
بعد االرتفاع الكبري يف عدد 
حاالت االإ�صابة

مل يتلقوا اأجورهم منذ 3 اأ�صهر

ا�صتفاد منها قاطنو حي القنطرة 
ببلدية �صيدي عمار

عمال م�شلحة الأ�شعة 
يطالبون بو�شائل 

الوقاية باأم البواقي

عمال �شركة �شفا اأورا�س 
يدخلون يف اإ�شراب

ترحيل اأزيد من 1200 
عائلة اإىل القطب 
احل�شري اجلديد

�ص 05

�ص 05

�ص 05

غلق الأ�شواق وحظر الأعرا�س بخن�شلة
مت �أم�س بوالية خن�شلة �تخـاذ عدة قر�ر�ت بعد �جتماع خلية �أزمة تف�شي فريو�س 
كورونا من �أجل ح�شر �نت�شار �لوباء �لذي ال يز�ل يح�شد �شحاياه ب�شبب ��شتخفاف 

�س 05�ملو�طنني وعدم �لتقيد باإجر�ء�ت �لوقاية... 
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عط�ش وغياب الكهرباء واهرتاء الطرقات

طالبوا اجلهات املعنية باإيجاد حل

طالبوا بتوفري الغاز الطبيعي وتهيئة الطرقات

يف ظل ارتفاع حاالت االإ�صابة 
بكورونا

م�شتة "ال�شوا�شنية 
القنطا�س" ببولهليالت 

تعاين الإق�شاء والتهمي�س

مواطنون ي�شتكون
 من الغبار الناجم عن 

وحدة مطاحن الأورا�س

نقائ�س تنموية باجلملة 
يف م�شتة اأولد عبا�س 

بوادي الطاقة

نحو فر�س احلجر الكلي 
على بع�س اأحياء �شطيف

اأم البواقي

عنـابة

خن�شـلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�شطيف

�ص 05

وف��اة طف��ل يف مط��اردة "�أمنية" ب��اأوالد عم����ار يف باتنة ده�صته �صيارة الحقها عنا�صر الدرك

�ص 04

خلية الأزمة تتخذ عدة قرارات حل�ضر انت�ضار فريو�س كورونا

ال اأ�سواق وال اأعرا�ص يف ظل تف�سي الوباء

�سورة من االأر�سيف

م�شت�شفى باتنة ي�شتاأنف 
اإجراء العمليات اجلراحية

ا�ستاأنف امل�ست�سفى اجلامعي بن فلي�ص التهامي 
بباتنة العمليات اجلراحية تدريجيا وذلك بعد 

توقف دام 3 اأ�سهـر، وك�سفت م�سادر ا�ست�سفائية باأن 
العمليات اجلراحية التي مت ا�ستئنافها يف خمتلف 

االأق�سام اجلراحية ت�سمل جراحة االأطفال، العيون 
�س 04وحتى الكلى وغريها... 

بعد توقف دام ثالثة اأ�ضهر

�ص 08

رهان كبري 
على اجلمعية 
العامة لإنهاء 

امل�شاكل الإدارية

اأمل مروانة

ا



عبد العايل بلحاج

منابر الرويب�شة
احلقيقة والواقع اللذان ال يجب اأن نغفل عنهما هو اأن 
كثريا من و�سائل االإعالم قد باتت منابر للرويب�سة، معنى 
ذلك اأنها قد فتحت جماال لل�سفهاء من اأجل اأن ي�سبحوا 
ي�سبحوا  اأن  من  مكنتهم  بل  فقط  ذلــك  لي�ص  م�ساهري، 
قدوة وقادة راأي لقطعان من ال�سفهاء، وهذا الواقع قد 
واإىل  جهة  من  اخللقي  االنحالل  تف�سي  اإىل  فعال  اأدى 
حتويل الوجهة من االإقتداء بالعلماء واالإيجابيني اإىل 

االقتداء بال�سفهاء واأ�سحاب العاهات النف�سية.
يف هذا ال�ساأن حدث واأن طرحنا مو�سوع "بع�ص القنوات 
التلفزيونية اجلزائرية"، وكان الأحد االأ�سدقاء يف هذا 
االأمر ق�سة، حيث قال باأنه وعندما قامت قناة تلفزيونية 
بن�سر اإعالن مفاده اأنها �ستفتح املجال لالإعالميني ال�سباب 
كربنامج  وتعتمدها  جديدة  فكرة  اأيــة  �ستدعم  واأنها 
ما ن�ص عليه  للم�سابقة وفق  باأنه تقدم  تلفزيوين، قال 
ت�سليط  فيه  يتم  برناجما  القناة  على  واقرتح  االإعالن 
ال�سوء على املبادرات االإن�سانية واخلريية واالجتماعية 
يف اجلزائر، اأي برناجما يقوم با�ست�سافة "االإيجابيني" 
عن  يتحدثوا  اأن  اأجــل  من  الوطن  مناطق  خمتلف  من 
مبادراتهم �سمن العمل اخلريي واالإن�ساين واالجتماعي 
اأي اأنه كان برناجما خا�سا بت�سليط ال�سوء على املبادرات 
التي تنظم يف اإطار "ن�ساطات املجتمع املدين" لت�سجيعها، 
ومل  رد  اأي  يتلق  مل  "ال�سديق"  اأن  االأمــر  يف  والغريب 
"فكرته" فتغا�سى عن االأمر  اأية ر�سالة بخ�سو�ص  يتلق 
امل�سابقة  عن  النظر  �سرفت  قد  القناة  بــاأن  منه  ظنا 
دعونا  اأو  االإعالمية"  "املوؤ�س�سة  اأن  هو  املوؤ�سف  اأن  غري 
برنامج  عن  اأعلنت  قد  التلفزيونية"  "القناة  باأن  نقول 
"من  يكونوا  مل  ال�سيوف  اأن  غري  الفكرة  بنف�ص  جديد 
اإطار العمل اجلمعوي واخلريي واالن�ساين"  املبادرين يف 
بف�سل  متكنوا  "اأ�سخا�ص"  عــن  عــبــارة  كــانــوا  اإنــهــم  بــل 
ي�سبحوا  اأن  من  "ال�سفاهة" والعته  "التبهليل" وبف�سل 
م�ساهري يف االن�ستغرام وال�سناب�سات وغريها من املواقع، 
"املبادرات االإيجابية" اأ�سبح  وبدل ت�سليط ال�سوء على 
وال�سيء  فاأكرث"  اأكرث  "ال�سفهاء  لربوز  فر�سة  الربنامج 
واالأكرث قبحا يف االأمر هو اأن هوؤالء ال�سيوف قد اأ�سبحوا 
وقطط  "فكالب  واملوا�سيع،  االأمــور  عديد  يف  يخو�سون 
وال�سينما  الفن  موا�سيع  يف  تخو�ص  باتت  ال�سناب�سات" 
هوليوودية  اأعــمــال  يف  امل�ساركة  يف  وتطمح  العاملية 
متجاوزة بذلك "فنانني عظماء قدموا ما قدموا لل�سينما 
يف  �سي�ص"  "الدوبل  كحجر  اأ�سبحت  ومن  اجلزائرية"، 
لعبة الدومينو قد باتت تخو�ص يف موا�سيع اجتماعية 
بحجة  الــزواج  يف  التفكري  قبل  التاأين  ب�سرورة  وتفتي 
"�سجن وتقييد حلرية املراأة" �سائرة يف ذلك  اأن الزواج 
املعتوهني  من  ذلك  وغري  العوان�ص"  "اأديبة  طريق  على 
�سوت"  "اأ�سحاب  فاعل  بفعل  اأ�سبحوا  الذي  وال�سفهاء 
باأن  �سعروا  ما  اإذا  عليهم  لــوم  فال  ولذلك  املجتمع  يف 
ليظهروا  الفر�سة  لهم  اأتــاح  من  على  اللوم  بل  راأيــا  لهم 
ويربزوا ب�سورة مفاجئة، واللوم على من حول "موؤ�س�سات 

اإعالمية" اإىل منابر للرويب�سة.

و�ضــوح بكل 
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يبــدو اأن بع�ــص اأ�سحــاب املحــالت مبختلــف اأنواعهــا 
يف مدينــة باتنــة قــد قــرروا جت�سيــد نظريــة "الغايــة 
تــربر الو�سيلــة"، حيــث اأن اإ�سرارهم على الربــح ال�سريع 
وتعوي�ــص مــا فاتهم خــالل الفــرتة املا�سية ب�سبــب الغلق 
الذي فر�ستــه تدابري احلجر قد جعلهــم ي�ستعملون مواد 
منتهيــة ال�سالحيــة الإعــداد بع�ص الوجبــات واحللويات 
عندما يتعلق االأمر مبحالت "االإطعام" ويرفعوا من اأ�سعار 
ال�سلــع اأ�سعافــا عندما يتعلق االأمر مبحــالت بيع االألب�سة 
وما �سابــه، فاأيــن ال�سلطات املعنيــة بالرقابــة والتفتي�ص 

لت�سع حدا لهذا الف�ساد؟

بطاقة حمـــــــــراء

الربح مهما كانت الو�شيلة

auresbook
قال: الطيب زيتوين

 )وزير املجاهدين(
غري  جلن�سية  حملي  اإ���س��اع��ات  ..."اأبكتني 

اجلزائرية"..
قلنا: يا راجل... ممكن دموع تاع ح�سا�سية 

برك.

جتاوز كورونا خالل اأ�شبوع اأو ع�شرة اأيام

"جا" ال�شبع...

تاأجيل" الكان" والإبقاء على"ال�شان"

اإىل غاية �شنة 2049

الكاف تدعم الفاف

ت�شيي�س الكمامات

بيان مكتوب بالدموع

الوزير االأول عبد  ال�سحية واحلر�ص على تطبيق تعليمات  بالتعليمات  ال�سارم  التقيد  باأن  التجارة،  اأكد وزير 
العزيز جراد يف هذا ال�سدد حرفيا من خالل االلتزام باإجراءات وتعليمات اللجنة ال�سحية �سيمكننا من جتاوز 
املحالت  غلق  بال�سرورة  لي�ص  الرقابة  عنا�سر  عمل  باأن  مو�سحا  اأيام،  ع�سرة  اأو  اأ�سبوع  خالل  كورونا  جائحة 

واملتاجر بل فتحها مع التقيد وااللتزام باإجراءات الوقاية.

�سجلت حمافظة الغابات بتيبازة ظهور حيوان "ال�سبع املخطط" جمددا بغابات الوالية، وياأتي اإعالن 
حمافظة الغابات للوالية املتعلق مب�ساهدة زوج ال�سبع املخطط بغابة بروي�ص بني حجوط والناظور 
اأكدوا م�ساهدتهم لهذا احليوان املحمي الذي فقد  "امل�ستقبل" اأين  ال�سيادين  بناء على بالغ جمعية 

اأثره من �سنوات الثمانينات. 

يف  اإقامتها  املقرر  من  كان  الذي  اأفريقيا  اأمم  كاأ�ص  تاأجيل  القدم،  لكرة  االإفريقية  الكونفيدرالية  قررت 
كاأ�ص  �سُتقام بطولة  الت�سفيات، فيما  ا�ستكمال مباريات  2022 نظًرا ل�سعوبة  اإىل جانفي   2021 جانفي 

اأفريقيا للمحليني "ال�سان" يف جانفي 2021.

جددت ال�سركة الوطنية للمحروقات "�سوناطراك"، 3 عقود مع �سركة "اإيني" االإيطالية، وذلك اإىل غاية 
�سنة 2049، و�ست�سمح هذه العقود بت�سويق الغاز الطبيعي اجلزائري من طرف �سركة "اإيني" نحو ال�سوق 

االإيطالية، حيث ت�سمل كل من حقول اأرهود 2، �سيف فاطمة 2، باالإ�سافة اإىل حقل زملة العربي.

فريو�ص  ملجابهة  دوالر  مبليون  االإفريقية  االإحتادات  القدم،  لكرة  االإفريقية  الكونفدرالية  تربعت 
هذا  ملجابهة  املايل  الدعم  بهذا  لواءها  حتت  املنطوية   54 الـ  ــادات  االإحت ت�ستفيد  وعليه  كورونا، 
املالية بقيمة مقبولة  القدم ح�سته  اأي�سا االإحتاد اجلزائري لكرة  �سينال  التاجي، بحيث  الفريو�ص 

ك�سائر االإحتادات االأخرى.

اأغرا�ص �سيا�سية حُتر�ص املواطنني على اخلروج بدون  اأطرف لديها  ك�سف الوزير االأول، عن وجود 
كمامه، لن�سر الفو�سى واإنت�سار الوباء، م�سرحا اأن "هناك ت�سرفات فئة من ال�سعب غري واعيه وغري 

م�سوؤوله، ت�سببت يف انت�سار كبري للوباء ويف وفاة اأ�سخا�ص".

اأكد وزير املجاهدين، اأن احلملة ال�سر�سة التي طالت �سخ�سه على مواقع التوا�سل االجتماعي، اأزعجته 
اأنه كتب بيان تفنيد االإ�ساعات بدموعه، موؤكدا اأن اجلزائريني  وهي حملة �سيا�سية بامتياز، كا�سفا 

يعرفون اأنه جزائري وال ميلك غري اجلن�سية اجلزائرية.

هــي كمية قمح الطحني التــي بداأ الديــوان املهني اجلزائري 
للحبــوب ب�سرائها من منا�سئ خياريــة يف مناق�سة دولية، حيث 
تفيد التقديرات االأولية اأن االأ�سعار املدفوعة ترتاوح من 217 

دوالرا اإىل 218 دوالرا للطن �ساملة تكلفة ال�سحن.
وتطلــب املناق�ســة القمــح لل�سحــن يف فرتتــني مــن االأول اإىل 
اخلام�ــص ع�سر من �سبتمرب، ومن ال�ساد�ص ع�سر اإىل الثالثني من 

ال�سهر نف�سه لبلدان املن�ساأ الرئي�سية.
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لكل مقام مقال
احلراقة واأزمة الثقة؟!

ا�ستب�سر اجلزائريون خريا بعد حراك الثاين والع�سرين 
من فيفري من العام املا�سي والذي كان له ف�سل توقيف 

ظاهرة "احلرقة" واإثناء "احلراقة" عن فكرة الهجرة غري 
ال�سرعية نحو القارة االأوروبية التي متثل حلما لل�سباب 
اجلزائري املنهك واملهم�ص والبطال واليائ�ص والذي يرى 

يف القارة العجوز بديال وحمطة فارقة ميكن من خاللها اأن 
يبني م�ستقبله ويوؤّمن حا�سره وكل ما مل ي�ستطع حتقيقه 

يف وطنه االأم..
لكن هذه الظاهرة التي توقفت ل�سهور معدودة واأثلجت 

نفو�ص العائالت اجلزائرية يبدو اأنها ا�ستعادت ن�ساطها 
رغم الوباء امل�سيطر على الدول االأوروبية خا�سة اإيطاليا 

واإ�سبانيا اللتني متثالن مركز عبور للحراقة اأو م�ستقر لهم، 
وقد بداأ البحر االأبي�ص املتو�سط يف احت�سان جثث البع�ص 
منهم والعودة بها نحو ال�ساحل اجلزائري يف حني ي�ستطيع 

من ُكتب له النجاة اأن يقبل ياب�سة ال�سفة االأخرى �سواء يف 
مراكز الرتحيل اأو االإيواء واالعتقال اأو من كان اأكرث حظا 

باالإفالت من اأيدي حر�ص ال�سواحل والهروب حيث يجد 
ت�سوية  غاية  اإىل  العي�ص  له  ت�سمن  االأمان  "م�سافة" من 

الو�سعية ولو بعد �سنوات طويلة من التخفي والعمل وتاأمني 
ما ميكن تاأمينه خالل هذه الفرتة احلرجة اأو العودة اإىل 
الوطن باأيد فارغة من كل االأحالم التي ت�سابكت مع واقع 

مر داخل البالد وخارجها..
وعودة قوارب املوت اأو احلراقة اإىل ن�ساطهم اليومي 

املعتاد تعبري عملي عن اأزمة الثقة بني ال�سباب و"الدولة" 
مبحاوالتهم امل�ستميتة للو�سول اإىل "مق�سدهم" رغم 

الوعود التي تعهد بها الرئي�ص وكذا احلكومة اجلزائرية 
بتاأمني فر�ص عمل لل�سباب وت�سهيل اال�ستثمارات ودعم 
املوؤ�س�سات ال�سبانية وتخفيف ال�سرائب عنهم اأو رفعها 
وقائمة مفتوحة من التحفيزات التي يبدو اأنها فقدت 

"بريقها" عند �سباب ي�ستعجلون احللول ويريدون لالأو�ساع 
اأن تنقلب ل�ساحلهم بني ع�سية و�سحاها.. ولي�ص دفاعا عن 

الرئي�ص وحكومته لكن الوقت كفيل بتنفيذ تلك الوعود 
واأ�سهر قليلة من تقلد احلكم ال ميكنها اأن ت�سمن للمواطنني 
وعلى راأ�سهم ال�سباب "حياة اال�ستقرار" التي طالبوا بها يف 
حراكهم والتي هي حق من حقوقهم ال�سرعية والتي يجب 

على الدولة اأن ت�سمنها لكل مواطن جزائري لي�ستعيد ثقته 
بحكومته وال يقبل بديال عن وطنه..

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

19 كوفيد  "ال�شيح" يعالج 
"ال�سيح" )اأرتيمي�سيا(  اأن نبتة  اأملان من خالل جتاربه العلمية ملجابهة كورونا فريو�ص،  ك�سف باحثون 
)artemisia plant(، مفيدة �سد الفريو�ص كوفيد 19، فيما ينتظر من الدرا�سات ال�سريرية تقدمي 
اإذ  املالريا،  مكافحة  يف  فعاليتها  على  "ال�سيح"  نبتة  برهنت  اأن  و�سبق  فعاليتها،  على  القاطع  الدليل 

ي�ستخدم االأطباء مادة "اأرتيمي�سنني" امل�ستخل�سة من هذه الع�سبة منذ اأكرث من 20 عاما.



ق. و

ق. و

اأكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اأم�س الأربعاء، اأن ''التوفر الدائم للماء ال�سروب على م�ستوى جميع بلديات البالد، يجب 
اأن يكون يف �سميم اأعمال قطاع املوارد املائية وال�سلطات املحلية واملوؤ�س�سات املكلفة با�ستغالل وت�سيري هذا املورد''.

اإىل جانب اإعادة بعث وتاأهيل ال�صد االأخ�صر..

انتقدت الو�صع ال�صيا�صي واالقت�صادي.. 

م�صت كل االأبواب والف�صول..

قال اإن العامل مل يتعرف بعد على طبيعة الفريو�ش وكيفية عالجه، فورار

توقفت حماكمة رجل �الأعمال طحكوت حمي �لدين بعد �نطالقتها �أم�س مبحكمة �شيدي �حممد، �إثر 
�ن�شحاب هيئة دفاع �ملتهم من قاعة �ملحاكمة.

وطلبت هيئة �لدفاع من قا�شي �جلل�شة تاأجيل �ملحاكمة ملا ت�شهده �لقاعة من �كتظاظ، �الأمر �لذي 
�إد�رتها  �أن  على  موؤكد�  ��شتمر�رها  قرر  �لقا�شي  �أن  غري  ح�شبها،  للمحاكمة  �حل�شن  بال�شري  ي�شمح  ال 

وت�شيريها من �شالحياته، و�ن مقاطعة �ملحامون له �أثناء ��شتجو�به للمتهم �ٱمر غري مقبول.
من جهتها ��شتمرت هيئة �لدفاع يف �العرت��س على قر�ر �إجر�ء �ملحاكمة م�شرية �إىل �أن �لظروف ال 
�مل�شطوب من  �شيليني وحم�شن عمارة،  �أبد� مبو��شلة �جلل�شة ال�شيما بعد حدوث مال�شنات بني  ت�شمح 
مهنة �ملحاماة بقر�ر من �لنقابة، ورف�س �ملحامون لتو�جد عمارة د�خل �لقاعة. وقررت، قا�شي �ملحكمة 

��شتئناف جل�شة حماكمة رجل �الأعمال حمي �لدين طحكوت يوم 6 جويلية �جلاري.

�مل�شادف  جويلية   5 �الأحد  يوم  �أن  �الإد�ري،  و�الإ�شالح  �لعمومية  للوظيفة  �لعامة  �ملديرية  �أعلنت 
لعيد �ال�شتقالل �لوطني، �شيكون يوم عطلة مدفوعة �الأجر لكافة �مل�شتخدمني.

وذكر بيان للمديرية، �أم�س �الأربعاء، �أنه ''مبنا�شبة عيد �ال�شتقالل، وطبقا الأحكام �لقانون رقم 63-
278 �ملوؤرخ يف 26 جويلية 1963، �ملت�شمن قائمة �الأعياد �لقانونية �ملعدل و�ملتمم فاإن يوم �الأحد 05 
جويلية 2018، يعترب يوم عطلة مدفوعة �الأجر، لكافة م�شتخدمي �ملوؤ�ش�شات و�الإد�ر�ت �لعمومية، 
و�لهيئات و�لدو�وين �لعمومية و�خلا�شة، وكذ� لكل م�شتخدمي �ملوؤ�ش�شات �لعمومية و�خلا�شة يف جميع 

�لقطاعات، مهما كان قانونها �الأ�شا�شي، مبا يف ذلك �مل�شتخدمني باليوم �أو بال�شاعة''.
و�أ�شاف �مل�شدر ذ�ته �أنه يتعني على �الإد�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �لعمومية، و�لهيئات و�لدو�وين و�ملوؤ�ش�شات 
بنظام  تعمل  �لتي  �مل�شالح  يف  �خلدمة  ��شتمر�رية  ل�شمان  �لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ  �أعــاله،  �ملذكورة 

�لتناوب.

قــ�ــشــت حمــكــمــة �ــشــيــدي �أحمــمــد بــاجلــز�ئــر 
�لعا�شمة، �أم�س �الأربعاء بـ18 �شنة �شجنا نافذ� 
 8 بـ  يف حق رجل �الأعمال علي حد�د وتغرميه 
ماليني دج وبـ12 �شنة حب�شا نافذ� �شد �لوزيرين 
�ملالك  وعبد  �أويحيى  �أحمد  �ل�شابقني،  �الأولني 
دج.  مليون  بدفع  تغرميهما  مت  �للذين  �شالل 
و�شمل �حلكم �أي�شا م�شادرة كل ممتلكات �ملتهمني 
يف ق�شية علي حد�د �لذي مت جتميد ح�شاباته 
هذ�  �إخــوة  على  حكم  �لــذي  �لوقت  يف  �لبنكية 
وعمر  حممد  و  ربـــوح  وهــم  �خلم�شة  ـــري  �الأخ
و�شفيان ومزيان بـ4 �شنو�ت �شجنا نافذ� وغر�مة 

مالية 8 ماليني دج لكل و�حد منهم.
بانق�شاء  حكما  �ملحكمة  ذ�ت  ــدرت  �أ�ــش كما 
يف  �شالل  �ملــالــك  عبد  �شد  �لعمومية  �لــدعــوى 
�النتخابية  �حلملة  بتمويل  �ملتعلقة  �لتهمة 

لرئا�شيات �أبريل 2019.
حمجوب  �ل�شابقني  �لوزيرين  على  �حلكم  ومت 
نافذ�  �شجنا  ب�شنيتني  يو�شفي  ويو�شف  بــدة 
�ألف دج لكل منهما   500 وغر�مة مالية قدرها 
و3 �شنو�ت �شجنا نافذ� �شد �لوزير �الأ�شبق عبد 
وغيابيا  نافذ�  �شجنا  عاما  وبـ20  زعالن  �لغني 
�ل�شالم  عبد  �الأ�شبق  �ل�شناعة  ــر  وزي حــق  يف 

�إ�شد�ر  مع  دج  مبليون  مالية  وغر�مة  بو�شو�رب 
�أمر دويل بالقب�س عليه.

و�شملت �الأحكام �ل�شادرة من جهة �أخرى �شجنا 
�الأ�شبق  �لوزير  حق  يف  �شنو�ت   10 ملدة  نافذ� 
دج  مليون  قــدرهــا  مالية  وغــر�مــة  غــول  عمار 
وعنابة  �لبي�س  و�يل  �شد  نافذ�  حب�شا  و�شنتني 
�شلماين  وحممد  من�شور  بن  �هلل  عبد  �ل�شابقني 
�الأ�شبق  �لوزير  نافذ� �شد  �شنو�ت حب�شا  وكذ�5 
 500 �لقادر قا�شي وغر�مة مالية قيمتها  عبد 
�ملتهمني  �شد  نافذ�  حب�شا  �شنو�ت  و3  دج  �ألــف 
وتغرميهما  طلعي  وبوجمعة  يون�س  بن  عمارة 
�ملحكمة  ذ�ت  ق�شت  كما  دج.  �ألــف   500 مبلغ 
بتعوي�س �ملتهمني للخزينة �لعمومية بالت�شامن 

مببلغ 135 مليار �شنتيم.
�ملرفئية  للموؤ�ش�شات  �لعامني  �ملــدر�ء  و��شتفاد 
�لتو�يل  على  وهم  وجنجن  وم�شتغامن  لبجاية 
عبد  وهــو�ري  ريا�س  وبجويجة  جلوي  عا�شور 

�ل�شالم، من �لرب�ءة يف هذه �لق�شية.
�شيدي  حمكمة  لــدى  �جلمهورية  وكيل  وكــان 
�أحممد قد �لتم�س يف 24 يونيو �ملا�شي 15 �شنة 
�شجنا يف حق �أحمد �أويحيى وعبد �ملالك �شالل 

و18 �شنة �شجنا يف حق علي حد�د.

وجـــــه حمـــمـــد �ــشــريف 
�أع�شاء  �إىل  مــر��ــشــلــة 
ــة �لــوطــنــيــة  ــط ــل ــش ــ� �ل
لالنتخابات،  �مل�شتقلة 
ــى  ـــا عــل ـــه ـــي �أثـــــنـــــى ف
من  �ملبذولة  �ملجهود�ت 
طرف خمتلف �متد�د�ت 
ــة �لــوطــنــيــة  ــط ــل ــش ــ� �ل

�مل�شتقلة لالنتخابات.
�أن  �ــــشــــريف  وذكــــــــر 
لالأع�شاء  ��ــشــتــدعــاءه 

و��شتئناف �لن�شاط بتاريخ 15 يناير �ملا�شي، 
غري  �لد�شتور،  على  لال�شتفتاء  حت�شري�  كان 
من  غريت  كوفيد_19،  كورونا  جائحة  �أن 

�أجندة �لرئي�س �ل�شيا�شية.
باأن  قائال:  �ل�شياق  ذ�ت  يف  �شريف  و�أو�شح 
�الأجندة  مر�جعة  يف  �شببا  ''كانت  كورونا 
وتركيز  �جلــمــهــوريــة  لــرئــيــ�ــس  �ل�شيا�شة 
�ملو�طنني  �شحة  على  �حلفاظ  يف  �الأولويات 
مو�شوع  �أ�شبح  ''حيث  م�شيفا  و�شالمتهم''، 
غري  من  �لد�شتور  تعديل  ��شتفتاء  �إجـــر�ء 

ــذه  ه يف  �الأولـــــويـــــات 
�ملرحلة''.

وبرر �شريف �ال�شتغناء 
�متد�د�ت  �أع�شاء  على 
''�شرورة  باأن  �ل�شلطة، 
ــة �لــتــقــنــيــة  ــئ ــب ــع ــت �ل
�ملحلية  ــد�د�ت  ــت ــالم ل
لل�شلطة مل تعد قائمة 
�لـــر�هـــن''،  ــت  ــوق �ل يف 
مو�شوع  ــون  ''ك م�شيفا 
م�شروع  على  �ال�شتفتاء 
بالو�شيك''، مو�شحا  يعد  �لد�شتور مل  تعديل 
ملز�ولة  بــالــعــودة  لكم  �ل�شماح  ''وبــالــتــايل 

وظائفكم ومهامكم �الأ�شلية''.
�أع�شاء  بــدعــوة  مر��شلته  �شريف  و�ختتم 
لال�شتجابة  �مل�شتمر  ''�ال�شتعد�د  �ل�شلطة 
لدعوة بناء �لوطن و�لتح�شري لال�شتحقاقات 
�ملــ�ــشــرييــة �ملــقــبــلــة، جتــ�ــشــيــد� لــالأجــنــدة 
عند  مبا�شرة  �جلمهورية،  لرئي�س  �ل�شيا�شية 
يف  قدما  للم�شي  و�مل�شاهمة  عنها،  ــالن  �الإع

ت�شييد �أ�ش�س �جلز�ئر �جلديدة''.

''ال�شتفتاء على الد�شتور لي�س اأولوية
 يف املرحلة احلالية''

توقف حماكمة طحكوت بعد ان�شحاب 
هيئة الدفاع من اجلل�شة

يوم الأحد عطلة مدفوعة الأجر

حداد  علي  حق  يف  نافذا  �شجنا  �شنة   18
و 12 �شنة نافذة �شد اأويحيى و �شالل

جاء ذلك يف �جتماع للحكومة تقنية �لتحا�شر 
قدمه  عر�س  �إىل  خالله  ��شتمعت  بعد،  عــن 
وزير �ملو�رد �ملائية حول و�شعية �لتزويد باملاء 
�ملو�رد  وز�رة  �تخذتها  �لتي  و�لتد�بري  �ل�شروب 
�أفاد به  �ملائية حت�شبا ملو�شم �ل�شيف، ح�شب ما 

بيان للوز�رة �الأوىل.
ويف هذ� �ل�شياق، �أ�شدى جر�د تعليمات �شارمة 
خالل  �ل�شروب  باملاء  �ل�شكان  تزويد  لتاأمني 
ال�شيما  وذلك  �ل�شحية،  و�الأزمــة  �ل�شيف  فرتة 
�خلا�س  �لنظام  تعزيز  على  �ل�شهر  خــالل  من 
جلميع  عجل  على  لال�شتجابة  و�شعه  مت  �لذي 

�ن�شغاالت �ملو�طنني من حيث �لتزويد باملياه.
كما �شدد على �شرورة ''تدعيم هذ� �لنظام من 
على  و�لتدخل  �ليقظة  خمططات  تنفيذ  خالل 
�النقطاعات  جميع  ملعاجلة  بلدية  كل  م�شتوى 
و�ال�شطر�بات يف �لتزويد باملاء �ل�شروب، مبا يف 
ذلك من خالل ��شتخد�م �ل�شهاريج''، د�عيا �إىل 
�لرئي�شية  و�ملن�شاآت  �لتجهيز�ت  تاأمني  ''تعزيز 

�لالزمة لتوزيع �ملاء �ل�شروب''.
وزير  قدمه  عر�س  �إىل  �حلكومة  و��شتمعت 

م�شروع  حــول  �لريفية  و�لتنمية  �لــفــالحــة 
لتن�شيق  هيئة  باإن�شاء  يتعلق  تنفيذي  مر�شوم 
�الأخ�شر. �ل�شد  بعث  و�إعادة  �لت�شحر  مكافحة 
�شادقت  قد  �حلكومة  �أن  �إىل   ، �الإ�شارة  وجتدر 
على م�شروع �لـمر�شوم �لتنفيذي �ملتعلق باإن�شاء 
�الأخ�شر  �ل�شد  بعث  �إعــــادة  لتن�شيق  هيئة 
�لن�س  هذ�  م�شروع  �لت�شحر.ويندرج  ومكافحة 

�الأخ�شر،  �ل�شد  وتاأهيل  بعث  �إعـــادة  ــار  �إط يف 
باإعد�د  ُتكلف  د�ئمة  �آلية  �إن�شاء  عن  ف�شال 

وتنفيذ ومر�قبة هذه �لعملية.
و�شتكون هذه �لهيئة �لتن�شيقية مبثابة "عامال 
برنامج  وتقييم  وتنفيذ  �إعـــد�د  يف  حمفز�" 
�لعمل �لوطني ملكافحة �لت�شحر وتخفيف حدة 

�جلفاف و�إعادة بعث �ل�شد �الأخ�شر.

قال رئي�س جلنة متابعة ور�شد فريو�س كورونا، 
جمال فور�ر، �أم�س �الأربعاء، �أن �جلز�ئر تخو�س 
معركة من نوع �آخر �شد فريو�س كورونا. وك�شف 
مت  و�لذي  �لذ�كرة،  لو�شام  ت�شلمه  خالل  فور�ر، 
�لفريو�س  �أن  �ل�شحة،  قطاع  ملنت�شبي  تقدميه 
�ل�شحة،  منت�شبي  من  كبري  عــدد  �أرو�ح  ح�شد 
�لذين كانو� جمندين يف �ل�شفوف �الأوىل، وتقدم 

بهذه �ملنا�شبة باأحر �لتعازي لعائالتهم.
ــد فريو�س  ــش �أكـــد رئــيــ�ــس جلــنــة مــتــابــعــة ور�
�لعامل  يتعرف  مل  �ل�شاعة  حلــد  �أنــه  ــا،  كــورون
�حلقيقي  ونوعه  كورونا،  فريو�س  طبيعة  على 
حلول  من  بالرغم  �أنه  متابعا  �نت�شاره،  وكيفية 
ف�شل �ل�شيف ودرجة �حلر�رة �لعالية، ال يز�ل 
�لفريو�س ينت�شر ب�شرعة و�شط �ملو�طنني. و�أورد 
فور�ر: ''عرفنا يف �الأيام �الأخرية، �رتفاع طفيف 
لالإ�شابات �ليومية بالفريو�س، وهو ما حدث على 
هذه  وظهرت  �جلز�ئر،  وم�س  �لعامل  كل  م�شتوى 

�حلاالت بعد رفع �حلجر �ل�شحي وعودة �حلياة 
�لفرتة،  هذه  يف  �ملو�طن  باأن  م�شيفا  �لعادية''. 
باحرت�مه  للوباء،  �لت�شدي  يف  كبري  دور  لديه 
�لو�قي،  �لقناع  �رتد�ء  خا�شة  �لوقاية  لقو�عد 
�لوحيدة  �لو�شيلة  وهــو  ــاري،  �إجــب هــو  و�لـــذي 
وفيات  �أن  و�أو�ـــشـــح  ــفــريو�ــس.  �ل مــن  لــلــوقــايــة 
يعانون  �لــذيــن  �الأ�شخا�س  تخ�س  �لــفــريو�ــس، 
�أخذ  علينا  وجب  لذلك  �ملزمنة،  �الأمر��س  من 
و�أ�شار  و�أجد�دنا.  �أبائنا  على  و�حلفاظ  �حلذر 
يعطي  ''�ل�شكانار''،  جهاز  �أن  �إىل  �ملتحدث،  ذ�ت 
�لتاجي،  بالفريو�س  لالإ�شابة  م�شتبهة  حــاالت 

ولي�س موؤكدة.
للمحافظة  �لوطنية  �ملنظمة  رئي�س  �شلم  وقد 
على �لذ�كرة، و�شام �لذ�كرة، �إىل منت�شبي قطاع 
رئي�س  فــور�ر،  جمال  �لو�شام،  وت�شلم  �ل�شحة. 
عن  نيابة  كورونا،  فريو�س  ور�شد  متابعة  جلنة 

وزير �ل�شحة.

