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الطواقم الطبية حتت ال�ضغط العـايل
يتعر�ض الطاقم الطبي عرب عديد امل�ؤ�ش�شات اال�شت�شفائية والعيادات متعددة اخلدمات عرب 
اإقليم والية خن�شلة العتداءات ي�مية وتدخالت خارجية من طرف م�اطنني اتخذوا من 

م�شتخدمي  على  كبري  ب�شكل  ت�شغط  �شارت  التي  اال�شتفزازية  ل�شل�كاتهم  "العم�مية" حجة 
القطاع الذين اأكدوا لـ"االأورا�ض نيـ�ز" باأنهم "على ف�هة بركان"، خا�شة ب�شبب االأحداث 

�ض 05االأخرية التي تزامنت مع جائحة ك�رونا والتي زادت من ت�شديد اخلناق عليهم... 
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عبد العايل بلحاج

ادخلوها... ب�ضالم 
الرتبة  واهتزت  اجلبال  وابت�سمت  الطري  غرد 
خملوطا  اجلنة  من  عطرا  حملوا  من  اأقدام  حتت 
وزغردت  االأم  بكت  الرمال،  ورائحة  املطر  مباء 
الرجال حتى  البنت ووقف يف �سف طويل خرية 
م�ساعر  لكل  مثرية  رهيبة  مهيبة  جنازة  يف  ت�سيع 
الوطنية بقدر واإجلل.. رفات لي�ست ككل الرفات 
بل الآلئ من خرية قادة ال�سهامة والكرامة والعزة 
االإذالل..  قــيــود  وكــ�ــســروا  املـــوت  ــاروا  ــت اخ ممــن 
مرتبطا  فقط  يعد  ومل  عيد  باألف  العيد  وكــان 
نور  االأفـــق  مــن  الح  ــرح  اجل عــز  ويف  باال�ستقلل 
وهي  االأر�ص  فهللت  باالآمال،  املليء  اجلديد  الغد 
وطول  وواغـــرتاب  غياب  بعد  اأبناءها  ت�ستقبل 

ترحال. 
من  اأكرث  وبعد  راأ�سه  م�سقط  اإىل  الطري  كعودة 
"الروؤو�ص"  تلك  عــادت  الزمن  من  ون�سف  قــرن 
فداءا  عمرها  قدمت  بلد  حترير  هم  حملت  التي 
له، اإىل اأر�ص املليون ون�سف مليون �سهيد يف �سوق 
غرباء  ظلوا  �سهيدا   24 جنازة  و�سيعت  ولهفة، 
احت�سان  اإىل  ت�سوق  الــذي  الوطن  اأر�ــص  خــارج 
فتزامن  طفلها..  احت�سان  اإىل  االأم  �سوق  رفاتهم 
على  اليوم  عاد  الذي  اال�ستقلل  عيد  مع  احلدث 
ليذكره  عظيمة  ر�سالة  يحمل  اجلزائري  ال�سعب 
ذاك  على  �سواهد  ظلوا  الذين  االأبطال  بت�سحية 
اأخرى  مرة  لي�سهدوا  اليوم  وعادوا  الغابر  الع�سر 
على فرتة ح�سا�سة وكاأنهم يذكرون اأبناء جيل ما 
عودة  وما  �سريبة  لل�ستقلل  اأن  اال�ستقلل  بعد 
اإال  الغالية  الرتبة  تلك  اإىل  املنفية  جماجمهم 

تذكري لهم بقيمة بلدهم.
طيلة  معلقة  ظلت  التي  "اخلا�سة"  فالق�سية 
ق�سية  اإىل  الــيــوم  حتولت  قــد  الــزمــن  مــن  عقود 
"عاملية" حتمل ر�سالة دولية كتبت كلماتها الدولة 
عن  ت�ستغني  ال  اجلزائر  "اأن  لتقول:  اجلزائرية 
وت�ستعيدهم  �سملهم  و�ستلم  اأبطالها  وعن  اأبناءها 
واختلفت  توجهاتهم  تعددت  وان  حني"،  بعد  ولو 
اأفكارهم ف�سيظلون اأبناء ال�سعب اجلزائري الذي 
واالأبية  ال�سهمة  التاريخ بطوالته ومواقفه  خلد 
ووقفت االأل�سن عاجزة عن و�سف كاريزما �سخ�سية 
الفرد العنيد منه املحب للخري امل�سبع باالإن�سانية 
الباحث عن العدالة املنا�سل الأجل احلق ال�سعب، 
تنغي�ص  املواطنني  اأ�سباه  من  �سرذمة  حاولت  وان 
املنغ�سات  تلك  النظرعن  ف�سنغ�ص  علينا  احلدث 
بعيدا  اأرواحهم  على  ونرتحم  �سهداءنا  لن�ستقبل 
�سنقول  واحد  رجل  وبقلب  ال�سيا�سة  �سجيج  عن 

لهم ادخلوها ب�سلم �سنعتموه باأرواحكم.

و�ضــوح بكل 
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يبدو اأن غلق ال�سواطئ اأمام اجلزائريني ب�سبب تدابري 
الوقايــة مــن تف�سي فريو�ــص كورونــا قد دفــع بالكثري من 
العائلت بوالية باتنة اإىل القيام بخرجات اإىل الغابات 
واجلبال واإعداد وجبات واأكلت يف الهواء الطلق، خا�سة 
ما تعلق بال�سواء، االأمر الذي بات ي�سكل خطرا على البيئة 
ملــا تت�سبــب فيــه بقايا اجلمــر التــي يتجاهلهــا املواطنون 
والتــي تنت�سر يف االأع�ســاء الياب�سة من حرائــق تاأتي كل 
�سنة علــى م�ساحات هائلة من امل�ساحــات اخل�سراء، فاإىل 
متــى �ستبقى ثقافــة ال�سياحــة واال�ستجمــام غائبة لدى 

البع�ص؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد املجيد �شيخي
 )مدير الأر�شيف الوطني(

اأوىل  خطوة  ال�شهداء  رف��ات  ..."ا�شتعادة 
ل�شرتجاع كل ماله عالقة بالذاكرة اجلزائرية".

بخطوات  ن�سري  اأن  نرجو  راج���ل...  يا  قلنا: 
متتالية ال بخطوة للأمام وخطوتني للوراء.

الكبري  ان�سغالها  عن  حم�ص  وعربت  فقط،  اجلزائر  يف  توجد  البلد  اأزمات  حلول  اأن  ال�سلم  جمتمع  حركة  �سادر  بيان  اأكد 
بتطورات االأو�ساع املالية للبلد وحذرت من العودة للمديونية، معتربة اأن تطمينات امل�سوؤولني "غري واقعية وال علمية ومل 

يتم تو�سيحها للراأي العام اإىل االآن، خا�سة الراأي العام العليم بال�سوؤون االقت�سادية واملالية".

توقع ع�سو من املكتب الوطني للفيدرالية الوطنية ملربي املوا�سي، اأن ترتاوح اأ�سعار االأ�ساحي لهذه ال�سنة بني 35 األف دينار 
اإىل غاية 70 األف دينار للخروف الواحد، ب�سبب ارتفاع مادة ال�سعري التي بلغ �سعرها 4000 دينار، نتيجة �سعوبة تنقل 

املواليني بني الواليات، جراء اإجراءات احلجر ال�سحي املفرو�سة منذ �سهر مار�ص.

خ�س�ص حمرك البحث  Google�سعارا خا�سا للجزائر التي احتفلت اأم�ص االأحد بعيد االإ�ستقلل وال�سباب الـ 58 امل�سادف 
لـ 5 جويلية من كل �سنة، واأفردت ال�سركة االأمريكية �سورة لعلم اجلزائر يعلو رمزها، ومبجرد ال�سغط عليها يحيلك على 

موا�سيع متنوعة تعرف بعيد االإ�ستقلل اجلزائر وبالثورة التحريرية واالأخبار امل�سادفة لهذا االحتفال الوطني.
حيث ميكن م�ساهدة كل هذه املعلومات انطلقا من ولوج االإنرتنت عرب الدخول اإىل النطاق اجلزائري على موقع "غوغل".

فقد العامل "كريغ ويلي�ص" البالغ عمره 37 عاما وظيفته ب�سبب انتهاكه لقواعد التباعد االجتماعي التي اأقرتها 
ال�سلطات الربيطانية للحد من زيادة االإ�سابة بفريو�ص كورونا امل�ستجد، وهذا بعدما اقرتب من الدويل اجلزائري اأقل 

من مرتين لغر�ص التقاط �سورة معه.

قال رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة، اأن "اال�ستعمار الفرن�سي البغي�ص هّرب جثت اأبطال 
اجلزائر دون حياء وال اأخلق"، وتابع "اأج�سام ال�سهداء االأبرياء تعود اإىل اأر�ص ال�سهداء بعدما قام اال�ستعمار الفرن�سي 

بعر�سها يف متحفه منذ اأكرث من قرن ون�سف قرن من التباهي وتفاخر دون حياء".

ومنهم  العلماء  جماهري  "اأن  اليوم،  لها  بيان  يف  الدينية  ال�سوؤون  لوزارة  التابعة  للفتوى،  الوزارية  اللجنة  اللجنة  اأفادت 
املالكية وال�سافعية واحلنابلة قد ذهبوا اإىل اأن �سهداء املعركة ال ي�سلى عليهم، الأنهم اأحياء، واأنهم اختاروا املوت فوهبت 
لهم احلياة"، طالبة الدعاء والرتحم على ال�سهداء، مع جتديد لهم عهد الوفاء للمبادئ والقيم التي �سحوا من اأجلها، واأن 

ن�ستلهم منهم الدرو�ص يف املحافظة على �سيادة وطننا ووحدته واأمنه وا�ستقراره.

"نق�ص االأك�سجني يف  اأن   قال وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سلح امل�ست�سفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، 
امل�ست�سفيات راجع ال�ستعماله مع جميع حاالت املر�سى حتى واإن كانت غري معقدة"، وجدد املتحدث 
دعوته ملعاجلة االأ�سخا�ص امل�سابني والذين ال تظهر عليهم اأعرا�ص يف املنازل، مع ا�ستقبال فقط من 

يعانون من اأمرا�ص مزمنة ويف حالة خطرية. البنــاء  مواقــع  يف  اإح�ساءهــا  التــي مت  امل�ساريــع  عــدد  هــو 
ت�ستوجــب اإعــادة بعــث االأ�سغــال بها بعــد رفع احلجــر ال�سحي 
التدريجــي نتيجــة تف�ســي وباء كوفيــد-19، وذلك بعــد �سدور 
امل�ساريــع  اأ�سحــاب  جميــع  اإىل  املوجهــة  اخلا�ســة  التعليمــة 
لدعوتهــم اإىل الرفع التدريجي للحجــر ال�سحي ب"مرونة" مع 
التطبيــق "ال�ســارم" للتدابــري واالإجــراءات الوقائيــة اللزمة 
وذلك تطبيقا للقرارات ال�سادرة عن جمل�ص الوزراء املنعقد 30 

ماي االأخري.
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الذين اعتقدوا اأن ا�ستعادة جماجم ال�سهداء االأربع 
والع�سرين الذين كانوا حمتجزين لقرابة مائة و�سبعني 

�سنة خارج الرتاب الوطني وقد كان م�ستقرهم االأخري 
بـ"معتقل" من زوايا متحف االإن�سان يف باري�ص ال يقدم وال 

يوؤخر �سيئا من قيمة ال�سهداء واأنهم عند اهلل اأحياء يرزقون 
واأن وجود رفاتهم يف اجلزائر اأو فرن�سا ال يوؤثر يف عظيم 

قدرهم ومكانتهم.. ال يدركون اأبعاد ما حتمله "ا�ستعادتهم" 
من رمزية ودالالت عظيمة وكبرية تتعلق بكرامة ال�سهداء 

وذكر ف�سلهم على ال�سعب اجلزائري الذي يحيا حرا م�ستقل 
منذ ثمان وخم�سني �سنة بعد ت�سحيات ج�سام من اأبناء 

الوطن ال�سرفاء الذين حملوا على اأنف�سهم عهد تطهريه من 
اأجنا�ص فرن�سا واأذنابها.. دون االلتفات اإىل اللغة الت�سكيكية 

التي ُتف�سد فرحة اجلزائريني "االأحرار" باحت�سان اأر�سهم 
الطيبة لرجالها ال�سادقني الذين قدموا اأرواحهم فداءها.. 

واأنهم اليوم فقط "اأكرموا" بدفنهم..
اللغة التي تك�سف عن �سوء تقدير للمواقف وا�ستهزاء 
و"َتَفْيُقه" يف التاريخ واحلا�سر يعتمدها هوؤالء كلما كانت 

هناك مبادرة جادة الإنعا�ص الذاكرة الوطنية وحتيينا 
ليعي�ص اجلزائريون على "عداوة فرن�سا" كما كان يقول 
ال�سهيد العربي التب�سي باعتبارها دولة قامت بجرائم 

وح�سية بحق االإن�سانية واجلزائريني على وجه اخل�سو�ص 
واأن التاريخ يجب اأن ُيحفظ للأجيال جيل بعد اآخر حتى "ال 

نن�سى" وحتى ال يتم تزييف "الذاكرة" اأو املتاجرة بها على 
ح�ساب الوفاء بحقوق ال�سهداء واملجاهدين علينا..

اليوم فقط ميكن التحدث عن اإرادة �سيا�سية قوية 
لتد�سني مرحلة جديد وجادة بخ�سو�ص امل�ساعي احلثيثة 

املتعلقة بالذاكرة الوطنية والعلقات اجلزائرية الفرن�سية 
التي يجب اأن تكون متكافئة مع م�سافة "اأمنية" ال ُتلغي 

التاريخ وحري�سة على حفظ الثوابت الوطنية بعيدا عن 
�سيا�سات االن�سلخ واالنقياد والتبعية التي مّكنت لفرن�سا 
واأتباعها باأن ي�ستمروا يف ا�ستنزاف البلد وثرواتها اإىل 

اأن �ساء اهلل اأن يخرج ال�سعب اجلزائري يف حراكه امل�سهود 
والذي كانت القطيعة مع فرن�سا من اأول مطالبه واأهمها اأو 

على االأقل اإقرار علقات حتفظ للجزائر �سيادتها دون 
م�ساومة..

اليوم فقط ميكن لل�سهيد "ال�سريف بوبغلة" وال�سهيد 
ت�سرتيح  اأن  رفاقهم  من  بوزيان"....وال�سهداء  "اأحمد 

اأرواحهم بعد اأن ا�ستعادهم الوطن وحفظ لهم حقهم يف 
العودة.. والذين يتبجحون بالقول اأن "ال معنى" لهذه 
اخلطوة ُيذكر ال يدركون "قيمة الرجال" واأن �سهداء 

اجلزائر ال ي�سقطون بالتقادم بل ارتقوا يف املا�سي ويرتقون 
يف احلا�سر وامل�ستقبل.

زووووووم الأورا�س....
لي�ست الوحيدة بل 

هي جمرد �سورة 
تو�سح الو�سع 

بطرقات مدينة 
اآري�ص والطرقات 

بقرى ومدا�سر 
البلدية، وهي 
لي�ست نتيجة 

ت�سققات احدثتها 
هزة ار�سية عنيفة 
بل نتيجة "ا�سغال 
تهيئة و�سيانة" 
تنتهي بالتخريب.

�شماح خميلي

ورقة نقدية ب�ضورة جمموعة ال�ضتة 
اأعلن بنك اجلزائر، ال�سبت، عن اإ�سدار مناذج نقود جديدة معدنية وورقية على غرار ورقة نقدية من 
الـ58 لعيدي  2000 دينار حتمل �سورة جمموعة ال�ستة التاريخية، جاء ذلك مبنا�سبة الذكرى  فئة 
اال�ستقلل وال�سباب، هذا و�سيتم اإخراج االأوراق النقدية اجلديدة للتداول يف الفاحت من �سهر نوفمرب 

املقبل امل�سادف لعيد الثورة التحريرية. 



ق. و

عدل: ت�سليم 7909 
�سكن عدل يف عيد 

ال�ستقالل
اأعلن، املدير العام لل�كالة ال�طنية لتح�شني 
طــارق  حمــمــد  ـــــدل''،  ''ع وتــطــ�يــره  ال�شكن 
�شكنية  وحــدة   7909 ت�شليم  عن  بلعريبي، 
ج�يلية   5 بــتــاريــخ  الــعــا�ــشــمــة،  بــاجلــزائــر 
اال�شتقالل  لعيدي   58 الـ  الذكرى  مبنا�شبة 

وال�شباب.
اإىل  االنــتــهــاء  مت  اأنـــه  بلعريبي،  واأو�ـــشـــح، 
اإجنــاز  اأ�ــشــغــال  مــن  املا�شي  جــ�ان   30 غاية 
''عدل''  برنامج  من  �شكنية  وحدة   11435
وحدة   7909 �شلمت  العا�شمة،  باجلزائر 
كا�شفا  اال�شتقالل،  عيد  اإحياء  مبنا�شبة  منها 
اأن عدد املكتتبني على م�شت�ى ال�الية قد بلغ 
195836 مكتتب. واأعلن، املدير العام ل�كالة 
خالل  �شكن  األــف   23 ا�شتالم  مت  اأنــه  عــدل 
امل�شت�ى  على   2020 �شنة  من  االأول  الثالثي 
املربجمة  امل�شاريع  اأن  اإىل  م�شريا  ال�طني، 
عن  يقل  ال  ما  ت�شمل   2020 جانفي   1 اإىل 

م�شكنًا.  120334
ط�ر  يف  تــ�جــد  الــتــي  املــ�ــشــاريــع  اأن  حــني  يف 
اإطــالق  مت  وحـــدة،   74.375 تبلغ  االجنـــاز 
من  االأول  ال�شدا�شي  خــالل  منها   20.875
 17 على  م�زعة  بالعا�شمة  اجلارية  ال�شنة 

ق. وم�شروعا.

�شلم رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، وكبار امل�شوؤولني يف الدولة، العلم الوطني الذي �شجيت به رفات �شهداء املقاومة 
ال�شعبية لأ�شبال الأمة، حيث �شيعت يوم اأم�س، جنازة الـ24 �شهيدا مبقربة العالية يف اجلزائر العا�شمة، يف اأجواء مهيبة 

تعك�س عظمة احلدث الذي يتزامن مع احتفالت اجلزائر بالذكرى الـ58 لال�شتقالل.

�شاركت ي�م اأم�ض االأحد، كاتبة الدولة املكلفة 
اأ�شغال  يف  �ش�اكري،  �شليمة  النخبة،  بريا�شة 
ال�شباب  وزراء  ملجل�ض   43 الــعــاديــة  الــــدورة 
الفنية  االأمانة  من  بدع�ة  العرب،  والريا�شة 
ترتاأ�شه  الذي  الريا�شة  و  ال�شباب  وزراء  ملجل�ض 
عرب  امل�ريتانية،  االإ�شالمية  اجلمه�رية  حاليا 
م�شاركة  وتعترب  بــعــد.  عــن  التحا�شر  تقنية 
ن�شاط  اأول  ـــدورة،  ال هــذه  اأ�شغال  يف  �ش�اكري 

ر�شمي لها.
اللجان  وت��شيات  تقارير  االجتماع  وناق�ض 
الفنية املعاونة للمجل�ض املكلفة بق�شايا ال�شباب 
الريا�شة، ال�شيما تلك املتعلقة باإدارة ال�شندوق 

ال�شبابية والريا�شية، برنامج  لالأن�شطة  العربي 
العربي  ــج  ــام ــربن وال الــعــربــي  الــ�ــشــبــاب  متــكــني 
الريا�شية  والهيئات  املن�شاآت  يف  لال�شتثمار 
 19 ك�فيد-  جائحة  وتداعيات  تبعات  وتناول 
االأخري  هذا  م�شاركة  وكذا  العربي  ال�شباب  على 

يف اجله�د الرامية ملكافحتها.
من  جملة  اإىل  االجــتــمــاع  هـــذا  خل�ض  وقـــد 
م�شاركة  تثمني  �شبل  بخ�ش��ض  الت��شيات 
وتعزيز  ال�شحية  االأزمة  مع  التعامل  ال�شباب يف 
عامة  ب�شفة  العم�مية  احلياة  يف  م�شاركتهم 
العربي  العمل  التن�شيق وتط�ير  وكذلك ت�طيد 

امل�شرتك يف هذا املجال.

ت�شجيل  عن  االأحد،  اأم�ض  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 
ح�شيلة قيا�شية جديدة، لعدد االإ�شابات بفريو�ض 
فيما  وفيات،  و06  جديدة  حالة   441 بـ  ك�رونا، 
�شاعة  الـ24  خــالل  حالة   311 لل�شفاء  متاثلت 
االأخرية. وتعترب هذه احل�شيلة القيا�شية خميفة، 
ب�شكل  البالد  يف  التف�شي  الفريو�ض  ي�ا�شل  حيث 

رهيب.
االإعالمي  اللقاء  خــالل  فـــ�رار،  الدكت�ر  واأفـــاد 
املخ�ش�ض لعر�ض تط�ر ال��شعية ال�بائية لفريو�ض 
لالإ�شابات  االإجــمــايل  العدد  بــاأن  )ك�فيد-19(، 
بلغ  فيما  حــالــة،    15941 اإىل  ارتــفــع  ــدة  ــ�ؤك امل
عــدد  بــلــغ  حـــني  يف   ،  952 الــ�فــيــات  اإجـــمـــايل 

املتماثلني لل�شفاء 11492 حالة.

عدد  اأكــرب  بها  �شجلت  التي  الــ�اليــات  هي  وهــذه 
حالة   60 االإ�شابات  عدد  �شطيف  االإ�شابات:  من 
 ،31 وهــران  حالة،  بـ54  ــ�ادي  ال تليها  جديدة، 
 ،20 العا�شمة  اجلزائر   ،25 تيبازة   ،31 باتنة 
ق�شنطينة 20، ب�شكرة 19، البليدة 18، ب�مردا�ض 
15، االأغ�اط 14، بجاية 14، تلم�شان 12 خن�شلة 

حالة.  11
يف االأخري، اأكد الدكت�ر ف�رار اأن ال��شعية احلالية 
لل�باء ت�شتدعي من كل امل�اطنني اليقظة واحرتام 
واالمتثال  اجل�شدية  وامل�شافة  النظافة  ق�اعد 
لق�اعد احلجر ال�شحي واالرتداء االإلزامي للقناع 
ال�اقي مع املحافظة على �شحة كبار ال�شن خا�شة 

اأولئك الذين يعان�ن من اأمرا�ض مزمنة.

ت�يف فجر اأم�ض ال�شبت، قائد الناحية الع�شكرية 
على  عالميية،  ح�شان  الل�اء  ب�رقلة،  الرابعة 
ل�زارة  اأفاد به بيان  ما  اإثر مر�ض ع�شال، ح�شب 

الدفاع ال�طني.
اجلمه�رية،  رئي�ض  تقدم  اجللل،  امل�شاب  وبهذا 
الدفاع  ــر  وزي امل�شلحة  للق�ات  االأعــلــى  القائد 
التعازي  بــاأ�ــشــدق   تب�ن  املجيد  عبد  ال�طني، 
اجلي�ض  اأفـــراد  وكــل  املــرحــ�م  لعائلة  واملــ�ا�ــشــاة 

ال�طني ال�شعبي، مت�شرعا اإىل امل�ىل عز وجل اأن 
ف�شيح  ي�شكنه  واأن  رحمته،  ب�ا�شع  الفقيد  يتغمد 

جنانه.
اجلي�ض  اأركـــان  رئي�ض  الفريق  تــقــدم  بـــدوره، 
ال�طني ال�شعبي ال�شعيد �شنقريحة بهذه املنا�شبة 
واأقاربه  اأ�شرته  اإىل  اخلال�شة  بتعازيه  االأليمة 
وكل من عرف الفقيد، راجيا من اهلل العلي القدير 

اأن يلهم اأهله وذويه جميل ال�شرب وال�شل�ان.

خمي�ض  مل�شت�شفى  تفقدية  زيـــارة  ــالل  وخ
مليانة، �شرح ال�شيد بن ب�زيد قائال "ب�شفتنا 
واحد  عدو  �ش�ى  حاليا  لدينا  فلي�ض  اأطباء 
يجب  ولهذا  التحرير(  مذكرة  )ك�فيد-19 
هذا  مكافحة  يف  جــهــ�دنــا  تــ�حــيــد  علينا 

الفريو�ض الفتاك".
اأن تف�شي فريو�ض  واأ�شار يف هذا ال�شدد اإىل 
ك�رونا امل�شتجد جعل من الفاعلني النا�شطني 
اأنظار اجلميع" وه�  "حمل  ال�شحة  يف قطاع 
اجلهد  م�شاعفة  على  يحفزهم  اأن  يجب  ما 
الذين  امل�اطنني  بان�شغاالت  التكفل  اأجل  من 

يبحث�ن عن العالج.
كما �شدد ال�زير اأنه نظرا النت�شار اجلائحة 
امل�شالح  كــل  على  يتعني  الــعــدوى  ــار  ــط واإخ
ال�طيد  بالتن�شيق  العمل  اال�شت�شفائية 
مبر�شى  ميكن"  ما  "باأ�شرع  التكفل  اأجــل  من 

ك�فيد-19.
يف  امل�شجل  االأ�ــشــرة  نق�ض  عن  حديثه  ويف 
عدد من الهياكل اال�شت�شفائية، قال امل�ش�ؤول 

م�شالح  با�شتثناء  اأنـــه  القطاع  عــن  االأول 
كل  على  يجب  الن�شاء  وطــب  اال�شتعجاالت 
عددا  بتخ�شي�ض  الت�شامن  االأخرى  امل�شالح 

حمددا من االأ�شرة للتكفل مبر�شى ك�رونا.
منا�شب"  "غري  الــ�قــت  اأن  اأكـــد  اأن  وبــعــد 
ال�زير  اأبرز  "عم�مي/خا�ض"،  عن  للحديث 
املري�ض  على  الرتكيز  ه�  حاليا  االأهــم  اأن 
اإغفال  دون  ب�شرعة  بــه  التكفل  وو�ــشــائــل 

ج�دة العالج.
فرق  ال  اجلائحة  زمــن  "يف  يق�ل  واأ�ــشــاف 
اخلا�ض  والقطاع  العم�مي  القطاع  بني  لدينا 
يف  ي�شتغل�ن  اأطباء  وج�د  عن  النظر  فبغ�ض 
القطاع اخلا�ض واآخرون يف القطاع العم�مي، 

فال�شحة بالن�شبة لنا هي قطاع واحد".
التحاليل  اأن  لت�شريحه  تاأكيدا  وا�شرت�شل 
التحاليل  وكــــذا  ـــي.اآر  بـــي.�ـــش ــعــيــاديــة  ال
م�شت�ى  على  تنجز  اأن  ميكن  الفريو�شية 
ه�  "فاالأهم  اخلا�ض،  للقطاع  تابعة  خمابر 

التكفل باملر�شى".

