
بعد ما  �إىل   ذلك  "�أوبيجي" �أرجاأت 
 جائحة كورونا

 �لعملية موجهة لبلديات د�ئرة �ش�شار

�شيقو�س

ا�سرتجاع �سكنات 
"ال�سـو�سيــال" 
ال�ساغرة قريبا

لبعث  مليارا   62
احلياة يف 48 منطقة 

ظل بخن�سلة

�سكان طاكزة يطالبون 
بقنوات ال�سرف ال�سحي

�ص 05

�ص 05

�ص 05

البطالة على  العمال  من  املئات  يل  "كورونا" تحُ
ي�شتكي عمال �ل�شركة �ل�شينية "�شينوكو�شت" مب�شروع �إجناز حمطة �إنتاج وتوليد 

�لطاقة �لكهربائية بالرميلة د�ئرة قاي�س والية خن�شلة من �لو�شعية �ل�شعبة 
�لتي يعي�شونها وذلك بعد توقيفهم عن �لعمل ب�شبب جائحة كورونا خا�شة و�أن 

�س 05معظمهم �أرباب عائالت... 

ريا�ضة
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ت�شاعد �أزمة تذبذب �ملياه و�ملو�طنون 
يف قمة �ال�شتياء

و�شط �إحلاح كبري من قبل �ل�شباب

�شونلغاز �أرجعتها �إىل بع�س �الأ�شغال

فيما تز�يدت حاالت �الإ�شابة
 ب�شكل قيا�شي

حنفيات جافة منذ
 10 اأيام باأحياء يف باتنة

مطالب باإجناز مركز 
تكوين مهني ب�سقانة

اإنقطاعات دون �سابق 
اإنذار للغاز بحي 
ال�سهداء بباتنة

ت�سبع تام مب�ست�سفيات 
عني اأزال وعني وملان 

اأم البواقي

خن�شـلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�شطيف

�ص 05

العثــور علــى جثــة �ســاب م�ســنوق داخــل ثانويــة بتاوزيانت يف خن�ســلة يف حادثة تعد �لثانية من نوعها 
يف �أقل من 24 �شاعة

�ص 16

ا�ضتياء و�ضط عمال ال�ضركة ال�ضينية "�ضينوكو�ضت" بخن�ضلة

قرارات ال م�سوؤولة من موؤ�س�ساتهم و�سعتهم يف ماأزق

�سورة من االأر�سيف

اأطبــاء وممـر�سـون
 دون نقل بباتنــة

يواجه العديد من العمال يف الكثري من القطاعات بباتنة 
م�ساكل باجلملة ب�سبب نق�ص و�سائل النقل وانعدامها اأحيانا 

ق�سد االلتحاق مبوؤ�س�ساتهم خا�سة بالقطاع ال�سحي، 
وينا�سد املعنيون  من اأطقم طبية و�سبه طبية واملقيمني يف 
خمتلف بلديات الوالية ال�سلطات الوالئية التدخل ق�سد 

�س 04اإيجاد حل لهذه امل�سكلة...

بعد توقف احلافالت املخ�ض�ضة لهم ورف�ض 
عديد الناقلني ا�ضتئناف ن�ضاطهم

رئا�سة الفريق 
ت�سغل احلر�س 
القدمي وبوادر 

�سراع كبري يف الأفق
�ص 08

�شباب باتنة 

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

متى �ستزاح "الكمامة"؟؟
�ستان بني كمامة من قما�ص هدفها وا�سح 
و�سكلها معروف ومدة �سالحيتها مرتبطة 

بجودة نوعيتها، ارتبطت بعمر جائحة 
غريبة عن العامل وعن املجتمع اجلزائري 

على وجه اخل�سو�ص وكمامة غري مرئية 
اأهدافها م�سمومة ومدة �سالحيتها ت�ساهي 

مراحل عمرية طويلة تخبطت يف �سيا�سات 
موحدة  وامل�سادر  االأ�سكال  "تكميم" متعددة 
النوايا، تتاأكد نتائج االإ�سابة بعدواها بعيدا 
عن املخابر البيولوجية وخبايا علم االأحياء 

فتزيد من تو�سيع دائرة "االأموات" الذين ال 
يتم عدهم ظاهريا وال النظر يف اأو�ساعهم 
املرتدية باطنيا، فهم اأموات الروح والفكر 

والراأي وذلك ما ال يغني اأو ي�سمن من جوع.
فكلما زادت ن�سبة �سحايا الكمامة تو�سعت 

دائرة ال�سيطرة وزادت عزمية اال�ستعباد 
يف البالد، ومت مترير كل ما ميكن متريره 
من امل�سالح وامل�ساريع التي اأغرقت البالد 

يف اأزمة قد جتاوز عمرها مرحلة ال�سباب 
وبلغت الكهولة �سريعا، نتيجة طول ارتداء 

الكمامة غري املرئية التي تتنافى مع تلك 
امل�سنوعة من القما�ص الطبي والتي كلما 

طال ارتداءها زادت ن�سبة االإ�سابة بعدوى 
فريو�ص اجلهل والتخلف والف�ساد وكل اأنواع 

االأمرا�ص واالأوبئة الفكرية التي تنخر 
العقل الب�سري وتت�سبب يف قولبة الراأي 

العام وفق �سورة منطية تخدم تلك امل�سالح 
وتتالعب به كيفما �ساءت، وهو االأمر الذي 

نعاين منه يف ظل غياب اإعالم حقيقي 
قادر على اأن يو�سل الر�سالة كما هي بعد 

اأن حرم من حقه يف الو�سول اإىل املعلومات 
البحث  دوامة  يف  يتخبط  "ال�سادقة" وظل 

عن احلقيقة واإقناع املتلقي بها.
يف ظل التهافت اخلطري على املعلومات من 
حيث اال�ستالم والت�سليم اأو التلقي والن�سر 

واإي�سال الر�سالة، زادت م�سوؤولية ال�سحفي 
واالإعالمي الذي انتقل من مرحلة البحث 

عن املعلومة واإقناع املتلقني بها اإىل اأزمة 
البحث عن الذات واإقناع غريه بوجوده على 
اأر�ص الواقع ومب�سداقيته التي ذابت و�سط 

فو�سى "املعلومات" املتنافرة واملتناحرة 
يرتقب قرار رفع احلجر عن حقوقه والنظر 

اإليه كعن�سر فعال يف املجتمع واأهم من ذلك 
اإزاحة الكمامة على وجهه.
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يبدو ان ال�ســلطات مبدينة باتنة مل تفهم بعد طريقة 
التعامل مع خ�سو�ســية بع�ص االأحياء، حيث كان يفرت�ص 
اأن يتــم تزويــد حــي ممــرات بن بولعيــد مبوزع نقــود اآيل 
خا�ســة وان بــه مركــز بريــد وحيد "�ســيق"، وهــو الذي 
يعترب حيا يق�سده القادمون من خمتلف الواليات ل�سهرته 
واحلديــث عن حــي يتواجد به فندق معــروف يرتاده كل 
زائــر للوالية فكيف ال يتم توفري خدمات الئقة وتقريب 

مراكز اخلدمات من اجل راحة زوار الوالية؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد الرحمن بن بوزيد
 )وزير ال�صحة(

اللقاح  لتوفري  جهد  اأي  تدخر  لن  ..."الدولة 
يف حالة اإيجاده".

نخدموه  حنا  �أمل  مكان�ش  يعني  ر�ج��ل...  يا  قلنا: 
الزم يتوفر وجنيبوه؟

فكرة  اإطالقا  ميانع  ال  اأنه  القدم،  لكرة  اجلزائرية  للرابطة  ال�سابق  الرئي�ص  قرباج،  حمفوظ  اأكد 
الرت�سح لرئا�سة االحتادية اجلزائرية لكرة القدم مرة ثانية، وقال بع�ص و�سائل االإعالم تداولت 
اأن بع�ص االأ�سباب  ا�سمي كواحد من املر�ّسحني لرئا�سة الفاف، لكن هذا الكالم �سابق الأوانه، خا�سة 
متنعني من الرت�سح وختم: "حتى االآن مل اأفكر يف ذلك، لكن هذا ال يعني اأن الرغبة غري موجودة اإذا 

طلبوين طبعا".

عربت وزارة املجاهدين وذوي احلقوق يف بيان ر�سمي لها على �سفحتها يف "الفاي�سبوك"، عن ا�ستنكارها 
حلملة التزييف التي تنتهجها بع�ص االأطراف للم�سا�ص بوزير املجاهدين وذوي احلقوق والتهّجم على 
�سخ�سه عرب اإدعاء امتالكه جن�سية غري اجلن�سية اجلزائرية، مفندة هذه االدعاءات الكاذبة التي 
لي�ص لها اأي اأ�سا�ص من ال�سحة، موؤكدة باأن الوزير الطيب زيتوين ال ميلك �سوى اجلن�سية اجلزائرية 

االأ�سلية املوروثة اأبا عن جد، واأنها  اأ�سلية غري مكت�سبة.

الكثري  اأذهــان  اإىل  تبادرت  التي   الت�ساوؤالت  اأوىل 
من املواطنني وهي يف حالة نقا�ص بعدما اأمر الوزير 
املوا�سي،  الأ�سواق  التجاري  الن�ساط  بتعليق  االول 
عقوبات  بتطبيق  والتجارة  االأمن  م�سالح  وتكليف 
�سد املخالفني بكل �سرامة وحزم، ت�ساوؤل هل يرفع 

يخف�سها؟  اأم  "االأ�سحية"  اأ�سعار  من  التعليق  هذا 
ال�سوفة  ح�ساب  على  اخلروف"؟  ن�سريو  راح  "وين 
يقول  اخلــروف  من  اأف�سل  ال�سحة  عيد!!  مكان�ص 
�سرا"  وا�ص  "الدولة عندها احلق" "�سفتو  البع�ص 

على الدقيق يف رم�سان يت�ساءل البع�ص اآخر.

اأعلن اأعلنت الوكالة اجلزائرية لالإ�سعاع الثقايف اأ�سحاب املراتب الثالثة االأوىل الفائزين يف امل�سابقة 
اجلوائز  توزيع  حفل  اأن  واالأمازيغي؛  امللحون،  الف�سيح،  التعبريية:  ب�سيغاه   2019 لل�سعر  الوطنية 
اال�ستقالل  لعيدي  املخلدة  االحتفاالت  مبنا�سبة  الثقافة  بق�سر   2020 جويلية   05 يوم  �سيكون 
وال�سباب، اأما بالن�سبة للجوائز الت�سجيعية، ف�سيخ�س�ص لها حفال تكرمييا، �سيتم االإعالن عن موعده 

يف االأيام القليلة املقبلة.

ن�سرت وزارة الثقافة موؤخرا اإ�سدارا جديدا حتت عنوان "جلدار" خم�س�ص بالكامل للرتاث اجلزائري 
املادي وغري املادي، وقد تطرق العدد االأول )120 �سفحة( من هذه املجلة التي ت�سدر كل ثالثة ا�سهر 
اإىل ملف "ق�سور وح�سون االأمري عبد القادر" باالإ�سافة اإىل م�ساهمات اأخرى خلرباء وجامعيني حول 
واحللي  امليزابية  والزربية  ناجر  الطا�سيلي  حظرية  وكذا  )تيارت(  بفرندة  اجلنائزية  جلدار  اأثار 

التقليدي الآث يني.

هو ما �سيتم ت�سديره من حديد البناء اإىل كل من مايل والنيجر، 
ح�ســبما اأفــاد به بيان ملجمع امييتال، اأيــن مت توقيع مذكرة تفاهم 
بــني ال�ســركة اجلزائريــة القطريــة لل�ســلب بال�ســراكة مع جممع 
�ســيدار فرع املجمــع العمومي للحديد وال�ســلب "امييتال" و�ســركة 

تاماغا لت�سدير 20.000 طن من احلديد.

 20.000 طن

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

�حل�صاب �لبنكي:
 BADR 336 300562 3000 42 

وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�لإد�رة ـ �لتحرير
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�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51
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ال ميكن احلديث عن التغيري اجلذري يف اجلزائر من 
دون االلتفاف وااللتفات الفعلي للقطاع الفالحي وترقيته 

بت�سجيع اال�ستثمار فيه ودعم ال�سناعة التحويلية على 
م�ستواه، حيث ال ي�ستقيم حال الدول وال�سعوب اإال اإذا كانت 

الفالحة من اأوىل االأولويات بتحقيق االكتفاء والطموح 
نحو الت�سدير للخارج..

ويعترب القطاع الفالحي من بني القطاعات التي حر�ست 
الع�سابة على ك�سره وحماربته ونهبه حتى تبقى الدولة 

اجلزائري مرهونة للخارج وتابعة له وقد ف�سلت يف �سمان 
تالحق  القطاع  هذا  ف�سائح  وبقيت  الغذائي"..  "اأمنها 
امل�ساريع اال�ستثمارية الفالحية رغم �سخامة االأغلفة 

املالية املر�سودة لتوفري كل ما يلزم للنهو�ص به وتطويره 
وتوفري اأكرب عدد من املخازن عرب كامل الرتاب الوطني 

وغرف التربيد التي ت�سمن للفالحني حماية منتجاتهم من 
التلف والف�ساد والك�ساد وقد حر�ست جهات بعينها على اأن 
تبقى م�ساريع توفري املخازن وامل�سانع التحويلية "معلقة" 

ل�سرب الفالحني وك�سر اإرادتهم واإثنائهم على االإنتاج 
وحت�سينه وتنويعه ل�سالح فالحي فرن�سا وال�سني وغريهم 

من البلدان التي �سيطرت منتجاتها على ح�ساب املنتوج 
الوطني..

ورغم م�ساعي "الدولة" اإىل رفع الطاقة التخزينية 
و�سمان اجلودة العالية لها اإال اأنها ما تزال تراوح مكانها 
منذ �سنوات طويلة خا�سة واأن امل�ساريع اخلا�سة بتوفري 

املخازن قد اأوكلت ل�سركات مل تلتزم مبدد الت�سليم وتاأخر 
فادح يف االإجناز اإ�سافة اإىل م�ساريع متوقفة كليا دون 

وجود اأ�سباب تقنية تذكر لتحول دون اإجنازها رغم 
اأجنبية  �سركات  باعتبارها  الدوالرات  "ابتالعها" ملليارات 

علما اأنها "معفاة" من اأي متابعات ُتلزمها باإمتام م�ساريعها 
املوكلة اإليها منذ �سنوات كانت كفيلة باأن ت�سمن للفالحني 

تو�سعة يف التخزين ُتغني الدولة اجلزائرية عن اال�سترياد 
وتخفيف اأعبائه وتكلفته املالية "ال�سخمة" عادة..

وقد حر�ص الوزير االأول يف زيارته االأخرية للجنوب 
اجلزائري على �سرورة ت�سجيع الفالحة ال�سحراوية 
باعتبارها م�سروعا وطنيا يجب التكفل به برفع قيود 

البريوقراطية على الفالحني وتوفري كل االإمكانيات لهم 
ب�سرط االلتزام بدورهم الريادي للنهو�ص بالقطاع وتوفري 

فر�ص عمل لل�سباب..
وما على الدولة اجلزائرية �سوى اأن ت�سرب بيد من 
حديد كل من يحارب الفالحة اجلزائرية ويعمل على 

ك�سرها واإحباط الروح املعنوية للفالحني وامل�ستثمرين 
يف القطاع وما ف�سائح جبال القمح املرمية يف تب�سة 

وغريها دون اأن جتد لها مكانا للتخزين لي�ست بالبعيدة 
عن املف�سدين الذين لي�ص من �سالح "م�ساحلهم" اأن ترتقي 

الفالحة عندنا واأن نتحرر من قيود التبعية؟!.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة ماأخوذة 

من حي "ممرات بن 
بولعيد" مبدينة 

باتنة والذي 
يعرف حركية 

كبرية، االأمر الذي 
مل يح�سب له اأي 

ح�سابن فكيف 
ترتك خيوط 

الكهرباء عارية 
بهذه الطريقة 
التي قد ت�سكل 

خطرا على املارة 
من االأطفال.

�شماح خميلي

تقارير منظمة ال�سحة "دير اخلاليع"
يف الوقت تتحدث فيه اغلب دول العامل عن اإحرازها تقدما كبريا يف مكافحة كوفيد 19، فاإن تقارير 
منظمة ال�سحة العاملية، تقول اأن العامل ال يزال بعيدا عن احتواء جائحة فريو�ص كورونا وو�سفت 
الو�سع باحلقيقة القا�سية، م�سرية اإىل اأن تزايد تف�سي الفريو�ص على م�ستوى العامل، وحذر من اأن 
معظم النا�ص ال يزالون عر�سة خلطر االإ�سابة، واأن اأ�سواأ مراحل اجلائحة مل تاأت بعد، موؤكدة اأن 

 ." املنظمة "تخ�سى من االأ�سواأ



. .

نوارة بوبري

؟؟ الكمامة متى �ستزاح 
�ستان بني كمامة من قما�ص هدفها وا�سح 
و�سكلها معروف ومدة �سالحيتها مرتبطة 

بجودة نوعيتها، ارتبطت بعمر جائحة 
غريبة عن العامل وعن املجتمع اجلزائري 

على وجه اخل�سو�ص وكمامة غري مرئية 
اأهدافها م�سمومة ومدة �سالحيتها ت�ساهي 

مراحل عمرية طويلة تخبطت يف �سيا�سات 
موحدة  وامل�سادر  االأ�سكال  متعددة  تكميم
النوايا، تتاأكد نتائج االإ�سابة بعدواها بعيدا 
عن املخابر البيولوجية وخبايا علم االأحياء 

الذين ال  االأموات فتزيد من تو�سيع دائرة 
يتم عدهم ظاهريا وال النظر يف اأو�ساعهم 
املرتدية باطنيا، فهم اأموات الروح والفكر 

والراأي وذلك ما ال يغني اأو ي�سمن من جوع.
فكلما زادت ن�سبة �سحايا الكمامة تو�سعت 

دائرة ال�سيطرة وزادت عزمية اال�ستعباد 
يف البالد، ومت مترير كل ما ميكن متريره 
من امل�سالح وامل�ساريع التي اأغرقت البالد 

يف اأزمة قد جتاوز عمرها مرحلة ال�سباب 
وبلغت الكهولة �سريعا، نتيجة طول ارتداء 

الكمامة غري املرئية التي تتنافى مع تلك 
امل�سنوعة من القما�ص الطبي والتي كلما 

طال ارتداءها زادت ن�سبة االإ�سابة بعدوى 
فريو�ص اجلهل والتخلف والف�ساد وكل اأنواع 

االأمرا�ص واالأوبئة الفكرية التي تنخر 
العقل الب�سري وتت�سبب يف قولبة الراأي 

العام وفق �سورة منطية تخدم تلك امل�سالح 
وتتالعب به كيفما �ساءت، وهو االأمر الذي 

نعاين منه يف ظل غياب اإعالم حقيقي 
قادر على اأن يو�سل الر�سالة كما هي بعد 

اأن حرم من حقه يف الو�سول اإىل املعلومات 
البحث  دوامة  يف  يتخبط  وظل  ال�سادقة

عن احلقيقة واإقناع املتلقي بها.
يف ظل التهافت اخلطري على املعلومات من 
حيث اال�ستالم والت�سليم اأو التلقي والن�سر 

واإي�سال الر�سالة، زادت م�سوؤولية ال�سحفي 
واالإعالمي الذي انتقل من مرحلة البحث 

عن املعلومة واإقناع املتلقني بها اإىل اأزمة 
البحث عن الذات واإقناع غريه بوجوده على 
اأر�ص الواقع ومب�سداقيته التي ذابت و�سط 

املتنافرة واملتناحرة  املعلومات فو�سى 
يرتقب قرار رفع احلجر عن حقوقه والنظر 

اإليه كعن�سر فعال يف املجتمع واأهم من ذلك 
اإزاحة الكمامة على وجهه.

/  جويلية    املوافق لـ   ذو القعدة  الأورا�س بلو�س+االربعاء    يونيو  

يبدو ان ال�ســلطات مبدينة باتنة مل تفهم بعد طريقة 
التعامل مع خ�سو�ســية بع�ص االأحياء، حيث كان يفرت�ص 
اأن يتــم تزويــد حــي ممــرات بن بولعيــد مبوزع نقــود اآيل 
، وهــو الذي  �ســيق خا�ســة وان بــه مركــز بريــد وحيد 
يعترب حيا يق�سده القادمون من خمتلف الواليات ل�سهرته 
واحلديــث عن حــي يتواجد به فندق معــروف يرتاده كل 
زائــر للوالية فكيف ال يتم توفري خدمات الئقة وتقريب 

مراكز اخلدمات من اجل راحة زوار الوالية؟

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عبد الرحمن بن بوزيد
 )وزير ال�صحة(

اللقاح  لتوفري  جهد  اأي  تدخر  لن  الدولة  ...
. يف حالة اإيجاده

نخدموه  حنا  �أمل  مكان�ش  يعني  ر�ج��ل...  يا  قلنا: 
الزم يتوفر وجنيبوه؟

فكرة  اإطالقا  ميانع  ال  اأنه  القدم،  لكرة  اجلزائرية  للرابطة  ال�سابق  الرئي�ص  قرباج،  حمفوظ  اأكد 
الرت�سح لرئا�سة االحتادية اجلزائرية لكرة القدم مرة ثانية، وقال بع�ص و�سائل االإعالم تداولت 
اأن بع�ص االأ�سباب  ا�سمي كواحد من املر�ّسحني لرئا�سة الفاف، لكن هذا الكالم �سابق الأوانه، خا�سة 
حتى االآن مل اأفكر يف ذلك، لكن هذا ال يعني اأن الرغبة غري موجودة اإذا  متنعني من الرت�سح وختم: 

. طلبوين طبعا

، عن ا�ستنكارها  الفاي�سبوك عربت وزارة املجاهدين وذوي احلقوق يف بيان ر�سمي لها على �سفحتها يف 
حلملة التزييف التي تنتهجها بع�ص االأطراف للم�سا�ص بوزير املجاهدين وذوي احلقوق والتهّجم على 
�سخ�سه عرب اإدعاء امتالكه جن�سية غري اجلن�سية اجلزائرية، مفندة هذه االدعاءات الكاذبة التي 
لي�ص لها اأي اأ�سا�ص من ال�سحة، موؤكدة باأن الوزير الطيب زيتوين ال ميلك �سوى اجلن�سية اجلزائرية 

االأ�سلية املوروثة اأبا عن جد، واأنها  اأ�سلية غري مكت�سبة.

الكثري  اأذهــان  اإىل  تبادرت  التي   الت�ساوؤالت  اأوىل 
من املواطنني وهي يف حالة نقا�ص بعدما اأمر الوزير 
املوا�سي،  الأ�سواق  التجاري  الن�ساط  بتعليق  االول 
عقوبات  بتطبيق  والتجارة  االأمن  م�سالح  وتكليف 
�سد املخالفني بكل �سرامة وحزم، ت�ساوؤل هل يرفع 

يخف�سها؟  اأم  االأ�سحية اأ�سعار  من  التعليق  هذا 
ال�سوفة  ح�ساب  على  ؟  اخلروف ن�سريو  راح  وين 
يقول  اخلــروف  من  اأف�سل  ال�سحة  عيد!!  مكان�ص 

�سرا وا�ص  �سفتو  الدولة عندها احلق البع�ص 
على الدقيق يف رم�سان يت�ساءل البع�ص اآخر.

اأعلن اأعلنت الوكالة اجلزائرية لالإ�سعاع الثقايف اأ�سحاب املراتب الثالثة االأوىل الفائزين يف امل�سابقة 
اجلوائز  توزيع  حفل  اأن  واالأمازيغي؛  امللحون،  الف�سيح،  التعبريية:  ب�سيغاه  لل�سعر   الوطنية 
اال�ستقالل  لعيدي  املخلدة  االحتفاالت  مبنا�سبة  الثقافة  بق�سر  جويلية   يوم   �سيكون 
وال�سباب، اأما بالن�سبة للجوائز الت�سجيعية، ف�سيخ�س�ص لها حفال تكرمييا، �سيتم االإعالن عن موعده 

يف االأيام القليلة املقبلة.

خم�س�ص بالكامل للرتاث اجلزائري  جلدار ن�سرت وزارة الثقافة موؤخرا اإ�سدارا جديدا حتت عنوان 
املادي وغري املادي، وقد تطرق العدد االأول ) �سفحة( من هذه املجلة التي ت�سدر كل ثالثة ا�سهر 
باالإ�سافة اإىل م�ساهمات اأخرى خلرباء وجامعيني حول  ق�سور وح�سون االأمري عبد القادر اإىل ملف 
واحللي  امليزابية  والزربية  ناجر  الطا�سيلي  حظرية  وكذا  )تيارت(  بفرندة  اجلنائزية  جلدار  اأثار 

التقليدي الآث يني.

هو ما �سيتم ت�سديره من حديد البناء اإىل كل من مايل والنيجر، 
ح�ســبما اأفــاد به بيان ملجمع امييتال، اأيــن مت توقيع مذكرة تفاهم 
بــني ال�ســركة اجلزائريــة القطريــة لل�ســلب بال�ســراكة مع جممع 
و�ســركة  امييتال �ســيدار فرع املجمــع العمومي للحديد وال�ســلب 

تاماغا لت�سدير  طن من احلديد.

  طن

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
ـ  �لهاتف:  

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة  رقم  ـ باتنة

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

ال ميكن احلديث عن التغيري اجلذري يف اجلزائر من 
دون االلتفاف وااللتفات الفعلي للقطاع الفالحي وترقيته 

بت�سجيع اال�ستثمار فيه ودعم ال�سناعة التحويلية على 
م�ستواه، حيث ال ي�ستقيم حال الدول وال�سعوب اإال اإذا كانت 

الفالحة من اأوىل االأولويات بتحقيق االكتفاء والطموح 
نحو الت�سدير للخارج..

ويعترب القطاع الفالحي من بني القطاعات التي حر�ست 
الع�سابة على ك�سره وحماربته ونهبه حتى تبقى الدولة 

اجلزائري مرهونة للخارج وتابعة له وقد ف�سلت يف �سمان 
تالحق  القطاع  هذا  ف�سائح  وبقيت   .. الغذائي اأمنها 
امل�ساريع اال�ستثمارية الفالحية رغم �سخامة االأغلفة 

املالية املر�سودة لتوفري كل ما يلزم للنهو�ص به وتطويره 
وتوفري اأكرب عدد من املخازن عرب كامل الرتاب الوطني 

وغرف التربيد التي ت�سمن للفالحني حماية منتجاتهم من 
التلف والف�ساد والك�ساد وقد حر�ست جهات بعينها على اأن 

معلقة تبقى م�ساريع توفري املخازن وامل�سانع التحويلية 
ل�سرب الفالحني وك�سر اإرادتهم واإثنائهم على االإنتاج 

وحت�سينه وتنويعه ل�سالح فالحي فرن�سا وال�سني وغريهم 
من البلدان التي �سيطرت منتجاتها على ح�ساب املنتوج 

الوطني..
اإىل رفع الطاقة التخزينية  الدولة ورغم م�ساعي 

و�سمان اجلودة العالية لها اإال اأنها ما تزال تراوح مكانها 
منذ �سنوات طويلة خا�سة واأن امل�ساريع اخلا�سة بتوفري 

املخازن قد اأوكلت ل�سركات مل تلتزم مبدد الت�سليم وتاأخر 
فادح يف االإجناز اإ�سافة اإىل م�ساريع متوقفة كليا دون 

وجود اأ�سباب تقنية تذكر لتحول دون اإجنازها رغم 
اأجنبية  �سركات  باعتبارها  الدوالرات  ملليارات  ابتالعها

من اأي متابعات ُتلزمها باإمتام م�ساريعها  معفاة علما اأنها 
املوكلة اإليها منذ �سنوات كانت كفيلة باأن ت�سمن للفالحني 

تو�سعة يف التخزين ُتغني الدولة اجلزائرية عن اال�سترياد 
عادة.. ال�سخمة وتخفيف اأعبائه وتكلفته املالية 

وقد حر�ص الوزير االأول يف زيارته االأخرية للجنوب 
اجلزائري على �سرورة ت�سجيع الفالحة ال�سحراوية 
باعتبارها م�سروعا وطنيا يجب التكفل به برفع قيود 

البريوقراطية على الفالحني وتوفري كل االإمكانيات لهم 
ب�سرط االلتزام بدورهم الريادي للنهو�ص بالقطاع وتوفري 

فر�ص عمل لل�سباب..
وما على الدولة اجلزائرية �سوى اأن ت�سرب بيد من 
حديد كل من يحارب الفالحة اجلزائرية ويعمل على 

ك�سرها واإحباط الروح املعنوية للفالحني وامل�ستثمرين 
يف القطاع وما ف�سائح جبال القمح املرمية يف تب�سة 

وغريها دون اأن جتد لها مكانا للتخزين لي�ست بالبعيدة 
اأن ترتقي  م�ساحلهم عن املف�سدين الذين لي�ص من �سالح 

الفالحة عندنا واأن نتحرر من قيود التبعية؟!.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة ماأخوذة 

ممرات بن  من حي 
مبدينة  بولعيد

باتنة والذي 
يعرف حركية 

كبرية، االأمر الذي 
مل يح�سب له اأي 

ح�سابن فكيف 
ترتك خيوط 

الكهرباء عارية 
بهذه الطريقة 
التي قد ت�سكل 

خطرا على املارة 
من االأطفال.

�شماح خميلي

دير اخلاليع تقارير منظمة ال�سحة 
، فاإن تقارير  يف الوقت تتحدث فيه اغلب دول العامل عن اإحرازها تقدما كبريا يف مكافحة كوفيد 
منظمة ال�سحة العاملية، تقول اأن العامل ال يزال بعيدا عن احتواء جائحة فريو�ص كورونا وو�سفت 
الو�سع باحلقيقة القا�سية، م�سرية اإىل اأن تزايد تف�سي الفريو�ص على م�ستوى العامل، وحذر من اأن 
معظم النا�ص ال يزالون عر�سة خلطر االإ�سابة، واأن اأ�سواأ مراحل اجلائحة مل تاأت بعد، موؤكدة اأن 

 . تخ�سى من االأ�سواأ املنظمة 

ق. و

ق. و

اأكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اأن ''�سيا�سة الت�سويف والوعود انتهت''، وخالل زيارة تفقدية مل�ساريع �سكنية 
بولية تندوف، قال ''من الآن ف�ساعدا �سوف ننتهي من �سيا�سة الت�سويف''.