قدمت حركة جمتمع �ل�شلم 240 تعديال و�إ�شافة 
طرحتها  �لتي  �لد�شتور  م�شودة  على  حذفا   47
�ل�شيا�شيني  �ل�شركاء  �أمـــام  �جلمهورية  رئا�شة 

وفعاليات �ملجتمع �ملدين للت�شاور و�الإثر�ء.
�أم�س  بيان،  يف  للحركة  �لتنفيذي  �ملكتب  و�أعلن 
�لد�شتور  م�شّودة  در��ــشــة  ملف  �إيـــد�ع  �الأربــعــاء، 
مقرتحات  عامة،  �شيا�شية  مقدمة  مــن:  �مل�شكل 
وحذفا  و�إ�شافة  تعديال  �ل�شلم  جمتمع  حركة 
حذفا،  و47  و�إ�شافة  تعديال   240 جمموعه  مبا 
عن  ''حم�س''  وعربت  �قرت�ح.  كل  �أ�شباب  عر�س 
للبالد  �ملالية  �الأو�شاع  بتطور�ت  �لكبري  �ن�شغالها 
�الآيل  �ل�شرف  �حتياطي  ملخزون  �لتبعية  ظل  يف 
للنفاذ قريبا دون �لقدرة حا�شر� ويف �ملدى �ملنظور 

على جتديده ب�شبب تر�جع �لريع �لطاقوي ذ�ته 
يف بالدنا.

�القت�شاد  عجلة  حتريك  باأن  ''حم�س''  وذكرت 
�الإنتاج  على  تقوم  عادية  جباية  �إىل  و�لتو�شل 
�إجـــمـــايل �لناجت  ــا يــرفــع  ــات مب ــروق ــح خـــارج �مل
و�القت�شادية  �ملالية  �لتو�زنات  وي�شمن  �ملحلي 
يتطلب  �زدهــاره  وي�شمن  �لوطن  �شيادة  ويحفظ 
�أعمال  �حلكم �لر��شد و�لوقت و�ال�شتقر�ر وبيئة 
�لظروف  هــذه  �إىل  �لتو�شل  ميكن  وال  منا�شبة، 
و�لعميق  �لفعلي  �ل�شيا�شي  �لتغيري  دون  �ملاأمولة 
�لفعلية  و�لرقابة  للمو�طنني  �لثقة  يعيد  �لذي 
�لرب�مج  تد�فع  على  تقوم  �لتي  �لعام  �ل�شاأن  على 

و�لقوى �حلية يف �لبالد.

قدم حزب جبهة �لتحرير �لوطني مقرتحات 
�مل�شروع  م�شودة  بخ�شو�س  ــادة  م م�شت101 

�لتمهيدي لتعديل �لد�شتور.
�أن  له،  بيان  يف  �الأربعاء  �أم�س  �الأفــالن،  و�أفاد 
وقيادة  و�إطار�ت  وهياكل  قو�عد  در�س  �حلزب 
�لد�شتور  لتعديل  �لتمهيدي  �مل�شروع  م�شودة 
وقدم مقرتحات م�شت جميع �الأبو�ب و�لف�شول 

و�ملحاور و�لديباجة.
باملبادئ  �ملعنون  �الأول  بالباب  يتعلق  فيما 
�أن  �حلــزب  �شجل  �ملجتمع،  حتكم  �لتي  �لعامة 
يوؤدي  خا�س  بنظام  �لبلديات  بع�س  تخ�شي�س 
�جلمهورية  مناطق  بني  �شلبي  متييز  �إىل  حتما 
م�شا�شا بوحدة منط  وي�شكل  بع�س  بع�شها على 
�ملبتغى  �لهدف  كان  و�إذ�  حتى  �لبلديات  ت�شيري 

هو مر�عاة �جلو�نب �ملالية �لبع�س منها.
�لتي  �لــتــعــديــالت  �لعتيد  �حلـــزب  ثمن  كما 

�حلقوق  بـــاب  يف  �ل�شياغة  جلــنــة  �أدرجــتــهــا 
و�جلماعية،  �لفردية  و�حلــريــات  �الأ�شا�شية 
بالتظاهر�ت  �ملتعلقة  بــالــتــعــديــالت  مــنــوهــا 
�لعمومية وتاأ�شي�س �جلمعيات و�إن�شاء �جلر�ئد 

مبجرد �لت�شريح.
و�أ�شار �لبيان ذ�ته �أن �الأفالن يحر�س دوما على 
بناء موؤ�ش�شات د�شتورية قوية تتمتع بال�شالبة 
و�ال�شتقاللية �لتي ت�شمن لها مو�جهة �الأعباء 

�جل�شيمة �مللقاة على عاتقها.
من  قلقه  عن  �لتحرير  جبهة  حــزب  ــرب  و�أع
حول  �لوطنية  �ل�شاحة  يف  �لــد�ئــر  �جلـــدل 
ق�شايا �لهوية و�لثو�بت �لوطنية مرجعا �شببه 
ــو�ردة  �ل بالتوجيهات  �لتقيد  وعــدم  �لتجاوز 
رئي�س  قبل  مــن  �ملوجهة  �لتكليف  ر�شالة  يف 
�جلمهورية �إىل جلنة تعديل م�شودة �لد�شتور.
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جراد ياأمر بتوفري املاء ال�شروب يف كل بلديات الوطن

حم�س تقرتح 240 تعديال على م�شودة الد�شتور

 كورونا ح�شد اأرواح عدد كبري
 من منت�شبي ال�شحة

الأفالن يقرتح تعديل 101 مادة
 من م�شودة الد�شتور
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رئي�ش ال�صلطة الوطنية امل�صتقلة لالنتخابات يك�صف..

ت�شجيل 365 اإ�شابة 
جديدة، 8 وفيات 
و143 حالة �شفاء

رئي�س اجلمهورية 
ي�شدر عفوا مبنا�شبة 

عيد ال�شتقالل

عدد  يف  جنونية  �أرقاما  �شطيف  والية  �شجلت، 
�إ�شابة   39 �أح�شت  �أيــن  �جلــديــدة،  �الإ�شابات 
�شاعة �الأخرية،  جديدة خالل �الأربع وع�شرون 
لتت�شدر قائمة �أكرث �لواليات ت�شجيال لالإ�شابات 

�جلديدة.
�لعا�شمة  �جلز�ئر  واليــة  �شجلت  جهتها،  من 
حالة   30 �شجلت  �أين  �لقلق  على  تبعث  �أرقاما 
حالة،   27 بـــ  تيبازة  ــة  والي تتبعها  جــديــدة، 
جديدة.  حالة   24 بـ  بومرد��س  والية  لتليها  
�إ�شابة   21 وباتنة  وهر�ن  والية  �أح�شت،  كما 
�إ�شابة،   20 بـ  وعنابة  ورقلة  تتبعها  جديدة، 
 48 �أ�ــشــل  مــن  واليـــات   12 ت�شجل  مل  حــني  يف 
لالإ�شابات  �الإجمايل  �لعدد  عليها  �ملوزع  والية 
�ي �إ�شابة جديدة خالل �الأربع وع�شرون �شاعة 
�جلديدة  �الإ�شابات  توزيع  يلي  وفيما  �الأخرية. 

على �لواليات �مل�شجلة بها وعددها 36 والية:
 ،33 �لعا�شمة:  �إ�شابة، �جلز�ئر   39 �شطيف: 
وباتنة:  وهر�ن،   ،24 بومرد��س:   ،27 تيبازة: 
�إ�شابة،   20 وعنابة:  ورقــلــة،  �إ�ــشــابــة،   21
 ،14 �لبليدة:   ،18 ق�شنطينة:   ،19 ــو�دي:  �ل
تلم�شان: 12، �أدر�ر: 11، تندوف: 9، تيزي وزو، 
و�شوق �هر��س: 8 �إ�شابات، عني �لدفلى، �لبويرة، 
جيجل : 7 �إ�شابات، �جللفة: 6 �إ�شابات، �ملدية، 
وغرد�ية:  �الأغــو�ط،  �إ�شابات،   5 ومترن��شت: 
�إ�شابات،   3 وتي�شم�شيلت:  بجاية،  �إ�شابات،   4
�إ�شابتني،   2 وب�شكرة:  تيارت،  بوعريريج،  برج 
�شيدي  مع�شكر، خن�شلة، تب�شة، م�شتغامن، ميلة، 

بلعبا�س، وقاملة: 1 �إ�شابة و�حدة.

وقع رئي�س �جلمهورية، عبد �ملجيد 
يت�شمن  رئــا�ــشــيــا  مــر�ــشــومــا  ــون،  ــب ت
�لذكرى  مبنا�شبة   عفو  ـــر�ء�ت  �إج

و�ل�شباب. �ال�شتقالل  لذكرى   58
وطبقا  �ملــر�ــشــوم  هـــذ�  ومبقت�شى 
للد�شتور، ي�شتفيد عفو� كليا للعقوبة 
�الأ�شخا�س �ملحكوم عليهم نهائيا عند 

تاريخ �إم�شاء هذ� �ملر�شوم.

�صت�صتاأنف بتاريخ 6 جويلية..

اإجراء  ''مو�سوع  اأن  عن  �سريف،  حممد  لالنتخابات،  امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  ك�سف 
ا�ستفتاء تعديل الد�ستور اأ�سبح من غري الأولويات يف هذه املرحلة''.

خم�ش واليات حت�صي 150 
اإ�صابة يف يوم واحد
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بعث �أم�س، و�يل باتنة، توفيق مزهود، بر�صائل تطمينية �إىل �صاكنة �لواليـة فيما يتعلق بالتد�بري �ملتخذة حل�صر فريو�س كورونا، فيما �أعاب باملقابل من 
ذلك ال وعي �لكثري من �ملو�طنني جتاه خطورة هذ� �لفريو�س و��صتهتارهم باالإجر�ء�ت �ملتخذة وقال �أن �جلهود �ملبذولة للتحكم يف �نت�صار �لفريو�س مهددة 

ب�صبب قلة �لوعي وال مباالة بع�س �لـمو�طنني.

�ل�صحية  �الأزمة  �لطرق �ال�صتثمار يف هذه  بكل  باتنة و�لذين يحاولون  بوالية  �لتجار  �أ�صباه  �لعديد من  �أثبتت جائحة كورونا، �صجع 
لتحقيق �أرباح �إ�صافية ولو على ح�صاب �صحة �ملو�طنني، وي�صعى �لعديد من �الأ�صخا�س ت�صويق مو�د غذ�ئية و�أخرى �صيدالنية بغ�س 
�لنظر عن تاريخ �إنتاجها و�صالمتها �ل�صحية، حيث مت �صبط �لع�صر�ت منهم يف حالة تلب�س لت�صويق مو�د غذ�ئية و��صعة �ال�صتهالك 

و�لتي �زد�د �لطلب عليها خالل �الأيام �الأخرية.

مرمي. ع

حفيظة. ب

ده�صته �صيارة طاردتها عنا�صر الدرك

وفاة طفل يف 
مطاردة "بولي�شية" 

باأولد عمــار!

م�شت�شفى باتنة ي�شتاأنف اإجراء العمليات اجلراحية

م�شتة "ال�شوا�شنية القنطا�س" ببولهليالت تعاين الإق�شاء والتهمي�س

العيادة متعددة اخلدمات تثري ا�شتياء ال�شكان

ي�ستكي �سكان م�ستة "ال�سوا�سنية القنطا�ص" 
واالإق�ساء  التهمي�ص  من  بولهليالت  ببلدية 
الذي طال جميع اأرجاء امل�ستة، واأكد ال�سكان 
باأن كل �سروريات احلياة غائبة وكل املرافق 
كارثية دون ترميم يف مقابل غياب  يف حالة 
ترابية  فالطرقات  التنموية،  للم�ساريع  تام 
الزمهم  الــذي  العط�ص  مع  م�ستمرة  واملعاناة 
الفالحني  معاناة  اإىل  باالإ�سافة  عقود،  منذ 
من انعدام الكهرباء يف م�ستثمراتهم الفالحية 
املدينة  غاز  يبقى  فيما  االرتوازية،  واآبارهم 

حلما يراودهم.
اأن  نيوز"  لـ"االأورا�ص  امل�ستة  �سكان  ــال  وق
كان  حيث  ترابية  ــت  والزال كانت  الطرقات 
الطريق  خــا�ــســة  تعبيدها  يــتــم  اأن  مــقــررا 
اأن ذلك مل  امل�ستة والبلدية غري  الرابط بني 
يحدث، باالإ�سافة اإىل اأزمة العط�ص الدائمة 
بال�سهاريج  اال�ستعانة  على  اأجربتهم  التي 

عدم  مل�سكلة  واأ�ساروا  القريبة،  االآبــار  ومياه 
اأن  حيث  الريفية  بالكهرباء  امل�ستة  ربــط 
جانب  من  منها،  ت�ستفد  مل  العائالت  اأغلب 
اأخر طالب �سكان امل�ستة ب�سرورة فتح املدر�سة 
االبتدائية املنجزة منذ �سنوات حتى يت�سنى 

م�سافات  قطع  وعدم  فيها  التمدر�ص  للتالميذ 
طويلة للدرا�سة،اإ�سافة اإىل ربط امل�ستثمرات 
بالكهرباء،  االرتــوازيــة  واآبــارهــم  الفالحية 
ال�سرف  لــقــنــوات  تــام  غــيــاب  اإىل  واأ�ـــســـاروا 

ال�سحي يف امل�ستة اإذا ي�ستعينون باحلفر.

تدين  من  �سالم  اأوالد  بلدية  �سكان  ي�ستكي 
اخلدمات املقدمة بالعيادة املتعددة اخلدمات 
"مل�سيل" التابعة للموؤ�س�سة العمومية لل�سحة 
بها،  املعدات  ونق�ص  جا�سر  عني  اجلوارية 
املخت�سة  ال�سلطات  املواطنون  ينا�سد  حيث 
ب�سرورة ترقيتها وجتهيزها ب�ستى الو�سائل 
اأجنحة  وفتح  الالزمة،  الطبية  واالأجهزة 

وم�سالح طبية اأخرى  كم�سلحة التوليد.
اأن  نيوز"،  "االأورا�ص  لـ  املعنيون  واأكـــدت 
الوايل ال�سابق وعد بتجهيز العيادة ب�سيارة 
لتكون  كامل  ب�سكل  واإعادة ترميمها  اإ�سعاف 
الوعود مل  لكن  لها،  التوجه  ي�ستحق  وجهة 
يكن  فلم  الرتميم  اأما  تنحيته،  بعد  جت�سد 

ال�سكان  و�سفه  حيث  املطلوب  امل�ستوى  يف 
بـ"الكارثة" اأما االأمور االأخرى التي حتدثوا 
امل�سوؤولني  عليها  وتغا�سى  ن�سيت  فقد  عنها 
العيادة  باأن  واأكدوا  املواطنني،  كالم  ح�سب 
قدمية جدا وال تتوفر على جتهيزات كافية 
حيث يتم باال�ستعانة بدار احل�سانة للعالج 
واأ�ساروا باأنها ال ت�سلح للعمل نهائيا بالرغم 
من كونها جديدة لكن لي�ست مب�ستوى عيادة 
ويطالب  الطبية،  االأجهزة  ب�ستى  جمهزة 
اإ�سعاف  �سيارة  بتوفري  ال�سلطات  ال�سكان 
جديدة واإعادة ترميم ما مت ترميمه ب�سكل 

كارثي واإ�سافة جتهيزات طبية كافية.

الواقعة  عبا�ص  اأوالد  م�ستة  �سكان  اأعــرب  
بلدية  مــن  كليومرت   15 يــقــارب  مــا  بعد  على 
ا�ستيائهم  عن  باتنة،  بوالية  الطاقة  وادي 
وتذمرهم ال�سديدين من غياب التكفل امللحوظ 

بان�سغاالتهم املطروحة منذ عدة �سنوات.
وي�ستكي ال�سكان من انعدام �سروريات احلياة 
باملنطقة وهو ما �ساعف معاناتهم بالنظر اإىل 
حاجتهم اإىل عديد امل�ساريع التنموية التي من 

�ساأن جت�سيدها ح�سب ما اأكد هوؤالء رفع الغنب 
عنهم.

امل�ستة  �ساكني  مطالب  راأ�ـــص  على  وجـــاءت 
تزداد  الــذي  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  ربطهم 
اأين  ال�ستاء،  ف�سل  مع  اإليه  املا�سة  احلاجة 
املعاناة مع رحلة  اأ�سد  باأنه يعانون  اأكد هوؤالء 
البحث عن قارورة غاز البوتان  وذلك الأهمية 

هذه املادة الطاقوية يف حياتهم اليومية.

م�سكل  اإىل  ال�سكان  تطرق  ــر  اآخ جانب  مــن 
ال�سري  التهيئة وهو ما جعل من حركة  انعدام 
من  املتمدر�سني  حتى  وحــرم  ال�سعب  بــاالأمــر 
االأخرى  زادت هي  التي  املدر�سي  النقل  و�سائل 

من جحيم املعاناة التي يعي�سه هوؤالء.
املنطقة  منه  ا�ستفادت  ما  اإىل  ال�سكان  واأ�سار 
من م�ساريع تنموية على غرار توفر الكهرباء 
واالآبار االرتوازية وهو الو�سع الذي ا�ستح�سنه 

كانوا عليها  التي  معاناتهم  اإىل  بالنظر  هوؤالء 
يف ال�سابق.

ال�سروريات  اإىل  امل�ستة  افــتــقــار  ظــل  ويف 
ال�سالف ذكرها ينا�سد ال�سكان اجلهات املعنية 
على  جت�سيدها  الأهمية  ملا  مطالبهم  يف  النظر 
ب�سكل  التي تالقيهم  وال�سعوبات  الواقع  اأر�ص 
التي وجب  امل�ساكل  اأجل جتاوز هذه  يومي من 

بح�سبهم التكفل االأمثل بها.

لفظ طفل ال يتجاوز عمره 12 �سنة اأنفا�سه 
عمار  اأوالد  ببلدية  االأول  اأمــ�ــص  االأخـــرية 
اأن ده�سته  اأق�سى جنوب باتنة بعد  باجلزار 
هيليك�ص"  "تويوتا  ــوع  ن مــن  نفعية  �سيارة 
اأردته قتيال يف عني املكان، وذلك اإثر مطاردة 
الوطني  الــدرك  م�سالح  طرف  من  بولي�سية 

ل�ساب متورط يف اإحدى الق�سايا.
على  كان  ال�سحية  فاإن  عيان  �سهود  وح�سب 
ت�سري  ب�سيارة  ليتفاجاأ  هوائية  دراجــة  منت 
لت�سطدم  نحوه  متوجهة  جنونية  ب�سرعة 
به وت�سع حدا حلياته، ويذكر اأن املت�سبب يف 
هذا احلادث يف حالة فرار فيما فتحت م�سالح 
الدرك الوطني حتقيقا حول مالب�سات وقوع 

احلادث.
من  الكثري  عمار  اأوالد  بلدية  و�سهدت  هذا   
جل  كان  االأخرية  ال�سنوات  يف  املرور  حوادث 
الزهور،  عمر  يف  اأبــريــاء  اأطــفــال  �سحاياها 
واملارة  ال�سائقني  التزام  ي�ستدعي  ما  وهــذا 
يف  وال�سري  القيادة  خــالل  ــذر  واحل احليطة 
كما  احلـــوادث  هــذه  مثل  لتفادي  الطرقات 
اجلهات  وتدخل  االعتبار  بعني  اأخذها  يجب 
املرورية  املجازر  لهذه  حل  الإيجاد  الو�سية 
التي حت�سد ع�سرات االأرواح وتت�سبب يف كثري 

من االأحيان يف عاهات م�ستدمية.

الطبية  و�سبه  الطبية  الــفــرق  اأن  واأ�ــســافــت 
كبري  بحذر  تعمل  العمليات  تلك  على  القائمة 
من  التاأكد  يتم  حيث  كورونا  فريو�ص  من  خوفا 
حتاليل  عرب  �سواء  بكورونا  املري�ص  اإ�سابة  عدم 
ال�سكانري اأو املخربية، ناهيك عن �سرورة ارتداء 

االألب�سة الواقية، كما اأن اال�ستئناف ي�سمل حاالت 
معدودة فقط ال تتعدى عمليتني اأو ثالثة ب�سبب 
كورونا،  فريو�ص  فر�سها  التي   ال�سحية  الظروف 
ومنع الزيارات من طرف االأهل واإن مت ال�سماح بها 

فهي خا�سعة ل�سروط واحتياطات م�سددة.

اجلــراحــيــة  الــعــمــلــيــات  اأن  ــر  ــذك ــال ب جــديــر 
الفرتة  طــوال  نهائيا  تتوقف  مل  االإ�ستعجالية 
امل�ست�سفى اجلامعي، كما مت  املا�سية على م�ستوى 
بالتن�سيق مع مركز مكافحة  العديد منها  اإجراء 

ال�سرطان.

بعد توقف دام ثالثة اأ�ضهر

عط�س وغياب الكهرباء واهرتاء الطرقات
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وح�سب ال�سكوى التي تلقتها "االأورا�ص 
نيوز" من طرف ال�سكان، فاإنهم يعي�سون 
�سنوات  طيلة  جـــدا  �سعبة  مــعــانــاة 
"الفلرت"  امل�سفاة  واأن  خا�سة  عــدة، 
اأن  م�سيفني  ال�سكنات،  نحو  متجه 
املت�ساعدة  النخالة  وبقايا  الغبار 
على  خطرا  تعترب  املطاحن  هــذه  من 
اأمرا�ص  يف  وت�سببت  املواطنني  �سحة 
مر�سى  على  خا�سة  عديدة،  تنف�سية 
لتبقى  احل�سا�سية،  من  يعانون  الذين 
معاناة ال�سكان الع�سرية م�ستمرة حيث 
حقيقي  جحيم  اإىل  حياتهم  حولت 
اأجربوا على حتمل عواقبها الوخيمة 
اأنهم  قائلني  احلي،  من  الرحيل  وكذا 
عدم  ب�سبب  ت�سيري  ل�سوء  �سحايا 

للمخلفات  امل�سوؤولة  اجلهات  درا�سة 
الواقعة  املطاحن  هــذه  عن  املرتتبة 
ذات  ويف  ال�سكانية،  التجمعات  و�سط 
اأن هذه  املت�سررين  اأحد  اأفاد  ال�سياق، 
�سبابيك  فتح  من  حرمتهم  الو�سعية 
عرب  تدخل  النخال  هذه  الأن  املنازل، 
اأثاث  كافة  وتغطي  النوافذ  فتحات  
التنظيف  مــن  �سئموا  واأنــهــم  املــنــزل، 

امل�ستمر لهذه االأخري.
من جهته، يطالب املعنيون من امل�سالح 
حد  لو�سع  التدخل  �سرورة  الو�سية 
ملعاناتهم، وتغيري اجتاه امل�سفاة بعيدا 
و�سائل  ا�ستعمال  اأو  م�ساكنهم،  عــن 
هذا  الإنـــهـــاء  حــديــثــة  تكنولوجية 
امل�سكل الذي الزمهم ل�سنوات عديدة.

اأبدى العديد من قاطني دوار اوالد عواج 
ا�ستياءهم  باتنة  والية  يف  املعذر  ببلدية 
ــ�ــســروب عن  ـــاء ال ــن غــيــاب امل الــ�ــســديــد م
تقريبا  يوما   15 من  اأكرث  منذ  حنفياتهم 
اأين بات الو�سع ح�سبهم ال يحتمل خا�سة 
الكبري  االرتفاع  ب�سبب  الفرتة  هذه  خالل 

يف درجات احلرارة.
وح�سب ذات امل�ستكني اأن اأ�سحاب االأرا�سي 
ناجم  كبري  �سغط  من  يعانون  الفالحية 
باتت  التي  اأرا�سيهم  ل�سقي  املاء  عن غياب 
على  الو�سع  ا�ستمر  اإن  باجلفاف  مهددة 
ال�ساأن  يف  م�سيفني  ـــرى،  اأخ الأيـــام  حاله 
نف�سه اأنهم تقدموا ب�سكوى كتابية للجهات 
حيث  املــيــاه،  وحــدة  راأ�سها  وعلى  املعنية 
املعنية  اجلهات  على  ح�سبهم  ي�ستوجب 
التدخل يف اأقرب االآجال كون الو�سع بات 

فقط  يعتمدون  اإذ  حقيقية،  بكارثة  ينذر 
احتياجاتهم  تلبي  ال  التي  ال�سهاريج  على 
التي  احليوية  املـــادة  لهذه  ومتطلباتهم 
تزداد خالل ف�سل ال�سيف، كما تقدم ذات 
البلدية  لرئي�ص  ب�سكوى  اأي�سا  ال�سكان  
املــاء  مل�سكل  م�ستعجل  حــل  و�ــســع  ق�سد 
الذي بداأ ياأخذ اأبعادا اأخرى على م�ستوى 
بلديتهم �سيما واأن قاطنيها هددوا بتنظيم 
االأو�ساع  ا�ستمرت  اإن  احتجاجية  وقفة 

على حالها.
وعلى  عـــواج  والد  دوار  �سكان  وينتظر 
التابعة  املناطق االأخرى  العديد من  غرار 
املحلية  ال�سلطات  تدخل  املعذر  لبلدية 
تدخل  وكذا  البلدية  رئي�ص  راأ�سها  وعلى 
م�سكل  من  للحد  التدخل  املعنية  اجلهات 

غياب املاء ال�سروب.

مواطنون ي�شتكون من الغبار 
الناجم عن وحدة مطاحن الأورا�س

دوار اأولد عواج  باملعذر دون
 ماء منذ 15 يوم

نقائ�س تنموية باجلملة يف م�شتة اأولد عبا�س بوادي الطاقة

��صتاأنف �مل�صت�صفى �جلامعي بن فلي�س �لتهامي بباتنة، �لعمليات �جلر�حية تدريجيا وذلك بعد توقف د�م 3 �أ�صهـر، وك�صفت م�صادر ��صت�صفائية، 
�أن �لعمليات �جلر�حية �لتي مت ��صتئنافها يف خمتلف �الأق�صام �جلر�حية، ت�صمل جر�حة �الأطفال، �لعيون وحتى �لكلى وغريها.

طالبوا اجلهات املعنية باإيجاد حل

االأزمة اأثرت على االأرا�صي الفالحية

طالبوا بتوفري الغاز الطبيعي وتهيئة الطرقات

يعي�س �صكان حي �ملحطة بوالية باتنة، يف و�صعية مزرية ت�صببت فيها مطاحن �الأور��س 
باتنة، وذلك لتطاير �لنخالة و�لغبار �لناجت عن طحن �لقمح، �الأمر �لذي �أثار حفيظة �ل�صكان 
خا�صة �لذين يقطنون ور�ء �ملوؤ�ص�صة �ملعنية، كون �لغبار �ملت�صاعد دقيق ومرئي  وت�صبب 

يف �أمر��س �حل�صا�صية و�لربو لقاطني �حلي.
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خن�شـــــلة

�شطيـــف
مت �أم�س بوالية خن�صلة، �تخـاذ عدة قر�ر�ت بعد �جتماع خلية �أزمة تف�صي فريو�س كورونا من �أجل ح�صر �نت�صار �لوباء �لذي 

ال يز�ل يح�صد �صحاياه ب�صبب ��صتخفاف �ملو�طنني وعدم �لتقيد باإجر�ء�ت �لوقاية.

هذا وقد تقرر غلق  االأ�سواق االأ�سبوعية 
من  التكثيف  مع  موؤقتا  املا�سية  واأ�سواق 
املحالت  م�ستوى  على  الــرقــابــي  العمل 
التجارة  م�سالح  طــرف  مــن  الــتــجــاريــة 
ومــ�ــســالــح االأمـــــن والــتــطــبــيــق الــ�ــســارم 
القانونية كالغلق  لالإجراءات والعقوبات 
الفوري وردع كل �سلوك خمالف للقوانني 
اتخذت  كما  بها،  املعمول  والتنظيمات 
التجار  ــزامــيــة  اإل مــن  الــتــدابــري  عــديــد 
التجاري  ن�ساطهم  طبيعة  كـــان  مهما 
الوقاية  لــربوتــوكــوالت  االمــتــثــال  اإىل 
القناع،  ارتداء  فر�ص  �سيما  وال  ال�سحية 
التباعد اجل�سدي، واحلظر التام الأي نوع 
تنظيم  ال�سيما  العائلية  التجمعات  من 
االأعرا�ص، الزواج، اخلتان وكذا جتمعات 

العزاء.
ودعت جميع ال�سلطات على راأ�سها امل�سالح 
من  الوثائق  �سحب  �سرورة  اإىل  االأمنية 

مواكب  يف  امل�ساركني  ال�سيارات  �سائقي 
اأ�سحاب  من  االعتماد  و�سحب  الــزفــاف، 
على  يتحايلون  الذين  احلفالت  قاعات 
القانون ق�سد تنظيم احلفالت واالأعرا�ص 
�سائقي  على  الرقابة  عملية  وتكثيف 

للتدابري  �سيارات االأجرة عند خمالفتهم 
الوقائية ال�سيما فيما تعلق بعدد الزبائن 
من  والتكثيف  الــواقــي،  القناع  وارتـــداء 
مب�ساركة  والتح�سي�ص  ــالم  االإع عمليات 

جميع القطاعات.

بوزيدي  علي  خن�سلة  واليــة  وايل  اأعطى 
بقطاع  اخلا�سة  ال�سارمة  التعليمات  عديد 
ــن اأجـــل حت�سني  املـــــوارد املــائــيــة وذلـــك م
اأكــد  اأيـــن  لــلــمــواطــن،  العمومية  اخلــدمــة 
الك�سف  يف  باليقظة  التحلي  �سرورة  على 
االختالالت  معاجلة  يف  وال�سرعة  والتبليغ 
ب�سكل  التاأثري  �ساأنها  من  التي  والتذبذبات 
والــتــوزيــع  الــتــمــويــن  عملية  عــلــى  �سلبي 

املت�ساوي للمياه ال�ساحلة لل�سرب.
تبليغ  ــى  عــل ــيــة  ــو�ــس ال اجلـــهـــات  ودعــــى 
املواطنني بالربنامج اليومي لعملية التوزيع 

ت�سكيل  االأحياء وكذا �سرورة  عرب خمتلف 
ال�سكان  تزويد  عملية  ملتابعة  يقظة  جلان 
والبلديات  الــدوائــر  روؤ�ــســاء  تكليف  وكــذا 
والقطاعات املعنية ب�سمان املناوبة، اإ�سافة 
بتزويد  املكلفة  ال�سهاريج  مراقبة  اإىل 
ال�سكان باملياه من خالل مراقبة م�سدر املياه 
عن  املتنقلة  االأمرا�ص  لظهور  تفاديا  وذلك 
كما  امل�ستهلك،  �سحة  وتهديد  املياه  طريق 
اأ�سار اإىل �سرورة القيام بحمالت حت�سي�سية 
ال�سهاريج  عرب  للمياه  الناقلني  للمواطنني 
عليها  املن�سو�ص  االإجــــــراءات  واحــــرتام 

قانونا.
اجتماع  عقد  بعد  التعليمات  هذه  وجاءت 
مع خمتلف ال�سلطات املعنية من اأجل تن�سيب 
ال�ساحلة  بــاملــيــاه  الــتــزويــد  ملتابعة  ــان  جل
لل�سرب والوقاية من االأمرا�ص املتنقلة عرب 
املياه وحت�سني اخلدمات املقدمة للمواطن يف 
قطاع املوارد املائية، ويف هذا ال�سياق اأعدت 
فيها   واأح�ست  درا�ــســة  للمياه  اجلزائرية 
خمتلف  عرب  ال�سوداء  النقاط  من  العديد 
التكفل بها يف برنامج  �سيتم  االأحياء والتي 

ا�ستعجايل.

املدنيني  املهند�سني  نقابة  قــررت 
مقاطعة  عنابة  لوالية  املعتمدين 
مل�ساريع  املدنية  الهند�سة  درا�سات 
عقد  اإىل  تخ�سع  ال  التي  البناء 
�ساحب  وبني  بينهم  يربط  مبا�سر 
مهنة  تنظيم  بهدف  وهدا  امل�سروع 
على  والق�ساء  املدنية  الهند�سة 
�سانها  من  التي  التجاوزات  بع�ص 
�سالمة  عــلــى  �سلبا  تنعك�ص  اأن 
املن�ساآت والبيانات وبالتايل �سالمة 

املواطن.
حتوز  التي  البيان  ن�ص  وح�سب 
منه،  ن�سخة  على  نيوز"  "االأورا�ص 
اأن قرار املقاطعة يتجلى يف امتناع 
على  املعتمدين  املدنيني  املهند�سني 

املدنية  الهند�سة  بدرا�سات  القيام 
التي ال تخ�سع  لعقد ت�سيري م�سروع 
يربط بينهم وبني �ساحب امل�سروع  
الهند�سة  مهنة  تنظيم  ــع   ــداف ب
ع�سوائية  على  والق�ساء  املدنية 
درا�سات الهند�سة املدنية  للم�ساريع 
تعترب  والتي  الوطني  الــرتاب  عرب 
الــ�ــســبــب الــرئــيــ�ــســي يف االإخــــالل 
الت�سدي  وكـــذا  املــبــاين   ب�سالمة 
واإق�ساء مكاتب  وحماربة  تهمي�ص 
درا�ـــســـات الــهــنــد�ــســة املــدنــيــة من 
البناء  قطاع  �سفقات  يف  امل�ساركة 
تتنافى   �سروط  دفاتر  خــالل  من 
العمومية  ال�سفقات  قــانــون  مــع 
الوالئي   املكتب  تدخل  من  بالرغم 

ــالت  ــس ــرا� لــلــنــقــابــة مـــن خـــالل امل
يف  الفو�سى  عــن  ف�سال  والــطــعــون  
الدرا�سات الهند�سة املدنية مل�ساريع 
املجال  ف�سح  وبالتايل  البناء  قطاع 
املــدين  املــهــنــد�ــص  �سفة  النــتــحــال 
منتهية  اأختام  با�ستعمال  املعتمد 
ال�سالحية معرو�سة للبيع وال�سراء 
وبالتايل التهرب ال�سريبي ورداءة 
ظهر  وقد  والعمران  البناء   منتوج 
وعرب  عنابة   واليــة  يف  جليا  ذلك 

الرتاب الوطني .
املقاطعة  قــرار  املعنيون  واعترب 
اأ�سبح الزاميا  و �سرورة  للدعوة اإىل 
تطبيق قوانني ال�سفقات العمومية 
ــع املــقــاطــعــون يف  ــاب املــخــرتقــة وت

بيانهم قائلني "اأن  دوافع املقاطعة 
املحلية  امل�سالح  التزام  عدم  اأي�سا 
بقانون  والعمران  ال�سكن  لـــوزارة 
خالل  ــن  م العمومية  ال�سفقات 
عنه،  ينتج  حيث  ال�سروط  دفاتر 
من  املعماري  املهند�ص  مع  التعاقد 
اأجل القيام مبهام غري مرخ�ص فيها 
وهذا يتنافى مع املر�سوم رقم 68-
املعماري  املهند�ص  وجلــوء    652
املهند�ص  مــع  الــ�ــســوداء  للمناولة 
الهند�سة  لدرا�سة  املعتمد  املــدين 
املدنية، باالإ�سافة اإىل غياب حلقة 
�سرورية يف �سل�سلة ت�سيري امل�سروع 
طرف  مــن  ال�سالحيات  يف  وخلط 

�ساحب امل�سروع".