بن بوزيد يدعو م�ستخدمي ال�سحة اإىل 
توحيد اجلهود للق�ساء على اجلائحة

�سليمة �سواكري ت�سارك يف اأ�سغال جمل�س 
وزراء ال�سباب والريا�سة العرب

وفيات   6 جديدة،  اإ�سابة   441
و311 حالة متاثلت لل�سفاء 

قائد الناحية الع�سكرية الرابعة اللواء 
ح�سان عالميية يف ذمة اهلل

املجيد  عبد  اجلمه�رية،  رئي�ض  اأ�ــشــرف  وقــد 
وزير  امل�شلحة،  للق�ات  االأعلى  القائد  تب�ن، 
الدولة  يف  �شامني  وم�ش�ؤولني  ال�طني،  الدفاع 
على مرا�شم الدفن. وح�شر مرا�شم الدفن اأي�شا، 
الفريق  ال�طني،  ال�شعبي  اجلي�ض  اأركان  رئي�ض 
باالإ�شافة  اجلي�ض،  ــراد  واأف �شنقريحة،  �شعيد 
االأول،  ال�زير  راأ�شهم  على  احلك�مة  وزراء  اإىل 

عبد العزيز جراد.
رفات  يحمل  الــذي  اجلنائزي  امل�كب  وانطلق 
من  الـ24  ال�شعبية  املقاومة  �شهداء  وجماجم 
''مفدي- زكرياء'' باجتاه مقربة  ق�شر الثقافة 
ال�شهداء،  رفــات  ت�ابيت  حملت  وقــد  العالية، 
منت  على  ال�طنية  باالأعالم  م�شجاة  كانت  التي 
بع�ض  لتج�ب  بال�رود  زينت  ع�شكرية  مركبات 
للم�اطنني  لل�شماح  العا�شمة  اجلزائر  �ش�ارع 
عن  معربني  الطاهرة،  اأرواحهم  على  بالرتحم 
الذين  االأبــطــال  بــهــ�ؤالء  واعــتــزازهــم  فخرهم 
من  الــ�طــن  حتــريــر  �شبيل  يف  حياتهم  قــدمــ�ا 

اال�شتعمار الفرن�شي الغا�شم.
وكان الرئي�ض تب�ن، الذي تقدم م�كبه امل�كب 
نهار  من  �شابق  وقــت  يف  ترحم  قد  اجلنائزي، 
اأعيدت  الذين  ال�شهداء  ه�ؤالء  اأرواح  على  اأم�ض 
ي�م  الــ�طــن  اأر�ـــض  اإىل  ورفــاتــهــم  جماجمهم 

اجلمعة من فرن�شا على منت طائرة تابعة للق�ات 
اجل�ية للجي�ض ال�طني ال�شعبي.

بق�شر  ال�شبت  يــ�م  طيلة  املــ�اطــنــ�ن  وتكمن 
والرتحم  ــرية  االأخ النظرة  اإلقاء  من  الثقافة 

على االأرواح الطاهرة لرم�ز املقاومة ال�شعبية.
اجلزائر  ا�شرتجعت  الذين  الــرفــات  بني  ومــن 
املقاومة  مــن  لــقــادة  �شتة  تــ�جــد  جماجمهم 
حممد  وهم  الفرن�شي  االحتالل  �شد  ال�شعبية 

قاد  الــذي  ب�بغلة  املدع�  املالك،  عبد  بن  ملجد 
بالقبائل،  اجلرجرة  منطقة  يف  �شعبية  مقاومة 
وعي�شى احلمادي، رفيق �شريف ب�بغلة وال�شيخ 
)منطقة  الزعاط�شة  انتفا�شة  زعيم  ب�زيان، 
الــدرقــاوي،  م��شى  و   )1849 عــام  يف  ب�شكرة 
املدع�  ب�قديدة  وال�شيخ  الع�شكري  م�شت�شاره 
بــ�عــمــار بــن قــديــدة وكـــذا خمــتــار بــن ق�يدر 

التيطراوي.

تب�ن  املجيد  عبد  اجلمه�رية  رئي�ض  اأ�شدر 
مر�ش�ما رئا�شيا يت�شمن عف�ا لفائدة املحب��شني 

املحك�م عليهم نهائيا كالتايل:
ــي لــالأ�ــشــخــا�ــض املــحــبــ��ــشــني وغري  -عــفــ� كــّل
املحب��شني املحك�م عليهم نهائيا الذين ت�شاوي 

عق�باتهم اأو املتبقي منها 6 اأ�شهر اأو اأقل
اإذا  اأ�شهر   6 ملدة  للعق�بات  جزئي  تخفي�ض   -
اأ�شهر   6 عن  يزيد  ال  العق�بة  من  املتبقي  كان 

وي�شاوي اأو يقل عن 20 �شنة
اجلزئي  اأو  الكلي  التخفي�ض  مــدة  تــرفــع   -

للعق�بة اإىل 12 �شهر لفائدة املحب��شني املحك�م 
يزيد  اأو  عمرهم  ي�شاوي  الذين  نهائيا  عليهم 
املر�ش�م  هذا  اإم�شاء  تاريخ  عند  �شنة   65 عن 
االأ�شخا�ض  العف�  اإجــــراءات  مــن  وي�شتثنى 

املحك�م عليهم الرتكاب هذه اجلرائم:
والتج�ش�ض،  اخليانة  التخريب،  االإرهــــاب، 
والت�شميم،  االأ�ش�ل  وقتل  والهروب  التقتيل 
وتبديد  اخــتــال�ــض  املــ��ــشــ�فــة،  والــ�ــشــرقــات 
ومنح  والر�ش�ة  واخلا�شة  العم�مية  ــ�ال  االأم
امتيازات يف ال�شفقات والغدر واإ�شاءة ا�شتغالل 

االأم�ال،  وتبيي�ض  النف�ذ  وا�شتغالل  ال�ظيفة 
وتزوير النق�د والتهريب واملتاجرة اأو حماولة 
املخل  الفعل  وجرائم  املــخــدرات،  يف  املتاجرة 
واملخالفات  واالغت�شاب،  قا�شر  على  باحلياء 
املتعلقة بالت�شريع والتنظيم اخلا�ض بال�شرف.
كما اأن اإجراءات العف� الرئا�شي ال تطبق على 
االأ�شخا�ض الذين حكمت عليهم جهات ق�شائية 
اإىل  العف�  اإجــــراءات  و�شتف�شي  ع�شكرية، 

االإفراج الف�ري عن ح�ايل 4700 حمب��ض.

اعترب املدير العام لالأر�شيف ال�طني م�شت�شار 
باالأر�شيف  مكلف  اجلمه�رية  رئا�شة  لــدى 
املجيد  عبد  ال�طنية،  ــرة  ــذاك وال ال�طني 
االأبرار  ال�شهداء  رفات  ا�شرتجاع  اأن  �شيخي، 
الـ24 بعد مرور اأزيد من 170 عاما من فرن�شا 
ماله  كل  ا�شتعادة  درب  على  اأوىل  خط�ة  هي 

عالقة بالذاكرة ال�طنية.
�شيقا  نزوله  لدى  �شيخي  املجيد  عبد  واأثنى 
تبثه  ــذي  ال ال�شباح”  “�شيف  برنامج  على 
التي  اجله�د  على  االذاعــيــة  االأوىل  القناة 
بذلتها كل من وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية ووزارة 
الدفاع ال�طني فيما يخ�ض التحليالت العلمية 
وكذلك م�شاهمات االأر�شيف ال�طني يف البحث 
كما  للعملية  ك�شند  وتقدميها  ال�ثائق  عن 

اثارت  التي  املجاهدين  ل�زارة  بال�شكر  ت�جه 
بلقا�شي  الباحث فريد  اأثاره  اأن  بعد  امل��ش�ع 
الذي اكت�شف وج�د اجلماجم مبخزن مبتحف 

االن�شان بباري�ض.
اجلماجم  اأن”  حقيقة  اأن  �شيخي  واأو�ــشــح 
م�ثقة  هــي  بــل  �شحيحة  غــري  جمه�لة” 
ع�شكريا وعلميا. كا�شفا يف ال�شياق اأن متحف 
االن�شان يح�ي 18 الف جمجمة بينها ح�ايل 

األفني جمجمة تع�د جلزائريني.
فيه  تخت�شر  املــتــحــف  ذات  اأن  ـــاف  واأ�ـــش
علم  ظــاهــره  التي  اال�شتعمارية  النظرية 
وبــاطــنــه بــاطــل واأنــــه و�ــشــع ا�ــشــا�ــشــا جلمع 
خ�شائ�ض  الإبراز  درا�شات  الإجراء  اجلماجم 
اجلن�ض االأبي�ض وتف�قه يف وقت ظهرت فيه 

�شم�  عن  تتحدث  التي  العرقية  النظريات 
بع�ض االأجنا�ض على اأجنا�ض اأخرى.

من  اأن  ال�شباح  �شيف  اأكــد  ــرى  اأخ جهة  من 
الفرن�شية  الن�ايا  على  احلكم  الأوانه  ال�شابق 
للغري  نظرتها  يف  ــ�ل  حت نقطة  واعــتــبــارهــا 
خط�ات  انتظار  يف  اجلــزائــر  اإىل  خ�ش��شا 
اأخرى مادام اأن هناك عدد من امللفات العالقة 

بني البلدين.

الوطنياالثنني  26  يونيو  2970/ 06 جويلية   2020 املوافق لـ 15  ذو القعدة 031441
رئي�س اجلمهورية ي�سّلم علم ت�سجية رفات ال�سهداء اإىل اأ�سبال الأمة

رئي�س اجلمهورية ي�سدر عفوا عن 4700 حمبو�س

�سيخي.. ل تزال هناك اأزيد من األفي جمجمة للجزائريني بفرن�سا

ق. و ق. و
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اأكد وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات، عبد الرحمن بن بوزيد يوم ال�شبت بعني الدفلى 
على �شرورة توحيد جهود م�شتخدمي ال�شحة يف مكافحة فريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد-19( 

للق�شاء على هذه اجلائحة.



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.
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روح ال�ضهيد "بن 

�ضماعني فاحت" عرب 
اإطالق ا�ضمه على 

اأحد املرافق

�ضمـت يف  "تكــوت" تنزف 

زيادات ع�ضوائية يف اأ�ضعار النقل

م�ضاحات غابيــة تتحول اإىل مكب للنفايات

العيادة متعددة اخلدمات هيكل دون روح

ي�ستكي �سكان املعذر بباتنة، من رفع ت�سعرية 
النقل بطريقة ع�سوائية دون اخل�سوع اإىل اأي 
بزيادة  النقل، وهذا  ر�سمي من مديرية  قرار 
كبرية  ا�ستياء  حالة  خملف  وهو  دنانري،   10

لدى املواطنني.
خلفت  واملفاجئة  الع�سوائية  الزيادة  هذه 
�سرعية  غري  اإياها  معتربين  املواطنني،  تذمر 
مت  حيث  قانوين،  مرجع  اإىل  ا�ستنادها  لعدم 
ب�سكل  دج    50 اإىل   40 من  الت�سعرية  الرفع 
قانوين،  �سند  اأو  م�سبق  اإ�سعار  ودون  مفاجئ 
ما ت�سبب يف وقوع مناو�سات كلمية و�سدامات 

م�ستمرة بني الناقلني والزبائن، وهذا بالن�سبة 
رفع  مربرين  ح�سبهم،  باتنة،  املــعــذر-  خلط 
الت�سعرية بالزيادة يف اأ�سعار الوقود يف قانون 

االإجراءات  اإىل  باالإ�سافة  التكميلي،  املالية 
يقومون  التي  الوقائية  بالتدابري  املرتبطة 
اآخر قرار  اأن  الناقلون يوميا، بالرغم من  بها 
يف زيادة ت�سعرية النقل �سبه احل�سري بني 20 
التعليمة  يف  45دج  مببلغ  حــددت  كلم   و30 

الوزارية ل�سنة 2018.
واأمام هذا الو�سع، يطالب املعنيون من مديرية 
على  والوقوف  العاجل  التدخل  باتنة  النقل 
هذه الزيادات الع�سوائية يف النقل دون مربر 

قانون من طرف الناقلني.

املعذر،  ببلدية  املناطق  من  العديد  اأثــارت 
مكب  اإىل  حتولت  اأن  بعد  قاطنيها  حفيظة 
الكريهة  للروائح  واأ�سحت م�سدرا  للنفايات 
اأبرز  ولعل  واحل�سرات،  االأمرا�ص  وانت�سار 
ال�سكان  اإزعـــاج  اأثـــارت  التي  املناطق  تلك 
م�ست�سفى  خلف  املتواجدة  الغابية  املنطقة 
مفرغة  اأ�سبحت  فقد  العقلية  االأمــرا�ــص 
النظافة  عمال  اأن  مــن  بالرغم  ــاخ  ــس االأو�
جمهوداتهم  مــن  و�ساعفوا  بجد  يعملون 

بات  بل  حالها  على  بقيت  االأو�ــســاع  اأن  اإال 
الو�سع ينذر بكارثة حقيقية خا�سة يف هذه 
االأجواء احلارة، كما اأن العديد من املناطق 
ب�سبب  �سوداء  نقاط  اإىل  حتولت  االأخــرى 
خطرا  لت�سبح  للنفايات  الوا�سع  االنت�سار 
بلدية  �سكان  وينتظر  ال�سكان  حياة  على 
من  كل  لــردع  املعنية  اجلهات  تدخل  املعذر 
خ�سراء  م�ساحات  حولوا  الذين  املخالفني 

اإىل مكبات للأو�ساخ.

ينا�سد �سكان بلدية تيغرغار جنوب والية 
باتنة، ال�سلطات املحلية والوالئية من اأجل 
على  ال�سحية  اخلدمات  وترقية  التدخل 
ب�سبب  اخلدمات  املتعددة  العيادة  م�ستوى 
وطالبوا  باجلملة،  نقائ�ص  مــن  معاناتها 
اأن  علما  وقــت  اأقــرب  يف  الــلزمــة  باحللول 
وتعاين  الظل  مناطق  �سمن  تقع  البلدية 
من م�ساكل عديدة فيما زادها م�سكل غياب 

اخلدمات ال�سحية تعقيدا.
"االأورا�ص نيوز"  ومن خلل ما وقفت عليه 
العيادة  حول  املواطنني  ت�سريحات  وح�سب 
ل�سيارة  ما�سة  بحاجة  باأنهم  اأكـــدوا  فقد 
اإ�سعاف تنقل مر�ساهم يف احلاالت الطارئة 
ال�سيارات  يف  ينقلونهم  حيث  وامل�ستعجلة 
اجلامعي  امل�ست�سفى  اأكرثها  بعيدة  مل�سافات 

باتنة مل�سافة تقارب 90 كلم، من جهة اأخرى 
وغياب  العيادة  يف  الطبية  التحاليل  غياب 
من  يتوافدون  حيث  االأخ�سائيني  االأطباء 
العيادة  امل�سافة بني  اأخرى لطول  اإىل  فرتة 
هو  االأكــرب  وامل�سكل  باتنة،  يف  وامل�ست�سفى 
يجعل  ما  العيادة  يف  الليلية  املناوبة  غياب 
من  ومر�ساهم  يقلهم  من  عن  البحث  رحلة 
�سيارات "لفرود" ليل �ساقة والتنقل مل�سافة 
وعيادتهم  اأر�سهم  يف  العلج  فعو�ص  طويلة 
حيث  ليل،  املناوبة  غياب  ب�سبب  يتعبون 
وقت،  اأقــرب  يف  توفريها  ب�سرورة  طالبوا 
ما  للمر�سى  االأ�سرة  غياب  اإىل  باالإ�سافة 
يوؤرق  هيكل  وجمرد  روح  بل  عيادة  يجعلها 
نحو  التوجه  على  ويجربهم  يوميا  ال�سكان 

وجهات بعيدة للعلج.

دعا  فاعلون يف املجتمع املدين ببلدية عني 
التوتة يف والية باتنـــة اختيار بع�ص املرافق 
العمومية  اأو ال�سوارع وت�سميتها با�سم النقيب 
ا�ست�سهد  الـــذي  ــاحت  ف �سماعني  بــن  ال�سهيد 
موؤخرا اإثر انفجار لغم تقليدي ال�سنع خلل 
عملية بحث و مت�سيط نفذتها مفارز اجلي�ص 

ال�سعبي الوطني بوالية املدية.
راأ�ص  مب�سقط  املنادية  االأ�ــســوات   وتعالت 
لعيدي   58 والـــذكـــرى  بــالــتــزامــن  ال�سهيد 
ــاره من  ــب ــت اال�ــســتــقــلل والــ�ــســبــاب عــلــى اع
تد�سني  خللها  يتم  التي  الوطنية  املنا�سبات 
ال�سهداء،  باأ�سماء  وت�سميتها  جديدة  مرافق 
وجاءت من �سمن املقرتحات ت�سمية املدر�سة 
االبتدائية اجلديدة املتواجدة قرب �سكنات 
الــتــوتــة بــا�ــســم �سهيد  ــني  عـــدل مبــديــنــة ع
بن�ساله  الفخر  �سبيل   على  وذلــك  الواجب 

وكفاحه امل�سرف.
من  الكثري  املقرتحات  هــذه  القــت  بــدورهــا 
دعــوا  الــذيــن  املــواطــنــني  قبل  مــن  التفاعل 
املعنية  واجلهات  املحلية  ال�سلطات  بدورهم 

اأخذها بعني االعتبار.

التي  الوعود  جت�سيد  اأهمية  على  هوؤالء  واأكد 
على  تعاقبوا  �سابقني  والة  قبل  مــن  تلقوها 
والية باتنة دومنا اأخذها على حممل اجلد من 
بح�سبهم  تدرك  مل  والتي  املعنية،  اجلهات  قبل 
هذه  منها  تعاين  التي  النقائ�ص  اأهمية  مــدى 
دخلت  التي  االإ�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة 
التفاتة  دومنا   2018 �سنة  منذ  اخلدمة  حيز 
املر�سى  يخدم  ما  وفق  جتهيزها  الأهمية  تذكر 
امل�سابني باأمرا�ص اجلهاز التنف�سي، وياأتي مطلب 

اأن  بعد  امل�سوؤولني  اإىل  رفعوه  الذين  املواطنني 
بوفاة  االأخــرييــن  اليومني  خــلل  تكوت  فجعت 
�سراع  بعد  �سنة،   43 العمر  من  البالغ  ال�سحية 
الفقيد  خلف  اأيــن  ال�سيليكــوز،  داء  مع  طويل 
لريتفع  ــال  ــف اأط ثــلثــة  تيغزة  بحي  الــقــاطــن 
نه�ص  ــذي  ال املر�ص  هــذا  �سحايا  عــدد  بالتايل 
باأبناء املنطقة اإىل 199 �سحية اإىل جانب اأكرث 

من 100 اأرملة  ويقارب 400 يتيم.
الذين  �سحاياه  ح�سد  ال�سيليكوز  داء  ويوا�سل 

هائل  عدد  امتهن  اأن  بعد  االأخــري  بهذا  اأ�سيبوا 
اعتبارها  على  احلجارة  �سقل  مهنة  ال�سباب  من 
نداءات  معها  لتتواىل  منهم  العديد  رزق  م�سدر 
النظر  ب�سرورة  باملنطقة  القاطنني  املواطنني 
بتخ�سي�ص  وتكرارا  مرارا  املرفوع  مطلبهم  اإىل 
ودعمه  بامل�ست�سفى  ال�سدرية  للأمرا�ص  ق�سم 
الــداء  بهذا  امل�سابني  لتفادي  وذلــك  بــاأطــبــاء 
القاتل م�سقة التنقل �سواء اإىل عا�سمة الوالية 

اأو مدينة ب�سكرة وتلقي العلج اللزم.

اأح�ضت ال�ضحية رقم 199 لداء ال�ضيليكوز وامل�ضت�ضفى دون م�ضلحة للأمرا�ض التنف�ضية

خط املعذر- باتنة

مواطنون باملعذر طالبوا بتدخل اجلهات املعنية

حمليات االثنني  26  يونيو  2970/ 06 جويلية   2020 املوافق لـ 15  ذو القعدة 041441

باتنة،  بوالية  املوؤمنني  اأم  عائ�سة  ثانوية  املا�سية  القليلة  االأيام  خلل  تعر�ست 
اخلا�سة  القاعة  بتخريب  قاموا  اأيــن  جمهولني،  طــرف  من  والتخريب  لل�سرقة 
بالريا�سة، كما قاموا بال�سطو على العديد من الو�سائل الريا�سية على غرار كرات 
مل  اأنهم  املوؤ�س�سة،  على  القائمني  وح�سب  هذا  عليها،  التلميذ  لتدريب  خم�س�سة 
يتعرفوا على الفاعل خا�سة واأنه قام بتك�سري الكثري من التجهيزات التابعة لذات 
والتعرف على  الق�سية  فتح حتقيق يف  اأجل  من  االأمن  بتبليغ  قاموا  القاعة، حيث 

هوية الفاعل الذي اغتنم فر�سة  احلجر ال�سحي وغياب العمال ليقوم بفعلته.

قدور  ح�سا�سنة  ثانوية  �سارع  �سكان  ينا�سد 
للتكفل  التدخل   الوالية  وايل  ك�سيدة،  بحي 
وهو  حياتهم،  عليهم  نغ�ص  ــذي  ال بامل�سكل 
و�سعية طريق ال�سارع املذكور الذي مت حفره 
حالة  على  ليبقى  املقاولني  اأحــد  طــرف  من 

طيلة عدة اأ�سهر.
وياأتي هذا يف ظل غياب ال�سرامة واالن�سباط 
يف تعبيده وعدم متابعة اأ�سغال االجناز التي 
يكلف بها املقاولون وح�سب قاطني احلي، اأنهم 
يعانون منذ �سهور عدة ب�سبب التاأخر يف تلبية 
حيهم  ي�ستفد  مل  بحيث  املرفوعة،  مطالبهم 
باإمكانها  التي  احل�سرية  التهيئة  عمليات  من 
احلد من معاناتهم، و رفع الغنب عنهم يف ظل 
�سلبي  ب�سكل  اأثــرت  م�ساكل  من  يعي�سونه  ما 
تعر�ص  ال�سارع  باأن  و�سرحوا  حياتهم،  على 
مقاول كلف  طرف  لعملية تخريب وحفر من 
بتهيئة وتزفيت هذا الطريق، اإال اأنه مل يكمل 
باأن احلي  واأو�سحوا،  عمله الأ�سباب جمهولة، 
تدهورا  ويــزداد  مزرية،  و�سعية  يف  يــزال  ال 

�سالح  غري  جتعله  التي  االأمطار،  ت�ساقط  مع 
لل�سري نتيجة لكرثة احلفر العميقة املوجودة 
مائية  وبرك  اأوحــال،  اإىل  تتحول  والتي  به، 
واملركبات،  الراجلني  �سري  حركة  من  �سعبت 
بعيدا  �سياراتهم  يركنون  اأ�سبحوا هوؤالء  اأين 
عن ال�سارع ليوا�سلوا ال�سري على االأقدام، بعد 
ج�سيمة  اأ�سرار  يف  الو�سعية  هذه  ت�سببت  اأن 
جراء  مــاديــة  خ�سائر  وكلفتهم  لل�سائقني، 
على  اأخرى،  جهة  من  اأكدوا  املت�سررون  ذلك، 
اأن هذا االأخري حتول �سيفا اإىل م�سدر للغبار 
ي�سكل  وبــات  اأرقــهــم  الــذي  االأمـــر  املتطاير، 
يعانون  الذين  واملر�سى  االأطفال  على  خطرا 

من احل�سا�سية والربو.
اجلهات  تدخل  �سرورة  على  املعنيون،  و�سدد 
الو�سية باالأمر من اأجل رفع الغنب عنهم، بعد 
واأنهك  الو�سع طويل مبنطقتهم  اأن عّمر هذا 
املحلية  ال�سلطات  تلبي  اأن  اآمــلــني  كاهلهم، 
لتعبيد  م�سروع  تخ�سي�ص  يف  املتمثل  مطلبهم 

الطريق.

اجلزائرية  �سركة  وموظفو  عمال  احتج 
املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  بريكة،  فرع  للمياه 
الذي  والتهمي�ص  للظلم  رف�سهم  عن  تعبريا 
وم�ساندتهم  ت�سامنهم  اأكـــدوا  كما  يعانونه 
التي  اال�ستف�سارات  بعد  لزميليهم  املطلقة 
مت  حيث  املركز  رئي�ص  ِقبل  من  لهما  وجهت 
املوارد  دائــرة  رئي�ص  طرف  من  ا�ستدعاوؤهم 
اأحد  ملف  ب�سبب  باتنة،  والتكوين  الب�سرية 

زبائن ال�سركة.
حتقيق  جلنة  بح�سور  املحتجون  ويطالب 
غري  املــلــفــات  جــمــيــع  يف  للتحقيق  وزاريـــــة 
املتوافقة مع القوانني املعمول بها يف املوؤ�س�سة 

عطل  يف  خروجهم  املحتجون  ا�ستنكر  كما 
على  موافقتهم  دون  اإجباري  ب�سكل  �سنوية 

ذلك.
للجزائرية  النقابي  الفرع  اأ�سدر  ومن جهته 
التهمي�ص  فيه  ا�ستنكر  له  بيانا  بريكة  للمياه 
ب�سبب  ــعــمــال  ال ــت  ــال ط ــي  ــت ال و"احلقرة" 
اتخاذها  مت  التي  القانونية  غري  الت�سرفات 
للحركة  تبنيه  عن  عرب  كما  املوظفني  �سد 
واأكــد  العمال  بها  قــام  التي  االحتجاجية 
ا�ستعداده للقيام بجميع االإجراءات التي من 
�ساأنها اإعادة االعتبار و�سمان حقوق العمال و 

اإعادة االعتبار لهم.