�حلجر  �إج����ر�ء�ت  مت��دي��د  �حلكومة  ق���ررت 
�إط���ار حم��ارب��ة فريو�س  �مل��ت��خ��ذة يف  �مل��ن��زيل 
و�لتي   ،2020 13 جويلية  �إىل غاية  كورونا، 
 19 تن�س على رفع �حلجر �ملنزيل �لكامل عن 
�إىل  ليال  �لثامنة  �ل�شاعة  من  وفر�شه  والية 
على  �ملو�يل  �ليوم  من  �شباحا  �خلام�شة  غاية 
29 والية �أخرى، مع ت�شديد �حرت�م �إجر�ء�ت 
�لوقاية، ح�شب ما �أفاد به بيان مل�شالح �لوزير 

�الأول.
و�ل�شلطة  �لعلمية  �للجنة  ��شت�شارة  عقب 
�لذي  �لوبائي  �لو�شع  و��شتعر��س  �ل�شحية 
خالل  �لوباء  �نت�شار  �شرعة  زي��ادة  عن  �أب��ان 
�الأ�شبوعني �الأخريين يف بع�س واليات �لبالد، 
قرر  �جلمهورية،  رئي�س  �ل�شيد  مو�فقة  وبعد 
�ل�شيد �لوزير �الأول �تخاذ �شل�شلة من �لتد�بري 
و�ملرن  �لتدريجي  �مل�شعى  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
�ملعتمد، مع ��شتهد�ف �أف�شل للتد�بري �ملو�شى بها 
فيما يخ�س ت�شيري �لو�شع �ل�شحي �ال�شتعجايل 
�ملرتبط بوباء )كوفيد 19( وعليه فقد تقرر 

ما يلي:
جويلية   13 تاريخ  غاية  �إىل  جتديد   �1
�ملنزيل  �جلزئي  �حلجر  تعديل  نظام   ،2020
�لتنفيذي  �ملر�شوم  يف  عليه  �ملن�شو�س  �حلايل 
 ،2020 13 ج��و�ن  �مل��وؤرخ يف   159  ��  20 رقم 
لت�شعة  �ملنزيل  �حلجر  رفع  على  ين�س  �ل��ذي 
�ل�منزيل  �حلجر  و�إقر�ر  والية،   )19( ع�شرة 
�إىل  �شا00(   20( م�شاء  �لثامنة  �ل�شاعة  من 
�شا00(   05( �شباحا  �خلام�شة  �ل�شاعة  غاية 
من �ليوم �ملو�يل، لت�شع وع�شرين )29( والية. 
�لوالة،  و�ل�شادة  �ل�شيد�ت  على  يجب  �أنه  غري 
وبعد  ذل��ك،  �ل�شحية  �لو�شعية  �قت�شت  �إذ� 
�حلجر  �إقر�ر  للبالد،  �لعليا  �ل�شلطات  مو�فقة 
�أكرث،  �أو  لبلدية  �ل�م�شتهدف  �لكلي  �أو  �جلزئي 
جيوبا  �أو  ب��وؤر�  ت�شهد  �لتي  �أك��رث،  �أو  حي  �أو 

للعدوى.
يف  يوما   )15( ع�شرة  خم�شة  ملدة  تعليق،   �2

للفريو�س،  ن�شطة  حركة  ت�شهد  �لتي  �لواليات 
�ل��ن�����ش��اط��ات �الآت���ي���ة: �الأ����ش���و�ق و�الأ����ش���و�ق 
�لتجارية  �ملر�كز  �ملا�شية،  �أ�شو�ق  �الأ�شبوعية، 

و�أماكن متركز �ملحالت �لتجارية.
�ل�شلطات  �إىل  تعليمات  �إ���ش��د�ء  مت  كما   �3
�مل��ح��ل��ي��ة و�الأج����ه����زة �الأم���ن���ي���ة م���ن �أج���ل 
�لقانون  عليها  ين�س  �لتي  �لعقوبات  تطبيق 
�ل�شر�مة  بكل  بهما،  �ملعمول  و�لتنظيمات 
و�حل����زم �ل���الزم���ني، مب��ا يف ذل���ك �الإن�����ذ�ر�ت 
وتطبيق  �ملح�شر،  يف  �ل�شيارة  وو�شع  �ل�شفوية، 
�الإجر�ء�ت �لقانونية �ملالئمة، �شد كل خمالف 

للتد�بري �ل�شحية �لوقائية.
4� تعزيز �ملر�قبة �لوبائية من خالل �لقيام 
�الأ�شخا�س  ح��ول  ال�شيما  معمقة  بتحقيقات 
�نت�شار  �شل�شلة  ك�شر  �أج���ل  م��ن  �مل��خ��ال��ط��ني، 

�لعدوى.
و�شع فرق متعددة �الخت�شا�شات على �مل�شتوى 
�ل�محلي للقيام بالتحقيقات �لوبائية من �أجل 

�شمان تن�شيق �أمثل للتحقيقات يف �مليد�ن.
�لف�شاء�ت  تعقيم  ح��م��الت  م�شاعفة   �5

و�الأماكن �لعمومية عرب جميع �لواليات.
وحت�شي�س  �الت�����ش��ال  ح��م��الت  تكثيف   �6
خالل  من  �الأح��ي��اء،  م�شتوى  على  �ملو�طنني، 
جت��ن��ي��د �جل��م��ع��ي��ات وجل����ان �الأح����ي����اء، من 
�أج���ل ت��وع��ي��ة �مل��و�ط��ن��ني ب�����ش��رورة �ح���رت�م 
�شارية  تبقى  �لتي  �ل�شحية  �ل��ربوت��وك��والت 
�لنظافة  ت��د�ب��ري  �ح����رت�م  وه���ي   �مل��ف��ع��ول. 
�لتباعد  �لقناع،  �رت��د�ء  �إلز�مية  و�لوقاية، 

�جل�شدي.
�جلديدة  �ملرحلة  هذه  �أن  باالإ�شارة  وجدير 
يف �إد�رة �الأزمة �ل�شحية �لتي ت�شهدها �لبالد، 
�مل�شوؤولية  وح�����س  �شمري  على  �أوال  تعتمد 
حتمل  عليهم  يتعني  �ل��ذي��ن  �مل��و�ط��ن��ني،  ل��دى 
م�شوؤولياتهم و�لتحلي ب�شلوك مثايل وت�شامني 
�نقاد  �أج��ل  من  �ملقرتحة  �لتد�بري  وتطبيق 

�الأرو�ح.

''لو�شو�ر  يومية  ب��ه  خ�س  ح���و�ر  ويف 
''�الإ�شالح  �أن  �شنهاجي  قال  د�جل��ريي''، 
ميكن  ال  ع��ن�����ش��ري��ن  ي�����ش��م  �أن  ي��ج��ب 
�لتحتية  �لبنى  وهما  عنهما  �ال�شتغناء 
�لب�شرية''،  و�مل���و�رد  ت�شيريها  باأمناط 
م�شيفا �أن مهنيي �ل�شحة فاعلون �أ�شا�شني 

يف �الإ�شالح''.
�مل�شوؤول  ذ�ت  ح�شب  �الأم����ر  ويتعلق 
بني  ومتكاملة''  ومهمة  ''قوية  ب�شر�كة 
�لتي  �ل�شحي  لالأمن  �لوطنية  �لوكالة 
ت�شرف على �لت�شميم و�لتقييم و�خلربة 
حتقيق  وبني  �الإ�شالح  �إط��ار  يف  �لعلمية 

�الإد�رة  طرف  من  �الإ�شالح  هذ�  وت�شيري 
�ملركزية ممثلة يف وز�رة �ل�شحة.

�مل�شخرة  �مليز�نيات  �أن  �أك��د  �أن  وبعد 
ل��ل�����ش��ح��ة يف �جل���ز�ئ���ر ت��ع��د م���ن �أه���م 
�ملتو�شط،  �لدخل  ذ�ت  �ل��دول  ميز�نيات 
يعترب  ''�الإ���ش��الح  �أن  �شنهاجي  �عترب 

م�شاألة �أمن �شحي''.
�ل�شيا�شية  �الإر�دة  ''�إن  بالقول  و�أردف 
باحل�شول  �ملو�طنني  طلبات  تلبية  يف 
نوعي،  لعالج  وع��ادل  د�ئ��م  عر�س  على 
�الأمن  �إط��ار  يف  يدخل  لهذ�  عاجل  �أم��ر 

�ل�شحي''.

مهنيو ال�سحة فاعل رئي�سي يف جناح 
اإ�سالح املنظومة

غلق اأ�سواق املوا�سي و تاأجيل الأعرا�س 

يجب  �ل��وع��د  ''�شيا�شة  �أن  ج���ر�د  و�أو���ش��ح 
�أن��ه  �ل�����ش��ي��اق ذ�ت���ه  م�����ش��ري� يف  ت��ن��ت��ه��ي''،  �أن 
�أ�شكال  جميع  على  نهائيا  �لق�شاء  ''ي��ج��ب 
�أ�شاف  كما  �لعقار''،  وم�شكل  �لبريوقر�طية 
�لوزير �الأول �أن يجب �لتوجه نحو ''��شتعمال 
تندوف،  والية  م�شاكن  يف  �ملتجددة  �لطاقات 
�هلل''،  وهبها  �لتي  �لطاقات  بهذه  تتميز  الأنها 
م�شري� �أن ��شتعمال �لطاقات �ملتجددة ال يجب 
��شتغاللها  �ل�شكن بل يجب  ''�أن تكون فقط يف 
يف جميع �ملجاالت''، و�أكد يف �ل�شياق ذ�ته على 

�شرورة ''�لرتكيز على �مل�شاحات �خل�شر�ء''.
وقال �لوزير �الأول يف ت�شريح له على هام�س 
منها  �ملالية  �الإمكانيات  "كافة  �أن  �ل��زي��ارة، 
عرب  �لظل  مبناطق  للتكفل  متوفرة  و�مل��ادي��ة 
�أن  و�عني  نكون  �أن  "يتوجب  و�أ�شاف  �لوطن''، 
يعي�شون  �شاكنة  بها  يوجد  �لظل  مناطق  كل 
وو�شائل  �لطرقات  �ن��ع��د�م  م��ن  �شعبة  حياة 
�أو�شى رئي�س  �لنقل وغريها، ومن و�جبنا، كما 

�جلمهورية �لتكفل بها''.
�ملناطق  ه��ذه  "�حتو�ء  ���ش��رورة  على  و�شدد 
م�شري�  �الأولويات"،  �شمن  م��درج��ة  لتكون 
�لد�خلية  وز�رة  رفقة  متابعة  هناك  �أن  �ىل 
ملدى  �لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات 

تطور عملية �لتكفل مبناطق �لظل عرب �لرت�ب 
�لوطني.

نهائيا  �لتخل�س  �شرورة  على  باملنا�شبة  و�أكد 
�الآجال"،  �أقرب  "يف  �لظل  مناطق  ظاهرة  من 
م�شيفا يف ذ�ت �لوقت �أنه "يتعني على �ملو�طن 
باأن �لدولة دولته، و�أن هذه �ملناطق  �أن ي�شعر 

�شتتغري لت�شبح مناطق �لنور''.
�لوالة  منهم  خا�شة  �ملحليني  �مل�شوؤولني  ودعا 
حتتاج  �لتي  للمناطق  �الأول��وي��ة  �إي���الء  �ىل 
من  "ننتظر  �ل�شدد:  هذ�  يف  قائال  تنمية  �إىل 

�أجل  من  �لكثري  �لوالة  منهم  خا�شة  �مل�شوؤولني 
�لتكفل مبناطق �لظل''.

على  �ل��دول��ة  ع��زم  �الأول،  �ل��وزي��ر  �أك��د  كما 
ت�شجيع �ال�شتثمار ودعم �ل�شناعة �لتحويلية. 
و�شرح لدى تفقده م�شروع �إجناز جممع خمازن 
بها  يقوم  �لتي  �لعمل  زي��ارة  �إط��ار  يف  �لتربيد 
على  عازمة  "�لدولة  �أن  تندوف  والي��ة  �إىل 
�ل�شناعة  ودع��م  �ال�شتثمار  وترقية  ت�شجيع 
�لتحويلية''. و�أ�شاف �أن �ل�شلطات عازمة على 
الأن  زر�عية  لتكون  �ملنطقة  ل�"�إحياء  �لعمل 

خري�ت �ل�شحر�ء كثرية جد�''.
فيما  �شارمة  تعليمات  �الأول  �لوزير  و�أ�شدى 
�جلانب  �العتبار  بعني  �الأخ��ذ  �شرورة  يخ�س 
�ملجمعات  �جن����از  يف  و�ل��ع��م��ر�ين  �جل��م��ايل 
�شرورة  على  �أك���د  كما  باملنطقة،  �ل�شكنية 
تتما�شى  �لتي  �الجتماعية  �ملر�فق  كل  توفري 
�جلانب  على  م�شدد�  �مل��و�ط��ن،  متطلبات  م��ع 

�الجتماعي للمنطقة وطبيعتها.
�ل��زي��ارة وفد  �ل�شيد ج��ر�د يف ه��ذه  وي��ر�ف��ق 
�لد�خلية و�جلماعات  وزر�ء  من  يتكون  وز�ري 
�ملحلية و�لتهيئة �لعمر�نية و�ل�شكن و�لعمر�ن 
�لريفية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  و�ل��ف��الح��ة  و�مل��دي��ن��ة 

و�لرتبية �لوطنية و�ل�شوؤون �لدينية.

وعد �لوزير �الأول، عبد �لعزيز جر�د، بتوفري 
وزن  من  للتقلي�س  تلميذ  لكل  �لكرتونية  لوحة 
وجود  عن  جر�د  �لعزيز  عبد  وك�شف  �ملحفظة، 
�حلكومة  م�شتوى  على  �لدر��شة  قيد  م�شروع 
�أ�شار  كما  تلميذ.  لكل  �لكرتونية  لوحة  لتوفري 
حديثة  تكنولوجية  و�شائل  توفري  ل�شرورة 
و�ل�شبور�ت  كاحلو��شيب  �ملد�ر�س  م�شتوى  على 

�لذكية.
�لعزيز جر�د لدى تفقده م�شروع  و�أو�شح عبد 
زيارة  �إط��ار  يف  تندوف  مبدينة  ثانوية  �إجن��از 
باأق�شى  �لوالية  هذه  �إىل  بها  يقوم  �لتي  �لعمل 
�إىل  ت�شعى  ''�حلكومة  �أن  �لبالد،  غرب  جنوب 
تعميم �للوحة �الإلكرتونية عرب �لرت�ب �لوطني 
وزن  وتخفيف  �لكتب  ��شتعمال  م��ن  للتقليل 
�ملحفظة، �شيما و�أن �لتالميذ �ليوم با�شتطاعتهم 
�الإعالم  تكنولوجيات  �أن��و�ع  خمتلف  ��شتعمال 

و�الت�شال �حلديثة''.
على  �شتعمل  �حلكومة  �أن  �الأول  �لوزير  و�أك��د 

�إدماج �ل�شبور�ت �الإلكرتونية تدريجيا يف �ملد�ر�س 
�لتح�شيل  م�شتوى  من  �لرفع  بهدف  و�لثانويات 
�لع�شرية،  �لو�شائل  با�شتعمال  للتالميذ  �لعلمي 

�لتي  و�لتاريخية  �لعلمية  �ملحتويات  وتلقينهم 
حتمل �لثو�بت �لوطنية وتتاأقلم يف نف�س �لوقت 

مع و�قع �لعامل �ملعا�شر.

عن  �ل�شحة،  وز�رة  �لثالثاء   �أم�س  يوم  �أعلنت 
موؤكدة  جديدة   �إ�شابة  حالة    336 ت�شجيل 
عدد  بذلك  لريتفع  �مل�شتجد،  كورونا  بفريو�س 
 13907 �إىل  �لوطني  �مل�شتوى  على  �الإ�شابات 
حالة موؤكدة، يف حني مت ت�شجيل7 حاالت وفاة 
 912 �إىل  �لوفاة  حاالت  عدد  لريتفع  جديدة، 
�أثقل ح�شيلة ت�شجلها �جلز�ئر منذ  وفاة، وهي 

بد�ية �لوباء.
وك�شفت �لوز�رة، يف حتديثها �ليومي  للح�شيلة 
بالفريو�س،  م�شاب   223 �شفاء  ع��ن  �مل�شجلة 
ل��رتت��ف��ع ب��ذل��ك ح���االت �ل�����ش��ف��اء م��ن��ذ بد�ية 
 47 توجد  بينما  حالة،   9894 �إىل  �جلائحة 

حالة يف �لعناية �ملركزة.    

�أط���ل���ق���ت وك������االت ���ش��ن��ادي��ق �ل�����ش��م��ان 
و�إعالمية  حت�شي�شية  حملة  �الجتماعي، 
ح�شب  ''�آر�ئكم''،  �لرقمية  �الأر�شية  حول 

بيان للوكالة.
وو���ش��ع��ت �ل��وك��ال��ة �أر���ش��ي��ة رق��م��ي��ة هي 
 araacom .mtess .gov.dz
ال�شتقبال و�لرد على �الأ�شئلة و�الإ�شكاليات 
ومنت�شبي  �ملو�طنني  قبل  م��ن  �ملطروحة 
�لقطاع ومن ثم �لتكفل بها وذلك �بتد�ء من 
.2020 جويلية   16 غاية  �إىل  جو�ن   21

�خلا�س  �لتطبيق  وعر�س  بتمرير  وقامت 
بهذه �لتقنية �جلديدة عرب كافة �ل�شا�شات 
�ملتوفرة يف جميع �ملر�كز �لتابعة بالوكالة، 
كما قامت بتجهيز مكتب �ال�شتقبال بجهاز 
�الإعالم �الآيل من �أجل �لتعريف باالأر�شية 

�لرقمية و�لتعريف مبز�ياها.
وتتيح هذه �الأر�شية يف �شقها �الأول فر�شة 
و�الإدالء  �ن�شغاالته  عن  للتعبري  للمو�طن 
من  �ملقدمة  ب��اخل��دم��ات  �خلا�شة  ب��اآر�ئ��ه 
�أما �شقها  �ل�شمان �الجتماعي،  طرف قطاع 
�الأ�شاتذة  ل��ل��خ��رب�ء،  فر�شة  فهو  �ل��ث��اين 
الإيجاد  �مل��دين  �ملجتمع  وملمثلي  �لباحثني 

�حللول وطرح وجهة نظرهم للقطاع.
�لتي  للمن�شة  للولوج  كنا�س   تدعو،  كما 
�أطلقها  ورقمي  ع�شري  جديد  ره��ان  تعد 
�لقطاع لت�شيريه بطريقة ممنهجة وعلمية 
بلورة  �أجل  من  باملو�طن  مبا�شرة  �شلة  لها 
روؤية م�شرتكة لتح�شني �خلدمة �لعمومية، 
باآر�ئهم  للم�شاركة  �مل��و�ط��ن��ني  وت��دع��و� 

و�قرت�حاتهم.
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اجلزائر حت�سي 336 اإ�سابة جديدة و7 وفيات

لوحة الكرتونية جلميع التالميذ

كنا�س ت�سع اأر�سية رقمية للتوا�سل
 مع املواطنني
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ل امتحان يف الرتبية 
البدنية للممتحني 

البيام والباك
�أمرت وز�رة �لرتبية �لوطنية مديريات 
�لوطني  �ل��رت�ب  عرب  �ملوزعني  �لرتبية 
معدالت  باعتماد  تعليمة  خ��الل  م��ن 
�متحان  يف  و�ل��ث��اين  �الأول  �لف�شلني 
للمرت�شحني  بالن�شبة  �لبدنية  �لرتبية 
و�شهادة  �لبكالوريا  ل�شهادة  �لنظاميني 

�لتعليم �ملتو�شط.
فاإنه  �لتعليمة،  ن�س  يف  �أي�شا  وج��اء 
يظهرون  ال  �لذين  للتالميذ  بالن�شبة 
�لبدنية  �لرتبية  ممار�شة  يف  �لكفاءة 
مالحظة  ل��ه��م  فت�شجل  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لنهائي  �لتنقيط  بطاقة  يف  ''يعفى'' 

لهذه �ل�شهادة.

اإ�سراك  �سرورة  الثالثاء  اأم�س  �سنهاجي،  كمال  ال�سحي،  لالأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�س  اأكد 
العنا�سر الأ�سا�سية يف اإ�سالح املنظومة ال�سحية مبا فيها املن�ساآت القاعدية واملوارد الب�سرية، 

مربزا اأن مهنيي ال�سحة ميثلون ''فاعال اأ�سا�سيا'' يف نتائج هذا الإ�سالح.



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

�شفيقة. �س

�شونلغاز �أرجعتها �إىل بع�س �الأ�شغال

اإنقطاعات دون 
�سابق اإنذار للغاز 

بحي ال�سهداء 
بباتنة

حفيظة. ب

مرمي. ع

اأطباء وممر�سون دون نقل بباتنــة

حنفيات جافة منذ 10 اأيام باأحياء يف باتنة

مطالب باإجناز مركز تكوين مهني ب�سقانة

�سارع  وحتديدا  بوعقال  حي  �سكان  ي�ستكي 
جفاف  من  باتنة،  مبدينة  �سرارة"  "�سالح 
احلنفيات منذ ما يقارب ال 10 اأيام، وينا�سد 
العاجل  التدخل  للمياه  اجلزائرية  املعنيون 
مع  خا�سة  احليوية  املادة  هذه  من  ومتكينهم 

االرتفاع امل�سجل يف درجات احلرارة.
جراء  وغ�سبهم  تذمرهم  عن  ال�سكان  عرب 
التي  ال�سرب  مياه  يف  املتكررة  االإنقطاعات 
ي�سهدها احلي والتي دخلت يومها العا�سر على 
التوايل، دون تدخل من امل�سوؤولني بحل امل�سكل 
ال�سيف  ف�سل  يف  �سيما  ال  معاناتهم  لتخفيف 
ال�سرورية،  املادة  هذه  على  الطلب  يكرث  اأين 
بني  م�سافات  لقطع  ي�سطرهم  ــذي  ال االأمـــر 
ماء  قــطــرة  عــن  البحث  اأجـــل  مــن  ــاء  ــي االأح
املادة  لهذه  اليومية  احتياجاتهم  بها  يغطون 
اإىل  ال�سكان  احلالة  هــذه  ودفعت  احليوية، 
باتخاذ  والوالئية  املحلية  ال�سلطات  منا�سدة 
كل االإجراءات لتمكينهم من حقهم يف املاء ما 

املوؤ�س�سة  داموا يواظبون على دفع م�ستحقات 
املعنية التي طالبوها كذلك باحرتام زبائنها.

ويف ذات ال�سياق، عرب �سكان حي 146 م�سكن 
الواقع مقابل مركز الربيد حلي 800 م�سكن، 
املاء  �سخ  �سعف  جراء  العميق  امتعا�سهم  عن 
قاطني  حرمان  اإىل  يــوؤدي  مما  القنوات،  يف 

الطوابق العليا من هذه املادة احليوية ب�سكل 
يومني،  كل  حنفيات  تزور  واأنها  خا�سة  دائم، 
ملء  عليهم  يتعذر  املــاء  تدفق  قلة  ونتيجة 
اأ�سبحوا  اأنهم  ال�سكان  اأكد  حيث  خزاناتهم، 
لتغطية  املــيــاه  �سهاريج  جلب  اإىل  يــلــجــاأون 

حاجياتهم.

وقال املعنيون اأن معاناتهم تتجدد يوميا ب�سبب 
عدم توفر و�سائل النقل وحتى اإن وجدت فهي 
من  العديد  واأن  خا�سة  احتياجاتهم  تلبي  ال 
الناقلني امتنعوا عن ا�ستئناف العمل ب�سبب ما 
اأ�سموه بال�سروط التعجيزية املفرو�سة عليهم 

باالإ�سافة اإىل رفع اأ�سعار الوقود.
من جهتها اأكدت املكلفة باالإعالم على م�ستوى 
املعنية  اجلهات  اأن  ــدت  اأك ال�سحة،  مديرية 
الفرتة  طوال  النقل  و�سائل  توفري  على  عملت 
ب�سبب  النقل  تــوقــف  ــرتة  ف يف  اأي  ال�سابقة 

قرارات  بعد  توقفت  اأنها  اإال  كورونا  جائحة 
يتعني على  اأنه  ال�ساأن  ذات  م�سيفة يف  العودة، 
من  التقرب  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف  العاملني 
مديري موؤ�س�ساتهم ورفع ان�سغاالتهم واملتمثلة 

يف توفري النقل لهم.

رفع الع�سرات من �سكان بلدية �سقانة بوالية 
باتنة، مطلبهم اإىل ال�سلطات املعنية واجلهات 
الر�سمية باإجناز مركز للتكوين املهني من �ساأنه 
االأن�سطة  دعــم  الواقع  اأر�ــص  على  جت�سيده 

احلرفية على م�ستوى اإقليم الدائرة.
امل�سئولني  التفاتة  ب�سرورة  املعنيون  واألــح 
اإىل مطلبهم واأهمية بعث هذا امل�سروع وذلك 
تالقي  التي  ال�سعبة  الظروف  اإىل  بالنظر  
�سباب املنطقة على اعتبارهم من اأكرث الفئات 
واأ�سار  املهني،  التكوين  مراكز  على  توافدا 
للتكوين  ــروع  ف غياب  خلفه  مــا  اإىل  هـــوؤالء 
على  التنقل  ذلــك  اأمــر  اأجــربهــم  ــن  اأي املهني 
املجاورة  املناطق  باقي  اإىل  طويلة  م�سافات 
من اأجل تالقي التكوين يف بع�ص التخ�س�سات 
البع�ص  عزوف  مع  موازاة  ذلك  املهنية،وياأتي 
منهم االإقبال على املراكز وذلك ملا يواجهونه 

تخ�س�ص  عــن  والــبــحــث  التنقل  م�سقة  مــن 
يتنا�سب واملهتمني منهم مبجال معني.

للتكوين  فــرع  اإن�ساء  ــاأن  ب ال�سكان  واأ�ــســاف 
ال�سبابية   الطاقات  يخدم  اأن  باإمكانه  املهني 
للمنطقة وذلك ق�سد ا�ستغاللها وحمايتها من 
التعر�ص للظواهر االجتماعية التي باإمكانها 
نتيجة  منهم  البع�ص  انحراف  يف  امل�ساهمة 
واأمام  عموما،  ال�سباب  تخدم  ف�ساءات  غياب 
ما يالقيه �سباب املنطقة من �سعوبات من اأجل 
االلتحاق مبقاعد التكوين املهني  ياأمل هوؤالء 
النظر يف مطلبهم باإجناز مركز للتكوين املهني 
ق�سد التخفيف من معاناتهم مع اأعباء التنقل 
ما  وهو  البطالة  �سبح  من  ال�سباب  وانت�سال 
يفتح بح�سبهم االأفاق للولوج لعامل ال�سغل من 

خالل االهتمام بتكوين العديد منهم.

مبدينة  ال�سهداء  حي  �سكان  ي�ستكي 
ــرتة االأخـــــرية من  ــف بــاتــنــة، خـــالل ال
الطبيعي  للغاز  املتكررة  االنقطاعات 
االأمر الذي اأثار حفيظتهم واأكد العديد 
من قاطني احلي اأن موؤ�س�سة �سونلغاز مل 
اأو  انقطاع  حول  م�سبق  اإعالن  اأي  ت�سع 
الطبيعي،  بالغاز  الــتــزود  يف  تــذبــذب 
امل�سوؤول  غري  الت�سرف  هذا  م�ستنكرين 
ح�سبهم، اأما م�سالح �سونلغاز فقد اأكدت 
الأ�سغال  راجعة  االنقطاعات  تلك  اأن 
الرئي�سية  االأنابيب  يف  ت�سرب  ب�سبب 
من  كــان  ــن  اأي ــي،  احل ــذات  ب الغاز  لنقل 

ال�سروري ح�سبها للتحكم يف الو�سع.

بعد توقف احلافالت املخ�ض�ضة لهم ورف�ض عديد الناقلني ا�ضتئناف ن�ضاطهم

ت�ضاعد اأزمة تذبذب املياه واملواطنون يف قمة اال�ضتياء

و�ضط اإحلاح كبري من قبل ال�ضباب

حمليات االربعاء  21  يونيو  2970/ 01 جويلية   2020 املوافق لـ 10  ذو القعدة 041441

على   املــوزعــة  املــقــرات  هــذه  وتتمثل 
املقر  يف  الـــواليـــة  ــديــات  ــل ب خمــتــلــف 
املنظر  بحي  الــواليــة  الأمــن  اجلــديــدة 
االأمــن  وكــذا  باتنة،  مبدينة  اجلميل 
البحث  فرقة  ومقر  ال�سابع،  احل�سري 
البيئة  �سرطة  وم�سلحة  والــتــدخــل 
اأمن  مقر  تد�سني  مت  كما  والــعــمــران، 
�سليمان  �ــســي  اأوالد  �ــســقــانــة،  دائــــرة 
املتنقلة  للفرقة  مقر  وكــذا  وبوزينة، 
ومقر  بتيمقاد  الق�سائية  لل�سرطة 
االأمن احل�سري اخلارجي ببلدية وادي 

املاء، فيما اأحلقت بهذه املقرات مرافق 
لتمكني  وظيفية  و�سكنات  اجتماعية 
رجال االأمن من اأداء مهامهم يف ظروف 

مالئمة.
جدير بالذكر اأنه بدخول هذه املقرات 
تكون  اخلدمة  حيز  اجلديدة  االأمنية 
حتت    21 باتنة  واليــة  دوائــر  جميع 
الو�ساية املبا�سرة لل�سرطة من الناحية 
االأمنية، وهو ما من �ساأنه �سمان تغطية 
تراب  عرب  باملائة   100 بن�سبة  اأمنية 

والية باتنة.