يف ظل ارتفاع حالت الإ�ضابة بكورونا

كبدت الفالحني والتجار خ�ضائر كبرية

ا�ضتهلك قرابة 19 مليار �ضنتيم

ا�ضتفاد منها قاطني حي القنطرة ببلدية �ضيدي عمار

بعد الرتفاع الكبري يف عدد حالت الإ�ضابة
مغلق منذ 18 �ضنة

تدر�ص ال�سلطات املحلية لوالية �سطيف 
بع�ص  على  الكلي  احلجر  فر�ص  اإمكانية 
املناطق االأكرث ت�سررا من فريو�ص كورونا 
وهذا على �سوء االأرقام االأخرية حلاالت 
االإ�سابة والتحقيقات الوبائية من طرف 
هذا  وجــاء  املخت�سة،  الــوزاريــة  اللجان 
طرف  من  ال�سادرة  التعليمة  بعد  القرار 
والتي  جــراد  العزيز  عبد  االأول  الوزير 
اأجل  من  االأخ�سر  ال�سوء  الــوالة  منحت 
من  املت�سررة  املناطق  على  احلجر  فر�ص 

الفريو�ص.
من  اجلنوبية  املناطق  بع�ص  وحتــولــت 
كورونا  فريو�ص  النت�سار  بوؤر  اإىل  الوالية 
وعني  وملان  عني  دوائر  مع  احلال  هو  كما 
يف  ملحوظ  تراجع  مقابل  يف  وهــذا  اأزال 
تبقى  حني  يف  بالعلمة،  االإ�سابة  حاالت 

االإ�سابة  حـــاالت  مــن  االأكــــرب  الن�سبة 
جعل  الذي  االأمر  وهو  الوالية،  بعا�سمة 
اإجراءات  اتخاذ  تقرر  املحلية  ال�سلطات 
�سارمة ال�سيما يف ظل الزيادات القيا�سية 
ــوع  ــب ــس ـــابـــات خـــالل االأ� يف عـــدد االإ�ـــس

اجلاري.
ومن جانب اأخر عمدت ال�سلطات الوالية 
عرب  املوا�سي  اأ�ــســواق  غلق  اإىل  ب�سطيف 
يف  االأمــر  اقت�سر  اأن  بعد  البلدية  تــراب 
البداية على االأ�سواق املوجودة بالدوائر 
الكبرية، كما قام الوايل نهار االأم�ص خالل 
اإىل بلدية مزلوق باتخاذ  زيارة تفقدية 
املطاعم  لبع�ص  الفوري  الغلق  اإجــراءات 
التي كانت متار�ص ن�ساطها ب�سورة عادية 
بالنظر لعدم التزام اأ�ساحبها باإجراءات 

الوقاية.

والية  بلديات  من  العديد  �سكان  عانى 
من  الــفــارطــني  الــيــومــني  خــالل  �سطيف 
الكهربائي  للتيار  املتكررة  االنقطاعات 
اأثار  الذي  االأمر  وهو  متباينة،  ولفرتات 
امتعا�ص ال�سكان خا�سة اأنها املرة االأوىل 
االنقطاعات  هذه  مثل  فيها  حت�سل  التي 

منذ مدة.
املواطنني  على  املــعــانــاة  تقت�سر  ومل 
الذين  الفالحني  اإىل  تعدتها  بل  فح�سب 
هــذه  ب�سبب  كــبــرية  خــ�ــســائــر  تــكــبــدوا 
ت�سببت  والــتــي  املــتــكــررة  االإنــقــطــاعــات 
ال�سقي  يف  امل�ستعملة  املعدات  تعطل  يف 
�سقي  من  متكنهم  عــدم  عن  ف�سال  وهــذا 
هــذه  نتيجة  الــزراعــيــة  مــ�ــســاحــاتــهــم 

موجة  مــع  تزامنت  التي  االإنــقــطــاعــات 
احلر ال�سديدة التي تعرفها الوالية.

ومن جانبهم فاإن التجار وخا�سة اأ�سحاب 
ت�سرروا  الغذائية  املـــواد  بيع  حمــالت 
بعد  ال�سيما  الو�سعية  هــذه  مــن  كثريا 
تلف بع�ص املواد الغذائية نتيجة تعطل 
املربدات، ورغم الوعود املقدمة من طرف 
بتفادي  �سونلغاز  موؤ�س�سة  على  القائمني 
االنقطاعات خالل مو�سم ال�سيف احلايل 
الرياح  اأدراج  ذهبت  الوعود  هذه  اأن  اإال 
خالل الفرتة احلالية وهذا يف وقت ياأمل 
فيه املواطنون يف معاجلة اخللل احلا�سل 

لتفادي مثل هذه االنقطاعات م�ستقبال.

بن  غابة  من  وا�سعة  م�ساحات  حتولت 
�سطيف  والية  �سرق  العلمة  ببلدية  بلة 
الذين  للمنحرفني  مف�سلة  وجهة  اإىل 
الغابة وهو االأمر الذي  عاثوا ف�سادا يف 
مت  التي  االأعمال  كل  تخريب  يف  ت�سبب 
الغابة  تهيئة  م�سروع  �سمن  اإجنــازهــا 
غالف  البلدية  ميزانية  كلف  والـــذي 
مايل �سخم ناهز 19 مليار �سنتيم، حيث 
للتخريب  املــرافــق  مــن  الكثري  تعر�ست 
والتحطيم قبل ال�سروع يف ا�ستغالل هذا 

امل�سروع.
جــاورهــا  ومـــا  العلمة  �ــســكــان  وانــتــظــر 
ليكون  طويلة  �سنوات  منذ  امل�سروع  هذا 
مبثابة املتنف�ص لهم يف ظل قلة امل�ساحات 
اخل�سراء بالبلدية اإال اأن اأيدي التخريب 
امتدت اإىل هذه الغابة التي باتت مرتعا 
االأو�ساخ  لرمي  مكانا  واأي�سا  للمنحرفني 
غياب  يف  املواطنني  طرف  من  والنفايات 

الرقابة من اجلهات املعنية.
يف  ممثلة  املحلية  لل�سلطات  وبالن�سبة 
التخريب  اأن  ترى  فاإنها  البلدي  املجل�ص 
الرتفيهية  املــرافــق  لــه  تعر�ست  الــذي 
له  يــكــون  لــن  املــ�ــســروع  ــذا  ه يف  املنجزة 
ال�سركة  اإلــزام  هو  وال�سبب  كبري  تاأثري 
كل  اإ�سالح  ب�سرورة  باالأ�سغال  املكلفة 
يتم  مل  املــ�ــســروع  لكون  تخريبه  مت  مــا 
رئي�ص  وح�سب  االآن،  حد  اإىل  ت�سليمه 
بلدية العلمة توفيق ح�ساين فاإن امل�سروع 
�سيتم منح ا�ستغالله ملوؤ�س�سة عمومية يف 
مينع  القانون  لكون  وهذا  التاأ�سي�ص  طور 
املرافق  بتاأجري  البلدية  م�سالح  قيام 
املنجزة للخوا�ص، على اأن ت�سرع املوؤ�س�سة 
عملها  يف  بالت�سيري  املكلفة  العمومية 
خالل الفرتة املقبلة حيث �ستتوىل كراء 

املحالت وامل�ساحات للخوا�ص.

عنابة  وايل  اأمـــ�ـــص  ــبــاح  �ــس ـــرف  ـــس اأ�
اإعادة  عملية  على  برميي  الدين  جمال 
 1235 ح�سة  مــن  امل�ستفيدين  اإ�سكان 
بحي  االإيــجــاري  العمومي  ب�سيغة  �سكن 

القنطرة ببلدية �سيدي عمار.
ومت  ترحيل العائالت املعنية يف ظروف 
اجلديد  احل�سري  القطب  اإىل  عادية 
�سكن   250 بح�سة  عمار  �سيدي  لبلدية 
ال�سكن  على  الق�ساء  اإطــار  يف  اجتماعي 
بلدية  مــن  امل�ستفيدين  لفائدة  اله�ص 
اأخــرى  �سكنية  ــدة  وح و985  احلــجــار  

لفائدة �سكان االأحياء الفو�سوية لبلدية 
�سيدي عمار.

اإ�سكان  اإعــادة  عملية  اأن  الــوايل   وقال 
احل�سري  بــالــقــطــب  ــة  عــائــل  1235
ظــروف  يف  متــت    " اجلديد"القنطرة 
جد عادية وهي العملية التي تندرج يف 
اإطار �سل�سلة العمليات التي انطلقت منذ 
بداية ال�سنة لرتحيل اأ�سحاب ال�سكنات 
اله�سة والفو�سوية، حيث مت ت�سخري كل 
الإجنــاح  واملعنوية  املــاديــة  االإمكانيات 

العملية.

ب�سبب االرتفاع الكبري يف عدد حاالت 
مبختلف  "كروونا"  بفريو�ص  االإ�سابة 
اأم  بوالية  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
العمال  ع�سرات  اأم�ص  طالب  البواقي، 
على م�ستوى م�سلحة اأ�سعة "ال�سكانار" 
مب�ست�سفيات اأم البواقي وعني البي�ساء 
وعني مليلة، ب�سرورة توفري لهم األب�سة 
ما  كافية،  باأعداد  واحلماية  الوقاية 
يوميا  األب�ستهم  لغ�سل  العمال  ا�سطر 
من  يتمكنوا  حــتــى  اجلــافــيــل  ـــادة  مب
واأن هذه  اأخرى، خا�سة  ارتدائها مرة 
مدة  تتعدى  اأن  ي�ستلزم  ال  االألب�سة 
لكن  فقط،  �ساعة   24 الـــ  ا�ستعمالها 
م�ستوى  على  الواقية  االألب�سة  انعدام 

جعلهم  اال�ست�سفائية  املــوؤ�ــســ�ــســات 
ذلك  ياأتي  اأ�سابيع،  منذ  ي�ستعملونها 
فو وقت �سجل ع�سرات االإ�سابات على 
مب�ست�سفى  الطبية  الطواقم  م�ستوى 
مليلة،  عني  مبدينة  عمريات  �سليمان 
مبدينة  �ــســالــح  زرداين  وم�ست�سفى 
تفاقم  يف  �ساهم  مــا  البي�ساء،  عــني 
الو�سع داخل قاعات العالج م فريو�ص 
االأجنحة  جتـــاوزت  اأيــن  "كورونا"، 
العدد  املــر�ــســى  با�ستقبال  اخلــا�ــســة 
اإ�سافية  اأ�سرة  جلب  مت  اأيــن  املعقول، 
العدد  ال�ستيعاب  العالج  قاعات  داخل 
يف  امل�ستبه  واحلــاالت  للمر�سى  الهائل 

اإ�سابتها بالفريو�ص.

عني  بلدية  ا�ستفادة  من  بالرغم 
من  الــبــواقــي،  اأم  بــواليــة  كر�سة 
جملة من امل�ساريع اخلا�سة بقطاع 
�سلت  لكنها  والريا�سة،  ال�سباب 
واإن  ال�سفهية،  الــوعــود  حبي�سة 
اآخر،  الإ�سعار  مغلقة  فهي  ج�سدت 
امل�سبح  م�ستوى  على  احلــال  وهــو 
البلدي ببلدية عني كر�سة واملغلق 
منذ اأزيد من 15 �سنة، بالرغم من 
املرفق  لهذا  البلدية  �سكان  حاجة 
خا�سة خالل ف�سل ال�سيف يف ظل 
والرتفيه  الت�سلية  مرافق  غياب 
مــا ا�سطر  املــديــنــة، وهـــو  ـــل  داخ
املدينة  اأطـــفـــال  مــن  الــعــ�ــســرات 
"�سد  مبحاذاة  لل�سباحة  للتوجه 
اأوركي�ص" والذي يعد خطر عليهم، 
ال�سياج  و�سع  مــن  بالرغم  ــك  وذل

ــد لكن  ــ�ــس ــى كــامــل حمــيــط ال عــل
للت�سل�سل  االأطــفــال  مينع  مل  ذلــك 
وال�سباحة به، وهو ما اأثار ا�ستياء 
ب�سرورة  مطالبني  املدينة،  �سكان 
اجنــاز  تخ�ص  مــ�ــســاريــع  ت�سجيل 
ك�سفت  وقــد  هــذا  بلدية.  م�سابح 
اأن  كر�سة،  عــني  ببلدية  م�سادر 
م�سروع اجناز م�سبح بلدي مبدينة 
التجميد  طالها  قــد  كر�سة  عــني 
املا�سية،  االأخرية  ال�سنوات  خالل 
اجناز  يف  االنــطــالق  يتوقع  فيما 
من  االنــتــهــاء  بعد  ــي  ــب اأومل م�سبح 
البطاقة  واجناز  الت�سجيل  عملية 
التقنية للم�سروع، وذلك بعد زوال 
الظروف اال�ستثنائية التي تعي�سها 
ملواجهة  ــوطــن  ال واليــــات  جميع 

جائحة "كورونا".

دخل اأم�ص الع�سرات من 
عمال �سركة �سفا اأورا�ص يف 

اإ�سراب عن العمل بكل من 
قاي�ص و�س�سار احتجاجا على 
عدم تلقيهم الأجورهم الأزيد 

من 03 اأ�سهر.
وتتخبط ال�سركة يف 

م�ساكل ال ح�سر نتيجة 
غياب ا�سرتاتيجية وا�سحة 
ح�سب هوؤالء العمال وعدم 

جت�سيد الوعود من طرف 
املدراء املتعاقبني على 
ت�سيري ال�سركة، ب�سبب 

غياب امل�ساريع املتعلقة بفتح 
امل�سالك واجناز املن�ساآت 

وعمليات حتويل اخل�سب 
مقارنة بال�سنوات املا�سية 

وهو ما جعل ال�سركة ح�سب 
املحتجني تدخل يف عجز 
مايل، �سّعب من ماأمورية 
العاملني بها نتيجة عدم 

تلقيهم ملرتباتهم  ال�سهرية.
ورغم  النداءات املتكررة 

والوقفات االحتجاجية اإال 
اأن احلال ازداد �سوءا وهو ما 

جعل غالبيتهم يدخلون يف 
اإ�سراب عن العمل، راف�سني 

العودة اإىل غاية اال�ستجابة 
ملطالبهم.

غلق الأ�شواق وحظر الأعرا�س بخن�شلـــة

تعليمات �شارمة لإنهاء العط�س والوقاية من الأمرا�س املتنقلة

نقابة  املهند�شني املعتمدين تقرر مقاطعة درا�شة امل�شاريع

نحو فر�س احلجر الكلي على بع�س 
اأحياء �شطيف

انقطاعات الكهرباء تزيد
 من معاناة �شكان �شطيف

م�شروع غابة بن بلة يتعر�س 
للتخريب قبل ا�شتغالله بالعلمة

ترحيل اأزيد من 1200 عائلة 
اإىل القطب احل�شري اجلديد

عمال م�شلحة الأ�شعة يطالبون 
بو�شائل الوقاية باأم البواقي

مطالب بفتح امل�شبح بعني كر�شة

عمال �شركة �شفا 
اأورا�س يدخلون 

يف اإ�شراب

حملياتاخلمي�س  22  يونيو  2970/ 02 جويلية   2020 املوافق لـ 11  ذو القعدة 051441
خلية الأزمة تتخذ عدة قرارات حل�ضر انت�ضار فريو�س كورونا

اأ�ضداها وايل الولية للم�ضوؤولني املحليني

ب�ضبب التجاوزات والتهمي�س والإق�ضاء

مل يتلقوا اأجورهم منذ 3 اأ�ضهر
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ح�ضب الوزير املنتدب املكلف باقت�ضاد املعرفة واملوؤ�ض�ضات النا�ضئة

وزير التجارة يوؤكد:

�لعمل  زيارة  خالل  �لتجارة  وزير  و�أو�شح 
و�لتفقد �لتي قادته لوالية برج بوعريريج 
�ل�شحية  بالتعليمات  �ل�شارم  �لتقيد  بــاأن 
�لوزير  تعليمات  تطبيق  على  و�حلــر�ــس 
�ل�شدد  هــذ�  يف  جــر�د  �لعزيز  عبد  �الأول 
حــرفــيــا مــن خـــالل �اللـــتـــز�م بـــاإجـــر�ء�ت 
من  �شيمكننا  �ل�شحية  �للجنة  وتعليمات 

جتاوز هذه �الأزمة.
ملديرية  �جلــديــد  للمقر  تد�شينه  ــدى  ول
�لرقابة  �أعــــو�ن  �لــوزيــر  نا�شد  �لــتــجــارة 
حملة  يف  ينخرطو�  باأن  �لتجارة  ملديريات 
بقوة  �ل�شحية  بالقو�عد  �اللتز�م  فر�س 
من �أجل �ل�شماح للمو�طنني باجتياز �شيف 
متو��شعة  �أجوركم  �أن  "�أعلم  قائال  مريح، 
لكن مهمتكم نبيلة وكبرية يف خدمة �ملو�طن 
و�لوطن و�أن تدخلكم �ل�شارم خالل �لع�شرة 
يف  �إيجابي  �أثــر  له  �شيكون  �لقادمة  ــام  �أي
�حلياة �ليومية للمو�طنني"، م�شدد� �ل�شيد 
كي  �لرقابة  ــو�ن  �أع على  باملنا�شبة  رزيــق 
مو�شحا  و�ــشــارمــا  حــازمــا  تدخلهم  يــكــون 
�ملحالت  لغلق  بال�شرورة  لي�س  عملهم  الأن 
�لتقيد  مع  فتحها  يف  يتمثل  بل  و�ملتاجر 
و�اللتز�م باإجر�ء�ت �لوقاية، م�شيفا باأنه 
�لن�شاطات  بع�س  بعودة  �ل�شماح  مت  حني 
�لتجارية و�خلدماتية موؤخر�، �شجل �رتفاع 
يف حاالت �الإ�شابة بفريو�س كورونا ولذلك 
ينبغي �أن يكون ن�شاط �أعو�ن �لرقابة فعاال 

لتجنب تكر�ر نف�س �ل�شيناريو.

زيارته  ��شتهل  قــد  �لتجارة  ــر  وزي ــان  وك
موؤ�ش�شة  بتفقد  بوعريريج  بــرج  لــواليــة 
�أ�شاد  حيث  �حلــلــويــات،  ل�شناعة  خا�شة 
وكــذ�  م�شتو�ها  على  �ملــبــذولــة  بــاجلــهــود 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �الإدمــاج  ون�شبة  �ملنتج  نوعية 
و�حدة  و�عتربها  باملائة   90 تبلغ  �لتي 
تقتحم  �أن  ��شتطاعت  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  من 
�الأ�شو�ق �الأوروبية بف�شل نوعية منتجاتها 
�ملكان  و�أ�شدى بعني  وكذ� مفخرة للجز�ئر، 
من  �ل�شادر�ت  حجم  لرفع  �لن�شائح  بع�س 
كالدول  �أخرى  دول  �أ�شو�ق  �خرت�ق  خالل 

�الأفريقية و�لعربية.
موؤ�ش�شة  بــزيــارة  �لتجارة  وزيــر  قــام  كما 
)غ�شاء  "�جليوممربين"  ل�شناعة  خا�شة 

ي�شتخدم  �لنفاذية  قليل  مبطن  �شناعي 
�جليوتقنية  �لتطبيقات  يف  و��شع  ب�شكل 
�الأوىل  تعترب  و�لبيئية(  و�لهيدروليكية 
�إىل  و�أ�شار  �أفريقيا،  م�شتوى  نوعها على  من 
مقبولة،  �ملوؤ�ش�شة  يف  ـــاج  �الإدم ن�شبة  �أن 
متمنيا رفعها، و�عترب كمال رزيق �ملوؤ�ش�شتني 
منوذجني لل�شركات �لناجحة و هما تلقيان 
كل �لدعم و�لت�شجيع لرفع حجم �ل�شادر�ت 

وتقلي�س فاتورة �ال�شتري�د.
خمرب  مبعاينة  �لتجارة  ــر  وزي قــام  وقــد 
ــع �لــغــ�ــس بــربج  ــم مــر�قــبــة �لــنــوعــيــة وق
ب�شرورة  تعليمات  و�أ�ــشــدى  بــوعــريــريــج 
�أقــرب  يف  �خلــدمــة  حيز  ليدخل  جتهيزه 

�الآجال.

باقت�شاد  �ملكلف  �ملنتدب  �لــوزيــر  ك�شف 
وليد،  يا�شني  �لنا�شئة،  و�ملوؤ�ش�شات  �ملعرفة 
عن �إطالق �شندوق وطني لتمويل �ملوؤ�ش�شات 

�لنا�شئة يف جماالت �البتكار قريبا.
وقال �لوزير �ملنتدب خالل زيارة عمل �إىل 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  �أن  بلعبا�س  �شيدي 
�ل�شندوق  هــذ�  بدخول  وعــد  تبون  �ملجيد 
�أجل  من  �لعاجل  �لقريب  يف  �خلدمة  حيز 
متويل �ملوؤ�ش�شات �لنا�شئة وتقدمي لها �لدعم 
�أن  �مل�شوؤول  مو�شحا  قانوين،  �إطار  يف  �ملايل 
يف  ركزت  �أ�شهر   6 منذ  �مل�شتحدثة  ــوز�رة  �ل
عملها منذ جانفي �ملا�شي على �إيجاد حلول 
لفائدة  مالئمة  �أكــرث  متويل  ال�شتحد�ث 
�ملوؤ�ش�شات �لنا�شئة يف �إطار قانوين ي�شمح لها 
من  مُتكنها  وت�شهيالت  مز�يا  باال�شتفادة من 
بعيد�  �لرثوة  وخلق  �البتكار  على  �لرتكيز 
و�لعر�قيل  �لبريوقر�طية  �أ�شكال  كل  عن 

�الإد�رية �لتي تعيق �نطالقها �لفعلي.
باقت�شاد  �ملكلف  �ملنتدب  �لــوزيــر  ولــفــت 
�شتكون  �لنا�شئة  �ملوؤ�ش�شات  �أن  �إىل  �ملعرفة 
�جلديد  �جلـــز�ئـــري  �القــتــ�ــشــاد  ــرة  ــاط ق

مربز�  �ملــعــرفــة،  على  مبنيا  �شيكون  �لــذي 
خلق  على  قـــادرة  �لنا�شئة  �ملوؤ�ش�شات  �أن 
جماالت  يف  ال�شيما  وجيز،  وقت  يف  �لــرثوة 
م�شتقبل  لها  �لتي  �ملختلفة  �لتكنولوجيا 
�لت�شدير  �إىل  �لتوجه  مــن  ميكنها  ــد  و�ع
كما  لالبتكار،  مهما  قطبا  �جلز�ئر  وجعل 
تعهد �ملتحدث باأن �لوز�رة �شُتكثف جهودها 
�لنا�شئة وفتح �ملجال  �ملوؤ�ش�شات  لدعم هذه 
�نق�شاء  بعد  فات  ما  كل  ال�شتدر�ك  �أمامها 

هذه �جلائحة.

اأكد وزير التجارة، كمال رزيق، من برج بوعريريج باأن التقيد واللتزام ال�سارم بالتعليمات ال�سحية ل
مدة اأ�سبوع اأو ع�سرة اأيام �سيمكننا من جتاوز جائحة كورونا.

ندوة  يف  حــر�ث  بــن  �ل�شيدة  وقــالــت 
تفقد  زيــــارة  هــامــ�ــس  عــلــى  �شحفية، 
بلديات  من  بعدد  لقطاعها  ومعاينة 
يف  �ــشــرعــت  م�شاحلها  ـــاأن  ب �لـــواليـــة، 
موؤ�ش�شات  مع  و��شعة  ��شت�شارة  عمليات 
�أملانية من �أجل جت�شيد م�شروع تنظيم 
كانت  �إذ  �لــنــفــايــات  �شعب  ــن  م عـــدد 
وذلــك  �لبال�شتيك  ب�شعبة  �لــبــد�يــة 
لقاء�ت  �ملا�شي  فيفري  �شهر  منذ  بعقد 
يف  خا�شة  متعاملني  مــع  ��شت�شارية 
�مل�شتعملة  �ملطاطية  �لعجالت  جماالت 
و�لــبــطــاريــات  �مل�شتعملة  و�لـــزيـــوت 
هذ�  يف  �لــوزيــرة  ـــرت  و�أق �مل�شتعملة، 
�لناجتة  �ل�شحية  �الأزمــة  بــاأن  �ل�شاأن 
مت�س  �لتي  كوفيد–19  جائحة  عــن 
تبع  وما  �لعامل  بلد�ن  و�شائر  �جلز�ئر 
هذ�  �إنت�شار  مكافحة  تد�بري  من  ذلك 
�لفريو�س �لتي متنع تنظيم لقاء�ت مع 
�ل�شركاء �ملعنيني يف �ملجال، قد ت�شببت 
جت�شيد  يف  ما  نوعا  وتاأخري  تعطيل  يف 

طموحات �لقطاع يف �ملجال.
تعلق  وفـــيـــمـــا  �أخــــــــرى،  جـــهـــة  مــــن 
حلماية  �لوطنية  باالإ�شرت�تيجية 
�لبيولوجي،  و�لتنوع  �لبيئية  �الأنظمة 
"ورقة �لطريق"  �أو�شحت �لوزيرة باأن 
مت�س  �الإ�ــشــرت�تــيــجــيــة  هـــذه  تنفيذ 
يبد�أ  �أن  على  �لقطاعات،  كل  وتعالج 
بالقطاعات  �لورقة  هذه  بنود  تنفيذ 
�حل�شا�شة �ملعر�شة �أكرث للمخاطر على 
للم�شنع  معاينتها  ولدى  �لغابات،  غر�ر 
للحر�رة  �لعازل  �الأجر  باإنتاج  �خلا�س 
�شرق   – تيجالبني  ببلدية  �لــكــائــن 
�لوالية – �أكدت �ل�شيدة بن حر�ث باأن 
�لو�شائل  كل  و�شعت  �لوز�رية  د�ئرتها 
ملر�فقة  ــاول  ــن ــت �مل يف  و�الإمــكــانــيــات 
نا�شئة  موؤ�ش�شات  هكذ�  مثل  وتزكية 
�شديقة  جمـــاالت  يف  تبتكر  و  تعمل 
��شتهالك  تقلي�س  �شاأنها  ومــن  للبيئة 

باملائة   40 �إىل  ت�شل  بن�شبة  �لطاقة 
يف �ل�شكنات.

حول  مطول  ل�شرح  ��شتماعها  وبعد 
بقور�شو  �لتقني  ــردم  �ل مركز  ن�شاط 
بنفايات  يتكفل  �لــذي   – �شماال   –
و�جلز�ئر  بومرد��س  من  بلدية   26
حيز  و�شع  على  و�إ�شر�فها  �لعا�شمة 
وردم  جلمع  �لثاين  للخندق  �خلدمة 
�الأول  �خلندق  �متالء  بعد  �لنفايات 
منذ عدة �شهور على م�شتوى هذ� �ملركز، 
�لعمل  بــاأن  حــر�ث  بن  �ل�شيدة  ك�شفت 
من  قطاعها  م�شتوى  على  حاليا  جــار 
�لردم  مر�كز  ت�شمية  ��شتبد�ل  �أجــل 
تثمني  مر�كز  �إىل  �لوطن  عرب  �لتقني 
هذ�  ويتما�شى  �ل�شلبة،  �لــنــفــايــات 
�لوزيرة،  ت�شيف  �لت�شمية،  يف  �لتغيري 
بتعميم  �ملتعلقة  �لقطاع  طموحات  مع 
عرب  �النتقائي  �لتقني  �لفرز  عمليات 
�لوطن وفق معايري و�ملتطلبات �لبيئية 
فتح  �لتقني(  )�لفرز  �شاأنه  من  حيث 
�لنا�شئة  �ملوؤ�ش�شات  لولوج  و��شعة  �أفاق 
عن  يرتتب  ومــا  �لــو�عــد  �ملــجــال  لهذ� 
�شغل  ومنا�شب  للرثوة  خلق  من  ذلــك 

متنوعة.
– �شرق �لوالية  وببلدية ر�أ�س جنات 
�جلديدة  باملحطة  توقفها  وعــنــد   -
 1131 بـــقـــدرة  ــاء  ــرب ــكــه �ل لــتــولــيــد 
ميغاو�ت �لتي دخلت حيز �خلدمة �شهر 
�لقطاع  وزيرة  �أ�شرفت   ،2019 جو�ن 
بني  ما  �شر�كة  �تفاقية  توقيع  على 
�جلنوبية،  كــوريــا  ــة  دول مــن  موؤ�ش�شة 
�ملحطة  هذه  �إجنــاز  على  �أ�شرفت  �لتي 
�شكاي"  "غرين  وموؤ�ش�شة  �لكهربائية، 
�ملعتمدة من طرف وز�رة �لبيئة بهدف 
كيميائية  ونفايات  مو�د  بنزع  �لتكفل 
�شائلة متو�جدة باأحو��س على م�شتوى 

هذه �ملحطة �جلديدة.
بتوقيع  �لوزيرة  �أ�شادت  وباملنا�شبة 
مبوجبها،  �لـــتـــي  ــة  ــي ــاق ــف �الت هــــذه 
ح�شبها، يتم �لتكفل ومعاجلة �لنفايات 
للمحطة  �خلطرية  �ل�شائلة  �ل�شناعية 
�ل�شر�كة  خالل  من  وذلك  �لكهربائية 
و�لتعاون مع موؤ�ش�شة نا�شئة جز�ئرية 

على مد�ر 12 �شهر� بد�ية من �ليوم .
كما تفقدت �لوزيرة بن حر�ث وحدة 
وتدوير  ور�شكلة  ال�شرتجاع  خا�شة 
�أوالد  ببلدية  �لبال�شتيكية  �لنفايات 
وعاينت   – �لــواليــة  ــرب  غ  – مو�شى 
للنفايات  �النتقائي  �لــفــرز  حــاويــات 
�ل�شلبة �ملن�شبة بو�جهة �لبحر ملدينة 
بــومــرد��ــس وتــكــرمي عــدد مــن عمال 
"مادينات" �لتابعة  مبوؤ�ش�شة  �لنظافة 

ملركز �لردم �لتقني بقور�شو.

اللتزام ال�شارم بتعليمات الوقاية لع�شرة اأيام 
ميكننا من جتاوز جائحة كورونا"

نحو اإطالق �شندوق وطني لتمويل املوؤ�ش�شات النا�شئة
 يف جمالت البتكار قريبا

ال�شروع يف تنظيم �شعبة
 النفايات البال�شتيكية 

اإقت�صاداخلمي�س  22  يونيو  2970/ 02 جويلية   2020 املوافق لـ 11  ذو القعدة 061441
اأعلنت وزيرة البيئة، ن�سرية بن حراث، اأم�س الأول، من بومردا�س باأن دائرتها الوزارية 

با�سرت منذ فرتة عملية جت�سيد م�سروع تنظيم �سعبة النفايات البال�ستيكية يف اإطار 
ال�سراكة مع موؤ�س�سات متخ�س�سة يف املجال من دول اأجنبية.

يف اإطار �ضراكة مع موؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة

بعدما  �أمــ�ــس،  �لنفط  �أ�شعار  �رتفعت 
�أظهر تقرير للقطاع �نخفا�س خمزونات 
�خلام يف �لواليات �ملتحدة �أكرث مما هو 
متوقع، ما ي�شري �إىل حت�شن �لطلب حتى 
�أنحاء  يف  ــا  كــورون فــريو�ــس  تف�شي  مــع 

�لعامل.
 31 برنت  �لعاملي  �لقيا�س  خــام  وز�د 
 41.58 0.8 باملئة �إىل  �شنتا ما يو�زي 
دوالر للربميل بحلول �ل�شاعة 07:32 
من  �أكرث  فقد  بعدما  �جلز�ئر  بتوقيت 
�خلام  وز�د  �لثالثاء.  يوم  باملئة  و�حد 
�الأمريكي 35 �شنتا ما يو�زي 0.9 باملئة 

�إىل 39.62 دوالر للربميل بعد خ�شائر 
�ل�شابقة. �جلل�شة  يف  باملئة   1.1

�لــبــرتول  معهد  مــن  بــيــانــات  ــرت  ــه �أظ
خمزونات  �أن  �لثالثاء  يوم  �الأمريكي 
�لواليات  يف  و�لبنزين  ــام  �خل �لنفط 
�لتوقعات  فاق  هبوطا  �شجلت  �ملتحدة 
�رتفعت  بينما  �ملــا�ــشــي،  �الأ�ــشــبــوع  يف 

خمزونات نو�جت �لتقطري.
مليون   8.2 �خلــام  خمزونات  وهبطت 
يف  بــرمــيــل  مــلــيــون   537 �إىل  بــرمــيــل 
�إىل  ت�شري  �ملحللني  توقعات  كانت  حني 

�نخفا�س قدره 710 �آالف برميل.

