونية 
)م(

ال�سجن

للتعريف

اإرتفعت 
حرارته

اأترك 

يطلقها الربكان 
الثائر

عقاب يف 
االإ�سالم

اأق�سط

من احلبوب

مت�سابهان

جمع املدينة 
)م(

اأدخل

للتخبري

جمع رائحة

لقيا�ص الطاقة 
)م(

عام و�سنة

للتف�سري نقي�ص باطل

اأ�سغال

5

4

1

2

3

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
التعريف:

الدولة العربية الوحيدة الذي ين�ص د�ستورها على اأن من 
�سروط الرت�سح ملن�سب رئي�ص اجلمهورية الديانة امل�سيحية؟

�ل�ضبكة �لعمالقة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من نوعية اأف�سل 
-)ميلغان(. 

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

ـ عمر بن اخلطاب .
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تف�شري خاطئ
امراأة �صكات بزوجها يف املحكمة كل ما تتعارك معاه 

يقوم بع�صها ع�صا �صديدا با�ض تربى
�صاأله القا�صي عن �صبب هذا الفعل الغريب؟

فاأجاب : هذا االأمر جائز ا�صتنادا اإىل االآية 
"واللتي تخافون ن�صوزهن فع�صوهن ..."

يع�صك  اهلل  �صاء  اإن  القا�صي  له  ق��ال 
اأي  ِع�صوهن  معنى   .. مكلوب  كلب 

ان�صحوهن
قالك القا�صي من كرثة ال�صحك حكم 

عليه ب� 80 ع�صة؟!.

اختبار
اإذا جاتك وحدة تخطبك خلوها

قوليلها اهلل يرزقك واحد كيما هو
اإذا فرحت اأقبلي وانت مغم�صة عينيك

تبلع  قدرت�ض  وما  وك�صرت  النح  و�صربت  �صكتت  اإذا 
ريقها

باب  تقفليلها  )ه��ك��ذا  م��ت��زوج��ة؟!!.  راين  قوليلها 
املحاولة من جديد(

قبل وبعد
هذه  اأنتظر  اأن��ا  عمري  ال�صاب:طول  ال���زواج  قبل 

اللحظة
البنت:هل تريد اأن اأذهب؟؟؟

ال�صاب:الالالالال
البنت:هل حتبني فعل؟

ال�صاب:اأكيد
ال��ب��ن��ت:���ص��وف ت��خ��ون��ن��ي م���ع بنت 

ثانية؟
يف  ه��ذا  اأفعل  اأن  ال�صاب:م�صتحيل 

حياتي 
البنت:هل تريد اأن مت�صك يدي؟

ال�صاب: اأكيد بكل فر�صة ممكنة
البنت:هل ت�صربني يف امل�صتقبل؟

ال�صاب:هل اأنت جمنونة؟؟؟
البنت:هل اأ�صتطيع اأن اأثق بك؟؟

ال�صاب: نعم
البنت: عمري؟!

بعد الزواج..اإقراأ من االأ�صفل اإىل االأعلى؟!

معلومات م�سلية

الروح

اأمثال �سعبية

االأك�سجني  من   ٪  25 رو�سيا  يف  �سيبرييا  تنتج   •
ممتدة  بــغــابــات  مليئة  كونها  ــامل،  ــع ال يف  ــود  ــوج امل
املتحدة  الــواليــات  م�ساحة  مــن  ــرب  اأك م�ساحة  على 

االأمريكية.
الذين  االأ�سخا�ص  فــاإن  جديدة  درا�سة  بح�سب   •
يحافظون  ال�سباب  حب  كرثة  من  �سبابهم  يف  يعانون 
من  اأطــول  ملدة  يكربون  عندما  ال�ساب  مظهرهم  على 

غريهم.
بع�ص  ي�سبب  مــتــكــرر  ب�سكل  الــنــائــم  اإزعـــــاج   •
يف  اختالل  اإىل  يــوؤدي  وقــد  العقلية  االإ�سطرابات 

وظائف الدماغ.
افيال،  مــدّرب  يعمل  عام   42 توم�سون"  "دريك   •
باأنه  تظاهر  قرتة  وبعد  الغابة،  من  فيل  اأنثى  اأنقذ 
ين�سى  ال  الفيل  اأن  ليثبت  لنجدته  فهرعت  يغرق 