ولبعل  تغلي�سية  قــرى  �سكان  يعي�ص 
ب�سبب  مزرية  اأو�ساعا  كيمل،  ببلدية 
بها  �ساق  التي  النقائ�ص  من  العديد 
قراهم  يف  تنعدم  اإذ  ذرعــا  املواطنون 
اأبــ�ــســط �ــســروريــات احلــيــاة مــن مياه 
وطرقات  وكــهــربــاء  لل�سرب  �ساحلة 
ما  ــذا  وه غائبة،  تنموية  م�ساريع  و 
جعلها ت�سنف �سمن مناطق الظل التي 
يف  بها  بالغا  اهتماما  الدولة  اأظهرت 
�سرورة  على  و�سددت  االأخرية  االآونة 
رفع الغنب عن �سكانها و اجناز امل�ساريع 
التي  امل�ساكل  يف  النظر  بها   التنموية 

تعانيها.
منقب  لبعل  قــريــة  ا�ستفادة  ورغـــم 
اأن  اإال  اأزيد من �سنة ون�سف  مائي منذ 
املقاول الذي ا�ستلم امل�سروع مل ينطلق 
امل�سروع  ت�سجيل  ومت  االأ�سغال  يف  بعد 
�سمن �سندوق تنمية اجلنوب، غري اأن 
امل�سروع بقي معلقا وال يزال املواطنون 
ــال،  االآج ــرب  اأق اإجنــازه يف  انتظار  يف 
ويطالب �سكان قريتي تغلي�سية ولبعل 
اأجــل  مــن  الو�سية  اجلــهــات  بتدخل 
ال�سم�سية  للطاقة  م�سروع  ت�سجيل 
يف  الفالحني  مل�ساعدة  الكهرباء  اأو 
اأ�سجارهم  ل�سقي  ــاه  ــي امل ا�ــســتــخــراج 
عند  املعاناة  وتتعمق  ومزروعاتهم، 
حلول الليل لتغرق القريتان يف الظالم 
الدام�ص حيث ال يزال ال�سكان يلجاأون 
عتمتهم  ــــارة  الإن بــدائــيــة  طــرق  اإىل 
باعتمادهم على "الكانكي" و"ال�سموع" 
التطور  فــيــه  بــلــغ  الــــذي  الــوقــت  يف 

التكنولوجي يف العامل ذروته.
"الدرمون"  ـــو  ـــن ـــواط م ويــــعــــاين 

يف  �سعوبة  من  و"لبعل"  و"تغلي�سية" 
وعو�ص  كيمل  بلدية  مقر  اإىل  التنقل 
�سلك طريق ال تتجاوز م�سافته 60 كم 
كم   220 م�سافة  قطع  اإىل  ي�سطرون 
للو�سول  وخن�سلة  باتنة  واليتي  عرب 
بالذكر  واجلــديــر  كيمل،  بلدية  اإىل 
اأن الطريق الرابط بني الفرع البلدي 
"كيمل"  بــلــديــة  ومــقــر  "الدرمون" 
تهيئة  متــت  اإذ  �سالح  وغــري  مهرتئا 
ال�سطر  بقي  فيما  كم   20 طوله  �سطر 
مهرتئا  كــم   40 طــولــه  الـــذي  ـــر  االآخ
ودون ترميم وهو امل�سلك الذي اتخذه 
ملطاردة  طريقا  الفرن�سي  اال�ستعمار 
املجاهدين اإبان احلقبة اال�ستعمارية، 
ورغم تكليف وايل والية باتنة ال�سابق 
امل�سروع  هذا  الإجناز  للدرا�سات  مكتبا 
مواطنو  ليقطع  معلقا،  بقي  انــه  اإال 
الدرمون وكيمل م�سافة 440 كم ذهابا 
واإيابا عرب طريق باتنة وهذا ما اأرهق 

كاهلهم وجعل معاناتهم تت�ساعف.
وهذا ما جعل اأحد نواب والية باتنة 
القرى  ــذه  ه �سكان  ان�سغاالت  يــرفــع 
النائية والغارقة يف املعاناة والتهمي�ص 
واجلــمــاعــات  الــداخــلــيــة  وزيــــر  اإىل 
اأجل  من  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
�سكان  و�سعية  على  للوقوف  التدخل 
املنطقة واإن�سافهم كغريهم من مواطني 
الوالية، وانت�سالهم من احلالة املزرية 
التنمية  عجلة  دفع  و  يعي�سونها  التي 
بها و و�سع حد للم�ساكل الكثرية التي 
القرى  هـــذه  مــواطــنــو  فيها  يتخبط 
بعني  مطالبهم  واخذ  م�ستعجل  ب�سكل 

االعتبار.

تغطية والية باتنة اأمنيا 
بن�سبة 100 باملائة

بلدية كيمل �سحية موقعها 
اجلغرافـــي!

يو�جه �لعديد من �لعمال يف �لكثري من �لقطاعات بباتنة، م�صاكل باجلملة ب�صبب نق�س و�صائل �لنقل و�نعد�مها �أحيانا ق�صد �اللتحاق 
مبوؤ�ص�صاتهم خا�صة بالقطاع �ل�صحي، وينا�صد �ملعنيون  من �أطقم طبية و�صبه طبية و�ملقيمني يف خمتلف بلديات �لوالية �ل�صلطات 

�لوالئية للتدخل ق�صد �إيجاد حل لهذه �مل�صكلة.

تدعمت بـ7 مقر�ت �شرطة جديدة مت تد�شينها خالل زيارة �ملدير �لعام لالأمن �لوطني

طرقات دون تعبيد و"�لكانكي" ي�شيء عتمة �ل�شكان

تدعمت �أم�س، والية باتنة، بـ7 مقر�ت �صرطة جديدة، مت و�صعها حيز �خلدمة خالل زيارة 
باتنة  و�يل  برفقة  تد�صينها  على  �أ�صرف  �لذي  �أوني�صي خليفة  �لوطني  لالأمن  �لعام  �ملدير 

توفيق مزهود وبح�صور م�صوؤولني حمليني.

�شميحة. ع

�شميحة. ع

نا�شر. 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

�شيقو�ساأم البواقـــي

معاوية. �س

معاوية. �س

خن�شـــــلة

ب�ضبب تذبذب عملية �ضب رواتبهم

�شطيـــف
ك�صفت م�صالح د�ئرة �ص�صار جنوب والية خن�صلة عن �إح�صائها 48 منطقة ظل عرب بلدياتها �الأربعة منها 22 منطقة ببلدية 

�ص�صار و11 منطقة ببلدية خري�ن و9 ببلدية جالل و6 ببلدية �لوجلة، �أين �صيتم �لتكفل بهذه �ملناطق ح�صب �الأولويات 
و�لربنامج و�الإ�صرت�تيجية �مل�صطرة من طرف �مل�صالح �لوالئية للتكفل مبناطق �لظل.

وك�سفت ذات امل�سالح عن تخ�سي�ص غالف 
التكفل  اأجــل  من  مليار   61 جتــاوز  مــايل 
ببع�ص املناطق ح�سب االأولوية من خالل 
ت�سجيل خمتلف امل�ساريع خا�سة ما تعلق 
لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  ب�سبكة  بالربط 
اإىل  اإ�سافة  ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  وكذا 
تو�سعة �سبكتي الربط بالكهرباء والغاز.

منطقة  اأن  اأكــدت  �س�سار  دائــرة  م�سالح 
حيث  فــالحــيــة  منطقة  تعترب  �ــســ�ــســار 
تعمل  تنموية  مــ�ــســاريــع  مــن  ا�ــســتــفــادة 
عجلة  وحتريك  الفالحني  تدعيم  على 
�سندوق  اإطار  يف  وهذا  باملنطقة  التنمية 
ال�سمان والت�سامن للجماعات املحلية، اأين 
مت ت�سجيل م�ساريع خا�سة بفتح امل�سالك 
الريفية على غرار قرية �سيار وبورقا�ص 
اآبار  اإجناز  اإىل  اإ�سافة  ومزين،  والزاوية 
ارتوازية وتهيئة خمتلف املنابع والربط 
بالكهرباء الفالحية وغريها من امل�ساريع، 
االأحــيــاء  اأن  امل�سالح  ذات  اأكـــدت  كما 

كمناطق  وامل�سنف  االأخــرى  هي  امل�سجلة 
التي  امل�ساريع  عديد  مــن  ا�ستفادة  ظــل 
القادمة  القليلة  ــام  االأي خالل  �ستنطلق 

بعديد االأحياء.
ال�سباب  قطاع  اأن  امل�سالح  ذات  واأ�سارت 
والريا�سة بدائرة �س�سار يعرف عجز كبري 
وذلك ب�سبب الرتاكمات ال�سابقة الت�سيري، 
حيث اأن قطاع ال�سباب والريا�سة �سيعرف 

تك�سية  غرار  على  امل�ساريع  بع�ص  اجناز 
اال�سطناعي  بالع�سب  اجلوارية  املالعب 
و�سيتم  التقييم  مــرحــلــة  يف  هــي  الــتــي 
اإىل  اإ�سافة  االأ�سغال  يف  لل�سروع  ت�سليمها 
يف  �سي�سرع  الــذي  البلدي  امللعب  م�سروع 
ذاته  االأمــر  وهــو  قريبا  تهيئته  عملية 

بالن�سبة الإجناز م�سبح بلدي.

ال�سينية  ــركــة  ــس ــ� ال عــمــال  يــ�ــســتــكــي 
"�سينوكو�ست" مب�سروع اإجناز حمطة اإنتاج 
بالرميلة  الكهربائية  الطاقة  وتوليد 
الو�سعية  دائرة قاي�ص والية خن�سلة من 
بعد  وذلــــك  يعي�سونها  ــتــي  ال الــ�ــســعــبــة 
توقيفهم عن العمل ب�سبب جائحة كورونا 

خا�سة واأن معظمهم اأرباب عائالت.
اإىل  تدخل  وطلب  �سكوى  العمال  ورفــع 
ت�سلمت  قاي�ص  بــدائــرة  العمل  مفت�سية 
اأجل  من  منها  ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص 
والوقوف  ال�سعبة،  و�سعيتهم  يف  النظر 
ــن طرف  عــلــى اخلـــروقـــات الــ�ــســارخــة م
ال�سركة لقانون العمل اجلزائري، موؤكدين 
اأن توقيفهم كان يف �سهر مار�ص ودخولهم 
املدة  ــددة  حم غري  ا�ستثنائية  عطلة  يف 
بالرغم من اأن ال�سركة وا�سلت العمل دون 

انقطاع، واأ�ساروا اإىل اأن ال�سركة ال�سينية  
العمال  حــقــوق  يــنب  بــيــان  اأي  ت�سدر  مل 

والتعوي�سات التي �ستقدم لهم.
اأ�سدرته  الذي  البيان  ا�ستغربوا  العمال 
على  عامل  كل  حت�سل  خالل  من  ال�سركة 
االأجــر  مــن  باملائة   30 ن�سبته  تعوي�ص 
اإىل غاية  املنح وذلك  يت�سمن مبا يف ذلك 
العمل  من  م�سرح  ويعترب  عقودهم  انتهاء 
ال�سركة،  جتـــاه  حــقــوق  اأي  ــه  ل ولــيــ�ــص 
وا�سحا  خــرقــا  يعترب  ــذا  ه اأن  مــوؤكــديــن 
مادته  يف   69-20 التنفيذي  للمر�سوم 
العطلة  اأن  على  تن�ص  والتي  ال�ساد�سة 
اأن  ذلــك  االأجـــر  مدفوعة  اال�ستثنائية 
فر�ست  ا�ستثنائية  اإجبارية  عطلة  هذه 
العطلة  هذه  اأن  كما  العامل،  اإرادة  بغري 
ال�سنوية،  العطلة  هي  لي�ست  اال�ستثنائية 

وبذلك ال يجوز اقتطاع اأيامها من العطلة 
الأحــد  خ�سم  اأي  فـــاإن  لــذلــك  ال�سنوية 
ال�سنوية  العطلة  الأيام  اأو  االأجر  عنا�سر 
خرق  يكون  اال�ستثنائية  العطلة  ب�سبب 
باحلقوق  وم�سا�ص  �سريح  تنفيذي  لن�ص 

املكت�سبة للعامل.
املعنية  اجلهات  تدخل  ب�سرورة  وطالبوا 
مطالبني  م�ستعجل  حل  اإيــجــاد  اأجــل  من 
لتعوي�سهم من طرف هذه ال�سركة وفق ما 
بالعودة  طالبوا  كما  القانون،  عليه  ين�ص 
اجلزائريني  العمال  واأن  خا�سة  للعمل 
املوقع  يف  تعمل  التي  ال�سركات  مبختلف 
ات�سال  يف  وهــم  ــدة   م منذ  للعمل  عــادوا 
ال�سينيني  العمال  مــع  م�ستمر  وتوا�سل 
عودتهم  لعدم  حجة  يوجد  ال  وبالتايل 

للعمل.

فيما تزايدت حاالت االإ�ضابة ب�ضكل قيا�ضي

معاناة تتكرر كل �ضائفة

و�ضط ا�ضتياء كبري من قبل املواطنني كورونا جائحة  بعد  ما  اإىل   ذلك  "اأوبيجي" اأرجاأت 

واليــة  جــنــوب  م�ست�سفيات  �سجلت 
�سطيف خالل ال�ساعات الفارطة حالة 
الع�سرات  تواجد  نتيجة  كبرية  ت�سبع 
يف  امل�ستبه  اجلـــديـــدة  ــــاالت  احل مــن 
االأمر  وهو  كورونا،  بفريو�ص  اإ�سابتها 
بخ�سو�ص  متجددة  ــة  اأزم خلق  الــذي 
ت�سبع  مع  خ�سو�سا  بامل�سابني  التكفل 
غرار  على  بالوالية  امل�ست�سفيات  باقي 
بالعلمة  اخلــثــري  ــروب  ــس � م�ست�سفى 
عبد  �سعادنة  اجلــامــعــي  وامل�ست�سفى 
زاد  الــذي  االأمــر  وهــو  ب�سطيف،  النور 
ظل  يف  الطبية  الطواقم  متاعب  من 
االإ�سابات  عدد  يف  القيا�سية  الزيادة 

بالفريو�ص خالل االأيام الفارطة.
تواجد  اأزال  عني  م�ست�سفى  و�سجل 
ال�سحي  العزل  مب�سالح  حالة   101
يف  لالرتفاع  مر�سح  الرقم  يبقى  فيما 
املنطقة  القادمة يف ظل حتول  الفرتة 
اجلنوبية اإىل بوؤرة جديدة للفريو�ص، 
حالة   11 خـــروج  ت�سجيل  مت  فيما 

 19 ودخول  املنزيل  العالج  ال�ستكمال 
حالة م�ستبه بها يف انتظار �سدور نتائج 

التحاليل.
املجاور  وملــان  عــني  م�ست�سفى  يف  اأمــا 
العزل  مب�سالح  حالة   173 فتتواجد 
م�سلحة  وكـــذا  بامل�ست�سفى  ال�سحي 
هذه  ــب  واأغــل الــ�ــســبــاب،  ببيت  الــعــزل 
عن  الك�سف  بتحاليل  موؤكدة  احلاالت 
كما  وال�سكانري،  با�ستور  معهد  طريق 
تتواجد 12 حالة يف و�سعية م�ستقرة 
مب�سلحة العزل ال�سحي ببيت ال�سباب، 
اخلا�سة  الفح�ص  م�سلحة  اأن  علما 
ت�ستقبل  وملان  عني  مب�ست�سفى  بكورونا 

يوميا ع�سرات احلاالت امل�ستبه بها.
وكان خمرب التحاليل اخلا�ص بفريو�ص 
كورونا على م�ستوى امل�ست�سفى اجلامعي 
ب�سطيف قد �سرع يف العمل اإال اأنه تقرر 
مرحلة  يف  التجارب  باإجراء  االكتفاء 
العمل  يف  الــ�ــســروع  قــبــل  فــقــط  اأوىل 

ر�سميا خالل االأيام املقبلة.

دوار  �سكان  مــن  الع�سرات  ي�ستكى 
�سرج  لبلدية  الــتــابــع  �سابع  اأوالد 
الغول يف اجلهة ال�سمالية من والية 
املتوا�سل  ــاع  ــط ــق االن مــن  �سطيف 
اأزيــد  منذ  ال�سروب  باملياه  للتزود 
اأيام كاملة وهو ما ت�سبب يف   10 من 
عدم  ظل  يف  لل�سكان  حقيقية  اأزمــة 
املياه  على  احل�سول  على  قدرتهم 
ال�سروب بالنظر للطابع الت�ساري�سي 
للمنطقة والذي ي�ستوجب امل�سي على 

االأقدام للح�سول على املياه.
الذي  العطب  فــاإن  ال�سكان  وح�سب 
التوزيع  �سبكة  م�ستوى  على  ح�سل 
اإ�سالحه  املفرو�ص  من  وكان  ب�سيط 
يف مدة زمنية ق�سرية ال�سيما يف ظل 
كرثة الطلب على هذه املادة احليوية 

تعرفها  التي  مع موجة احلر  تزامنا 
املحتجون  ال�سكان  وحمل  املنطقة، 
امل�سوؤولية مل�سالح بلدية �سرج الغول 
اأجل  من  ح�سبهم  تتدخل  مل  التي 

اإ�سالح اخللل اإىل غاية االآن.
دوار  يف  كثريا  املعاناة  تختلف  وال 
مزلوق  ببلدية  يل�ص  اأوالد  حمام 
يعاين  حيث  �سطيف،  ــة  والي �سرق 
قاطنو هذه املنطقة من اأزمة عط�ص 
مع  ال�سيف  ف�سل  بداية  منذ  حادة 
املياه  على  للح�سول  كبرية  معاناة 
تــوفــريهــا من  والــتــي يتم  الــ�ــســروب 
ــــار املـــجـــاورة، حيث  االأنــقــاب واالآب
من  التفاتة  يف  الــدوار  �سكان  ياأمل 
طرف ال�سلطات املحلية لتوفري املياه 

ال�سروب يف اأقرب وقت ممكن.

لالأو�ساخ  الع�سوائي  الرمي  اأثــار 
الفتح  تعا�سدية  بحي  والنفايات 
ببلدية العلمة �سرق والية �سطيف 
تذمر ال�سكان، حيث حتولت احلياة 
معاناة  اإىل  احلي  ل�سكان  اليومية 
املفرغة  منظر  ظــل  يف  متوا�سلة 
النفو�ص، ال�سيما  التي ت�سمئز منها 
يف ظل رمي خملفات املقاولني ف�سال 

عن الرمي الع�سوائي للمواطنني.
واأ�سحت الو�سعية احلالية م�سدر 
ـــي جــــراء ما  ـــــاج لــ�ــســكــان احل اإزع
وانت�سار  كريهة  روائح  من  يعانونه 
درجة  ارتفاع  مع  خا�سة  للجرذان 
يعترب  احلـــي  اأن  علما  احلـــــرارة، 

كونه  عن  ف�سال  للمدينة  واجهة 
ومواجه  املــقــربة  لطريق  ــاذي  حم
املفرت�ص  من  حيث  الــدوران،  ملحور 
منتزه  ال�سكان  ح�سب  يــكــون  اأن 

�سياحي للعائالت يف هذه الفرتة.
وطالب �سكان حي تعا�سدية الفتح 
املحلية  ال�سلطات  تدخل  �سرورة 
الع�سوائية  املفرعة  اإزالة  اأجل  من 
ــاذ اإجـــــراءات �ــســارمــة �سد  ــخ وات
بتفريغ  ــوم  ــق ت ــي  ــت ال ـــاوالت  ـــق امل
ال�سكني  احلي  من  بالقرب  نفاياتها 
عن  اأف�سل  �سورة  اإعطاء  اأجــل  من 

احلي واإنهاء معاناة ال�سكان.

اأفادت م�سادر م�سوؤولة بديوان الرتقية 
والت�سيري العقاري بوالية اأم البواقي، اأن 
التعليمات الوزارية القا�سية با�سرتجاع 
ال�ساغرة  االجتماعية  ال�سكنات  جميع 
امل�سالح  الدرا�سة من قبل  �ستكون  حمل 

املخت�سة فور نهاية جائحة "كورونا".
ياأتي ذلك بعد ت�سجيل عدد معترب من 
توزيعها   مت  التي  االجتماعية  ال�سكنات 
دون  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خــالل 
ا�ستغاللها، اأين �ستتم العملية بعد خروج 
الرتقية  لديوان  تابعة  خمت�سة  جلان 
والت�سيري العقاري وحترير قوائم ا�سمية 
والتي  ال�ساغرة،  االجتماعية  لل�سكنات 
امل�ستفيدين  قبل  مــن  بها  التالعب  مت 
منها، ليتم اتخاذ االإجراءات القانونية 

ذات  اأكــده  ما  ح�سب  اأ�سحابها  حق  يف 
امل�سدر.

العالقة  الديون  برتاكم  يتعلق  وفيما 
ــة بــاالإيــجــار،  لـــدى الــزبــائــن واخلــا�ــس
امل�ساريع  عديد  اإمتــام  دون  حال  فذلك 
الرتقية  ــوان  ــدي ل الــتــابــعــة  ال�سكنية 
اإمتام  من  بالرغم  العقاري،   والت�سيري 
جميع االإجراءات القانونية و االإدارية، 
بالتهيئة  املتعلقة  العمليات  منها  خا�سة 
ال�سكنية،  املجمعات  لعديد  اخلارجية 
يلحق  قد  الذي  املايل  للعجز  باالإ�سافة 
والتي  الديون  تفاقم  حال  يف  بالديوان 
بطيئة،  بوترية  حت�سيلها  عملية  جتري 
بيد  الق�سايا  يف  الف�سل  واأن  خا�سة 

اأروقة العدالة وحدها.

املقيمني  املواطنني  ع�سرات  عرب 
اإقليميا  التابعة  طاكزة  مبنطقة 
اأم  �ــســيــقــو�ــص بـــواليـــة  لـــدائـــرة 
ال�سديد  ا�ستيائهم  عن  البواقي، 
يعي�سون  التي  الو�سعية  ــراء  ج
ال�سرف  قنوات  غياب  ظل  يف  بها 
اإىل  بهم  اأدى  مــا  ــو  وه ال�سحي، 
البدائية  بــالــطــرق  اال�ستعانة 
بــ�ــســكــل كبري  ــاهــمــت  �ــس ـــي  ـــت وال
الكريهة  الـــروائـــح  انــتــ�ــســار  يف  
تـــوؤرق حياة  الــتــي  و احلــ�ــســرات 
ي�ساهم  ما  احلــي  داخــل  املقيمني 
بني  االأوبــئــة  عــديــد  انت�سار  يف 

املزمنة  االأمرا�ص  وكذا  االأطفال 
الكبري  االرتفاع  ظل  يف  اخلطرية 
مطالبني  احلـــــرارة،  درجــــات  يف 
ب�سرورة التدخل العاجل للجهات 
الو�سية وعلى راأ�سها رئي�ص بلدية 
ملعاناتهم  حــد  وو�ــســع  �سيقو�ص 
اأكد  ال�سياق،  ذات  يف  اليومية. 
�سيقو�ص  ببلدية  م�سوؤول  اأمــ�ــص 
عن ا�ستفادت البلدية من م�سروع 
ال�سرف  قنوات  بتجديد  يتعلق 
التابعة  البلديات  ال�سحي الأغلب 
لدائرة �سيقو�ص، ومل يتم االإعالن 

املناق�سة بعد.

تتخبط قرية حلفاطرية 
التابعة اإقليميا لبلدية 

اأن�سيغة يف م�ساكل قدمية 
تتمثل يف حقوق ب�سيطة 

وم�سروعة يتطلع اإليها كل 
مواطن ب�سيط يحلم بحياة 

كرمية، حيث يعاين �سكان 
القرية الذين جتاوز عددهم 
اأب�سط  غياب  من  �ساكن   400

متطلبات احلياة على غرار 
املاء ال�سروب الذي مل ي�سل 
قريتهم بعد وو�سعهم حتت 

رحمة مياه ال�سهاريج املكلفة، 
وغياب قاعة عالج لتقدمي 

اب�سط اخلدمات ال�سحية 
واأق�سام كافية لدرا�سة 

اأبناءهم، اإ�سافة اإىل معاناتهم 
الكبرية مع غاز البوتان 

وعدم تزويدهم ب�سبكة الغاز 
الطبيعي بعد والتي باتت 
ت�سكل حلما يراودهم بعد 
الوعود التي تلقوها، علما 

اأن هذه االأخرية ال تبعد 
اإال ببع�ص كيلومرتات عن 

�سكناتهم. كما نا�سدوا وايل 
الوالية علي بوزيدي من اجل 

تنفيذ الوعود التي قدمها 
لل�ساكنة خالل اآخر زيارة 

قادته لهذه القرية كمنطقة 
ظل ورفع الغنب عنهم وحت�سني 

م�ستوى معي�ستهم بت�سجيل 
م�ساريع تنموية باملنطقة التي 
مازالت تفتقر الأب�سط املرافق 

اإذ ال يزال �سبابها يتطلعون 
اإىل ملعب �سغري وفك العزلة 

عنهم .

بخن�سلة ظل  منطقة   48 يف  احلياة  لبعث  مليار   62

البطالة على  العمال  من  املئات  يل  "كورونا" تحُ

ت�سبع تام مب�ست�سفيات عني اأزال 
وعني وملان 

اأزمة عط�ش حادة ب�سرج
 الغول ومزلوق

واجهة مدينة العلمة تتحول 
اإىل مفرغة ع�سوائية

ا�سرتجاع �سكنات "ال�سو�سيال" 
ال�ساغرة قريبا

�سكان طاكزة يطالبون بقنوات 
ال�سرف ال�سحي

حلفاطرية"  "قرية 
خارج جمال التنمية
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اأثارت عملية �سب الرواتب واملنح اخلا�سة 
اإطــار  يف  املندرجني  واملوظفني  بالعمال 
جهاز امل�ساعدة على االإدماج املهني ا�ستياء 
وغ�سب هذه الفئة التي الزالت تعاين من 
املنح واالأجــور منذ  فو�سى يف عملية �سب 
�سنوات، يف ظل غياب يوم حمدد خا�ص بها 
اأثناء العملية  ووقوع الكثري من االأخطاء 
زاد  ما  اأخرى،  وتاأخر  منح  على غرار دفع 
عدد  فاق  التي  الفئة  هذه  و�سع  تــاأزم  من 

متعاقديها الـ 3000.
بـ"االأورا�ص  ات�سالهم  يف  املــتــعــاقــدون 
هذه  املنح  �سب  عملية  اأن  اأكـــدوا  نيوز" 

املرة �سهدت فو�سى كبرية بعد تاأخر مثري 
رواتبهم  املتعاقدون  تقا�سى  حيث  للجدل 
من  االأول  "االإدماج"  مبنحة  يعرف  ما  اآو 
مت  حيث  للجدل  مــثــرية  بطريقة  اأمــ�ــص 
�سب منح يف ح�سابات دون اأخرى  وارجعوا 
ال�سبب اإىل الفو�سى التي ح�سلت بعمليات 
ــي متــت منذ  ــت ــور ال ـــع كــ�ــســوف احلــ�ــس دف
الربيد  طريق  وعن  اآليا  اجلائحة  بداية 
من  فجاأة  ورقيا  طلبها  ليتم  االلكرتوين 
امل�ستخدمني ، يف حني اأكد بع�ص املتعاقدين 
ترتاوح  التي  رواتبهم  �سب  يتم  مل  الذين 
دينار   15000 اإىل  دينار   8000 ال  بني 

م�ستوى  على  احل�سور  ك�سوف  دفعوا  اأنهم 
منحهم  يتلقوا  مل  لكنهم  الت�سغيل  وكاالت 
عليه  يطلقون  ما  اأن  علما  االأزمــة  عز  ويف 
"�سدقة االإدماج" ي�سكل املدخول الوحيد 
 ، الــعــائــالت  اأربــــاب  وخــا�ــســة  لغالبيتهم 
الوقت  يف  ح�سبهم  الفو�سى  هذه  وجاءت 
يف  اإدماجه  حترك  املتعاقد  يرتقب  الذي 
مبن�سب  ليظفر  اجلديدة  املرا�سيم  اإطــار 
قار بعد اأكرث من 8�سنوات من العمل، وهي 
يف  ملحوظا  تاأخرا  عرفت  التي  العملية 
كانت  عديدة  نقائ�ص  وتخللتها  الوالية 
خالل  عندها  وقفت  قــد  نيوز  االأورا�ــــص 

اأعداد �سابقة.
قد  خن�سلة  بــواليــة  املــتــعــاقــدون  وكـــان 
بعد  احتجاجية  وقفة  بتنظيم  ــددوا  ه
جائحة كورونا بعد وقفات �سهدتها وكاالت 
اجلارية،  ال�سنة  بداية  خــالل  الت�سغيل 
والهدف حتركي عجلة االإدماج التي تبدو 
ظروف  وحت�سني  لهم  بالن�سبة  غام�سة 
الت�سريحات  غياب  ظــل  يف  الفئة  هــذه 
والتو�سيحات التي ترقبوها من امل�سوؤولني 
وكذا القائمني على العملية يف ظل تف�سي 

ما زاد من تزعزع ثقتهم بجهاز الت�سغيل.

عمال جهاز امل�ساعدة على االإدماج املهني متذمرون

بن �شتول.�س
بن �شتول.�س

نو�رة. ب

نو�رة. ب



م�شروع  تفقده  لدى  جر�د  �ل�شيد  و�شرح 
�إجناز جممع خمازن �لتربيد يف �إطار زيارة 
تندوف  والي��ة  �إىل  بها  يقوم  �لتي  �لعمل 
وترقية  ت�شجيع  على  عازمة  �لدولة  �أن 
�لتحويلية،  �ل�شناعة  ودع��م  �الإ�شتثمار 
من  �شيعملون  �أن��ه��م  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  وق��ال 
�أجل مر�فقة هذ� �ملجمع �لذي �شي�شاهم يف 
دعم �إ�شرت�تيجية �لدولة ل�شبط �ملنتجات 
و�لرفع  �ل��ف��الح��ني  وت�شجيع  �لفالحية 
�ل�شلطات  �أن  م�شيفا  �لتخزين،  قدر�ت  من 
لتكون  �ملنطقة  الإحياء  �لعمل  على  عازمة 

زر�عية الأن خري�ت �ل�شحر�ء كثرية جد�.
وو�شلت ن�شبة تقدم �الأ�شغال بهذ� �مل�شروع 
به  �لتخزين  طاقة  تبلغ  فيما  باملائة،   95
من�شب   25 و�شيوفر  مكعب،  مرت   5.000
�خلدمة،  حيز  دخوله  بعد  مبا�شر  �شغل 
�لتحتية  �لبنية  بتو�شيع  �شي�شمح  كما 
للم�شاهمة يف عملية �لت�شدير و�الإ�شتري�د، 
ح�شب �ل�شروحات �ملقدمة للوزير �الأول يف 

عني �ملكان.
�مل�شروع  لهذ�  �الإجمالية  �مل�شاحة  وتقدر 
نوفمرب  يف  �الأ���ش��غ��ال  ب��ه  �نطلقت  �ل���ذي 
يتيح  ما  وهو  هكتار  1ر5  بنحو   ،2017
ليقدم  �ل�شرورة  عند  تو�شيعه  �إمكانية 
خدمة كبرية للمنطقة من خالل ��شتغالله 
حلفظ منتوجات �لفالحني و �ملربني باأ�شعار 

رمزية و ل�شمان توفر هذه �ملنتوجات على 
�لتقنية  �لبطاقة  ح�شب  �ل�شنة،  ط��ول 

للم�شروع.
ويو��شل �لوزير �الأول زيارة �لعمل لوالية 
�ل�شاحلة  �ملياه  تندوف بتفقد حمطة �شخ 
�شيعاين برنامج  لل�شرب بحي �حلكمة، كما 
�شكني ب�شيغة �إجتماعي-�إيجاري وثانوية، 
�الأرغان  �شجرة  زر�عة  على  يطلع  �أن  قبل 
عبد  �ل�شيد  �شيطلع  حيث  مهية،  ب���و�دي 
�لعزيز جر�د بهذه �ملنا�شبة على �إجر�ء�ت 
باملو�طنني  �ل�����ش��ح��ي  �ل��ت��ك��ف��ل  وظ����روف 
�مل�شتجد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  �مل�����ش��اب��ني 
توزيع  على  ي�شرف  �أن  قبل  )كوفيد-19( 

و�إعانات  �جتماعية  �شكنات  ملفاتيح  رمزي 
�لبناء �لريفي.