اأ�شعار النفط ترتفع
للمحروقات  �لوطنية  �ل�شركة  جــددت 
�شركة  مع  عقود   3 �أم�س،  "�شوناطر�ك"، 
�شنة  �إىل غاية  وذلك  "�إيني" �الإيطالية، 

.2049
�لغاز  بت�شويق  �لعقود  هــذه  و�شت�شمح 
�شركة  طــرف  مــن  �جلــز�ئــري  �لطبيعي 
حيث  �الإيطالية،  �ل�شوق  نحو  "�إيني" 
ت�شمل كل من حقول �أرهود 2، �شيف فاطمة 
2، باالإ�شافة �إىل حقل زملة �لعربي، كما 
على  �أي�شا  "�شوناطر�ك"  �شركة  وقعت 
�الإيطالية  �ل�شركة  مــع  تفاهم  مــذكــرة 
�مل�شرتك  �ال�شتثمار  بخ�شو�س  "�إيني" 

و��شتك�شاف �ملحروقات باجلز�ئر.
ويف هذ� �ل�شياق، �أكد وزير �لطاقة، عبد 
�ملجيد عطار، �أن جتديد جممع �شوناطر�ك 

"�إيني"  �الإيطالية  �ل�شركة  مع  لعقوده 
على  عطار  قائال  للبلدين،  مك�شب  يعترب 
هام�س توقيع جتديد �لعقود بني �لطرف 
�أنهم  ــطــايل،  �الإي و�ل�شريك  ــري  ــز�ئ �جل
�لطاقة  جمال  يف  معا  �لعمل  �شيو��شلون 

وذلك لفائدة وم�شلحة �لبلدين.
من جهته، قال �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
دي�شكالزي  كالوديو�  �الإيطالية"،  "�إيني 
�ل�شريك  مع  �لعمل  مو��شلة  قــررو�  �أنهم 
�جلز�ئري و�لبقاء يف �جلز�ئر، م�شري� �إىل 
جائحة  بعد  يــزوره  بلد  �أول  �جلز�ئر  �أن 
�أنهم  �الإيطايل  �مل�شوؤول  م�شيفا  كورونا، 
للغاز  �الإنتاج  م�شتوى  رفع  على  �شيعملون 
رغم �لظروف �ل�شعبة �لتي مير بها �لعامل 

ب�شبب جائحة كورونا.

�شوناطراك تزود اإيطاليا بالغاز
 اإىل غاية 2049



البحث عن
 "ثقاللت املال"...

 حني يختلط اجل�شع 
بحب املغامرة 

حذرت من اأن امل�ضاعدات باليمن على �ضفا النهيار ما مل يف املانحون بتعهداتهم على الفور

دعت اإليها الف�ضائل الفل�ضطينية مبدينة غزة، حيث رفع امل�ضاركون الأعالم الفل�ضطينية

مل  اأنها  اأم�ص،  املتحدة،  االأمم  اأعلنت 
اإجمايل  مــن  باملئة   40 �ــســوى  تت�سلم 

تعهدات املانحني الدوليني لليمن.
مكتب  عن  �سادر  تقرير  يف  ذلك  جاء 
ــوؤون  ــس ــ� ال لتن�سيق  ــدة  ــح ــت امل االأمم 
االأمم  وقــالــت  بــالــيــمــن،  االإنــ�ــســانــيــة 
558 مليون دوالر  اإنها ت�سلمت  املتحدة 
دوالر  مــلــيــار   1.35 ــل  اأ�ــس مــن  فــقــط، 
تعهد بها املانحون قبل نحو �سهر لدعم 
مو�سحا  باليمن،  االإن�سانية  اال�ستجابة 
مع  تتك�سف  اليمن  ماأ�ساة  اأن  التقرير 
االإن�سانية  االحتياجات  منو  ا�ستمرار 
اأموال وكاالت االإغاثة  تزامنا مع نفاد 
للحياة،  املنقذة  امل�ساعدات  لتمويل 
�سفا  على  باليمن  امل�ساعدات  اأن  م�سيفا 

بتعهداتهم  املانحون  يف  مل  ما  االنهيار 
من  باملئة   80 من  يقرب  ما  الفور،  على 
ال�سكان ال يزالون بحاجة اإىل امل�ساعدة 
التقرير  ــد  واأك واحلماية،  االإن�سانية 
 3.2 من  اأكرث  يحتاج  اليمن  اأن  االأممي 
اإن�سانية  كم�ساعدات  دوالر  مليارات 

خالل العام اجلاري 2020 .
موؤمتر  اأثــمــر  املــا�ــســي،  جـــوان  ومطلع 
ــانــحــني لــلــيــمــن، عــقــد يف الــريــا�ــص  امل
ال�سعودية  مـــن  بـــدعـــوة  ــا  ــي افــرتا�ــس
اإعــالن  عن  املتحدة،  االأمم  وم�ساركة 
جتاوزت  واإن�سانية  اإغاثية  م�ساهمات 

دوالر. مليار   1.35
اأن  من  ــرارا  م املتحدة  االأمم  ــذرت  وح
الغذائية،  امل�ساعدات  حجم  يف  النق�ص 

�سيزيد من �سبح املجاعة، يف ظل اعتماد 
تلك  على  اليمنية  الــعــائــالت  مــاليــني 

امل�ساعدات.
حربا  ال�ساد�ص  للعام  اليمن  وي�سهد 
االأزمات  اأ�سواأ  اإحــدى  اإىل  اأدت  عنيفة 
االإن�سانية بالعامل، حيث بات 80 باملئة 
م�ساعدات  اإىل  بحاجة  ال�سكان  مــن 
اإىل  املاليني  ال�سراع  ــع  ودف اإن�سانية، 
تعقيدات  من  ويزيد  املجاعة،  حافة 
امـــتـــدادات  ــه  ل اأن  الــيــمــن  يف  الـــنـــزاع 
ينفذ   ،2015 مار�ص  فمنذ  اإقليمية، 
ال�سعودية،  بــقــيــادة  عــربــي  حتــالــف 
عمليات ع�سكرية يف مواجهة احلوثيني 
على  امل�سيطرين  اإيــران،  من  املدعومني 
عدة حمافظات بينها العا�سمة �سنعاء.

يف  الفل�سطينيني  مــن  املــئــات  �ــســارك 
�سعبية،  م�سرية  يف  اأم�ص،  غــزة،  قطاع 
االإ�سرائيلية  "ال�سم"  خلطة  رف�سا 
الغربية  ال�سفة  من  وا�سعة  ــزاء  الأج

املحتلة.
ورفع امل�ساركون يف امل�سرية، التي دعت 
غزة،  مبدينة  �سيا�سية  ف�سائل  اإليها 
امل�سرية  تقّدم  حيث  فل�سطني،  ــالم  اأع
االأول  ال�سف  قيادات  امل�ساركني،  من 
من الف�سائل، واأبرزهم يحيى ال�سنوار، 
رئي�ص حركة "حما�ص" يف قطاع غزة.

املكتب  ع�سو  عــابــد،  �ــســعــدي  ـــال  وق
الدميقراطي  ال�سيا�سي حلزب االحتاد 
الفل�سطيني )فدا(، يف كلمة نيابة عن 
الف�سائل اأن قرار ال�سم تهديد لوجود 
�سعبهم ويتناق�ص مع قرارات ال�سرعية 
الدولية وهو يف�سح املجال اأمام �سعبهم 
النتفا�سة جديدة، موؤكدا على �سرورة 
واإنــهــاء  الــوطــنــيــة،  ــدة  ــوح ال حتقيق 
االحتالل،  م�ساريع  ملواجهة  االنق�سام، 
اإ�سرتاتيجية  و�سع  ب�سرورة  وطالب 
كفاحية ل�سون احلقوق الوطنية، حتت 

الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  مظلة 
م�سيدا بتحلل ال�سلطة الفل�سطينية من 
ذلك  معتربا  اإ�سرائيل،  مع  االتفاقيات 
ال�سحيح،  االجتـــاه  يف  كبرية  خطوة 
العربية  ال�سيا�سية  املــواقــف  مثّمنا 

الراف�سة لل�سم.
ودعا القيادة الفل�سطينية اإىل ال�سعي 
ملحا�سبة اإ�سرائيل يف املحكمة اجلنائية 
جرائمها  عــلــى  ملعاقبتها  ــيــة  الــدول

املرتكبة بحق ال�سعب الفل�سطيني.

احلكومة  تعلن  اأن  املــقــرر  مــن  وكـــان 
ال�سم  بخطة  الــبــدء  االإ�ــســرائــيــلــيــة 
الغربية  ال�سفة  من  وا�سعة  مل�ساحات 
جويلية   1 )يف  االأربـــعـــاء  املــحــتــلــة، 
�سابقا  عنه  اأعلن  ما  بح�سب  اجلــاري(، 

رئي�ص الوزراء بنيامني نتنياهو.
لكن الغمو�ص، يحيط مبوقف نتنياهو، 
ــص الــــدويل،  ــ� ــرف ــة يف ظـــل ال خــا�ــس
واخلالفات داخل حكومته ومع االإدارة 

االأمريكية حيال امل�ساألة.

�لرئا�شة  �أمــ�ــس،  �أملــانــيــا،  ت�شلمت 
�لدورية ملجل�س �الحتاد �الأوروبي، 
�ملن�شب  هذ�  لتتوىل  كرو�تيا،  من 

ملدة 6 �أ�شهر مقبلة.
�أملانيا خالل  �أن تقوم  �ملنتظر  ومن 
رئا�شتها لالحتاد و�لتي ت�شتمر حتى 
كبرية  �أهمية  باإبالء  دي�شمرب،   31
�القت�شادية  �لتد�عيات  ملو�جهة 
لتف�شي  و�الجتماعية  و�ل�شحية 
�مل�شتجد)كوفيد- كورونا  فريو�س 
19(، ولقد �شبق للحكومة �الأملانية 
�لر�شمي  برناجمها  �أن  �أعلنت  �أن 
خروج  �ــشــرورة  يت�شمن  للمن�شب 
�أوروبا ب�شكل قوي من �أزمة جائحة 
كورونا، هذ� �إىل جانب ق�شايا �أخرى 
مثل  �الحتاد،  مب�شتقبل  عالقة  لها 

ميز�نية �لفرتة 2027-2021.
�أخرى  مو�شوعات  يت�شمن  وكذلك 
و�لرقمنة،  ــاخ،  ــن �مل حــمــايــة  مــثــل 
ــاد  �الحت ودور  �لــقــانــون،  و�ــشــيــادة 
�ملتعلقة  و�ملــفــاو�ــشــات  �لــعــامل،  يف 

بانف�شال بريطانيا عن �الحتاد.
ومن �ملنتظر �أن ت�شهد رئا�شة �أملانيا 
ملجل�س �الحتاد �الأوروبي عقد قمة 
�أوروبية �إفريقية، و�أخرى �أوروبية 

�شينينة.
�أم�س،  �شحفية،  ت�شريحات  ويف 
�أنغيال  �الأملانية،  �مل�شت�شارة  قالت 
مريكل، �إنهم يعرفون �أن هناك �آمال 
كبرية معلقة على رئا�شتهم �لدورية 
يف  رغبتهم  عــن  معربة  للمجل�س، 
تلبية هذه �الآمال من خالل �إخر�ج 
كورونا  �أزمة  من  �الأوروبي  �الحتاد 
ب�شكل جيد، و�إعد�د �لقارة �لعجوز 

للم�شتقبل.

اأملانيا تت�شلم 
الرئا�شة الدورية 

ملجل�س الحتاد 
الأووربي من كرواتيا

الأمم املتحدة: ت�شلمنا 40 باملئة فقط من تعهدات املانحني لليمن

م�شرية رف�شا خلطة ال�شم الإ�شرائيلية بغزة

يف 23 يوما.. 

�ضتتوىل املن�ضب ملدة 6 اأ�ضهر 
تنتهي يف 31 دي�ضمرب املقبل

للمطالبة بتوفري املزيد من الإمكانيات املالية والب�ضرية ملوظفي القطاع ال�ضحي

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

ــو الــقــطــاع الــ�ــســحــي،  ــف ــوظ جــــدد م
يف  الغ�سب"  "ثالثاء  تـــظـــاهـــرات 
العا�سمة باري�ص ومدن فرن�سية اأخرى، 
للمطالبة بتوفري املزيد من االإمكانيات 
يف  نق�ص  ظهور  بعد  والب�سرية،  املالية 

القطاع خالل اأزمة كورونا.
ال�سحية  الــرعــايــة  اأطــقــم  وتطالب 
جائحة  بــ�ــســجــاعــة  واجـــهـــت  الـــتـــي 
جديدة  خطة  بو�سع  احلكومة  كورونا 
للتوظيف مع رفع االأجور بني 300 اإىل 

400 يورو، كما يطالبون بوقف �سيا�سة 
غلق امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية.

تهدئة  احلكومة  حتــاول  جهتها،  من 
خالل  من  واملمر�سني  االأطباء  غ�سب 
التي  بالوعود  �ستلتزم  اأنها  طماأنتهم 

اأعلنت عنها.
ال�سحة  وزير  قدم  املا�سي،  واالأربعاء 
يتم  بـــاأن  اقــرتاحــا  فـــريان  اأوليفييه 
لرفع  يــــورو  ــارات  ــي ــل م  6 تخ�سي�ص 
مرتبات الطواقم الطبية يف القطاعني 

العام واخلا�ص، واأتى مقرتح الوزير بعد 
احلكومة  بني  املفاو�سات  من  �سهر  نحو 
وممثلني نقابيني عن العاملني يف املجال 

ال�سحي.
اأطلق  التي  التعبئة  هــذه  وتــتــزامــن 
مع  الغ�سب"  "ثالثاء  ــم  ــس ا� عليها 
احلكومة  تعقدها  التي  االجتماعات 
من  ممثلني  مــع  املا�سي  ــاي  م  25 منذ 
ظروف  حت�سني  بهدف  ال�سحة،  قطاع 
قطاع  ويعاين  الطبية،  االأطقم  عمل 
ب�سبب  �سنوات  منذ  الفرن�سي  ال�سحة 
انخفا�ص ميزانيته، على مر احلكومات 

املتعاقبة.

املفو�سة  عــر�ــص  خــــالل  ذلــــك  جــــاء 
اخلا�ص  التقرير  االأول،  اأم�ص  املذكورة، 
اأراكــان،  مل�سلمي  االإن�سان  حقوق  بو�سع 
اأمام اجلل�سة الـ44 ملجل�ص االأمم املتحدة 
حلقوق االإن�سان يف العا�سمة ال�سوي�سرية 
النزاعات  اإن  با�سليت  وقــالــت  جنيف، 
�سلبا  وتوؤثر  اأراكان  مقاطعة  يف  م�ستمرة 
تزال  وال  املنطقة،  يف  املجتمعات  على 
م�سيفة  حُترق،  الروهنغيا  م�سلمي  ُقرى 
اآمنة  عودة  لظروف  هناك  وجود  ال  اأنه 
اإىل  جلاأوا  الذين  للروهينغا  وم�ستدامة 
اأنه  قائلة  املفو�سة  وتابعت  بنغالدي�ص، 
ال حت�سن ُيذكر يف و�سع حقوق االإن�سان، 
ــم  ــرائ ــل تــوثــيــق اجل ــس ــوا� ومــكــتــبــهــم ي
م�سلمي  لها  يتعر�ص  الــتــي  االإن�سانية 
االإن�ساين  القانون  وانتهاك  الروهنغيا 

وق�سف  اجلوية،  ال�سربات  مثل  الدويل، 
القرى،  وحرق  وتدمري  املدنية،  املناطق 
ودعت با�سيليت، اجلي�ص امليامناري لوقٍف 
فوري الإطالق النار، والتوقف عن عملية 

اال�ستباكات  واإنهاء  العرقي"  "التطهري 
العنيفة.

اجلي�ص  ي�سن   ،2017 اأوت   25 ومنذ 
حملة  بــوذيــة،  وملي�سيات  مــيــامنــار  يف 

م�سلمي  �سد  وح�سية  وجمــازر  ع�سكرية 
الروهنغيا يف اإقليم اأراكان.

اأكرث  فاإن  الدولية  العفو  ملنظمة  ووفًقا 
الروهنغيا،  مــن  الجــئ  األـــف   750 مــن 
عربوا  واالأطــفــال،  الن�ساء  من  معظمهم 
اإىل بنغالدي�ص بعد اأن �سنت قوات ميامنار 
حملة قمع وح�سية �سد االأقلية امل�سلمة 
امل�سطهدين  عدد  لي�سل   ،2017 اأوت  يف 

يف بنغالدي�ص اإىل اأكرث من 1.2 مليون.
عن  امل�ستمرة  اجلــرائــم  واأ�سفرت  هــذا 
جلوء  عن  ف�سال  الروهنغيا،  اآالف  مقتل 
وفق  بــنــغــالديــ�ــص،  اإىل  مــلــيــون  قــرابــة 
ميامنار،  حكومة  وتعترب  املتحدة،  االأمم 
نظاميني" من  "مهاجرين غري  الروهنغيا 
بنغالدي�ص، فيما ت�سنفهم االأمم املتحدة 

العامل". يف  ا�سطهادا  االأكرث  "االأقلية 
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اأعلن رئي�ص الوزراء االإثيوبي اآبي اأحمد، اأم�ص، مقتل عدة 
اأ�سخا�ص اإثر احتجاجات اندلعت عقب مقتل املغني ال�سهري، 

ها�سالو هوندي�سا.
وتوعد اأحمد، يف ت�سريح �سحفي، بتقدمي اجلناة للعدالة 
وعدم ال�سماح لالأعداء بالفوز، وا�سفا حادثة مقتل املغني 

باملاأ�ساة.
اأدي�ص  العا�سمة  يف  اأم�ص،  غا�سبة،  احتجاجات  واندلعت 
اأبابا، وذلك بعد يوم من مقتل ها�سالو هوندي�سا اإثر اإطالق 
كيفية  عن  االإثيوبية  ال�سلطات  تعلن  مل  فيما  عليه،  النار 

�سقوط القتلى خالل االحتجاجات التي �سهدتها البالد.

قتل 13 �سخ�سًا وجرح 6 اآخرين يف انفجار وقع يف عيادة 
العا�سمة االإيرانية طهران بح�سب ما نقلته  طبية �سمايل 

وكالة اأنباء فار�ص عن م�سوؤول يف الدولة.
وقتل 10 ن�ساء وثالثة رجال يف االنفجار بح�سب ما اأكده 

نائب وزير ال�سحة اإيراج حرير�سي للتلفزيون احلكومي.
من  اأعمدة  مع  كبرية  حرائق  تلفزيونية  �سور  واأظهرت 
الدخان تت�ساعد يف ال�سماء. و�سوهد رجال االإطفاء وعمال 

طوارئ اآخرين يف املوقع.

مقتل  اأم�ص،  حكومية(،  )غري  ال�سودان  اأطباء  جلنة  اأعلنت 
30 يونيو"،  "مليونية  متظاهر �سمن امل�ساركني يف احتجاجات 

مبدينة اأم درمان )غربي اخلرطوم( اإثر ر�سا�سة يف ال�سدر.
املهنيني  "جتمع  حتت  املن�سوية  للجنة  بيان  يف  ذلك  جاء 
ال�سودانيني"، الداعي للتظاهرات، حيث قالت اللجنة يف البيان 
دي�سمرب  ثورة  �سهداء  بركب  ملتحقة  طاهرة  روٌح  ارتقت  اأنه 
املوكب  يف  الب�سري(  عمر  ال�سابق  بالرئي�ص  )اأطاحت  املجيدة 
الداعي اإىل ا�ستكمال اأهداف الثورة، م�سيفا اأن املتظاهر تويف 
اأم درمان، ومل  اإثر تلقيه ر�سا�سة ا�ستقرت يف ال�سدر مبدينة 

يتم التعرف على بياناته حتى هذه اللحظة.

اأعلنت ال�سلطات الرتكية عن انت�سال �ستة جثث بعد غرق قارب 
ال�سرعيني يف بحرية  املهاجرين غري  كان يقل على متنه ع�سرات 

وان �سرقي البالد.
موؤمتر  اأثناء  �سويلو،  �سليمان  الرتكي،  الداخلية  وزير  واأكد 
�سحفي عقده اليوم االأربعاء اأن وزارته تلقت بالغا عن احلادث، 
املنكوب،  القارب  منت  على  كانوا  مهاجرا   60-55 اأن  اإىل  م�سريا 
"الدرك"  فرق  باأن  الوزير  و�سرح  االأولية،  التقييمات  ح�سب 
للبحث واالإنقاذ بالتعاون مع فرق االإنقاذ الطبية الوطنية واإدارة 
البحث  عمليات  يف  با�سرت  "اآفاد"  الرتكية  والطوارئ  الكوارث 
�ستة  االآن جثث  انت�سلوا حتى  االإنقاذ  اأن رجال  واالإنقاذ، م�سيفا 

�سحايا من الغارقني.

مقابر  من  جثث   208 انت�سال  اأم�ص،  الليبي،  اجلي�ص  اأعلن 
ترهونة  مدينة  ويف  طرابل�ص  العا�سمة  جنوبي  جماعية 

وحميطها، خالل 23 يوما.
لعملية  االإعالمي  املركز  ن�سره  "اإنفوغرافيك"  يف  ذلك  جاء 
التوا�سل  مبوقع  �سفحته  على  الع�سكرية،  الغ�سب"  "بركان 

االجتماعي "في�سبوك".
ومت انت�سال هذه اجلثث من مناطق كانت ت�سيطر عليها ملي�سيا 
عربية  دول  من  املدعوم  حفرت،  خليفة  املتقاعد،  اجلرنال 
واأوروبية، وينازع منذ �سنوات احلكومة ال�سرعية، املعرتف بها 

دوليا، على ال�سلطة يف البلد الغني بالنفط.

مقتل الع�شرات يف انفجار يف عيادة 
طبية قرب طهران

مقتل متظاهر يف "مليونية 30 يونيو" 
بال�شودان

انت�شال 6 جثث بعد غرق قارب يقل 
ع�شرات املهاجرين برتكيا

انت�شال 208 جثث من مقابر 
جماعية بطرابل�س وترهونة

قتلى اإثر احتجاجات اأعقبت مقتل 
مغن �شهري يف اإثيوبيا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل مفو�شة اأممية: الو�شع الإن�شاين مل�شلمي "الروهنغيا" مل يتح�شن

عودة تظاهرات "ثالثاء الغ�شب" بفرن�شا

قالت مفو�صة �الأمم �ملتحدة �ل�صامية حلقوق �الإن�صان، مي�صيل با�صليت، �إن �لو�صع �الإن�صاين مل�صلمي �أر�كان "�لروهنغيا"، يف ميامنار 
اليز�ل �صيئا وال يوجد �أي تطور يف ق�صيتهم.
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املكتب  اأ�سدره  الذي  االأخري  القرار  جاء 
ليخلط  اأم�ص  اأول  يوم  ع�سية  الفيدرايل 
اأوراق الكاب على غرار العديد من االأندية 
خري  الفاف  رئي�ص  اأكــد  اأن  بعد  االأخــرى 
الدين زط�سي اأن هيئته م�سرة على اإكمال 
من  قــرار  �ــســدور  حالة  يف  اإال  املناف�سة 
ال�سلطات العليا للبالد باإلغاء البطولة كما 
اإدارة  على  املح�سوبني  من  الكثريون  توقع 
الفريق اأن املناف�سة �ستنتهي بعد االإعالن 
عن مو�سم اأبي�ص وعلى اأمل اأن تعلن الفاف 
املراتب  اأ�سحاب  االأنــديــة  �سعود  اأي�سا 
عادت هذه االأخرية لتخلط اأوراق اجلميع 
اللعب  يف  االأنــديــة  كافة  حظوظ  ــوزع  وت
اأر�سية امليدان وهو ما  ورقة ال�سعود على 
باالحتياط  ملزمة  الفريق  اإدارة  يجعل 
�سىء  اأي  من  اأف�سل  للعودة  واال�ستعداد 
اأخر كما اأن اإدارة الكاب وعلى غرار بع�ص 
لي�ست  اأنها  اأكدت  االأخرى  االأندية  روؤ�ساء 
متخوفة من العودة وحتقيق ال�سعود على 
نف�ص  يف  قــادرة  غري  لكنها  الــواقــع  اأر�ــص 
التي  ال�سحية  اإجـــراءات  تطبيق  الوقت 
يفر�سها الربتوكول ال�سحي على االأندية 

يف حالة العودة اإىل اأجواء املناف�سة. 
املالية  امل�ستحقات  ق�سية  بخ�سو�ص  اأما 
الفريق  اإدارة  اأع�ساء  اأحد  فاإن  لالعبني 
منها  تعاين  م�سكلة  امل�سكلة  هذه  اأن  اأكــد 
جميع االأندية وفريق �سباب باتنة م�ستعد 
حلل الق�سية بقرار ير�سي كافة االأطراف 
على اأمل فقط اأن يلتزم الالعبون بالعودة 
من  تبقى  ما  وا�ستئناف  التدريبات  اإىل 
اإىل  ال�سعود  وحتقيق  البطولة  مباريات 

الرابطة الثانية.

وجتــدر االإ�ــســارة اأن قــرار االإبــقــاء على 
اأنه  ورغــم  املناف�سة  اإىل  العودة  اإمكانية 
�سينالون  اللذين  الالعبني  �سالح  يف  ي�سب 
اأن  اإال  ــودة  ــع ال حــالــة  يف  م�ستحقاتهم 
اأي�سا باإحباط �سديد وهو  اأ�سابهم  القرار 
اأجواء  عن  االبتعاد  موا�سلة  يعني  الذي 
التدريبات اجلماعية واملناف�سة الر�سمية 
لل�سهر الرابع على التوايل االأمر الذي من 
�ساأنه اأن يوؤثر عليهم على كافة االأ�سعدة.   

اأبدت اإدارة وفاق �سطيف ارتياحها لقرار املكتب 
الفيدرايل با�ستكمال مباريات املو�سم اجلاري بعد 
اإجراءات احلجر ال�سحي يف الفرتة املقبلة،  رفع 
وهو القرار الذي يتوافق مع رغبة اإدارة الوفاق يف 
ا�ستكمال املو�سم بالنظر لطموحات اأ�سبال املدرب 
البطولة  ورقتي  على  التناف�ص  يف  الكوكي  نبيل 
والكاأ�ص، ومل يك�سف املكتب الفيدرايل عن موعد 
العودة اإىل املناف�سة الر�سمية وال اإىل التدريبات 
اجلماعية حيث مت االإ�سارة اإىل العودة فقط بعد 
ذلك  يكون  اأن  ترجيح  مع  ال�سحي،  احلجر  رفع 
بعد نهاية فرتة احلجر ال�سحي التي مت متديدها 
13 جويلية  من طرف الوزارة االأوىل اإىل تاريخ 

اجلاري.
�سطيف  وفـــاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وحتـــدث 
عن  عزالدين  اأعــراب  للفريق  الر�سمي  والناطق 
قرار  اأن  قائال  الفيدرايل  املكتب  لقرار  نظرته 
ا�ستئناف البطولة بعد رفع احلجر ال�سحي قرار 
للوفاق  �سي�سمح  الــقــرار  هــذا  اأن  م�سيفا  �سائب 
ـــداف  االأه لتحقيق  بــقــوة  التناف�ص  مبوا�سلة 
البطولة  لقب  على  التناف�ص  ومنها  امل�سطرة 

الوطنية.
واأ�ساف اأعراب اأن االإدارة قامت بت�سطري برنامج 

اجلاري  املو�سم  من  املتبقية  للفرتة  التح�سريات 
منذ مدة وهذا بالتن�سيق مع الطاقم الفني، حيث 
القائمة  يف  املناف�سة  اإ�ستكمال  اإحتمال  و�سع  مت 
وهو االأمر الذي جعل كل االأمور م�سبوطة م�سبقا 

من هذا اجلانب.
كان  اأنــه  الكوكي  نبيل  التون�سي  املــدرب  وك�سف 
ح�سل  كما  بي�ساء  �سنة  اإقرار  من  كثريا  متخوفا 
لكون  وهــذا  االأجنبية  الــبــطــوالت  مــن  عــدد  يف 

املو�سم  خالل  الت�سكيلة  بذلتها  التي  الت�سحيات 
قرار  اأن  اإال  منثورا  هباء  �ستذهب  كانت  اجلاري 
ال�سلطات  موافقة  حال  )يف  املناف�سة  اإ�ستكمال 
على  التناف�ص  مبوا�سلة  للوفاق  �سي�سمح  العليا( 
االألقاب، واأردف نبيل الكوكي بالقول اأن حظوظ 
نهاية  مــع  ــاب  ــق االأل بــاأحــد  التتويج  يف  الــوفــاق 
وقائمة  للغاية  ممكنة  تبقى  اجلـــاري  املو�سم 
يف  الثانية  املرتبة  يف  الفريق  تــواجــد  ظــل  يف 
ترتيب البطولة ف�سال عن التواجد يف الدور ربع 
رواق  ويف  اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  من  النهائي 
الكوكي  واأ�ساف  املــوايل،  الدور  اإىل  للمرور  جيد 
بلوزداد  �سباب  الــرائــد  عــن  ــايل  احل الــفــارق  اأن 
الوفاق  مينع  اأن  �ساأنه  من  الــذي  بالعائق  لي�ص 
املمكن  من  حيث  البطولة  لقب  على  التناف�ص  من 
تدارك الفارق احلايل وقلب املوازين يف اجلوالت 
ال�سبعة املتبقية من البطولة لالإنفراد بالريادة، 
الوفاق  اأن  التون�سي  املدرب  ال�سياق يرى  ويف ذات 
من  املتبقية  اجلوالت  يف  نارية  مباريات  تنتظره 
حيث  خارجه  اأو  الديار  داخــل  �سواء  البطولة 
يرى الكوكي اأن املباريات املتبقية نارية والبد من 
جلب اأكرب عدد ممكن من النقاط لتحقيق الهدف 

امل�سطر يف البطولة. 

ــديــة  االأن روؤ�ـــســـاء  تعليقات  جــل  �سبت 
الباتنية بعد �سدور قرار الفاف االأخري يف 
خانة واحد حيث اأكدوا وجددوا مت�سكهم 
املناف�سة  اأجــواء  اإىل  العودة  عدم  بقرار 
وربطوا  للفاف  ــري  االأخ الــقــرار  كــان  مهما 
جل  تعي�سها  التي  املزرية  بالظروف  ذلك 
ما  وهو  املادية  الناحية  من  االأندية  هذه 
�سديدة  لعقوبات  االأخــري  يف  يعر�سهم  قد 
فاالأزمة املالية قد تعجل ب�سقوط باجلملة 
ملمثلي الكرة االأورا�سية اأو �سياع االأهداف 
على  القدرة  عدم  ب�سبب  وذلك  املو�سمية 
روؤ�ساء  وربط  املناف�سة  اأجواء  اإىل  العودة 
هذه االأندية بالظروف املالية وهو ال�سبب 

االأورا�سية  الكرة  فــرق  يهدد  بــات  الــذي 
على  جماعي  ب�سقوط  مهددين  وجعلهم 
مروانة  واأمــل  ال�سمرة  ــل  اأم فريق  ــرار  غ
ت�سررا  االأكـــرث  االأنــديــة  وهــي  وغريهما 
اإىل نتائجها الكارثية  هذا املو�سم بالنظر 
م�ستوى  على  يحتلونها  الــتــي  واملــراتــب 

جدول الرتتيب. 
كما اأن التم�سك بقرار عدم العودة وربطه 
بع�ص  منه  ن�ستثني  قــد  املالية  بــاالأزمــة 
الكرة  الباتنية على غرار قطبي  االأندية 
باالإ�سافة  واملولودية  ال�سباب  االأورا�سية 
اإىل �سباب عني ياقوت وجنم بوعقال وهذا 
من  مقربة  على  تــواجــدهــا  اإىل  بالنظر 

االأمر  العليا  االأق�سام  اإىل  ال�سعود  حتقيق 
الذي يجعلهم يتحركون يف كل االإجتاهات 
امل�سرية  وموا�سلة  املالية  ال�سيولة  ل�سمان 
بطولة  عــن  ـــالن  االإع اإنــتــظــار  مــن  اأف�سل 
بي�ساء يف قرار عك�سي قد يكلفهم خ�سائر 

باجلملة. 
روؤ�ساء  فــاإن  مطلعة  م�سادر  وح�سب  هذا 
اإىل  العودة  على  قادرين  الغري  االأنــديــة 
البطولة  اإ�ستكمال  يف  املناف�سة  اأجـــواء 
رئي�ص  مــع  الــلــقــاء  جــديــد  مــن  يعتزمون 
بباتنة  القدم  لكرة  اجلهوية  الرابطة 
رف�سهم  جتديد  وهــو  بقرارهم  الإبــالغــه 

العودة اإىل املناف�سة.

م�ساهمات  �ستقدم  اأنها  اجلزائرية  االإحتادية  ك�سفت 
الربوتوكول  تنفيذ  على  مل�ساعدتها  لالأندية  مالية 
ي�سبق  والذي  ال�سحة  وزارة  عليه  وافقت  الذي  ال�سحي 
املقبلة،  الــفــرتة  ــالل  خ الر�سمية  للمناف�سة  الــعــودة 
امل�ساهمات  هــذه  اأن  بيانها  يف  االحتــاديــة  واأو�ــســحــت 
�ستقدم من امل�ساعدات التي قدمها االحتاد الدويل للعبة 
)الفيفا(، واالحتاد االإفريقي )الكاف( يف اإطار مواجهة 
"الفاف" اأنها متم�سكة بقرار  جائحة كورونا، كما اأكدت 
على  احل�سول  بعد   ،2019-2020 مو�سم  ا�ستكمال 

والهيئات  احلكومية  ال�سلطات  مــن  االأخ�سر  ال�سوء 
ال�سحية با�ستئناف الن�ساط الريا�سي.

ومن املنتظر توزيع مبلغ مليون دوالر على اأندية املحرتف 
ين�ص  الذي  ال�سحي  الربتوكول  لتوفري  والثاين  االأول 
انت�سار  اإقامة فردية لكل العب خالل فرتة  على توفري 
الالعبني،  لنقل  حافلتني  تخ�سي�ص  عن  ف�سال  الوباء 
اأعلنت رف�سها العودة اإىل  اأن الغالبية من االأندية  علما 

املناف�سة يف انتظار القرار النهائي من ال�سلطات العليا. 