ثانوية عائ�ضة بباتنة تتعر�ش 
لل�ضرقة والتخريب

مواطنون يطالبون بتعبيد 
الطرقات بحي ك�ضيدة

عمال اجلزائرية للمياه يحتجون 
ويطالبون بلجنة حتقيق وزارية

يطالب �صكان بلدية تكوت جنوب والية باتنــة، �ل�صلطات �لوالئية ب�صرورة �لتدخل �لعاجل و�لنظر يف مطلبهم �ملتعلق بتخ�صي�س ق�صم لالأمر��س 
�ل�صدرية مب�صت�صفى �ملنطقـــة يف ظل �رتفاع عدد �لوفيات ب�صبب د�ء �ل�صيليكوز �لقاتل.

و�سفوا �سوارعهم بـ"املن�سية"

�ض. �ض

�شميحة. ع

�شميحة. ع

م�سالح االأمن فتحت حتقيقا يف احلادثة



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.

ن�ارة. ب

ب�سكرة
اأم البواقـــي

خن�ســـــلة

�سطيـــف

يتعر�س �لطاقم �لطبي عرب عديد �ملوؤ�ص�صات �ال�صت�صفائية و�لعياد�ت �ملتعددة �خلدمات عرب �إقليم والية خن�صلة العتد�ء�ت يومية 
وتدخالت خارجية من طرف مو�طنني �تخذو� من "�لعمومية" حجة ل�صلوكاتهم �ال�صتفز�زية �لتي �صارت ت�صغط ب�صكل كبري على 

م�صتخدمي �لقطاع �لذين �أكدو� لـ"�الأور��س نيـوز" �أنهم "على فوهة بركان"، خا�صة ب�صبب �الأحد�ث �الأخرية �لتي تز�منت مع جائحة 
كورونا �لتي ز�دت من ت�صديد �خلناق عليهم.

واأثارت حادثة اإقدام احد مواطني بلدية 
بابار 30 كلم جنوب عا�سمة والية خن�سلة 
ممر�ص  واإجبار  اإ�سعاف  �سيارة  خطف  على 
لنقل مري�ص كان قد توجه  على مرافقته 
بو�ستة  اخلــدمــات  املتعددة  العيادة  اإىل 
اللزمة  ال�سحية  اخلدمات  لتلقي  بلقا�سم 
طبي  وال�سبه  الطبي  الــطــاقــم  حفيظة 
اإىل  مب�ستخدميها  دفع  ما  املوؤ�س�سة،  بهذه 
االأ�سبوع  بحر  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
املا�سي تنديدا بال�سلوكات غري االأخلقية 
لها  يتعر�سون  التي  اخلارجية  والتدخلت 
يوميا رغم املجهودات املبذولة من طرفهم 
علما اأن املوؤ�س�سة لي�ست اإال عيادة متعددة 
يطالبونها  املنطقة  مواطنو  بات  خدمات 

بخدمات تفوق قدراتها.
على  لها  روج  احلادثة  اأن  بالذكر  جدير 
كان  الــذي  باملواطن  ارتبطت  بطولة  اأنها 
من  ـــدة  زائ جــرعــة  تــنــاول  مري�ص  رفــقــة 
انتظار  يف  معاينته  متت  املخدرة   االأدويــة 
اإىل  لتحويله  االإداريــة  الوثائق  ا�ستكمال 
اأن  ورغــم  ب�س�سار  معمر  �سعدي  م�ست�سفى 
كان  قــد  املــنــاوب  االإ�ــســعــاف  �سيارة  �سائق 
اآخر  �سائق  ا�ستدعاء  مت  اأخــرى  مهمة  يف 
مرافقي  غ�سب  يف  ت�سبب  الذي  االأمر  وهو 
على  املمر�سني  احد  اإجبار  ليتم  املري�ص، 
اإىل  بها  والتنقل  االإ�سعاف  �سيارة  ركــوب 

املوؤ�س�سة املذكورة.
ــث لهم  ــدي بــعــ�ــص املــمــر�ــســني وخــــلل ح
هذه  مثل  اأن  اأكـــدوا  نيوز"  "االأورا�ص  مع 
ال�سلوكات باتت ت�سكل خطرا على حياتهم 
ي�ستدعي  مــا  االخــتــطــاف،  حــد  بلغت  ــن  اأي
ــري احلــيــطــة واحلـــذر  ــداب ــاذ كــافــة ت ــخ ات
املر�سى  ع�سرات  يوميا  ي�ستقبل  مكان  يف 
اإىل  ينظرون  �ــســاروا  الــذيــن  واملــواطــنــني 
م�ستخدم ال�سحة على انه "خدام عندهم" 

يتعر�ص  وقــت  يف  بع�سهم  تعبري  حد  على 
بالوالية  والطبي  طبي  ال�سبه  الطقم  فيه 
اجلائحة  مع  بالتزامن  كثرية  �سغوط  اإىل 
املر�سى وغياب ثقافة  وت�سجيل تزايد من 
الوقاية والوعي مبدى خطورة الوباء بني 

النا�ص.
حـــوادث  عـــدة  �سجل  الــقــطــاع  اأن  علما 
ـــلت خــطــرية تــ�ــســتــدعــي حتــرك  ـــدخ وت
اجلهات االأمنية لتعزيز االأمن عرب خمتلف 
حادثة  ــرار  غ على  ال�سحية،  املوؤ�س�سات 
وباء  ب�سبب  توفيت  امــراأة  اأقــارب  اعتداء 
على  اجلــديــد  �س�سار  مب�ست�سفى  ــا  كــورون
وال�ستم  بال�سرب  طبي  ال�سبه  الطاقم 
وال�سب مع حتطيم بع�ص االأجهزة الطبية 
ت�سهد  كما  الــفــارط،  رم�سان  �سهر  خــلل 
علي  مب�ست�سفى  اال�ستعجاالت  م�سلحة 
�سبه  وب�سكل  الوالية  بعا�سمة  بو�سحابة 
ــرية نذكر  ــط ــي حــــوادث اعـــتـــداء خ ــوم ي
مــنــهــا حــــادة حتـــول هـــذه املــ�ــســلــحــة اإىل 
بال�سكاكني  �سبان  ب�سع  بني  عراك  �ساحة 
واالأ�سلحة البي�ساء ال�سنة املا�سية اأغرقت 

املكان يف الدماء.

ملر�سى  اال�ست�سفاء  م�سلحة  اأثـــارت  كما 
كوفيد 19 باملوؤ�س�سة اال�ست�سفائية حيحي 
22 كلم غرب عا�سمة  عبد املجيد بقاي�ص 
القطاع  والية خن�سلة حفيظة م�ستخدمي 
و�سط  الثالث  بالطابق  لتواجدها  نظرا 
املوؤ�س�سة دون غريها من امل�سالح املخ�س�سة 
لــهــذا الــغــر�ــص عــرب مــوؤ�ــســ�ــســات الــواليــة، 
لتتحول اإىل هاج�ص يثري خماوفهم ونقطة 
�سعف تهدد �سلمة العاملني باملوؤ�س�سة وكذا 
مر�سى امل�سالح االأخرى حيث �سهدت انتقال 
وق�سم  التوليد  م�سلحة  من  لكل  الــعــدوى 
االأطفال  وطب  وال�سكري  ال�سماء  الغدد 
ا�ستعجالية  اإجــراءات  اتخاذ  ا�ستدعى  ما 
وغلق كل م�سلحة على حدى، ليبقى خطر 
ا�ستعمال ال�سلمل وامل�ساعد وكذا اختلط 
يهدد  امل�سالح  مبختلف  العاملني  و  املر�سى 
املرفوعة  التقارير  رغــم  اجلميع  �سلمة 
على  ال�سغط  من  زاد  ما  املعنية،  للجهات 
عر�سة  �ساروا  الذين  القطاع  م�ستخدمي 
العدوى  والنتقال  جهة  من  لــلعــتــداءات 
جهة  مــن  امل�سالح  تنظيم  فو�سى  ب�سبب 

اأخرى.

بوالية  اجلــزائــر  بريد  مكاتب  تعرف 
خن�سلة، منذ اأيام نق�سا كبريا يف ال�سيولة 
بريد  زبــائــن  مــن  العديد  وعــرب  املالية، 
الو�سع  هذا  من  ا�ستيائهم  عن  اجلزائر 
الذي �سعب من ح�سولهم على رواتبهم مع 
ا�ستمرار اأزمة ال�سيولة النقدية مبكاتب 
منذ  اأموالهم  �سحب  وا�ستحالة  الربيد 

عدة اأيام.
اأمام  كبرية  طوابري  املراكز  هذه  وت�سهد 
ال�سبابيك، مقابل غياب ال�سيولة بحجة 

من  املكاتب  لهذه  اليومي  التموين  عدم 
خمتلف  تعطل  وكـــذا  ــزي،  ــرك امل البنك 
بها،  االأمــوال  انعدام  اأو  االآلية  املوزعات 
ملوا  اأنهم  اإىل  املواطنني  من  عدد  واأ�سار 
من هذا الو�سع يف ظل تف�سي وباء فريو�ص 
كورونا، وهم يف رحلة بحث والتنقل بني 
املالية  ال�سيولة  الربيد بحثا عن  مكاتب 
الربيدية  ح�ساباتهم  من  النقود  ل�سحب 

اجلارية.
ــم يــدخــلــون يف  ــه ــــدوا اأن ــون اأك ــن ــواط امل

ومع  البع�ص  بع�سهم  مع  يوميا  �سراعات 
االكتظاظ  جــــراء  الــ�ــســبــابــيــك  عــمــال 
مكاتب  يحول  مــا  الطويلة  والــطــوابــري 
االأزمة  هذه  عارمة،  فو�سى  اإىل  الربيد 
الت�سامن  منحة  ت�سديد  بعد  ازدادت 
للمواطنني املت�سررين من فريو�ص كورونا 
وكذا  �سهريا  دينار  اآالف   10 ب  املقدرة 
تخلي�ص خمتلف القطاعات، ما ت�سبب يف 
حلول  اإيجاد  انتظار  يف  االأزمة  ت�ساعف 

�سريعة.

بعد اإ�ضابة اأعداد كبرية من الطواقم الطبية بكورونا

فو�ضى يف الك�ضف عن التحاليل ونحو اإ�ضدار قرارات حا�ضمة

احتجاجا على اأزمة العط�ض

مقابل ارتفاع معدالت اجلرمية

ا�ضتياء كبري من طريقة تعاملها مع الو�ضعية الوبائية

ترقب انتهاء اأ�ضغال التهيئة احل�ضرية

اخلثري  ــروب  ــس � م�ست�سفى  مــديــر  وجـــه 
ــــة �ــســطــيــف نـــداءا  ــرق والي ــس بــالــعــلــمــة �
اأطباء  من  الطبية  الطواقم  اإىل  م�ستعجل 
اأو  متقاعدين  طبيني  و�سبه  وممــر�ــســني 
وقت  باأ�سرع  االلتحاق  ــل  اأج مــن  خــوا�ــص 
ممكن بامل�ست�سفى من اأجل التكفل باملر�سى 
عن  ــايل  احل الطبي  الطاقم  عجز  ظل  يف 
يف  القيا�سية  الزيادة  بعد  باملر�سى  التكفل 
بالبلدية  كورونا  بفريو�ص  امل�سابني  اأعداد 

خلل االأيام الفارطة.
امل�ست�سفى  على  الكبري  ال�سغط  وتــزامــن 
الطبية  الطواقم  من  كبري  عــدد  باإ�سابة 
ع�سرات  تتواجد  حيث  كــورونــا  بفريو�ص 
الــوقــت الراهن  الــعــلج يف  احلـــاالت حتــت 
وهو االأمر الذي جعل اإدارة امل�ست�سفى جتد 
الو�سعية  مع  التعامل  يف  كبرية  �سعوبات 

احلالية، فيما يبقى الباب مفتوحا اللتحاق 
حيث  بالعمل  اخلوا�ص  وكــذا  املتقاعدين 
اأن  اأمامهم،علما  الت�سهيلت  كل  و�سع  �سيتم 
مت  ــذي  وال بالعلمة  املهني  التكوين  مركز 
جتهيزه ال�ستقبال امل�سابني بفريو�ص كورونا 
يبقى خارج اخلدمة حلد االآن ب�سبب عدم 

توفر الطاقم الطبي للعناية باملر�سى.
عني  م�ست�سفى  يف  الو�سعية  تختلف  وال 
م�ست�سفى  وكــــذا  الـــواليـــة  جــنــوب  اأزال 
تعاين  حيث  �سطيف،  �سمال  الكبرية  عني 
نتيجة  الكبري  ال�سغط  مــن  امل�ست�سفيات 
من  معتربة  باأعداد  حلقت  التي  االإ�سابات 
الطواقم الطبية، وهو االأمر الذي ي�ستلزم 
بغية  ال�سحة  مديرية  من  عاجل  تدخل 

البحث عن حلول لهذه الو�سعية.

واإ�سلح  وال�سكان  ال�سحة  وزيــر  غــادر 
بوزيد  بن  الرحمان  عبد  امل�ست�سفيات 
الو�سعية  جــراء  غا�سبا  �سطيف  واليــة 
يتخبط  الــذي  القطاع  عليها  وجد  التي 
يف الكثري من امل�ساكل والتي زادت تعقيدا 
احلالية،  كورونا  اأزمــة  ظل  يف  وو�سوحا 
تــقــريــر مف�سل  الــوزيــر عــلــى  وحتــ�ــســل 
منها  يــعــاين  الــتــي  املــ�ــســاكــل  بخ�سو�ص 
اتخاذ  نحو  االأمــور  ت�سري  حيث  القطاع 
قرارات حا�سمة من طرف الوزير بعد اأن 

الحظ بعينه حجم الت�سيب احلا�سل.
ومن املنتظر اأن يتم تعيني مدير جديد 
خلل  القطاع  لت�سيري  بالوالية  لل�سحة 
مهام  اإنــهــاء  بعد  وهــذا  احلالية  الفرتة 
املدير ال�سابقة بن املري مع تن�سيب �سليم 
رقام يف هذا املن�سب بالنيابة منذ مدة، يف 
حني من املنتظر اإتخاذ اإجراءات ردعية 
التحاليل  خمرب  عن  امل�سوؤولني  حق  يف 

الوزير  اأكــد  اأن  بعد  العمل  عن  املتوقف 
له  تقدمها  مت  التي  باملربرات  قبوله  عم 

بخ�سو�ص عدم وجود مهند�ص خمت�ص.
ورغم مطالبة الوزير بن بوزيد ب�سرورة 
�سروع خمرب التحاليل للك�سف عن فريو�ص 
اأن االأمور عادت اإىل  اإال  كورونا يف عمله 
نقطة ال�سفر مبا�سرة بعد مغادرة الوزير 
العمل  عن  املخرب  توقف  حيث  للوالية، 
ي�ستاأنف  اأن  قبل  معروفة  غري  الأ�سباب 
اأن  بــدايــة االأ�ــســبــوع، يف حــني  مــع  علمه 
مل  الكبرية  وعني  وملان  عني  م�ست�سفيات 
حتاليل  نتائج  على  احل�سول  من  تتمكن 
بق�سنطينة  با�ستور  معهد  مــن  املر�سى 
الذي رف�ص التعامل مع هذه امل�ست�سفيات 
خمابر   03 متلك  ــة  ــوالي ال اأن  بحجة 
الأحد  ــع  راب خمــرب  عــن  ف�سل  للتحاليل 

اخلوا�ص.

اأقدم الع�سرات من �سكان بلدية الدهام�سة 
م�سخات  توقيف  على  �سطيف  �سرق  �سمال 
بحمام  املتواجدة  الرئي�سية  ال�سخ  حمطة 
ال�ساحلة  املــيــاه  ت�سخ  والــتــي  الدهام�سة، 
الكبرية  عــني  مدينة  مــن  كــل  اإىل  لل�سرب 
ـــذا احــتــجــاجــا على  ومــديــنــة الــعــلــمــة، وه
باملياه  التزود  يف  الكبري  والنق�ص  التذبذب 
بلدية  ت�سهده  ـــذي  وال لل�سرب  ال�ساحلة 
ومدا�سرها  قراها  وبع�ص  مركز  الدهام�سة 
وال�سفلية،  العلوية  الزادية  خ�سو�سا قرية 
منذ اأكرث من 10 اأيام على ح�سب ما �سرح به 

املحتجون.
هذه  اإىل  جلــئــوا  ــم  ــه اأن هــــوؤالء  واأ�ـــســـاف 
اإىل  الطريقة من االحتجاج الإبلغ �سوتهم 
اأبواب  كل  طرقوا  اأن  بعد  العليا،  ال�سلطات 
وامل�سوؤولني  املحليني  املــ�ــســوؤولــني  ومكاتب 

ملن  حياة  ال  لكن  القطاع،  على  املبا�سرين 
�سيوا�سلون  باأنهم  م�سيفني  ح�سبهم  تنادي 
احتجاجهم بهذه الطريقة اإىل غاية اإيجاد 
حل عاجل ودائم مل�سكلة ندرة املياه ال�ساحلة 
لل�سرب مبنازلهم، خا�سة اأن منطقتهم تزود 

تقريبا ثلث �سكان الوالية باملياه.
وت�سبب هذا االحتجاج يف خلق اأزمة عط�ص 
حادة يف كل من عني الكبرية والعلمة نتيجة 
انقطاع التزود باملياه وهو االأمر الذي ا�سطر 
للمياه  اجلزائرية  مبعية  املحلية  ال�سلطات 
باإنهاء  املحتجني  اإقــنــاع  اأجــل  من  للتدخل 
االإحتجاج مع تقدمي وعود بحل اأزمة املياه 
الذي مكن  االأمــر  اأقــرب وقت ممكن وهو  يف 
اأحياء  م�س�ست  التي  العط�ص  اأزمة  اإنهاء  من 

كثرية من بلديات العلمة وعني الكبرية.

التجمعات  من  عدد  ا�ستفادة  من  بالرغم 
التابعة  ال�سواحلية  ببلدية  ال�سكانية 
م�سروع  مــن  مليلة،  عــني  لــدائــرة  اإقليميا 
على   LED الـــ  بتقنية  العمومية  االإنـــارة 
م�ستوى جميع التجمعات الريفية املتواجدة 
اأ�سغال  يف  االنطلق  تاأخر  لكن  باملنطقة، 
اجلرمية  ا�ستفحال  يف  �ــســاهــم  االجنــــاز، 
باملنطقة، ما اأدى الرتفاع عدد  االعتداءات 
فرتة  خلل  وال�سرقات  البي�ساء  باالأ�سلحة 
الليل، وكذا زرع الرعب و�سط املواطنني ليل، 
امل�سبوقني  من  كبري  عدد  وجــود  مع  خا�سة 
ق�سائيا، يتخذون ال�سقق ال�ساغرة مبيتا لهم 
االنطلق  ب�سرورة  املنطقة،  �سكان  وطالب 

باالإنارة  املجمعات  تزويد  اأ�سغال  يف  قريبا 
تواجد  على  الق�ساء  بــهــدف  العمومية، 
خلل  خا�سة  االأحــيــاء  ــل  داخ امل�سبوهني 

فرتات الليل.
املجل�ص البلدي من جهته اأكد على ا�ستفادت 
البلدية من اعتماد مايل الإمتام عملية تزويد 
العمومية،  باالإنارة  البلدية  اأحياء  جميع 
عدد  م�ستوى  على  االأ�سغال  انتهاء  مت  اأيــن 
ال�سروع  انتظار  يف  ال�سكانية،  املجمعات  من 
املخت�سة  امل�سالح  امل�سابيح من قبل  يف و�سع 
لتدخل حيز اخلدمة قريبا على حد تعبري 
م�سدر باملجل�ص البلدي ببلدية ال�سواحلية.

ت�سري االأو�ساع ال�سحية بوالية ب�سكرة، 
اأ�سواأ يف ظل ارتفاع حاالت  من �سيء اإىل 
وت�سجيل  كورونا  فريو�ص  ب�سبب  الوفيات 
و�سط  يــومــي  ب�سكل  جــديــدة  ــابــات  اإ�ــس
ا�ستكوا  الذي  ال�سكان  من  وتذمر  ا�ستياء 
ال�سحية  ال�سلطات  وتهمي�ص  جتــاهــل 

بالوالية.
االأخرية  االأيــام  خلل  الوالية  وعرفت 
فيما  االإ�سابات،  من  كبري  عدد  ت�سجيل 
عن  �سيامها  ال�سحة  مديرية  توا�سل 
حول  تو�سيحية  بــيــانــات  اأي  اإ�ـــســـدار 
الو�سعية الوبائية وهو ما اأثـــار ا�ستهجان 
الذين  املر�سى  وحتى  املواطنني  وتذمر 
يعانون يف �سمت خا�سة مب�ست�سفى حكيم 
اأجرب  ــذي  وال ــره  اآخ عن  املكتظ  �سعدان 
املمر�سني والطاقم �سبه الطبي على اأخذ 
عطلة ب�سبب ال�سغط الكبري الذي عا�سوه 

طيلة اأ�سهر اجلائحة.
االأ�سبوع  نهاية  ب�سكرة  واليــة  و�سجلت 
واحد  يوم  يف  وفــاة   15 من  اأزيــد  املا�سي 
اأن  اأكدت  والتي  موثوقة،  م�سادر  ح�سب 

غياب  ب�سبب  تدهور  يف  ال�سحي  الو�سع 
يف  ال�سحية  الــرعــايــة  ــروط  ــس � ــــى  اأدن
حكيم  م�ست�سفى  فيه  ي�سهد  الذي  الوقت 
وانت�سار  التعفن  من  مزرية  حالة  �سعدان 
وغياب  االكتظاظ  عن  ف�سل  االأو�ــســاخ، 
وهو  لــلــمــربدات  كلي  ــدام  ــع وان التهوية 
للقيام  الوالية  من  متطوعني  ا�سطر  ما 
بعملية اقتناء عدد معترب من الثلجات، 
االأعمال  رجــال  خمتلف  دعــوا  حــني  يف 
جلب  على  وامل�ساعدة  للتجند  واملح�سنني 
وقارورات  اأجهزة  فيها  مبا  الطبي  العتاد 

التنف�ص.
فيه  يغيب  الــذي  الوقت  يف  ذلــك  ياأتي 
مدير ال�سحة بالوالية والذي ا�ستفاد من 
املزرية  ال�سحية  الظروف  و�سط  عطلة 
خا�سة  الوالية  �سكان  فيها  يتخبط  التي 
حيث  كبرية،  ب�سرعة  الوباء  انت�سار  بعد 
واإيجاد  للتدخل  الوالية  وايل  طالبوا 
نحو  ي�سري  الــذي  للو�سع  جدية  حلول 
جميع  حما�سبة  اإىل  دعــوا  كما  االأ�ــســواأ، 

املت�سببني يف تفاقم االأمور.

يرتقب خلل االأ�سابيع القليلة املقبلة، 
كبرية  ن�سبة  تهيئة  اأ�سغال  من  االنتهاء 
عني  بلديات  م�ستوى  على  االأحياء  من 
االأ�سغال  توقف  �سجل  اأن  بعد  البي�ساء 
التدابري  ب�سبب  املا�سية  ــام  االأي خلل 
فريو�ص  انــتــ�ــســار  ملكافحة  الــوقــائــيــة 

"كورونا".
هذا ويعد امل�سروع الذي ا�ستفادت منه  
برنامج  �سمن   ، البي�ساء  عــني  بلدية 
من  البلديات،  بني  والت�سامن  ال�سمان 
التي  احل�سرية  التهيئة  م�ساريع  اأهــم 
البي�ساء،  عــني  مــديــنــة  بــهــا  حــظــيــت 
بغلف مايل معترب ي�سل اإىل 120 مليار 
االأحياء  مــن  عــدد  تهيئة  مــن  �سنتيم، 
املتواجدة  االأحياء  م�ستوى  على  وذلك 
 603 وحــي  خن�سلة  طريق  طــول  على 
العملية  تهيئة عدد  اأين �سملت  م�سكن، 
تعرف  والتي  الرئي�سية  الطرقات  من 

باالإ�سافة  ــرية،  ــب ك مـــروريـــة  كــثــافــة 
�سوارع  تزويد  وكــذا  االأر�سفة  لتهيئة 
ي�ساعد  ما  العمومية،  باالإنارة  االأحياء 
على تغيري الوجهة اخلارجية للمدينة 
تعد  البي�ساء  عي  مدينة  واأن  خا�سة 
وت�ستقطب  بامتياز،  جتــاريــة  منطقة 
مئات التجار يوميا. هذا وجتري حاليا 
اأ�سغال التهيئة احل�سارية، على م�ستوى 
بو�سط  ال�سكانية  التجمعات  من  عــدد 
انتهاء  واملرتقب  البي�ساء،  عني  مدينة 
يف  االنطلق  قريبا،ليتم  بها  االأ�سغال 
املياه  �ــســرف  قــنــوات  جتــديــد  عمليات 
على  املياه  توزيع  �سبكات  جتديد  وكذا 
�سيتم  فيما  االأحياء،  من  عدد  م�ستوى 
من  بالقرب  خ�سراء  م�ساحات  توفري 
ما  اجلديدة،ح�سب  ال�سكانية  املجمعات 
اأكدته م�سادر م�سوؤولة باملجل�ص ال�سعبي 

البلدي بعني البي�ساء.