املعروف.
تكفي  احلديد  من  ن�سبة  االإن�سان  ج�سم  يف  • يوجد 

ل�سنع م�سمار يبلغ طوله حوايل 7.5 �سم.
التحكم  يتم  بل   ، اليد  باأ�سابع  ع�سالت  توجد  • ال 
بــهــا عــن طــريــق االأوتـــــار والــعــ�ــســالت املـــوجـــودة يف 

الر�سغ.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على املكنية بالراء 
و الراء كب�ص نطاح 
، تخرج من الباب 

بال مفتاح ؟

حدث يف مثل هذا اليوم
الثلثون من �صهر 

جوان
بقيادة  امل�سلمني  اأيدي  يف  مريدا  �سقوط  ـ     713

مو�سى بن ن�سري بعد �سنة من ح�سارها.
العراق. يف  الع�سرين  ثورة  اندالع  ـ   1920

الكردي  الثائر  تعدم  الرتكية  ال�سلطات  ـ   1925
�سعيد بريان مع 46 من رفاقة.

اأحد  غرمول  اأحمد  املجاهد  ا�ست�سهاد  ـ   1957
اإثر  اجلزائريني   للعمال  العام  االحتــاد  موؤ�س�سي 
بال�سيدة  الـــواقـــع  ــة  ــب ــراق امل مبــركــز  الــتــعــذيــب 

االإفريقية باجلزائر العا�سمة .
يتظاهرن  امل�سلمات  الن�ساء  من  مئات  ـ   1958  
تعبريا  �ــســوداء  براية  اجلــزائــر  واليــة  مقر  اأمــام 
يف  االإعـــدام  اأحكام  بتنفيذ  وتنديدا  حزنهن  عن 

ال�سجون الكولونيالية.
بلجيكا. عن  كين�سا�سا  الكونغو  ا�ستقالل  ـ   1960

1961 ـ احلكومة املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية ال�سعبية تعلن بتون�ص على تخ�سي�ص 
اجلزائر  تق�سيم  �سد  وطني  كعيد  جويلية   5 يوم 

ردا على تهديدات ديغول بتق�سيم ال�سحراء.
على  ي�سادق  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ـ   1979

م�سروع القانون املتعلق مبراجعة الد�ستور.
اإ�سرائيل ب�سم  ـ جمل�ص االأمن يبطل قرار   1980

القد�ص.
املت�سمن   16  -84 رقم  القانون  �سدور  ـ   1984

االأمالك الوطنية.
االإداري  بالتنظيم  املتعلق  املر�سوم  ن�سر  ـ   1987

لالأكادميية اجلزائرية للغة العربية.
يف  العن�سرية  التفرقة  �سيا�سة  اإلغاء  ـ   1991

جنوب اأفريقيا.
ملحاولة  �سحنون  اأحمد  ال�سيخ  تعر�ص  ـ   1996
اللحظة  يف  زيد،  بن  اأ�سامة  م�سجد  داخل  اغتيال 
�سالة  يف  النا�ص  الإمــامــة  فيها  ي�ستعد  كــان  التي 

الفجر.
ـ حتطم طائرة �سحن ع�سكرية جزائرية   2003
''130 �سي هريكيل''، اأمريكية ال�سنع على  من نوع 
 12 20 �سخ�سا منهم  حي فتال ببني مراد، ومقتل 

من طاقم الطائرة.
الرئي�ص  تت�سلم  العراقية  ال�سلطات  ـ   2004
ال�سلطات  مــن  ح�سني  ــدام  �ــس املــخــلــوع  الــعــراقــي 
حكمة  طــاقــم  مــن  معتقل   11 مــع  ــكــيــة  االأمــري

ال�سابق.
املدن  من  تن�سحب  االأمريكية  القوات  ـ   2009
بعد  ــك  وذل غــزوهــا  مــن  �سنوات   6 بعد  العراقية 
فيها  االأمنية  امل�سوؤولية  ت�سليم  لعملية  اإمتامها 
لبنود  تنفيذا  وذلك  العراقية  وال�سرطة  للجي�ص 