ويختتم �لوزير �الأول هذه �لزيارة بتدخل 
عرب �أمو�ج �إذ�عة تندوف �ملحلية.

�لزيارة  ه��ذه  يف  ج��ر�د  �ل�شيد  وي��ر�ف��ق 
�لد�خلية  وزر�ء  م��ن  يتكون  وز�ري  وف��د 
�لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات 
و�لفالحة  و�ملدينة  و�ل��ع��م��ر�ن  و�ل�شكن 
�لوطنية  و�ل��رتب��ي��ة  �لريفية  و�لتنمية 
�لتو�يل  على  و�الأوقاف  �لدينية  و�ل�شوؤون 
وعبد  نا�شري  وكمال  بلجود  كمال  �ل�شادة 
ويو�شف  �أوجاوت  وحممد  حمد�ن  �حلميد 

بلمهدي.

�ملر�قبة  مهمة  �إ�شناد  قريب"  "عما  �شيتم 
و قمع �لغ�س ل75 % من موظفي مديريات 
�أول  به  �لوطن، ح�شبما �شرح  �لتجارة عرب 

�أم�س، من جيجل وزير �لتجارة كمال رزيق.
و�أو�شح �لوزير لدى تد�شينه للمقر �جلديد 
د�ئرته  ب��اأن  للتجارة  �لوالئية  للمديرية 
تعليمة  ق��ري��ب  ع��م��ا  ���ش��رت���ش��ل  �ل���وز�ري���ة 
�لوطن  ع��رب  �ل��ت��ج��ارة  م��دي��ري��ات  جلميع 
تلزمهم بت�شخري 75 % من �ملوظفني للقيام 
كمال  م�شيفا  �لغ�س،  وقمع  �ملر�قبة  مبهمة 
يف  بالتو�جد  ملزم  �لتجارة  عون  باأن  رزيق 
يتعني  باأنه  مفيد�  �ملكتب،  يف  ولي�س  �مليد�ن 
�الحتفاظ يف �ملكاتب بالتعد�د �لذي ي�شمح 
ب�شمان �شري �الإد�رة فقط الأن دور مديرية 
ومر�قبة  �مل�شتهلك  حماية  ه��و  �ل��ت��ج��ارة 
�أنه  �الأ�شو�ق و�لعملية �لتناف�شية، كما قال 

ملديرية  �لرقابي  �لدور  �إىل  �لرجوع  يتعني 
�لتجارة  باأن دور مديريات  �لتجارة، مردفا 

رقابي ولي�س �إد�ري.
للمركز  �ملحلي  �لفرع  ملقر  زي��ارت��ه  ول��دى 
وزي���ر  �أم����ر  �ل��ت��ج��اري  لل�شجل  �ل��وط��ن��ي 
�ل�شجالت  ت�شليم  ف��رتة  بتقلي�س  �لتجارة 
قبل  �أق���ل  �أو  �شاعة   12 �إىل  �ل��ت��ج��اري��ة 
�جلارية،  �ل�شنة  م��ن  دي�شمرب   31 حلول 
كما �أمر بتو�شيع د�ئرة ��شتخر�ج �ل�شجالت 
�ملتنقلة،  �حلرف  �أ�شحاب  لت�شمل  �لتجارية 
و�لر�شا�شني  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ني  غ����ر�ر  ع��ل��ى 
و�مليكانيكيني �لذين ال يحتاجون �إىل حمل 
با�شتحد�ث  �شي�شمح  مما  ن�شاطهم،  ملمار�شة 
�شرورة  على  م�شدد�  جديدة،  �شغل  منا�شب 
م�شاعفة �جلهود لتح�شي�س �لتجار ب�شرورة 
�لكال�شيكية  �لتجارية  �ل�شجالت  حتويل 

�إىل �شجالت جتارية �إلكرتونية.
�أم���ر �مل��دي��ر �ل��ع��ام للمركز  وب��ع��ني �مل��ك��ان 
�لوطني لل�شجل �لتجاري، �لذي كان برفقته، 
�ملطلوبة  �لوثائق  من  �لتخفيف  ب�شرورة 
يف  ح�شرها  و  �لتجاري  �ل�شجل  ال�شتخر�ج 
وثيقة و�حدة، �إ�شافة �إىل تخفي�س حقوق 
��شتخر�ج �ل�شجل �لتجاري بحيث ال تتجاوز 
بالعمل  تعليمات  �أعطى  كما  د.ج،   1000
على �لتقليل من تنقالت �ملو�طنني �إىل مقر 
�أر�شية  توفري  خالل  من  �لتجاري  �ل�شجل 
ت�شريحاتهم  بتقدمي  لهم  ت�شمح  رقمية 
�إلكرتونيا وعدم �لتنقل �إىل �ملقر �إال ال�شتالم 

�لوثيقة �ملطلوبة )�ل�شجل �لتجاري(.
�مل�شدرة  �ملوؤ�ش�شات  ملعر�س  زيارته  ول��دى 

للفلني و�جللود مبيناء جن جن، �أفاد �ل�شيد 
�لتجارة  مديريات  على  يتعني  باأنه  رزي��ق 
ل�شرح  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ع  �لتن�شيق 
�المتياز�ت �لتي ي�شتفيد منها �مل�شدرون من 
�لت�شدير  فالحني و�شناعيني بغية ت�شجيع 
و�لتي من بينها على وجه �خل�شو�س حتمل 
�لنقل،  كلفة  % من  ل50  �لو�شية  �ل��وز�رة 
كما �أ�شاف �أنه ال يتعني �أن يقت�شر �لت�شدير 
على �لفائ�س من �الإنتاج بل يجب تخ�شي�س 

من 20 �إىل 30 % منه للت�شدير.

ر��شدي  �ل�شيد  تن�شيب  �أم�س،  �أول  مت 
�لكهرباء  �شبط   للجنة  رئي�شا  منادي 

و�لغاز خلفا لل�شيد عبد �لقادر �شو�ل.
�لطاقة،  وزي��ر  �أك��د  �ملنا�شبة،  وبهذه 
على  �أ���ش��رف  �ل��ذي  عطار  �ملجيد  عبد 
للجنة  �جل��دي��د  �ل��رئ��ي�����س  تن�شيب 
و�لرئي�س  �ل��وك��االت  روؤ���ش��اء  بح�شور 
قطاع  و�ط��ارت  ل�شونلغاز  �لعام  �ملدير 
�لطاقة، على �شرورة �لبحث على حلول 
منا�شبة لال�شتجابة، يف �أقرب �الآجال، 
�ل�شناعيني  �مل�شتثمرين  طلبات  لعديد 
ب�شبكة  بالربط  �ملتعلقة  و�لفالحني 
با�شتحد�ث  �شت�شمح  و�لتي  �لكهرباء 
�مل�شافة  للقيمة  �خلالقة  �لن�شاطات 

ومنا�شب �شغل، على حد تعبريه.
�ل�شيد  �ل��وزي��ر  ه��ن��اأ  �الإط����ار  ه��ذ�  يف 
مناد على من�شبه �جلديد و حثه على 

�إ�شافة  جلب  الأج��ل  �جلهود  م�شاعفة 
�لتي  �لكهرباء و�لغاز  �إىل جلنة �شبط 
�ل�شهر على  �لرئي�شية يف  تكمن مهمتها 
للكهرباء  �ملنظمة  �ل��ق��و�ن��ني  تطبيق 
و�لغاز، كما �أ�شاد �لوزير بال�شيد �شو�ل، 

وجهوده  ب��ه  ق��ام  �ل���ذي  �لعمل  نظري 
�لوكالة  ه��ذه  تطوير  الأج��ل  �ملبذولة 
�ال�شتجابة  جمال  يف  م�شاهمته  وك��ذ� 
لفائدة  و�لغاز  �لكهرباء  على  للطلب 

�الأ�شر و�مل�شتثمرين.

اأكد الوزير الأول، ال�سيد عبد العزيز جراد اأم�س، من ولية تندوف عزم الدولة على ت�سجيع
 ال�ستثمار ودعم ال�سناعة التحويلية.

�ملوؤ�ش�شة  هذه  �أن  بوزبوج  و�أو�شحت 
�لتي تعد �أول منتج جز�ئري و�لثالث 
لالإطار�ت  �الإفريقي  �ل�شعيد  على 
جنحت  ق��د  للمركبات،  �ملطاطية 
بعد  �الأمريكية  �ل�شوق  �قتحام  يف 
�مل��رك��ب،  ت�شغيل  �ن��ط��الق  م��ن  ع���ام 
�إيري�س القى  �أن �إطار عجلة  موؤكدة 
�ل�شعيدين  على  ب��اه��رذ�  جن��اح��اذ 
�ملحلي و�لدويل، ما مكنها )�ملوؤ�ش�شة( 
عرب  ق��ار�ت  عدة  �إىل  �لت�شدير  من 
�أ�شهر  �شتة  بعد  �أنه  و�أب��رزت  �لعامل، 
�لت�شدير،  عمليات  �نطالق  من  فقط 
 متكنت "�إيري�س"  من  تغطية  �لعديد 
�أ�شبحت  حيث  مناطق  �لعامل،  م��ن 
حا�شرة  �جلز�ئرية  �لعالمة  ه��ذه 
�لواليات  �إىل  و�شوال  بلد�ن   10 يف 
�الأم��ري��ك��ي��ة  وه���ي  �شوق  �مل��ت��ح��دة 
وتناف�شيتها  ب�شر�متها   معروفة 
وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى م��ع��اي��ري �جل����ودة 
�الإعالم  م�شوؤولة  و�أ�شافت  و�الأم��ن، 
لالإطار�ت  "�إيري�س"  موؤ�ش�شة  ل��دى 
�ملطاطية للمركبات �أنه الأجل �شمان 
منتوج ذي جودة وطرحه يف �ل�شوق 
 �لوطنية و�لعاملية، مت �نتقاء  هيئات 
بعمليات  قامت  دولية  �شمعة  ذ�ت 
و�ملطابقة  و�ل��ت�����ش��دي��ق  �الخ��ت��ب��ار 
�لذي  �الأم��ر  وه��و  باملنتوج  �ملتعلقة 
جعل هذ� �الأخري يتمتع بكل معايري 
�أكرب  ت�شرتطها  �لتي  و�الأمن  �جلودة 

�الأ�شو�ق يف هذ� �ملجال .

وتعد عملية �لت�شدير ثمرة  مل�شاركة 
�ملا�شية  �ل�شنة  "�إيري�س"  عالمة 
�الأمريكية  �ملعار�س  �أه��م  �أح��د  يف 
يف  تنظيمه  مت  �ل��ذي  �شو"،  "�شيما 
فيغا�س،  ال�س  مبدينة  نوفمرب  �شهر 
�ملهنيني  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أب����دى  ح��ي��ث 
بجودة  �ندها�شهم  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
ذكرته  ما  وف��ق  �جل��ز�ئ��ري،  �ملنتوج 
"�شنع  و�شول  معتربة  �مل�شوؤولة  ذ�ت 
باجلز�ئر" �إىل �لعاملية ب�"�ملفخرة".

�الإط����ار�ت  م�شنع  ف���اإن  ل��الإ���ش��ارة، 
"�إيري�س" �لذي  �ملطاطية للمركبات 
�شرع يف ت�شويق �أول �إطار عجالت من 
�شنع جز�ئري خال�س يف جويلية من 
م�شاحة  على  يرتبع  �ملا�شية،  �ل�شنة 
�إنتاج  بقدرة  هكتار�ت   5،5 ب�  تقدر 
�الأوىل  مرحلتها  يف  و�شلت  متز�يدة 
مليون   2 �إىل  �الإن��ط��الق��ة(  )ع��ن��د 
�ل�شياحي  �ل��ن��وع  م��ن  عجلة  �إط���ار 
�شنويا،  �لثقيل  و�لن�شف  و�لتجاري 
لتتز�يد هذه �لوترية تدريجيا لتبلغ 
4،5 مليون يف �ملرحلة �لثانية، فيما 
بت�شنيع  �لثالثة  �ملرحلة  �شتتميز 
 400 بقدرة  �لثقيل  �لنوع  عجالت 

�ألف عجلة يف �ل�شنة .
يتوفر  �ل��ذي  �مل�شنع  هذ�  و�شيمكن 
�ملجال  يف  حديثة  تكنولوجيا  على 
من ��شتحد�ث 1300 من�شب عمل يف 
غ�شون �ل�5 �شنو�ت �لقادمة، ��شتناد� 

لذ�ت �مل�شدر.

بعد  �أم�س،  �لنفط،  �أ�شعار  تر�جعت 
جلني  �لبيع  �إىل  �ملتعاملون  عمد  �أن 
�الأرباح �إثر مكا�شب قوية يف �جلل�شة 
�لنفط  موؤ�ش�شة  و�إع���الن  �ل�شابقة 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة ع��ن ت��ق��دم يف حم��ادث��ات 
يعزز  قد  مبا  �ل�شادر�ت،  ال�شتئناف 

�ملعرو�س.
�الأن�شط  �الآجلة  �لعقود  وتر�جعت 
24 �شنتا  خلام برنت ت�شليم �شبتمرب 
 41.61 �إىل  باملائة   0.6 يعادل  مبا 
يوم  مكا�شب  مقل�شة  للربميل،  دوالر� 

�الثنني �لبالغة 92 �شنتا.
�أجله  يحل  �ل��ذي  �أوت،  عقد  ون��زل 
 41.47 �إىل  24 �شنتا  يوم �لثالثاء، 

دوالر�.
و�نخف�س �خلام �الأمريكي 33 �شنتا 
�أو 0.8 باملائة لي�شجل 39.37 دوالر 

للربميل.
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عملية ت�سدير ملنتوجها نحو الوليات املتحدة الأمريكية، ح�سبما علم من مديرة الت�سال 
والإعالم بذات املوؤ�س�سة القت�سادية اخلا�سة، مرمي بوزبوج.



...البحث عن ثقاللت املال بحب املغامرة  حني يختلط اجل�شع  
�ل�شرطة  ملنظمة  �إع��الم��ي  م�����ش��وؤول  ق��ال 
�أم�س،  )�الإن���رتب���ول(،  �لدولية  �جلنائية 
حول مذكرة �العتقال �لتي �أ�شدرتها �إير�ن 
�شد �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب و35 
م�شوؤوال، �إن �ملنظمة ال تتدخل يف هذ� �لنوع 

من �لق�شايا.
ونقلت �شبكة �إعالمية �أمريكية عن �مل�شوؤول 
مبوجب  �أن��ه  قوله  ت�شّمه(  )مل  �الإع��الم��ي 
ُيحظر  �الإنرتبول  د�شتور  من  �لثالثة  �ملادة 
�أو  تدخل،  ب��اأي  �لقيام  �ملنظمة  على  متاًما 
�أو  ع�شكري  �أو  �شيا�شي  طابع  ذ�ت  �أن�شطة 
�أو  �إذ�  لذلك،  �أن��ه  م�شيفا  عرقي،  �أو  ديني 
عند �إر�شال �أي من هذه �لطلبات �إىل �الأمانة 
وقو�عدنا،  د�شتورنا  الأحكام  وفقا  �لعامة، 
هذ�  من  �لطلبات  يف  �الإن��رتب��ول  ينظر  فلن 

�لنوع.
من جانبه، �عترب �ملمثل �الأمريكي �خلا�س 
مذكرة  �أن  ه���وك،  ب��ري��ان  �إي����ر�ن  ل�����ش��وؤون 
�عتقال تر�مب حيلة �شيا�شية جتعل �إير�ن 
�إن �الإنرتبول ال  تبدو حمقاء، وقال هوك، 
على  حمر�ء  �إ�شعار�ت  ي�شدر  وال  يتدخل 
�ل�شيا�شية،  �لطبيعة  ذ�ت  �لق�شايا  �أ�شا�س 

وهذه ذ�ت طبيعة �شيا�شية.
�إير�ن  �أ�شدرت  �أم�س،  �أول  �شابق  وقت  ويف 
وطالبت  ت��ر�م��ب،  بحق  �ع��ت��ق��ال  م��ذك��رة 
عملية  تنفيذ  يف  بامل�شاعدة  "�الإنرتبول" 
توقيفه، و�تخذت �لنيابة �لعامة �الإير�نية 
قر�رها على خلفية �تهامها تر�مب و�آخرين 
طائرة  با�شتخد�م  غ��ارة  ور�ء  ب��ال��وق��وف 
رفيع  �إي��ر�ين  جرن�ل  بحياة  �أودت  م�شرية، 
بغد�د،  �لعر�قية  �لعا�شمة  يف  �مل�شتوى 

ح�شبما نقلت وكالة �أمريكية.
طهر�ن،  �لعا�شمة  يف  �لعام  �ملدعي  وق��ال 
تر�مب  تتهم  ب��الده  �إن  مهر،  �لقا�شي  علي 
�لغارة  يف  بالتورط  �آخرين   30 من  و�أك��رث 
�ملا�شي؛  جانفي   3 يف  نفذت  �لتي  �جلوية 
�لقد�س،  فيلق  قائد  مقتل  ع��ن  و�أ���ش��ف��رت 
م�شيفا  بغد�د،  يف  �شليماين،  قا�شم  �جلرن�ل 
للرئي�س  ت��وج��ه  �الإي��ر�ن��ي��ة  �لنيابة  �أن 
مرتبطة  تهما  معه  و�ملتورطني  �الأمريكي 

و�الإرهاب". "بالقتل 
عن  �ل��ع��ام  ط��ه��ر�ن  م��دع��ي  يك�شف  ومل 
�شليماين،  مقتل  يف  �ملتورطني  من  �أي  هوية 

با�شتثناء تر�مب.

�أم�����س،  �ل����دويل،  �الأم����ن  جمل�س  دع���ا 
�الأطر�ف �ملعنية يف �ليمن، �إىل �لتنفيذ 
�لريا�س"،  "�تفاق  الأح��ك��ام  �ل�شريع 
وطالبهم بااللتز�م بح�شن نية، للتمكني 

من �لعودة �إىل �ل�شالم يف �ليمن.
�ملجل�س،  �أ���ش��دره  بيان  يف  ه��ذ�،  ج��اء 
مبو�فقة جميع �أع�شائه �لبالغ عددهم 
�شعورهم  عن  فيه  �أعربو�  دول��ة،   15
وت��رية  ب���طء  �إز�ء  �ل��ع��م��ي��ق،  ب��ال��ق��ل��ق 
�ملفاو�شات )يف �ليمن(، ودعو� �الأطر�ف 
�ملعنية �إىل �ال�شتئناف �لعاجل لها، كما 
على  �ملعنية،  �الأط���ر�ف  �ملجل�س،  حث 
�خلا�س  �ملبعوث  مع  �لبناءة  �مل�شاركة 
لالأمني �لعام )مارتن غريفيث(، لتنفيذ 
متبادل  ب�شكل  عليها  �ملتفق  �لرتتيبات 
�إىل  للوقود  �ملنتظم  �لتدفق  ل�شمان 

ميناء �حلديدة.
و�الثنني �ملا�شي، و�شل �ملبعوث �الأممي 
�لعا�شمة  غ��ري��ڤ��ي��ث،  م��ارت��ن  لليمن 
مقرتحات  لبحث  �لريا�س،  �ل�شعودية 
�ليمنية،  �الأزم���ة  حلل  �ملتحدة  �الأمم 
حيث تاأتي زيارة غريڤيث، غد�ة هدوء 

بني  �أب��ني،  حمافظة  يف  �لقتال  جبهات 
�شعوديا(  )�ملدعومة  �حلكومية  �لقو�ت 
و�ملجل�س �النتقايل )�ملدعوم �إمار�تيا(، 
بعد �شاعات من توجيه �لرئي�س عبدربه 
من�شور هادي، �جلي�س بااللتز�م بوقف 

�إطالق �لنار يف �ملحافظة.
يف  �ل�شحية  ب��االأو���ش��اع  يتعلق  وفيما 
�حلاد  قلقه  عن  �ملجل�س  �أع��رب  �ليمن، 
و�لعميق، �إز�ء �لتد�عيات �ملدمرة لوباء 
�أنحاء �لبالد،  كورونا، �ملنت�شر يف جميع 
متويل  يف  م�����زدوج،  نق�س  م��ن  وح���ذر 

�ال�شتري�د و�مل�شاعد�ت �الإن�شانية.
وي�شهد �ليمن منذ مار�س 2015، قتاال 
�ملدعومة  �حلكومية  �لقو�ت  بني  عنيفا 
�ملدعومة  �حلوثي  وجماعة  �شعوديا، 
�إير�نيا، و�مل�شيطرة على حمافظات عدة، 

بينها �لعا�شمة �شنعاء منذ 2014.
وخلف �ل��ن��ز�ع �إح��دى �أ���ش��و�أ �الأزم��ات 
باملئة   80 وب��ات  �لعامل،  يف  �الإن�شانية 
من �شكان �ليمن بحاجة �إىل م�شاعد�ت 
�إن�شانية ودفع �ل�شر�ع ماليني �إىل حافة 

�ملجاعة.

االإنرتبول: توقيف ترامب
 لي�ش من مهامنا

جمل�ش االأمن يدعو اإىل تنفيذ �سريع 
لـ"اتفاق الريا�ش" يف اليمن

م�سر  اأم�ص،  الــدويل،  ــن  االأم جمل�ص  دعــا 
واإثيوبيا وال�سودان، اإىل احلوار فيما بينهم 
ب�سد  اخلا�ص  للنزاع  حل  اإيجاد  اأجــل  من 

النه�سة.
يف  امل�ساركني  كلمات  بح�سب  ــك  ذل ــاء  ج
دائرة  منعقدة حاليا عرب  للمجل�ص  جل�سة 
ال�سد  ملء  موعد  اقــرتاب  مع  تلفزيونية، 
االإثيوبي ال�سهر املقبل و�سط رف�ص م�سري 

�سوداين اأن يتم ذلك دون اتفاق.
االأمني  وكيلة  اأكــدت  اجلل�سة،  بداية  يف 
العام لالأمم املتحدة لل�سئون ال�سيا�سية، روز 
الدول  التزام  اأهمية  على  ديكارلو،   ماري 
اإيجاد حل للنزاع  اأجل  الثالث باحلوار من 
بينهم، وقالت املندوبة االأمريكية الدائمة 

لدي االأمم املتحدة، ال�سفرية، كيلي كرافت: 
"ندعو البلدان اإىل االمتناع عن اتخاذ اأي 
النية  ح�سن  تقوي�ص  �ساأنها  من  اإجــراءات 

الالزمة للتو�سل اإىل اتفاق".
فيما دعا مندوب جنوب اإفريقيا، ال�سفري، 
ماثيو مااتيجال، اإىل احرتام جهود االحتاد 

االإفريقي، لت�سهيل التو�سل اإىل اتفاق.
ــار مــ�ــســوؤويل  ــب ــاع �ــســم ك ــم ــت وغـــــداة اج
االحتاد  قــال  ال�سد،  ب�سان  الثالث  الــدول 
جنوب  العام  هذا  ترتاأ�سه  الذي  االإفريقي 
املئة  يف   90 من  اأكرث  حل  مت  اإنه  اإفريقيا، 
الق�سايا، وهناك جلنة تعمل على حل  من 
خالل  التفاق  للو�سول  العالقة،  الق�سايا 
ال�سفري  اأملــانــيــا،  مــنــدوب  واأكـــد  اأ�سبوعني، 

كري�ستوف هوي�سجن، اإن املجل�ص يعول على 
ما  يــوازن  حل  اإىل  للتو�سل  الثالث  الــدول 
بني م�ساحلها، ودعا مندوب ال�سني، ال�سفري 
ت�سانغ جيون، اإىل �سرورة دعم دور االحتاد 

االإفريقي من اأجل التو�سل اإىل اتفاق.
بدوره، حذر مندوب فرن�سا، ال�سفري نيكوال 
الرئا�سة  بــالده  تتويل  الــذي  ريفيري،  دو 
الدورية الأعمال جمل�ص االأمن هذا ال�سهر، 
اإىل  احلالية  االأزمـــة  تقود  اأن  مغبة  مــن 

زعزعة اال�ستقرار يف املنطقة.
امل�سري  اخلارجية  وزير  اأكد  جانبه،  من 
التو�سل  قبل  ال�سد  ملء  اأن  �سكري،  �سامح 
وي�سعل  ــــة  االأزم يــفــاقــم  قــد  اتــفــاق  اإىل 
يتوقعون  اأنهم  م�سيفا  املنطقة،  يف  نزاعا 

بانتباه  يت�سرف  اأن  االأمــــن  جمل�ص  مــن 
واحتواء  التوتر  ت�سعيد  لتجنب  �سديد 
االأزمة وندعوه اإىل ت�سجيع االأطراف على 
اتفاق  اإىل  للتو�سل  نية  بح�سن  التفاو�ص 

خالل اأ�سبوعني.
مفاو�سات  تعرثت  اجلاري،  جوان   17 ويف 
اأبابا  واأدي�ص  القاهرة  بني  فنية  ثالثية 
واخلرطوم، قبل اأن تتوجه م�سر وال�سودان 
حلل  للتدخل  بطلبني  ــن،  االأم جمل�ص  اإىل 
م�سر  بني  املفاو�سات  تعرثت  كما  ــة،  االأزم
ال�سنوات  مــدار  على  وال�سودان،  واإثيوبيا 
بني  متبادلة  اتــهــامــات  و�ــســط  املــا�ــســيــة، 
والرغبة  بالتعنت  اأبابا  واأدي�ص  القاهرة 

بفر�ص حلول غري واقعية.

جمل�ش االأمن يدعو اأطراف نزاع �سد النه�سة الإيجاد حل عرب احلوار

ق.د

وقت  يف  االأمريكية،  االإدارة  قيدت  كما 
ال�سادرات  حركة  اأم�ص،  اأول  من  متاأخر 
التي  ــة  ــي ــك ــري االأم الــتــكــنــولــوجــيــا  مـــن 
على  كونغ،  هونغ  اإىل  ح�سا�سة  تعتربها 
خلفية القانون الذي يعزز نفوذ حكومة 

بكني باملنطقة.
ويلبور  االأمريكي،  التجارة  وزير  وقال 
الواليات  تعلق  الــيــوم  بــيــان:  يف  رو�ـــص، 
املتحدة العمل باللوائح التنظيمية التي 
يف  تف�سيلية  معاملة  كونغ  لهونغ  تتيح 
التجارة، مبا يف ذلك االإعفاء من رخ�ص 
الرئي�ص  اإدارة  اأن  م�سيفا  الت�سدير، 
الرتاجع  على  بكني  حتث  ترامب  دونالد 
الفوري عن امل�سار الذي تنتهجه والوفاء 
ل�سعب هونغ كونغ  التي قطعتها  بالوعود 
اأن  اأي�سا  البيان  يف  ورد  كما  ــعــامل،  وال
االأمريكية  التكنولوجيا  حتويل  خماطر 
ال�سعبي  التحرير  جي�ص  اإىل  احل�سا�سة 
فر�ص  بعد  زادت  الدولة  امــن  وزارة  اأو 

ـــراءات  اإج ال�سيني  ال�سيوعي  احلـــزب 
اأن  الفتا  كونغ،  هونغ  يف  جديدة  اأمنية 
للمقاطعة،  الذاتي  احلكم  يقو�ص  ذلك 
ترف�ص  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال اأن  متابعا 
مواجهة هكذا خماطر ما اأدى اإىل اإلغاء 

املكانة اخلا�سة املمنوحة لهونغ كونغ.
االأمريكي،  وزير اخلارجية  بدوره، قال 
املتحدة  ــات  ــوالي ال اإن  بومبيو،  مــايــك 

بطريقة  كــونــغ  هــونــغ  االآن  �ستعامل 
تويرت:  على  تغريدة  يف  وقال  خمتلفة، 
من  اعــتــبــارا  املــتــحــدة  الــواليــات  تنهي 
الدفاعية  املعدات  من  �سادراتها  اليوم 
اال�ستخدام  ذات  احل�سا�سة  والتقنيات 
يف  اأنــه  م�سيفا  كونغ،  هونغ  اإىل  املــزدوج 
حال عاملت بكني هونغ كونغ على اأ�سا�ص 
بلد واحد ونظام واحد، �سيعاملونها اأي�سا 

على اأ�سا�ص ذلك.
وا�سنطن  خلطوة  يكون  اأن  املرجح  ومن 
اآثار على م�ستقبل هونغ كونغ باعتبارها 

اأكرب مركز مايل وجتاري يف اآ�سيا.
ال�سيني  الربملان  وافق  املا�سي،  وال�سهر 
على فر�ص قانون لالأمن القومي يف هونغ 
كونغ يهدف اإىل الت�سدي ملا ت�سفه ال�سني 
واالإرهاب  والتاآمر  االنف�سالية  بـ"امليول 
القانون  والتدخل االأجنبي"، حيث جاء 
االإقليم  �سهدها  اجلديد عقب مظاهرات 
قانون  م�سروع  �سد   ،2019 مار�ص  منذ 
املطلوبني  ت�سليم  االإقليم  �سلطات  يخول 

اىل ال�سني ملحاكمتهم فيها.
الداخلية  �سوؤونها  كونغ  هونغ  وتدير 
يف  بــكــني  تتبع  ــا  ــه اأن اإال  با�ستقاللية، 
ويرى  والدفاعية،  اخلارجية  ال�سيا�سات 
ال�سينية  احلكومة  تاأثري  اأن  مراقبون 

على هونغ كونغ يزداد با�سطراد.