يواجه مكتتبو م�سروع 325 
�سكن ترقوي مدعم "ايرباكو"، 
م�سريا جمهوال، فامل�سروع الذي 

يدخل عامه العا�سر ال يزال 
يراوح مكانه واالأ�سغال به �سبه 

متوقفة  رغم انطلقها �سنة 
.2011

ورغم ت�سديد املكتتبني 
للم�ستحقات املالية التي تقع 
عليهم، كما  اأم�سوا على دفرت 

ال�سروط الذي ين�ص على اجناز 
ال�سكنات باالإ�سافة اإىل التهيئة 

اخلارجية مع الت�سليم قبل 3 
�سنوات، اإال اأن �سركة ايرباكــو  

فر�ست عليهم  التنازل عن ن�سبة 
امل�ساهمة  مبلغ  من  باملائة    10
يف حال ان�سحابهم، اإ�سافة اأنه 

ويف حال ان�سحاب مكتتب، تطلب 
ال�سركة من م�سالح الدائرة 
بخن�سلة تعوي�ص املن�سحب 

مبكتتب اآخر وهذه العملية 
م�ست اأزيد من 200 مكتتب ما 

جعلهم يعي�سون بني املطرقة 
وال�سندان.

خّلف قرار توقيف مدير 
م�ست�سفى علي بو�سحابة بخن�سلة 

�سجة كبرية وردود اأفعال 
خمتلفة و�سط �سكان الوالية بني 
موؤيد ومعار�ص، ومت اإقالة املدير 

بعد قرار اتخذه الوايل علي 
بوزيدي وباقرتاح من امل�سوؤول 

االأول على القطاع وهذا ب�سبب 
�سوء الت�سيري ح�سب م�سادرنا 

اخلا�سة.
وك�سفت ذات امل�سادر، اأن مدير 

م�ست�سفى علي بو�سحابة دخل 
يف �سراع مع مدير القطاع بعد 
رف�سه تطبيق بع�ص القرارات 

اخلا�سة بالت�سيري التي اعتربها 
غري قانونية ليتم على اأثرها 

توقيفه  بقرار من وايل الوالية، 
كما اأ�سار ذات امل�سدر اأن هناك 

اأمور اأخرى مل يتم الك�سف عنها 
حاليا يف انتظار ما �ست�سفر 

عنه التحقيقات، للإ�سارة مدير 
م�ست�سفى بو�سحابة ع�سية 

توقيفه مت الك�سف عن اإ�سابته 
بفريو�ص كورونا وهو حاليا يخ�سع 

للعلج مب�ست�سفى بو�سحابة.

الطواقــم الطبية حتت ال�ضغط العالـــي

مواطنون يف رحلة بحث عن ال�ضيولة املالية مبكاتب الربيد

م�ضت�ضفيات ت�ضتنجد باملتقاعدين 
واخلوا�ش للتكفل باملر�ضى

مديرية ال�ضحة حتت جمهر الوزير

مواطنون يقطعون متوين العلمة 
وعني الكبرية باملياه ال�ضروب

ا�ضتياء ب�ضبب غياب االإنارة 
العمومية بال�ضواحلية

مديرية ال�ضحة بب�ضكرة
لتهيئة  يف عني االإع�ضـــار �ضنتيم  مليار   120

اأحياء اأم البواقي

م�ضري جمهول مل�ضروع 
ترقوي م�ضكن   325

اإقالة مدير م�ضت�ضفى 
علي بو�ضحابة بخن�ضلة
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ويف م�شتهل خطابه، اأكد ال�شيد جراد اأن 
العملة ال�طنية متثل اأحد رم�ز ال�شيادة 
اإعطاء  اأهمية  على  مــ�ؤكــدا  ال�طنية، 
النقدية  اأوراقـــنـــا  عــن  نا�شعة  �ــشــ�رة 
تعد  الــتــي  املعدنية  النقدية  والقطع 
مراآة لتاريخنا واأجماد �شعبنا، كما اعترب 
ال�زير االأول اأن مرا�شم هذا الي�م الذي 
اال�شتقالل،  بعيد  االحتفال  مع  يتزامن 
متثل  الــذي  تاريخي  حلــدث  امــتــداد  ه� 
من  البع�ض  رفـــات  ا�ــشــرتجــاع  يف  اأمــ�ــض 
�شرح  حيث  ال�شعبية،  املقاومة  �شهداء 
على  اأخرى  مرة  ت�ؤكد  الرمزية  هذه  اأن 
ا�شرتداد  نح�  اجلديدة  اجلزائر  ت�جه 
تاريخنا واأجمادنا وربط املا�شي بحا�شر 

وم�شتقبل االأجيال لكي ال نن�شى.
وبهذه املنا�شبة، ن�ه ال�شيد جراد باأهمية 
االأمم  حياة  يف  ورمزيته  النقد  اإ�ــشــدار 
من  بت�جيهات  احلك�مة،  قرار  عن  معلنا 
رئي�ض اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن، منح 
واالإمكانيات  ال��شائل  كل  اجلزائر  بنك 
الإنتاج  العمل  اأ�شاليب  ع�شرنة  اجل  من 

العملة ال�طنية.
ــذا الــ�ــشــدد، اأعــلــن اأنـــه قــد متت  ويف ه
امل�شادقة على منح قطعة اأر�شية م�جهة 
ي�شم،  ع�شري  �شناعي  مركز  لت�شييد 
لل�شندوق  مــقــرا  مطبعة،  اإىل  اإ�ــشــافــة 
االأوراق  لفرز  ال�طني  املركز  وكذا  العام 
الــنــقــديــة ومــركــز مــهــنــي خــا�ــض مبهن 
هذا  اأن  معتربا  النق�د  و�شك  الطباعة 

امل�ؤ�ش�شة  هذه  اأداء  من  بالرفع  �شي�شمح 
يف  القان�ين  احلــق  �شاحبة  ال�شيادية 

اإ�شدار نقد.
من جانبه، اعترب وزير املالية اأن اإ�شدار 
اجلديدة  النقدية  االأوراق  من  �شل�شلة 
املعدنية  النقدية  القطع  من  و�شل�شلة 
اجلديدة، متجد تاريخ اجلزائر وث�رتها 
وامل�ؤ�ش�شات  امل�اطن  بني  اللحمة  وتعيد 
عبد  بن  ال�شيد  اأعطى  كما  ال�شيادية، 
الفئة اجلديدة  نبذة عن هذه  الرحمان 
القطعة  وكـــذا  الــنــقــديــة  االأوراق  مــن 
لل�رقة  فبالن�شبة  اجلــديــدة،  املعدنية 
جزائري  دينار  األفني  فئة  من  النقدية، 
يف  متثل  اأنها  اأو�ــشــح  فقد  دج(   2000(
الــ�جــه االأمــامــي االأبــطــال االأ�ــشــاو�ــض 

ن�فمرب  ثــ�رة  انطالق  مهند�شي  ال�شتة، 
فيمثل  الــ�رقــة،  ظهر  يف  ــا  واأم املجيدة، 
معلمني من معامل اجلزائر ممثلني يف قرب 

. باتنة  "امداغ�شني" مبنطقة 
ميثل  الذي  الثاين،  للمعلم  بالن�شبة  اأما 
ميثل  فه�  باأدرار  ف�غيل"  بني  "ف�غارة 
وروح  الع�ش�ر  عرب  اجلزائري  عبقرية 
ــريات  اخل تق�شيم  يف  والــعــدل  املــ�ــشــاواة 
اأما  ال�احد،  املجتمع  اأفــراد  بني  والغلل 
ال�شهيد  متثل  فهي  النقدية  القطعة  عن 
باملق�شلة  �شهيد اعدم   اأول  زبانة،  اأحمد 
يف اجلزائر وهي تعترب ح�شب ق�ل وزير 
متثل  ـــرى  اأخ تاريخية  رمــزيــة  املــالــيــة 

ب�شاعة اال�شتعمار بكل املقايي�ض.

�شرورة  على  رزيــق  كمال  التجارة  وزيــر  �شدد 
للتجار  والتح�شي�ض  الرقابة  عمليات  تكثيف 
حماربة  خا�شة  االقــتــ�ــشــاديــني،  واملتعاملني 
ظاهرة الت�شممات الغذائية التي تكرث يف ف�شل 

ال�شيف.
باملدراء  اجتماع  تراأ�شه  خــالل  ــق  رزي واأكـــد 
لتقييم  للتجارة  ال�الئيني  واملــدراء  اجله�يني 
ال�شدا�شي  خالل  القطاع  وملفات  ن�شاطات  اأهم 
االأول على اتخاذ جملة من االإجراءات ت�شمن 
�شروط النقل واحلفظ ال�شليم وفعالية �شل�شلة 

التربيد.
ويف هذا ال�شياق، دعا رزيق اإىل و�شع بطاقية 
طبيعة  حتديد  و  املن�شاآت  بهذه  خا�شة  وطنية 
خمزونها  وحجم  ونــ�ع  واأ�شحابها  ن�شاطاتها 
الإعادة النظر يف اإ�شرتاتيجية الت�زيع الداخلي 

ملختلف امل�اد اال�شتهالكية والفالحية.

مدر�شة  باإن�شاء  الغابات  قطاع  تعزز 
يف  العايل  بالتك�ين  تتكفل  عليا  وطنية 
الطبيعة،  وحماية  الغابات  علم  �شعبتي 
ح�شبما ت�شمنه مر�ش�م تنفيذي �شدر يف 

العدد االأخري من اجلريدة الر�شمية.
ال�زير  وقعه  الــذي  املر�ش�م  يف  وجــاء 
تطبيقا  انه  جــراد،  العزيز  عبد  االأول، 
يف  املـــ�ؤرخ  التنفيذي  املــر�ــشــ�م  الأحــكــام 
االأ�شا�شي  القان�ن  يحدد  الذي   2016
النم�ذجي للمدر�شة العليا، تن�شاأ مدر�شة 
ال�طنية  املدر�شة  ت�شمى  عليا  وطنية 
العليا للغابات، حيث تت�ىل هذه املدر�شة، 
املكلف  ال�زير  و�شاية  حتت  ت��شع  التي 
التك�ين  �شمان  مهمة  العايل،  بالتعليم 
الغابات و حماية  العايل يف �شعبتي علم 
وت�شيري  تهيئة  منها  �شيما  ال  الطبيعة 
الغابات والت�شمم البيئي الغابي واخل�شب 

والغابة والتنمية امل�شتدامة.
خن�شلة  يف  املــدر�ــشــة  مــقــر  حـــدد  وقـــد 
وميكن نقله اىل اي مكان اخر من الرتاب 
يتخذ  تنفيذي  مر�ش�م  مب�جب  ال�طني 

بالتعليم  املكلف  ال�زير  بناء على تقرير 
العايل.

اأما فيما يتعلق باأع�شاء جمل�ض االإدارة، 
على  زيـــادة  انــه  على  املــر�ــشــ�م  فين�ض 
24 من  املـــادة  االأعــ�ــشــاء املــذكــ�ريــن يف 
يتك�ن  املجل�ض  ــان  ف  ،  2016 مــر�ــشــ�م 
املتمثلة  و  وزاريـــة  قطاعات  ممثلي  من 
و  الداخلية  و  اخلــارجــيــة  الــ�ــشــ�ؤون  يف 
العمرانية  والتهيئة  املحلية  اجلماعات 

والفالحة  املناجم  قطاعات  جانب  اإىل 
والتنمية الريفية و االأ�شغال العم�مية و 
امل�ارد املائية و البيئة و ال�شيد البحري 
امل�ؤ�ش�شات  ــذا  وك ال�شيدية  واملنتجات 
املعرفة  اقت�شاد  قطاع  واأخريا  ال�شغرية 

وامل�ؤ�ش�شات النا�شئة.
امل�ؤ�ش�شات  عن  ممثلني  جانب  اىل  هــذا 
اخلا�شة  و/او  االقت�شادية  العم�مية 

ممثال عن املديرية العامة للغابات.

 اأ�شرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اأول اأم�س، مبقر احلكومة على مرا�شم اإ�شدار فئة جديدة من الأوراق 
النقدية والقطع النقدية املعدنية، بح�شور وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان اإىل جانب وزير املجاهدين الطيب 

زيتوين ووزراء اآخرين من خمتلف القطاعات.

هام�ض  على  لل�شحافة  ت�شريح  ويف 
االأوراق  من  �شل�شلة  اإ�شدار  مرا�شيم 
املعدنية  النقدية  والقطع  النقدية 
اأ�شرف  التي  احلك�مة  مبقر  اجلديدة 
العزيز  عبد  االأول،  ــ�زيــر  ال عليها 
الرحمان  بن عبد  ال�شيد  اأ�شار  جراد، 
اأن مقر املطبعة احلالية لالأوراق  اإىل 
النقدية قدمي جدا حيث يع�د تاريخ 

بنائه اىل �شنة 1901.
ويف هــذا الــ�ــشــدد، قــال الــ�زيــر باأن 
ال�شيادة  ـــ�ز  رم ـــد  اأح متــثــل  العملة 
متثل  قيمتها  وبــاأن  للدول  ال�طنية 
اأن  مــ�ؤكــدا  اقت�شادها،  تــطــ�ر  ــدى  م
اإىل  قــراراتــهــا  يف  ت�شعى  احلــكــ�مــة 
اخلــالق  املــثــمــر  االقــتــ�ــشــاد  ت�شجيع 
�شي�شاهم  مما  ال�شغل  وملنا�شب  للرثوة 
الــ�طــنــيــة، كما  الــعــمــلــة  تــقــ�يــة  يف 
على  الرحمان  عبد  بن  ال�شيد  �شدد 
اجلزائري  امل�اطن  بني  الثقة  اإعــادة 
وم�ؤ�ش�شاته الذي �ش�ف ي�شاهم ح�شب 
امل�ازية  ال�ش�ق  ا�شمحالل  يف  ق�له 
جــزائــريــ�ن  وهــنــاك  كــبــري،  ب�شكل 
يعمل�ن  امل�ازية  ال�ش�ق  يف  ين�شط�ن 

ويكدون ليل نهار يجب ا�شتعادة ثقتهم 
االقت�شاد  بــنــاء  يف  ي�شاهم�ا  لــكــي 
ــي، يــ��ــشــح الــ�ــشــيــد بــن عبد  ــن ــ�ط ال

الرحمان.  
قيمة  تــراجــع  �شبب  عــن  �ــشــ�ؤال  ويف 
اأن االإ�ــشــالح  ــال الــ�زيــر  الــديــنــار، ق
ــة  ــ�م ــظ ــن اجلـــبـــائـــي والــبــنــكــي وامل
اجلمركية ل�شالح االقت�شاد ال�طني و 
الدينار  تعزيز  يف  �شي�شاهم  املتعاملني 
قيمة  تراجع  اأن  م�شريا  اجلــزائــري، 
العملة يف الظرف اال�شتثنائي احلايل 
العامل  دول  كل  اقت�شاديات  م�ض  قد 

مبا فيها االقت�شاديات الكربى.
الفرتة  خالل  ال�شي�لة  نق�ض  عن  اأما 
اىل  اأ�شا�شا  ذلك  عزى  فقد  االأخــرية، 
تراجع احلركية االقت�شادية واملالية 
 19 الناجتة عن وباء فريو�ض ك�رونا 
ــري  ــزائ اجل اقــتــ�ــشــاد  واأن  �شيما  ال 
يعتمد على الدفع الف�ري مما يتطلب 
ان  م�شيفا  كــبــرية،  �ــشــيــ�لــة  تــ�فــري 
اجلزائر مت�شي نح� رقمنة االقت�شاد 
با�شمحالل  ي�شمح  ممــا  والتعامالت 

م�شكل ال�شي�لة النقدية.

االأ�شعار  مــن  ،املك�نة  اأوبـــك  �شلة  وا�شلت 
املرجعية لـ 13 نفطا خاما ارتفاعها يف نهاية 
اأعلى  وه�  دوالًرا،   43 من  لتقرتب  االأ�شب�ع 
منظمة  عن  ال�شادرة  للبيانات  وفًقا  م�شت�ى، 

البلدان امل�شدرة للنفط.
املرجعية  ال�شلة  اأن  امل�شدر  ذات  واأو�ــشــح 
اجلــزائــري  الــنــفــط  ت�شمل  ــتــي  ال ــــك  الأوب
اخلمي�ض  يـــ�م  و�ــشــلــت  ــد(،  ــالن ب )�ــشــحــراء 
ر42   66 مقابل  دوالرا  89ر42  اإىل  املا�شي 
وياأتي  املا�شي،  االربعاء  ي�م  للربميل  دوالر 
اخلام  اأوبك  نفط  �شعر  مت��شط  يف  التح�شن 
من  ــة  دول  23 فيه  تدخل  ــذي  ال الــ�قــت  يف 
جمم�عة اأوبك + املرحلة الثانية من تطبيق 
اتفاق خف�ض االإنتاج.واأوبك + املنعقدة يف 6 

اقتطاع  على  االتــفــاق  ين�ض  كما  ج�يلية، 
من  ابتداء  ي�ميا  برميل  ملي�ن  7ر7  حجم 
 2020 دي�شمرب  �شهر  اأخــر  اإىل  اأوت  الفاحت 
ويليه تخفي�ض االنتاج ب 8ر5 ملي�ن برميل 
2021 اإىل غاية  ي�ميا بدء من اأول جانفي 

اأفريل 2022.
حممد   ، ــك  اأوب ملنظمة  العام  ــني  االأم وكــان 
ــثــالثــاء الــفــارط  ــد اأ�ـــشـــاد ال بــاركــيــنــدو، ق
يف  ــذة  ــخ ــت امل "التاريخية''  بـــالـــقـــرارات 
االجتماعات ال�زارية االأخرية ملنظمة اأوبك 
عقدت  التي  اأوبك  يف  االأع�شاء  غري  والدول 
اأنها  ب�شاأنها  قال  والتي  وج�يلية،  اأفريل  يف 
الت�ازن  حتقيق  مل�شار  االأ�شا�شي  الدعم  ت�فر 

يف االأ�ش�اق واالقت�شاد العاملي.

اإقت�صاداالثنني  26  يونيو  2970/ 06 جويلية   2020 املوافق لـ 15  ذو القعدة 061441
 نوه وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان اأول اأم�س، باجلزائر العا�شمة بقرار احلكومة مبنح 
قطعة اأر�س لبنك اجلزائر من اجل بناء مقر ع�شري لطباعة النقود، م�شريا اإىل اأن املقر 

�شي�شمح بع�شرنة اأ�شاليب العمل لإ�شدار العملة الوطنية.

وزير املالية يوؤكد:



...البحث عن ثقاللت املال بحب املغامرة  حني يختلط اجل�شع  
الفيديو  تقنية  عرب  الــيــوم،  تنعقد 
التا�سعة  الــدورة  اأعمال  كونفرن�ص، 
التعاون  ملنتدى  الــــوزاري  للجتماع 
اإىل  يهدف  الــذي  ال�سيني،  العربي 

التعاون ودعم ال�سلم.
بعد   ،2004 عــام  املنتدى  وتاأ�س�ص 
مقر  اإىل  جينتاو  هو  الرئي�ص  ــارة  زي
جامعة الدول العربية، وعقدت دورته 
ويراأ�ص   ،2018 جويلية  يف  الثامنة 

الدورة احلالية االأردن وال�سني.
ــة،  ــي االأردن للخارجية  بــيــان  ووفـــق 
ـــدول  ال ــة  ــي ــارج خ وزراء  �سيبحث 
العربية وال�سني خلل االجتماع �سبل 
امل�ستقبلية  واآفــاقــه  املنتدى  تطوير 
االإقليمية،  الــتــطــورات  اإىل  اإ�سافة 
اخلارجية  وزيــر  اأن  البيان  م�سيفا 

االأردين اأمين ال�سفدي، بحث مع نظريه 
التعاون  علقات  يــي،  ــغ  وان ال�سيني 
اإزاء  الت�ساور  وا�ستمرار  البلدين،  بني 
واال�ستعدادات  االإقليمية،  االأزمــات 

للمنتدى.

وي�سم منتدى التعاون العربي ال�سيني 
يف ع�سويته، ال�سني اإىل جانب الدول 

االأع�ساء يف جامعة الدول العربية.
احلوار  تعزيز  اإىل  املنتدى  ويهدف 

والتعاون، ودفع ال�سلم والتقدم.

ال�سومايل  الوزراء  رئي�ص  نائب  د�سن 
"مركز  اأمــ�ــص،  جوليد،  اأحمد  مهدي 
املتعددة"،  املخاطر  من  املبكر  االإنذار 
بهدف  نوعه،  من  االأول  يعد  والــذي 
ـــــات  االأزم حــــدوث  دون  ــة  ــول ــل احلــي

الطبيعية.
املركز،  افتتاح  خلل  جوليد،  وقــال 
مبكر  اإنــذار  حمطة  اأول  �سيكون  اإنــه 
دون  للحيلولة  البلد  يف  املخاطر  من 
التي  الطبيعية  االأزمــــــات  حــــدوث 
يعد  حيث  بال�سومال،  تتكرر  باتت 
�سيعمل  الذي  نوعه  من  االأول  املركز، 
من  الطبيعية  الكوارث  من  احلد  على 
خلل ر�سد وتوقع التغريات املناخية 

واالأزمات الطبيعية قبل حدوثها.
من جهته قال وزير ال�سوؤون االإن�سانية 
حمزة،  �سعيد  حمزة  الكوارث  واإدارة 
املركز  اإن  ذاتــهــا،  الفعالية  خـــلل 
من  املــواطــنــني  توعية  يف  �سي�ساهم 

توجيه  على  اأي�سا  و�سيعمل  املخاطر، 
من  التي  املناطق  يف  املعنية  اجلهات 

املحتمل اأن تتعر�ص للخطر.
ــز خ�سر  ــرك بـــــدوره، قـــال مــديــر امل
على  يعتمد  املــركــز  اإن  نـــور،  حممد 
اآليات  اأحدث  ت�ستخدم  حملية  كوادر 
اخت�سا�ساته  ــن  وم املبكر،  ــذار  ــلإن ل
توقع الكوارث الطبيعية قبل حدوثها 
املعنية  للموؤ�س�سات  التوقعات  واإي�سال 
ويعد  الــلزمــة،  االإجــــراءات  التخاذ 
اإن�ساء مثل هذا املركز اأمر �سروري يف 
العديد  ت�سربه  الذي  كال�سومال،  بلد 
جماعة  مــن  الطبيعية  االأزمــــات  مــن 

وفي�سانات وجفاف على مدار العام.
على  �سابقا  يعتمد  ال�سومال  ــان  وك
املوؤ�س�سات االأممية فيما يتعلق باالإنذار 
من خماطر اجلفاف والفي�سانات والتي 

قد ت�سببها التغريات املناخية.

�سباح  كــرواتــيــا  يف  الناخبون  تــوجــه 
لــلإدالء  االقـــرتاع  �سناديق  اإىل  اأمــ�ــص، 
الربملانية  االنتخابات  يف  باأ�سواتهم 

بالبلد.
وبداأت عملية االقرتاع يف متام ال�ساعة 
للعا�سمة  املحلي  بالتوقيت   07:00
م�ساًء،  ال�سابعة  حتى  وت�ستمر  زاغــرب، 
 3 حيث يبلغ عدد الناخبني يف كرواتيا 
حيث  ناخبا،  و481  األفا  و859  مليني 
مركٍز  اآالف   7 يف  باأ�سواتهم  �سيدلون 
ويتناف�ص  ــبــلد،  ال عــمــوم  يف  انتخابي 
و669  األــفــني  احلالية  االنتخابات  يف 
مر�سحا للظفر بـ 151 مقعدا يف الربملان 

الكرواتي.
على  الكرواتية  احلكومة  وا�سرتطت 
الناخبني ارتداء الكمامات اأثناء التوجه 
اإىل مراكز االقرتاع، للوقاية من فريو�ص 
للحجر  للخا�سعني  بالن�سبة  اأما  كورونا، 
ال�سحي، ف�سيحق لهم االإدالء باأ�سواتهم 

اأن تكون ن�سبة  من منازلهم، ومن املتوقع 
امل�ساركة يف االنتخابات احلالية �سئيلة 

ب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا.
يف  االأحــدث  الع�سو  كرواتيا،  اأن  يذكر 
انتخابات  ت�سهد  االأوروبـــــي،  ـــاد  االحت

برملانية كل 4 اأعوام.