بحر  العا�سمة  باجلزائر  الريا�سية  املحكمة  تف�سل 
العبني  اأربعة  رفعها  التي  ال�سكاوى  يف  القادم  االأ�سبوع 
ملويل  من  بكل  االأمــر  ويتعلق  العلمة  ملولودية  �سابقن 
الودود،  عبد  وزيتوين  يا�سر  بربا�ص  مراد،  دلهوم  فريد، 
ب�سبب  كبرية  مالية  بتعوي�سات  الرباعي  يطالب  حيث 
عدم تلقيهم مل�ستحقاتهم املالية عن الفرتة التي تقم�سوا 
فيها األوان الفريق املو�سم الفارط، وغابت اإدارة املولودية 
عن جل�سة املرافعة يف هذه الق�سايا الأ�سباب جمهولة وهو 
مالية  تعوي�سات  بدفع  مهددا  الفريق  جعل  الذي  االأمــر 

كبرية يف هذه الق�سايا. 
املالية،  الناحية  من  العلمة  مولودية  معاناة  وتتوا�سل 
حيث لغاية اأم�سية اأم�ص مل تدخل بعد امل�ساعدات املالية 
التي قررتها ال�سلطات املحلية خزينة الفريق رغم الوعود 
هذه  دخــول  تنتظر  الفريق  اإدارة  تبقى  حيث  املتكررة، 
امل�ستحقات  ت�سوية  بغية  اجلمر  من  اأحر  على  امل�ساعدات 
ملختلف  الفنية  والــطــواقــم  لالعبني  املــتــاأخــرة  املالية 

العلمي  الهاوي  للنادي  املوؤقت  الرئي�ص  وقال  االأ�سناف، 
هذه  اأمــوال  دخول  تنتظر  مازالت  الفريق  اإدارة  اأن  بلول 
خا�سة  الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية  اأجل  من  امل�ساعدات 
واأن خزينة الفريق خاوية على عرو�سها حاليا وال جمال 
اأن  تاأمل  االإدارة  اأن  بلول  واأ�ــســاف  ــددا،  جم لالإ�ستدانة 
ت�سرع ال�سلطات املحلية دخول هذه امل�ساعدات يف القريب 

العاجل.
وتراهن اإدارة املولودية على �سمان ترب�ص خارج الوطن 
 10 ملــدة  التون�سية  بورقيبة  حمام  مبنطقة  وبال�سبط 
يف  الف�سل  بعد  املقبلة  الفرتة  خــالل  االأكــرث  على  اأيــام 
ق�سية عودة املناف�سة من عدمها، وياأتي التفكري يف اإقامة 
نوعية  حت�سريات  �سمان  اأجل  من  الوطن  خارج  الرتب�ص 
للفريق رغم االأزمة املالية التي يتخبط فيها النادي، ويف 
حال تعذر ذلك فاإن الوجهة البديلة �ستكون نحو املدر�سة 
فيها  الرتب�ص  على  الفريق  تعود  والتي  بالباز  االأوملبية 

خالل ال�سنوات الفارطة.

على غرار جميع االأندية اجلزائرية تابعت اإدارة اإحتاد ال�ساوية 
قرار الفاف بخ�سو�ص م�ستقبل وم�سري املناف�سة عك�ص ما كان يتمناه 
من  البطولة  الإ�ستئناف  العودة  اإمكانية  خالل  من  الفريق  م�سريي 
جديد كما اأن هذا القرار ال ي�سب ح�سبهم يف م�سلحة النادي الذي 
املناف�سة مثله مثل  اإىل  للعودة  يبقى غري قادر على توفري االأموال 
اأي  متلك  تعد  مل  ياحي  الرئي�ص  اإدارة  اأن  اإال  االأندية  من  الكثري 
حلول اأخرى �سوى العودة من جديد وتوفري ال�سيولة املالية الإنهاء 
تبقى  التي  الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية  االأوىل  وبدرجة  البطولة 
اأكرب هاج�ص يالحق املكتب امل�سري للفريق الذي مل يجد اأذان �ساغية 
من ال�سلطات املحلية لنداءاته املتكررة من اأجل م�ساعدة الفريق مع 
بعد  تدخل  مل  لكنها  اإعانة  من  موؤخرا  ا�ستفاد  الفريق  اأن  االإ�سارة 
خزينة النادي  بالنظر اإىل االإجراءات املعقدة والتي جتربه على 
عقد جمعية عامة وتقدمي التقرير املايل واالأدبي قبل اال�ستفادة 
من هذه االإعانة والتي رغم اأنها غري كافية اإال اأنها قد تكون مبثابة 
الرئي�سي  الهدف  لتفادي تفاقم االأو�ساع وت�سييع  اأك�سجني  جرعة 
من  �سكل  باأي  التفاو�ص  يرف�سون  حليلح  عي�سى  رفقاء  واأن  ال�سيما 
االأ�سكال وي�سرتطون اأموالهم من اأجل العودة اإىل التدريبات ال�سيما 
واأن اإدارة الفريق مل تفي بوعودها بخ�سو�ص ت�سوية م�ستحقاتهم 

املالية العالقة.
هذا واأ�سحى وايل والية اأم البواقي مطالبا اأكرث من اأي وقت م�سى 
للنظر يف و�سعية الفريق الذي يعترب اأحد ممثلي الوالية الرابعة 
من اأجل اأن يعرف مدى حدة امل�ساكل التي يعاين منها الفريق ويبحث 
عن حلول ولو جذرية لكي يحل م�ساكله، ال�سيما املالية من اأجل اأن 
الالعبني  م�ستحقات  االأقل  على  ت�سوي  لكي  لــالإدارة  املجال  يف�سح 
املقاطعة  وتفادي  للتدريبات  عودتهم  وت�سمن  بها  يدينون  التي 
الأن قيامهم بهذه العملية من �ساأنه اأن يدخل الكتيبة ال�سفراء يف 

متاهات هي يف غنى عنها مع عودة البطولة.

يف  حتمل  التي  ــرية  االأخ االأخبار  جــاءت 
طياتها بع�ص املوؤ�سرات االإيجابية ال�سيما 
العامة  اجلمعية  اإنعقاد  موعد  حتديد  مع 
وفتح باب الرت�سيحات يف وجه اجلميع ومع 
وجود رغبة كبرية لرئي�ص ال�سابق رم�سان 
ميدون للعودة واإ�ستعداده للعمل مع اجلميع 
بات الرهان كبري على هذا املوعد للخروج 
من االأزمة التي عا�سها فريق االأمل وكلفته 

ال�سقوط اإىل اجلهوي االأول. 
اأمل  بيت  من  مقربة  م�سادر  ك�سفت  كما 
ميلك  والــذي  الدائنني  ــد  اأح اأن  مــروانــة 
ي�سعى  مليون   100 قيمته  �سك  بحوزته 
وجتميد  اأمــوالــه  على  للح�سول  جــاهــدا 

من  موؤخرا  اإ�ستفاد  الــذي  الفريق  ر�سيد 
اإليه من قبل  اأ�سرنا  مبلغ مليار �سنتيم كما 
من  لالإ�ستفادة  اأطــراف  عدة  حرك  االأمــر 

هذه االأموال باأي �سكل من االأ�سكال. 
على �سعيد اآخر اأ�سار �ساحب املقاولة التي 
اأنه  �سا�سي  بن  ملعب  جتديد  على  اأ�سرف 
كان  اأي  امللعب يف وجه  اأبواب  فتح  يرف�ص 
اإ�ستغالله وهذا اإىل غاية ت�سليم  من اأجل 
يف  واملتمثلة  املعنية  للجهات  االأ�ــســغــال 
ال�سبيبة والريا�سة بباتنة وفقا  مديرية 
الذي  القرار  وهو  القوانني  عليه  تن�ص  ملا 

اأحبط ال�سباب الريا�سي بهذه املدينة. 

ــدث املــديــر الــعــام الأهــلــي الـــربج نذير  حت
بوزناد عن الكثري من االأمور املتعلقة بالو�سع 
احلايل على غرار ق�سية ا�ستئناف املناف�سة 
ظل  يف  اأنـــه  قــائــال  املقبلة  الــفــرتة  خــالل 
البالد  بها  متر  التي  اال�ستثنائية  الو�سعية 
االأمر  وهــو  كورونا  فريو�ص  انت�سار  ظل  يف 
ا�ستثنائية  قـــرارات  اتخاذ  يفر�ص  الــذي 
�سورة  يف  امل�سوؤولة  اجلهات  طرف  من  اأي�سا 
متاما  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
)الكاف(  االإفريقية  االحتادية  فعلت  كما 
اإفريقيا  اأمم  كــاأ�ــص  بتاأجيل  قــامــت  الــتــي 
احلالية،  الو�سعية  ب�سبب  اإ�سافية  ل�سنة 
احلالية  الظروف  ظل  يف  اأنه  بوزناد  وقال 
ممكن  غري  يبقى  املناف�سة  ا�ستئناف  ــاإن  ف
القرار قريبا حتى  الف�سل يف  االأف�سل  ومن 
التح�سريات  يف  ال�سروع  لالأندية  يت�سنى 

للمو�سم القادم. 
منا�سب  احلــايل  الوقت  اأن  بــوزنــاد  ويــرى 
القدم  كــرة  الإ�سالح  ور�سات  فتح  اأجــل  من 
التي  الكثرية  امل�ساكل  ومعاجلة  اجلزائرية 
ال�سدد  هــذا  يف  بــوزنــاد  وقــال  منها،  تعاين 
وو�سع  للم�ستقبل  التخطيط  :"ينبغي 
املقام  يف  اجلزائرية  القدم  كــرة  م�سلحة 
اأجل  مــن  فر�سة  اأمـــام  االآن  ونحن  االأول، 
منها  تعاين  التي  الكثرية  النقائ�ص  ت�سليح 

املناف�سة،  توقف  ظل  يف  اجلزائرية  الكرة 
االآليات  على  اال�ستغال  ينبغي  وبالتايل 
واقع  اإ�سالح  اأجل  من  ال�سرورية  واخلطط 
الكرة اجلزائرية حتى تتمكن م�ستقبال من 
املنتخب  متثيل  على  قــادرة  مواهب  اإجنــاب 

قرار الفاف يخلط الأوراق والإدارة م�شتعدة
نذير بوزناد: "نعي�س و�شعية ا�شتثنائية ومن املفرو�س اتخاذ قرارات خا�شة" حلل م�شكل امل�شتحقات 

ارتياح ل�شتكمال املو�شم واأعراب والكوكي ي�شران على اللقب 

جل الأندية الباتنية جتدد مت�شكها 
رهان كبري على اجلمعية العامة لإنهاء امل�شاكل الإداريةبقرار عدم العودة للمناف�شة 

الفاف تعد بتقدمي دعم مايل لالأندية لتطبيق 
الربتوكول ال�شحي 

املحكمة الريا�شية تف�شل الأ�شبوع 
القادم يف ق�شايا الالعبني القدامى 

قرار ا�شتئناف املناف�شة يدفع الإدارة 
لتوفري ال�شيولة املالية 
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الوطني مع الو�سول اإىل الت�سيري احل�سن لالأندية 
املحرتفة".

اإىل  الــعــودة  اأن  لالأهلي  الــعــام  املــديــر  ويــعــرتف 
ظل  يف  �سعب  الراهنة  الظروف  ظل  يف  املناف�سة 
اإجماع روؤ�ساء االأندية على �سعوبة العودة، ويف هذا 

ال�سدد �سرح بوزناد قائال :"�سحيح اأن الربوتوكول 
اجلهة  يف  االإ�سكال  لكن  التطبيق  �سعب  ال�سحي 
نعلم  الأننا  الربوتوكول  �ستتوىل تطبيق هذا  التي 
اأن كل االأندية ال متلك طواقم طبية متفرغة الأن 
وكذلك  امل�ست�سفيات،  يف  يعملون  االأع�ساء  معظم 
حتمل  على  موافقني  غــري  االأنــديــة  ــاء  روؤ�ــس فــاإن 
يف  بالفريو�ص  اإ�سابات  حدوث  حال  يف  امل�سوؤولية 
اأو التدريبات، ولذلك  امللعب على هام�ص املباريات 
قلنا اأننا نرف�ص املغامرة ونرف�ص حتمل امل�سوؤولية، 
يتم  التي  املباريات  االأمثلة خالل  والحظنا بع�ص 
مئة  بن�سبة  تطبق  ال  حيث  ح�سور  دون  برجمتها 

يف املئة".
على  االآن  الرتكيز  االأف�سل  من  اأنه  بوزناد  ويرى 
يتعلق  فيما  باإ�سالح  القيام  واأي�سا  القادم  املو�سم 
باالأندية املحرتفة، حيث قال بوزناد يف هذا ال�سياق 
:"علينا ال�سروع يف التح�سري للمو�سم اجلديد ومن 
املحرتفة  للنوادي  االأ�سا�سي  القانون  �سياغة  ذلك 
ال�سروط وعقد الالعبني املحرتفني واأي�سا  ودفرت 
ت�سوية و�سعية الالعبني يف الفئات ال�سبانية وكذا 
الالعبني االأجانب مع و�سع �سروط على االأندية، 
خارطة  و�سع  اأجل  من  الفر�سة  ا�ستغالل  وعلينا 
اأ�سطوانة  من  واخلروج  املحرتفة  للبطولة  طريق 
اأن االأندية اجلزائرية فا�سلة وغري قادرة، وعلينا 
موا�سلة االجتهاد اإىل اأخر املطاف من اأجل حت�سني 

الو�سعية احلالية".

اأهلي الربج 

وفاق �شطيف 

اأمل مروانة

اإحتاد ال�شاوية

مولودية العلمة

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 



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

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

اأحمد اأمني. ب 

�شباب باتنة 

ع. ب

بدري. ععبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

املكتب  اأ�سدره  الذي  االأخري  القرار  جاء 
ليخلط  اأم�ص  اأول  يوم  ع�سية  الفيدرايل 
اأوراق الكاب على غرار العديد من االأندية 
خري  الفاف  رئي�ص  اأكــد  اأن  بعد  االأخــرى 
الدين زط�سي اأن هيئته م�سرة على اإكمال 
من  قــرار  �ــســدور  حالة  يف  اإال  املناف�سة 
ال�سلطات العليا للبالد باإلغاء البطولة كما 
اإدارة  على  املح�سوبني  من  الكثريون  توقع 
الفريق اأن املناف�سة �ستنتهي بعد االإعالن 
عن مو�سم اأبي�ص وعلى اأمل اأن تعلن الفاف 
املراتب  اأ�سحاب  االأنــديــة  �سعود  اأي�سا 
عادت هذه االأخرية لتخلط اأوراق اجلميع 
اللعب  يف  االأنــديــة  كافة  حظوظ  ــوزع  وت
اأر�سية امليدان وهو ما  ورقة ال�سعود على 
باالحتياط  ملزمة  الفريق  اإدارة  يجعل 
�سىء  اأي  من  اأف�سل  للعودة  واال�ستعداد 
اأخر كما اأن اإدارة الكاب وعلى غرار بع�ص 
لي�ست  اأنها  اأكدت  االأخرى  االأندية  روؤ�ساء 
متخوفة من العودة وحتقيق ال�سعود على 
نف�ص  يف  قــادرة  غري  لكنها  الــواقــع  اأر�ــص 
التي  ال�سحية  اإجـــراءات  تطبيق  الوقت 
يفر�سها الربتوكول ال�سحي على االأندية 

يف حالة العودة اإىل اأجواء املناف�سة. 
املالية  امل�ستحقات  ق�سية  بخ�سو�ص  اأما 
الفريق  اإدارة  اأع�ساء  اأحد  فاإن  لالعبني 
منها  تعاين  م�سكلة  امل�سكلة  هذه  اأن  اأكــد 
جميع االأندية وفريق �سباب باتنة م�ستعد 
حلل الق�سية بقرار ير�سي كافة االأطراف 
على اأمل فقط اأن يلتزم الالعبون بالعودة 
من  تبقى  ما  وا�ستئناف  التدريبات  اإىل 
اإىل  ال�سعود  وحتقيق  البطولة  مباريات 

الرابطة الثانية.

وجتــدر االإ�ــســارة اأن قــرار االإبــقــاء على 
اأنه  ورغــم  املناف�سة  اإىل  العودة  اإمكانية 
�سينالون  اللذين  الالعبني  �سالح  يف  ي�سب 
اأن  اإال  ــودة  ــع ال حــالــة  يف  م�ستحقاتهم 
اأي�سا باإحباط �سديد وهو  اأ�سابهم  القرار 
اأجواء  عن  االبتعاد  موا�سلة  يعني  الذي 
التدريبات اجلماعية واملناف�سة الر�سمية 
لل�سهر الرابع على التوايل االأمر الذي من 
�ساأنه اأن يوؤثر عليهم على كافة االأ�سعدة.   

اأبدت اإدارة وفاق �سطيف ارتياحها لقرار املكتب 
الفيدرايل با�ستكمال مباريات املو�سم اجلاري بعد 
اإجراءات احلجر ال�سحي يف الفرتة املقبلة،  رفع 
وهو القرار الذي يتوافق مع رغبة اإدارة الوفاق يف 
ا�ستكمال املو�سم بالنظر لطموحات اأ�سبال املدرب 
البطولة  ورقتي  على  التناف�ص  يف  الكوكي  نبيل 
والكاأ�ص، ومل يك�سف املكتب الفيدرايل عن موعد 
العودة اإىل املناف�سة الر�سمية وال اإىل التدريبات 
اجلماعية حيث مت االإ�سارة اإىل العودة فقط بعد 
ذلك  يكون  اأن  ترجيح  مع  ال�سحي،  احلجر  رفع 
بعد نهاية فرتة احلجر ال�سحي التي مت متديدها 
13 جويلية  من طرف الوزارة االأوىل اإىل تاريخ 

اجلاري.
�سطيف  وفـــاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وحتـــدث 
عن  عزالدين  اأعــراب  للفريق  الر�سمي  والناطق 
قرار  اأن  قائال  الفيدرايل  املكتب  لقرار  نظرته 
ا�ستئناف البطولة بعد رفع احلجر ال�سحي قرار 
للوفاق  �سي�سمح  الــقــرار  هــذا  اأن  م�سيفا  �سائب 
ـــداف  االأه لتحقيق  بــقــوة  التناف�ص  مبوا�سلة 
البطولة  لقب  على  التناف�ص  ومنها  امل�سطرة 

الوطنية.
واأ�ساف اأعراب اأن االإدارة قامت بت�سطري برنامج 

اجلاري  املو�سم  من  املتبقية  للفرتة  التح�سريات 
منذ مدة وهذا بالتن�سيق مع الطاقم الفني، حيث 
القائمة  يف  املناف�سة  اإ�ستكمال  اإحتمال  و�سع  مت 
وهو االأمر الذي جعل كل االأمور م�سبوطة م�سبقا 

من هذا اجلانب.
كان  اأنــه  الكوكي  نبيل  التون�سي  املــدرب  وك�سف 
ح�سل  كما  بي�ساء  �سنة  اإقرار  من  كثريا  متخوفا 
لكون  وهــذا  االأجنبية  الــبــطــوالت  مــن  عــدد  يف 

املو�سم  خالل  الت�سكيلة  بذلتها  التي  الت�سحيات 
قرار  اأن  اإال  منثورا  هباء  �ستذهب  كانت  اجلاري 
ال�سلطات  موافقة  حال  )يف  املناف�سة  اإ�ستكمال 
على  التناف�ص  مبوا�سلة  للوفاق  �سي�سمح  العليا( 
االألقاب، واأردف نبيل الكوكي بالقول اأن حظوظ 
نهاية  مــع  ــاب  ــق االأل بــاأحــد  التتويج  يف  الــوفــاق 
وقائمة  للغاية  ممكنة  تبقى  اجلـــاري  املو�سم 
يف  الثانية  املرتبة  يف  الفريق  تــواجــد  ظــل  يف 
ترتيب البطولة ف�سال عن التواجد يف الدور ربع 
رواق  ويف  اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  من  النهائي 
الكوكي  واأ�ساف  املــوايل،  الدور  اإىل  للمرور  جيد 
بلوزداد  �سباب  الــرائــد  عــن  ــايل  احل الــفــارق  اأن 
الوفاق  مينع  اأن  �ساأنه  من  الــذي  بالعائق  لي�ص 
املمكن  من  حيث  البطولة  لقب  على  التناف�ص  من 
تدارك الفارق احلايل وقلب املوازين يف اجلوالت 
ال�سبعة املتبقية من البطولة لالإنفراد بالريادة، 
الوفاق  اأن  التون�سي  املدرب  ال�سياق يرى  ويف ذات 
من  املتبقية  اجلوالت  يف  نارية  مباريات  تنتظره 
حيث  خارجه  اأو  الديار  داخــل  �سواء  البطولة 
يرى الكوكي اأن املباريات املتبقية نارية والبد من 
جلب اأكرب عدد ممكن من النقاط لتحقيق الهدف 

امل�سطر يف البطولة. 

ــديــة  االأن روؤ�ـــســـاء  تعليقات  جــل  �سبت 
الباتنية بعد �سدور قرار الفاف االأخري يف 
خانة واحد حيث اأكدوا وجددوا مت�سكهم 
املناف�سة  اأجــواء  اإىل  العودة  عدم  بقرار 
وربطوا  للفاف  ــري  االأخ الــقــرار  كــان  مهما 
جل  تعي�سها  التي  املزرية  بالظروف  ذلك 
ما  وهو  املادية  الناحية  من  االأندية  هذه 
�سديدة  لعقوبات  االأخــري  يف  يعر�سهم  قد 
فاالأزمة املالية قد تعجل ب�سقوط باجلملة 
ملمثلي الكرة االأورا�سية اأو �سياع االأهداف 
على  القدرة  عدم  ب�سبب  وذلك  املو�سمية 
روؤ�ساء  وربط  املناف�سة  اأجواء  اإىل  العودة 
هذه االأندية بالظروف املالية وهو ال�سبب 

االأورا�سية  الكرة  فــرق  يهدد  بــات  الــذي 
على  جماعي  ب�سقوط  مهددين  وجعلهم 
مروانة  واأمــل  ال�سمرة  ــل  اأم فريق  ــرار  غ
ت�سررا  االأكـــرث  االأنــديــة  وهــي  وغريهما 
اإىل نتائجها الكارثية  هذا املو�سم بالنظر 
م�ستوى  على  يحتلونها  الــتــي  واملــراتــب 

جدول الرتتيب. 
كما اأن التم�سك بقرار عدم العودة وربطه 
بع�ص  منه  ن�ستثني  قــد  املالية  بــاالأزمــة 
الكرة  الباتنية على غرار قطبي  االأندية 
باالإ�سافة  واملولودية  ال�سباب  االأورا�سية 
اإىل �سباب عني ياقوت وجنم بوعقال وهذا 
من  مقربة  على  تــواجــدهــا  اإىل  بالنظر 

االأمر  العليا  االأق�سام  اإىل  ال�سعود  حتقيق 
الذي يجعلهم يتحركون يف كل االإجتاهات 
امل�سرية  وموا�سلة  املالية  ال�سيولة  ل�سمان 
بطولة  عــن  ـــالن  االإع اإنــتــظــار  مــن  اأف�سل 
بي�ساء يف قرار عك�سي قد يكلفهم خ�سائر 

باجلملة. 
روؤ�ساء  فــاإن  مطلعة  م�سادر  وح�سب  هذا 
اإىل  العودة  على  قادرين  الغري  االأنــديــة 
البطولة  اإ�ستكمال  يف  املناف�سة  اأجـــواء 
رئي�ص  مــع  الــلــقــاء  جــديــد  مــن  يعتزمون 
بباتنة  القدم  لكرة  اجلهوية  الرابطة 
رف�سهم  جتديد  وهــو  بقرارهم  الإبــالغــه 

العودة اإىل املناف�سة.

م�ساهمات  �ستقدم  اأنها  اجلزائرية  االإحتادية  ك�سفت 
الربوتوكول  تنفيذ  على  مل�ساعدتها  لالأندية  مالية 
ي�سبق  والذي  ال�سحة  وزارة  عليه  وافقت  الذي  ال�سحي 
املقبلة،  الــفــرتة  ــالل  خ الر�سمية  للمناف�سة  الــعــودة 
امل�ساهمات  هــذه  اأن  بيانها  يف  االحتــاديــة  واأو�ــســحــت 
�ستقدم من امل�ساعدات التي قدمها االحتاد الدويل للعبة 
)الفيفا(، واالحتاد االإفريقي )الكاف( يف اإطار مواجهة 
"الفاف" اأنها متم�سكة بقرار  جائحة كورونا، كما اأكدت 
على  احل�سول  بعد   ،2019-2020 مو�سم  ا�ستكمال 

والهيئات  احلكومية  ال�سلطات  مــن  االأخ�سر  ال�سوء 
ال�سحية با�ستئناف الن�ساط الريا�سي.

ومن املنتظر توزيع مبلغ مليون دوالر على اأندية املحرتف 
ين�ص  الذي  ال�سحي  الربتوكول  لتوفري  والثاين  االأول 
انت�سار  اإقامة فردية لكل العب خالل فرتة  على توفري 
الالعبني،  لنقل  حافلتني  تخ�سي�ص  عن  ف�سال  الوباء 
اأعلنت رف�سها العودة اإىل  اأن الغالبية من االأندية  علما 

املناف�سة يف انتظار القرار النهائي من ال�سلطات العليا. 

بحر  العا�سمة  باجلزائر  الريا�سية  املحكمة  تف�سل 
العبني  اأربعة  رفعها  التي  ال�سكاوى  يف  القادم  االأ�سبوع 
ملويل  من  بكل  االأمــر  ويتعلق  العلمة  ملولودية  �سابقن 
الودود،  عبد  وزيتوين  يا�سر  بربا�ص  مراد،  دلهوم  فريد، 
ب�سبب  كبرية  مالية  بتعوي�سات  الرباعي  يطالب  حيث 
عدم تلقيهم مل�ستحقاتهم املالية عن الفرتة التي تقم�سوا 
فيها األوان الفريق املو�سم الفارط، وغابت اإدارة املولودية 
عن جل�سة املرافعة يف هذه الق�سايا الأ�سباب جمهولة وهو 
مالية  تعوي�سات  بدفع  مهددا  الفريق  جعل  الذي  االأمــر 

كبرية يف هذه الق�سايا. 
املالية،  الناحية  من  العلمة  مولودية  معاناة  وتتوا�سل 
حيث لغاية اأم�سية اأم�ص مل تدخل بعد امل�ساعدات املالية 
التي قررتها ال�سلطات املحلية خزينة الفريق رغم الوعود 
هذه  دخــول  تنتظر  الفريق  اإدارة  تبقى  حيث  املتكررة، 
امل�ستحقات  ت�سوية  بغية  اجلمر  من  اأحر  على  امل�ساعدات 
ملختلف  الفنية  والــطــواقــم  لالعبني  املــتــاأخــرة  املالية 

العلمي  الهاوي  للنادي  املوؤقت  الرئي�ص  وقال  االأ�سناف، 
هذه  اأمــوال  دخول  تنتظر  مازالت  الفريق  اإدارة  اأن  بلول 
خا�سة  الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية  اأجل  من  امل�ساعدات 
واأن خزينة الفريق خاوية على عرو�سها حاليا وال جمال 
اأن  تاأمل  االإدارة  اأن  بلول  واأ�ــســاف  ــددا،  جم لالإ�ستدانة 
ت�سرع ال�سلطات املحلية دخول هذه امل�ساعدات يف القريب 

العاجل.
وتراهن اإدارة املولودية على �سمان ترب�ص خارج الوطن 
 10 ملــدة  التون�سية  بورقيبة  حمام  مبنطقة  وبال�سبط 
يف  الف�سل  بعد  املقبلة  الفرتة  خــالل  االأكــرث  على  اأيــام 
ق�سية عودة املناف�سة من عدمها، وياأتي التفكري يف اإقامة 
نوعية  حت�سريات  �سمان  اأجل  من  الوطن  خارج  الرتب�ص 
للفريق رغم االأزمة املالية التي يتخبط فيها النادي، ويف 
حال تعذر ذلك فاإن الوجهة البديلة �ستكون نحو املدر�سة 
فيها  الرتب�ص  على  الفريق  تعود  والتي  بالباز  االأوملبية 

خالل ال�سنوات الفارطة.

على غرار جميع االأندية اجلزائرية تابعت اإدارة اإحتاد ال�ساوية 
قرار الفاف بخ�سو�ص م�ستقبل وم�سري املناف�سة عك�ص ما كان يتمناه 
من  البطولة  الإ�ستئناف  العودة  اإمكانية  خالل  من  الفريق  م�سريي 
جديد كما اأن هذا القرار ال ي�سب ح�سبهم يف م�سلحة النادي الذي 
املناف�سة مثله مثل  اإىل  للعودة  يبقى غري قادر على توفري االأموال 
اأي  متلك  تعد  مل  ياحي  الرئي�ص  اإدارة  اأن  اإال  االأندية  من  الكثري 
حلول اأخرى �سوى العودة من جديد وتوفري ال�سيولة املالية الإنهاء 
تبقى  التي  الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية  االأوىل  وبدرجة  البطولة 
اأكرب هاج�ص يالحق املكتب امل�سري للفريق الذي مل يجد اأذان �ساغية 
من ال�سلطات املحلية لنداءاته املتكررة من اأجل م�ساعدة الفريق مع 
بعد  تدخل  مل  لكنها  اإعانة  من  موؤخرا  ا�ستفاد  الفريق  اأن  االإ�سارة 
خزينة النادي  بالنظر اإىل االإجراءات املعقدة والتي جتربه على 
عقد جمعية عامة وتقدمي التقرير املايل واالأدبي قبل اال�ستفادة 
من هذه االإعانة والتي رغم اأنها غري كافية اإال اأنها قد تكون مبثابة 
الرئي�سي  الهدف  لتفادي تفاقم االأو�ساع وت�سييع  اأك�سجني  جرعة 
من  �سكل  باأي  التفاو�ص  يرف�سون  حليلح  عي�سى  رفقاء  واأن  ال�سيما 
االأ�سكال وي�سرتطون اأموالهم من اأجل العودة اإىل التدريبات ال�سيما 
واأن اإدارة الفريق مل تفي بوعودها بخ�سو�ص ت�سوية م�ستحقاتهم 

املالية العالقة.
هذا واأ�سحى وايل والية اأم البواقي مطالبا اأكرث من اأي وقت م�سى 
للنظر يف و�سعية الفريق الذي يعترب اأحد ممثلي الوالية الرابعة 
من اأجل اأن يعرف مدى حدة امل�ساكل التي يعاين منها الفريق ويبحث 
عن حلول ولو جذرية لكي يحل م�ساكله، ال�سيما املالية من اأجل اأن 
الالعبني  م�ستحقات  االأقل  على  ت�سوي  لكي  لــالإدارة  املجال  يف�سح 
املقاطعة  وتفادي  للتدريبات  عودتهم  وت�سمن  بها  يدينون  التي 
الأن قيامهم بهذه العملية من �ساأنه اأن يدخل الكتيبة ال�سفراء يف 

متاهات هي يف غنى عنها مع عودة البطولة.

يف  حتمل  التي  ــرية  االأخ االأخبار  جــاءت 
طياتها بع�ص املوؤ�سرات االإيجابية ال�سيما 
العامة  اجلمعية  اإنعقاد  موعد  حتديد  مع 
وفتح باب الرت�سيحات يف وجه اجلميع ومع 
وجود رغبة كبرية لرئي�ص ال�سابق رم�سان 
ميدون للعودة واإ�ستعداده للعمل مع اجلميع 
بات الرهان كبري على هذا املوعد للخروج 
من االأزمة التي عا�سها فريق االأمل وكلفته 

ال�سقوط اإىل اجلهوي االأول. 
اأمل  بيت  من  مقربة  م�سادر  ك�سفت  كما 
ميلك  والــذي  الدائنني  ــد  اأح اأن  مــروانــة 
ي�سعى  مليون   100 قيمته  �سك  بحوزته 
وجتميد  اأمــوالــه  على  للح�سول  جــاهــدا 

من  موؤخرا  اإ�ستفاد  الــذي  الفريق  ر�سيد 
اإليه من قبل  اأ�سرنا  مبلغ مليار �سنتيم كما 
من  لالإ�ستفادة  اأطــراف  عدة  حرك  االأمــر 

هذه االأموال باأي �سكل من االأ�سكال. 
على �سعيد اآخر اأ�سار �ساحب املقاولة التي 
اأنه  �سا�سي  بن  ملعب  جتديد  على  اأ�سرف 
كان  اأي  امللعب يف وجه  اأبواب  فتح  يرف�ص 
اإ�ستغالله وهذا اإىل غاية ت�سليم  من اأجل 
يف  واملتمثلة  املعنية  للجهات  االأ�ــســغــال 
ال�سبيبة والريا�سة بباتنة وفقا  مديرية 
الذي  القرار  وهو  القوانني  عليه  تن�ص  ملا 

اأحبط ال�سباب الريا�سي بهذه املدينة. 

ــدث املــديــر الــعــام الأهــلــي الـــربج نذير  حت
بوزناد عن الكثري من االأمور املتعلقة بالو�سع 
احلايل على غرار ق�سية ا�ستئناف املناف�سة 
ظل  يف  اأنـــه  قــائــال  املقبلة  الــفــرتة  خــالل 
البالد  بها  متر  التي  اال�ستثنائية  الو�سعية 
االأمر  وهــو  كورونا  فريو�ص  انت�سار  ظل  يف 
ا�ستثنائية  قـــرارات  اتخاذ  يفر�ص  الــذي 
�سورة  يف  امل�سوؤولة  اجلهات  طرف  من  اأي�سا 
متاما  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
)الكاف(  االإفريقية  االحتادية  فعلت  كما 
اإفريقيا  اأمم  كــاأ�ــص  بتاأجيل  قــامــت  الــتــي 
احلالية،  الو�سعية  ب�سبب  اإ�سافية  ل�سنة 
احلالية  الظروف  ظل  يف  اأنه  بوزناد  وقال 
ممكن  غري  يبقى  املناف�سة  ا�ستئناف  ــاإن  ف
القرار قريبا حتى  الف�سل يف  االأف�سل  ومن 
التح�سريات  يف  ال�سروع  لالأندية  يت�سنى 

للمو�سم القادم. 
منا�سب  احلــايل  الوقت  اأن  بــوزنــاد  ويــرى 
القدم  كــرة  الإ�سالح  ور�سات  فتح  اأجــل  من 
التي  الكثرية  امل�ساكل  ومعاجلة  اجلزائرية 
ال�سدد  هــذا  يف  بــوزنــاد  وقــال  منها،  تعاين 
وو�سع  للم�ستقبل  التخطيط  :"ينبغي 
املقام  يف  اجلزائرية  القدم  كــرة  م�سلحة 
اأجل  مــن  فر�سة  اأمـــام  االآن  ونحن  االأول، 
منها  تعاين  التي  الكثرية  النقائ�ص  ت�سليح 

املناف�سة،  توقف  ظل  يف  اجلزائرية  الكرة 
االآليات  على  اال�ستغال  ينبغي  وبالتايل 
واقع  اإ�سالح  اأجل  من  ال�سرورية  واخلطط 
الكرة اجلزائرية حتى تتمكن م�ستقبال من 
املنتخب  متثيل  على  قــادرة  مواهب  اإجنــاب 

قرار الفاف يخلط الأوراق والإدارة م�شتعدة
نذير بوزناد: "نعي�س و�شعية ا�شتثنائية ومن املفرو�س اتخاذ قرارات خا�شة" حلل م�شكل امل�شتحقات 

ارتياح ل�شتكمال املو�شم واأعراب والكوكي ي�شران على اللقب 

جل الأندية الباتنية جتدد مت�شكها 
رهان كبري على اجلمعية العامة لإنهاء امل�شاكل الإداريةبقرار عدم العودة للمناف�شة 

الفاف تعد بتقدمي دعم مايل لالأندية لتطبيق 
الربتوكول ال�شحي 

املحكمة الريا�شية تف�شل الأ�شبوع 
القادم يف ق�شايا الالعبني القدامى 

قرار ا�شتئناف املناف�شة يدفع الإدارة 
لتوفري ال�شيولة املالية 
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الوطني مع الو�سول اإىل الت�سيري احل�سن لالأندية 
املحرتفة".