االتفاقية االأمنية املوقعة بينهما.
مت  باريبا  بي  اإن  بي  الفرن�سي  البنك   -  2014
اأمريكي  دوالر  مليار   8.97 قــدره  مببلغ  تغرميه 
وال�سودان  اإيــران  �سد  االأمريكي  احلظر  النتهاكه 

وكوبا.
الهيئة الدولية لدوران االأر�ص والنظم   - 2015
لنهاية  الكبي�سة  الثانية  اإ�سافة  تقرر  املرجعية 

.2015 جوان   30

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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ت����ق����در�����ض  م������ا  يل  ال����ق����ل����ب 

ت�����ف�����رح�����و م�������ا ت����وج����ع����و�����ض
حكـــمة

اأق����������������������������������وى امل������������ح������������ارب������������ن 
ه�������م�������ا ال����������وق����������ت وال�������������ص������ر

� كي تروح يا �صي علوة حتفف �صعرك 
عند حلقة فاتنة وفجاأة تقولك ا�صمحلي 

ق�صيتلك �صوي من وذنك وا�ض تقولها؟
فاروق.ي بريكة
نقولها عادي اأ�صل ما ن�صمع�ض بيها..!؟.

على  اجلزائري  املواطن  مييز  الذي  ما   �
بقية �صعوب العامل يا �صي علوة؟

رزيق فتح اهلل ميلة
انت  اهلل..اأرواح  ت��ب��ارك  فاهم  �صعب 
را�صو  يف  راه��ي  يل  لفهامة  بللي  وفهموا 

خا�صها �صوي مفهومية!!.
�صي  ي��ا  ك���ورون���ا  يف  ن�صجل  ك��ي��ف��ا���ض   �

علوة؟
عادل.ج خن�صلة

�صاهلة..اأ�صعل وتوّكل على ربي؟!!.
ويل  يتمنى  يل  م��ن  خ��ري  ي�صتنى  يل   �

يتمنى خري من يل يقطع اليا�ض؟

عماد بوعمرة اأم البواقي
اإذن ا�صتنى وامتنى و ما تقطع�ض اليا�ض..

وا�ض حابني نقولك اأكرث!؟.
يكون  نف�صه..من  ون�صي  مثل  �صرب   �

براأيك؟
عنر.ع �صكيكدة
االآخرين وهو غارق  كل من يرى عيوب 

يف م�صتنقع االأخطاء والتجاوزات؟!.
� اإذا راأيت امراأة هادئة..فاعلم اأن هذا 

فخ؟
�صليم عبداللوي قاي�ض
واإذا راأيت رجل هادئا فاعلم اأنه مفخخ..

اأي الو�صعني اأ�صعب يف راأيك؟؟!.
� ما هي اأمنيتك يف احلياة يا �صي علوة؟
اأحمد عرو�صي عني مليلة
اأريد اأن اأجمع قدرا من املال يكفي لعلج 

االأمرا�ض التي اأ�صابتني وانا نلم فيه!؟.

�شورة م�شحكة

اأحوال املواطن 
والو�صع 
الراهن؟!
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ح�سب بيان مديرية ال�سحةاأم البواق�ي

�صطيف

ميلة

ُي�شتبه واحد  حي  من  وفيات   3
 اإ�شابتهم بكورونا

�شرقة 121 راأ�ض من املا�شية
 يف بوطالب

ت�شجيل 4 اإ�شابات جديدة
 بفريو�ض كورونا

ع�سابات �سرقة املوا�سي ت�سرب بقوة

�صعادنة  اجلامعي  امل�صت�صفى  �صجل 
عبد النور ب�صطيف 03 وفيات ملر�صى 
كورونا  بفريو�ض  اإ�صابتهم  يف  م�صتبه 
خلل يوم واحد، ويتعلق االأمر برجل 
مبدينة  يحياوي  ح��ي  م��ن  وزوج��ت��ه 
ثالثة  حالة  وفاة  عن  ف�صل  �صطيف، 
من نف�ض احلي وهذا يف انتظار �صدور 
�صبب  م��ن  للتاأكد  التحاليل  نتائج 

م�صابة  حالة   22 وغ���ادرت  ال��وف��اة، 
اأزال  عني  م�صت�صفى  كورونا  بفريو�ض 
ا�صتكمال  اأج���ل  م��ن  �صطيف  ج��ن��وب 
حاالت   10 دخول  مع  املنزيل  العلج 
لريتفع  اإ�صابتها  يف  م�صتبه  جديدة 
بامل�صت�صفى  االإجمالية  احلاالت  عدد 
مب�صلحة  متواجدة  حالة   105 اإىل 

العزل.