قالت منظمة العف� الدولية اأم�ض، 
احلك�مة  �شنتها  التي  الهجمات  اإن 
ت�شتهدف  املنظمة  على  املغربية 
عدم  ــن  ع وتــكــ�ــشــف  م�شداقيتها 
امل�جهة  االنــتــقــادات  مع  ت�شاهلها 

ل�شجلها يف جمال حق�ق االإن�شان.
بيان  عــقــب  املــنــظــمــة  رد  وجــــاء 
فيه  اتــهــمــت  املــغــربــيــة  للحك�مة 
بالتحامل  احلــقــ�قــيــة  املــنــظــمــة 
�شد  �شن�ات  منذ  واملت�ا�شل  املمنهج 
بيان  كــان  حيث  ــرب،  ــغ امل م�شالح 
احلك�مة ردا على تقرير للمنظمة 
اأن  22 ج�ان املا�شي ذكرت فيه  يف 
اإ�شرائيلية  تقنية  ا�شتخدم  املغرب 
ال�شحفي  هــاتــف  على  للتج�ش�ض 
اال�شتق�شائي املغربي عمر الرا�شي 
الذي ا�شتهر بانتقاده ل�شجل حق�ق 

االإن�شان يف املغرب.
وقالت احلك�مة املغربية يف بيانها 
يذكر  دليال  تقدم  مل  املنظمة  اإن 
من  ت�شتف�شر  ومل  ادعاءاتها  على 
التقرير،  كــتــابــة  قــبــل  احلــكــ�مــة 
اأنها  الدولية  العف�  بيان  اأكد  فيما 
احلك�مة  اإىل  بر�شالة  اأم�ض  بعثت 
�شحة  على  فيها  تــ�ؤكــد  املغربية 
بحث  اإلــيــهــا  خل�ض  الــتــي  النتائج 
املنظمة  اأن  م�شيفة  املــنــظــمــة، 
قبل  املغربية  ال�شلطات  اأخــطــرت 
وذلك  التقرير  ن�شر  من  اأ�شب�عني 
مر�شلة  ر�شمية  ر�شالة  خــالل  مــن 
اإىل  ــــرتوين  ــــك االإل الـــربيـــد  عـــرب 
حق�ق  ـــ�زارة  ب م�ش�ؤولني  خم�شة 
التحقيق،  ن�شر  باعتزامها  االإن�شان 
م�شرية اإىل اأنها مل تت�شلم اأي رد من 

احلك�مة املغربية.
العاملية،  ال�شحة  منظمة  اأعلنت 
اإيــــقــــاف جتـــاربـــهـــا على  اأمــــ�ــــض، 
ــى فـــريو�ـــض كـــ�رونـــا  ــش ــر� عــــالج م
كل�روكني"  "هيدروك�شي  بعقاري 
اأن  بعد  ريت�نافري"،  و"ل�بينافري/ 

ف�شلت يف احلد من ال�فيات.
ــان �ـــشـــادر عن  ــي جـــاء ذلـــك يف ب
لعالج  جتـــــارب  حــــ�ل  ــنــظــمــة،  امل
مر�شى ك�رونا بعقاري "هيدروك�شي 
للمالريا،  ــاد  املــ�ــش كل�روك�ين" 
و"ل�بينافري/ ريت�نافري" امل�شتخدم 
لــعــالج املــ�ــشــابــني مبــر�ــض االإيــــدز، 
قبلت  املنظمة  اأن  البيان  واأو�ــشــح 
"اللجنة  عــن  الــ�ــشــادرة  الت��شية 
لتجربة  ــة  ــي ــدول ال الــتــ�جــيــهــيــة 
العقارين  جتارب  ل�قف  الت�شامن"، 

املذك�رين.
جتارب  باإجراء  للمنظمة  و�شبق 
الت�شامن"،  "جتربة  ا�ــشــم  حتــت 

الإيجاد عالج فعال �شد ك�رونا.

منظمة العفو 
الدولية تتهم 

املغرب با�ضتهداف 
م�ضداقيتها

العاملية"  "ال�ضحة 
توقف جتارب 

عقارين لعالج 
كورونا

انطالق منتدى التعاون العربي ال�ضيني 

تد�ضني اأول مركز لالإنذار من املخاطر بال�ضومال

الكرواتيون يبداأون الت�ضويت يف االنتخابات الربملانية

ق.د

ق.د ق.د

ق.د

ق.د

العا�سمة  يف  االأ�سخا�ص  مئات  تظاهر 
احتجاجا  اأم�ص،  اأول  برلني،  االأملانية 
يف  مناطق  اإ�سرائيل  �سم  خطة  على 

ال�سفة الغربية.
املحتجني،  مئات  املظاهرة  يف  و�سارك 
فل�سطينية،  منظمات  لدعوة  ا�ستجابة 
ــــان، حــيــث رفــع  ــــربمل ــنــى ال ــــــام مــب اأم
املتظاهرون الفتات نددت بخطة ال�سم 
عبارات  عليها  وكتبت  االإ�سرائيلية، 
التمييز  لل�سم" و"اأوقفوا  "ال  قبيل  من 
العن�سري يف فل�سطني" و"اأطلقوا �سراح 

كافة املعتقلني الفل�سطينيني".
اأحد  حمي�سن،  اأحمد  قال  حديث  ويف 
اإ�سرائيل  اإن  املــظــاهــرة،  يف  امل�ساركني 
من  باملئة   30 قــرابــة  ل�سم  تخطط 

اأن  م�سددا  الغربية،  ال�سفة  اأرا�ــســي 
ال�سم �سيوؤدي اإىل موجة جلوء جديدة، 
ودعا حمي�سن احلكومة االأملانية والعامل 

على  ال�سغوط  من  مزيد  ممار�سة  اإىل 
اإ�سرائيل للرتاجع عن خطة ال�سم.

�سم  االإ�ــســرائــيــلــيــة  اخلــطــة  وت�سمل 

امل�ستوطنات  وجــمــيــع  االأردن  ـــور  غ
بال�سفة الغربية، فيما ت�سري تقديرات 
اإىل  �سي�سل  ال�سم  اأن  اإىل  فل�سطينية 
ال�سفة  م�ساحة  من  باملئة   30 من  اأكرث 

املحتلة.
احلكومة  تعلن  اأن  املــقــرر  مــن  وكـــان 
االإ�سرائيلية بدء خطة ال�سم مل�ساحات 
املحتلة  الغربية  ال�سفة  مــن  وا�سعة 
جويلية   1( االأربــــعــــاء  واالأغــــــــوار، 
اجلاري(، بح�سب ما اأعلنه �سابقا رئي�ص 
غمو�ص  لكن  نتنياهو،  بنيامني  الــوزراء 
يف  خــا�ــســة  نتنياهو،  مبــوقــف  يحيط 
داخل  واخللفات  الدويل،  الرف�ص  ظل 
حكومته، ومع االإدارة االأمريكية حيال 

امل�ساألة.

االثنني  26  يونيو  2970/ 06 جويلية   2020 املوافق لـ 15  ذو القعدة 071441

اأعلنت وزارة اإدارة الطوارئ ال�سينية، اأم�ص، م�سرع وفقدان 
121 �سخ�سا على االأقل، جراء الفي�سانات منذ مطلع العام 

اجلاري.
 19 اأكرث من  اأثرت على  اأن الفي�سانات  واأو�سحت الوزارة، 
منذ  البلد  اأنحاء  مبختلف  منطقة   26 يف  �سخ�ص  مليون 
جانفي املا�سي، بح�سب �سحيفة "بيوبل�ص ديلي" الر�سمية، 
م�سيفة اأن الفي�سانات اأ�سفرت عن ت�سرر 1.5 مليون هكتار 
 5.8 بـ  تقدر  اقت�سادية  وخ�سائر  الزراعية،  االأرا�سي  من 
 875 من  اأكرث  اأجلت  ال�سلطات  اأن  مو�سحا  دوالر،  مليارات 

األف �سخ�ص اإىل مناطق اآمنة جراء الفي�سانات.

يف  فل�سطينيا  �سابا  اأم�ص،  االإ�سرائيلي،  االحتلل  اعتقل 
مواجهات  اإثر  الغربية؛  ال�سفة  جنوبي  اخلليل  مدينة 

اندلعت بني قواته و�سبان منددين مبخطط "ال�سم".
وقال �سهود اإن االحتلل االإ�سرائيلي اعتقل �سابا يبلغ من 
16 عاما خلل مواجهات عنيفة اندلعت يف منطقة  العمر 
االإ�سرائيليون  اجلنود  األقى  حيث  باخلليل،  الزاوية  باب 
عمل  وعرقلوا  املتظاهرين،  جتاه  والغاز  ال�سوت  قنابل 

ال�سحفيني يف املنطقة، وفق ال�سهود.
بدورهم، اأغلق ال�سبان الفل�سطينيون الطرقات باالإطارات 

املطاطية امل�ستعلة.

قنبلة  انفجار  اإثر  االأفغانية،  ال�سرطة  اأفراد  من   3 قتل 
اإعلم  بح�سب  البلد،  غربي  طريق  جانب  على  مزروعة 

حملي.
مقاطعة  بلدية  رئي�ص  هفتباال،  اهلل  اأمني  عن  ذلك  جاء 
عنا�سر   3 اإن  قائل  )غرب(،  هريات  بوالية  كوه�سان، 
قنبلة  انفجار  يف  اآخرون،   3 واأ�سيب  قتلوا،  ال�سرطة  من 
واإ�سلم  هريات  بني  ال�سريع  الطريق  جانب  على  مزروعة 

كاال، �سباح اأم�ص.
ومل تعلن اأي جهة م�سوؤوليتها عن الهجوم.

ت�سم  التي  اخل�سراء  املنطقة  اأن  العراقية  ال�سرطة  اأفادت 
ق�سف  اإىل  تعر�ست  االأجنبية  الدبلوما�سية  البعثات  مقرات 

�ساروخي يف وقت متاأخر من ليل اأول اأم�ص.
االأمريكي  اجلي�ص  جتربة  من  �ساعات  بعد  الهجوم  وجاء 
�سفارة  مبنى  داخل  لل�سواريخ  امل�سادة  باتريوت  ملنظومة 

وا�سنطن.
اإن املنطقة اخل�سراء تعر�ست يف  اأحمد خلف،  وقال النقيب 
�ساعة متاأخرة من ليل اأول اأم�ص اإىل هجوم ب�ساروخ كاتيو�سا، 
اأن  مو�سحا  اخل�سراء،  للمنطقة  الداخلي  باملحيط  �سقط 

الهجوم مل يت�سبب ب�سقوط �سحايا اأو خ�سائر مادية.

اأ�سيب اأربعة اأ�سخا�ص بجروح بعد اإطلق نار يف مركز ت�سوق 
برمنغهام  �ساحية  يف  "هوفر"  مبدينة  غالرييا"  "ريفري�سيز 

بوالية اأالباما االأمريكية، ح�سبما ذكرت ال�سلطات.
ووفق و�سائل اإعلم حملية، قال امللزم يف �سرطة هوفر، كيث 
امل�ست�سفى بعد ظهر  اإىل  ُنقلوا  اأ�سخا�ص  اأربعة  اإن  ت�سي�سكليبا، 
حول  تفا�سيل  لديه  يكن  مل  لكنه  املحلي،  بالتوقيت  اجلمعة 

اأو�ساعهم اأو اإ�ساباتهم.
عديدة  مكاملات  تلقيها  عقب  حتركت  ال�سرطة  اأن  واأو�سح 
حول اإطلق نار قرب �سالة الطعام يف مركز الت�سوق يف حوايل 

ال�ساعة 15.18 بالتوقيت املحلي.

االحتالل االإ�ضرائيلي يعتقل �ضابا 
فل�ضطينيا خالل مواجهات باخلليل

مقتل 3 عنا�ضر �ضرطة يف تفجري 
قنبلة غربي اأفغان�ضتان

هجوم �ضاروخي ي�ضتهدف املنطقة 
اخل�ضراء و�ضط بغداد

اإ�ضابة 4 اأ�ضخا�ش يف حادث اإطالق 
نار بوالية اأالباما االأمريكية

م�ضرع وفقدان 121 �ضخ�ضا جراء 
الفي�ضانات بال�ضني

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
حناجر من برلني تندد باخلطة االإ�ضرائيلية: "ال لل�ضم"



جــيدو

االأنــديــة  وت�سيري  ملراقبة  الوطنية  املــديــريــة  اأعلنت 
القدم  لكرة  اجلــزائــريــة  للحتادية  التابعة  املحرتفة 
)الفاف( عن وجود عجز مايل يقدر ب 1000 مليار �سنتيم 
اإطار  يف  القدم  لكرة  االأوىل  املحرتفة  الرابطة  الأندية 
اأكتوبر  املتابعة التي اأجرتها الهيئة منذ تن�سيبها يف �سهر 
املراقبة  هيئة  يرتاأ�ص  الذي  عبدو�ص  ر�سا  و�سرح   2019
والت�سيري قائل: ''لقد الحظنا عجز مايل مرتاكم يقدر ب 
1000 مليار �سنتيم للأندية، ناهيك عن الديون املرتاكمة، 
وكانت   "2018 ملو�سم  تقريرهما  نــاديــان  يقدم  مل  كما 
عجز  وجود  عن   2019 نوفمرب  �سهر  يف  اأعلنت  قد  الفاف 
740 مليار بعد اعتمادها على التقرير االأويل  مايل يقدر 

للمديرية الوطنية ملراقبة وت�سيري االأندية املحرتفة.
وكانت املديرية قد با�سرت مهامها بعمل اأويل مع 16 نادي 

من الرابطة املحرتفة االأوىل من اأجل مراقبة املخططات 
واحــرتام  املحا�سبة  االإداريـــة،  االأنــديــة:  لتلك  الثلثية 
املنتميان  بلعبا�ص  واحتاد  بــارادو  نادي  ووقع  االإجــراءات 
اإىل الرابطة االأوىل على االتفاقية الثلثية التي تربط 
ومديرية  اخلربة  مبكاتب  اأ�سهم  ذات  الريا�سية  ال�سركات 
اجلزائرية  للحتادية  التابعة  واملالية  الت�سيري  مراقبة 
لكرة القدم من اأجل تطوير الت�سيري واحل�سول على �سهادة 
اجلزائر  مولودية  فرق  من  بكل  الناديان  "اإيزو" ويلتحق 
و�سباب بلوزداد وجمعية عني مليلة وجنم مقرة التي كانت 
يف  املذكورة  الثلثية  االتفاقيات  على  للتوقيع  ال�سباقة 
اأجل  من  الفاف  اتخذتها  التي  االإجـــراءات  تطبيق  اإطــار 
معيارا  "اإيزو"  �سهادة  وتعترب  املحرتفة  االأندية  مرافقة 

للت�سيري املثايل وهي معرتف بها دوليا.

الذي  والغمو�ص  الراهنة  الظروف  يف ظل 
مع  ال�سيما  اجلزائرية  البطولة  ي�سود 

تزايد يوم بعد يوم من تف�سي وانت�سار 
ـــاء فــريو�ــص كــورونــا وارتـــفـــاع يف  وب

حاالت االإ�سابات وب�سبب الت�سارب 
بطولة  م�سري  حـــول  احلــا�ــســل 

بعد  خا�سة  ـــاري  اجل املــو�ــســم 
قرار االأندية ب�سورة جماعية 

ــعــب املــو�ــســم  رفــ�ــص تــكــمــلــة ل
ا�ستطاعتها  عــدم  ب�سبب  وهــذا 

�سروط  لتطبيق  االإمكانات  توفري 
عنه  املــعــلــن  ال�سحي  ــول  ــوك ــربوت ال

�سلف  وكما  الطبية،  اللجنة  من  �سابقا 
ي�سيطر  ــذي  ال الغمو�ص  ظــل  ويف  ــره  ذك

على الو�سع احلايل من جهته املدرب اليامني 
بوغرارة اأعطى تعليمات للمح�سر البدين فريد 

طيايبة  لزملء  االنفرادية  التدريبات  بوقف  ــدودي  زغ

جديد  عمل  اأي  تــقــدمي  بــعــدم  ــه  ــزم واأل
خوفا على �سحة اللعبني وتفاديا الأي 
عن  االبتعاد  جراء  خطرية  اإ�سابات 
فاقت  ملــدة  اجلماعية  التدريبات 
لعب  دون  اأ�سهر  ثلثة  من  اأكــرث 
تعليق  منذ  كانت  مــبــاراة  اأي 
منت�سف  يف  البطولة  ن�ساط 
جراء  املا�سي  مــار�ــص  �سهر 
كورونا،  فريو�ص  وباء  تف�سي 
كذلك ما جعل املدرب بوغرارة 
رغم  الراهن  الو�سع  من  متخوف 
لكرة  اجلــزائــريــة  االحتــاديــة  اأن 
اإال  املو�سم  اإكمال  على  اأ�سرت  القدم 
املاأمورية  اأن  يــرى  اليامني  التقني  اأن 
معقدة واأن حياة املواطن فوق اجلميع يف 
حاالت  يف  اجلزائر  تعرفه  كبري  ارتفاع  ظل 

االإ�سابات بفريو�ص كورونا.

عبد البا�سط زعيم : )رئي�س الفريق(

بدري. ع

اأ.ج

�شباب باتنة 
�إحتاد عنابة 

ينتظر  االأورا�ــســي  البيت  داخــل  اجلميع  كان  بعدما 
ا�ستئناف  وعدم  املو�سم  باإلغاء  الفدرايل  املكتب  قرار 
املناف�سة من جديد ،اإىل اأن قرار الفاف والذي مل تعلن 
من خلله عن اأي �سيء �سوى التفكري يف اإكمال املو�سم 
التح�سريات  النطلق  حمدد  موعد  تقر  ومل  الكروي 
خيب  الــقــرار  فهذا  البطولة،  ــودة  ع تــاريــخ  عــن  وال 
ب�سبب  اأكرث  �سيتاأزم  الو�سع  اأنه  اأكــدت  التي  االإدارة 
اجلماعية  التدريبات  عن  والتوقف  الراهن  الو�سع 
مل  والتي  اإجبارية  عطلة  يف  اللعبني  دخــول  بعد 
احلجر  مــن  ملوا  الــكــاب  فلعبي  اجلميع  ينتظرها 
من  بالرغم  الراهن  الو�سع  مع  يتاأقلموا  ومل  ال�سحي 
دخول ال�سهر الرابع يف البيت لكنهم مل يجدوا معاملهم 
بعيدا عن التدريبات التي اعتادوا عليها خ�سو�سا واأن 
فرتة التوقف قد متتد لل�سهر اخلام�ص وهو ما لن يكون 
يف �سالح جميع اللعبني فقرار املكتب الفيدرايل �سدم 
معظم االأندية التي �سبق ملمثليها اأن اجتمعوا مع رئي�ص 
قدرتهم  عدم  عن  واأعلنوا  مدوار  املحرتفة  الرابطة 
مبوا�سلة البطولة لكن املكتب الفيدرايل خالف جميع 
التوقعات و املطالب و ي�سر على اإنهاء املو�سم احلايل، 
من  ون�سف  �سهر  مدة  الفرق  منح  عن  البع�ص  وحتدث 
املناف�سة وهو  ا�ستئناف  اأجل  التح�سريات اجلدية من 
ما لن يكون يف �سالح الفرق التي اأكدت اأن هذه الفرتة 

لن تكون كافية الإعادة �سحن بطاريات اللعبني.
ابتعاد  من  املليلي  التقني  يتخوف  مت�سل  �سياق  ويف 

ينتظرون  كانوا  اأنهم  يعلم  و  التدريبات  عن  اللعبني 
حل لو�سعيتهم وات�ساح االأمور من اأجل ت�سطري برنامج 
اأغلب  ويف  ال�سحي،  احلجر  مــن  ملوا  لكنهم  خا�ص 
من  اأ�سباله  يحذر  ما  دائما  �سيحة  املدرب  ت�سريحات 
الوزن الزائد وظل يوجه ن�سائح لهم لتفادي امل�ساكل 
عدم  اأن  كما  الزائد  الــوزن  م�سكل  خ�سو�سا  ال�سحية 
تدرب اللعبني لن يكون امل�سكل االأبرز الذي يتخوف 

و�سع  يف  الكاب  العبي  جميع  �سيكون  اإذ  املــدرب  منه 
�سعب و يتخوف البع�ص من تكرار �سيناريو االإ�سابات 
مع  بركاين  �سكيب  زمــلء  منها  عانى  الــذي  الع�سلية 
بداية املو�سم احلايل الذي �سهد ا�سطرابات كبرية يف 
حت�سريات اللعبني الذين �سيكونون مطالبني باحلذر 
للمدرب  �سبق  جديد  من  البطولة  ا�ستئناف  حال  يف 
خا�سة  العبيه  تراخي  من  حذر  اأن  �سيحة  الفريق 

قبل �سهر رم�سان لكن بعد مرور االأيام تاأكد اأن حتفيز 
العبيه يف مثل هذه الظروف وعدم نيلهم مل�ستحقاتهم 
املالية قد اأثر عليهم كثريا وجعلهم غري مركزين على 
بجدية  االإعــداد  اأغلب  يتدرب  ومل  امل�سطر  الربنامج 
وهو ما يدركه الطاقم الفني الذي اأكد على اأن غالبية 
املح�سر  طرف  من  املقدم  بالربنامج  تلتزم  مل  التعداد 

القوى البدين بلعيد جماهد. الألعاب  اجلزائرية  االحتــاديــة  اأعلنت 
- مبكرا  عن اإنهاء املو�سم الريا�سي 
الــقــرار بعد  األــقــاب، ويــاأتــي هــذا  ــدون ت�سليم  ب
الكامل  التعليق  على  اأ�سهر  اأربعة  حوايل  مرور 
للمناف�سات ب�سبب تف�سي جائحة كورونا فريو�ص 
ال�سحة  على  احلفاظ  بهدف   ،) )كوفيد-

العامة
ب�سبب  لها:  بيان  يف  االحتادية  الهيئة  وتقول 
الو�سعية ال�سحية احلالية، فاإن املو�سم الريا�سي 

يكون  لن  حيث  اأبي�سا،  �سيكون   -
. هناك ال بطل وال �ساعد و ال نازل

وح�سب نف�ص امل�سدر، فاإن هذا القرار قد اتخذ 
للحتادية،  الفيدرايل  املكتب  اأع�ساء  طرف  من 
وهذا  الطبية،  اللجنة  مع  والت�ساور  بالتن�سيق 
القرار ناجت عن عوامل اأخرى ذات طابع ريا�سي، 
على غرار العدد الكبري للمناف�سات ) باملائة( 
ا�ستئناف  ا�ستحالة  كــذا  و  بعد،  جتــر  مل  التي 

املناف�سة دون حت�سريات ملئمة للريا�سيني.

اأدىل رئي�ص جمل�ص اإدارة اإحتاد عنابة عبد 
البا�سط زعيم بت�سريحات اأكد فيها اأنه 

ي�سكر العدالة اجلزائرية التي بينت 
اأنه اإن�سان نظيف بعد خروجه من 

الت�سريحات  ق�سية  يف  ال�سجن 
اأدىل بها بخ�سو�ص ترتيب  التي 
ميلك  اأنه  زعيم  واأكــد  املباريات، 
ال�سركة  اأ�سهم  من  املئة  يف   
التجارية للإحتاد ومع ذلك فاإنه 

وطنية  �سركة  قــدوم  عن  يبحث 
باقي  ــرار  غ على  الفريق  لتمويل 

االأندية وهذا حتى يت�سنى له اخلروج 
واملغادرة مع ترك الفريق يف اأيدي اأمنة، 

املفاو�سات  اأن  زعيم  قال  النقطة  هذه  وحول 
من اأجل �سراء االأ�سهم  اأ�سميدال جارية مع �سركة 
مع  املفاو�سات  هذه  جناح  متمنيا  الفريق  واإمتلك 
تاأكيده على رف�ص منح الفريق للأطراف التي كانت 
كما  اأنه  خا�سة  �ستمه  على  االأن�سار  حتري�ص  وراء 

قال منح الكثري للنادي من وقته واأمواله.
ترتيب  بخ�سو�ص  ت�سريحاته  اأن  زعيم  واإعــرتف 
املباريات مل تكن �سحيحة وكانت ناجمة عن تاأثره 
الكبرية  جهوده  رغم  لها  تعر�ص  الــذي  ال�ستم  من 
االإحتاد  �سعود  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  بها  قام  التي 

ما  املو�سم  يف  الثانية  الــرابــطــة  اإىل 
اأن  زعيم  ــاف  واأ�ــس ــفــارط،  ال قبل 
كانوا  االأنــ�ــســار  بــعــ�ــص  هــنــاك 
اأجل  من  اأطراف  من  حمر�سني 
زعيم  ونفى  االإحتاد،  حتطيم 
االإدارة  مع  خلف  اأي  وجود 
رغم  الهاوي  للنادي  احلالية 
وجود بع�ص التحفظات على 
بها  ي�سري  كان  التي  الطريقة 

الفريق منذ بداية املو�سم.
الــذي  للم�سوار  تقييمه  ويف 
قال  قيادته  حتت  الفريق  حققه 
حتقيق  يف  جنــح  الــفــريــق  اأن  زعــيــم 
املو�سم  خلل  الثاين  املحرتف  اإىل  ال�سعود 
االأول قبل اأن يتمكن املو�سم الفارط من الو�سول اإىل 
اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  من  النهائي  ن�سف  الدور 
فيها  مقابلة  يف  �سطيف  وفــاق  اأمــام  اخلــروج  قبل 
عن  �سائعات  وجود  ظل  يف  زعيم  ح�سب  كثري  كلم 
رفع االأرجل من طرف بع�ص اللعبني، وختم زعيم 
حديثه اأن هناك بع�ص اأ�سباه االأن�سار املنتفعني من 
الو�سعية احلالية للفريق ويف حال بقائه على راأ�ص 
النادي فاإنه �سيقوم بتعيني اأ�سخا�ص اأكفاء من اأجل 

ت�سيري االإحتاد خلل الفرتة املقبلة. 