اإىل  الــعــودة  اأن  لالأهلي  الــعــام  املــديــر  ويــعــرتف 
ظل  يف  �سعب  الراهنة  الظروف  ظل  يف  املناف�سة 
اإجماع روؤ�ساء االأندية على �سعوبة العودة، ويف هذا 

ال�سدد �سرح بوزناد قائال :"�سحيح اأن الربوتوكول 
اجلهة  يف  االإ�سكال  لكن  التطبيق  �سعب  ال�سحي 
نعلم  الأننا  الربوتوكول  �ستتوىل تطبيق هذا  التي 
اأن كل االأندية ال متلك طواقم طبية متفرغة الأن 
وكذلك  امل�ست�سفيات،  يف  يعملون  االأع�ساء  معظم 
حتمل  على  موافقني  غــري  االأنــديــة  ــاء  روؤ�ــس فــاإن 
يف  بالفريو�ص  اإ�سابات  حدوث  حال  يف  امل�سوؤولية 
اأو التدريبات، ولذلك  امللعب على هام�ص املباريات 
قلنا اأننا نرف�ص املغامرة ونرف�ص حتمل امل�سوؤولية، 
يتم  التي  املباريات  االأمثلة خالل  والحظنا بع�ص 
مئة  بن�سبة  تطبق  ال  حيث  ح�سور  دون  برجمتها 

يف املئة".
على  االآن  الرتكيز  االأف�سل  من  اأنه  بوزناد  ويرى 
يتعلق  فيما  باإ�سالح  القيام  واأي�سا  القادم  املو�سم 
باالأندية املحرتفة، حيث قال بوزناد يف هذا ال�سياق 
:"علينا ال�سروع يف التح�سري للمو�سم اجلديد ومن 
املحرتفة  للنوادي  االأ�سا�سي  القانون  �سياغة  ذلك 
ال�سروط وعقد الالعبني املحرتفني واأي�سا  ودفرت 
ت�سوية و�سعية الالعبني يف الفئات ال�سبانية وكذا 
الالعبني االأجانب مع و�سع �سروط على االأندية، 
خارطة  و�سع  اأجل  من  الفر�سة  ا�ستغالل  وعلينا 
اأ�سطوانة  من  واخلروج  املحرتفة  للبطولة  طريق 
اأن االأندية اجلزائرية فا�سلة وغري قادرة، وعلينا 
موا�سلة االجتهاد اإىل اأخر املطاف من اأجل حت�سني 

الو�سعية احلالية".

اأهلي الربج 

وفاق �شطيف 

اأمل مروانة

اإحتاد ال�شاوية

مولودية العلمة
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تاأ�صي�س جمعية حمليةتاأ�صي�س جمعية حملية
ــوؤرخ  امل  06/12 رقــم  القانون  مبقت�سى 
يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف 
اليوم:  مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012
2020 ت�سليم و�سل الت�سريح  23 جوان 

بتاأ�سي�ص اجلمعية املحلية امل�سماة:
جمعية حي اأوالد بوناب

رئي�ص اجلمعية: بوناب �سمري
بوناب  اأوالد  حــي  بــــ:  مــقــرهــا  الــكــائــن 

نقاو�ص

مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 
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اجلمعية املحلية امل�سماة:
جمعية وفاق طبنة 250 �سكن ترقوي مدعم 

حي ال�سهيد مهملي حممد بريكة
 A2 40 عمارة  بـ: �سقة رقم  الكائن مقرها 
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�إىل علم  يعلن رئي�س �ملجل�س �ل�شعبي �لبلدي لبلدية �شيدي خليفة 
��شرت�ط  مع  �ملفتوح  �لعر�س  طلب  يف  �مل�شاركني  �ملتعهدين  جميع 
�جلر�ئد  يف  �ل�شادر   2019/04 رقم:  �لثانية  للمرة  دنيا  قدر�ت 

�لوطنية بجريدتي:
ـ   2020/03/11 بتاريخ:   El Aurès News جريدة 

 ANEP  2025001241
ـ   2020/03/12 بتاريخ:   Les Echos de l’Est جريدة 

ANEP  2025001241
عن �إجر�ء متديد �آجال طلب عر�س مفتوح مع ��شرت�ط قدر�ت دنيا 

للمرة �لثانية رقم: 2019/04 الإجناز �أ�شغال:
�لقامي  �أوالد  مل�شتة  لل�شرب  �ل�شاحلة  �ملياه  �شبكة  جتديد  م�شروع: 

ببلدية �شيدي خليفة
درجة  رئي�شي  ن�شاط  �لري  يف  و�ملوؤهلة  �ملهتمة  �ملقاوالت  باإمكان 
لرئي�س  �لعامة  �الأمانة  من  �ل�شروط  دفرت  �شحب  فوق  فما  ر�بعة 
بحي  مقرها  �لكائن  خليفة  �شيدي  لبلدية  �لبلدي  �ل�شعبي  �ملجل�س 
كعو�ن زيد�ن مقابل دفع مبلغ 5.000.00دج، و�لعرو�س تتكون من 

�لوثائق �لتالية:
ملف �لرت�شح يحتوي على �لوثائق �لتالية:

وخمتوم. وموؤرخ  مم�شي  مملوء،  بالرت�شح  �لت�شريح  1ـ 
وخمتوم. وموؤرخ  مم�شي  مملوء،  بالنز�هة  �لت�شريح  2ـ 

لل�شركات �الأ�شا�شي  �لقانون  3ـ  
4ـ ن�شخ من �لوثائق �لتي تتعلق بالتفوي�شات �لتي ت�شمح لالأ�شخا�س 

باإلز�م �ملوؤ�ش�شة.
�ملتعهدين. �ملرت�شحني  قدر�ت  بتقييم  ت�شمح  وثيقة  كل  5ـ 

�أ/ قدر�ت مهنية: �شهادة �لتاأهيل و�لت�شنيف �ملهني يف �لري )ن�شاط 
رئي�شي درجة ر�بعة فما فوق(.

ب/ قدر�ت مالية: و�شائل مالية مربرة باحل�شائل �ملالية و�ملر�جع 
�مل�شرفية.

ج/ قدر�ت تقنية: �لو�شائل �لب�شرية و�ملادية و�ملر�جع �ملهنية.
�لعر�س �لتقني يحتوي على �لوثائق �لتالية:

1ـ دفرت �ل�شروط مملوء وخمتوم وموؤرخ مع �الإم�شاء ويحمل عبارة 
)قرئ وقبل مكتوبة بخط �ليد(.

�الإم�شاء. مع  وموؤرخ  وخمتوم  مملوء  باالكتتاب  �لت�شريح  2ـ 
تقنية  مذكرة  �لتقني:  �لعر�س  بتقييم  ت�شمح  وثيقة  كل  3ـ 

تربيرية وكل وثيقة مطلوبة.
�لعر�س �ملايل يحتوي على �لوثائق �لتالية:

وخمتومة. وموؤرخة  مم�شاة  مملوءة،  �لتعهد  ر�شالة  1ـ 
مم�شي  و�حلروف،  باالأرقام  مملوء  بالوحدة  �الأ�شعار  جدول  2ـ 

وخمتوم.
مم�شي  و�حلروف  باالأرقام  مملوء  وتقديري  كمي  تف�شيل  3ـ 

وخمتوم.
�ملجل�س  لرئي�س  �لعامة  �الأمانة  م�شتوى  على  �لعرو�س  �إيد�ع  يتم 
حت�شري  من  يوم  �آخر  يف  خليفة  �شيدي  لبلدية  �لبلدي  �ل�شعبي 
�لعرو�س �ملحددة بـ ع�شرة )10( �أيام حت�شب �بتد�ء من تاريخ �أول 
يوم �شدور �الإعالن يف �إحدى �ل�شحف �لوطنية �أو �لن�شرة �لر�شمية 
�شباحا  �لثامنة  �ل�شاعة  من  �بتد�ء  �لعمومي  �ملتعامل  ل�شفقات 

)08:00�شا( �إىل �ل�شاعة �لثانية ع�شر زو�ال )12:00�شا(.
''�لعر�س  ''ملف �لرت�شح''  ن�شخ:   03 �ملتعهدين ت�شتمل على  عرو�س 
منف�شلة  �أظرفة  يف  �لعرو�س  وتو�شع  �ملايل''  ''�لعر�س  �لتقني'' 
ومقفلة باإحكام وتت�شمن عبارة: ''ملف �لرت�شح'' ''�لعر�س �لتقني'' 
''�لعر�س �ملايل'' وتو�شع هذه �الأظرفة يف ظرف �آخر مقفل باأحكام 

ومغفل ويحمل عبارة:
''ال يفتح �إال من طرف جلنة فتح �الأظرفة وتقييم �لعرو�س''

للمرة  دنيا  قدر�ت  ��شرت�ط  مع  مفتوح  عر�س  طلب  �آجال  متديد 
�لثانية رقم: 2019/04 

�لقامي  �أوالد  مل�شتة  لل�شرب  �ل�شاحلة  �ملياه  �شبكة  جتديد  م�شروع: 
ببلدية �شيدي خليفة

يتم فتح �لعرو�س يف جل�شة علنية على م�شتوى �لبلدية على �ل�شاعة 
�لعرو�س،  الإيد�ع  �ليوم  نف�س  يف  )14:00�شا(  زو�ال  ع�شر  �لر�بعة 
و�إذ� �شادف هذ� �ليوم يوم عطلة �أو ر�حة قانونية، فاإن مدة حت�شري 

�لعرو�س متدد �إىل غاية يوم �لعمل �ملو�يل.
)باإمكان �ملوؤ�ش�شات �ملعنية ح�شور �جلل�شة(

تاريخ  من  �بتد�ء  يوما   90 مدة  بعرو�شهم  ملزمون  �ملتعهدون  يبقى 
�إيد�ع �لعرو�س ز�ئد مدة حت�شري �لعرو�س.

رئي�س �ملجل�س �ل�شعبي �لبلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية ميلة
د�ئرة ميلة

بلدية �شيدي خليفة
�لرقم �جلبائي للبلدية: 43270967061
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جمع  ف�شلها  يف  ورد  �مللك  �شورة 
ت�شفع  �أنها  وفيها  �الأحــاديــث  من 
ــذ�ب  ع ــن  م وتنجيه  ل�شاحبها 
�أن  ـ  �أعلم  ـ و�هلل  و�لظاهر  �لقرب، 
�حتاج  ملن  حت�شل  �إمنــا  �لتنجية 
و�لــذنــوب،  �ملعا�شي  ــل  �أه مــن  لها 
�ملعا�شي  مــن  متــنــع  �إنــهــا  ــل  ــي وق
ففي  �لقرب:  عــذ�ب  توجب  �لتي 
�حلديث �أنه �شلى �هلل عليه و�شلم 
�ــشــورة تــبــارك هــي �ملانعة  قــال: 
�حلاكم،  رو�ه  �لقرب.  عــذ�ب  من 
وو�فقه  ـ  �الإ�شناد  �شحيح  وقــال: 

�لذهبي.
وعــن �أبـــي هــريــرة ـ ر�ــشــي �هلل 
عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  عن  ـ  عنه 
" �إن �شورة يف �لقر�آن  و�شلم قال: 
حتى  لرجل  �شفعت  �آيــة  ثالثون 
غفر له، وهي: تبارك �لذي بيده 

و�لرتمذي،  د�ود  �أبو  رو�ه  �مللك". 
وح�شنه �الألباين.

�هلل  ر�ــشــي  ـ  م�شعود  �بـــن  وعـــن 
عنه ـ قال: يوؤتى �لرجل يف قربه 
رجــاله:  فتقول  رجـــاله  فــتــوؤتــى 
لي�س لكم على ما قبلي �شبيل، كان 

�مللك،  �شورة  بي  يقر�أ  يقوم 
�أو  ـ  �شدره  قبل  من  يوؤتى  ثم 
لي�س  فيقول:  ـ  بطنه  قــال: 
لكم على ما قبلي �شبيل، كان 
يقر�أ بي �شورة �مللك، ثم يوؤتى 
لكم على  لي�س  ر�أ�شه فيقول: 
بي  يقر�أ  كان  �شبيل،  قبلي  ما 
�ملانعة  �مللك قال: فهي  �شورة 
�لقرب..".  عـــذ�ب  مــن  متنع 
�أخـــرجـــه �حلـــاكـــم وقــــال: 
وو�فــقــه  ـ  ــنــاد  �الإ�ــش �شحيح 

�لذهبي.

ويف رو�ية عنه: من قر�أ 
�مللك كل  بيده  �لذي  تبارك 

من  بها  وجل  عز  �هلل  منعه  ليلة 
ر�شول  عهد  يف  وكنا  �لقرب،  عذ�ب 
�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم ن�شميها 
عز  �هلل  كتاب  يف  و�إنــهــا  �ملانعة، 

ــورة من  ــش ـــل، � وج
�أكــرث  فقد  ليلة  كــل  يف  بها  قـــر�أ 
و�أطاب . رو�ها �لن�شائي، وح�شنه 

�الألباين.

بعدما تربعت �الأمة �الإ�شالمية 
ــة هــــرم �لــعــطــاء �لــفــكــري  ــم ق
ـــاج  ـــت و�الإبــــــــد�ع �لــعــلــمــي و�الإن
تو�لت  مــعــدودة،  لقرون  �ملعريف 
ـــات  ـــع ـــرت�ج �النــــــحــــــد�ر�ت و�ل
�لقبول  حــد  �إىل  ــكــو�ــس،  ــن و�ل
و�لثقافية  �لفكرية  بالتَّبعية 

و�لعلمية.
�الإ�شالمية  �لعلوم  كانت  لقد 
كما  ت�شيء  عظمتها  �أوج  يف  وهي 
غياهب  فتبدد  �لــقــمــر،  ي�شيء 
�لقرون  يلف  كــان  �لــذي  �لظالم 
على  طــــر�أ  �أن  �إىل  �لــو�ــشــطــى، 
ت�شوهاٌت  وثقافتها  �الأمــة  فكِر 
ملمو�شة؛ مما �أعاقها عن �لو�شول 
كامل  �إىل  �حل�شاري  مب�شروعها 

�أهد�فه وغاياته.
يعاين  �لتي  �الأزمة  فما طبيعة 
ــاذ�  ــالمــي؟..مل �الإ�ــش �لفكر  منها 
لالأمة  �حل�شاري  �الأد�ء  تر�جع 
وعطاوؤها  �الجتماعي  وبناوؤها 
بناء  ميــكــن  وكــيــف  �لــفــكــري؟ 
تقينا  �إ�شالمية  معرفية  منهجية 

هذه �لت�شوهات؟
وما دور بناء �لوعي �ملنهجي يف 

�الإقالع �حل�شاري �ملن�شود؟.
نعي�شها  �لتي  �لفكر  �أزمــة  "�إن 
�أزمة حقيقية موجودة يف جانب 
�لق�شايا  جانب  و�ملناهج،  �مل�شادر 
�لتي  �لــتــاريــخــيــة  �الأ�ــشــا�ــشــيــة 
يف  �ل�شلبية  �الآثار  �أ�شو�أ  �أحدثت 
عقليتنا ويف نف�شيتنا ويف طريقة 
تفكرينا، و�لتي �أحبطت حماوالت 

�إ�شالح كثرية جد�".
�الإ�شالمية  �الأمــة  �عــرتت  لقد 
�ملنهجي  �خلـــلـــل  ـــن  م ـــكـــال  �أ�ـــش
على  قدرتها  ــَلــْت  عــطَّ و�لــفــكــري 
كما  و�الأد�ء،  و�الإجنــــاز  �لفعل 
ـــــام �الإقــــالع  �ــشــكــلــت عــائــقــا �أم

�حل�شاري �ملن�شود.
ــات  ــوه ــش ــ� ــت �ل هـــــذه  "و�أول 
و�أخطرها ت�شوه �لروؤية �لكونية 
ــار  �إط ت�شكل  �لــتــي  �الإ�ــشــالمــيــة، 
وثــقــافــتــهــا، بحيث  �الأمــــة  فــكــر 
�شمولية  كونية  ـــة  روؤي تعد  مل 
تقدم  �أن  على  قـــادرة  �إيجابية 
لفكر  �لكلية  و�لهد�ية  �لدليل 

ــه  ــات ــالق ــم و�ـــشـــمـــريه وع ــل ــ�ــش �مل
هــذه  ــت  ــان ك "فكلما  ونظمه"، 
�لروؤية و��شحة جلية و�إيجابية 
و�شهلة �لفهم و�لتمثل و�الإدر�ك، 
�لتناق�س  عن  بعيدة  كانت  وكلما 
وكلما  و�الأوهــام،  �خلر�فية  وعن 
�ل�شف�شطة  عــن  بــعــيــدة  ــت  كــان
�الإغر�ق  عن  وبعيدة  و�لتعقيد، 
و�لتنظري  ــتــجــريــد  �ل ــغــة  ل يف 
�لتي  �لقهرية  �مل�شلمات  وفر�س 
�لعجز و�لتناق�س - مثلت  تخفي 
�شمريية  قــــوة  �لــــروؤيــــة  هــــذه 
حمركة  فاعلة  تربوية  عقدية 
للفرد و�ملجتمع، ومفعلة ملنهجية 
�لفرد  لدى  ما  وكل  �ملجتمع  فكر 
�لفعل  �أدو�ت  مـــن  و�ملــجــتــمــع 
يف  �ملتمثلة  و�شو�بطها  و�حلركة 
مبادئ منهجية فكره، وما تنطوي 
مفاهيم وقيم  �ملنهجية من  عليه 

و�شو�بط".
عمل  �أدو�ت  جتديد  عــدم  �إن 
�ملثال،  �شبيل  على  �لفقه  �أ�شول 
و�شمور  �لعباد�ت،  فقه  وت�شخم 
�جرت�ر  عنه  نتج  �لو�قع"  "فقه 
ــاوى �لــفــقــهــيــة، و��ــشــتــد�د  ــفــت �ل

�لع�شبية �ملذهبية.
�الإ�شالمية  �الأمـــة  �أر�دت  �إذ� 
�لفكرية،  �الأزمــــة  ــذه  ه جتـــاوز 
و��شتعادة عزتها ورقيها، وت�شدر 
�الإن�شانية،  ــارة  �حلــ�ــش قــافــلــة 
منهجي  ــــي  وع ـــك  متـــلُّ فــعــلــيــهــا 
بــنــائــه،  ـــو�ت يف  ـــط و��ـــشـــح �خل
بـــني بــنــاء لــلــمــفــاهــيــم، وبــنــاء 
من  للتحقق  �ملرجعية،  لــالأطــر 
غاية  ولتحقيق  �ملفاهيم،  تلك 
ذلك  قبل  عليها  كما  �ملنهجية، 

�القــتــنــاع بــ�ــشــرورة متــلــك هذ� 
�شو�ء  ن�شره،  على  و�لعمل  �لوعي 
�ملنهجي  �لتفكري  بناء  جهة  من 
�ل�شلوك  �أو  �ملنهجي  �لبحث  �أو 
خمتلف  لتجاوز  وذلــك  �ملنهجي، 
يــعــاين منها  �لــتــي  �الخـــتـــالالت 
�لفكر �الإ�شالمي من جهة �متالك 
فهم  يف  �أو  للعامل  �لكلية  �لروؤية 
معه،  �لتعامل  و�أ�شاليب  �لو�قع 
و�إدر�ك  �لظو�هر  تف�شري  يف  �أو 

عالقة �الأ�شباب بالنتائج.
هو  �ملنهجي  �لــوعــي  كـــان  �إذ� 
�إدر�ك  عــن  تعرب  �لــتــي  �حلــالــة 
�لو�قع �لقائم ومنهج تغيريه �إىل 
�أن  يجب  فاإنه  �ملن�شود،  �لــو�قــع 
�إىل  ي�شتند  و�أن  بالكلية،  يت�شم 
حتكمه  �لـــذي  �لــهــادف  �لتدبري 

روؤية كلية للعامل.
ما  �لوعي،  هذ�  مقومات  و�أول 
�لقر�آن،  �لتعامل مع  يتعلق مبنهج 
�خلطاب  مــع  �لتعامل  خــالل  مــن 
�شمويل،  مــنــطــق  مـــن  ـــر�آين  ـــق �ل

�لقر�آنية  �ملرجعية  و�عتماد 
ـــوحـــدة  ــن مـــفـــهـــوم �ل ــم ــش �
�لكرمي  لــلــقــر�آن  �لبنائية 
بو�شفها  �لنبوية  و�ل�شنة 
وتطبيًقا  ــقــر�آن  ــل ل ــا  بــيــاًن

لتوجيهاته.
�إذ�  �الإ�ـــــشـــــالم  "�إن 
ــمــه، و�أُحــ�ــشــن  حــ�ــشــن فــه
تنقية  ومتــــت  ــه،  ــاب ــط خ
�لكونية  �لقر�آنية  روؤيته 
�لت�شوهات،  من  �حل�شارية 
ــــــت تـــنـــقـــيـــة مــنــهــج  ومت
ــه من  ــم ــي ــاه ــف فـــكـــره وم
و�خلر�فات،  �النحر�فات 

�شيجد  نا�شئته،  �أ�شاليب  وح�شنت 
�الإن�شان �ملادي �ملعا�شر فيه - وال 
�ل�شر�عات  من  �خلال�س   - �شك 
تهدد  �لتي  و�ملــخــاطــر  و�ملــظــامل 
�لهد�ية  فيه  و�شيجد  وجـــوده، 
و�لر�شد �لذي تتطلع �إليه �أ�شو�قه 
�ل�شوية،  وفطرته  �لروحانية 
خوفها  بعد  من  �الإن�شانية  ليبدل 
�أمًنا، وطماأنينة نف�شيَّة، ورفاهية 

وعدال يف �ملعا�س".
�الإ�شالمي  �لفكر  تطوير  �إن 
يتطلبان  �الإ�شالمية  و�ملــعــرفــة 
��شتيعاب مناهج �ملتقدمني، و�إبد�ع 
ــد�ث قـــو�عـــد جــديــدة  ــح ــت ــش و��
تتنا�شب  جديدة  عمل  وو�شائل 
و�لـــو�قـــع �الجــتــمــاعــي لــالأمــة، 
يف  و�لنظر  �لو�قع"،  "فقه  �أولها 
كمدخل  �ملثال  �شبيل  على  �لقيم 
لــتــجــديــد �لــعــلــوم �الإ�ــشــالمــيــة، 
كاآلية  �لقيمي  �لتف�شري  و�عتبار 

جديدة من �آليات �لتف�شري.
منبعا  �لــكــرمي  ــقــر�آن  �ل يعترب 
ومن  للم�شلم،  �لفكرية  للطاقة 
ثم منبعا جلميع �ملعارف و�لعلوم؛ 
ْطَنا يِف �ْلِكَتاِب  قال تعاىل: { َما َفرَّ
ُيْح�َشُروَن  ِهْم  َربِّ �إِىَل  ُثمَّ  �َشْيٍء  ِمْن 
فاملعرفة   ،]38 �الأنـــعـــام:   {
وهو  و�شاملة،  متكاملة  �لقر�آنية 
منهجيات  يت�شمن  بــالــ�ــشــرورة 
و�لق�شايا  تــتــنــا�ــشــب  خمتلفة 
�ملطروحة، كفيلة باإخر�ج �الأمة 
مركز  تبوء  �إىل  �النحطاط  من 
�لـــريـــادة بــاعــتــبــارهــا خــري �أمــة 

�أخرجت للنا�س.

ما فرطنا يف الكتاب من �شيء ثم اإىل ربهم يرجعون

تبارك الذي بيده امللك

عن ابن عبا�س ر�سي الله عنهما، عن ر�سول الله 
�سلى الله عليه و�سلم فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعاىل قال:  "اإن الله كتب احل�سنات وال�سيئات 
ثم بني ذلك، فمن همَّ بح�سنٍة فلم يعملها كتبها 
الله عنده ح�سنة كاملة، واإن هم بها فعملها كتبها 
الله عنده ع�سر ح�سنات اإىل �سبعمائة �سعف، اإىل 
اأ�سعاف كثرية، واإن هم ب�سيئة فلم يعملها كتبها 
الله عنده ح�سنًة كاملًة، واإن همَّ بها فعملها كتبها 

الله �سيئة واحدة " رواه البخاري وم�سلم

�أي:  "؛  و�ل�شيئات  �حل�شنات  كتب  �هلل  "�إن   
فال   ،" ذلك  بنيَّ  "ثم  بكتابتها،   �حلَفَظَة  �أمر 
�إىل �ال�شتف�شار يف كل وقت عن كيفية  يحتاج 

�لكتابة؛ لكونه �أمر� مفروغا منه.
�هلل  كتبها  يعملها،  فلم  بح�شنة  هــمَّ  "فمن   
باأن  �الإر�دة،  يعني  " �لهمُّ  كاملًة  ح�شنًة  عنده 
�أن  �الإن�شان  �أر�د  �إذ�  �أي:  عليها؛  عزمه  عقد 
له  �هلل  كتبها  يعملها،  مل  ولكنه  ح�شنة  يعمل 

ح�شنة كاملة ال نق�س فيها.

"و�إن همَّ بها فعملها، كتبها �هلل عنده ع�شر    
�أ�شعاٍف  �إىل  �شعف،  �شبعمائة  �إىل  ح�شنات، 
عمله  يف  و�أح�شن  وعملها  �أر�دهــا  �أي:  "؛  كثرية 
وكان  �لعمل،  ديو�ن  �إىل  �لهم  من  �أخرجها  باأن 
عليه  �هلل  �شلى  �هلل  لــر�ــشــول  متبعا  خمل�شا 
َمْن   } ح�شنات؛  ع�شر  يكتبها  �هلل  فــاإن  و�شلم، 
]�الأنعام:  �أَْمَثاِلَها}  َع�ْشُر  َفَلُه  �َشَنِة  ِباحْلَ َجاَء 
�أ�شعاف  �إىل  �شعف،  �شبعمائة  �إىل   ،]160

كثرية.
  "و�إن همَّ ب�شيئٍة فلم يعملها، كتبها �هلل عنده 
�إذ� تركها هلل؛ كما  فيما  " وذلك  كاملًة  ح�شنًة 
من  تركها  "الأنه  �حلــديــث:   �ألــفــاظ  بع�س  يف 
مقابلته  يف  فُجوِزَي  �أجلي،  من  �أي:  "؛  �ئي  جرَّ
بح�شنة كاملة ال نق�س فيها، قال �ملناوي: قال 
يف �لك�شاف: م�شاعفة �حل�شنات ف�شل، ومكافاأة 

�ل�شيئات عدل.
  "و�إن همَّ بها فعملها، كتبها �هلل �شيئًة و�حدة 
َئِة  يِّ ِبال�شَّ َجاَء  َوَمْن   } تعاىل:  قوله  له  " ي�شهد 

َفاَل ُيْجَزى �إِالَّ ِمْثَلَها } ]�الأنعام: 160[.

بــاب الريــــــــان
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

هذه ال�شفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فال تهينوها

الدعـــاء
عبادك  من  و�جعلنا  علمتنا  مبا  و�نفعنا  ينفعنا  ما  علمنا  �للهم 
�إلينا  وكره  قلوبنا  يف  وزينه  �الإميــان  �إلينا  حبب  �للهم  �ل�شاحلني، 
و�رحمنا  لنا  و�غفر  علينا  تب  �للهم  و�لع�شيان،  و�لف�شوق  �لكفر 
برحمتك يا �أرحم �لر�حمني، �للهم يا مقلب �لقلوب ثبت قلوبنا على 
دينك، �للهم يا م�شرف �لقلوب �شرف قلوبنا �إىل طاعتك، �شبحانك 

�للهم وبحمدك ن�شتغفرك ونتوب �إليك. �آمني

هاما  تربويا  مبحثا  �لكتاب  هــذ�  يحمل 
�مل�شتمدة  �لرتبوي  �لفكر  �أنــو�ع  �أعلى  ميثل 
�لكتاب  يف  �ملبثوثة  �لرتبوية  �ملــبــادئ  من 
�أ�ش�س  من  هاما  �أ�شا�شا  ت�شع  و�لتي  و�ل�شنة 
�ملوؤلف  ير�ها  كما  �ملتعلمني  مع  �ملعلم  تعامل 
 " وهو  �لبقعاوي  �ملطلق  �شليمان  بن  �شالح 

مبد�أ �لرفق ".
�لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات  و�قـــع  يعالج  ــو  وه
�لرتبوية  �أ�شاليبها وممار�شاتها  �ملعا�شرة يف 
�حلقل  يف  و�لعاملني  �ملعلم  حاجة  ومــدى 
�لرتبوي �إىل �لوعي بهذه �لق�شية، و�أح�شن 
على  هامة  خطوة  �أنــه  �لكتاب  عن  يقال  ما 

طريق �لتاأ�شيل �الإ�شالمي للفكر �لرتبوي.

املكتبة الإ�سالمية

خالد �أوعبو

من اأقوال 
ال�صاحلني

يف  تق�شريك  بلغ  " مهما 
�لعبادة، فال تفرط يف ح�شن 
�خللق، فقد يكون مفتاحك 
لدخول �أعايل �جلنة،  �أتظن 

�أن �ل�شاحلني بال ذنوب 
�إنهم فقط: ��شترتو� ومل 
يجاهرو�، و��شتغفرو� ومل 

ي�شرو�، و�عرتفو� ومل يربرو�، 
و�أح�شنو� بعدما �أ�شاوؤو� ..وقد 

حد �ل�شلف: كيف  قيل الأ
�أنت ودينك؟ فقال: متزقه 

�ملعا�شي، و�أرقعه باال�شتغفار". 
�بن �لقيم رحمه �هلل

كتاب مبداأ الرفق يف التعامل
 مع املتعلمني

�لطامة  جاءت  فاإذ�   } تعاىل:  يقول 
�بن  قاله  �لقيامة،  يوم  �لكربى}وهو 
على  تطم  الأنها  بذلك،  �شميت  عبا�س 
تعاىل:  قال  كما  مفظع،  هائل  �أمر  كل 
{ و�ل�شاعة �أدهى و�أمر} ، { يوم يتذكر 
يتذكر  حينئذ  �أي  �شعى}  ما  �الإن�شان 
كما  و�شره  خريه  عمله،  جميع  �آدم  �بن 
�الإن�شان  يتذكر  يومئذ   } تعاىل:  قال 
�جلحيم  وبرزت   }  ، �لذكرى}  له  و�أّنى 
فر�آها  للناظرين  �أظهرت  �أي  يرى}  ملن 
�أي  طغى}  مــن  {فــاأمــا  عــيــانــا،   �لنا�س 
�أي  �لدنيا}  و�آثر �حلياة   } مترد وعتا، 
فاإن   } و�أُخـــر�ه،  دينه  �أمــر  على  قدمها 
م�شريه  فــاإن  �أي   ، ــاأوى}  �مل هي  �جلحيم 
�لزقوم  من  مطعمه  و�إن  �جلحيم  �إىل 
خاف  من  و�أمــا   } �حلميم،  من  وم�شربه 
�أي  �لهوى}  عن  �لنف�س  ونهى  ربه  مقام 
وجل،  عز  �هلل  يــدي  بني  �لقيام  خــاف 
نف�شه عن  ونهى  فيه،  �هلّل  وخاف حكم 
هو�ها، وردها �إىل طاعة موالها، {فاإن 
منقلبه وم�شريه  �أي  �ملاأوى}  �جلنة هي 
 } تعاىل  قال  ثم  �لفيحاء،  �جلنة  �إىل 
ي�شاألونك عن �ل�شاعة �أيان مر�شاها فيم 
منتهاها}�أي  ربك  �إىل  ذكر�ها  من  �أنت 
من  �أحـــد  �إىل  وال  �إلــيــك  علمها  لي�س 

�خللق، بل مردها ومرجعها �إىل �هلل عز 
وجل، فهو �لذي يعلم وقتها على �لتعيني 
وقال   ، �هلّل}  عند  علمها  �إمنــا  قــل   }
ملا  ولهذ�   ، منتهاها}  ربك  �إىل   } ههنا: 
�هلّل  �شلى  �هلّل  ر�ــشــول  جــربيــل  ــاأل  �ــش
قال:  �ل�شاعة؟  وقت  عن  و�شلم  عليه 
�ل�شائل(،  من  باأعلم  عنها  �مل�شئول  )ما 
ــت منذر من  �أن ــا  �إمن وقــولــه تــعــاىل: { 
يخ�شاها} �أي �إمنا بعثتك لتنذر �لنا�س، 
فمن  وعذ�به،  �هلّل  باأ�س  من  وحتذرهم 
ووعيده  ربــه  مقام  وخــاف  �هلّل  خ�شي 
�أتبعك فاأفلح و�أجنح، و�خليبة و�خل�شار 
على من كذبك وخالفك، وقوله تعاىل: 
{ كاأنهم يوم يرونها مل يلبثو� �إال ع�شية 
قبورهم  من  قامو�  �إذ�  �أي  �شحاها}  �أو 
�حلياة  مدة  ي�شتق�شرون  �ملح�شر  �إىل 
�لدنيا، حتى كاأنها عندهم كانت ع�شية 
�بن  ــال  ق يـــوم،  مــن  �شحى  �أو  ــوم  ي مــن 
�إىل  �لظهر  فما بني  �أما ع�شية  عبا�س: 
بني  ما  �شحاها}  �أو   } �ل�شم�س،  غروب 
وقال  �لنهار،  ن�شف  �إىل  �ل�شم�س  طلوع 
�لقوم  �أعـــني  يف  �لدنيا  وقــت  قــتــادة: 
حني عاينو� �الآخرة، { فاإن �جلنة هي 
�ملاأوى } �أي منقلبه وم�شريه �إىل �جلنة 

�لفيحاء.