االربعاء  21  يونيو  2970/ 01 جويلية   2020 املوافق لـ 10  ذو القعدة 071441

قتل �سابط من احلر�ص الثوري االإيراين و�سائقه يف هجوم 
عا�سمة  زاهدان  مدينة  يف  الع�سكرية  �سيارته  ا�ستهدف 
حمافظة �سي�ستان وبلو�س�ستان جنوب �سرق البالد، بح�سب 

ما ذكرته قناة التلفزيون االإيراين.
وقع  الهجوم  اأن  اأم�ص،  حملية،  م�سادر  عن  القناة  وذكرت 
خالل الليل يف بلدة كورين التابع لزهدان، ما اأدى اإىل مقتل 
عن  مب�ساهد  النباأ  القناة،  اأرفقت  حيث  و�سائقه،  ال�سابط 
"جي�ص العدل"،  موقع الهجوم، كما ذكرت اأن الهجوم نفذه 
ومل  احلادث،  حول  حتقيقًا  فتحت  االأمنية  ال�سلطات  واأن 
حول  بت�سريحات  طهران  يف  الر�سمية  ال�سلطات  تدِل 

الهجوم.

والية  يف  �سرطة  قائد  مقتل  االأفغانية،  ال�سلطات  اأعلنت 
حلركة  م�سلح  هجوم  خالل  البالد،  جنوبي  "اأوروزغان" 

"طالبان".
زيلجي  الوالية  با�سم  املتحدث  عن  �سادر  بيان  واأفاد 
منطقة  �سرطة  قائد  �ساه،  حممد  �ساه  اأن  اأم�ص،  اإيبادي، 
طالبان،  م�سلحي  قبل  من  م�سلح  لهجوم  تعر�ص  "دهرود"، 
م�سيفا اأن الهجوم امل�سلح ت�سبب مبقتل �ساه، واإ�سابة اثنني 

من حرا�سه ال�سخ�سيني بجروح.
وذكر البيان، اأن �ساه جنا من 35 حادث م�سابه، واأنه فقد 

عينيه يف اإحدى الهجمات ال�سابقة.

اأم�ص، جراء انفجار قنبلة يف منطقة  ُقتل �سخ�سان مدنيان، 
اأفغان�ستان. جنوبي  هلمند  لوالية  "نافا" التابعة 

اأن  �سحفي،  ت�سريح  يف  زوفاك،  عمر  الوالية  متحدث  واأفاد 
قنبلة مزروعة بجانب طريق، انفجرت اأثناء مرور �سيارة تقل 
مدنيني  مقتل  عن  اأ�سفر  االنفجار  اأن  زوفاك،  م�سيفا  مدنيني، 

اثنني واإ�سابة ثالث.
عن  م�سوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  مل  اخلرب،  ن�سر  �ساعة  وحتى 

االنفجار.

اإحباط  عن  اأم�ص  الرو�سية  الفدرالية  االأمن  هيئة  اأعلنت 
جمهورية  مركز  فالديقوقاز،  مدينة  يف  اإرهابية  عملية 
القوقاز  �سمال  منطقة  يف  الواقعة  ال�سمالية-اأالنيا  اأو�سيتيا 

بجنوب البالد.
له  بيان  يف  الفدرالية  االأمن  لهيئة  االإعالمي  املكتب  واأكد 
1990، وهو  اإلقاء القب�ص على مواطن رو�سي من مواليد عام 
اأحد  اأمام  ال�سنع  يدوية  نا�سفة  عبوة  لتفجري  يخطط  كان 

املباين االإدارية يف املدينة.
اأن املوقوف كان ينوي، بعد تنفيذ الهجوم،  ولفت البيان اإىل 
مغادرة رو�سيا اإىل اإحدى مناطق النزاعات يف ال�سرق االأو�سط 

بغية خو�ص القتال اإىل جانب تنظيم "داع�ص".

اأعلنت وزارة الداخلية امل�سرية، اأم�ص، مقتل م�سلحني اثنني، 
اإثر تبادل الإطالق النار يف �سمال �سيناء، �سمال �سرقي البالد.

تواجد  حول  توافرت  معلومات  اإن  بيان،  يف  الوزارة  وقالت 
ب�سمال  جلبانة  مبنطقة  االإرهابية  العنا�سر  من  جمموعة 
العمليات  من  �سل�سلة  لتنفيذ  باالإعداد  وقيامهم  �سيناء، 
م�سيفة  وال�سرطة،  امل�سلحة  القوات  ارتكازات  جتاه  العدائية 
اخلطورة  �سديدة  االإرهابية  العنا�سر  من  اثنني  ر�سد  مت  اأنه 
االرتكازات  ر�سد  بهدف  اخلا�سة،  ال�سيارات  اإحدى  داخل 

االأمنية يف اإطار االإعداد ال�ستهدافها.

مقتل قائد �سرطة اأفغاين جنا من 
�سابقا هجوما   35

مقتل مدنيني اثنني يف انفجار بوالية 
هلمند االأفغانية

االأمن الرو�سي يعلن اإحباط هجوم 
اإرهابي يف �سمال القوقاز

مقتل  تعلن  "الداخلية" امل�سرية 
م�سلحني اثنني يف �سيناء

مقتل �سابط من احلر�ش الثوري 
االإيراين بهجوم م�سلح

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
وا�سنطن تلغي املكانة اخلا�سة املمنوحة لهونغ كونغ

�ألغت �لواليات �ملتحدة �ملكانة �لتجارية �خلا�صة �ملمنوحة ملقاطعة هونغ كونغ يف �ل�صني، وذلك قبيل �صاعات من م�صادقة
 �لربملان يف بكني على قانون �الأمن �لوطني باملقاطعة �لتي تتمتع بحكم ذ�تي.
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جــيدو

اأمني غيموز: )مدرب الفريق(

فار�س بن عي�سى: )رئي�س الفريق(

اأ.ج

اأ.ج

عبد الهادي. ب

اأن تعرف رئا�سة النادي الهاوي  ينتظر 
العهدة  خـــالل  بــاتــنــة  �ــســبــاب  لــفــريــق 
امل�سريين  خمتلف  بني  تناف�سا  اجلديدة، 
الذين �سبق لهم اأن تراأ�سوا النادي، حيث 
هذه  خالل  تنتهي  االأوملبية  العهدة  اأن 
القوانني  عليه  تن�ص  ملا  وفق  ال�سائفة، 
القدمي  هناك حتركات يقودها احلر�ص 
الفريق  رئا�سة  اإىل  الــعــودة  اأجـــل  مــن 
ال�سابقني  الــروؤ�ــســاء  بع�ص  جــديــد  مــن 
اأمور  ت�سيري  اإىل  للعودة  اال�ستعداد  يف 
ونا�ص  عمار  غرار  على  جمــددا،  النادي 
الهاوي  للنادي  احلايل  الرئي�ص  اأن  كما 
لــ�ــســبــاب بــاتــنــة فــرحــات زغــيــنــة غري 
مت  اأن  بعد  مكانه،  عن  للتنازل  م�ستعد 
يعتزم  حيث  املا�سي  ال�سيف  انتخابه 
امل�ساندة  الرت�سح جمددا، خا�سة يف ظل 
اأغلبية  طرف  من  عليها  �سيتح�سل  التي 
اأع�ساء اجلمعية العامة، الذين �سيعملون 
ل�ساحله  الت�سويت  اأجــل  من  امل�ستحيل 
وعرقلة عودة امل�سريين ال�سابقني الذين 
الو�سعية  اأ�سباب  من  البع�ص  يعتربهم 
جحيم  يف  يقبع  الــذي  للفريق  ال�سعبة 

الهواة.

ويبقى االأهم يف كل هذا على اأن املعطيات 
احلالية ت�سري اإىل ن�سوب �سراع كبري على 
رئا�سة الفريق خالل الفرتة القادمة بني 
القدمي  احلر�ص  وبني  احلالية  االإدارة 
اأن الفريق مقبل على  وهو ما يوؤكد على 
�سيف �ساخن وينتظر اأن يحتدم ال�سراع 
توؤكد  املعطيات  هذه  كل  اأن  كما  بينهم 
على ال�سراع اخلفي على رئا�سة الفريق.

اأمـــور الــنــادي االأورا�ــســي  ــزال  كما ال ت
اأزيد  مــرور  رغــم  مكانها،  ــراوح  ت املالية 

اآخر مواجهة  اأ�سهر من تاريخ  من ثالثة 
وهي  البطولة،  يف  الفريق  لعبها  ر�سمية 
بالن�سبة  كــافــيــة  تــكــن  مل  الــتــي  ـــدة  امل
لالإدارة من اأجل غلق العديد من امللفات 
لالنفجار  مر�سحة  تبدو  التي  العالقة، 
على  بال�سلب  �سيعود  مبا  حلظة  اأي  يف 
خ�سو�سا  املقبلة،  الفرتة  خالل  الفريق 
يتاأخر  لن  اجلديد  الكروي  املو�سم  واأن 
املعطيات  اإليه  ت�سري  مثلما  االنطالق  يف 

االأخرية.

ك�سف رئي�ص اإحتاد ب�سكرة فار�ص بن عي�سى اأن و�سعية 
فريقه �سعبة بفعل االأزمة املالية اخلانقة اإىل درجة 
املناف�سة  جو  اإىل  فريقه  عــودة  اإ�ستحالة  تاأكيده 
بعث  بالبالد  العليا  ال�سلطات  قررت  اإذا  ما  حالة  يف 
اأن االإدارة  املناف�سة من جديد، موؤكدا يف وقت نف�سه 
مل  لكونها  للغاية  رهيب  �سغط  و�سط  تعي�ص  اأ�سحت 
حماولة  من  بالرغم  متويل  م�سادر  اإيجاد  من  تتمكن 
اأنه  اإال  النادي،  تدعيم  والوالئية  املحلية  ال�سلطات 
امل�ساعدة  هــذه  �سعف  ب�سبب  يكفي  ال  ذلــك  اأن  راأى 
اأن تعود  ويف حالة ما قررت الهيئات العليا يف البالد 
املناف�سة من جديد، كما يرى اأن فريقه لن يكون قادرا 
على اإنهاء املو�سم، وهو واقع يجب اأن يك�سف عنه الأن 

وينهي  ن�ساطه  يوا�سل  لكي  االأمــوال  ميلك  ال  الفريق 
املو�سم ب�سورة عادية، خا�سة يف ظل ال�سغط الرهيب 
الذي فر�ص علينا من طرف الالعبني الذين يريدون 
ت�سعى  االإدارة  جعل  مما  ال�سهرية،  اأجورهم  ت�سوية 
املالية على  اإنعدام املوارد  للقيام بت�سويتها بنية لكن 

م�ستوى النادي جعل االأمور ت�سري نحو املجهول.
فريقه  يقوم  اأن  عي�سى  بن  رئي�ص  اإ�ستبعد  وقد  هذا 
لكرة  اجلــزائــريــة  االحتــاديــة  بــروتــوكــول  بتطبيق 
اإنعدام  ب�سبب  وهذا  املناف�سة  بعودة  اخلا�ص  القدم 
الفريق  ت�سيري  ميكننا  “ال  وقال:  املالية  االإمكانيات 
برنامج  تطبيق  بالك  فيما  العادي،  الو�سع  يف  حتى 
هذا  واأن  خا�سة  املناف�سة  بعودة  اخلا�ص  االحتادية 

وب�سراحة  �سخمة  مالية  اإمكانيات  يتطلب  االإجراء 
وتوجد  املو�سم  ملوا�سلة  االأمـــوال  ميلك  ال  االإحتـــاد 
يف  املناف�سة  جو  اإىل  فريقي  لعودة  واحــدة  اإمكانية 
ربط  وهو  ذلك  امل�سوؤولة  الهيئات  اأقرت  اإذا  ما  حالة 
هذا االأمر ب�سرط وهو تلقي فريقه للم�ساعدة املالية 
الالزمة ل�سمان تطبيق الربوتوكول ال�سحي اخلا�ص 
الن�ساط  بعث  يريد  نــادي  "اأي  وقــال:  باالحتادية 

الكروي ومنه فريقنا ولكن يجب اأن يقابل هذا االأمر 
يف  العليا  الهيئات  من  �سوءا  املــايل  الدعم  جند  بــاأن 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  اأن  كما  �سبون�سور  �سكل 
االأندية  و�سعية  جيدا  تدر�ص  اأن  عليها  يجب  القدم 
اإىل  بالنظر  جديد  من  املناف�سة  عودة  تقر  اأن  قبل 
بعد  الــنــوادي  حتتاجها  التي  املالية  االحتياجات 

ا�ستئناف الن�ساط الكروي".

وافق رئي�ص النادي الهاوي ملولودية العلمة �سمري 
بلدية  م�سالح  طرف  من  املقدم  املقرتح  على  رقاب 
للفرتة  املــايل  التقرير  تقدمي  بخ�سو�ص  العلمة 
الفارطة وهذا حتى يت�سنى للفريق اال�ستفادة من 
العلمة  بلدية  املمنوحة من طرف م�سالح  االإعانة 
بقيمة تقدر بـ06 ماليري �سنتيم، واإ�سرتط رقاب يف 
املقابل �سرورة توقيع اإتفاقية بني الهيئة املوؤقتة 
امل�سرية للنادي الهاوي وال�سركة التجارية للفريق 
خزينة  اإىل  كاملة  املالية  القيمة  حتويل  بغية 
ال�سركة التجارية بغية ت�سوية امل�ستحقات املالية 
رقاب  بني  ال�سائد  اخلالف  ظل  يف  خا�سة  لالعبني 

واأع�ساء "الديركتوار" بقيادة العلمي بلول.
لرئا�سة  اقرتاحها  مت  التي  االأ�ــســمــاء  بــني  ومــن 
الالعب  جند  املقبلة  الفرتة  خالل  الهاوي  النادي 
ال�سابق للفريق اليامني فونا�ص والذي ال ميانع من 
الرت�سح لرئا�سة النادي وتطبيق امل�سروع الذي كان 

ياأمل يف جت�سيده منذ �سنوات واملتعلق بتكوين 
اأكادميية ريا�سية م�سابهة لتلك املوجودة يف نادي 
�سريحة  بدعم  يحظى  فونا�ص  اأن  خا�سة  بــارادو، 
منذ  للفريق  قدمه  ملا  بالنظر  االأن�سار  من  وا�سعة 
رجال  مع  عالقات  ميلك  اأنــه  كما  طويلة،  �سنوات 
اأن  �ساأنه  من  الذي  العامل  وهو  والتجار  االأعمال 
رئا�سة  اإىل  و�سوله  حــال  يف  جناحه  يف  ي�ساهم 

النادي.
واأكد املدرب م�سطفى �سبع يف حديثه مع امل�سريين 
املو�سم  خيار  يف�سل  اأنــه  الــقــادمــة  املرحلة  عــن 
االأبي�ص، مع التاأكيد يف موافقته على خيار االإدارة 
م�ستحقات  من  كاملة  �سهرية  اأجور   05 ت�سديد  يف 
املو�سم  الالعبني، بهدف االإبقاء على خدماتهم يف 
من  ممنوعا  �سيكون  الفريق  واأن  خا�سة  الــقــادم 
الريا�سي  املو�سم  يف  كبرية  بن�سبة  التعاقدات 

القادم.

اأكد عبد الكرمي مدوار رئي�ص الرابطة اجلزائرية لكرة 
القدم اأن اأغلب روؤ�ساء اأندية الدرجتني االأوىل والثانية، 
تطبيق  ا�ستحالة  ظل  يف  املو�سم،  اإلــغــاء  قــرار  دعموا 

الربوتوكول ال�سحي املقرتح من قبل وزارة ال�سحة.
ع�سية  عقدها  التي  �سحفية  ندوة  خالل  مــدوار  وقال 
اأندية  روؤ�ساء  غالبية  لدى  مل�سنا  قائال:  االإثنني  يوم 
ا�ستكمال  عدم  يف  الرغبة  والثانية،  االأوىل  الدرجتني 
فرقهم  تواجه  قد  التي  ال�سعوبات  اإىل  بالنظر  املو�سم، 

. مادًيا و�سحًيا
احلا�سر  الوقت  يف  القدم  كــرة  ب�سراحة  واأ�ــســاف: 
لن  عدمها  من  الــدوري  عودة  �سرورة،  اأو  اأولوية  لي�ست 

ل�سحة  بالغة  اأهمية  نويل  واأننا  خا�سة  ب�سيء،  تفيدنا 
املواطن و�سالمة ال�سعب اجلزائري، واأعتقد اأن االأندية 
�سوف ت�ستفيد مادًيا من اإلغاء املو�سم اأكرث من ا�ستكماله، 
الفيدرايل  املكتب  قــرارات  �سد  اأننا  يعني  ال  هذا  ولكن 

الذي اأبدى رغبته يف ا�ستكمال املو�سم
ا�ستئناف  لق�سية  تطرقنا  كالمه: ـــدوار  م وخــتــم 
منح  لق�سية  نتطرق  ومل  وفقط،  توقفها  اأو  البطولة 

اللقب الأي فريق اأو احلديث عن ال�سعود وال�سقوط
املا�سية  القليلة  ال�ساعات  يف  ي�سدره  مــا  انتظار  يف 
اأو  املــحــرتفــة  باأق�سامها  البطولة  م�سري  بخ�سو�ص 

ال�سفلى.

الوطنية  الرابطة  لقرار  تقبله  باتنة  مولودية  فريق  مدرب  غيموز،  اأمني  اأبدى، 
بعد ت�سريحات مدوار التي تفيد اأن البطولة األغيت وما تبقى اإال النظر يف ق�سية 
البطل وكذا الفرق ال�ساعدة والنازلة يف خمتلف االأق�سام، هذا وقال اأمني غيموز 
اأن هذا القرار كان منتظرا يف ظل عدم توفر االإمكانيات الالزمة للعودة للمناف�سة 

وفقا للربوتوكول ال�سحي املقرتح.
من جهة اأخرى يرى اأمني غيموز اأنه من ال�سواب اأن يعاد النظر يف ق�سية تتويج 
احد االأندية، وكذا اإيجاد �سيغة ين�سف بها اأ�سحاب القرار فرق مقدمة الرتتيب 
اجلهات  تن�سف  اأن  اأمل  على  ال�سعود،  حتقيق  ق�سد  املو�سم  طيلة  اجتهدت  التي 
الو�سية فرق مقدمة الرتتيب على غرار مولودية باتنة الذي يحتل املركز الثالث 
تاأ�سرية  القتطاع  وي�سعى  هواة  الثاين  الق�سم  بطولة  من  ال�سرقية  املجموعة  يف 

ال�سعود.

الرابطة  م�ستوى  على  االأول  الرجل  ت�سريحات  بعد 
بخ�سو�ص  مـــدوار  الــكــرمي  عبد  الــقــدم  لــكــرة  الوطنية 
النوادي اجلزائرية  روؤ�ساء  اأن جل  املو�سم وتاأكيده  اإلغاء 
للمناف�سة  العودة  وعــدم  البطولة  اإلغاء  فكرة  يدعمون 
نظرا للظروف ال�سعبة وافتقارهم لالإمكانيات، تكون اإدارة 
ال�سغط،  من  اأيــام  بعد  ارتاحت  قد  مليلية  عني  جمعية 
قد  عــمــراين  ومليك  �سيد  بــن  �ــســداد  اإدارة  وان  خا�سة 
انه  وتكرارا  مرارا  اأكدوا  للبطولة  العودة  فكرة  عار�سوا 

كل  الإمكانيات  نظرا  وهذا  املناف�سة  اإلغاء  امل�ستح�سن  منة 
االأندية اجلزائرية. 

العالقة  املالية  الق�سايا  اأخرى، ال تزال بع�ص  ومن جهة 
يطالبون  الالعبون  بع�ص  وان  خا�سة  ال�سام  اإدارة  توؤرق 
مطالبة  االإدارة  يجعل  مما  العالقة  املالية  مب�ستحقاتهم 
بقرار  واخلــروج  الالعبني  كل  مع  للتفاهم  �سيغة  بايجاد 
قد  �سراعات  يف  الدخول  لتفادي  االأطراف  جميع  ير�سي 

تخلط اأوراق االإدارة يف املو�سم القادم.

ك�سف رئي�ص االحتادية اجلزائرية لكرة اليد حبيب لعبان 
- ال زالت يف رزنامة  اأن مناف�سة كاأ�ص اجلزائر 
عن  اأيــام  بعد  ال�ساعة  حلد  اإلغاوؤها  يتم  ومل  احلايل  املو�سم 

اقرتاح توقيفها ب�سبب جائحة فريو�ص كورونا.
واأكد امل�سوؤول االأول للهيئة الفدرالية يف ت�سريحات لو�سائل 
لكن  �ستتوا�سل  اجلزائر  كاأ�ص  االآن  "لغاية  قائال:  االإعــالم 
هذا يرجع اإىل الوقت املتبقي لنا الإكمال املو�سم مبجرد رفع 

. احلجر ال�سحي وفتح القاعات الريا�سية
روؤ�ساء  مع  جــوان  يف   عقده  اجتماع  خالل  لعبان  واقــرتح 
االأندية بوا�سطة تقنية التحا�سر املرئي عن بعد اإلغاء كاأ�ص 
اأوقفنا  اذا   : قائال  الرزنامة  يف  االكتظاظ  ب�سبب  اجلزائر 
ملدة  حت�سريات  هناك  ف�ستكون  البطولة  احلــايل  الوقت  يف 
اأ�سبوعني  اأو  باأ�سبوع  متبوعة  املقبل  للمو�سم  حت�سبا  �سهرين 
حت�سريات  اأن  اأي�سا  نعلم  اأن  وينبغي  االإداري،  لال�ستئناف 
انه  اأعترب  ولهذا  املقبل  اأوت  �سهر  �ستبداأ  الوطني  الفريق 

. باالإمكان الت�سحية بكاأ�ص اجلزائر
اأبي�ص  مو�سم  فكرة  اأي�سا  الفدرالية  الهيئة  رئي�ص  وا�ستبعد 

اإىل اأق�سى حد م�سريا اإىل اأن االحتادية تعمل على تقلي�ص 
عدد مباريات البطولة حتى يت�سنى لها اإنهاء املو�سم الريا�سي 
املعلق منذ منت�سف �سهر مار�ص  املا�سي ب�سبب جائحة فريو�ص 

كورونا.

اإذا ما اتبعنا الرزنامة احلالية ف�سنواجه م�سكال  واأ�ساف:
يف توقيت اإنهاء البطولة ومن هذا املنظور قررنا برجمة فقط 
اللقاءات املهمة املتعلقة خا�سة باالأندية املوجودة يف مقدمة 

الرتتيب بهدف تعيني الفرق البطلة
االحتادية  �سلمت  املناف�سة  ا�ستئناف  الحتمال  وحت�سبا 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  م�سالح  اليد  لكرة  اجلزائرية 
مقرتحها املتعلقة بالربوتوكول ال�سحي الذي اأعدته االأطقم 

الطبية للهيئة الفيدرالية.
ويتعلق االأمر بربوتوكول �سحي اأعدته االحتادية الدولية 
للعبة يق�سي مثال باإجراء حتاليل خمربية وتعقيم القاعات 
با�ستمرار و اإجبار الالعبني على احل�سور يوم املباراة مرتدين 
تغيري  قاعات  ــل  داخ االحتكاك  لتجنب  الر�سمي  اللبا�ص 

املالب�ص.
اأمنية االحتادية  ت�سطدم  وختم حبيب لعبان حديثه بـ:
مبوقف  املناف�سة  با�ستئناف  ال�سغرية  للكرة  اجلــزائــريــة 
اأخ�سائيي ال�سحة منهم الدكتور حممد بقاط بركاين ع�سو 
الو�سع  اأن  اأكــد  الــذي  كورونا  فريو�ص  ومتابعة  ر�سد  جلنة 
الوبائي احلايل ال ي�سمح بعد بتجمعات الالعبني كما مل يحن 
الريا�سية  لالأن�سطة  كامل  ا�ستئناف  يف  للتفكري  بعد  الوقت 
الأن ذلك �سي�سكل خطرا على اجلميع، لذا ومن حيث اجلانب 

. ال�سحي فاإن ا�ستئناف املناف�سة غري ممكن

�سطيف  وفـــاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكـــد 
اأعراب  عزالدين  للنادي  الر�سمي  والناطق 
القرارات  �سدور  انتظار  يف  الوفاق  اإدارة  اأن 
يتعلق  فيما  الــفــيــدرايل  باملكتب  اخلــا�ــســة 
اأجل  املو�سم اجلاري وهذا من  مب�سري بطولة 
الف�سل يف العديد من امللفات العالقة، واأ�ساف 
الوفاق  اإدارة  اأن  الــ�ــســدد  ــذا  ه يف  اأعــــراب 
تريد احل�سم �سريعا يف م�ساألة ت�سريح بع�ص 
ــر  االأم ــو  الــتــعــداد احلـــايل وه مــن  الالعبني 
الفدرايل  املكتب  بقرار  مرهونا  يبقى  الذي 
م�سري  يف  للف�سل  االأم�ص  نهار  اجتمع  الــذي 
التي  ال�سحية  الو�سعية  �سوء  على  املناف�سة 
ال�سحي  البالد ومتديد فرتة احلجر  تعي�سها 

الأ�سبوعني اآخرين.
على  اأخر  جانب  من  اأعــراب  الرئي�ص  واأكــد 
ما تبقى من  الوفاق ت�سر على لعب  اإدارة  اأن 
مباريات البطولة واإمتامها اإىل غاية اجلولة 
االأخرية مهما كانت التوقيت الذي �سيتم فيه 
فاإنه  اأعـــراب  نظر  ويف  املناف�سة،  ا�ستئناف 
 07 قبل  البطولة  توقيف  املعقول  غري  من 
الناطق  واإعــتــرب  نهايتها،  من  فقط  جــوالت 
طيلة  البطولة  توقف  اأن  للوفاق  الر�سمي 

الفرتة الفارطة )اأكرث من 03 اأ�سهر( كان له 
اأثر �سلبي على كل الفرق ولي�ص الوفاق فقط 
الرتاجع  ظل  يف  املالية  الناحية  من  خا�سة 
االأندية  املالية الأغلب  املداخيل  امللحوظ يف 
التي كانت تعاين من هذا اجلانب حتى قبل 

رئا�سة الفريق ت�سغل احلر�س القدمي وبوادر 
اأعراب ينتظر قرارات املكتب الفيدرايل للف�سل يف امللفات العالقة �سراع كبري يف الأفق

رقاب يوافق على مقرتحات البلدية للح�سول على اإعانة تقدر بـ6 ماليري �سنتيم

�سعبة مالية  و�سعية  يعي�س  "الإحتاد 
 ول ميكننا تطبيق الربوتوكول ال�سحي"

اإلغاء  فكرة  دعموا  الأندية  روؤ�ساء  جل 
البطولة وعودة املناف�سة لن تفيدنا يف �سيء

وناأمل  منتظرا  كان  املو�سم  اإلغاء  قرار 
يف اأن ُين�سف اأ�سحاب القرار فرق املقدمة

ارتياح لدى اإدارة ل�سام بعد ت�سريحات مدوار  

البطولة  يف  الأبي�س  املو�سم  فكرة  "ن�ستبعد 
ومناف�سة الكاأ�س مل تلغى بعد
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توقف املناف�سة.
ونفى رئي�ص جمل�ص اإدارة الوفاق اأن تكون االإدارة 
الوقت  يف  العــب  اأي  مــع  مفاو�سات  يف  دخلت  قــد 
االأ�سماء يف حميط  من  العديد  الراهن رغم تداول 
النادي خالل االأيام الفارطة، وقال اأعراب يف هذا 

اإىل  اأن االإدارة مل تفتح ملف االإ�ستقدامات  ال�سدد 
غاية االآن مع عدم االت�سال الر�سمي باأي العب، ويف 
ختام حديثه اأكد اأعراب اأن اإدارة الوفاق مل ي�سلها 
بالعنا�سر  يتعلق  فيما  االآن  حلد  ر�سمي  عر�ص  اأي 
املتاألقة على غرار كل من بو�سوف، غ�سة، قندو�سي 
على  احل�سول  تنتظر  االإدارة  اأن  م�سيفا  ودغموم 
الذين  الالعبني  هــوؤالء  بخ�سو�ص  ر�سمية  عرو�ص 
مازالوا مرتبطني بعقود مع الفريق ملوا�سم اإ�سافية.
ورغم احلديث الدائر عن وجود �سركة وطنية اإال 
اأن اإدارة الوفاق اأكدت عدم وجود �سيئ ر�سمي حلد 
الدكتور  للفريق  الر�سمي  الناطق  ل�سان  على  االأن 
يف  ال�سفقة  تر�سيم  اجلميع  ينتظر  حيث  ــراب  اأع
اأن تنهي  �ساأن هذه اخلطوة  اأقرب وقت ممكن، ومن 
معاناة الوفاق نهائيا مع االأزمات املالية التي تتكرر 
بعد  الفارطة  ال�سنوات  يف  خ�سو�سا  مو�سم  كل  يف 
عزوف  عن  ف�سال  املحلية  ال�سلطات  دعــم  تراجع 
الفريق،  م�ساعدة  عــن  االأعــمــال  ورجـــال  املمولني 
وفيما يتعلق بهذه الق�سية فقد اأكد اأعراب اأن اإدارة 
ال�سلطات  طــرف  من  مرا�سلة  اأي  تتلق  مل  الفريق 
العمومية يف هذا االأمر موؤكدا على وجوب ا�ستفادة 
الوفاق من حقه يف احل�سول على التمويل من اإحدى 

ال�سركات الوطنية.
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عبد الهادي. ب

اأن تعرف رئا�سة النادي الهاوي  ينتظر 
العهدة  خـــالل  بــاتــنــة  �ــســبــاب  لــفــريــق 
امل�سريين  خمتلف  بني  تناف�سا  اجلديدة، 
الذين �سبق لهم اأن تراأ�سوا النادي، حيث 
هذه  خالل  تنتهي  االأوملبية  العهدة  اأن 
القوانني  عليه  تن�ص  ملا  وفق  ال�سائفة، 
القدمي  هناك حتركات يقودها احلر�ص 
الفريق  رئا�سة  اإىل  الــعــودة  اأجـــل  مــن 
ال�سابقني  الــروؤ�ــســاء  بع�ص  جــديــد  مــن 
اأمور  ت�سيري  اإىل  للعودة  اال�ستعداد  يف 
ونا�ص  عمار  غرار  على  جمــددا،  النادي 
الهاوي  للنادي  احلايل  الرئي�ص  اأن  كما 
لــ�ــســبــاب بــاتــنــة فــرحــات زغــيــنــة غري 
مت  اأن  بعد  مكانه،  عن  للتنازل  م�ستعد 
يعتزم  حيث  املا�سي  ال�سيف  انتخابه 
امل�ساندة  الرت�سح جمددا، خا�سة يف ظل 
اأغلبية  طرف  من  عليها  �سيتح�سل  التي 
اأع�ساء اجلمعية العامة، الذين �سيعملون 
ل�ساحله  الت�سويت  اأجــل  من  امل�ستحيل 
وعرقلة عودة امل�سريين ال�سابقني الذين 
الو�سعية  اأ�سباب  من  البع�ص  يعتربهم 
جحيم  يف  يقبع  الــذي  للفريق  ال�سعبة 

الهواة.