املدافع  تهديد  بعد  الربج  اأهلي  بيت  يف  االأمور  تعقدت 
خري الدين عرو�سي، باللجوء اإىل جلنة املنازعات التابعة 
للرابطة املحرتفة الكرة القدم، من اأجل حت�سيل كامل 
خا�سة  م�سادر  من  وعلمنا  العالقة،  املالية  م�ستحقاته 
اللعب  اإخطارا من  ال�سبت،  يوم  تلقت  االأهلي  اإدارة  اأن 
عن طريق حم�سر ق�سائي يطالبها بت�سديد م�ستحقاته، 
واأكدت ذات امل�سادر اأن عرو�سي م�سر على تقا�سي جميع 
اأ�سهر،  اأجور   �سنتيم ومتثل  مليار  والتي تفوق  اأمواله، 
وهو االأمر الذي ينذر باأزمة حقيقية يف بيت اأهلي الربج 

يف حال عدم حل هذا امل�سكل يف القريب العاجل.
واأكدت اإدارة اأهلي الربج اأنها �ستقرتح على اللعبني يف 
االجتماع املو�سع، منت�سف �سهر جويلية احلايل، مراجعة 
نظرا  االأقل،  على  باملائة  بن�سبة   ال�سهرية  االأجور 
منذ  النادي  منها  يعاين  التي  الكبرية  املالية  لل�سعوبات 
املا�سي،  مار�ص  �سهر  منت�سف  يف  البطولة  ن�ساط  تعليق 
التو�سيحات،  هذه  لتقدمي  ا�سطرت  اإنها  االإدارة  وقالت 
االأجور  خف�ص  رف�سهم  عن  اللعبني  بع�ص  تعبري  بعد 
بتلك الن�سبة، خا�سة واأنهم مل يح�سلوا على م�ستحقاتهم 

القدمية يف االأ�سهر املا�سية.
ال�سباب  ملديرية  دعوتها  الــربج  اأهلي  اإدارة  وجــددت 

تهيئة  اأ�سغال  اإنهاء  يف  االإ�ــســراع  اأجــل  من  والريا�سة 
ملعب  اأوت  املغلق منذ عدة اأ�سهر، واأكد املدير 
مبلعب  املتعلق  االإ�سكال  اأن  بوزناد  نذير  للأهلي  العام 
املباريات  لعب  من  االأهلي  يحرم  اأن  �ساأنه  من  اأوت   
الر�سمية يف الفرتة املقبلة يف حال عدم اإمتام االأ�سغال 
اخلا�سة باالأر�سية م�سيفا اأن ق�سية التدريبات لن تكون 
مطروحة بحكم اأن الفريق قادر على التدرب على ن�سف 
اأن  بوزناد  والتي مل تت�سرر كثريا، ومتنى  امللعب  اأر�سية 
ممكن  وقت  اأقــرب  يف  ال�سيانة  اأ�سغال  يف  ال�سروع  يتم 

خا�سة اأن املناف�سة تبقى متوقفة يف الوقت الراهن.
قدوم  عدم  االأهلي  اإدارة  اإ�ستغربت  اأخــر  جانب  ومن 
لها  تعر�ص  التي  اخل�سائر  باإح�ساء  اخلا�سة  اللجنة 
وفاق  اأمــام  الداربي  مباراة  اأحــداث  هام�ص  على  امللعب 
مرور  رغم  اأنه  بوزناد  نذير  العام  املدير  وقال  �سطيف، 
مل  اللجنة  اأن  اإال  املباراة  على  كاملة  اأ�سهر  قرابة  
جلنة  اأن  رغم  االأ�سرار  ملعاينة  الربج  ملعب  اإىل  حت�سر 
اأمرت  من  هي  املحرتفة  للرابطة  التابعة  االإن�سباط 
طالت  التي  اخل�سائر  الإح�ساء  اللجنة  هــذه  بت�سكيل 
امللعب بعد اأعمال ال�سغب التي حدثت يف نهاية املباراة. 

قرار الفاف خيب اأمال الإدارة والطاقم الفني متخوف من تبعات فرتة التوقف

الحتادية اجلزائرية لألعاب القوى 
تعلن عن اإنهاء املو�سم

عرو�سي يطالب 
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املنازعات 

م�سكل ول  اأ�سميدال  مع  جارية  املفاو�سات 
 مع النادي الهاوي

املدرب بوغرارة ُيعطي تعليمات بتوقف 
الالعبني عن التح�سري 
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الهاوي  للنادي  املوؤقت  الرئي�ص  حتدث 
ق�سية  على  تعليقه  يف  زغل�ص  جابر 
وموعد  للعبني  املــالــيــة  امل�ستحقات 
يف  احلــا�ــســل  ــاأخــر  ــت ال بــعــد  ت�سويتها 
للعبني،  املمنوحة  الــوعــود  جت�سيد 
وقال زغل�ص يف هذا ال�سدد :"حقيقة 
الوفاق ميتلك العبني اأبناء عائلة باأمت 
رجال  وقفوا  اأنهم  حيث  الكلم،  معنى 
امل�ساكل  فرغم  واالإدارة،  الفريق  مــع 
قدموا  اأنــهــم  اإال  ال�سعبة  والو�سعية 
اأنهم  ــك  ذل مــن  واالأكـــرث  جــيــد،  م�سوار 
واأنا  العالقة،  م�ستحقاتهم  على  �سربوا 
ا�ستغل الفر�سة كي اأ�سكرهم كثريا على 
�سربهم على االإدارة الأنهم يعلمون حجم 
امل�ساكل التي مر بها الفريق، وحقيقة مل 
اأجور  مع  التعامل  كيفية  يف  بعد  نف�سل 
فرتة توقف املناف�سة، لكننا اإذا متكنا من 
فاأنا  للعبني،  ال�سابقة  االأجور  ت�سوية 
�سيتفهمون  الوفاق  العبي  اأن  من  متاأكد 
الو�سع و�سيتنازلون عن االأجور اخلا�سة 
منتلك  كنا  فلو  املناف�سة،  توقف  بفرتة 
ال�سيولة اللزمة الأمتمنا عملية ت�سوية 
االأجور العالقة لكننا �سنبحث عن اإيجاد 

احللول اللزمة".
وخ�س�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية 
�سطيف مبلغ مايل يقدر بـ3 مليار �سنتيم 
اإطار  يف  �سطيف  وفــاق  لنادي  كاإعانة 
�سب  يتم  اأن  على  االإ�سافية،  امليزانية 

العربي  ــروب  اخل جمعية  مــدرب  يــرى 
اأن االأمور مازالت غام�سة حلد  م�ستورة 
املو�سم  بطولة  مب�سري  يتعلق  فيما  االأن 
طرف  من  ال�سادر  القرار  رغم  اجلــاري 
املكتب الفيدرايل، ومن ال�سروري ح�سم 
حتى  املقبلة  الفرتة  يف  نهائيا  االأمـــور 
تت�سح ال�سورة للأندية بخ�سو�ص اإكمال 
اأخر يرى  املو�سم من عدمه، ومن جانب 
م�ستورة اأن حظوظ اجلمعية يف حتقيق 
ال�سعود اإىل املحرتف االأول تبقى قائمة 

زغال�س يطمئن الالعبني واأكرث من  ماليري �سنتيم منتظرة قريبا 

م�ستورة يطالب باإنهاء الغمو�س حول اإكمال املو�سم 

الهاوي خلل  النادي  هذه االإعانة يف ح�ساب 
الفريق  ح�ساب  باأن  علمنا  كما  املقبلة،  االأيام 
مليار  قــدره   اآخــر  مــايل  مببلغ  �سيتدعم 
�سنتيم، من ميزانية الوالية ومديرية ال�سباب 
يف  الر�سيد  يف  اأي�سا  �سبه  �سيتم  والريا�سة، 

املالية  احل�سيلة  بذلك  لرتتفع  املقبلة  االأيام 
املرتقب �سبها اإىل  مليار �سنتيم، وك�سفت 
املايل  املبلغ  بــاأن  الــنــادي  من  مقربة  م�سادر 
للفريق ورغم كونه جاء  الذي مت تخ�سي�سه 
النفقات  بع�ص  لتغطية  املنا�سب  الوقت  يف 
يكفي  لن  اأنــه  اإال  العالقة،  الديون  بينها  من 
لت�سديد كل امل�ستحقات، اإ�سافة اأنه لن ي�سمح 
ال�سيما  اجلديد،  للمو�سم  باالإنتدابات  للقيام 

واأن كتلة االأجور تبقى مرتفعة ن�سبيا.
ومدد اللعب عبد الرحيم دغموم عقده مع 
ومتت   ، جــوان  غاية   اإىل  الوفاق 
العملية يف مقر النادي بح�سور رئي�ص جمل�ص 
اأعـــراب  الــديــن  الــدكــتــور عــز  الــنــادي  اإدارة 
فلحي،  اإليا�ص  ومناجريه  اللعب  والد  وكذا 
من  نظريتها  من  االأربعاء  اأمــل  اإدارة  وطلبت 
وفاق �سطيف بت�سديد مبلغ مايل يناهز  
تكوين  حقوق  تتمثل  والتي  �سنتيم،  مليون 
بعد  الوفاق  غــادر  الــذي  بكري  اإ�سلم  اللعب 
التون�سي  النادي ال�سفاق�سي  اإىل  نهاية عقده 
ال�سيف املا�سي، وعلمنا اأن اإدارة االأمل ترف�ص 
عليه  تن�ص  كما  الثابت  حقها  عــن  التنازل 
لوائح الفيفا، وترغب يف حل امل�ساألة وديا مع 

اإدارة الوفاق.

املقدمة  كوكبة  �سمن  الفريق  تواجد  ظل  يف 
قبل  جوالت من ختام البطولة. 

ذيب  معمر  اجلمعية  رئي�ص  يرى  جانبه  ومن 
اأن احلديث عن اإ�ستحالة تطبيق الربوتوكول 
االأندية  اأن  بحكم  فيه  مبالغا  يبقى  ال�سحي 
هذا  م�ساريف  تغطية  �سمان  على  ـــادرة  ق
توقيف  مت  اأن  بــعــد  ال�سيما  ــول  ــوك ــربوت ال
يف  حيث  ال�سبانية  والفئات  الرديف  بطوالت 
املقدور حتويل امل�ساريف اخلا�سة بهذه الفئات 
اإدارة  اأن  اأي�سا  ذيــب  ــال  وق االأول،  للفريق 

من  ي�سدر  اأي قرار  لن تعرت�ص على  اجلمعية 
طرف ال�سلطات العليا بخ�سو�ص م�سري بطولة 

هذا املو�سم.
وقامت جمعية قدماء العبي جمعية اخلروب 
بتكرمي املدرب ال�سابق للجمعية حممد تبيب 
التي  ال�سنوات  خــلل  للفريق  قدمه  ما  نظر 
للجمعية،  الفنية  العار�سة  على  فيها  اأ�سرف 
�سنة  منذ  القدير  املــدرب  م�سوار  امتد  حيث 
اأن  قبل  �سنة   غاية  اإىل  وهذا   

يقرر االبتعاد عن دائرة االأ�سواء. 
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مديرية مراقبة وت�سيري الأندية املحرتفة توؤكد وجود 
عجز مايل يقدر بـ 1000 مليار �سنتيم..!



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

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

االأنــديــة  وت�سيري  ملراقبة  الوطنية  املــديــريــة  اأعلنت 
القدم  لكرة  اجلــزائــريــة  للحتادية  التابعة  املحرتفة 
)الفاف( عن وجود عجز مايل يقدر ب  مليار �سنتيم 
اإطار  يف  القدم  لكرة  االأوىل  املحرتفة  الرابطة  الأندية 
اأكتوبر  املتابعة التي اأجرتها الهيئة منذ تن�سيبها يف �سهر 
املراقبة  هيئة  يرتاأ�ص  الذي  عبدو�ص  ر�سا  و�سرح   
والت�سيري قائل: ''لقد الحظنا عجز مايل مرتاكم يقدر ب 
 مليار �سنتيم للأندية، ناهيك عن الديون املرتاكمة، 
وكانت  ملو�سم  تقريرهما  نــاديــان  يقدم  مل  كما 
عجز  وجود  عن  نوفمرب   �سهر  يف  اأعلنت  قد  الفاف 
مايل يقدر  مليار بعد اعتمادها على التقرير االأويل 

للمديرية الوطنية ملراقبة وت�سيري االأندية املحرتفة.
وكانت املديرية قد با�سرت مهامها بعمل اأويل مع  نادي 

من الرابطة املحرتفة االأوىل من اأجل مراقبة املخططات 
واحــرتام  املحا�سبة  االإداريـــة،  االأنــديــة:  لتلك  الثلثية 
املنتميان  بلعبا�ص  واحتاد  بــارادو  نادي  ووقع  االإجــراءات 
اإىل الرابطة االأوىل على االتفاقية الثلثية التي تربط 
ومديرية  اخلربة  مبكاتب  اأ�سهم  ذات  الريا�سية  ال�سركات 
اجلزائرية  للحتادية  التابعة  واملالية  الت�سيري  مراقبة 
لكرة القدم من اأجل تطوير الت�سيري واحل�سول على �سهادة 
اجلزائر  مولودية  فرق  من  بكل  الناديان  ويلتحق  اإيزو
و�سباب بلوزداد وجمعية عني مليلة وجنم مقرة التي كانت 
يف  املذكورة  الثلثية  االتفاقيات  على  للتوقيع  ال�سباقة 
اأجل  من  الفاف  اتخذتها  التي  االإجـــراءات  تطبيق  اإطــار 
معيارا  اإيزو �سهادة  وتعترب  املحرتفة  االأندية  مرافقة 

للت�سيري املثايل وهي معرتف بها دوليا.

الذي  والغمو�ص  الراهنة  الظروف  يف ظل 
مع  ال�سيما  اجلزائرية  البطولة  ي�سود 

تزايد يوم بعد يوم من تف�سي وانت�سار 
ـــاء فــريو�ــص كــورونــا وارتـــفـــاع يف  وب

حاالت االإ�سابات وب�سبب الت�سارب 
بطولة  م�سري  حـــول  احلــا�ــســل 

بعد  خا�سة  ـــاري  اجل املــو�ــســم 
قرار االأندية ب�سورة جماعية 

ــعــب املــو�ــســم  رفــ�ــص تــكــمــلــة ل
ا�ستطاعتها  عــدم  ب�سبب  وهــذا 

�سروط  لتطبيق  االإمكانات  توفري 
عنه  املــعــلــن  ال�سحي  ــول  ــوك ــربوت ال

�سلف  وكما  الطبية،  اللجنة  من  �سابقا 
ي�سيطر  ــذي  ال الغمو�ص  ظــل  ويف  ــره  ذك

على الو�سع احلايل من جهته املدرب اليامني 
بوغرارة اأعطى تعليمات للمح�سر البدين فريد 

طيايبة  لزملء  االنفرادية  التدريبات  بوقف  ــدودي  زغ

جديد  عمل  اأي  تــقــدمي  بــعــدم  ــه  ــزم واأل
خوفا على �سحة اللعبني وتفاديا الأي 
عن  االبتعاد  جراء  خطرية  اإ�سابات 
فاقت  ملــدة  اجلماعية  التدريبات 
لعب  دون  اأ�سهر  ثلثة  من  اأكــرث 
تعليق  منذ  كانت  مــبــاراة  اأي 
منت�سف  يف  البطولة  ن�ساط 
جراء  املا�سي  مــار�ــص  �سهر 
كورونا،  فريو�ص  وباء  تف�سي 
كذلك ما جعل املدرب بوغرارة 
رغم  الراهن  الو�سع  من  متخوف 
لكرة  اجلــزائــريــة  االحتــاديــة  اأن 
اإال  املو�سم  اإكمال  على  اأ�سرت  القدم 
املاأمورية  اأن  يــرى  اليامني  التقني  اأن 
معقدة واأن حياة املواطن فوق اجلميع يف 
حاالت  يف  اجلزائر  تعرفه  كبري  ارتفاع  ظل 

االإ�سابات بفريو�ص كورونا.

عبد البا�سط زعيم : )رئي�س الفريق(

بدري. ع

اأ.ج

�شباب باتنة 
�إحتاد عنابة 

ينتظر  االأورا�ــســي  البيت  داخــل  اجلميع  كان  بعدما 
ا�ستئناف  وعدم  املو�سم  باإلغاء  الفدرايل  املكتب  قرار 
املناف�سة من جديد ،اإىل اأن قرار الفاف والذي مل تعلن 
من خلله عن اأي �سيء �سوى التفكري يف اإكمال املو�سم 
التح�سريات  النطلق  حمدد  موعد  تقر  ومل  الكروي 
خيب  الــقــرار  فهذا  البطولة،  ــودة  ع تــاريــخ  عــن  وال 
ب�سبب  اأكرث  �سيتاأزم  الو�سع  اأنه  اأكــدت  التي  االإدارة 
اجلماعية  التدريبات  عن  والتوقف  الراهن  الو�سع 
مل  والتي  اإجبارية  عطلة  يف  اللعبني  دخــول  بعد 
احلجر  مــن  ملوا  الــكــاب  فلعبي  اجلميع  ينتظرها 
من  بالرغم  الراهن  الو�سع  مع  يتاأقلموا  ومل  ال�سحي 
دخول ال�سهر الرابع يف البيت لكنهم مل يجدوا معاملهم 
بعيدا عن التدريبات التي اعتادوا عليها خ�سو�سا واأن 
فرتة التوقف قد متتد لل�سهر اخلام�ص وهو ما لن يكون 
يف �سالح جميع اللعبني فقرار املكتب الفيدرايل �سدم 
معظم االأندية التي �سبق ملمثليها اأن اجتمعوا مع رئي�ص 
قدرتهم  عدم  عن  واأعلنوا  مدوار  املحرتفة  الرابطة 
مبوا�سلة البطولة لكن املكتب الفيدرايل خالف جميع 
التوقعات و املطالب و ي�سر على اإنهاء املو�سم احلايل، 
من  ون�سف  �سهر  مدة  الفرق  منح  عن  البع�ص  وحتدث 
املناف�سة وهو  ا�ستئناف  اأجل  التح�سريات اجلدية من 
ما لن يكون يف �سالح الفرق التي اأكدت اأن هذه الفرتة 

لن تكون كافية الإعادة �سحن بطاريات اللعبني.
ابتعاد  من  املليلي  التقني  يتخوف  مت�سل  �سياق  ويف 

ينتظرون  كانوا  اأنهم  يعلم  و  التدريبات  عن  اللعبني 
حل لو�سعيتهم وات�ساح االأمور من اأجل ت�سطري برنامج 
اأغلب  ويف  ال�سحي،  احلجر  مــن  ملوا  لكنهم  خا�ص 
من  اأ�سباله  يحذر  ما  دائما  �سيحة  املدرب  ت�سريحات 
الوزن الزائد وظل يوجه ن�سائح لهم لتفادي امل�ساكل 
عدم  اأن  كما  الزائد  الــوزن  م�سكل  خ�سو�سا  ال�سحية 
تدرب اللعبني لن يكون امل�سكل االأبرز الذي يتخوف 

و�سع  يف  الكاب  العبي  جميع  �سيكون  اإذ  املــدرب  منه 
�سعب و يتخوف البع�ص من تكرار �سيناريو االإ�سابات 
مع  بركاين  �سكيب  زمــلء  منها  عانى  الــذي  الع�سلية 
بداية املو�سم احلايل الذي �سهد ا�سطرابات كبرية يف 
حت�سريات اللعبني الذين �سيكونون مطالبني باحلذر 
للمدرب  �سبق  جديد  من  البطولة  ا�ستئناف  حال  يف 
خا�سة  العبيه  تراخي  من  حذر  اأن  �سيحة  الفريق 

قبل �سهر رم�سان لكن بعد مرور االأيام تاأكد اأن حتفيز 
العبيه يف مثل هذه الظروف وعدم نيلهم مل�ستحقاتهم 
املالية قد اأثر عليهم كثريا وجعلهم غري مركزين على 
بجدية  االإعــداد  اأغلب  يتدرب  ومل  امل�سطر  الربنامج 
وهو ما يدركه الطاقم الفني الذي اأكد على اأن غالبية 
املح�سر  طرف  من  املقدم  بالربنامج  تلتزم  مل  التعداد 

القوى البدين بلعيد جماهد. الألعاب  اجلزائرية  االحتــاديــة  اأعلنت 
عن اإنهاء املو�سم الريا�سي 2019-2020 مبكرا 
الــقــرار بعد  األــقــاب، ويــاأتــي هــذا  ــدون ت�سليم  ب
الكامل  التعليق  على  اأ�سهر  اأربعة  حوايل  مرور 
للمناف�سات ب�سبب تف�سي جائحة كورونا فريو�ص 
ال�سحة  على  "احلفاظ  بهدف  )كوفيد-19(، 

العامة"
"ب�سبب  لها:  بيان  يف  االحتادية  الهيئة  وتقول 
الو�سعية ال�سحية احلالية، فاإن املو�سم الريا�سي 

يكون  لن  حيث  اأبي�سا،  �سيكون   2020-2019
هناك ال بطل وال �ساعد و ال نازل".

وح�سب نف�ص امل�سدر، فاإن هذا القرار قد اتخذ 
للحتادية،  الفيدرايل  املكتب  اأع�ساء  طرف  من 
وهذا  الطبية،  اللجنة  مع  والت�ساور  بالتن�سيق 
القرار ناجت عن عوامل اأخرى ذات طابع ريا�سي، 
على غرار العدد الكبري للمناف�سات )80 باملائة( 
ا�ستئناف  ا�ستحالة  كــذا  و  بعد،  جتــر  مل  التي 

املناف�سة دون حت�سريات ملئمة للريا�سيني.

اأدىل رئي�ص جمل�ص اإدارة اإحتاد عنابة عبد 
البا�سط زعيم بت�سريحات اأكد فيها اأنه 

ي�سكر العدالة اجلزائرية التي بينت 
اأنه اإن�سان نظيف بعد خروجه من 

الت�سريحات  ق�سية  يف  ال�سجن 
اأدىل بها بخ�سو�ص ترتيب  التي 
ميلك  اأنه  زعيم  واأكــد  املباريات، 
ال�سركة  اأ�سهم  من  املئة  يف   74
التجارية للإحتاد ومع ذلك فاإنه 

وطنية  �سركة  قــدوم  عن  يبحث 
باقي  ــرار  غ على  الفريق  لتمويل 

االأندية وهذا حتى يت�سنى له اخلروج 
واملغادرة مع ترك الفريق يف اأيدي اأمنة، 

املفاو�سات  اأن  زعيم  قال  النقطة  هذه  وحول 
جارية مع �سركة "اأ�سميدال" من اأجل �سراء االأ�سهم 
مع  املفاو�سات  هذه  جناح  متمنيا  الفريق  واإمتلك 
تاأكيده على رف�ص منح الفريق للأطراف التي كانت 
كما  اأنه  خا�سة  �ستمه  على  االأن�سار  حتري�ص  وراء 

قال منح الكثري للنادي من وقته واأمواله.
ترتيب  بخ�سو�ص  ت�سريحاته  اأن  زعيم  واإعــرتف 
املباريات مل تكن �سحيحة وكانت ناجمة عن تاأثره 
الكبرية  جهوده  رغم  لها  تعر�ص  الــذي  ال�ستم  من 
االإحتاد  �سعود  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  بها  قام  التي 

ما  املو�سم  يف  الثانية  الــرابــطــة  اإىل 
اأن  زعيم  ــاف  واأ�ــس ــفــارط،  ال قبل 
كانوا  االأنــ�ــســار  بــعــ�ــص  هــنــاك 
اأجل  من  اأطراف  من  حمر�سني 
زعيم  ونفى  االإحتاد،  حتطيم 
االإدارة  مع  خلف  اأي  وجود 
رغم  الهاوي  للنادي  احلالية 
وجود بع�ص التحفظات على 
بها  ي�سري  كان  التي  الطريقة 

الفريق منذ بداية املو�سم.
الــذي  للم�سوار  تقييمه  ويف 
قال  قيادته  حتت  الفريق  حققه 
حتقيق  يف  جنــح  الــفــريــق  اأن  زعــيــم 
املو�سم  خلل  الثاين  املحرتف  اإىل  ال�سعود 
االأول قبل اأن يتمكن املو�سم الفارط من الو�سول اإىل 
اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  من  النهائي  ن�سف  الدور 
فيها  مقابلة  يف  �سطيف  وفــاق  اأمــام  اخلــروج  قبل 
عن  �سائعات  وجود  ظل  يف  زعيم  ح�سب  كثري  كلم 
رفع االأرجل من طرف بع�ص اللعبني، وختم زعيم 
حديثه اأن هناك بع�ص اأ�سباه االأن�سار املنتفعني من 
الو�سعية احلالية للفريق ويف حال بقائه على راأ�ص 
النادي فاإنه �سيقوم بتعيني اأ�سخا�ص اأكفاء من اأجل 

ت�سيري االإحتاد خلل الفرتة املقبلة. 

املدافع  تهديد  بعد  الربج  اأهلي  بيت  يف  االأمور  تعقدت 
خري الدين عرو�سي، باللجوء اإىل جلنة املنازعات التابعة 
للرابطة املحرتفة الكرة القدم، من اأجل حت�سيل كامل 
خا�سة  م�سادر  من  وعلمنا  العالقة،  املالية  م�ستحقاته 
اللعب  اإخطارا من  ال�سبت،  يوم  تلقت  االأهلي  اإدارة  اأن 
عن طريق حم�سر ق�سائي يطالبها بت�سديد م�ستحقاته، 
واأكدت ذات امل�سادر اأن عرو�سي م�سر على تقا�سي جميع 
اأ�سهر،   8 اأجور  �سنتيم ومتثل  مليار  والتي تفوق  اأمواله، 
وهو االأمر الذي ينذر باأزمة حقيقية يف بيت اأهلي الربج 

يف حال عدم حل هذا امل�سكل يف القريب العاجل.
واأكدت اإدارة اأهلي الربج اأنها �ستقرتح على اللعبني يف 
االجتماع املو�سع، منت�سف �سهر جويلية احلايل، مراجعة 
نظرا  االأقل،  على  باملائة   50 بن�سبة  ال�سهرية  االأجور 
منذ  النادي  منها  يعاين  التي  الكبرية  املالية  لل�سعوبات 
املا�سي،  مار�ص  �سهر  منت�سف  يف  البطولة  ن�ساط  تعليق 
التو�سيحات،  هذه  لتقدمي  ا�سطرت  اإنها  االإدارة  وقالت 
االأجور  خف�ص  رف�سهم  عن  اللعبني  بع�ص  تعبري  بعد 
بتلك الن�سبة، خا�سة واأنهم مل يح�سلوا على م�ستحقاتهم 

القدمية يف االأ�سهر املا�سية.
ال�سباب  ملديرية  دعوتها  الــربج  اأهلي  اإدارة  وجــددت 

تهيئة  اأ�سغال  اإنهاء  يف  االإ�ــســراع  اأجــل  من  والريا�سة 
ملعب 20 اأوت 1955 املغلق منذ عدة اأ�سهر، واأكد املدير 
مبلعب  املتعلق  االإ�سكال  اأن  بوزناد  نذير  للأهلي  العام 
املباريات  لعب  من  االأهلي  يحرم  اأن  �ساأنه  من  اأوت   20
الر�سمية يف الفرتة املقبلة يف حال عدم اإمتام االأ�سغال 
اخلا�سة باالأر�سية م�سيفا اأن ق�سية التدريبات لن تكون 
مطروحة بحكم اأن الفريق قادر على التدرب على ن�سف 
اأن  بوزناد  والتي مل تت�سرر كثريا، ومتنى  امللعب  اأر�سية 
ممكن  وقت  اأقــرب  يف  ال�سيانة  اأ�سغال  يف  ال�سروع  يتم 

خا�سة اأن املناف�سة تبقى متوقفة يف الوقت الراهن.
قدوم  عدم  االأهلي  اإدارة  اإ�ستغربت  اأخــر  جانب  ومن 
لها  تعر�ص  التي  اخل�سائر  باإح�ساء  اخلا�سة  اللجنة 
وفاق  اأمــام  الداربي  مباراة  اأحــداث  هام�ص  على  امللعب 
مرور  رغم  اأنه  بوزناد  نذير  العام  املدير  وقال  �سطيف، 
مل  اللجنة  اأن  اإال  املباراة  على  كاملة  اأ�سهر   04 قرابة 
جلنة  اأن  رغم  االأ�سرار  ملعاينة  الربج  ملعب  اإىل  حت�سر 
اأمرت  من  هي  املحرتفة  للرابطة  التابعة  االإن�سباط 
طالت  التي  اخل�سائر  الإح�ساء  اللجنة  هــذه  بت�سكيل 
امللعب بعد اأعمال ال�سغب التي حدثت يف نهاية املباراة. 