قال اهلل تعاىل: 
ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوٰى َفإِنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمَْوٰى ﴾ ﴿َوأَمَّ
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قال اهلل تعاىل: 
38 اآلية  األنعام  سورة   ﴾َ وَن  ُيْحَشُ َربِِّهْم  إَِل  ُثمَّ  ٍء  َشْ ِمْن  اْلِكَتاِب  ِف  َفرَّْطَنا  َما  بني يدي �آية﴿  



�صطيف

بعيون �مر�أة

الأفراح املوؤجلة؟!
م�ستوى  على  الــزواج  عقود  كتابة  تعليق  اأثــار 
عند  �سديدا  تذمرا  املخت�سة  البلدية  املكاتب 
مع  اأعرا�سهم  تزامنت  الذين  املواطنني  عموم 
املتحفظ  اأو  الكلي  املنع  عن  زيــادة  القرار  هذا 
اأو  جتمهر  اأو  جتمع  وكــل  واخلــتــان  لالأعرا�ص 
عدوى  ن�سر  يف  �سببا  يكون  قــد  ــزاء  ع جمل�ص 
الذي  االأمــر  وهــو  احلا�سرين  بني   19 كوفيد 
امل�سابني  تعداد  برفع  الو�سع  تــاأزمي  من  يزيد 
اإىل حد يحول بني احتواء وباء كورونا وح�سره 

والتخل�ص منه نهائيا..
�سخبها  مــن  التقليل  اأو  ــص  ــرا� االأع وتــاأجــيــل 
وهرجها املعهود واملعروف يف املجتمع اجلزائري 
يف  اأو  للعرو�سني  االأ�سرية  احلياة  يف  يوؤثر  لن 
يف  فــاإن  بالعك�ص  بل  بينهما،  املقد�سة  العالقة 
ذلك جلب للربكة والنفع حيث ي�ستغني االأزواج 
عن املظاهر التي كانت �ست�سرق منهم اال�ستقرار 
اآثـــاره  وتبقى  الــعــر�ــص  ينق�سي  اأن  بعد  فعال 
املادية عبئا ي�ساف اإىل االأعباء امل�ستجدة على 
العرو�سني خا�سة اإذا جلاأ اأحد الطرفني اأو كليهما 
العر�ص  تكاليف  تغطية  اأجــل  من  لال�ستدانة 
ُي�ستغنى  اأن  ميكن  مما  ذلــك  اإىل  ومــا  واجلــهــاز 
عنه لكونه من الكماليات التي ال حاجة فعلية 
والتقاليد  للعادات  اأعمى  اإتباع  هي  واإمنــا  لها 

املفرو�سة واملتوارثة جيال بعد اآخر..
الزمت  التي  االإح�سائيات  ح�سب  ثبت  وقــد 
االأعرا�ص  اأن  كورونا  بوباء  املتعلقة  التقارير 
يف  مبا�سرا  �سببا  كــانــت  قــد  الــعــزاء  ومــواكــب 
االإ�سابة بالعدوى خا�سة يف حال وجود م�ساب، 
اجتماعيا  تقاربا  تفر�ص  التي  املنا�سبات  وهي 
"مثاليا" لن�سر الوباء بني املدعوين اأو املعزين..
من  تفهمه  يتم  اأن  يجب  املوؤقت  منعها  ــرار  وق
وحفاظا  العامة  للم�سلحة  ا�ستجابة  املواطنني 
الوباء  هذا  خماطر  من  واالأرواح  النفو�ص  على 
م�سللني  بــوجــود  ح�سابا  لها  نح�سب  مل  الــتــي 
يحاولون  و  للمغالطات  يــروجــون  وم�سككني 
توجيه الراأي العام نحو وجهة االإنكار التي قد 
توؤثر يف م�ستويات احلفاظ على ال�سالمة العامة 
وااللتزام بقواعد الوقاية من وباء كورونا وكذا 
والتقليل  االجتماعي  التباعد  م�سافات  حفظ 

من التزاور..
ما  تخفيفها  اأو  االأعرا�ص  تاأجيل  من  باأ�ص  وال 
دامت لن ُتلغى ولن توؤثر على العالقات بوجود 
فاأن  واالأزواج..  االأ�سر  بني  والتفهم  التفاهم 
توؤجل فرحا لتعي�سه كما خططت له خري من اأن 

ت�ستعجل حزنا قد ي�سلبك اأغلى اأحبتك.
�سماح خميلي

فيما ا�صتفادت 40 األف عائلة معوزة من امل�صاعدات الغذائية
بعدما فاق عدد امل�صابني عتبة 800 �صخ�ش بباتنة

فيما اأحيل اأ�صحاب املحالت واالأك�صاك على البطالة..

جمل�س �شبل اخلريات باتنة يعتزم توزيع 
امل�شافرين على  واقي  قناع   7000

التقيد بالإجـــراءات الوقـائيــة هو احلـل 
الوحيد ملحا�شرة وباء كــورونــا

مناطق �شياحية مهجورة تنتظر رفع احلجر لعودة ال�شياح

متكنت، �جلز�ئر من ح�صد �مليد�لية �لذهبية يف �مل�صابقة �لدولية لزيت �لزيتون �لتي �حت�صنتها �لعا�صمة �لربيطانية لندن موؤخر�، وذلك بعدما ح�صلت زيت زيتون "بغلية" ل�صاحبها حميد 
كيار�د، على ميد�ليتني �صابقتني خالل م�صاركته يف �الأ�صابيع �لقليلة �ملا�صية يف م�صابقات دولية �أخرى لزيت �لزيتون �أقيمت بكل من باري�س �لتي ح�صد خاللها �مليد�لية �لربونزية، فيما متكن 

من �قتنا�س �لذهبية بامتياز يف م�صابقتي �أثينا ولندن، يف �لوقت �لذي متكنت زيت �لزيتون "�أزمور" ل�صاحبها عمار و�كد، من �لتتويج بالربونزية يف ذ�ت �مل�صابقة.

االأوىل  املرتبة  �ساحب  وعــرب، 
الـــذي �سبق و�ــســرف اجلــزائــر يف 
خمتلفة،  ووطنية  دولية  حمافل 
بهذا  �سعادته  عن  كياراد،  حميد 
على  عــزمــا  زاده  الـــذي  التتويج 
تطوير  على  والــعــمــل  املــوا�ــســلــة 
التمكن  بهدف  اجلزائري  املنتوج 
للدول  م�ستقبال  تــ�ــســديــره  ــن  م
العمل  تنويع  بــهــدف  االأجنبية 
يعتمد  اإقت�ساد  وبناء  التجاري 
حيث  املنتجة،  العاملة  اليد  على 
عودة  يف  الزيتون  زيت  �ست�ساهم 
الن�ساطات التجارية بقوة خا�سة 
اأن الطلبات نحو ت�سديرها للخارج 
تتزايد يوميا، يف حني طالب كيارد 
بت�سهيل املعامالت اخلا�سة بعملية 
الدول  نحو  والت�سويق  الت�سدير 
بزيت  للتعريف  وذلــك  املختلفة 
والتعريف  اجلــزائــري  الــزيــتــون 

مبختلف املنتوجات اخلا�سة به.
ال�سياق ذاته، �ساطر �ساحب  ويف 

واكد،  عمار  الربونزية  امليدالية 
زيت  ت�سدير  بخ�سو�ص  الـــراأي 
الزيتون للدول املجاورة، وقال اأن 
اأن تفتح  هذه امل�سابقات من �ساأنها 
اجلزائريني  للم�ستثمرين  املجال 
االأجانب  باملنتجني  لالحتكاك 

واملعارف  ــربات  اخل تبادل  بهدف 
املنتوجات  تطوير  على  للعمل 
اجلزائرية مبا فيها زيت الزيتون 
جودتها  خــالل  مــن  تتنوع  الــتــي 
ومتيزها عن بقية املنتوجات عرب 
بالذهبية  تتويجها  ولعل  العامل، 

الدولية  امل�سابقة  يف  والربونزية 
دليل  خلري  لندن،  احت�سنتها  التي 

على ذلك.
الت�سويق  عملية  وبــخــ�ــســو�ــص 
والـــرتويـــج لــلــخــارج، فــقــد اأكـــد 
طلبات  ــقــوا  تــل اأنـــهـــم  ــدث  ــح ــت امل
خارج  الزبائن  قبل  مــن  عــديــدة 
اهتمامهم  على  دليل  وهذا  الوطن 
خالل  من  اجلزائرية  باملنتوجات 
م�ستقبال،  �سريتفع  الذي  االإقبال 
ت�سل  طلبية  تلقوا  بعدما  خا�سة 
ــت  ـــن زي ـــرت م ــوين ل ــي ــل حلـــــدود م
التي  العملية  وهـــي  ــون،  ــت ــزي ال
من  اجلــزائــريــة  ال�سوق  �ستمكن 
االأجنبية  االأ�سواق  على  االنفتاح 
عمليات  ت�سهيل  ال�سلطات  وعلى 
م�ستوى  رفـــع  بــهــدف  الــتــ�ــســديــر 
وت�سجيع  فيه  والتنويع  االقت�ساد 
االإ�ستثمار  نــحــو  الــعــامــلــة  الــيــد 

واالإنتاج يف هذه املجاالت.

املرتبطة  الوبائية  الو�سعية  ت�سببت 
الن�ساط  تراجع  يف  كورنا،  فريو�ص  باإنت�سار 
ال�سياحي هذه ال�سنة بن�سبة كبرية للغاية 
املواطنني  تنقل  حركة  تراجع  خالل  من 
االأ�سهر  طيلة  ال�سياحية  املــنــاطــق  نحو 
حمــدودة  احلركة  باتت  حيث  الفارطة، 
مع  فقط  الــعــائــالت  بع�ص  على  وتقت�سر 
فرتة نهاية االأ�سبوع ال�سيما مع االإجراءات 
فريو�ص  مــن  للوقاية  املــ�ــســددة  الوقائية 

كورونا.
بالعديد  تزخر  التي  �سطيف  والية  ففي 

"وارد  ال�سياحية، ظلت �سالالت  املواقع  من 
واليــة  مــن  ال�سمالية  اجلــهــة  يف  البارد" 
باإ�ستثناء  عرو�سها  على  خاوية  �سطيف، 
مل  الذين  الــزوار  من  للغاية  قليلة  اأعــداد 
يتمكنوا من مقاومة اإغراء املنطقة املعروفة 
بطابعها اجلمايل ال�ساحر خ�سو�سا يف هذه 
الفرتة من ال�سنة، ورغم ذلك اإال اأن املنطقة 
يف  جت�سد  كــبــريا  �سياحيا  ـــودا  رك تعي�ص 
اإحالة العديد من ال�سبان على البطالة بعد 
اأن كانت اخلدمات املختلفة التي يقدمونها 

للزوار م�سدر دخلهم املو�سمي.

�سرق  الــ�ــســيــاحــيــة  ولــبــان  منطقة  ويف 
ماأهولة  املنطقة  تعد  مل  اأي�سا،  الــواليــة 
بطاوالت ال�سواء كما كانت من قبل، بل اإن 
بعد  وا�سحا  بات  اإليها  التنقل  عن  العزوف 
اأ�سحاب  طرف  من  املبذولة  اجلهود  غياب 
االأك�ساك من اأجل توفري كل ظروف الراحة 

وحتى الوقاية للزوار. 
�سرق  االأثــريــة  جميلة  منطقة  يف  اأمـــا 
الوالية، فاإن حمالت بيع الهدايا التذكارية 
والتقليدية مل تعد تعمل وال�سبب هو غلق 
املنطقة يف وجه الزوار مما ت�سبب يف توقف 

من  الع�سرات  معاناة  لتزداد  كليا  الن�ساط 
اإلغاء  ظل  يف  واالأك�ساك  املحالت  اأ�سحاب 
املهرجان ال�سنوي والذي كان ميثل الفر�سة 
مداخيل  على  احل�سول  ــل  اأج مــن  لــهــوؤالء 

مالية معتربة.
هذه  كانت  الــفــارطــة،  ال�سنوات  وخــالل 
املناطق تعج بالزوار من خمتلف املدن وحتى 
احل�سول  يكن  مل  حيث  املجاورة  الواليات 
اأن  اإال  بال�سهل،  املناطق  هذه  يف  مكان  على 
ال�سنة يف  ال�سورة باتت مغايرة متاما هذه 
ظل  يف  التنقل  عن  املواطنني  عــزوف  ظل 

ن�ساط  الظروف احلالية ف�سال عن جتميد 
اخلدمات. 

املحالت  ــاب  ــح ــس اأ� مــن  الــعــديــد  ويـــاأمـــل 
والن�ساطات اخلدماتية، اأن ال تطول كثريا 
واخلدماتية  ال�سياحية  املرافق  غلق  فرتة 
جديدة  مادية  خ�سائر  يتكبدوا  ال  حتى 
خا�سة اأن ن�ساطهم توقف ب�سفة �سبه تامة 
خالل الفرتة الفارطة، حيث تبقى االآمال 
ال�سياحي  الن�ساط  فتح  اإعادة  على  معلقة 
ميكن  مــا  الإنــقــاذ  املقبلة  االأ�سابيع  خــالل 

اإنقاذه. 

التابع  اخلــــريات  �سبل  جمل�ص  يــعــتــزم، 
ملديرية ال�سوؤون الدينية واالأوقاف لوالية 
نحو  توزيع  املقبلة،  االأ�سابيع  خالل  باتنة 
7000 قناع طبي واق من املنتظر تخ�سي�سها 
لفائدة امل�سافرين، على اأن يتم توجيه كمية 
اأخرى ل�سالح املوظفني على م�ستوى امل�ساجد 

املتواجدة على م�ستوى تراب الوالية.
املـــبـــادرة،  هـــذه  تنظيم  فــكــرة  وجــــاءت 
�سمن  وذلــك  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق 
واالأزمة  تزامنت  التي  التطوعية  العمليات 
توفري  تطلبت  الــتــي  الــراهــنــة  ال�سحية 
فريو�ص  النت�سار  تفاديا  الطبية  االأقنعة 
بــاالإجــراءات  التقيد  على  وعمال  كــورونــا 
هذه  ــالل  خ اتــخــاذهــا  الــواجــب  الوقائية 

الفرتة.
منذ  اأطلقت  التي  املــبــادرات  نف�ص  و�سمن 
�سبل  جمل�ص  اأعلن  اجلائحة،  انت�سار  بداية 

ت�سامنية  عمليات  ـــالق  اإط عــن  ـــريات  اخل
املعوزة  العائالت  لفائدة  وجهت  م�سابهة 
جاءت  حيث  عينية،  م�ساعدات  خالل  من 
هذه العملية بهدف رفع الغنب عن العائالت 
تداعيات  جراء  منها  واملت�سررة  املحتاجة 
لذوي  بالن�سبة  ال�سيما  ال�سحي  احلجر 
تقدمي  بهدف  وذلك  منهم  املحدود  الدخل 
هذه  جتاوز  على  الفئات  لهذه  امل�ساعدة  يد 
على  ملحوظ  ب�سكل  اأثـــرت  الــتــي  االأزمـــة 
لالأ�سر  واالقت�سادية  االجتماعية  االأو�ساع 

املعوزة.
اخلريات  �سبل  جمل�ص  بــاأن  بالذكر  جدير 
بادر موؤخرا اإىل تنظيم العديد من املبادرات 
مواقع  عــرب  التح�سي�سية  احلــمــالت  منها 
التوا�سل االجتماعي والتي ت�سمنت �سرورة 
والتباعد  الــوقــايــة  ـــاإجـــراءات  ب التقيد 

االجتماعي.

ال�سحي  ــال  ــج امل يف  خمت�سون  ـــذر،  ح
التي  االإ�ستهتارواالإ�ستهزاء  مغبة  مــن 
االأخرية  االآونة  يف  مريع  ب�سكل  انت�سرت 
يف  �ساهمت  والتي  كورونا،  فريو�ص  جتاه 
لتفوق  بالوالية  امل�سابني  عــدد  ارتفاع 
800 حالة م�سخ�سة منها اأزيد من 300 
باملوؤ�س�سات  عالجها  تتابع  موؤكدة  حالة 

ال�سحية املعنية.
القطاع،  مــن  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
ت�سكل  اأ�سبحت  االأحياء  من  العديد  اأن 
الع�سرات  ت�سجيل  بعد  للفريو�ص  بــوؤرا 
من احلاالت بها، على غرار حي بوعقال 
وال  باأكملها  عائالت  فيه  اأ�سيبت  الــذي 
بعد  املــنــزيل  االإ�ست�سفاء  تتابع  تــزال 
العمومية  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  و�سول 
يف  امل�سابني،  ا�ستقبال  يف  االأق�سى  حلد 
من  وا�سع  عدد  فيه  اأ�سيب  الذي  الوقت 
ك�سيدة  وحي  اأفوراج  بارك  اأحياء  �سكان 
والن�ساط  باحلركة  يعج  الــذي  ال�سعبي 
الــ�ــســحــي، وهو  ــــام احلــجــر  اأي حــتــى يف 
ثمنه  االأبــريــاء  يدفع  الــذي  االإ�ستهتار 
مزمنة  باأمرا�ص  امل�سابون  خا�سة  غاليا 
املوت  خلطر  مبا�سر  ب�سكل  واملعر�سون 

بهذا الوباء.
من  الــعــديــد  ــذر  ح ـــه،  ذات ال�سياق  ويف 
الفاي�سبوك،  �سفحات  عــرب  االأطــبــاء 

واالإحتكاك  التجمعات  مــن  املواطنني 
على  ونبهوا  البع�ص  بع�سهم  مع  املبا�سر 
الوقائية  بــاالإجــراءات  التقيد  اأهمية 
وا�ستخدام  االأيـــدي  غ�سل  مــن  الــالزمــة 
االأقنعة  وو�سع  متوا�سل  ب�سكل  املعقمات 
الواقية وكذا تفادي التجمعات واحلفاظ 
عــلــى مــ�ــســافــة الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 
واعتربوا ان هذه االإحتياطات هي املنفذ 
يف  الفريو�ص  هــذا  يف  للتخل�ص  الوحيد 
لقاح  اأو  عالج  لوجود  بــوادر  انعدام  ظل 
عمل  با�ستمرار  ينبوؤ  ما  وهو  االآن  لغاية 

الفريو�ص الأجل غري م�سمى.
يذكر اأن والية باتنة، كانت قد �سجلت 
عرب  اليومية  لــالإ�ــســابــات  ن�سبة  اأعــلــى 
اجلزائر،  يف  الــوبــاء  ظهور  منذ  الوطن 
 59 بلوغ  بعد  وذلــك  االأ�سبوع  هذا  بحر 
االإ�سابات  لينخف�ص بعدها عداد  حالة، 
اإىل  متباينة  م�سادر  اأرجعتها  والــتــي 
والذي  الفح�ص  جهاز  اأ�سابت  اأعــطــاب 
حذر  الـــذي  الــوقــت  يف  ــه،  ــدارك ت �سيتم 
امل�سابني  االأ�سخا�ص  من  املخت�سون  فيه 
الذين يتجولون ليال نهارا بني املواطنني 
وينقلون العدوى لهم، واأكدوا على �سرورة 
التزام املنازل وعدم اخلروج اإال لل�سرورة 
الق�سوى مع االأخذ بعني االعتبار جميع 

االإحتياطات املمكنة.

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعاخلمي�س  22  يونيو  2970/ 02 جويلية   2020 املوافق لـ 11  ذو القعدة 131441 فيما يطمح امل�صتثمرون لت�صدير منتوجاتهم نحو الدول االجنبية

ذهبيتان وبرونزية يف م�شابقات عاملية لزيت 
الزيتون اجلزائرية

فوزية.ق

فوزية.ق
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فيما �صيتم عودة فرقة "ثيقيار" للن�صاط الفني بعد اجتماع اأع�صائها

للقراءة  ال�سديدة  اخل�سو�سية  عن  نو�سباوم  مارتا  االأمرييكية  الفيل�سوفة  جتادل   /1
اأن  تريد  ــراءة  ق الأنها  فل�سفية  ــراءة  ق عموما  هي  والتي  االأدبــيــة؛  لالأعمال  اجلــديــدة 
وهي  تلفنا.  التي  املرحلة  هذه  هي  اأدبية  مرحلة  قيم  على  دالة  كعالمة  االأدب  ت�ستعمل 
قراءة توفر فر�سة فريدة لالنخراط يف تعاطفنا مع ممثلي ع�سرنا ب�سكل مندمج اأخالقيا؛ 
وال اأقول باأنه �سكل اأخالقي، الأنها تقف كنوع من املمار�سة تعمل على اإ�سدار حكم اأخالقي 
يف  فقط  واملنخرط  الدراما  عن  البعيد  احلكيم"  "امل�ساهد  موقف  تبني  خالل  من  منا�سب 

احلديث. 
ت�سلط نو�سباوم على االأعمال االأدبية التي نحتفي بها عموما والتي ن�سمها باملي�سم الهام 
موقع  عن  بحثا  الروايات  تدر�ص  فهي  جدا.  خا�سة  عينا  االأدب  "كال�سيكيات"  هو   الذي 
جديد متاما ت�سميه موقع " املتفرج احلكيم". وقراءاتها تنتهي اإىل نتائج قد تتعار�ص مع 
مزاعم النقد املعهودة حول بنيات الروايات التي تنت�سر عالمات االإعجاب بها يف املدونة 

النقدية والتي تهيمن اإىل درجة كبرية على جتربة القراءة. 
االأخرية  هذه  وم�سارات  الن�سو�ص،  كتابة  م�سارات  نف�سها  هي  القراءة  م�سارات  اإن   /2
يحمالن  نف�سهما  وجدا  والنقد  القراءة  اأن  عبثا  فلي�ص  احلياة.  م�سارات  بال�سرورة  تتبع 
اإىل تلخي�ص مرحلة تاريخية  ال�سيا�سية( التي تنتهي  تلك الب�سمات االجتماعية )ومنه 
ما... وهنا يدخل عن�سر هام يف االعتبار: مزاج الن�سو�ص االأدبية الذي هو مزاج اأخالقي 
بال�سرورة. فلي�ست االأعمال االأدبية ح�سب نو�سباوم عيونا م�سلطة علينا؛ ل�سبب ب�سيط هو 
اأن العيون هي جزء من الن�ص، والن�ص ي�سبح ج�سدا تتحول العني ومادة م�ساهداتها  اإىل 
جزء من التجربة العاطفية. غالبا ما ت�ستفرغ الن�سو�ص طاقة تاأملية وا�سعة الأجل ر�سم 
اأال  االأوىل، ال الأنها تريد فعل ذلك بل الأنها ال ت�ستطيع  املرحلة  مالمح جمتمع جديد يف 

تفعل. ولهذا جند التخ�س�ص االأقرب اإىل عمل نو�سباوم هو علم االأع�ساب.
هنالك  اأن  اإذ  الثقافية،  الدرا�سات  حقل  يف  العمل  من  النوع  هذا  تقريب  ميكننا   /3
برجمة كبرية نخ�سع لها يتمحور حولها كثري من اجلهد النظري للدرا�سات الثقافية التي 
ا�ستغل عليها �سخ�سيا �سواء يف �سقها النظري اأو املمار�سة النقدية البحتة، والتي اأرى باأنها 

تربي فينا يقظة �سرورية ملواجهة هذه االأو�ساع املو�سوفة يف اإبداعاتنا. 
الرتبية  Martha Nussbaum على  نو�سباوم   مارتا  االأمرييكية  الفيل�سوفة  وتركز  
ــالم  واالأف والــروايــات  الق�س�ص  خــالل  من  التفكري  االإن�سان  تعليم  خــالل  )مــن  اخليالية 
اال�ستعداد  على  التعاطف،  على  الغري،  تفهم  على  االإن�سان  مقدرة  تنمي  التي  واالأمثوالت( 
للتوا�سل الذي هو مرحلة عقلية تتجاوز متاما التقبل، ذلك الفعل التنويري "الغرمبركزي" 
اأبدا بو�سعية التعايل على الغري، والذي ينتهي باالإن�سان اإىل الركون اإىل  الذي ال ي�سحي 

اإقليميته ال�سيقة.
يبدو - ح�سب الفيل�سوفة التي اهتمت كثريا بالتطورات االأخرية يف ميدان  علم االأع�ساب، 
و�سالته بالتمثل وعمليات الوعي اأي بالفل�سفة - اأن التدريب على اخليال من خالل اإلبا�ص 
واالأ�سخا�ص،  باحلاالت  الذهنية  املعارف  وربــط  اخليال،  رداء  التفكري  فعل  اأو  املعرفة 
وبال�سور احلياتية املبا�سرة، اأي ربط "املفهومي" بالـ"عاطفي"، والفكري بالفعلي، والتدليلي 
باالأ�سياء،  الوعي  يف  طريقتنا  يغري   ،perceptالـ بعامل   conceptالـ بالتمثيلي،وعامل 
ويطور مقدرتنا على اخلروج من ذواتنا ومن اإقليميتنا ال�سيقة والدخول يف ذوات اخرى، 

الأجل بلوغ الكونية.
للتفل�سف  الالزمة  االأدوات  من  واحــدا  ال�سكل  بهذا  اخليايل  التعاطف  ا�ستخدام  ي�سبح 
وبالتايل لتحقيق االإن�سان الكوين  homo universalis؛ اأي للعي�ص يف احلياة العاملية، 
 La connaissance de" كتابيها  يف  نو�سباوم  مارتا  تدافع  و  االإن�سانية.  واحلياة 
كتابها  وخا�سة    ،"l'amour : Essais sur la philosophie et la littérature
 Les émotions démocratiques : Comment former le citoyen du"
اخلالقة  قدراتنا  من  تو�سع  الرواية  كون  عن  وعمق  ودقة  باأناقة    ،"?  XXIe siècle
اأن جنعل تلك  التعاطف مع حياة خمتلفة عن حياتنا، لذا ميكننا  اإ�سراكنا يف  ، من خالل 
املواقف واالأحكام التي ت�ستدعيها احلياة العامة اأي�سر واأف�سل حاال، واأكرث فعالية، ف�سال 
الذات  على  ولالنكما�ص  للحدة  طاردة  "عاملية" منفتحة،  نف�سية  خدمة  يف  لها  جعلنا  عن 

والتقوقع على اجلماعة االإثنية.
نو�سباوم ال تتكئ فقط على علم االأع�ساب وفينومينولوجيا االإدراك، بل تتكئ على مرياث 
 ، اأر�سطو  فل�سفي نعرفه، ولكننا- ح�سبما تقوله هي-  نعرفه ب�سكل خاطئ؛ فهي ت�ستدعي 
والرواقيني، واآدم �سميث ، وغريهم. ثم هي حتاور املدونة االأدبية برباعة كبرية، وبفعالية 
اإىل درا�سة القيم واملواقف املنبعثة من تعابري  يف التحليل ال ي�سق لها غبار، بل وتتعداها 
والعبارة  االأكادميية  باأ�سلوب مرتاوح بني احل�سا�سية  االأدبي، وكل ذلك   العامل  ماألوفة يف 

ال�ساحرة.
 ." الدميقراطية؟  وامل�ساواة  االحرتام  على  قادرين  النا�ص  ي�سبح  4/"كيف 

بالن�سبة اإىل نو�سباوم ، تكمن االإجابة يف جتديد جلد امل�ساعر والقدرة على تفهم الغري 
العاطفية تتطلب االعرتاف ب�سعفنا  التاأهيل  اإعادة  اإن  من خالل تطوير خزائن اخليال. 
التاريخي، ونفاقنا االيديولوجي املوروث.  وت�ستوجب التخلي عن املركز املهيمن والنموذج 
الفكري القائم على عقالنية مدر�سية نا�سعة  ال ت�سوبها �سائبة.  والواقع اأن هذا العن�سر، 
الذي يعد حمورًيا لفل�سفة نو�سباوم ، يتيح روؤية جمملة ملرياثنا الفكري والعاطفي خا�سة، 
يف  نفكر  اأن  علينا  اأنه  والواقع  التقليدية،  االإن�سانية  العلوم  م�سفوفات  يف  يرت�سب  ما  وكل 
ن�سفه  اأن  ميكننا  ما  على  تتغلب  جديدة  مواقف  ابتكار  لنا  يخول  الــذي  اجلديد  املوقع 
بالتمركز الغربي ح�سب امل�سطلح الديريدي؛ موقف قد ي�سمى اليوم االلتزام ال�سيا�سي اأو 

االعتدال الفكري، اأو القيم احل�سارية الغالبة.
ميكننا يف ظل م�سروع اأخالقي مثل هذا اأن نتوقع اإن�سانا م�ستقبليا اأقل حدة، ونتوقع ذوبان 
العناوين االإق�سائية التي متالأ ال�سحف مب�ساريع "احلقد" ال�سائر يف طريق النمو. فاللغة 
الكلمة ال  التحليليون، ونحن نقول  الفال�سفة  التي ت�ستعملنا كما علمنا  ن�ستعملها هي  التي 
غاليا  ثمنه  ندفع  قد  �سيا�سي  مل�سروع  اخلطري  التبني  يف  �سرعنا  قد  بنا  فاإذا  باال  لها  نلقي 

بعد مدة. 
من هنا ميكننا فهم جوهر م�سروع نو�سباوم الذي هو تغيري جداول القراءة بهدف تغيري 
للرواية  العالية  االإمكانيات  ب�سبب  اأ�سلفنا  كما  حتديدا  والروائي  الروائي.  املعنى  جماري 
االإن�سان  بني  احلــوار  اإمكانيات  خللق  عامليا  منربا  ت�سبح  لكي  الغري.  اأ�سوات  حتتوي  لكي 
و�سورته يف املراآة التي تعود على ت�سميتها "االآخر". لكي يتحول املتفرج املذكور اأعاله اإىل 
متفرج على نف�سه؛ اأي اأنه ي�سبح متفرجا على نف�سه بال�سرورة، وهو متفرج متعاطف معني 

مبا يراه بال�سرورة.

اأنا اأتخيل اإذن فاأنا موجود!

عال" ب�صوت  "التفكري 

زاوية اأ�شبوعية 
يكتبهــــــا:

 في�شل الأحمر

�صطيف

عبد الهادي. ب

مت موؤخر� �إطالق �أغنية "ثامزغا" وبثها على �أمو�ج �الإذ�عات �لوطنية، وهي �أغنية من تر�ثية تعود لفرقة ثيقيار بطابع خمتلف حيث مت �إعادة �لتوزيع �ملو�صيقي 
و�لهند�صة �ل�صوتية من قبل �ملو�صيقي و�لفنان منري مذكور، وجاءت �الأغنية ب�صوت �لفنانة دنيا �جلز�ئرية �لتي تعد بطلة ملحمة �جلز�ئر �صنة 1994، وقدمت �لعديد 

من �الأغاين �لوطنية و�لعربية �الأ�صيلة و�خلفيفة، كما متكنت من �لتعامل مع �صركة روتانا لل�صوتيات بف�صل قدر�تها �ل�صوتية وفر�صها الإمكاناتها �الإبد�عية. 

اإعادة الروح لأغنية "ثامزغا" بطابع جديد

العالن عن القائمة الطويلة جلائزة "حممد ديب"

عر�س مالحم وم�شرحيات ثورية احتفال بعيدي ال�شتقالل وال�شباب

تن�شيب الأع�شاء اجلدد للمجل�س الوطني لالآداب والفنون باجلزائر

ثقافةاخلمي�س  22  يونيو  2970/ 02 جويلية   2020 املوافق لـ 11  ذو القعدة 141441
ويف �ت�شال لالأور��س نيوز مع �ملو�شيقي منري مذكور، �أكد 
ولدى  �لفني  �لو�شط  يف  جيد  �أثر  لها  كان  �الأغنية  �أن 
بعد  لها  ــوى  �أق و�نت�شار  ل�شدى  توقعه  مع  �ملتابعني، 
لنا  �أ�شر  �لذي  لالأغنية  كليب  فيديو  و�شدور  ت�شوير 
بعث  بغية  �لبو�قي،  �أم  والية  يف  �شي�شور  باأنه  �لفنان 
خا�شة  طبيعتها  جمال  و�إظهار  بالوالية،  �ل�شياحة 
ودنيا،  مذكور  منري  �لفنانني  كال  ــس  ر�أ� م�شقط  و�أنها 
�لتي تنحدر من مدينة عني �لبي�شاء، وذلك بعد زو�ل 
�لقنو�ت  على  عر�شه  �ملنتظر  من  �أين  كورونا  جائحة 

�جلز�ئرية وعديد �لعربية منها. 
�ملو�شيقي  من  كل  جمع  للقاء  كنتاج  �لعمل  هذ�  وجاء 
منري مذكور و�لفنانة دنيا �جلز�ئرية �لتي كانت �شيفة 
�آنذ�ك،  �لبو�قي  �أم  يف  �ل�شباب  مهرجان  �فتتاح  �شرف 
 ،2018 �شنة  �لفني  مديره  مذكور  �لفنان  كان  و�لذي 
�ألبوم  عمل  م�شروع  طرح  ليتم  فنيا،  تعارفهما  مت  �أين 
عرفانا  قبلته  ما  وهــو  ــري،  �الأخ قبل  من  عليها  �شاوي 
�لطابع  لهذ�  منها  وحبا  �ل�شاوية،  باأ�شولها  و�فتخار� 
�الأ�شيل، ليتم �ل�شروع يف �لعمل �لذي ��شتغرق عاما من 
�لعطاء و�جلهد، حيث مت �لت�شجيل باأ�شتوديو ر�مي باأم 
قبل  من  لالأغنية  �ملو�شيقي  �لتوزيع  باإعادة  �لبو�قي، 

�لفنان منري مذكور.
نـ زيك نت�س ورعاذ  �إينا�س فو�شان  "يا د�د� يا خملويل 
دنيا  �لفنانة  بها  �شدحت  كلمات  هــي  مزيان.."  ذ� 
�لعميق،  �الأور��ـــس  �شدى  عن  تعرب  بعيطة  و�أرفقتها 
بعر�قة  تعبق  جديدة  مو�شيقية  وهند�شة  توزيع  يف 

كونها  "ثمزغا"  لـ  �لروح  الإعــادة  باحلد�ثة  ممزوجة 
ر�شالة �ل�شوق �إىل �أر�س �الأجد�د من قيم، �شرف، طيبة 
معناها  يف  "�جلز�ئر"  وباعتبار  �جلز�ئري،  و�شجاعة 
روحا  �لتحفت  �شاوية  بلهجة  �لرت�ث  عن  تعرب  �أغنية 
مو�شيقي  بتوزيع  منكها  حد�ثيا  وطابعا  جديدة،  فنية 
مبتكر، �أعطاه �شوت �لفنانة زخما يالم�س كينونة �ملرء 
و�لطابع  بالفن  ويتلذذ  لي�شتمتع  كــان،  ملا  همته  ويهز 

�ل�شاوي �الأ�شيل. 
مذكور،  منري  و�ملو�شيقي  �لفنان  جديد  �إىل  وبالعودة 
لنا  �أف�شى  "ثامزغا"  �أغنية  �إعـــادة  �إىل  باالإ�شافة 
بعد  �لفني  "ثيقيار" للن�شاط  �الأخري عن عودة فرقة 

�لتح�شري  يف  �ل�شروع  مت  �أين  �شنة،  ع�شرين  د�م  غياب 
الألبوم �شي�شم ح�شب �ملتحدث مفاجاآت ر�ئعة ومتنوعة، 
�ل�شاحة  على  ثقيلة  �أ�ــشــمــاء  ��شت�شافة  غــر�ر  على 
�لفني  للم�شروع  �لفنية �جلز�ئرية، حيث مت �الإعد�د 
منري  �لفنان  قبل  من  �لبو�قي  بــاأم  ر�مــي  ��شتيديو  يف 
مذكور، فيما �شيتم �لت�شجيل يف باري�س مع بقية �أع�شاء 
�لفرقة، على ر�أ�شهم �ملتحدث كعازف على �آلة �ل�شانتي، 
�شابري  �ح�شن  �لباتري،  �آلة  على  عازف  قايل  �ح�شن 
�لبا�س،  �آلة  على  وعــازف  مغني  حر�ث  �لعربي  مغني، 
و�شمري لعور عازف �آلة �لقيتار �ملاكث يف �ل�شفة �الأخرى 

بباري�س.