جديدة  حاالت   04 ت�صجيل  عن  ميلة  لوالية  وال�صكان  ال�صحة  مديرية  اأعلنت 
ببلدية  حالتني  على  موزعة  الوالية  م�صتوى  على  كورونا  بفريو�ض  للإ�صابات 
العثمانية  وادي  ببلدية  اأخ��رى  وحالة  العيد  �صلغوم  ببلدية  وحالة  فرجيوة 
منذ  حالة   120 يناهز  مبا  مقدر  الوالية  م�صتوى  على  امل�صابني  اإجمايل  لي�صبح 

بداية اإنت�صار الفريو�ض.

من  ال��ع��دد  جمهولة  ع�صابة  متكنت 
الغنم  من  راأ���ض   121 على  اال�صتيلء 
بقرية قنينة التابعة لبلدية بوطالب 
�صطيف،  لوالية  اجلنوبية  اجلهة  يف 
ومتت العملية حتت جنح الظلم حيث 
املزرعة  باب  بتحطيم  الل�صو�ض  قام 

م�صالح  فتحت  فيما  االأغنام،  واإخ��راج 
احلادثة  يف  حتقيقا  الوطني  ال��درك 
للو�صول اإىل الفاعلني خ�صو�صا يف ظل 
املوا�صي  �صرقة  ع�صابات  ن�صاط  زيادة 

مع اقراب حلول عيد االأ�صحى.

متكنت عنا�سر ال�سرطة بقاملة، من توقيف 
�سخ�سني ترتاوح اأعمارهما ما بني  40 و59 
�سنة وبعد تفتي�ص م�سكنهما، مت �سبط 04 

بنادق �سيد عيار 12 ملم و16 ملم، بندقية 
�سيد بحرية، مبالغ مالية بالعملة الوطنية 
واالأجنبية من عائدات االجتار باالأ�سلحة، 
اإ�سافة اإىل 379 خرطو�سة معباأة اأجنبية 

ال�سنع وخراطي�ص فارغة مهياأة لال�ستعمال، 
منظار ميداين وغريها من املحجوزات، اأين كون 

�سدهما ملفا ق�سائيا.

�سي الأورا�سي..
بقرار  والــ�ــســانــكــيــام  الــبــيــام  جــبــنــا 
التلميذ  يف  ماو�ص  الذنب  جمهوري... 
يعي�ص  خلوه  �ــســروري...  جاء  ظرفو 
فرحتو بال تعليقات وتعقيد مروري... 
كل  يعو�ص  وراح  ــي  رب على  العو�ص 

مافاتو بح�سورك وح�سوري...

hamzalaribi005@gmail.com

اأم البواقي ت�شجل اأعلى ح�شيلة يومية لفريو�ض
 كورونا بـ37 اإ�شابة جديدة

وجب الكالم

يف اأوىل خطاباته كرئي�ص للجهورية، نذكر باأن الرئي�ص 
عبد املجيد تبون قد اأ�سر على اأنه ال وجود ال�ستمرارية 
اأي�سا  وجود  ال  اأنه  م�سيفا  اخلام�سة،  بالعهدة  ي�سمى  ما 
وجود  ال  اأنه  على  الرئي�ص  اأ�سر  كما  �سابقة،  لت�سرفات 
نف�ص  يف  نف�سه  اعترب  حيث  حوار،  بدون  جديد  مل�ستقبل 
اخلطاب همزة و�سل بني جيل �سابق وجيل ال�سباب موؤكدا 
�سراحة  اأعطى  ما  وهــذا  امل�سعل،  بت�سليم  التزامه  على 
خا�سة  ولل�سباب  عامة  للجزائريني  االأمــل  من  ف�سحة 
وحتى لل�سحافة اأين اأكد يف ذات املقام باأنه داعم حلرية 
ال�سحافة اإىل اأق�سى حد، واإذا ما اعتربنا كالم الرئي�ص 
للتحدث  املجال  لنا  يفتح  اأن  �ساأنه  من  ما  فذلك  التزاما 