قرار الفاف خيب اأمال الإدارة والطاقم الفني متخوف من تبعات فرتة التوقف

الحتادية اجلزائرية لألعاب القوى 
تعلن عن اإنهاء املو�سم

عرو�سي يطالب 
مب�ستحقاته قبل 
اللجوء للجنة 

املنازعات 

م�سكل ول  اأ�سميدال  مع  جارية  "املفاو�سات 
 مع النادي الهاوي"

املدرب بوغرارة ُيعطي تعليمات بتوقف 
الالعبني عن التح�سري 
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الهاوي  للنادي  املوؤقت  الرئي�ص  حتدث 
ق�سية  على  تعليقه  يف  زغل�ص  جابر 
وموعد  للعبني  املــالــيــة  امل�ستحقات 
يف  احلــا�ــســل  ــاأخــر  ــت ال بــعــد  ت�سويتها 
للعبني،  املمنوحة  الــوعــود  جت�سيد 
حقيقة  وقال زغل�ص يف هذا ال�سدد :
الوفاق ميتلك العبني اأبناء عائلة باأمت 
رجال  وقفوا  اأنهم  حيث  الكلم،  معنى 
امل�ساكل  فرغم  واالإدارة،  الفريق  مــع 
قدموا  اأنــهــم  اإال  ال�سعبة  والو�سعية 
اأنهم  ــك  ذل مــن  واالأكـــرث  جــيــد،  م�سوار 
واأنا  العالقة،  م�ستحقاتهم  على  �سربوا 
ا�ستغل الفر�سة كي اأ�سكرهم كثريا على 
�سربهم على االإدارة الأنهم يعلمون حجم 
امل�ساكل التي مر بها الفريق، وحقيقة مل 
اأجور  مع  التعامل  كيفية  يف  بعد  نف�سل 
فرتة توقف املناف�سة، لكننا اإذا متكنا من 
فاأنا  للعبني،  ال�سابقة  االأجور  ت�سوية 
�سيتفهمون  الوفاق  العبي  اأن  من  متاأكد 
الو�سع و�سيتنازلون عن االأجور اخلا�سة 
منتلك  كنا  فلو  املناف�سة،  توقف  بفرتة 
ال�سيولة اللزمة الأمتمنا عملية ت�سوية 
االأجور العالقة لكننا �سنبحث عن اإيجاد 

. احللول اللزمة
وخ�س�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية 
�سطيف مبلغ مايل يقدر بـ مليار �سنتيم 
اإطار  يف  �سطيف  وفــاق  لنادي  كاإعانة 
�سب  يتم  اأن  على  االإ�سافية،  امليزانية 

العربي  ــروب  اخل جمعية  مــدرب  يــرى 
اأن االأمور مازالت غام�سة حلد  م�ستورة 
املو�سم  بطولة  مب�سري  يتعلق  فيما  االأن 
طرف  من  ال�سادر  القرار  رغم  اجلــاري 
املكتب الفيدرايل، ومن ال�سروري ح�سم 
حتى  املقبلة  الفرتة  يف  نهائيا  االأمـــور 
تت�سح ال�سورة للأندية بخ�سو�ص اإكمال 
اأخر يرى  املو�سم من عدمه، ومن جانب 
م�ستورة اأن حظوظ اجلمعية يف حتقيق 
ال�سعود اإىل املحرتف االأول تبقى قائمة 

زغال�س يطمئن الالعبني واأكرث من 5 ماليري �سنتيم منتظرة قريبا 

م�ستورة يطالب باإنهاء الغمو�س حول اإكمال املو�سم 

الهاوي خلل  النادي  هذه االإعانة يف ح�ساب 
الفريق  ح�ساب  باأن  علمنا  كما  املقبلة،  االأيام 
مليار   2.5 قــدره  اآخــر  مــايل  مببلغ  �سيتدعم 
�سنتيم، من ميزانية الوالية ومديرية ال�سباب 
يف  الر�سيد  يف  اأي�سا  �سبه  �سيتم  والريا�سة، 

املالية  احل�سيلة  بذلك  لرتتفع  املقبلة  االأيام 
5.5 مليار �سنتيم، وك�سفت  املرتقب �سبها اإىل 
املايل  املبلغ  بــاأن  الــنــادي  من  مقربة  م�سادر 
للفريق ورغم كونه جاء  الذي مت تخ�سي�سه 
النفقات  بع�ص  لتغطية  املنا�سب  الوقت  يف 
يكفي  لن  اأنــه  اإال  العالقة،  الديون  بينها  من 
لت�سديد كل امل�ستحقات، اإ�سافة اأنه لن ي�سمح 
ال�سيما  اجلديد،  للمو�سم  باالإنتدابات  للقيام 

واأن كتلة االأجور تبقى مرتفعة ن�سبيا.
ومدد اللعب عبد الرحيم دغموم عقده مع 
ومتت   ،2023 جــوان   30 غاية  اإىل  الوفاق 
العملية يف مقر النادي بح�سور رئي�ص جمل�ص 
اأعـــراب  الــديــن  الــدكــتــور عــز  الــنــادي  اإدارة 
فلحي،  اإليا�ص  ومناجريه  اللعب  والد  وكذا 
من  نظريتها  من  االأربعاء  اأمــل  اإدارة  وطلبت 
وفاق �سطيف بت�سديد مبلغ مايل يناهز 400 
تكوين  حقوق  تتمثل  والتي  �سنتيم،  مليون 
بعد  الوفاق  غــادر  الــذي  بكري  اإ�سلم  اللعب 
التون�سي  النادي ال�سفاق�سي  اإىل  نهاية عقده 
ال�سيف املا�سي، وعلمنا اأن اإدارة االأمل ترف�ص 
عليه  تن�ص  كما  الثابت  حقها  عــن  التنازل 
لوائح الفيفا، وترغب يف حل امل�ساألة وديا مع 

اإدارة الوفاق.

املقدمة  كوكبة  �سمن  الفريق  تواجد  ظل  يف 
قبل 07 جوالت من ختام البطولة. 

ذيب  معمر  اجلمعية  رئي�ص  يرى  جانبه  ومن 
اأن احلديث عن اإ�ستحالة تطبيق الربوتوكول 
االأندية  اأن  بحكم  فيه  مبالغا  يبقى  ال�سحي 
هذا  م�ساريف  تغطية  �سمان  على  ـــادرة  ق
توقيف  مت  اأن  بــعــد  ال�سيما  ــول  ــوك ــربوت ال
يف  حيث  ال�سبانية  والفئات  الرديف  بطوالت 
املقدور حتويل امل�ساريف اخلا�سة بهذه الفئات 
اإدارة  اأن  اأي�سا  ذيــب  ــال  وق االأول،  للفريق 

من  ي�سدر  اأي قرار  لن تعرت�ص على  اجلمعية 
طرف ال�سلطات العليا بخ�سو�ص م�سري بطولة 

هذا املو�سم.
وقامت جمعية قدماء العبي جمعية اخلروب 
بتكرمي املدرب ال�سابق للجمعية حممد تبيب 
التي  ال�سنوات  خــلل  للفريق  قدمه  ما  نظر 
للجمعية،  الفنية  العار�سة  على  فيها  اأ�سرف 
�سنة  منذ  القدير  املــدرب  م�سوار  امتد  حيث 
اأن  قبل   2013 �سنة  غاية  اإىل  وهذا   1972

يقرر االبتعاد عن دائرة االأ�سواء. 

�أهلي �لربج 

وفاق �شطيف 

جمعية �خلروب 

جمعية عني مليلة

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

�ألعاب �لقوى

بدري. ع

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. بالعاي�ص. �ص 

مديرية مراقبة وت�سيري الأندية املحرتفة توؤكد وجود 
عجز مايل يقدر بـ  مليار �سنتيم..!
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اإن اهلل جتاوز لأمتي عما 
حدثت به اأنف�سها

وجوب كبح النف�ش
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء

املكتبة الإ�سالمية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب يف مدينة الر�ضول �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم

قال اهلل تعاىل: 

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية

مبلغ العر�ضت�شمية امل�ؤ�ش�شةت�شميةرقم
مبلغ العر�ض بعد 

الت�شحيح
املالحظةمدة الت�ريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفل�ز برنامج 
/ رقم: 

�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة 
اأقل عر�ضي�مني/دجدجوذات �شخ�ض وحيد بن ح�شي



مبلغ العر�ضت�شمية امل�ؤ�ش�شةت�شميةرقم
مبلغ العر�ض بعد 

الت�شحيح
املالحظةمدة الت�ريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفل�ز برنامج 
/ رقم: 

�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة 
اأقل عر�ضي�مني/دجدجوذات �شخ�ض وحيد بن ح�شي

رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي

  

رقم التعريف اجلبائياملتعهد امل�شتفيدرقم احل�شة
املبلغ املقرتح بعد 
الت�شحيح )بكل 

الر�ش�م( دج

النقطة 
مدة االجنازالتقنية

اأ�شهر1973053800272/3729.021.720.0056بعا�ش� ن�ر الديناحل�شة 01: بلدية احلامة 26 كلم  04

اأ�شهر1984050900374/3316.654.050.0055.75حذفاين ع�شاماحل�شة 02: بلدية قاي�ض 15 كلم  04

اأ�شهر 15905490002510215.727.040.0073.50حجازي اأحمداحل�شة 03: بلدية تاوزيانت 16 كلم  06

اأ�شهر 195705420142710214.208.600.0058مي�شاوي عبد الرزاقاحل�شة 04: بلدية ب�حمامة 12 كلم  04

عدم جدوىاحل�شة 05: بلدية �شلية 09 كلم

اأ�شهر19864001101327/3422.990.800.0054.87من�شارة عبد الروؤوفاحل�شة 06: بلدية اأوالد ر�شا�ض 20 كلم  08

عدم جدوىاحل�شة 07: بلدية املحمل 14 كلم

اأ�شهر15640030005616522.169.700.0052.85�شامري �شالحاحل�شة 08: بلدية بابار )�شمال( 27 كلم  07

عـدم جدوىاحل�شة 09: بلدية ياب��ض 10 كلم

عـدم جدوىاحل�شة 10: بلدية جالل 08 كلم

عـدم جدوىاحل�شة 11: بلدية ال�جلة 08 كلم

مكتب اال�ستاذ بورا�ص اح�سن
حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�ص حمكمة وجمل�ص ق�ساء باتنة

الكائن مقر مكتبه بـ: 6 �سارع العربي التب�سي باتنة

مكتب اال�ستاذ بورا�ص اح�سن
حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�ص حمكمة وجمل�ص ق�ساء باتنة

الكائن مقر مكتبه بـ: 6 �سارع العربي التب�سي باتنة

مكتب اال�ستاذ بورا�ص اح�سن
حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�ص حمكمة وجمل�ص ق�ساء باتنة

الكائن مقر مكتبه بـ: 6 �سارع العربي التب�سي باتنة

حم�صر تبليغ حكم مدين غيابي عن طريق �لن�صر 
�ملادة 412 ـ �لفقرة 04 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية و�الإد�رية

حم�صر تبليغ حكم مدين غيابي عن طريق �لن�صر 
�ملادة 412 ـ �لفقرة 04 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية و�الإد�رية

حم�صر تبليغ حكم مدين غيابي عن طريق �لن�صر 
�ملادة 412 ـ �لفقرة 04 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية و�الإد�رية

على  بناء  اأدناه،  املوقع  باتنة،  التب�سي  العربي  �سارع   6 بـ:  مكتبه  مقر  الكائن  باتنة،  ق�ساء  وجمل�ص  حمكمة  اخت�سا�ص  لدى  ق�سائي  حم�سر  اأح�سن،  بورا�ص  االأ�ستاذ  نحن 
33 �سارع المدالن حيدرة  OPPO �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة )مدعية( ممثلة من قبل م�سريها عبيدات اإ�سماعيل العنوان بـ:  طلب من �سركة اأوبر تليكومنيكا�سيون 
الثالث ع�سر من �سهر جانفي �سنة الفني وت�سعة ع�سر  1900349 من الفهر�ص؛ بتاريخ  ال�سادر عن حمكمة باتنة، حتت رقم:  العا�سمة بناء على احلكم املدين،  اجلزائر 
 OPPO 2019/01/13، القا�سي يف املو�سوع باإلزام املدعي عليهم قادة ال�سعيد، قارة ن�سيم، �سراك يا�سني، باأن يدفعوا بالت�سامن للمدعية �سركة اأوبو تليكو مينيكا�سيون
األف دينار جزائري كتعوي�ص عن ال�سرر وقيمة  اإثنان مليون وخم�سمائة  2.500.000 دج  �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ممثلة من قبل م�سريها عبيدات ا�سماعيل مبلغ 

امل�سروقات.
بناء على حم�سر حماولة التبليغ للحكم املدين املحرر بتاريخ 2019/03/18 واملر�سل عن طريق الربيد يف 2019/03/20 والذي بقى بدون جدوى.

بعد االإطلع على حماولة التبليغ للحكم املدين املحرر بتاريخ 2019/03/18 واملبلغ عن طريق التعليق بلوحة اإعلنات حمكمة بتاريخ: 2019/03/20 وبلدية باتنة 
بتاريخ: 2019/03/24. 

بناء على االأمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة باتنة بتاريخ 2020/02/26 حتت رقم 290/رم/20 والقا�سن باالإذن للعار�ص بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي للحكم املدين 
يف جريدة وطنية يومية بناء على ما تقدم تبليغ:

ـ قارة ن�سيم، ال�ساكن: �سارع م�سعودي الها�سمي رقم 99 دوار الدي�ص باتنة. 
للطعن  حمل  يكون  اأن  يجوز  منه  كاملة  ن�سخة  ن�سرت  والذي  انفا  به  اعلن  الذين  احلكم  وباأن  اأعله  ذكره  ال�سالف  باحلكم  الوطنية  اليومية  باجلريدة  الن�سر  طريق  عن 

بالعار�سة يف اأجل �سهر واحد )01(، اإبتداء من تاريخ التبليغ املبني اآنفا وحمل للإ�ستئناف يف اأجل �سهر واحد )01(، اإبتداء من تاريخ اإنتهاء مهلة املعار�سة. 
اإذا مت تبليغ احلكم اإىل ال�سخ�ص ذاته وميدد اآجل االإ�ستئناف اإىل �سهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا للمادة 336 من قانون االإجراءات املدنية 

واالإدارية. 
ولكي ال يجهل ذلك، حررنا املح�سر ليتم ن�سر م�سمونه يف اجلريدة الوطنية اليومية وفقا للقانون.

على  بناء  اأدناه،  املوقع  باتنة،  التب�سي  العربي  �سارع   6 بـ:  مكتبه  مقر  الكائن  باتنة،  ق�ساء  وجمل�ص  حمكمة  اخت�سا�ص  لدى  ق�سائي  حم�سر  اأح�سن،  بورا�ص  االأ�ستاذ  نحن 
33 �سارع المدالن حيدرة  OPPO �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة )مدعية( ممثلة من قبل م�سريها عبيدات اإ�سماعيل العنوان بـ:  طلب من �سركة اأوبر تليكومنيكا�سيون 
الثالث ع�سر من �سهر جانفي �سنة الفني وت�سعة ع�سر  1900349 من الفهر�ص؛ بتاريخ  ال�سادر عن حمكمة باتنة، حتت رقم:  العا�سمة بناء على احلكم املدين،  اجلزائر 
 OPPO 2019/01/13، القا�سي يف املو�سوع باإلزام املدعي عليهم قادة ال�سعيد، قارة ن�سيم، �سراك يا�سني، باأن يدفعوا بالت�سامن للمدعية �سركة اأوبو تليكو مينيكا�سيون

األف دينار جزائري كتعوي�ص عن ال�سرر وقيمة  اإثنان مليون وخم�سمائة  2.500.000 دج  �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ممثلة من قبل م�سريها عبيدات ا�سماعيل مبلغ 
امل�سروقات.

بناء على حم�سر حماولة التبليغ للحكم املدين املحرر بتاريخ 2019/02/20 واملر�سل عن طريق الربيد يف 2019/02/25 والذي بقى بدون جدوى.
بعد االإطلع على حماولة التبليغ للحكم املدين املحرر بتاريخ 2019/02/20 واملبلغ عن طريق التعليق بلوحة اإعلنات حمكمة وبلدية باتنة يف: 2019/02/24. 

بناء على االأمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة باتنة بتاريخ 2020/02/26 حتت رقم 289/رم/20 والقا�سن باالإذن للعار�ص بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي للحكم املدين 
يف جريدة وطنية يومية بناء على ما تقدم تبليغ:

ـ قادة ال�سعيد، ال�ساكن: حي ايفوليتيف رقم 38 باتنة. 
للطعن  حمل  يكون  اأن  يجوز  منه  كاملة  ن�سخة  ن�سرت  والذي  انفا  به  اعلن  الذين  احلكم  وباأن  اأعله  ذكره  ال�سالف  باحلكم  الوطنية  اليومية  باجلريدة  الن�سر  طريق  عن 

بالعار�سة يف اأجل �سهر واحد )01(، اإبتداء من تاريخ التبليغ املبني اآنفا وحمل للإ�ستئناف يف اأجل �سهر واحد )01(، اإبتداء من تاريخ اإنتهاء مهلة املعار�سة. 
اإذا مت تبليغ احلكم اإىل ال�سخ�ص ذاته وميدد اآجل االإ�ستئناف اإىل �سهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا للمادة 336 من قانون االإجراءات املدنية 

واالإدارية. 
ولكي ال يجهل ذلك، حررنا املح�سر ليتم ن�سر م�سمونه يف اجلريدة الوطنية اليومية وفقا للقانون.

على  بناء  اأدناه،  املوقع  باتنة،  التب�سي  العربي  �سارع   6 بـ:  مكتبه  مقر  الكائن  باتنة،  ق�ساء  وجمل�ص  حمكمة  اخت�سا�ص  لدى  ق�سائي  حم�سر  اأح�سن،  بورا�ص  االأ�ستاذ  نحن 
33 �سارع المدالن حيدرة  OPPO �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة )مدعية( ممثلة من قبل م�سريها عبيدات اإ�سماعيل العنوان بـ:  طلب من �سركة اأوبر تليكومنيكا�سيون 
الثالث ع�سر من �سهر جانفي �سنة الفني وت�سعة ع�سر  1900349 من الفهر�ص؛ بتاريخ  ال�سادر عن حمكمة باتنة، حتت رقم:  العا�سمة بناء على احلكم املدين،  اجلزائر 
 OPPO 2019/01/13، القا�سي يف املو�سوع باإلزام املدعي عليهم قادة ال�سعيد، قارة ن�سيم، �سراك يا�سني، باأن يدفعوا بالت�سامن للمدعية �سركة اأوبو تليكو مينيكا�سيون

األف دينار جزائري كتعوي�ص عن ال�سرر وقيمة  اإثنان مليون وخم�سمائة  2.500.000 دج  �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ممثلة من قبل م�سريها عبيدات ا�سماعيل مبلغ 
امل�سروقات.

بناء على حم�سر حماولة التبليغ للحكم املدين املحرر بتاريخ 2019/02/20 واملر�سل عن طريق الربيد يف 2019/02/25 والذي بقى بدون جدوى.
بعد االإطلع على حماولة التبليغ للحكم املدين املحرر بتاريخ 2019/02/20 واملبلغ عن طريق التعليق بلوحة اإعلنات حمكمة وبلدية باتنة يف: 2019/02/24. 

بناء على االأمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة باتنة بتاريخ 2020/02/27 حتت رقم 275/رم/20 والقا�سن باالإذن للعار�ص بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي للحكم املدين 
يف جريدة وطنية يومية بناء على ما تقدم تبليغ:

ـ �سراك يا�سني، ال�ساكن: �سارغ بون�سان الطاهر حي الن�سر رقم 77 باتنة. 
للطعن  حمل  يكون  اأن  يجوز  منه  كاملة  ن�سخة  ن�سرت  والذي  انفا  به  اعلن  الذين  احلكم  وباأن  اأعله  ذكره  ال�سالف  باحلكم  الوطنية  اليومية  باجلريدة  الن�سر  طريق  عن 

بالعار�سة يف اأجل �سهر واحد )01(، اإبتداء من تاريخ التبليغ املبني اآنفا وحمل للإ�ستئناف يف اأجل �سهر واحد )01(، اإبتداء من تاريخ اإنتهاء مهلة املعار�سة. 
اإذا مت تبليغ احلكم اإىل ال�سخ�ص ذاته وميدد اآجل االإ�ستئناف اإىل �سهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا للمادة 336 من قانون االإجراءات املدنية 

واالإدارية. 
ولكي ال يجهل ذلك، حررنا املح�سر ليتم ن�سر م�سمونه يف اجلريدة الوطنية اليومية وفقا للقانون.
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رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

دائرة �سريانة
بلدية �سريانة

تاأ�صي�س جمعية حملية

املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
 12 لـــ  ــوافــق  امل  1433 �سفر   18 يف 
مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012 يناير 
اليوم: ت�سليم و�سل الت�سريح بتاأ�سي�ص 

اجلمعية املحلية امل�سماة:
جمعية امل�ستقبل حي الب�ساج

الكائن مقرها بـ: حي الب�ساج �سريانة
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�إعالن عن �ملنح �ملوؤقت

  ANEP                 2025002432 El Aures News:  06  Juillet   2020

يعلن ال�شيد وايل والية خن�شلة ممثال مبدير امل�شالح الفالحية عن املنح امل�ؤقت مل�شروع:
العملية: درا�شة، متابعة واجناز فتح م�شالك فالحية على م�شافة 165 كلم

امل�شروع: اجناز فتح م�شالك فالحية على م�شافة 165 كلم عرب بلديات ال�الية:
احل�شة 01: بلدية احلامة 26 كلمـ  احل�شة 02: بلدية قاي�ض 15 كلمـ  احل�شة 03: بلدية تاوزيانت 16 كلمـ  احل�شة 04: بلدية ب�حمامة 
12 كلم ـ احل�شة 05: بلدية �شلية 09 كلم ـ احل�شة 06: بلدية اأوالد ر�شا�ض 20 كلم ـ احل�شة 07: بلدية املحمل 14 كلم ـ احل�شة 08: 
بلدية بابار )�شمال( 27 كلم ـ احل�شة 09: بلدية ياب��ض 10 كلم ـ احل�شة 10: بلدية جالل 08 كلم ـ احل�شة 11: بلدية ال�جلة 08 كلم.

2020/03/19، وتبعا لتحليل  2020/05 امل�ؤرخة يف:  م��ش�ع ال�شفقة: اإعالن عن طلب عرو�ض مفت�ح مع ا�شرتاط قدرات دنيا رقم: 
وتقييم العرو�ض من طرف اللجنة املخت�شة كانت النتائج التالية:

مالحظة: تطبيقا لن�ض املادة 82 من املر�ش�م الرئا�شي 247/15 امل�ؤرخ يف 2015/09/16 املت�شمن تنظيم ال�شفقات العم�مية وتف�ي�شات 
املرفق العام.

فاإن امل�شلحة املتعاقدة تدع� كافة املر�شحني واملتعهدين امل�شاركني يف ال�شفقة الراغبني يف االطالع على النتائج املف�شلة لتقييم تر�شيحاتهم 
وعرو�شهم التقنية واملالية االت�شال مب�شاحلها يف اأجل اأق�شاه ثالثة )03( اأيام ابتداء من الي�م االأول لن�شر اإعالن املنح امل�ؤقت، كما ميكن 
للمتعهد الذي يحتج على املنح امل�ؤقت اأن يرفع طعنا لدى جلنة ال�شفقات املخت�شة يف اأجل اأق�شاه ع�شرة )10( اأيام ابتداء من الي�م االأول 

لن�شر اإعالن املنح امل�ؤقت.