ويبقى االأهم يف كل هذا على اأن املعطيات 
احلالية ت�سري اإىل ن�سوب �سراع كبري على 
رئا�سة الفريق خالل الفرتة القادمة بني 
القدمي  احلر�ص  وبني  احلالية  االإدارة 
اأن الفريق مقبل على  وهو ما يوؤكد على 
�سيف �ساخن وينتظر اأن يحتدم ال�سراع 
توؤكد  املعطيات  هذه  كل  اأن  كما  بينهم 
على ال�سراع اخلفي على رئا�سة الفريق.

اأمـــور الــنــادي االأورا�ــســي  ــزال  كما ال ت
اأزيد  مــرور  رغــم  مكانها،  ــراوح  ت املالية 

اآخر مواجهة  اأ�سهر من تاريخ  من ثالثة 
وهي  البطولة،  يف  الفريق  لعبها  ر�سمية 
بالن�سبة  كــافــيــة  تــكــن  مل  الــتــي  ـــدة  امل
لالإدارة من اأجل غلق العديد من امللفات 
لالنفجار  مر�سحة  تبدو  التي  العالقة، 
على  بال�سلب  �سيعود  مبا  حلظة  اأي  يف 
خ�سو�سا  املقبلة،  الفرتة  خالل  الفريق 
يتاأخر  لن  اجلديد  الكروي  املو�سم  واأن 
املعطيات  اإليه  ت�سري  مثلما  االنطالق  يف 

االأخرية.

ك�سف رئي�ص اإحتاد ب�سكرة فار�ص بن عي�سى اأن و�سعية 
فريقه �سعبة بفعل االأزمة املالية اخلانقة اإىل درجة 
املناف�سة  جو  اإىل  فريقه  عــودة  اإ�ستحالة  تاأكيده 
بعث  بالبالد  العليا  ال�سلطات  قررت  اإذا  ما  حالة  يف 
اأن االإدارة  املناف�سة من جديد، موؤكدا يف وقت نف�سه 
مل  لكونها  للغاية  رهيب  �سغط  و�سط  تعي�ص  اأ�سحت 
حماولة  من  بالرغم  متويل  م�سادر  اإيجاد  من  تتمكن 
اأنه  اإال  النادي،  تدعيم  والوالئية  املحلية  ال�سلطات 
امل�ساعدة  هــذه  �سعف  ب�سبب  يكفي  ال  ذلــك  اأن  راأى 
اأن تعود  ويف حالة ما قررت الهيئات العليا يف البالد 
املناف�سة من جديد، كما يرى اأن فريقه لن يكون قادرا 
على اإنهاء املو�سم، وهو واقع يجب اأن يك�سف عنه الأن 

وينهي  ن�ساطه  يوا�سل  لكي  االأمــوال  ميلك  ال  الفريق 
املو�سم ب�سورة عادية، خا�سة يف ظل ال�سغط الرهيب 
الذي فر�ص علينا من طرف الالعبني الذين يريدون 
ت�سعى  االإدارة  جعل  مما  ال�سهرية،  اأجورهم  ت�سوية 
املالية على  اإنعدام املوارد  للقيام بت�سويتها بنية لكن 

م�ستوى النادي جعل االأمور ت�سري نحو املجهول.
فريقه  يقوم  اأن  عي�سى  بن  رئي�ص  اإ�ستبعد  وقد  هذا 
لكرة  اجلــزائــريــة  االحتــاديــة  بــروتــوكــول  بتطبيق 
اإنعدام  ب�سبب  وهذا  املناف�سة  بعودة  اخلا�ص  القدم 
الفريق  ت�سيري  ميكننا  ال  وقال:  املالية  االإمكانيات 
برنامج  تطبيق  بالك  فيما  العادي،  الو�سع  يف  حتى 
هذا  واأن  خا�سة  املناف�سة  بعودة  اخلا�ص  االحتادية 

وب�سراحة  �سخمة  مالية  اإمكانيات  يتطلب  االإجراء 
وتوجد  املو�سم  ملوا�سلة  االأمـــوال  ميلك  ال  االإحتـــاد 
يف  املناف�سة  جو  اإىل  فريقي  لعودة  واحــدة  اإمكانية 
ربط  وهو  ذلك  امل�سوؤولة  الهيئات  اأقرت  اإذا  ما  حالة 
هذا االأمر ب�سرط وهو تلقي فريقه للم�ساعدة املالية 
الالزمة ل�سمان تطبيق الربوتوكول ال�سحي اخلا�ص 
الن�ساط  بعث  يريد  نــادي  اأي  وقــال:  باالحتادية 

الكروي ومنه فريقنا ولكن يجب اأن يقابل هذا االأمر 
يف  العليا  الهيئات  من  �سوءا  املــايل  الدعم  جند  بــاأن 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  اأن  كما  �سبون�سور  �سكل 
االأندية  و�سعية  جيدا  تدر�ص  اأن  عليها  يجب  القدم 
اإىل  بالنظر  جديد  من  املناف�سة  عودة  تقر  اأن  قبل 
بعد  الــنــوادي  حتتاجها  التي  املالية  االحتياجات 

. ا�ستئناف الن�ساط الكروي

وافق رئي�ص النادي الهاوي ملولودية العلمة �سمري 
بلدية  م�سالح  طرف  من  املقدم  املقرتح  على  رقاب 
للفرتة  املــايل  التقرير  تقدمي  بخ�سو�ص  العلمة 
الفارطة وهذا حتى يت�سنى للفريق اال�ستفادة من 
العلمة  بلدية  املمنوحة من طرف م�سالح  االإعانة 
بقيمة تقدر بـ ماليري �سنتيم، واإ�سرتط رقاب يف 
املقابل �سرورة توقيع اإتفاقية بني الهيئة املوؤقتة 
امل�سرية للنادي الهاوي وال�سركة التجارية للفريق 
خزينة  اإىل  كاملة  املالية  القيمة  حتويل  بغية 
ال�سركة التجارية بغية ت�سوية امل�ستحقات املالية 
رقاب  بني  ال�سائد  اخلالف  ظل  يف  خا�سة  لالعبني 

بقيادة العلمي بلول. الديركتوار واأع�ساء 
لرئا�سة  اقرتاحها  مت  التي  االأ�ــســمــاء  بــني  ومــن 
الالعب  جند  املقبلة  الفرتة  خالل  الهاوي  النادي 
ال�سابق للفريق اليامني فونا�ص والذي ال ميانع من 
الرت�سح لرئا�سة النادي وتطبيق امل�سروع الذي كان 

ياأمل يف جت�سيده منذ �سنوات واملتعلق بتكوين 
اأكادميية ريا�سية م�سابهة لتلك املوجودة يف نادي 
�سريحة  بدعم  يحظى  فونا�ص  اأن  خا�سة  بــارادو، 
منذ  للفريق  قدمه  ملا  بالنظر  االأن�سار  من  وا�سعة 
رجال  مع  عالقات  ميلك  اأنــه  كما  طويلة،  �سنوات 
اأن  �ساأنه  من  الذي  العامل  وهو  والتجار  االأعمال 
رئا�سة  اإىل  و�سوله  حــال  يف  جناحه  يف  ي�ساهم 

النادي.
واأكد املدرب م�سطفى �سبع يف حديثه مع امل�سريين 
املو�سم  خيار  يف�سل  اأنــه  الــقــادمــة  املرحلة  عــن 
االأبي�ص، مع التاأكيد يف موافقته على خيار االإدارة 
م�ستحقات  من  كاملة  �سهرية  اأجور  ت�سديد   يف 
املو�سم  الالعبني، بهدف االإبقاء على خدماتهم يف 
من  ممنوعا  �سيكون  الفريق  واأن  خا�سة  الــقــادم 
الريا�سي  املو�سم  يف  كبرية  بن�سبة  التعاقدات 

القادم.

اأكد عبد الكرمي مدوار رئي�ص الرابطة اجلزائرية لكرة 
القدم اأن اأغلب روؤ�ساء اأندية الدرجتني االأوىل والثانية، 
تطبيق  ا�ستحالة  ظل  يف  املو�سم،  اإلــغــاء  قــرار  دعموا 

الربوتوكول ال�سحي املقرتح من قبل وزارة ال�سحة.
ع�سية  عقدها  التي  �سحفية  ندوة  خالل  مــدوار  وقال 
اأندية  روؤ�ساء  غالبية  لدى  "مل�سنا  قائال:  االإثنني  يوم 
ا�ستكمال  عدم  يف  الرغبة  والثانية،  االأوىل  الدرجتني 
فرقهم  تواجه  قد  التي  ال�سعوبات  اإىل  بالنظر  املو�سم، 

مادًيا و�سحًيا".
احلا�سر  الوقت  يف  القدم  كــرة  "ب�سراحة  واأ�ــســاف: 
لن  عدمها  من  الــدوري  عودة  �سرورة،  اأو  اأولوية  لي�ست 

ل�سحة  بالغة  اأهمية  نويل  واأننا  خا�سة  ب�سيء،  تفيدنا 
املواطن و�سالمة ال�سعب اجلزائري، واأعتقد اأن االأندية 
�سوف ت�ستفيد مادًيا من اإلغاء املو�سم اأكرث من ا�ستكماله، 
الفيدرايل  املكتب  قــرارات  �سد  اأننا  يعني  ال  هذا  ولكن 

الذي اأبدى رغبته يف ا�ستكمال املو�سم"
ا�ستئناف  لق�سية  تطرقنا  كالمه:"  ـــدوار  م وخــتــم 
منح  لق�سية  نتطرق  ومل  وفقط،  توقفها  اأو  البطولة 

اللقب الأي فريق اأو احلديث عن ال�سعود وال�سقوط"
املا�سية  القليلة  ال�ساعات  يف  ي�سدره  مــا  انتظار  يف 
اأو  املــحــرتفــة  باأق�سامها  البطولة  م�سري  بخ�سو�ص 

ال�سفلى.

الوطنية  الرابطة  لقرار  تقبله  باتنة  مولودية  فريق  مدرب  غيموز،  اأمني  اأبدى، 
بعد ت�سريحات مدوار التي تفيد اأن البطولة األغيت وما تبقى اإال النظر يف ق�سية 
البطل وكذا الفرق ال�ساعدة والنازلة يف خمتلف االأق�سام، هذا وقال اأمني غيموز 
اأن هذا القرار كان منتظرا يف ظل عدم توفر االإمكانيات الالزمة للعودة للمناف�سة 

وفقا للربوتوكول ال�سحي املقرتح.
من جهة اأخرى يرى اأمني غيموز اأنه من ال�سواب اأن يعاد النظر يف ق�سية تتويج 
احد االأندية، وكذا اإيجاد �سيغة ين�سف بها اأ�سحاب القرار فرق مقدمة الرتتيب 
اجلهات  تن�سف  اأن  اأمل  على  ال�سعود،  حتقيق  ق�سد  املو�سم  طيلة  اجتهدت  التي 
الو�سية فرق مقدمة الرتتيب على غرار مولودية باتنة الذي يحتل املركز الثالث 
تاأ�سرية  القتطاع  وي�سعى  هواة  الثاين  الق�سم  بطولة  من  ال�سرقية  املجموعة  يف 

ال�سعود.

الرابطة  م�ستوى  على  االأول  الرجل  ت�سريحات  بعد 
بخ�سو�ص  مـــدوار  الــكــرمي  عبد  الــقــدم  لــكــرة  الوطنية 
النوادي اجلزائرية  روؤ�ساء  اأن جل  املو�سم وتاأكيده  اإلغاء 
للمناف�سة  العودة  وعــدم  البطولة  اإلغاء  فكرة  يدعمون 
نظرا للظروف ال�سعبة وافتقارهم لالإمكانيات، تكون اإدارة 
ال�سغط،  من  اأيــام  بعد  ارتاحت  قد  مليلية  عني  جمعية 
قد  عــمــراين  ومليك  �سيد  بــن  �ــســداد  اإدارة  وان  خا�سة 
انه  وتكرارا  مرارا  اأكدوا  للبطولة  العودة  فكرة  عار�سوا 

كل  الإمكانيات  نظرا  وهذا  املناف�سة  اإلغاء  امل�ستح�سن  منة 
االأندية اجلزائرية. 

العالقة  املالية  الق�سايا  اأخرى، ال تزال بع�ص  ومن جهة 
يطالبون  الالعبون  بع�ص  وان  خا�سة  ال�سام  اإدارة  توؤرق 
مطالبة  االإدارة  يجعل  مما  العالقة  املالية  مب�ستحقاتهم 
بقرار  واخلــروج  الالعبني  كل  مع  للتفاهم  �سيغة  بايجاد 
قد  �سراعات  يف  الدخول  لتفادي  االأطراف  جميع  ير�سي 

تخلط اأوراق االإدارة يف املو�سم القادم.

ك�سف رئي�ص االحتادية اجلزائرية لكرة اليد حبيب لعبان 
2019-2020 ال زالت يف رزنامة  اأن مناف�سة كاأ�ص اجلزائر 
عن  اأيــام  بعد  ال�ساعة  حلد  اإلغاوؤها  يتم  ومل  احلايل  املو�سم 

اقرتاح توقيفها ب�سبب جائحة فريو�ص كورونا.
واأكد امل�سوؤول االأول للهيئة الفدرالية يف ت�سريحات لو�سائل 
لكن  �ستتوا�سل  اجلزائر  كاأ�ص  االآن  لغاية  قائال:  االإعــالم 
هذا يرجع اإىل الوقت املتبقي لنا الإكمال املو�سم مبجرد رفع 

احلجر ال�سحي وفتح القاعات الريا�سية".
روؤ�ساء  مع  جــوان   6 يف  عقده  اجتماع  خالل  لعبان  واقــرتح 
االأندية بوا�سطة تقنية التحا�سر املرئي عن بعد اإلغاء كاأ�ص 
اأوقفنا  "اذا   : قائال  الرزنامة  يف  االكتظاظ  ب�سبب  اجلزائر 
ملدة  حت�سريات  هناك  ف�ستكون  البطولة  احلــايل  الوقت  يف 
اأ�سبوعني  اأو  باأ�سبوع  متبوعة  املقبل  للمو�سم  حت�سبا  �سهرين 
حت�سريات  اأن  اأي�سا  نعلم  اأن  وينبغي  االإداري،  لال�ستئناف 
انه  اأعترب  ولهذا  املقبل  اأوت  �سهر  �ستبداأ  الوطني  الفريق 

باالإمكان الت�سحية بكاأ�ص اجلزائر".
اأبي�ص  مو�سم  فكرة  اأي�سا  الفدرالية  الهيئة  رئي�ص  وا�ستبعد 
م�سريا اإىل اأن االحتادية تعمل على تقلي�ص "اإىل اأق�سى حد" 
عدد مباريات البطولة حتى يت�سنى لها اإنهاء املو�سم الريا�سي 
املعلق منذ منت�سف �سهر مار�ص  املا�سي ب�سبب جائحة فريو�ص 

كورونا.

واأ�ساف:" اإذا ما اتبعنا الرزنامة احلالية ف�سنواجه م�سكال 
يف توقيت اإنهاء البطولة ومن هذا املنظور قررنا برجمة فقط 
اللقاءات املهمة املتعلقة خا�سة باالأندية املوجودة يف مقدمة 

الرتتيب بهدف تعيني الفرق البطلة"
االحتادية  �سلمت  املناف�سة  ا�ستئناف  الحتمال  وحت�سبا 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  م�سالح  اليد  لكرة  اجلزائرية 
مقرتحها املتعلقة بالربوتوكول ال�سحي الذي اأعدته االأطقم 

الطبية للهيئة الفيدرالية.
ويتعلق االأمر بربوتوكول �سحي اأعدته االحتادية الدولية 
للعبة يق�سي مثال باإجراء حتاليل خمربية وتعقيم القاعات 
با�ستمرار و اإجبار الالعبني على احل�سور يوم املباراة مرتدين 
تغيري  قاعات  ــل  داخ االحتكاك  لتجنب  الر�سمي  اللبا�ص 

املالب�ص.
اأمنية االحتادية  وختم حبيب لعبان حديثه بـ:" ت�سطدم 
مبوقف  املناف�سة  با�ستئناف  ال�سغرية  للكرة  اجلــزائــريــة 
اأخ�سائيي ال�سحة منهم الدكتور حممد بقاط بركاين ع�سو 
الو�سع  اأن  اأكــد  الــذي  كورونا  فريو�ص  ومتابعة  ر�سد  جلنة 
الوبائي احلايل ال ي�سمح بعد بتجمعات الالعبني كما مل يحن 
الريا�سية  لالأن�سطة  كامل  ا�ستئناف  يف  للتفكري  بعد  الوقت 
الأن ذلك �سي�سكل خطرا على اجلميع، لذا ومن حيث اجلانب 

ال�سحي فاإن ا�ستئناف املناف�سة غري ممكن".

�سطيف  وفـــاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكـــد 
اأعراب  عزالدين  للنادي  الر�سمي  والناطق 
القرارات  �سدور  انتظار  يف  الوفاق  اإدارة  اأن 
يتعلق  فيما  الــفــيــدرايل  باملكتب  اخلــا�ــســة 
اأجل  املو�سم اجلاري وهذا من  مب�سري بطولة 
الف�سل يف العديد من امللفات العالقة، واأ�ساف 
الوفاق  اإدارة  اأن  الــ�ــســدد  ــذا  ه يف  اأعــــراب 
تريد احل�سم �سريعا يف م�ساألة ت�سريح بع�ص 
ــر  االأم ــو  الــتــعــداد احلـــايل وه مــن  الالعبني 
الفدرايل  املكتب  بقرار  مرهونا  يبقى  الذي 
م�سري  يف  للف�سل  االأم�ص  نهار  اجتمع  الــذي 
التي  ال�سحية  الو�سعية  �سوء  على  املناف�سة 
ال�سحي  البالد ومتديد فرتة احلجر  تعي�سها 

الأ�سبوعني اآخرين.
على  اأخر  جانب  من  اأعــراب  الرئي�ص  واأكــد 
ما تبقى من  الوفاق ت�سر على لعب  اإدارة  اأن 
مباريات البطولة واإمتامها اإىل غاية اجلولة 
االأخرية مهما كانت التوقيت الذي �سيتم فيه 
فاإنه  اأعـــراب  نظر  ويف  املناف�سة،  ا�ستئناف 
قبل   البطولة  توقيف  املعقول  غري  من 
الناطق  واإعــتــرب  نهايتها،  من  فقط  جــوالت 
طيلة  البطولة  توقف  اأن  للوفاق  الر�سمي 

الفرتة الفارطة )اأكرث من  اأ�سهر( كان له 
اأثر �سلبي على كل الفرق ولي�ص الوفاق فقط 
الرتاجع  ظل  يف  املالية  الناحية  من  خا�سة 
االأندية  املالية الأغلب  املداخيل  امللحوظ يف 
التي كانت تعاين من هذا اجلانب حتى قبل 

رئا�سة الفريق ت�سغل احلر�س القدمي وبوادر 
اأعراب ينتظر قرارات املكتب الفيدرايل للف�سل يف امللفات العالقة �سراع كبري يف الأفق

رقاب يوافق على مقرتحات البلدية للح�سول على اإعانة تقدر بـ ماليري �سنتيم

�سعبة مالية  و�سعية  يعي�س  الإحتاد 
 ول ميكننا تطبيق الربوتوكول ال�سحي

اإلغاء  فكرة  دعموا  الأندية  روؤ�ساء  "جل 
البطولة وعودة املناف�سة لن تفيدنا يف �سيء"

وناأمل  منتظرا  كان  املو�سم  اإلغاء  "قرار 
يف اأن ُين�سف اأ�سحاب القرار فرق املقدمة"

ارتياح لدى اإدارة ل�سام بعد ت�سريحات مدوار  

البطولة  يف  الأبي�س  املو�سم  فكرة  ن�ستبعد 
ومناف�سة الكاأ�س مل تلغى بعد" 

ريا�صة /  جويلية    املوافق لـ   ذو القعدة  االربعاء    يونيو  

بدري. ع
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توقف املناف�سة.
ونفى رئي�ص جمل�ص اإدارة الوفاق اأن تكون االإدارة 
الوقت  يف  العــب  اأي  مــع  مفاو�سات  يف  دخلت  قــد 
االأ�سماء يف حميط  من  العديد  الراهن رغم تداول 
النادي خالل االأيام الفارطة، وقال اأعراب يف هذا 

اإىل  اأن االإدارة مل تفتح ملف االإ�ستقدامات  ال�سدد 
غاية االآن مع عدم االت�سال الر�سمي باأي العب، ويف 
ختام حديثه اأكد اأعراب اأن اإدارة الوفاق مل ي�سلها 
بالعنا�سر  يتعلق  فيما  االآن  حلد  ر�سمي  عر�ص  اأي 
املتاألقة على غرار كل من بو�سوف، غ�سة، قندو�سي 
على  احل�سول  تنتظر  االإدارة  اأن  م�سيفا  ودغموم 
الذين  الالعبني  هــوؤالء  بخ�سو�ص  ر�سمية  عرو�ص 
مازالوا مرتبطني بعقود مع الفريق ملوا�سم اإ�سافية.

ورغم احلديث الدائر عن وجود �سركة وطنية اإال 
اأن اإدارة الوفاق اأكدت عدم وجود �سيئ ر�سمي حلد 
الدكتور  للفريق  الر�سمي  الناطق  ل�سان  على  االأن 
يف  ال�سفقة  تر�سيم  اجلميع  ينتظر  حيث  ــراب  اأع
اأن تنهي  �ساأن هذه اخلطوة  اأقرب وقت ممكن، ومن 
معاناة الوفاق نهائيا مع االأزمات املالية التي تتكرر 
بعد  الفارطة  ال�سنوات  يف  خ�سو�سا  مو�سم  كل  يف 
عزوف  عن  ف�سال  املحلية  ال�سلطات  دعــم  تراجع 
الفريق،  م�ساعدة  عــن  االأعــمــال  ورجـــال  املمولني 
وفيما يتعلق بهذه الق�سية فقد اأكد اأعراب اأن اإدارة 
ال�سلطات  طــرف  من  مرا�سلة  اأي  تتلق  مل  الفريق 
العمومية يف هذا االأمر موؤكدا على وجوب ا�ستفادة 
الوفاق من حقه يف احل�سول على التمويل من اإحدى 

ال�سركات الوطنية.

عبد الكرمي مدوار: )رئي�ص الرابطة الوطنية لكرة القدم( 

حبيب لعبان: )رئي�ص االحتادية اجلزائرية لكرة اليد(

�شباب باتنة 
وفاق �شطيف

مولودية العلمة 

اإحتاد ب�شكرة 

جمعية عني مليلة 

مولودية باتنة

كــرة اليـد 
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رئي�س �ملجل�س �ل�شعبي �لبلدي

يومية اإخبارية عامة

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

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                       "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                          وباأ�سعـــار تناف�سية

اإ�صهاراالربعاء  21  يونيو  2970/ 01 جويلية   2020 املوافق لـ 10  ذو القعدة 111441

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة
دائرة املعذر
بلدية جرمة

الرقم: 02 ب ج/م.ت. �ص.ع/2020

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

رقم: 2020/08

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

رقم: 2020/05

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

حمكمة اآري�ص
ق�سم �سوؤون االأ�سرة

رقم اجلدول: 20/00069
رقم الفهر�ص: 20/00356
تاريخ احلكم: 20/02/18

تاأ�صي�س جمعية حملية

تاأ�صي�س جمعية ذ�ت �صبغة حملية

تاأ�صي�س جمعية ذ�ت �صبغة حملية

حكم حجر

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.

بناء على املادة 18 من القانون رقم: 12/06 املوؤرخ 
 2012 يناير   12  : لـ  املوافق   1433 �سفر   18  : يف 

املتعلق باجلمعيات.
جمعية  تاأ�سي�ص  ملف   2020 جوان   30 اليوم:  اأودع 

بلدية ذات �سبغة حملية 
�سلمانية  املجاهد  حــي  جمعية  اجلمعية:  ت�سمية 

احمد "بلدية �س�سار" 
املقر االجتماعي: بلدية �س�سار 

املودع: م�سعودي ابراهيم  املولود يف: 1977/02/04 
بـ: �س�سار 

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

الت�سمية اجلديدة : /

بناء على املادة 18 من القانون رقم: 12/06 املوؤرخ 
 2012 يناير   12  : لـ  املوافق   1433 �سفر   18  : يف 

املتعلق باجلمعيات.
جمعية  تاأ�سي�ص  ملف   2020 جوان   29 اليوم:  اأودع 

بلدية ذات �سبغة حملية 
ت�سمية اجلمعية: جمعية حي املجاهدين – �س�سار 

املقر االجتماعي: بلدية �س�سار 
املودع: عزاب حمزة  املولود يف: 1988/09/20 بـ: 

�س�سار 
الوظيفة يف اجلمعية: رئي�ص اجلمعية 

مو�سوع التعديل : /
الت�سمية اجلديدة : /

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

اإفراغ احلكم ال�سادر قبل  اإعادة ال�سري يف الدعوى، يف املو�سوع:  يف ال�سكل: قبول 
2018/11/19 حتت رقم فهر�ص:  الف�سل يف املو�سوع عن حمكمة احلال بتاريخ 
الطبيب  طــرف  من  املنجز  اخلــربة  تقرير  اعتماد  وبالنتيجة   19/01209
حتت   2019/12/17 بتاريخ  املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  واملودع  حممد  بلقا�سمي 
رقم 19/205 وبالتبعية باحلجر على املدعى عليه يف الرجوع زقاغ اأكرم املولود 
مقدما  حممد  زقاغ  الرجوع  يف  املدعى  وتعيني  بتكوت،   2000/07/15 بتاريخ 
لرعايته والقيام ب�سوؤونه وتويل اإدارة اأمواله، مع اإلزامه بن�سر منطوق هذا احلكم 
بجريدة يومية وطنية �سادرة باللغة العربية ب�سعي منه وعلى م�سوؤوليته، وكذا 
االأمر بالتاأ�سري مبنطوق هذا احلكم على هام�ص �سهادة ميالده، مع اإبقاء امل�ساريف 

الق�سائية على عاتق املدعي يف الرجوع.
بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح عنه باجلل�سة ح�سب التاريخ امل�سار اإليه اأعاله ووعناه 

نحن الرئي�ص واأمني ال�سبط.
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�إعالن عن عدم جدوى

  ANEP                2025002421 El Aures News:  01  Juillet   2020

يف:  �ملوؤرخ   247  �  15 رقم  �لرئا�شي  �ملر�شوم  الأحكام  طبقا   �
�لعمومية  �ل�شفقات  تنظيم  �ملت�شمن   2015/09/16

وتفوي�شات �ملرفق �لعام.
� بناء على حم�شر �جتماع جلنة فتح �الأظرفة وتقييم �لعرو�س 
2020/06/11، يعلن رئي�س �ملجل�س �ل�شعبي �لبلدي  بتاريخ: 
مع  �ملفتوح  �لعرو�س  طلب  عن  �الإعالن  باأن  متالو�س  لبلدية 

��شرت�ط قدر�ت دنيا رقم: 01 مل�شروع:
حماية �شبكة �لتطهري �لرئي�شية بو�د بئر رقاد

بتاريخ:   El Aurès News بجريدة  عنه  و�ملعلن 
بتاريخ:   RENCONTRE وجريدة   2020/04/27

.2020/04/27
عر�س  �أي  مطابقة  عدم  ب�شبب  �لعملية  جدوى  عدم  تقرر  �أنه 

ملو�شوع �ل�شفقة وحمتوى دفرت �ل�شروط.
رئي�س �ملجل�س �ل�شعبي �لبلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية �شكيكدة
د�ئرة متالو�س
بلدية متالو�س

�لرقم: 2020/255 
  NIF   098421265165713



معاوية. �ص

حفيظة. ب

خن�صلة

ن�سابون يجمعون التربعات باأ�سماء 
اجلمعيات بطرق احتيالية

لقاء ت�سي�سي عملي لفائدة اأ�سحاب 
املوؤ�س�سات وامل�ستفيدين من قرو�ش اون�ساج

ي�صتكي، �لع�صر�ت من �ملو�لني عرب والية باتنة و�لواليات �ملجاورة لها، جر�ء �لعزوف �لكبري للمو�طنني على �قتناء �أ�صاحي �لعيد لهذ� �لعام ب�صبب �الأزمة 
�ملالية �خلانقة �لتي يتخبطون فيها بعد تاأثري�ت �حلجر �ل�صحي و�إرها�صاته �لتي �ألقت بظاللها على خمتلف �ملنتوجات و�صاهمت يف �رتفاع �أ�صعارها.