بحرية يف �سبيل ما يخدم  بالدنا ودولتنا طبعا.
و�سل  همزة  يكون  بــاأن  وعد  الــذي  اجلمهورية  رئي�ص 
بني جيل �سابق وجيل ال�سباب، ورئي�ص اجلمهورية الذي 
تعبريه  بح�سب  القطيعة  ويعلن  التغيري  يحدث  باأن  وعد 
اإىل  دعا  الذي  اجلمهورية  ورئي�ص  �سابقة،  ممار�سات  مع 
يزعجه  لن  رمبا  للبالد  جديد  م�ستقبل  اأجل  من  احلوار 
الدولة وكثريا من  موؤ�س�سات  باأن كثريا من  ما ذكرناه  اإذا 
منا�سب امل�سوؤولية وكثريا من املنا�سب ال�سامية يف الدولة 
ال زالت يف قب�سة "�سيوخ"، وعندما نقول �سيوخا فاإننا ال 
ننق�ص من حكمة وحنكة البع�ص منهم يف الت�سيري وال من 
ملزج  الداعمني  اأكرث  من  ونحن  االأمور،  بع�ص  يف  خربتهم 
وحيوية  ال�سباب  ون�ساط  ال�سباب  بقوة  ال�سيوخ  حكمة 
رئي�ص  تذكري  نــود  الــذي  لكن  ال�سباب،  وروح  ال�سباب 
"موؤ�س�سات  اجلمهورية به وهو اأعرف النا�ص مبا يدور يف 
بعبارة  عنهم  التعبري  ميكن  من  هناك  اأن  هو  الدولة" 
باملنا�سب  املتم�سكني  اأولئك  وهم  اليانعة"،  "الروؤو�ص 
ال�سامية يف الدولة ومبنا�سب امل�سوؤولية يف بع�ص الهيئات 
خا�سة ما تعلق بالهيئات االإن�سانية والثقافية بكل ما يف 
الهيئات بحاجة ملن ميكنه  الثقافة من فروع، فمثل هذه 
املتغريات  وعديد  يتما�سى  ما  على  بناء  اإ�سافة  تقدمي 
اأجل  من  الإبداع  بحاجة  االإن�سانية  فالهيئات  العامل،  يف 
اأجل  �سبابية من  نف�سا جديدا وبحاجة الأفكار  اإعطائها 
ح�سره  عن  بعيدا  االإن�ساين  للعمل  اآخــر  معنى  اإعطاء 
اآخر  معنى  اإعــطــاء  ــل  اأج ومــن  الكمامات"،  "توزيع  يف 
واحلفالت  "املهرجانات"  يف  ح�سرها  عن  بعيدا  للثقافة 
دفعة  الدولة  موؤ�س�سات  اإعطاء  اأجل  ومن  والتكرميات، 
"هياكل  جمـــرد  كــونــهــا  يف  ح�سرها  عــن  بــعــيــدا  اأقــــوى 

بريوقراطية".
يخربه  ملن  بحاجة  لي�ص  اجلمهورية  رئي�ص  اأن  �سك  ال 
الوجوه  نف�ص  روؤيــة  من  فعال  ملوا  قد  اجلزائريني  بــاأن 
يف  يعينه  ملن  بحاجة  الرئي�ص  لكن  املنا�سب،  نف�ص  يف 
كنوع  طبعا  وبوعوده  بالتزاماته  بتذكريه  مهامه  اآداء 
م�ستقبل  اأجل  ومن  جديدة  جزائر  اأجل  من  التعاون  من 
جديد، وقد ال يحتاج رئي�ص اجلمهورية ملن يذكره باأنه ال 
بد من �سغل املنا�سب ال�سامية بالكفاءات من اأجل "دولة 
موؤ�س�سات وكفاءات"، واإذا ما تخلينا عن معيار "املجاملة" 
حتما  ف�سنبلغ  الدولة  يف  املنا�سب  توزيع  يف  واملالطفة 

مرادنا والذي هو م�ستقبل جديد وجزائر جديدة.