حممد  جلائزة  �ملنظمة  �لكبرية،  �لــد�ر  جمعية  ك�شفت 
�لطويلة،  للقائمة  �ملتاأهلني  �أ�شماء  عن  للرو�ية،  ديب 
عمال   11 تاأهل  عن  �خلا�س  موقعها  عرب  ن�شرت  ــن  �أي
باللغة �لفرن�شية و3 �أعمال باللغة �المازيغية ف�شال عن 
"رجل يف  رو�ية يف  �لعربية منها  باللغة  �أعمال   9 تاأهل 
�خلم�شني" حلميد عبد �لقادر و"بيدوفيليا" لعبد �لرز�ق 
طو�هرية و"لرنق�س �لرت�نتيال ثم منوت" لعبد �ملنعم بن 

�شايح.
لدورة  باجلائزة  �الحتفال  ي�شادف  �أن  �ملرتقب   ومن 
2020 مئوية ميالد ديب، �أين �شطرت �جلمعية برناجما 
ثريا ي�شتمر طو�ل �ل�شنة ويتنوع بني �ل�شينما و�ملعار�س 
و�لندو�ت �الفرت��شية، وكانت جمعية �لد�ر �لكبرية قد 

�لرت�شيحات  لتلقي  �أجل  كاآخر  جانفي   5 تاريخ  حددت 
�ملناف�شة على جائزة  �لر�غبة يف خو�س غمار  لالأعمال 
و�الأمازيغية،  و�لفرن�شية  بالعربية  رو�ئي  عمل  �أف�شل 
عمل  الأف�شل  �شنتيم  مليون   300 مبلغ  ر�شد  مت  حيث 

متوج.
جمعية  عليها  ت�شرف  �لتي  ديب  حممد  جائزة  وتعترب 
�لتي حتتفي  �لكبرية و�حدة من �جلو�ئز �الأدبية  �لد�ر 

باالأعمال �لرو�ئي.
�جلدير بالذك ، فقد توجت �جلائزة �لعام �ملا�شي كل من 
يربير  الإ�شماعيل  �لعربية  �حلرية" باللغة  "مول  رو�ية 
و"�نز�" ل�شامي م�شعود �ن يف �للغة �الأمازيغية و"�لهزمية" 

ملحمد �شعدون بالن�شبة �إىل �للغة �لفرن�شية.

برنامج  �شطيف  لوالية  �لثقافة  مديرية  �شطرت 
لعيدي  بالذكرى �ل58  �حتفايل منوع لالحتفال 
�ال�شتقالل و�ل�شباب �مل�شادف لتاريخ 05 جويلية، 
�ل�شنة يف ظروف خا�شة  وجتري �حتفاالت هذه 
يف ظل متديد فرتة �حلجر �ل�شحي وغلق �ملن�شاآت 
�لبث  �إىل  يلجئون  �ملنظمني  جعل  مما  �لثقافية 
هو�ري  �لثقافة  د�ر  حتت�شن  حيث  �الفرت��شي، 
بومدين بو�شط �ملدينة معر�س لل�شور �لتاريخية 
مع بث �الأنا�شيد �لوطنية وعر�س �أ�شرطة وثائقية 
وكذ� مد�خالت حول �ملنا�شبة مع بث جمموعة من 

تنظيم  عن  ناهيك  �لثورية  �مل�شرحية  �لعرو�س 
م�شابقات فنية وتاريخية حول �ملنا�شبة.

حول  �فرت��شية  م�شابقة  �لثقافة  د�ر  تنظم  كما 
�إىل   12 مــن  �لعمرية  �لفئة  تخ�س  ــرى  ــذك �ل
وهي  و�البتد�ئي(  �ملتو�شط  )تالميذ  �شنة   16
وتتو��شل  جو�ن   28 يوم  �نطلقت  �لتي  �مل�شابقة 
م�شابقة  تنظيم  يتم  كما  جويلية،   05 غاية  �إىل 
 10 من  �لعمرية  �لفئة  تخ�س  تاريخية  �أخــرى 
طريق  عن  �مل�شاركة  تتم  �أن  على  �شنة   12 �إىل 
�شحب ��شتمارة �الأجوبة من �شفحة �لفاي�س بوك 

�خلا�شة بد�ر �لثقافة هو�ري بومدين.
بد�ية  منذ  فينظم  بالعلمة  �جلهوي  �مل�شرح  �أمــا 
�ل�شهر �جلاري �حتفالية بهذه �ملنا�شبة تت�شمن بث 
�لر�شمية  �ل�شفحة  عرب  ثورية  وعرو�س  مالحم 
للم�شرح حتت �شعار "�حلرية ثقافة"، حيث �شيتم 
"ق�شنطينة �لكربى" للديو�ن �لوطني  بث ملحمة 
�خلن�شاء"  "�شابرة  وملحمة  ــالم،  و�الإع للثقافة 
لفرقة بن �شكة للم�شرح ف�شال عن ملحمة "�شرخة 

�أبطال" جلمعية �أرلوكان للم�شرح. 

 �أ�شرفت �أول �أم�س باجلز�ئر �لعا�شمة وزيرة �لثقافة 
تن�شيب  على  دودة  بــن  مليكة  �ل�شيدة  و�لفنون 
�الأع�شاء �جلدد للمجل�س �لوطني لالآد�ب و�لفنون 

وتعيني �لكاتب حممد �شاري رئي�شا للمجل�س.
ويتكون هذ� �ملجل�س �لذي ��شتخلف �أع�شاوؤه جزئيا 
�لعمل  وز�رة  عن  ممثلني  بينهم  من  ع�شو�   13 من 
كتاب  جانب  �إىل  �الجتماعي  و�ل�شمان  و�لت�شغيل 

وممثلني وفنانني يف �شتى �مليادين.
ومن بني �الأع�شاء �لذين مت تعيينهم  يف هذه �لهيئة 
و�لفنون،  �لثقافة  وز�رة  و�شاية  �ال�شت�شارية حتت 
�ل�شيدة نبيلة رز�يق و�ل�شيد جمال �شعالل كنائبني 
�شريف  زياين  �مل�شرحي  �ملخرج  من  وكل  للرئي�س، 
و�لفنان  قمريي،  خديجة  و�لكوريغر�فية  عياد، 

�لت�شكيلي زوبري هالل، و�الإعالمي يو�شف �شايح.
�ل�شيدة مليكة بن دودة على  �ملنا�شبة  و�أثنت بهذه 
ثقتها  جددت  �لذي  �ملجل�س(  )رئي�س  �شاري  حممد 

فيه، كما رحبت باالأع�شاء �جلدد �ملعينني.
و�شرح  رئي�س �ملجل�س حممد �شاري �أن هذه �لهيئة 
�ال�شت�شارية تعد "�شريكا يف تو�شيف وفهم و�شعية 

بطاقة  على  �حلــ�ــشــول  يف  و�أحقيتهم  �لفنانني 
�لفنان"، وقوة �قرت�ح.

وطماأن �ملتحدث، �أن "�لعمل يبد�أ من �ليوم، لرتتيب 
�شوؤون �ملجل�س"، ليكون يف م�شتوى �لثقة �لتي و�شعت 

يف �أع�شائه.
وعلى هام�س تن�شيب �أع�شاء �ملجل�س، وقفت وزيرة 

�لثقافة و�لفنون على و�شعية �ملكتبة �لوطنية �أين 
طافت مبختلف �أجنحتها.

ويتكون هذ� �ملجل�س �لذي تاأ�ش�س يف 2011 مبوجب 
�ختيارهم  يتم  ع�شو�   13 من  تنفيذي   مر�شوم 
�لفنون  جمــال  يف  �لوطنية  �ل�شخ�شيات  بــني  مــن 

ق. ثو�الآد�ب.
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هروب تكتيكي
قالت له كم حتبني؟

قال لها: �شاأم�شي �الآن و�مل�شافة �لتي �شتكون 
بيننا هي مقد�ر حبي لك؟

ــني  ــام ع مـــنـــذ  يـــعـــد  ومل 
)مــــن كــتــاب �لــهــروب 
ــاأر  ــف ــل ــي ل ــك ــي ــت ــاك ــت �ل

�لبلجيكي(؟!.

األف بي�سة
قالك و�حد فات قد�م 

�للي يبيع �لبي�س
قالو عندك �ألف بي�شة؟

قالو ما عندي�س
غدوة من ذ�ك ز�د ر�ح عندو

قالو عندك �ألف بي�شة؟
ز�د قالو ما عندي�س

مول  ــا  �أي ي�شق�شيه  ــام  �ي تــالث  هكا  وبقى 
�لبي�س قال الزم ندبرلو �ألف بي�شة 

�ألف  قالو عندك  �ل�شيد  ليه  غدوة كي جا 
بي�شة؟

قالو �إيه
قالو بّدلهايل باألف �شفرة!!.

خال�س الدفع
قالك و�حد بهلول ركب يف كار 

جاه 
قالو  يخل�س  بـــاه  رو�ــشــوفــور 

�لبهلول: ما عندي�س 
�لرو�شوفور تقلق �شربو بكف 
قالو �لبهلول : زيد ��شربني بكف 

�لرو�شوفوز �شربو
�لبهلول تلّفت عند �شاحبه كان قاعد مور�ه 

وقاله بال�شتك خال�شة ؟!.

معلومات م�سلية

البي�ض

اأمثال �سعبية

منوا،  اأ�سرع  الظفر  اأ�سبح  االإ�سبع  طال  كلما   •
لذلك اأ�سرع االأظافر منوا هو االإ�سبع االأو�سط.

مثال(  )ال�سدقة  اخلــري  اأمــور  يف  املــال  اإنفاق   •
مما  الداخلي  والر�سا  ال�سعادة  من  يزيد  انه  اثبت 

يوؤدي اإىل اإقالل االكتئاب ب�سكل كبري.
اأر�سلوا  الذين  معظم  اأن  اأثبتت  درا�سة  هناك   •
ال  فــادح  اإمالئي  خطاأ  بها  اأو  غبية  ن�سية  ر�سائل 
زر  على  ال�سغط  بعد  اإال  اخلطاأ  ذلك  ي�ستوعبون 

"اإر�سال".
ال�سباحة،  يف  املاهرة  احليوانات  من  االأفيال    •
�ساعات بال توقف، تبقى   6 لـ  ت�سبح  اأن  وت�ستطيع 

قريبة من ال�سطح وترفع خرطومها للتنف�ص.
للعالج  كوكاكوال  ا�ستخدام  يتم  كان  املا�سي  • يف 
يف  ولي�ص  ال�سيدليات  يف  يباع  وكــان  ال�سداع  من 

املتاجر.
• قدميا كان الرومان ي�ستخدمون البول لتبيي�ص 

اأ�سنانهم.

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على ماوين

 يف بري �سبحان
 ربي اخلالق،البنا 

بنا ق�سدير وال املاء 
على املاء خالط

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثاين من �شهر جويلية

واليــة  يف  ـــرق  وال اال�ستعباد  منع   -  1777
متنعه  والية  اأول  لت�سبح  االأمريكية،  فريمونت 

على اأرا�سيها.
مبوجبه  مينع  قرار  ت�سدر  بريطانيا   -  1819

ت�سغيل االأطفال.
يغزو  الرو�سية  االإمرباطورية  جي�ص   -  1853

الدولة العثمانية معلنا بداية حرب القرم.
على  النار  غيتو" يطلق  جول  " �سارل   -  1881
هذا  واأدى  جارفيلد،  جيم�ص  االأمريكي  الرئي�ص 

احلادث لوفاته يف 19 �سبتمرب.
يف  اإ�سبانيا  على  احلرب  تعلن  اليونان   -  1917

احلرب العاملية االأوىل.
ي�سدر  هتلر  اأدولــف  النازي  الزعيم   -  1940
لغزو  اخلطط  بو�سع  الع�سكريني  لقادته  اأوامره 

اجلزر الربيطانية.
جون�سون  ليندون  االأمريكي  الرئي�ص   -  1964
واحلقوق  املدنية  احلــقــوق  قــانــوين  على  يوقع 
املدنية  احلــقــوق  قــانــون  ويــعــتــرب  ال�سيا�سية، 
املتحدة  الواليات  تاريخ  يف  القوانني  اأهــم  اأحــد 
اأجــل  مــن  ــوج  ــزن ال لن�سال  بالن�سبة  وبخا�سة 
يف  كمواطنني  كاملة  حقوقهم  على  احل�سول 

الدولة االأمريكية.
نووية  جتربة  اأول  جتــري  فرن�سا   -  1966
املحيط  يف  قنبلة  بتفجري  وذلـــك  لها  ر�سمية 

الهادي.
ال�سمالية  فيتنام  بني  الوحدة  اإعالن   -  1976
 1954 مــنــذ  املنف�سلتني  اجلــنــوبــيــة  وفــيــتــنــام 

واإعالن قيام جمهورية فيتنام اال�سرتاكية.
يف  القد�ص  للجنة  اجتماع  اأول  عقد   -  1979

مدينة فا�ص املغربية.
باإحدى  املعي�سم  نفق  داخل  تزاحم   -  1990
 1426 ووفــاة  انهياره  اإىل  يــوؤدي  احلج  منا�سك 

حاج.
للجزائر  رئي�سا  كــايف  علي  تعيني   -  1992

وذلك بعد اغتيال حممد بو�سياف.
لكرة  الكوملبي  املنتخب  العب  مقتل   -  1994
12 ر�سا�سة  اإ�سكوبار بعد اإطالق  القدم اندري�ص 
على ج�سده من قبل املافيا الكولومبية يف مدينة 
مدلني يف كولومبيا وذلك بعد ت�سجيل هدفا �سد 
مرماه مما ت�سبب بخروج منتخبه من كاأ�ص العامل 

لكرة القدم 1994 يف الواليات املتحدة.
رئي�سا  فوك�ص  في�سينتي  اخــتــيــار   -  2000
للمك�سيك، ليكون اأول مك�سيكي يعتلي هذا املن�سب 

من حزب معار�ص منذ اأكرث من 70 �سنة.
يقوم  من  اأول  ي�سبح  فو�سيت  �ستيف   -  2002
لوحده  تــوقــف  دون  االأر�ــــص  حــول  بـــالـــدوران 

مبنطاد هوائي.
الكندية  فانكوفر  مدينة  اختيار   -  2003
ال�ستوية  االأوملبية  االألعاب  فعاليات  الحت�سان 
مبدينة  عقد  اجتماع  يف  ــك  وذل  2010 ل�سنة 

براغ.
يقبل  االإقــلــيــمــي  االآ�ــســيــان  منتدى  ـ   2004
 24 رقم  الدولة  بذلك  لتكون  باك�ستان،  ان�سمام 

يف املنتدى.
بن  الــثــاين  اهلل  عبد  االأردن  ملك   -  2009
وليا  احل�سني  االأمــري  االأكــرب  جنله  يعني  احل�سني 
للعهد وذلك بعد خم�ص �سنوات من عزله الأخيه 

حمزة بن احل�سني من والية العهد.
يخطفون  اإ�سرائيليون  م�ستوطنون   -  2014
ــن حي  م ـــو خ�سري  اأب الــطــفــل حمــمــد  ويــقــتــلــون 

�سعفاط بالقد�ص.
2017 - منتخب اأملانيا لكرة القدم يفوز بكاأ�ص 
يف  فــوزه  بعد  تاريخه  يف  االأوىل  للمرة  القارات 

النهائي 1-0 على منتخب ت�سيلي.

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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عّكي يا ملعّكي �شوف لروحك و�بكي
حكـــمة

�شكر  �إىل  حت������ت������اج  �ل����ن����ع����م����ة 
�شرب �إىل  ي����ح����ت����اج  و�ل�������ب�������اء 

ميلكون  �جليل  هــذ�  �أطــفــال  �شايف  ـ 
هو�تف ذكية باملاليني ومو�س عاجبهم 

�حلال؟
فوزي بن دريهم ميلة
يا ولدي ما تفكرني�س كي كنت �شغري 
كانت عندي كامري� خ�شرة كل ما جني 
من  "�لكعبة"  يل  تخرج  �لعايلة  ن�شور 

قوة �الإميان!؟.
�قذفه  باحلجر  �أحدهم  قذفك  �إذ�  ـ 
تكون  حتى  عــالوة  �شي  يا  بالورد  �أنــت 

متح�شر� �أكرث منه؟
�شفيان تاغالبت خن�شلة
مزهرية  يف  ــورد  �ل يكون  �أن  ب�شرط 
�شي  يا  وحدك  ر  حت�شّ حديد..َوالَّ  تاع 

�شفيان؟!.
�ل�شحفي  �أنه يجب على  ـ هل �شحيح 

�أن يكون حياديا؟
فاتن غ�شبان ب�شكرة

�إذ� حب يدير مزية يف روحو؟!.
و  �الأم  بني  �ملعلنة  �حلرب  هذه  ملاذ�  ـ 

زوجة �بنها يا �شي عالوة؟
�شالح.ي باتنة
�أو  عــامــا  ع�شرين  تنفق  �الأم  الأن 
تاأتي  ثم  رجال،  �بنها  من  لتجعل  �أكرث 
ع�شرين  يف  �أحمق  �إىل  وحتوله  زوجته 
دقيقة..فتقوم �حلرب بدون هدنة وال 

معاهد�ت؟!.
الأطــول  عــازبــا  ــق  �إب �حلكمة  تقول  ـ 

فرتة ممكنة ثم تزوج؟
عنرت. ق ب�شكرة

وما �لذي �شيحدث بعد ذلك؟؟؟؟!.

�شورة م�شحكة

ي�شوف بالعني 
وميوت بالقلب؟!
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خن�صلة
�شخ�س يفر ب�شيارة اإ�شعاف وينقل 

مري�شه اإىل ا�شتعجالت م�شت�شفى �ش�شار

حجز 1050 قر�شا مهلو�شا
 بوادي النجاء

�أقدم �أم�س، �أحد �الأ�شخا�س ببلدية بابار 
ب�شيارة  �لــفــر�ر  على  خن�شلة،  واليــة  يف 
�ملتعددة  بالعيادة  �خلا�شة  �الإ�ــشــعــاف 
�خلدمات بابار ونقل مري�شه �إىل م�شلحة 
�ال�شتعجاالت مب�شت�شفى �ش�شار وذلك بعد 
�ملفاتيح  ترك  �لذي  �ل�شيارة  �شائق  تاأخر 

�لعيادة  م�شالح  قامت  �أن  وبعد  بد�خلها، 
�ل�شخ�س  �ش�شار وجدت  مل�شت�شفى  بالتنقل 
�لطبية  �ال�شتعجاالت  يف  �ملــريــ�ــس  مــع 
مبدينة �ش�شار، هذ� وقد قامت م�شالح �أمن 
د�ئرة �ش�شار بالقب�س على �ملعني وفتحت 

حتقيقا يف �حلادثة.

�أمن د�ئرة و�دي �لنجاء  متكن عنا�شر 
والية ميلة من توقيف �شخ�س وحجز 
�لعقلية،  �ملوؤثر�ت  من  قر�شا   1050
عائد�ت  من  مايل  مبلغ  �إىل  باالإ�شافة 
�لنجاء،  و�دي  مدينة  و�شط  �لرتويج 
معلومات  ــر  �إث على  �لعملية  وجـــاءت 
�ل�شرطة  فــرقــة  عــنــا�ــشــر  تــلــقــاهــا 
يروج  �شخ�س  بوجود  تفيد  �لق�شائية 
و�شط  �لعقلية  ــر�ت  ــوؤث و�مل �ملــخــدر�ت 
م�شكنه  م�شتغال  �لنجاء،  و�دي  مدينة 
يف تخزين �حلبوب �ملهلو�شة، وعلى �إثر 

ذلك مت �لرت�شد له وتوقيفه.
وبالتن�شيق مع �لنيابة �ملخت�شة مبيلة 
�لبالغ  فيه  �مل�شتبه  م�شكن  تفتي�س  مت 
من �لعمر 29 �شنة، حيث عرث بد�خله 
على 1050 قر�شا من �ملوؤثر�ت �لعقلية 
23500 دج  من نوع  بريغابالني وكذ� 
��شتكمال  وبعد  �لرتويج،  عائد�ت  من 
تقدمي  مت  �لــقــانــونــيــة  ــــــر�ء�ت  �الإج
ميلة  حمكمة  نيابة  �أمام  فيه  �مل�شتبه 

�لتي �أمرت بو�شعه رهن �حلب�س.

توا�سل فرق التدخل لوحدة احلماية املدنية بوقاعة 
�سمال والية �سطيف ومدعمة بالرتل املتنقل ملكافحة 

حرائق الغابات عملية اإخماد احلريق الذي اندلع ليلة 
اأول اأم�ص على م�ستوى جبل بوقريط بقرية اأوالد عياد 
ببلدية حمام قرقور، حيث تبذل فرق احلماية املدنية 
جمهودات كبرية من اأجل اإخماد احلريق الذي اأتى على 

م�ساحات وا�سعة.

�سي الأورا�سي..
رجال واقفة على راحة الفرد الواحد... 
وراقــد...  متك�سل  ماعالبالو  يل  والفرد 
يطالب باملنح و�سط املحن يعمل احتجاجات 
م�سروع  حق  ال�سدقات  ويعترب  ويعاود... 
غريو  على  روحــو  طالق  يجاهد...  عليه 

ومتواكل ووقت امل�ساكل تلقاه واجد...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف 3 �شبان حاولوا قتل �شخ�س داخل حمله مبيلة
وجب الكالم

اإجبارية  تعليمة  اأن  هو  البع�ص  على  يخفى  ما  اإن 
تنظيمي  بن�ص  تتبع  مل  ال�سيارة  يف  الكمامة  ارتـــداء 
يبني كيف ومتى وعلى من تفر�ص، اأي اأنه عندما ي�سبط 
رجل االأمن اأو الدركي �سائقا وهو ال يرتدي كمامة حتى 
واإن كان وحيدا يف ال�سيارة فاإن قرار فر�ص الغرامة من 
والدركي"،  االأمن  "رجل  اجتهاد  على  بناء  يكون  عدمه 
ي�سمى  ما  والدركي  االأمــن  لرجل  اأن  ورغــم   هذا  ورغــم 
اإىل  اللجوء  باإمكانهما  اأنــه  اأي  التقديرية  بال�سلطة 
حتكيم روح القانون وبناء قرارهما على "و�سع ال�سائق" 
اأو مع اأفراد عائلته فاإن حتكيم  اأي عندما يكون وحيدا 
روح القانون قد مينع تغرميه بحكم اأن ال�سائق الوحيد 
وال�سائق  الكمامة،  الرتــداء  م�سطرا  لي�ص  ال�سيارة  يف 
الذي يكون برفقة اأفراد عائلته قد ال يحتاج اإىل كمامة 
"حتت �سقف واحد" رغم  اأتوا من  اأي�سا الأن اجلميع قد 
هذا قلنا اإال اأن الكثري من رجال االأمن والدرك قد باتوا 
عر�ص  التقديرية  وال�سلطة  القانون  بــروح  ي�سربون 
ال�سائقني حتت م�سمى  الغرامة على  احلائط ويفر�سون 

التعليمات". وهاذي  القانون  "هذا 
املرور  بقانون  ملما  ما  �سائق  يكون  وعندما  املقابل،  يف 
مثال، فيتم توقيفه يف حاجز اأمني فتفر�ص عليه غرامة 
خمالفة  ب�سبب  ال�سياقة  رخ�سة  منه  ت�سحب  اأو  مالية 
"القانون" ويرد  يف  باخلو�ص  ال�سائق  "جمهولة" فيقوم 
كذا  ين�ص على  القانون  باأن  الدركي  اأو  االأمن  على رجل 
اأو  االأمــن  رجل  عليه  فريد  "باطلة"  املخالفة  واأن  وكذا 
"ما  يعلم  اأنــه  اأي  التقديرية،  ال�سلطة  له  بــاأن  الدركي 
اأو  اخلطاأ  اأو  اخلطر  تقدير  وميكنه  ال�سائق"  يعلم  ال 
اإىل  ويخل�ص  تقديرها  لل�سائق  ميكن  ال  التي  املخالفة 
القانون،  حمل  حتل  التقديرية"  "ال�سلطة  اأن  نتيجة 
اأ�سبحت  قد  التقديرية  ال�سلطة  بــاأن  لنا  يت�سح  وهنا 
ا�ستغاللها  ميكن  التي  ال�سالحيات  من  "�سالحية"  فعال 
"رجال االأمن والدرك" وغريهم لتنفيذ  من طرف بع�ص 
غاياتهم وفق "اأهوائهم" ال وفقا ملا ين�ص عليه القانون، 
ولهذا فنحن نرى باأنه قد وجبت اإعادة النظر يف طريقة 
بهذا  الأنــهــا  التقديرية"  "ال�سلطة  ي�سمى  مــا  تطبيق 
باإمكان  اأنه  اأي  موازيا"  "قانونا  تعترب  نظرنا  يف  ال�سكل 
"ال�سلطة التقديرية" اأن  من يتمتع ب�سالحية ا�ستعمال 
وبالتايل  ال�ساري"،  القانون  ال  اخلا�ص  "قانونه  يطبق 
التقديرية  ال�سلطة  يبقي  اأن  اجلزائري  امل�سرع  فعلى 
تكون  التي  احلاالت  وهي  ا�ستثنائية  حاالت  يف  �ساحلة 
اأي  االإن�ساين،  اجلانب  مراعاة  اأو  التخفيف  فيها  الغاية 
التقديرية  ال�سلطة  الدركي  اأو  ال�سرطي  ي�ستعمل  اأن 
طاملا  املواطن  وحماية  املواطن"  "خدمة  يف  ي�سب  فيما 
االإن�سان  و�سون  "للحماية  االأ�سل  يف  وجد  القانون  اأن 
وحقوق االإن�سان وتنظيم احلياة يف املجتمعات" ال فيما 
ي�سب يف التهجم والظلم و"املكرة" واالأهواء ال�سخ�سية.

ال�شلطة التقديرية... 
القانون املوازي

حمزه لعريبي

خن�ضلــة

عنابـــة

�ضطيف

مواطن يطعن "مري" رف�س
 �شماع �شكواه

توقيف 8 اأ�شخا�س من بينهم 
مطلوبني لدى العدالة

احلماية املدنية تنجح 
يف توليد حامل

اإخماد حريق مهول بحمام قرقور 

تعر�ص رئي�ص بلدية متو�سـة بوالية خن�سلــة، اإىل 
اعتداء بال�سالح االأبي�ص من طرف اأحد املواطنني بعد 

اأن رف�ص اال�ستماع ل�سكواه ح�سب ما ذكرته م�سادرنا، 
واأ�ساف ذات امل�سادر اأن اجلاين ويف حلظة من الغ�سب 

اأخرج �سالحا اأبي�سا واعتدى على "امليــر" الذي 
تعر�ص الإ�سابات ا�ستدعت نقله على جناح ال�سرعة 

اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت لتلقي العالج، فيما فتحت 
م�سالح ال�سبطية الق�سائية التابعة للدرك الوطني 

حتقيقا يف مالب�سات احلادثة.

جنحت عنا�سر ال�سرطة بعنابة، من توقيف 6 اأ�سخا�ص، 
ترتاوح اأعمارهم مابني 21 و42 �سنة، من بينهم �سخ�سني 
حمل بحث، عن تهمة حيازة املخدرات واملوؤثرات العقلية 
لغر�ص البيع واال�ستهالك وحمل �سالح اأبي�ص حمظور، يف 
نف�ص ال�سياق متكنت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 

باأمن دائرة برحال من توقيف �سخ�ص يبلغ من العمر 27 
�سنة، مع حجز 60 قر�ص مهلو�ص، كما متكنت م�سالح االأمن 

احل�سري العا�سر من توقيف �سخ�ص يبلغ من العمر 47 
�سنة، يف ق�سية حيازة وتخزين وترويج املوؤثرات العقلية 

لغر�ص البيع، مع حجز 90 قر�ص مهلو�ص.

متكن ع�سية اأم�ص فريق الوحدة الرئي�سية للحماية 
املدنية لبلدية عنابة من توليد امراأة داخل �سيارة 

اإ�سعاف بنجاح، ح�سبما علم من ذات امل�سالح، وتدخلت 
�سيارة االإ�سعاف للحماية املدنية عندما كانت احلامل 

على مقربة من مقر الوحدة  مع اإحدى قريباتها التي 
ا�ستنجدت باالأعوان الذين بدورهم اعتمدوا على 
كفاءتهم وتكوينهم، للقيام بتوليدها بنجاح  قبل 

اأن يتم  نقلها يف �سحة جيدة اإىل  م�سلحة التوليد 
بامل�ست�سفى اجلامعي ابن ر�سد.

متكنت �لوحدة �لثانوية 
للحماية �ملدنية ت�شد�ن 

حد�دة مدعومة بالوحدة 
�لثانوية فرجيوة  من �إخماد 

حريق �أ�شجار مثمرة و�أحر��س 
وخاليا نحل مب�شتة تامولة 

ببلدية مينار ز�رزة، حيث 
مت ت�شجيل �حرت�ق م�شاحة 

كبرية جد� من �الأحر��س 
و�الأع�شاب �لياب�شة  وعدد 

كبري من �أ�شجار �لزيتون 
وخاليا �لنحل، فيما مت �إنقاذ 

ب�شاتني من �أ�شجار �لزيتون 
وكذ� �شكني، فيما يبقى �شبب 

�حلريق جمهوالن علما �أن 
عملية �الإخماد د�مت �أكرث من 

�شاعات.  08
ويف �شياق مت�شل �شجلت 

مديرية �مل�شالح �لفالحية 
لوالية ميلة �ندالع حريق 

�أ�شفر عن �إتالف 06 هكتار�ت 
من �لقمح �ل�شلب مب�شتة 

�شطابة بلدية �شلغوم �لعيد، 
كما �أ�شفر حريق �أخر عن 

�إتالف 08 هكتار من �لقمح 
�ل�شلب بامل�شتثمرة �لفالحية 

�جلماعية بخو�س 03 ببلدية 
بن يحى عبد �لرحمان.

احرتاق 14 
هكتار من 
املحا�شيل 
الزراعية

األقــت اأول اأم�ــص، عنا�ســر االأمــن 
مبدينــة عــني فكــرون بالتن�سيق مع 
قائد القطــاع الع�سكــري مبدينة اأم 
البواقــي وفــرق البحــث واملعلومات 
مبدينــة  الع�سكــري  باالأمــن 
ق�سنطينــة، القب�ص على 3 اأ�سخا�ص 
تورطــوا يف جنايــة تكويــن جمعية 
اأ�سرار، وحماولــة القتل العمدي مع 

�سبق االإ�سرار والرت�سد.
تقــدم  اأن  بعــد  جــاءت  الق�سيــة 
ال�سحية املقيم مبدينة ميلة ب�سكوى 
ر�سمية تفيد بتعر�سه ملحاولة القتل 
داخل حملــه التجاري، ليتم تكثيف 
التحريات وتوقيف املتهمني الثالثة 
الذي ترتاوح اأعمارهم بني 22 و36 
�سنــة على منت مركبــة مبدينة عني 

فكــرون، هــذا وقــد اأ�سفــرت عملية 
تفتي�ــص املركبــة عــن العثــور علــى 
�سكــني ملطــخ بالدماء خمبــاأ بغطاء 
مــن  وقفازيــن  ال�سيــارة  حمــرك 
البال�ستيك، فيما مت عر�ص املتهمني 
على امل�سالح الق�سائية التي اأ�سدرت 

يف حقهم االأمر باالإيداع احلب�ص.

العدد 1582 اخلمي�س  22  يونيو  2970/ 02 جويلية   2020 املوافق لـ 11  ذو القعدة 1441

2424ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�ضالة:
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

يومية اإخبارية عامة

الفجر: 03:36   الظهر: 12:39 الع�سر: 16:28  املغرب: 19:58  الع�ساء: 21:35    

اأحوال الطق�س اليوم

باتنة      خن�شلة      اأم البواقي      تب�شة       ب�شكرة

أقصى 40
أدنى  18 

أقصى 38
أدنى 18

أقصى 35
أدنى 20

أقصى 40
  أدنى 19 

أقصى 46
أدنى 30

1616
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

بدري. ععبد الهادي. ب

بدري. ع

نور�سني. م

نور�سني. م

حممد. ع