ح�سبما  املا�سية  جتارة  تعانيه  كبري  ركود 
واآخـــرون  باتنة  مــن  مــوالــون  عنه  ك�سف 
"االأورا�ص  جلــريــدة  امل�سيلة  ـــة  والي مــن 
القدرة  لرتاجع  ذلك  اأرجعوا  الذين  نيوز"، 
غاب  الذي  الوقت  يف  للمواطن،  ال�سرائية 
جتار التجزئة والباعة الفو�سويون عن فتح 
حمالتهم يف العديد من االأحياء وال�سوارع 
من  املزيد  ك�سب  بهدف  الوالية  يف  الكربى 
كبريا  اإقباال  تلقى  ما  غالبا  والتي  االأربــاح 
الذين  العمال  خا�سة  املواطنني  طرف  من 
من  العيد  اأ�سحية  الختيار  وقتا  ميلكون  ال 
املزارع واملناطق املخ�س�سة لرتبية املوا�سي.
ثمن  ارتفاع  جراء  املوالون  وا�ستكى  هذا، 
االأعالف يف االآونة االأخرية اأ�سعاف ما كانت 
عليه يف ال�سنوات املا�سية، وهو ما �ساهم يف 
رفع اأ�سعار االأ�ساحي ببع�ص املناطق، ف�سال 
والفحو�سات  االأدويـــة  اأ�سعار  ارتفاع  عن 
هي  اأدت  والتي  البياطرة  قبل  من  املقدمة 
املوالني  على  اخل�سائر  لــرتاكــم  االأخـــرى 
ــعــزوف على  و�ــســط تــخــوف مــن تــوا�ــســل ال
اقتناء االأ�ساحي وهو ما يعني تكبيد اأكرب 
اأنهم  اأكــدوا  الذين  املا�سية  ملربي  اخل�سائر 
حال  يف  للغاية  �سعبة  ظروف  يف  يعي�سون 

ا�ستمر احلال على ما هو عليه.
ت�ساقط  قلة  �ساهمت  ذاتــه،  ال�سياق  ويف 
ارتفاع  يف  املا�سي  املو�سم  خــالل  االأمــطــار 
يقدر  كان  الــذي  وال�سعري  ــالف  االأع اأ�سعار 
ثمنه بنحو 120 اإىل 200 دينار جزائري، 
دينار   400 ليقارب  فجاأة  يرتفع  اأن  قبل 
يف االآونــة االأخــرية، يف الوقت الذي ي�سهد 

نــــدرة كــبــرية يف بــعــ�ــص املــنــاطــق وهـــو ما 
الفالحية  للمناطق  للتنقل  املوالني  ي�سطر 
ويف  االعالف،  هذه  على  للح�سول  البعيدة 
وقع  على  اجلــزائــري  املواطن  يعي�ص  حني 
تراكم امل�ساريف وتراجع القدرة ال�سرائية 
من  للمئات  م�سمونة  مــداخــيــل  ــاب  ــي وغ
ال�سحي،  احلجر  خملفات  ب�سبب  العائالت 
املحتملة  اخل�سائر  مــن  املــوالــون  يتخوف 
التي تهددهم جراء هذه االأو�ساع املزرية، 
خف�ص  ب�سدد  اأنهم  بع�سهم،  ك�سف  حيث 
اأن  خا�سة  الزبائن  على  للح�سول  االأ�سعار 
العديد منهم ميلك ما يفوق عن 300 راأ�ص 
مقارنة  جدا  مرتفع  عدد  وهو  املا�سية  من 
الإطعامها  املوال  يتكبدها  التي  بامل�ساريف 
ب�سكل  االأ�سعار  رفع  هوؤالء  ونفى  وتربيتها، 
لبيع  ما�سة  بحاجة  اأنهم  وقالوا  ع�سوائي 

مليوين  �سعرها بني  التي يرتاوح  االأ�ساحي 
8 ماليني، واعتربوها باالأ�سعار  �سنتيم اإىل 

املنا�سبة لقدرة االأ�سر اجلزائرية.
اجلزائرية  لل�سوق  متابعون  واأرجــع  هذا 
لرتاجع  يعود  املا�سية  اأ�سعار  ا�ستقرار  اأن 
مع  ــدود  احل غلق  ب�سبب  التهريب  ظاهرة 
الدول املجاورة والتي طاملا انتهجها العديد 
حيث  وتون�ص،  ليبيا  دول  نحو  املوالني  من 
هذه  مثل  يف  ما�سيتهم  جميع  يتخل�سون من 
الرتفاع  بال�سرورة  يوؤدي  ما  وهو  االأوقــات 
اقرتاب  مع  اجلزائرية  ال�سوق  يف  االأ�سعار 
تخوف  ازداد  حني  يف  االأ�سحى،  عيد  اأيــام 
املوالني بعد قرارات غلق اأ�سواق املا�سية يوم 
اأم�ص من قبل ال�سلطات العليا يف البالد وهي 
خ�سائر مربي  �ست�ساعف من  التي  االأو�ساع 

املا�سية يف حال ا�ستمر االأمر على حاله.

طالبت، عائلة ال�سهيدة بن �سامل اخلام�سة 
 1923 �سنة  مــوالــيــد  مــن  ال�سالح  بنت 
اجلهات  من  بباتنة،  العيون  راأ�ص  ببلدية 
اإعادة  اأجل  الو�سية ب�سرورة التدخل من 
�سهداء  كباقي  بها  واالعـــرتاف  االعتبار 

الواجب الذين ا�ست�سهدوا يف املنطقة.
�سكوى  خالل  من  ال�سهيدة  عائلة  واأكدت 
حت�سلت "االأورا�ص نيوز"على ن�سخة منها، 
منها  امللمو�سة  الدالئل  كافة  وجود  على 
والتي تثبت م�ساركتها يف مظاهرات الفاحت 
جانب  اإىل  العيون  برا�ص   1961 نوفمرب 
24�سهيدا �سقطوا تباعا يف ميدان ال�سرف، 
التذكاري  املعلم  يف  تدوينهم  مت  حيث 
�سقوط  مكان  باملنطقة  املظاهرات  حلي 
املدون  ا�سمها  جانب  اإىل  ال�سهداء  هوؤالء 
مبقربة  الرخامية  اللوحة  يف  االآخــر  هو 

ال�سهداء بالبلدية. 
ووفقا ملا جاء يف ن�ص ال�سكوى، قام مكتب 
بتاريخ  باتنة  لوالية  املجاهدين  منظمة 

14 جوان 2010 حتت رقم 2010/181 
اخلام�سة  �سامل  بن  ال�سهيدة  ملف  باإر�سال 
3مار�ص  وبتاريخ  املجاهدين  وزارة  اإىل 
اأر�سلت   2015/95 رقــم  حتت   2015
املــنــظــمــة فــاكــ�ــص لــلــتــذكــري بــهــا غــري اأن 
ا�ستجابة  تقلى  مل  املرفوعة  املرا�سالت 

حلد كتابة هذه االأ�سطر.
اإىل  امللمو�سة  االأدلــة  هذه  من  وبالرغم 
املجاهدين،  ق�سمة  اأمــني  �سهادة  جانب 
جتاهلت اجلهات الو�سية ملف املعنية وهو 
بنف�ص  املطالبة  اإىل  دفعهم  الذي  الو�سع 
الغبار عنها من خالل القيام باالإجراءات 
حقها  املن�سية  ال�سهيدة  باإعطاء  الكفيلة 
باحل�سول على �سهادة االعرتاف ك�سهيدة 
موازاة مع تواجد اأدلة دامغة تثبت ذلك.

اجلامعة  مــديــريــة  نــيــابــة  ــت،  ــن ــل اأع
املقاوالتية  ودار  اخلارجية  للعالقات 
�سطيف2،  دباغني  ملني  حممد  جلامعة 
يف  ال�سيفية  اجلــامــعــة  تنظيم  ــن  ع
الوكالة  مع  بال�سراكة  الثانية  طبعتها 
ال�سباب،  وت�سغيل  لــدعــم  الــوطــنــيــة 
عن  الطبعة  هـــذه  فــعــالــيــات  ـــري  وجت
عرب  املــرئــي  التحا�سر  من�سة  طريق 
من�سة زوم االإلكرتونية وحتمل عنوان 
"املوؤ�س�سات النا�سئة واالبتكار، املوؤ�س�سة 

كما هي".
للجامعة  الــثــانــيــة  الــطــبــعــة  ومتــتــد 
 16 اإىل   12 ــخ  ــاري ت ــن  م الــ�ــســيــفــيــة، 

خريجي  لــفــائــدة  ــــاري  اجل جــويــلــيــة 
ملــني دبــاغــني �سطيف  جــامــعــة حمــمــد 
لي�سان�ص  الثالثة  ال�سنة  طلبة  من   2
التعرف  يف  والراغبني  ما�سرت  والثانية 
القانونية  االآلــــيــــات  خمــتــلــف  عــلــى 
مبتكرة  م�ساريع  الإن�ساء  الدعم  وفر�ص 
اال�ستثمارية  لتطلعاتهم  ت�ستجيب 
واالقت�سادية للتنمية امل�ستدامة، ويتم 
رجال  حياة  تخ�ص  ور�سات  عــدة  فتح 
االأعمال، ال�سرائب ال�سغرية، الت�سريح 
مبفهوم  املوؤ�س�سة  ال�سغري،  االإجتماعي 

وا�سع، وعامل موؤ�س�ستك.
مــن طرف  ـــدورة  ال تــاأطــري هــذه  ويتم 

الوطنية لدعم  الوكالة  اأخ�سائيني من 
العامة  واملــديــريــة  ال�سباب  ت�سغيل 
الوطني  ال�سندوق  وكــذا  لل�سرائب، 
للعمال  ــة  ــي ــاع ــم ــت االإج لــلــتــاأمــيــنــات 
لل�سجل  الــوطــنــي  ــز  ــرك وامل ـــــراِء  االأج
الوطني  ال�سندوق  عن  ف�سال  التجاري 
ـــراء  االأج لغري  االجتماعي  لل�سمان 
فتح  ومت  اجلزائري،  ال�سعبي  والقر�ص 
باب الت�سجيالت من 27 جوان اإىل 10 
طريق  عن  الت�سجيالت  وتتم  جويلية 
اأن  على  باجلامعة،  اخلــا�ــص  الــرابــط 
يتم منح �سهادات م�ساركة يف نهاية هذه 

التظاهرة. 

عمليات  اكــتــ�ــســاف  مـــوؤخـــرا  مت، 
ن�سابون  بها  يقوم  واحتيال  ن�سب 
باأ�سماء  تربعات  جمع  طريق  عن 
دون  الــواليــة،  يف  نا�سطة  جمعيات 
ــة  دراي اجلمعيات  لــهــذه  يــكــون  اأن 
ــة وذلـــك  ــف ــزي بــهــذه احلـــمـــالت امل
وا�ستغاللها  التربعات  جمع  بهدف 
الأغرا�ص �سخ�سية ولي�ص للتربع بها 

للمحتاجني.
موؤخرا  ن�سرت  ذاتـــه،  ال�سياق  يف 
اآري�ص  مكتب  اليتيم  كافل  جمعية 
تتجاوز  ال  �سابني  بقيام  يفيد  بيانا 
بجمع  �سنة  الع�سرين  اأعــمــارهــمــا 
تربعات يف حي اأول نوفمرب ببلدية 
اليتيم،  كافل  جمعية  با�سم  اآري�ص 
الن�سابني  على  االإبــــالغ  مت  حيث 
لدى اجلهات االأمنية املخت�سة التي 
التي  الق�سية  حول  حتقيق  فتحت 

اأثارت �سجة كبرية يف الوالية.
على  الـــقـــائـــمـــون  و�ــــســــرح  هـــــذا 
من  الــتــاأكــد  وبــعــد  بــاأنــه  اجلمعية، 
ال  باأنهما  ات�سح  الفاعلني  هــويــة 
قاما  واأنهما  اجلمعية  اإىل  ينتميان 
منفعة  حتقيق  اأجل  من  با�ستغاللها 
خا�سة لهما بطرق احتيالية يعاقب 
ال�سياق  يف  منوهني  القانون،  عليها 

الوحيدة  ــرة  امل لي�ست  باأنها  ــه  ذات
ا�سم  الن�سابون  فيها  ي�ستغل  التي 
اجلمعية من اأجل حتقيق م�ساحلهم 

ال�سخ�سية على ح�ساب االأيتام.
ــون ومــ�ــســتــغــلــون اآخـــــرون  ــاب ــس ــ� ن
العديد  اأ�سماء  با�ستغالل  يقومون 
اأجــل  مــن  اخلــرييــة  اجلمعيات  مــن 
الفقراء  ح�ساب  على  االأمــوال  جمع 
بداأت  حيث  الفعليني،  واملحتاجني 
الوالية  يف  تت�ساعد  الظاهرة  هذه 
و�سعف  الــ�ــســمــري،  ــاب  ــي غ بــ�ــســبــب 
الوازع الديني لدى هوؤالء ال�سارقني 
واملنحرفني الذي ا�ستغلوا ال�سعارات 
ذات  اخلــرييــة  للجمعيات  النبيلة 
حتقيق  اأجــل  من  احل�سنة  ال�سمعة 

ماآرب يف غاية االنحطاط.
القائمني  مــن  الكثري  اأ�ــســار  كذلك 
عدم  �سرورة  اإىل  اجلمعيات،  على 
خا�سة  ال�سباب  ــوؤالء  ه يف  الوثوق 
ممن يجولون يف ال�سوارع طلبا للمال 
ما  غالبا  حيث  اجلمعيات،  با�سم 
يقوم هوؤالء بتزوير بطاقات الإقناع 
اإىل  فعليا  ينتمون  باأنهم  املواطنني 
تلك اجلمعية على الرغم من اأنهم ال 

ينتمون اإليها وال ميتون لها ب�سلة.

وت�سغيل  دعــم  وكــالــة  م�سالح  نظمت، 
حملة  خن�سلة،  بوالية  اون�ساج  ال�سباب 
عملي  لقاء  خــالل  مــن  وهــذا  حت�سي�سية 
امل�ساريع  واأ�ــســحــاب  الــ�ــســبــاب  لــفــائــدة 
واملوؤ�س�سات امل�سغرة امل�ستفيدين من قرو�ص 
عن طريق الوكالة وذلك منذ ن�ساأتها، هذا 
اللقاء التح�سي�سي عرف تق�سيم امل�ساركني 
اإىل فئتني االوىل موؤ�س�سات ناجحة وتريد 
تطوير وتو�سعة م�ساريعها والفئة الثانية 
تعر�ست لالإفال�ص وتتخبط يف م�ساكل ومل 
طرح  مت  حيث  اأ�سباب،  لعدة  النور  تــرى 
عديد االن�سغاالت وامل�ساكل بعد املناق�سة 
هذا  يف  وامل�ساركني  احلا�سرين  طرف  من 
ت�سجيل  بعدها  ليتم  التح�سي�سي  اليوم 

خمتلف االن�سغاالت لرفعها للوزارة املعنية، 
املتعرثة  املوؤ�س�سات  بعث  اإعادة  غرار  على 
واجهتها  التي  البريوقراطية  والعراقيل 
وكذا رف�ص تغيري الن�ساط يف حالة ف�سله 
وعدم جناحه وغريها من النقاط املهمة. 

التح�سي�سي  اللقاء  هــذا  يف  امل�ساركون 
وخطوة  ثمينة  مبادرة  اعتربوه  والعملي، 
احلــوار  تطوير  ــذا  وك م�ساريعهم  لنجاح 
ان�سغاالتهم  طــرح  اإىل  اإ�ــســافــة  الــهــادف 
خا�سة  الــواقــع  اأر�ـــص  على  بها  والتكفل 
بعد تعهد مدير الوكالة برفع االن�سغاالت 
وتقدمي  فيها  النظر  اأجـــل  مــن  ــوزارة  ــل ل

ت�سهيالت لهم ملوا�سلة م�ساريعهم. 

االأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعاالربعاء  21  يونيو  2970/ 01 جويلية   2020 املوافق لـ 10  ذو القعدة 121441 فيما تر�وحت �أ�شعار �ملو��شي بني مليوين �إىل 8 ماليني �شنتيم..

�شقطت يف مظاهر�ت �لفاحت نوفمرب 1961 بر��س �لعيون

عزوف عن اإقتناء اأ�ساحي العيد وخ�سائر 
فادحة تهدد املوالني

عائلة ال�سهيدة بن �سامل اخلام�سة تطالب 
باالعرتاف بت�سحياتها اإبان الثورة التحريرية

جامعة �سطيف 2 تنظم الطبعة الثانية من اجلامعة ال�سيفية 
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�سوؤال لبد منه، من هي بن �سرنني �سابرينا؟ 

بن �شرنني �شابرينا فتاة جز�ئرية من والية 
�إليها،  بانتمائي  �أعتز  �لتي  بوعريريج  برج 
الأبعد  طموحة  �شنة،   16 �لعمر  من  �أبلغ 
قوتي  نقطة  و�أعتربه  �لر�شم  �أع�شق  حدود، 
ت�شعى  جز�ئرية  ك�شابة  متيزين  وموهبة 
مهار�تها  و�شقل  وتطوير  ذ�تها  حتقيق  �إىل 
لي�س فقط يف �لر�شم و�إمنا يف كافة جماالت 

�حلياة �ل�شخ�شية و�لعملية و�الجتماعية.

متى اكت�سفت �سابرينا موهبتها؟ ومن اكت�سف 
ميولتها الفنية؟ 

حيث  �ل�شغر،  منذ  ملوهبتي  �كت�شايف  ك��ان 
على  دلت  خرب�شات  يف  �ملوهبة  هذه  جتلت 
مرور  وم��ع  بد�خلي،  دفينة  موهبة  وج��ود 
تت�شح  �ملوهبة  هذه  مالمح  ب��د�أت  �ل�شنو�ت 
�أكرث فاأكرث، وعكفت بدوري على هذه �ملوهبة 
�لتي حباين �هلل بها �أ�شقلها و�أ�شحذها بهمة 
�آملة �أن �أ�شل يف �الأخري �إىل م�شتوى عايل من 

�الحرت�ف و�لنجاح.

من �سجعك وقدم لك يد امل�ساعدة لتطوير فنك 
يف البداية وموا�سلة اإبداعك؟

�لت�شجيع د�ئما ما ياأتي من �لو�شط �لعائلي، 
حيث تلقيت دعما كبري� من و�لد�ي وخا�شة 
�شاأن  �شاأنها  جناحي  على  �حلري�شة  �أمي  من 
�أبنائها  لروؤية  جاهدة  ت�شعى  حنون  �أم  كل 

�أعلى  ويتقلدون  �ملر�تب،  �أعلى  �إىل  ي�شلون 
بلدهم  ت��ط��وي��ر  يف  وي�����ش��اه��م��ون  �مل��ن��ا���ش��ب 
�لر�شم  �أ�شتاذ  �إىل  باالإ�شافة  وجمتمعهم، 
و�لنحت زيد�ن ر�شا �لذي �أكن له كل �لتقدير 
و�الحرت�م، كما �أقدر له دعمه �ملتو��شل يل 
ل�شحذ قدر�تي يف �لر�شم و�شقلها كما يجب.

باملركب  والنحت  الر�سم  ور�سة  اأ�سافت  ماذا 
الثقايف "عائ�سة حداد" ملوهبتك؟ 

�لثقايف  ب��امل��رك��ب  و�ل��ن��ح��ت  �ل��ر���ش��م  ور���ش��ة 
خا�شة  �لكثري  �إيل  حد�د" �أ�شافت  "عائ�شة 
�لر�شم  جم��ال  يف  �أك��رب  ثقة  �كت�شبت  �أنني 
�أعترب  لذلك  عامة،  ب�شفة  �لت�شكيلي  و�لفن 
قدمي  و�شع  خولتني  مهمة  خطوة  �لور�شة 
يف �أول درجة لالرتقاء مبوهبتي �لتي �أطمح 
�أنني  كما  طريقها،  عن  �لكثري  حتقيق  �إىل 
حت�شلت على �شهادة تلقني من �لور�شة حيث 

نلت �ملرتبة �الأوىل فيها بف�شل �هلل.

طقو�س  لك  وهل  لك،  بالن�سبة  الر�سم  هو  ما 
خا�سة ملمار�سة هذه الهواية؟

للخيال  جت�شيد  هو  �إىل  بالن�شبة  �لر�شم 
ب�شدد  �لر�شام  كان  �إن  فحتى  �لورقة،  على 
�أن  ر�شم �شورة معينة ير�ها يف �لو�قع عليه 
ير�شخها �أوال يف عقله وخميلته ويدر�س �أدق 
تفا�شيلها لتكون �لنتيجة يف �الأخري مطابقة 
ت�شنع تفرد  ب�شمة مميزة  مع و�شع  للو�قع، 
كل  �لنهاية  يف  �إليه  ي�شبو  ما  وذلك  �لفنان 

فنان.

كيف ترى الفنانة بن �سرنني �سابرينا الفن ب�سفة 
الت�سكيلية ب�سفة خا�سة  ال�ساحة  عامة وواقع 

يف اجلزائر؟
لن نكذب على بع�شنا طبعا.. " تقول �شابرينا 
و�قع  �شفاهها"،  تطبع  متح�شرة  و�بت�شامة 
عامة  ب�شفة  و�لفن  �لت�شكيلي  و�لفن  �لر�شم 
له،  مثيل  ال  ت��ده��ور�  ي�شهد  �جل��ز�ئ��ر  يف 
طاملا  فاجلز�ئر  �ملوهوبني  يف  لي�س  و�مل�شكل 
كانت والدة للموهوبني و�لفنانني و�ملتذوقني 
بالفن  �الهتمام  عدم  �أن  غري  �الأ�شيل،  للفن 
وتهمي�س �لفنانني يف بالدنا �أدى �إىل تدهور 
هذ� �ملجال و�أدى �إىل دفن �لكثري من �ملو�هب 
وع��دم  و�الق�����ش��اء  �لتهمي�س  ت��ع��اين  �ل��ت��ي 
كل  يجعل  ما  وذلك  �شمت،  يف  بها  �الهتمام 
�لفنانني يف كافة �شنوف �لفن �لر�قي �شو�ء 
و�مل�شرح  و�لغناء  و�لعزف  و�لنحت  �لر�شم 
للدفاع  و�ح��د  رج��ل  وقفة  نقف  و�ل�شينما 
عن مو�هبنا وفننا وطموحاتنا، وحتثنا على 
�مل�شي قدما رغم �لعر�قيل �لتي ال تفتاأ تقف 
حائال دون تقدما ورفع علمنا �جلز�ئري يف 

�ملحافل و�ملعار�س �لدولية.

ماهي الأدوات التي تعتمدين عليها يف اإجناز 
لوحاتها؟

ولكنني   ،HB �لر�شا�س  بقلم  �أر�شم  حاليا 
خا�شة  �أخ��رى  �أدو�ت  ��شتعمال  �إىل  �أطمح 

بورتريهات  لر�شم  و�لزيتية  �ملائية  �الألو�ن 
تنب�س باحلياة و�حليوية و�جلمال.

ماذ� عن �الأوقات �لتي تف�شلني فيها �لر�شم؟
�لر�شام كما �الأديب وكما �ل�شاعر ال يحلو له 
وفنه  الأدبه  �لعنان  و�إطالق  �خليال  مناجاة 
�اللهام  ف��رتة  فهو  �لليل،  خ��الل  �إال  و�شعره 
فيه  ين�شط  �لذي  و�لوقت  لهوؤالء  بالن�شبة 

�خليال وي�شيل �إبد�عا.

�سابرينا؟  �سرنني  بن  الفنانة  ري�سة  ي�ستفز  ماذا 
طبيعي  منظر  اأو  التلفزيون،  على  موؤمل  م�سهد 

�سامت، اأو موقف ح�سل اأمامك..؟
ت�شتفز ري�شتي �لكثري من �مل�شاهد �لتي يحدث 
�أن �أ�شادفها يف �أي مكان ويف �أي موقف، غري �أن 
�أكرث �شيء �أهوى ر�شمه هو �لطبيعة �ل�شامتة 

�لتي تعرب عن ذ�تها يف هدوء ورقي.

وماهي  فيها؟  �ساركت  التي  املعار�س  ماهي 
م�ساريعك امل�ستقبلية؟

م�شتوى  على  �ملعار�س  عديد  يف  �شاركت  لقد 
واليتي، كما �أطمح �إىل �مل�شاركة يف �لكثري من 
�ملعار�س �ملحلية و�لوطنية الأتفتح �أكرث على 
�جلز�ئر،  يف  �لت�شكيلي  و�لفن  �لر�شم  جمال 
�إقامة معر�شي �خلا�س  �إىل  �أطمح  �أنني  كما 
�لفرتة  هذه  �نتهاء  بعد  �هلل  �شاء  �إن  قريبا 
�لع�شيبة �لتي متر بها �لبالد جر�ء فريو�س 

كورونا �ملتف�شي.

كلمة اأخرية لقراء جريدة الأورا�س نيوز؟
دعمها  على  لعائلتي  كبري�  �شكر�  �أوجه  �أوال 
طريق  وعن  يل،  م�شروط  و�لغري  �ملتو��شل 
ج��ري��دة �الأور�������س ن��ي��وز �أوج���ه ن���د�ء لكل 
ر�ي��ة  ي��رف��ع  �أن  م��وه��ب��ة  ميتلك  ج��ز�ئ��ري 
ب�شقل  �لفني،  م�����ش��و�ره  لبد�ية  �لتحدي 
للعلن  الإظهارها  �لفر�س  و�قتنا�س  موهبته 
طعم  له  �لذي  �لفن  طريق  يف  قدما  و�مل�شي 
خا�س ونكهة ال يتذوقها �إال �ملتذوق �حلقيقي 

للفن �لر�قي.

حــوار
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ودعت �ل�صاحة �الأبية و�لثقافية �جلز�ئرية �أول �أم�س �ثنني من خرية �بنائها �لكتاب و�ل�صعر�ء، �أين عزى رو�د مو�قع �لتو��صل 
�الجتماعي كل من �لفقيد �ملثقف و�لكاتب "ميلود �صرفة" �بن مدينة خن�صلة، و�ل�صاعر �الإعالمي ومفت�س �لرتبية "لزهر جز�ر"، 

وح�صب ما مت تد�وله فالفقيدين �أ�صيبا بد�ء �لكورونا قبل �أن يتم �العالن عن وفاتهما من طرف عائلة و�أ�صدقاء �ملرحومني.

�نتبهت منذ �صغرها على كنز دفني ال ميالأ ح�صالتها �أو حمفظة يدها، و�إمنا ي�صكن �أناملها �ل�صغرية، ويد�عب خميلتها، وي�صري يف 
عروقها، تلك �ملوهبة �لفريدة �لتي �كت�صفتها ذ�ت يوم وهي تخط �أوىل ر�صوماتها كطفل �صغري يحبو نحو هذ� �لعامل �لف�صيح ليكت�صفه، 

فكان ذلك �ليوم ميالد فنانة قررت رفع �لتحدي لرتقى �إىل �لنجوم بفنها �لر�قي و�الأ�صيل. 

�سابرينا".. زهرة فتية تتفتح يف �سماء  �سرنني  "بن 
الإبداع عرب ري�ستها الفنية املميزة

ال�ساحة الأدبية تودع الكاتبني "ميلود �سرفة" و" لزهر جزار" الوكالة اجلزائرية لالإ�سعاع الثقايف تعلن
 عن اأ�سماء املتوجني يف امل�سابقة الوطنية لل�سعر
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لالإ�شعاع  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل��وك��ال��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لثقايف عرب ح�شابها �خلا�س �لفاي�س بوك 
عن �أ�شماء �لفائزين يف �مل�شابقة �لوطنية 
�ل�شعر  �لتعربية  �شيغه  يف   2019 لل�شعر 
�الأمازيغي،  و�ل�شعر  و�مللحون  �لف�شيح  
جلنة  حما�شر  به  ج��اءت  ما  وف��ق  وذل��ك 
�الأعمال  النتقاء  خ�ش�شت  �لتي  �لتحكيم 

�لفائزة.
�ملر�تب  تتويج  ع��ن  �لنتائج  و�أ���ش��ف��رت 
�ل�شعر  يف  �لتو�يل  على  �الأوىل  �لثالثة 

�لف�شيح، و�لتي عادت لكل من 
وبلعزوق  �شكيكدة  والية  من  برية  فار�س   
ت���ريي���زي م���ن والي����ة ب��ج��اي��ة وه����ارون 
حني  يف  ���ش��وف،  و�دي  والي��ة  م��ن  عمري 
عادت  ت�شجيعية  ج��و�ئ��ز  حت�شي�س  مت 
لكل من فاحتة حممد معمري من �ملنيعة 
وعادل  وه��ر�ن  والي��ة  من  �شالي  و�أحمد 
�شو�ملية من والية �لبليدة و�شيليني عتبة 
من  عي�شى  بن  و�شمرية  �مل�شيلة  والية  من 
والية ب�شكرة ور�يح فالح من والية �ملدية 

وه�شام عي�شو�س من والية جيجل.
وعن �مل�شاركني يف م�شابقة �ل�شعر �مللحون 
بن  �ل�شالم  لعبد  �الأوىل  �ملرتبة  فعادة 
�ملرتبة  �فتكت  فيما  �جللفة،  من  علية 
�لثانية فاتن زهرة خلو�ت من تيزي وزو، 

جمال  ن�شيب  من  �لثالثة  �ملرتبة  وكانت 
وع��ادت  تي�شم�شيلت،  والي��ة  من  مقا�شي 
عمارة  م��ن  لكل  �لت�شجيعية  �جل��و�ئ��ز 
عطية من والية بو�شعادة و �أ�شماء مز�ري 
من والية �جلز�ئر ومو�شى �بر�هيمي من 

والية بومرد��س.
و�لثانية يف  �ملرتبتني �الأوىل  فيما ر�حت 
م�شابقة  �ل�شعر �الأمازيغي على �لتو�ل لكل 
من �لطاهر مر�ح من والية تب�شة، وبالل 
بن يو�شف �شعديل من والية بجاية، حيث 

�قت�شرت �مل�شاركة على ق�شيدتني.
لالإ�شعاع   �جلز�ئرية  �لوكالة  نوهت  كما 
توزيع  حفل  �أن  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  يف  �ل��ث��ق��ايف  
�جل���و�ئ���ز م���ن ك���ل ن����وع ع��ل��ى �أ���ش��ح��اب 
يوم  �شيكون  �الأوىل  �ل��ث��الث��ة  �مل��ر�ت��ب 
وزيرة  رعاية  حتت  جويلية2020   05
بن  مليكة  �ل�شيدة  و�ل��ف��ن��ون  �لثقافة 
دودة، بق�شر �لثقافة تز�منا �الحتفاالت 

�ملخلدة لعيدي �ال�شتقالل و�ل�شباب.
�لت�شجيعية،  �جل��و�ئ��ز  يخ�س  وف��ي��م��ا 
لالإ�شعاع  �جلز�ئرية  �لوكالة  فاأو�شحت 
تكرمييا  حفال  �شتخ�ش�س  �أنها  �لثقايف 
يف  �للطيف  عبد  ب��د�ر  �لفائزين  لهوؤالء 
موعده  عن  �الإع���الن  و�شيتم  �لعا�شمة، 

�الأيام �لقليلة �ملقبلة.