روؤو�ض قد اأينعت

حمزه لعريبي

باتنة

قالــمة

مرور حادث  يف  جرحى   6

الإطاحة ب�شبكة خمت�شة يف 
ترويج املخدرات

توقيف �شخ�شني ُيتاجران
 يف الأ�شلحة

�سهد ع�سية اأم�ص االأول، الطريق الوطني رقم 
خطري  مرور  حادث  تيمقاد،  بلدية  باإقليم   88

اإثر ا�سطدام بني 4 مركبات، خلف اإ�سابة 6 
اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 4 و37 �سنة 

بجروح متفاوتة اخلطورة، حيث تدخلت وحدة 
تيمقاد للحماية املدنية وقامت باإ�سعافهم اإىل 

عيادة تيمقاد.

متكنت عنا�سر االأمن بقاملة، من توقيف 
�سخ�سني يبلغان من العمر 21 و31 �سنة، فيما 
مت حجز 21.5 غرام من الكيف املعالج ومبالغ 
مالية من عائدات االجتار، حيث �سدر يف حق 

اأحدهما حكم بـ5 �سنوات حب�ص نافذ مع االإيداع  
وغرامة مالية، و�سدر يف حق امل�ستبه فيه الثاين 

حكم بـ3 �سنوات حب�ص نافذ مع االإيداع، كما 
متكنت عنا�سر ال�سرطة الق�سائية باأمن دائرة 

حمام الدباغ، من توقيف �سخ�سني يبلغان من 21 
و 24 �سنة، فيما مت �سبط �سبط 13 كب�سولة 
دواء خمدر، باالإ�سافة اإىل قارورة غاز م�سيل 

للدموع.

ت�صبب اإ�صطدام بني �صيارة 
و�صاحنة �صغرية كلتاهما 

حتملن ترقيم والية 
ميلة  بالطريق الوطني 

رقم 79 مب�صتة تيمرجني 
ببلدية الروا�صد يف اإ�صابة 

تراوح  اأ�صخا�ض   05
اأعمارهم مابني 02 و69 

�صنة باإ�صابات متفاوتة 
اخلطورة، حيث اأ�صعفوا 

وحولوا من طرف م�صالح 
احلماية املدنية اإىل م�صلحة 

اال�صتعجاالت بفرجيوة، 
كما ت�صبب ا�صطدام بني 

�صيارة �صياحية نوع "تويوتا 
ياري�ض" و�صاحنة من 

نوع "�صاكمان" بالطريق 
ال�صيار �صرق غرب النقطة 

الكيلومرية رقم 138 
ببلدية �صلغوم العيد يف 

اإ�صابة �صخ�صني وهما "ع.�ض" 
�صنة  و"ع.ب" 71  �صنة   39

باإ�صابات متفاوتة اخلطورة، 
حيث قدمت لهما االإ�صعافات 

االأولية اللزمة وحوال 
اإىل م�صلحة اال�صتعجاالت 

مب�صت�صفى �صلغوم العيد، فيما 
يبقى �صبب احلادث جمهوال.

يف  جرحى    7
حادثي مرور

�سجلــت اأم�ــص، واليــة اأم البواقي، 
اأكرب ح�سيلة يومية لعدد االإ�سابات 
بفريو�ــص كورونــا منــذ تف�سيــه، اأين 
بلغ عدد احلاالت املوؤكدة 37 حالة، 
من بينها 11 حالة مب�ست�سفى حممد 
مب�ست�سفــى  حــاالت  و6  بو�سيــاف 

زرداين �سالح مبدينة عني البي�ساء، 
و6 حاالت اأخــرى مب�ست�سفى حممد 
بوحف�ص مبدينــة م�سكيانة، اإ�سافة 
3 حــاالت مب�ست�سفــى حمــودة  اإىل 
بــن عمــر مبدينة عني فكــرون و10 
مب�ست�سفــى �سليمان عيمرات مبدينة 

عني مليلة، فيمــا مت ت�سجيل حالتي 
وفاة جديدتني، لي�سل عدد احلاالت 
املوؤكــدة بالواليــة اإىل 497 حالــة 
منهــا 30 حالــة وفــاة، و165 حالة 
�سفاء، و3 مر�سى بالعناية املركزة.
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