�لذي  ميلود  �شرفة  و�الأ�شتاذ  �الأدي��ب 
طوى �أور�قه ورحل با�شتحياء عن عمر 
ناهز �ل 75 �شنة، بعد معاناة مع �ملر�س 
متفانيا  للكتابة  حمبا  خاللها  ظ��ل 
و�لفكري،  �الأدب����ي  �ل��ع��ط��اء  ع��امل  يف 
عزز  وفكريا  �أدب��ي��ا  �إرث��ا  ور�ءه  تاركا 
موؤلفني  �أه��م��ه��ا  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ملكتبة 
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 و�شغل عدة منا�شب  فلي قطاع �لرتبية 
�أ�شتاذ� ثم مدير� لق�شم  و�لتعليم فكانا 
للرتبية  وم��دي��ر�  �لب�شرية،  �مل����و�رد 
تكوين  على  وم�شرفا  غرد�ية  بوالية 
�لبيد�غوجي  �لوطني  باملركز  �ملكونني 

�لفالحي.
�ل�شاذيل  و�الأ�شتاذ  �لكاتب  كتب  وقد   
قليل على هام�س تلقي خرب وفاته على 
كتب  ما  معنونا  �لفاي�شبوك  �شفحات 
�الأور�ق و�شحها �ل�شو�د قائال :" �لدفاتر 
�ل�شو�د  و�شحها  وق��د  ح��ز�ن��ى..  �ليوم 
وتوقفت بالبل �لكتابة عن �لتغريد.. 
فقد و�شع �لكاتب �الأ�شتاذ ميلود �شرفة 
�أطفاأ  �أور�ق��ه.. ثم  قلمه جانبا وطوى 
�الأب��دي��ة...  نومته  ون��ام  �مل�شباح... 
�شنة   75 �أ���ش��دق��اءه..  يخرب  �أن  دون 
�شرفى  ميلود  �أ���ش��ه��ر....�ل��ك��ات��ب  و4 
عن  �شر�شا  مد�فعا  للجميع  �شديقا  كان 
�أفكاره ال يد�هن �إذ� تعلق �الأمر باملبادئ 

�لتي يوؤمن بها.. حديثه �ل�شل�س يجذب 
�إليه �مل�شامع.. ويقنع من يجال�شه .. �أو 
يناق�س فكرة.. يغادرنا بعد معاناة مع 
لروحك  �شجيج  دون  �شمت  يف  �ملر�س 
بعد  خن�شلة  يف  وللكتابة  �ل��رح��م��ة 
�ل��ف��خ��ر .. �ل�����ش��رب �جل��م��ي��ل والأه��ل��ك 
يغادرون  وحدهم  �لكبار  �ل�شكينة.. 
تختفي  �الأطيار  كما  �لظل  يف  و�قفني 

لتموت .. لكن بكربياء".
ب�شكرة  مو�ليد  من  ج��ز�ر  لزهر  ويعد 
�شنو�ت  عربية  لغة  �أ�شتاذ   ،1968
�البتد�ئي،  �لتعليم  ومفت�س  طويلة 
ع�شو  م��ب��دع،  وك��ات��ب  جمعوي  نا�شط 
�حتاد �لكتاب �جلز�ئريني، من منت�شبي 
�لك�شافة �الإ�شالمية، وله فيها ن�شاطات 

متمّيزة.
�ل��ك��ت��اب��ة  ل���ه م�����ش��اه��م��ة يف جم����ال 

�مللتقيات  من  �شارك يف كثري  و�الإب��د�ع، 
كتابني  �أ���ش��در  و�ل��ف��ك��ري��ة،  �الأدب���ّي���ة 
عبارة  باالأحمر"   "�عرت�فات..  هما: 
�أنا�شيد  وودي���و�ن  نرثّية  ق�شائد  عن 

لالأطفال بعنو�ن )�أنغام �لطفولة(.
�لو�شط   ( ب��ج��ري��دة  م��وؤخ��ر�  �لتحق 
وب���د�أ  �شحفّيا،  م��ت��ع��اون��ا   ) �مل��غ��ارب��ي 
مقابالت  ويجري  �ملقاالت  بع�س  يكتب 
�إذ�عي يف  �شحفّية. كما كان له ن�شاط 
�ملجال  حول  يتمحور  ب�شكرة،  �إذ�ع��ة 
�لرتبوي، توجيهات ون�شائح ومعلومات 

بيد�غوجّية.
كورونا  وب��اء  �نت�شار  بد�ية  يف  �أ�شرف 
�لدرو�س  م��ن  جمموعة  ت�شجيل  على 
�الإد�رّية،  مبقاطعته  بعد،  عن  �ملرئية 
يف  �لثالث  �لثالثي  بر�مج  ال�شتكمال 

�لتعليم �البتد�ئي. 
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تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

الكلمات املتقاطعة�ضـودوكـو

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

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

1ـ النوافذ
2ـ نق�ص اإدار يف احلائط

3ـ نق�ص كي�ص كبري اإىل جهة الي�سار

4ـ القبعة
5ـ كي�ص �سغري

6ـالر�سومات حتت العنق
7ـ  عني ال�سمكة

احلل

الأخطاء ال�صبعة

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
 التعريف:

كان اأر�سطوا يعتقد اأنه مركز التفكري

الكلمات ال�ضهمية
1234

اأفقيا:
واإبنه  �سحابي  اأبوه  الذي  الوحيد  ال�سحابي  ـ   )  2/1

�سحابي وحفيده �سحابي - م�سى - �سهر ميالدي
مكرر حرف  3ـ 

ـظهر  مر�سه  من  �سفي  4ـ 
ال�سماء وجه  ـ  يربى  اأن  قبل  اجلرح  ق�سر  5ـ 

البحرين لدولة  قدمي  اإ�سم  6ـ 
التعريف  - )م(  للن�سب   - تقرتب  7ـ 

وغوث  عون  ـ  ليال  حر�ص  8ـ 
مت�سابهان  - االأزهار  من   - العقرب  جحر  9ـ 

عربي. بلد  ـ  املكرمة  مكة  اأ�سماء  من  10ـ 

عموديا:
ترقد ـ  اأ�سيوي   بلد  1ـ 

اأو�سك ـ  وبج  �سق  2ـ 
النمل طريق  3ـ 

مت�سابهان  - مو�سيقي  ـحرف  يكفي  مبعنى  فعل  اإ�سم  4ـ 
الثوار مبكة  اجلزائر  و�سف  الذي  الزعيم  5ـ 

احلمار. فم  ـ  مت�سابهان   6ـ 
للجزم ـ  ف�سر  7ـ 

ج�سم ـ  ملع  ثلثا  8ـ 
اأهدم ـ  بجاية  ملدينة  قدمي  9ـا�سم 

احلمى. مر�ص  على  تطلق  ـكنية  دية  10ـثلثا 
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من الثمار  يلقب باملنجم اأعاون

مت�سابهان

قادم

مت�سابهان

والية جزائرية
يعني ا�سمها :

"اجلبال"

قيود

مفرد اأغبياء

ريق

حرف مكرر

ال ي�سفى

�سواد القدرقط

و�سخ )م(

اجلنون

لقيا�ص امل�ساحة

بوا�سطتي

نبي قطع اليهود
راأ�سه

اأخرج ما يف البئر 
من الطني

عندنا

ير�سد )م(

�سقيق

اأعرتف )م(

تاأكل بالفم

اخلليفة الذي
كان يحج عاما ويغزوا 

عاما

الثناء على مر�ص معد
املرء بعد موته

�سر البقاع عند اهلل

دولة يعني ا�سمها:
ال�سمر" "بالد 

اإ�سم كان يطلق 
على يوم ال�سبت

احلبل

مفرد حقوق

فك

جزاء املراأة الهندو�سية
اإذا حلبت بقرة

حرف مكرر

مت�سابهان



معلومات خطرية
�لتخل�س  على  ي�شاعدك  يوميا  �للنب  �شرب  �أن  تعلم  هل 

من �للنب �ملوجود يف �لبيت!!
هل تعلم �أن ��شم بار�ك �أوباما �إذ� عك�شته ي�شبح " �مابو�أ 

كار�ب " وهي يف �للغة �لهندو�شية ال تعني �شيئا على 
طالق!! �الإ

كلمة  يقل  مل  هتلر  �أدول���ف  �أن  تعلم  هل 
يتحدث  ال  الأن���ه  حياته  طيلة  �شكر� 

�لعربية!!
1994 تويف رجل  �أنه يف �شنة  هل تعلم 
ياباين عن عمر يناهز 45 �شنة ، و هذ� 

�لرجل ال يز�ل ميت �إىل يومنا هذ�!!
طفل  �أول  ول��دت  �إذ�  �الأم  �أن  تعلم  هل 

ي�شبح هذ� �لطفل �أكرب �أبنائها!!
�إذ� كان �جلو  هل تعلم �أن يف دولة �ملك�شيك 

حار� جد� و طلبت ع�شري� بارد� فعليك �أن تدفع 
ثمنه!!

لكن  و   ، طبوط  �لعلمي  �أ�شمه  �الأخطبوط  �أن  تعلم  هل 
خ طبوط!! �ل�شمك من باب �الحرت�م يناديه �الأ

�لوحيدة  �لفاكهة  �أنها  �لفر�ولة  مييز  ما  �أن  تعلم  هل 
�لتي تكتب بهذ� �ال�شم!!

ملان �أثبتت  هل تعلم �أن در��شة �أجر�ها بع�س �لعلماء �الأ

نثى ت�شبه �ملر�أة يف ت�شرفات �لن�شاء!! �أن �لفتاة مثل �الأ
و  �لطماطم  �لطماطم م�شنوع من  �أن معجون  وهل تعلم 

لكن معجون �الأ�شنان لي�س م�شنوع من �الأ�شنان!!
ال  �ل�شجر  بينما  ي��ت�����ش��اج��رون  �لب�شر  �أن  تعلم  ه��ل 

يتبا�شرون!!.

حقارة
قال �أحد حكماء �جلاهلية �جلز�ئريني

يف �لقرن �لو�حد و�لع�شرين
ما ر�أيت �أحقر من ثالث

�شخ�س يلب�س �لقدمي ولديه �جلديد
و�شخ�س مينع نف�شه من �لطعام ولديه 

�ملزيد
ثم �شكت طويييييييال

فقالو� له من �لثالث يا حكيم
فدمعت عيناه..وطاأطاأ ر�أ�شه وقال:

�شخ�س ياأكل �للحم
فاأجه�س �جلميع بالبكاء!؟. 

بابا
�شق�شاو و�حد غبي و��س ر�ح ت�شمي ولدك

قالهم ن�شميه "بابا" على ��شم "بابا" �هلل يرحمو!!.

معلومات م�سلية

ال�سعر 
وال�سيب

اأمثال �سعبية

�سماع  على  القدرة  الب�سر  لدى  كان  • لو 
20 هــريتــز لكان  مــن  ـــل  الــذبــذبــات االأق

مبقدورنا �سماع ع�سالتنا وهي تتحرك.
هاتفك  بــاهــتــزاز  الــوهــمــي  �ــســعــورك   •
من  تعترب  نغمته  �سماع  تخيل  اأو  النقال 

اأعرا�ص اإدمان الهاتف.
يقومون  الذين  االأ�سخا�ص  اأن  وجد   •
العادة  يف  يكونون  م�ساعرهم  بــاإخــفــاء 

اأكرث النا�ص اهتماما من غريهم.
حاجة  على  دلــيــال  لي�ص  ــتــثــاوؤب  ال  •
واإمنا  االأك�سجني  اأو  النوم  اإىل  االإن�سان 
ــة االإنـــ�ـــســـان اإىل  ــاج ــل عــلــى ح ــي هـــو دل

الن�ساط واحلركة.
تزن  الفانو�ص  �سمك  من  �سمكة  األف   •

كيلوغراما واحدا.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي م�سى 
وفات من زمن 

ال�سادات الكب�ص 
حيا والعرتو�ص مات

حدث يف مثل هذا اليوم
�لفاحت من �شهر جويلية

1839 ـ عبد املجيد ابن حممود خان 
خلفا  العثماين  العر�ص  يتوىل  الثاين 
حتت  الثاين  حممود  ال�سلطان  الأبيه 

ا�سم عبد املجيد االأول.
الوطنية  املكتبة  تاأ�سي�ص  ـ   1862

الرو�سية.
توقع  الربيطانية  احلكومة  ـ   1930
عــلــى مــعــاهــدة ا�ــســتــقــالل الــعــراق مع 
كانت  وقد  االأول،  في�سل  امللك  حكومة 
ا�ستقالاًل  العراق  متنح  االتفاقية  هذه 
ــــرث مـــن كــونــه ا�ــســتــقــالاًل  ــا اأك ــمــًي ا�ــس

حقيقًيا.
اإذاعــــة  حمــطــة  ــاح  ــت ــت اف ـ   1936

بغداد.
ملطار  الــر�ــســمــي  االفــتــتــاح  ـ   1948
الــواقــع يف جنوب  ـــدويل  ال نــيــويــورك 

غرب مدينة نيويورك.
ديغول"  "�سارل  اجلـــرال  ـ   1958
اجلزائر  اإىل  االأوىل  بالزيارة  يقوم  
اجلمهورية  رئي�ص  من�سب  توليه  بعد 

الفرن�سية.
ال�سومال  ا�ستقالل م�ستعمرة  ـ   1960
االإيطالية وتوحدها مع �سومال- الند 
الربيطانية(  ال�سومال  )م�ستعمرة 
ــال جـــمـــهـــوريـــة الـــ�ـــســـومـــال  ــك ــس ــ� ــت ل

الدميوقراطية.
يف  اجلـــزائـــريـــني  خــــروج  ـ   1961
للتعبريعن  ــن  ــوط ال ــرب  ع مــظــاهــرات 
�سد  و  اجلــــزائــــري  ـــــرتاب  ال وحــــدة 

التق�سيم وف�سل ال�سحراء عن البالد.
تقرير  ا�ستفتاء  اإجــــراء  ـ   1962

امل�سري يف اجلزائر.
الوطني  البنك  تاأ�سي�ص  ـ   1966

اجلزائري.
60 دولة توقع على معاهدة  ـ   1968
يف  النووية  االأ�سلحة  انت�سار  من  احلد 

جنيف ب�سوي�سرا.
موؤ�س�سة  هيكلة  اإعـــــادة  ـ   1986
ــفــزة اجلــزائــريــة   ــل ــت ال و  االإذاعـــــــة 
 - هي  موؤ�س�سات  ــع  اأرب اإىل  وتق�سيمها 
املوؤ�س�سة   - للتلفزة  الوطنية  املوؤ�س�سة 
الوطنية لالإذاعة - املوؤ�س�سة الوطنية 
املوؤ�س�سة  التلفزي-  و  االإذاعـــي  للبث 

الوطنية لالإنتاج ال�سمعي الب�سري.
واأملانيا  ال�سرقية  اأملــانــيــا  ـ   1990
اقت�سادياتهما  تــوحــدان  الــغــربــيــة 
اأملانيا  وافــقــت  بعدما  وذلـــك  ر�سميا، 
عملة  باملارك  التعامل  على  ال�سرقية 

اأملانيا الغربية.
بعد  ر�سميا  وار�سو  حلف  حل  ـ   1991

اجتماع يف براغ.
وال�سيا�سي  املجاهد  ــاة  وف ـ   1992
�سليمان عمريات يف اجلزائر العا�سمة، 
 63 يناهز  عمر  عن  قلبية  �سكتة  اإثر 
الرئي�ص  اغــتــيــال  بــعــد  يــومــني  عــامــا 

حممد بو�سياف.
1994 ـ  يا�سرعرفات يعود اإىل قطاع 

غزة بعد 27 �سنة يف املنفى.

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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يلم ح�شد  و�للي  يتم  �ب��د�  �للي 
حكـــمة

�سوف  و  ل����ع����دو  امل�������ال  اأق�����ر������ض 
تك�سبه، و ل�سديق و �سوف تخ�سره

� و�هلل يا �شي عالوة غري ر�هي خملطة 
علّيا بال�شح؟

وفيق.خ تب�شة
ر�حة  ..�خ��رت  �خلالوطات  تعددت   �إذ� 

بالك مهما كلفك �الأمر؟!.
�شي  يا  جز�ئري  كمو�طن  حقي  هو  ما   �

عالوة؟
في�شل �شريفي قاملة
تظفر  ب��ا���س  حقوقك  ع��ن  تتنازل  �أن 

بحقك يف �حلياة؟!.
عيون  طبيب  تعرف�س  عالوة..ما  �شي   �
يف  ن�شوف  ر�ن��ي�����س  م��ا  م��دة  ع��ن��دي  مليح 

�لدر�هم؟
معمر فار�شي تب�شة
وال  ر�ق��ي  م�شتع�شية..الزملها  حالتك 

مرقي!؟.
بي�شاء  �أ�شابع  هناك  كالبيانو  �حلياة   �

�أ�شابع �شود�ء وهي  �ل�شعادة وهناك  وهي 
باالثنني  �شتعزف  �أنك  تاأكد  ولكن  �حلزن 

لكي تعطي �حلياة  ل�حنا؟
�شهام بولطيف �شكيكدة
�لزرنة  كي  قاعدة  عندنا  �حلياة  �حنا 

بني ثقب و�آخر تلقاي ثقب!؟.
نف�شيا.. �شاب  لتعذيب  طريقة  �أح�شن   �

من تخريفك نتعلم؟
ن�شيم بن ميينة ميلة
قل له..�ليوم �شق�شاتني عليك وحدة ما 

نعرفها�س..خّليه و�م�شي!؟.
درجة  يف  تكمن  �جلز�ئر  قوة  �أن  قيل   �

وعي �ملو�طنني..فماذ� تقول؟
يو�شف �لد�ودي خن�شلة
ال   " يف  تكمن  �ملو�طنني  وع��ي  ودرج���ة 
عني ت�شوف وال �أذن ت�شمع وال فم يتكلم" 

مل�شاعفة �لقوة �الإقليمية؟!.

�سورة م�سحكة

�إثنان 
يف و�حد 
ل�شالح 

�لرد�ءة؟!



يف حادثة تعد �لثانية من نوعها  يف �أقل من 24 �شاعة

عالء.ع

قالـمة

خن�صلة

اأم البواقـي
حممد. ع

توقيف زارعي الرعب بالطريق 
الوطني بعني كر�سة

تد�سني مرافق اأمنية
 جديدة ب�سطيف

�ل��درك  م�شالح  �أم�����س،  فجر  �أل��ق��ت 
�مليلة  ع���ني  مب��دي��ن��ة  �ل���وط���ن���ي 
عني  مبدينة  نظريتها  مع  بالتن�شيق 
كر�شة، �لقب�س على 3 �شباب ترت�وح 
بتهمة  �شنة  و28  بني19  �أعمارهم 
و�ل�شرقة  �أ���ش��ر�ر  جمعية  تكوين 

�ملقرتنة بظريف �لتهديد و�ل�شرب.
�لدرك  م�شالح  تلقي  بعد  هذ�  ياأتي 
�ل��وط��ن��ي ���ش��ك��اوي ع��دي��دة م��ن قبل 
لل�شرقة  بتعر�شهم  تفيد  �ل�شحايا، 
من  و�ل�شرب  �لتهديد  طائلة  حتت 

قبل جمهولني كانو� ملثمني، ��شتغلو� 
فر�شة نق�س حركة �ملرور فجر�  على 
 100 رقم  �لوطني  �لطريق  م�شتوى 
�لر�بط بني مدينتي عني �مليلة و�أم 
كر�شة،  عني  مبدينة  مرور�  �لبو�قي 
ليقومو� بال�شطو على �أحد �ل�شاحنات 
من  معتربة  كميات  على  و�ال�شتحو�ذ 
هذ�  �لغيار،  بقطع  �ملتعلقة   �ل�شلع 
وكيل  على  �ليوم  عر�شهم  ويرتقب 

�جلمهورية مبحكمة عني مليلة.

�ل��ع��ام لالأمن  �مل��دي��ر  �أ���ش��رف مم��ث��ل 
و�مل��د�ر���س  �لتعليم  م��دي��ر  �ل��وط��ن��ي 
مالك"،  "حممد  �ل�����ش��رط��ة  م��ر�ق��ب 
مرفوقا باإطار�ت من �ملديرية �لعامة 
�جلهوية  �ملركزية،  �لوطني  لالأمن 
�شطيف  لوالية  �ملحلية  و�ل�شلطات 
جو�رية  �أمنية  مقر�ت  تد�شني  على 
و�أخرى �جتماعية تدعمت بها م�شالح 
�أمن �لوالية بكل من د�ئرة عني �آز�ل، 
�لوالية  وعا�شمة  �لعملة  وملان،  عني 
�لتغطية  رق��ع��ة  ت��و���ش��ي��ع  لت�شاهم 

�الأمنية باإقليم هذه �لوالية.
ومت تد�شني مقر �الأمن �حل�شري �الأول 
عا�شمة  جنوب  �لو�قعة  �آز�ل  بعني 

�الأمن  مقر  تد�شني  مت  كما  �ل��والي��ة، 
�إحدى  "قالل"،  �خلارجي  �حل�شري 
�أهم بلديات د�ئرة عني وملان و�أكرثها 
مت  �لعلمة  ومبدينة  �شكانية،  كثافة 
تد�شني �ملقر �جلديد للفرقة �ملتنقلة 
مت  كما  بالعلمة،  �لق�شائية  لل�شرطة 
وقاعة  �لرمي  حقل  من  كل  تد�شني 
�لفرقة  مبقر  �ملتو�جدتني  �لريا�شة 
�ملتنقلة لل�شرطة �لق�شائية ب�شطيف، 
و�لتابعتني للم�شلحة �لوالئية لل�شحة 
و�لريا�شات،  �الجتماعي  �لن�شاط 
�لو�جب  �شهيد  باإ�شم  �شميتا  و�للتان 

عون �ل�شرطة همي�شي �ل�شديق.

�سجلت والية خن�سلة ارتفاع يف عدد اإ�سابات 
فريو�ص كورونا، حيث بلغت 192 اإ�سابة موؤكدة 

وهذا بعد ت�سجل 3 اإ�سابات، ويف بيان خا�ص 
ملديرية ال�سحة �سجلت والية خن�سلة ارتفاع يف 

عدد االإ�سابات التي مت ت�سخي�سها باالأ�سعة )جهاز 
�سكانري( وكذا التحليل املخربي والتي بلغت 67 حالة 

وهي تخ�سع للعالج بكل من م�ست�سفيات خن�سلة بـ41 
حالة وم�ست�سفى �س�سار بـ 14 حالة يف حني م�ست�سفى 

قاي�ص بـ 12 حالة.

�سي الأورا�سي..
من  تعب  يل  الطبيب  ــون  ع اأح�سنوا 
يوم  كــل  يــواجــه اخلطر  اجلــائــحــة... 
رائحة...  اأق�سى  نيفو  يف  �سنع  واملــوت 
بعيد على اأهلو وحبابو والنا�ص م�ستهرتة 
و�سائحة... يل فيه يكفيه يف قلبو ت�سمع 

اآهات طول الليل �سائحة...

hamzalaribi005@gmail.com

العثور على جثة �ساب م�سنوق داخل ثانوية بتاوزيانت
وجب �لكالم

بني  الغابة  يف  م�سابقة  تنظيم  قرر  اأ�سدا  اأن  قيل 
له،  م�ست�سارا  بينهم  من  ليختار  وحمار،  وثعلب  ذئب 
و�سمح للثالثة باأن يختار كل منهم فريقا من امل�ساندين 
الذين يراهم اأهال مل�ساعدته يف االإطاحة بالبقية غري 
اأن االأ�سد مل يك�سف عن طبيعة امل�سابقة ليف�سح املجال 
اإ�سرتاتيجية كل منهم وطريقته  يف  للثالثة ويخترب 

التجهز واال�ستعداد.
له  وقال  احلمار  اإىل  �سارع  فقد  ماكر  والأنه  الثعلب 
اأفوز  اأن  واأ�ستطيع  باأنني ذكي  اأنت تعلم  "اأيها احلمار، 
ال  طيبا  خملوقا  فيك  راأيـــت  لكنني  عــنــاء،  اأي  دون 
عونا  يل  فتكون  �سداقته  لك�سب  ا�سعى  اأن  اإال  ي�سعني 
و�سندا واأ�ست�سريك يف كل كبرية و�سغرية ونلقن الذئب 
بجلب  قمت  لو  خا�سة  االأ�سد  عن  كليا  فنبعده  در�سا 
اأن  اإال  احلمار  من  يكن  ومل  �سفنا،  اإىل  احلمري  بقية 
الثعلب ماكر ويرغب  باأن  يعلم  العر�ص ومل يكن  قبل 
فريقه  ويكون  جهة  من  املناف�سة  من  يبعده   اأن  يف 
�سعيفا ليتمكن من اأن ي�سريه باأريحية من جهة اأخرى 
يف  تطمح  اأن  ميكنها  ال  احلمري   باأن  يعلم  الثعلب  الأن 
من  امل�ساعدة  طلب  فقد  الذئب  اأمــا  عليه،  االنقالب 
الثعلب  �سد  مناف�سة  �سيدخل  باأنه  واأخربهم  الذئاب 
واحلمار ولكنه ال يعلم طبيعة امل�سابقة، فقبلوا املهمة 
االأ�سد  امل�سابقة طلب  دون تردد، وعندما حان موعد 
الثعلب  على  الذئاب  فهجمت  االقتتال،  الفريقني  من 
احلمري  فهربت   ، "احلمري"  لفريق   قائدا  كان  الــذي 
م�ست�سارا  واأ�سبح  الذئب  وفــاز  وحيدا  الثعلب  وبقي 
لالأ�سد واأ�سبحت الغابة ذات هيبة بقائد قوي وفريق 

م�ست�سارين اأقوياء اأكفاء.
على  يدنا  لن�سع  الق�سة  هذه  ا�ستح�سرنا  قد  رمبا 
والتي  البالد،  فيها  تتخبط  التي  امل�ساكل  من  واحدة 
�ساهمت يف تف�سي الرداءة يف موؤ�س�سات الدولة خا�سة 
الكثري  اأن  اإذ  املنتخبة،  املجال�ص  بت�سكيالت  تعلق  ما 
اإمكانية  لنقل  اأو  اأو قوة  نفوذا  اأو  �سلطة  ممن ميلكون 
كان  الذي  الوقت  ويف  ما  ملوؤ�س�سات  االإ�سافة  لتقدمي 
اأنف�سهم  ويحيطوا  ويعينوا  يقدموا  اأن  بهم  يفرت�ص 
التحديات،  خو�ص  على  القدرة  لهم  ورجال  بكفاءات 
اأن  اإال  اأبــوا  هذا  يفعلوا  اأن  بهم  يفرت�ص  كان  حني  يف 
فر�ص  ميكنهم  ومــن  "ت�سيريه"  ميكنهم  من  يختاروا 
ويف  املوؤ�س�سات  بع�ص  فحتى  عليه،  و�سلطتهم  هيمنتهم 
م�سابقات التوظيف قد باتت ت�سرتط على املرت�سحني 
علمي  موؤهل  اأو  �سهادة  باأدنى  الت�سجيل  للم�سابقة 
وذلك من اأجل �سمان عدم جناح اأ�سخا�ص اأكرث كفاءة 
و�سمان  خا�سة"  "ملكية  اإىل  املوؤ�س�سات  حولوا  ممن 
عدم االنقالب عليهم، ولهذا فنحن نرى باأنه ال ميكننا 
مبختلف  امل�سوؤولون  كــان  اإذا  اإال  بالبالد  ننه�ص  اأن 
ملختلف  يختارون  قادة  وجمال�سها  الدولة  موؤ�س�سات 
"ثعالب"  التحديات من يعول عليهم من الكفاءات  ال 
حتيط نف�سها بقطعان لها قابلية اأن "ت�ساق" ب�سهولة.

جمرد ق�سة

حمزه لعريبي

م�ست�سفى �سطيف ي�سرع
 يف الك�سف عن كورونا

ت�سجيل 03 وفيات مب�ست�سفى العلمة

حالة وفاة و8 اإ�سابات جديدة 
بفريو�ش كورونا

اإجمايل اإ�سابات كورونا 
يرتفع اإىل 192

�سرع خمرب جهوي للتحاليل بوالية �سطيف، اأم�ص 
الثالثاء، يف اإجراء حتاليل جتريبية للك�سف عن 

فريو�ص كورونا، وح�سب ما ك�سفت اإذاعة �سطيف 
اجلهوية على �سفحتها الر�سمية يف "الفاي�سبوك" 

فاإن خمرب حتاليل الك�سف عن فريو�ص كورونا امل�ستجد 
عن طريق PCR مب�ست�سفى �سطيف �سرع اليوم يف 

حتليل العينات كمرحلة جتريبية، وتعرف عا�سمة 
اله�ساب العليا ت�ساعدا كبريا يف عدد حاالت االإ�سابة 

بالفريو�ص، ما جعلها اأكرث الواليات تاأثرا وبوؤرة 
للجائحة يف املدة االأخرية.

�سجل م�ست�سفى �سروب اخلثري بالعلمة �سرق �سطيف 
ت�سجيل 03 ثالث وفيات جديدة نهار االأم�ص بفريو�ص 

كورونا، ويتعلق االأمر بكل من )ع.م( والبالغ من 66 
�سنة والذي جاءت حتاليله اإيجابية واأكدت اإ�سابته 

بفريو�ص كورونا، اإ�سافة اإىل )ب.ن( 60 �سنة، 
و)ب.م( 82 �سنة، ومت دفنهم وفق اإجراءات خا�سة 

من امل�سالح املعنية.

�سجلت اأم�ص والية اأم البواقي، 8 حاالت موؤكدة 
اإ�سابتها بالفريو�ص وت�سمل 7حاالت مب�ست�سفى حمودة 

بن عمر مبدينة عني فكرون وحالة اأخرى مب�ست�سفى 
حممد بو�سياف، باالإ�سافة حلالة وفاة مب�ست�سفى 

�سليمان عمريات مبدينة عني مليلة، هذا وقد بلغ عدد 
احلاالت املوؤكد اإ�سابتها 505 حالة و31 حالة وفاة، 

و�سفاء 165 �سخ�ص، فيما ال يزال 268 �سخ�ص م�ستبه 
به ينتظرون نتائج التحاليل.

متكن �أفر�د �ملجموعة 
�الإقليمية للدرك 

�لوطني بقاملة، خالل 
عمليتني متفرقتني من 

حجز 2484 وحدة من 
�مل�شروبات �لكحولية 

خمتلفة �الأنو�ع 
و�الأحجام، تورط فيها 

ترت�وح  �أ�شخا�س   05
�أعمارهم ما بني 32 

و63 �شنة، وذلك بناء� 
على معلومات مفادها 
مترير كميات معتربة 

من �مل�شروبات �لكحولية 
وبعد تقدمي �مل�شتبه فيهم 

�أمام �جلهات �لق�شائية 
�ملخت�شة مت �إيد�ع 02 

منهم �حلب�س فيما �أطلق 
�شر�ح �لبقية.

حجز 2484 
وحدة من 
امل�سروبات 
الكحولية

اأقــدم اأم�ــص، �ســاب يبلــغ 
مــن العمــر 24 �ســنة، علــى 
و�ســع حــد حلياتــه بداخل 
حممــد  بومعــراف  ثانويــة 
خل�ســر ببلديــة تاوزيانــت، 
م�ســنوقا  عليــه  عــرث  اأيــن 
بحبل لفــه علــى رقبته، يف 
حادثــة تعتــرب الثانية من 

نوعها يف اأقل من 24 �ساعة 
االنتحــار  حادثــة  عقــب 
التي �ســهدتها بلدية �ســيليا 
تاوزيانــت،  مــن  القريبــة 
حيــث مت نقــل اجلثــة التي 
اكت�ســفت من طــرف حار�ص 
م�ســلحة  اإىل  املوؤ�س�ســة 

اجلثث مب�ست�سفى قاي�ص.
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