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة الفالحة والتنمية الريفية

مديرية امل�شالح الفالحية ل�الية خن�شلة
رقم التعريف اجلبائي: 411014000040088 

يومية اإخبارية عامة

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
�لهاتف: 033.29.18.51
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�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 
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خن�صلة

والية باتنة حتيي الذكرى 58 ال�ضتقالل 
اجلزائر باأن�ضطة تاريخية ثقافية  جزائريون يبكون ال�ضهداء وعهد على موا�ضلة

 م�ضرية البناء 

م�ضاريع وتد�ضينات ترافق االحتفاالت املخلدة
 لذكرى اال�ضتقالل بالوالية

بيت" �ضعار  كل  فوق  يرفرف  "علم 
ذكرىوم�ضروع طموح بخن�ضلة

م�ساهد  اجلــزائــريــني  مــن  االآالف  وتــابــع 
على  �سمت  بدقيقة  القيام  بعد  الــدفــن، 
باتنة  والية  عرفتها  التي  ال�سهداء  اأرواح 
على غرار جميع واليات الوطن، حيث وقف 
اأين  املواطنون يف جميع االأحياء وال�سوارع 
واحدة  وقفة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  تتواجد 
�سحوا  الذين  الوطن  �سهداء  على  ترحما 
ال�سعب  هــذا  يعي�ص  اأن  اأجــل  من  بحياتهم 
حرا اأبيا، و�ساءت االأقدار اأن تعود جماجم 
اإىل  اجلزائرية  ال�سعبية  املقاومة  �سهداء 
اأر�ص وطنهم الذي كافحوا وا�ست�سهدوا من 
�سنة   170 اأزيد من  بها بعد  ليدفنوا  اأجله 
اأن  للعامل  ك�سفت  التي  فرن�سا  متاحف  يف 
جمرد  واحلريات  بالدميوقراطية  تغنيها 
�سعارات جوفاء ك�سفتها االأعمال الوح�سية 
اجلــزائــري  ال�سعب  �سد  بها  قــامــت  الــتــي 

االأعزل طيلة 130 �سنة من االحتلل.
ا�ستهجن  طاملا  الــذي  اجلــزائــري  ال�سعب 
وبطالة  اق�ساء  من  ال�سباب  له  يتعر�ص  ما 
وبريوقراطية ممار�سة �سده، اأبان عن فخره 
الذكرى  يف  ــداده  اأج بت�سحيات  واعــتــزازه 
من  كغريها  تكن  مل  والتي  لل�ستقلل   58
بعدما  ال�سابقة،  التاريخية  االحتفاالت 
التي  الت�سحيات اجل�سام  �ساهدا على  وقف 
جماجمهم  عــادت  الذين  االأبــطــال  قدمها 
الأر�ص الوطن لتدفن فيها، وتاأكدوا من عمق 
والوح�سية  والتعذيب  واال�سطهاد  املاأ�ساة 
ــد املــدنــيــني  ــتــهــا فــرنــ�ــســا �ــس الـــتـــي مــار�ــس

بذلك  لت�سجل  اجلــزائــريــني  واملجاهدين 
وادعاءاتها  تاريخها  يف  �سوداء  عار  و�سمة 
املتكررة بحرية ال�سعوب يف تقرير م�سريها، 
وهي التي مل تتخل عن اأي و�سيلة وح�سية 

اإال ومار�ستها �سد هذا ال�سعب االأعزل.
فقد  ا�ستثنائية  كانت  واإن  املنا�سبة  هذه 
واأحيت  الوطنية  م�ساعر  ا�ستظهار  اأعادت 
اأجياال  وجعلت  الوطن  لهذا  االنتماء  قيم 
وت�سحيات  بــاإجنــازات  تفتخر  متباينة 
املليني  تاأثر  حيث  العامل،  اأمام  اأجدادها 
ملرا�سم  متابعتهم  خــلل  اجلــزائــريــني  مــن 
الوطن،  الأر�ص  عودتها  وحال  الرفات  دفن 
من  ومنهم  واعتزازا  فخرا  بكى  من  ومنهم 

بكى حلجم التعذيب والعنف الذي تعر�ص 
فــرتة االحتلل  لــه اجلــزائــريــون خــلل 
ال�سعب  وحــدة  جمــددا  ــرزت  وب الفرن�سي، 
�سابقا  يفعل  مل  كما  اتفق  الذي  اجلزائري 
على اأن عدو االأر�ص واحد واأن ا�ستقللها مل 
يكن بتلك ال�سهولة واأن امل�ستقبل ي�ستوجب 
البناء  عــلــى  ــل  ــم ــع وال اجلـــهـــود  تــكــاتــف 
هذا  على  واحلــفــاظ  والتعمري  والتطوير 
ال�سهداء  بدماء  ترابه  روي  الــذي  الوطن 
ومل  منهم  املليني  با�ست�سهاد  اأبناوؤه  وكرب 
االأرواح  هي  بل  اإطلقا،  بخ�سا  الثمن  يكن 

واالأنف�ص التي ذهبت يف �سبيل اال�ستقلل.

 58 املــزدوجــة  الــذكــرى  اإطــار احياء  يف 
امل�سادف  والــ�ــســبــاب  اال�ــســتــقــلل  لعيدي 
�سطرت  �سنة،  كل  من  جويلية  للخام�ص 
برناجما  بخن�سلة،  الوالئية  ال�سلطات 
يومني  مــدار  على  االأن�سطة  بعديد  ثريا 
 8 بتوزيع  االحتفاالت  هذه  ا�ستهلت  اين 
مركبات جمهزة باأحدث التقنيات الإطفاء 
كما  الغابات،  حمافظة  لفائدة  احلرائق 
التكوين  مبركز  ــزي  رم حفل  تنظيم  مت 
العمراين  بالقطب  ح�سني  م�سعودي  املهني 
اجلديد وذلك على �سرف اأ�ساتذة التكوين 
املهني واحلرفيني مب�ساهمة قطاع التكوين 
وال�سياحة من خلل م�ساهمتهم يف خمتلف 
حول  والتح�سي�سية  الت�سامنية  العمليات 
كــمــا مت تكرمي  كـــورونـــا،  ــص  ــريو� ف وبـــاء 
الكمامات  �سناعة  يف  امل�ساهمني  احلرفيني 
اإ�سارة  واإعطاء  ال�سباب  موؤ�س�سات  بديوان 
انطلق توزيع العلم الوطني وذلك يف اإطار 
كل  يف  "علم  �سعار  حتت  الوطنية  احلملة 

بيت" . 
ـــارات  زي تنظيم  �ــســهــدت  ــاالت،  ــف ــت االح

جماملة ملختلف املجاهدين والفنانني على 
غرار زيارة للفنان عميد االأغنية ال�ساوية 
وكذا  مر�سه  بعد  بوزاهر"  احلميد  "عبد 
رزاميية"  الهادي  "حممد  للمجاهد  زيارة 
وقائد  الوطني  التحرير  جي�ص  �سابط 
منطقة، اإ�سافة اإىل زيارة املجاهد "اعراب 
ببلدية  املجاهدين  ق�سمة  امــني  �سالح" 

تاوزيانت. 
اأم�ص،  يــوم  االحتفاالت  هــذه  وا�ستمرت 
على  االأن�سطة  عديد  تنظيم  خــلل  مــن 
غرار زيارة ملقربة ال�سهداء لقراءة فاحتة 
وو�سع  الوطني  للن�سيد  واال�ستماع  الكتاب 
وكذا  ال�سهداء،  مبربع  الزهور  من  اكليل 
ال�سهداء  ل�سور  تاريخي  معر�ص  تنظيم 
كلمة  والقاء  للمجاهد  اجلهوي  باملتحف 
للمجاهدين  الوالئية  االأمانة  طرف  من 
عر�ص  اإىل  اإ�سافة  الــواليــة،  وايل  وكــذا 
ال�سور  من  جمموعة  حــول  وثائقي  فيلم 
اخلا�سة بيوم اال�ستقلل 5 جويلية 1962 
اأفراد  بخن�سلة وكذا تكرمي جمموعة من 
االأ�سرة الثورية على غرار املجاهدة ع�سو 

ال�سيدة )ف�سالوا  الوطني  التحرير  جي�ص 
اأ�سول  من  فتيحة  املعزة  اقلنتيرنينات 
زرفة"  "غنيمي  ال�سيدة  وكــذا  فرن�سية( 
جماهدة وابنة �سهيد ووالدة �سهيد وارملة 
ع�سو  بلقا�سم  بزة  املجاهد  وكذا  جماهد، 
5 من  اإىل تكرمي  اإ�سافة  التحرير،  جي�ص 

اأبناء ال�سهداء )االب واالم �سهيدين(. 
ام�ساء  االحــتــفــاالت،  ــذه  ه عــرفــت  كما 
اتفاقية بني مديرية املجاهدين ومديرية 
ال�سباب والريا�سة وذلك يف اإطار املحافظة 
اإىل  اإ�ــســافــة  التاريخية،  الــذاكــرة  على 
ت�سمية عديد املوؤ�س�سات الرتبوية با�سماء 
غرار  على  باملنطقة  وجماهدين  �سهداء 
 4400 بحي  اجلديدة  املتو�سطة  ت�سمية 
حفطاري  علي  ال�سهيد  باإ�سم  عــدل  �سكن 
بن بلقا�سم، وكذا املتو�سطة اجلديدة بحي 
ال�سهيد  باإ�سم   2 4000 �سكن طريق بغاي 
ثانوية  ت�سمية  جانب  اإىل  حممد،  خياري 
طريق عني البي�ساء باإ�سم املجاهد املتويف 
بوحلبال حممد لزهاري بن عبد الوهاب. 

باتنة  واليـــة  اأحــيــت، 
على غرار جميع واليات 
الـــوطـــن، الـــذكـــرى 58 
لـــعـــيـــدي اال�ــســتــقــلل 
من  بجملة  والــ�ــســبــاب 
الن�ساطات واالحتفاالت 
للمنا�سبة  املـــخـــلـــدة 
وذلــك من خــلل توجه 
نحو  املحلية  ال�سلطات 
بطريق  ال�سهداء  مقربة 
لــلــرتحــم على  تــازولــت 

اأرواح ال�سهداء بعد و�سع اكليل من الزهور 
يف  التاريخي،  التذكاري  الن�سب  ــام  اأم
حني عرفت خمتلف القطاعات ن�ساطات 

خمتلفة موازية احياء للمنا�سبة.
ـــام  ــة اأم ــي ــوالئ ووقــفــت الــ�ــســلــطــات ال
من  ــــص  االورا� يف  الفرن�سية  اجلــرائــم 
املجاهد  ملتحف  ميدانية  زيــارة  خــلل 
بالوالية، والذي يحمل بني طياته �سورا 
واآثارا تاريخية تك�سف مدى الت�سحيات 
يف  وال�سهداء  املــجــاهــدون  قدمها  التي 
حجم  تعري  كما  الوطن  حترير  �سبيل 
الفرن�سية  اال�ــســتــعــمــاريــة  الب�ساعة 
ب�سون  مــرة  كــل  يف  وتــذكــر  املنطقة  يف 

االأمانة واحلفاظ عليها، 
ا�سرف  الــذي  الوقت  يف 
على  الوالية  وايل  فيه 
االأن�سطة  عديد  افتتاح 
والثقافية  التاريخية 
لتحيي  بــرجمــت  الــتــي 

املنا�سبة.
ـــــت مـــديـــريـــة  وقـــــام
ــة  ــبــاب والــريــا�ــس ــ�ــس ال
بتنظيم  بــــالــــواليــــة 
حملة ت�سجري باملنا�سبة 
الذي  اجلواري  الريا�سي  باملركب  وذلك 
عدد  بح�سور  ام�سبفي�سدي�ص  يوم  د�سن 
مديرية  قامت  حني  يف  امل�سوؤولني،  من 
وحدتها  يف  ممثلة  املــدنــيــة  احلــمــايــة 
ت�سجري  بــعــمــلــيــة  بــحــمــلــة  ــة  ــوي ــان ــث ال
وقف  كما  املنطقة،  اإقليم  عرب  مماثلة 
على  تــرحــمــا  �سمت  دقــيــقــة  ــا  ــه اأعــوان
جميع  غرار  على  وذلك  ال�سهداء  اأرواح 
القطاعات الفاعلة بالوالية والتي اأدت 
واجب الرتحم على ال�سهداء اأثناء دفن 
وهو  ال�سعبية،  املقاومة  �سهداء  رفــات 
والدوائر  البلديات  عرفته  االأمــر  ذات 

عرب الوالية.

والريا�سة  ال�سباب  مديرية  اأطلقت، 
االحتفاالت  اإطــار  ويف  خن�سلة  لوالية 
اال�ستقلل  لعيدي   58 للذكرى  املخلدة 
وعلى  جويلية،   5 لـ  امل�سادف  وال�سباب 
ال�سباب  وموؤ�س�سات  دور  خمتلف  م�ستوى 
كل  فوق  يرفرف  "علم  �سعار  لها،  التابعة 
الوطني  للم�سروع  جت�سيدا  وذلك  بيت"، 
اجلمهورية  رئي�ص  اأطلقه  الذي  الرمزي 
كبريا  جناحا  ليلقى  تبون،  املجيد  عبد 
يف  انطلقت  قد  املوؤ�س�سات  هذه  اأن  خا�سة 
توزيع  على  وداأبت  اأ�سبوع  منذ  جت�سيدها 
على  الوطنية  الراية  من  هائلة  اأعــداد 
مب�ساهمة  والــ�ــســوارع  االأحــيــاء  خمتلف 
والريا�سية  اجلمعويةال�سبانية  احلركة 
كما  اجلزائرية،  االإ�سلمية  والك�سافة 
الذكرى  اإحــيــاء  وع�سية  ــوايل  ال ا�سرف 
ور�سة  على  علم"ووقف  "م�سرية  على 
الوقائية  واالألب�سة  الكمامات  خياطة 
على م�ستوى ديوان موؤ�س�سات ال�سباب كما 
ا�سرف على تكرمي القائمني على القطاع 
وكذا املتطوعني واملتطوعات على م�ستوى 
العملية  بكل من  بهذه  املتكفلة  الور�سات 
ال�سباب  ودار  ال�سباب  موؤ�س�سات  ديــوان 
احلركة  ــذا  وك بقاي�ص  زواغـــي  االإخـــوة 
وت�سليم  والريا�سية  اجلمعويةال�سبانية 
املجهودات  على  وعرفان  �سكر  �سهادات 

جائحة  جمــابــهــة  اإطـــــار  يف  ــة  ــذول ــب امل
كورونا.

حممد  ال�سباب  دار  اأطلقت  جهتها  ومن 
بخاخ�سة واإحياء للذكرى، فكرة م�سروع 
فكرة  على  يقوم  الــذي  والدم"  "العلم 
جويلية  من  اخلام�ص  يوم  بالدم  التربع 
بالتزامن مع رفع العلم، لتحمل يف م�سمونها 
معان كثرية ويف نف�ص الوقت �ست�ساهم يف 
تعزيز بنوك الدم على م�ستوى املوؤ�س�سات 
اال�ست�سفائية بالوالية التي تعاين نق�سا 
املر�سى، لتختلط  فادحا بات يهدد حياة 
ال�سهداء،  بدماء  اال�ستقلل  �سباب  دماء 
كما اأكدت ال�سيدة بوردو�سن رمية مندوب 
ليومية  قاي�ص  لبلدية  لل�سباب  حملي 
ومنذ  ال�سباب  قطاع  اأن  نيوز"،  "االأورا�ص 
كبري  ب�سكل  �ساهم  قد  اجلائحة  بداية 
تلك  �سواء  التظاهرات  عديد  اإجنــاح  يف 
املندرجة يف اإطار مكافحة جائحة كورونا  
وتنظيم  الكمامات  �سناعة  ــرار  غ على 
الن�ساطات  اأو  خريية،  وقوافل  حملت 
اإىل  تهدف  التي  االفرتا�سية  ال�سبانية 
احلفاظ على ن�ساط القطاع واإخراج هذه 
تفر�سه  باتت  الــذي  ال�سغط  من  الفئة 
من  ما  الوقائية،  ال�سحي  احلجر  تدابري 
قطاع  من  احلقيقي  املغزى  تعزيز  �ساأنه 

ال�سباب.
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فقدت ال�شاحة الثقافية واالأدبية باجلزائر اأول 
اأنفيف  جم�عي  االأطــفــال  وكاتب  �شديق  اأم�ض 
املقيم ب�الية ب�شكرة  بعد ت�شجيل اإ�شابته ب�باء 
اجلزائريني  الكتاب  احتــاد  اأعلن  اأيــن  الك�رونا، 

فرع ب�شكرة عن خرب وفاته.
وعزى اأ�شدقاء الكاتب وال�شاعر جم�عي انفيف 
بعديد  رحيله  االجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  عرب 
لفقدان  ــزن  احل م�شاعر  حملت  التي  الر�شائل 
م�شاره  طــ�ال  رافقهم  الذين  االأطــفــال  اأيق�نة 
الكتابي �ش�اء من داخل اجلزائر اأو خارجها على 

غرار اأ�شدقاء املرح�م من االأردن وت�ن�ض.
ال�شيدة  الثقافة  وزيــرة  كتبت  لها  تعزية  ويف 
يرحل  اأن  القدر  "ي�شاء  قائلة:  دودة  بن  مليكة 
اال�شتقالل  بعيدي  االحتفاالت  غمرة  يف  عنا 
اأنفيف،  جم�عي  والكاتب  ال�شاعر  وال�شباب، 
العديدة؛  والكتب  الكثرية،  الــدواويــن  �شاحب 
كان  بل  �شاعر،  جمــرد  يكن  مل  اأنفيف  جم�عي 
من فطاحل �شعراء ال�طن، ومن كتابه االأ�شراف، 
ومن املك�نني وامل�شرفني على ور�شات الكتابة عرب 

مكتبات رب�ع اجلزائر. 
�ش�ى  ي�شعنا  ال  اجللل،  امل�شاب  هــذا  اإثــر  وعلى 
التقدم بتعازيها لعائلة الفقيد، راجني من العلي 
القدير اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته، وي�شكنه ف�شيح 
جنانه،  ريا�ض  من  رو�شة  قربه  ويجعل  جناته، 
اجلميل...  بال�شرب  الدع�ات  كل  وذويه  والأهله 

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن"
ويعد الكاتب جم�عي اأنفيف من م�اليد 1963 
منذ  والن�شر  الكتابة  بداأ  باتنة؛  والية  بكيمل 
اجلزائريني  الكتاب  احتاد  ع�ش�  1983؛  �شنة 
املطب�عة  مــ�ؤلــفــاتــه  مــن  ب�شكرة،  واليـــة  ــرع  ف
اجلزائر  )اإلــيــاذة  غــرار  على  اأ�شعار  جمم�عة 
وفار�ض االأن�ار وبراعم جزائرية وه� عبارة عن 
اأن�ش�دة(، وجمم�عات   60 لالأطفال يحمل  �شعر 
�شعر  ـ  االأخ�شر  عاملي  ـ  منها  الطبع  حتت  اأخــرى 

لالأطفال )40 اأن�ش�دة(.

و  "�شلمى  نذكر  لالأطفال  امل�شرحية  اأعماله  وعن 
الكاتب  مع  التاأليف  م�شرتكة  اأوبــريات  الغراب" 
"حفل الزه�ر" اأوبريات �شعرية  مربوك ه�اري؛ 

مربوك  الكاتب  مع  التاأليف  م�شرتكة  لالأطفال 
ه�اري. 

جائزتني  على  ــراب(  ــغ وال )�شلمى  ــازت  ح وقــد 
ــم  ــرباع اإطـــــار جــمــعــيــة ال ـــك يف  وطــنــيــني و ذل
اأنا�شيده  حظيت  كما  تربما�شني،  اإليا�ض  برئا�شة 
اأن�ش�دة  غــرار  على  م�شرفة  مبراتب  ال�طنية 
االأوىل  املــراتــب  اأقــامــت  التي  الــدمــ�ع(  )�ــشــالم 
�شنة  ال�طنية  لالأن�ش�دة  ال�طني  املهرجان  يف 
2007، ويف �شنة 2012 ت�جت باملرتبة االأوىل 
يف املهرجان ال�طني لالأن�ش�دة املدر�شية ملت��شطة 
الرابعة  باملرتبة   2014 عام  ويف  غزال،  �شيدي 
وطنيا  االأوىل  وباملرتبة  ر�شيد  حليمي  ملت��شطة 
 2016 عام  ويف  العنابي  البتدائية   2015 عام 

باملرتبة الثانية البتدائية كتفة حممد.
االأدبية  ال�ر�شات  من  العديد  على  واأ�شرف  قدم 
لتدريب  اأدبــيــة  ور�ــشــة  على  ي�شرف  كــان  حيث 
ومن  ال�شعرية  بــاملــ�اهــب  والــتــكــفــل  االأطـــفـــال 
اإنتاجاتها )الربعمة ك�ثر فاطمي( اأ�شغر قا�شة 
يف ب�شكرة اإىل جانب م�شاركات كثرية يف خمتلف 

املهرجانات املحلية وال�طنية.

 من هي الكاتبة و�شام قا�شمي؟
 18 ذات  مبتدئة  كاتبة  قا�شمي  �شريفة  و�شام 
عبا�ض  بجامعة  طالبة  خن�شلة  والية  من  ربيعا 
"لعنة  "بي�ل�جيا" تعترب رواية  لغرور تخ�ش�ض 
روكان��ض" اأول م�ل�د اأدبي يل تلته م�شاركتها يف 
الكتاب اجلامع "�شرايني احلروف " بق�شة حتت 

عن�ان "ن�شمات �شجرة الكرز". 

كيف كانت بدايتك مع الكتابة؟ ومتى؟
يف  اأدر�ـــض  كنت  منذ  الكتابة  مع  بدايتي  كانت 
التعليم املت��شط، حيث كانت اأول جتربة يل يف 
"األف ليلة  ليلة" ومن ثم اكت�شفت  املطالعة مع 
�شغفي يف الرغبة بالكتابة وكنت اأكتب اخل�اطر 
اأ�شتاذة  اكت�شفت  ثم  ومن  الق�شرية  والق�ش�ض 
ف" م�هبتي  "عيدودي  املحرتمة  العربي  االأدب 
يف تقنيات التعبري الكتابي، )اأرى فيك حلما على 

و�شك التحقق( تلك كانت كلماتها.

ما العالقة بني تخ�ش�شك الأكادميي والكتابة؟
و  )البي�ل�جيا(  تخ�ش�شي  بني  العالقة  تكمن   
عبارة  فتخ�ش�شي  مت�شادة  عالقة  اأنها  الكتابة 
عن علم لالأحياء يحتاج كلمات مفتاحية ودقيقة 
وملخ�شة باللغة الفرن�شية اأما الكتابة فهي بحر 
والت�شبيهات  واالأو�ــشــاف  االأدبــيــة  التعابري  من 

وغريها من مفاتيح الفن االأدبي ..

جاءت  ــن  اأي ومــن  روكانو�س  لعنة  ــة  رواي عن  حدثينا 
فكرتها؟

الفانتازيا  �شنف  مــن  روكــانــ��ــض  لعنة  روايـــة   
واملغامرة

حيث  املختفيات،  زمــن  حيث  هناك  اقتبا�ض: 
لغز  كل  مع  النهايات،  وتبداأ  البدايات  تنتهي 
اإن  ف�ش�لهما،  ثمن  الب�شرية  �شتدفع  يكت�شفانه 

تلم�شه،  ال  ال�شكل  غريب  كتابا  يــ�مــاٱ  ــدت  وج
ُقربانا  و�شتك�ن  الالنهائي  يف  �شتعلق  فهناك 

خلل�د روكان��ض...
جاءت فكرتها من ولعي بعامل املخفيات وما وراء 
ذلك  من  �شغرية  دولــة  اإن�شاء  فقررت  الطبيعة 

العامل ..

ملاذا اخرتت هذا العنوان؟                
روايـــة لعنة روكــانــ��ــض عــبــارة عــن عــامل من 
الغم��ض  تعك�ض  وغام�شة  مبهمة  اأحا�شي�ض 
�شيفراتها  فك  تركت  اأو�شايل،  يف  يج�ل  الــذي 
ـــداث  االأح مــع  يتعاي�ش�ن  الــذيــن  لالأ�شخا�ض 
بـ:   ترجمته  يكفي  العن�ان  اما  حذافريها  بكل 
�شيئة  اأحــداث  يف  روكان��ض  الكيان  لعنة  تكمن 
حت�شل مع اأبطال الرواية، مع كل لغز يكت�شفانه 
يف  لهما  مغامرة  اأول  تك�ن  �شيء،  منهم  ي�شلب 
االول  اجلزء  عن�ان  اأما  اطلنت�ض  امرباط�رية 

م�شت�حى من هذا االأخري.

للقارئ  توجيهها  تودين  كنت  التي  الر�شالة  هي  ما 
من خالل هذه الرواية؟

كل  اأن  مفادها  للقارئ  ر�شالة  ت�جيه  اأود  كنت   
"جريالد  اأن  ج�شدت  كما  ما  ل�شبب  يحدث  �شيء 
حرقا  حني  اأطلنت�ض  غرق  �شبب  "هما  ــن  وداري
غرقت  اأطلنت�ض  فعال  اأن  ــن  اأوؤم اأنــا  لهذا  املعبد 

ب�شبب ق�ى خارقة للطبيعة.

واملغامرة  الرعب  روايات  اإىل  و�شام  الكاتبة  متيل 
واخليال، حدثينا عن ذلك؟

 كنت اأقراأ جلميع اأ�شناف الروايات لكن اكت�شفت 
اأنني اأحتم�ض واأعي�ض االأحداث مع الكاتب  حني 
اأطالع روايات  الرعب و الغم��ض واملغامرات فال 
كل  من  االأخــرية  ال�شفحة  يف  �ش�ى  نف�شي  اأجــد 

كتاب بداأته .

لو عادت بك الأيام للخلف هل �شتغريين �شيء بالرواية؟
 ل� عادت بي االأيام لل�راء كنت �شاأثري التفا�شيل 
االنتقادات  بع�ض  نلت  الأنني  اأف�شل  بطريقة 
مفادها اأن روايتي خمت�شرة بع�ض ال�شيء وفعال 
يل  جتربة  اأول  �شيء  كل  قبل  فهي  ذلك  تقبلت 

قمت بن�شرها.

ما هي اأ�شعب مرحلة يف الكتابة بنظرك؟
رواية  كتابة  يف  مرحلة  اأ�شعب  يل  بالن�شبة   
ال��شف  من  كبري  زاد  للكاتب  يك�ن  عندما  هي 
لكن  ال�شغط  بع�ض  له  ي�شبب  فذلك  واالأحــداث 
النقاط  بــتــدويــن  املــرحــلــة  تلك  جتـــاوز  ميكن 

االأ�شا�شية يف الن�ت ب�ك .

هل لك م�شاركات كتابية غري هذه الرواية؟
نعم كانت يل م�شاركة بعدة خ�اطر يف م�شابقات 
حتت  اجلامع  الكتاب  يف  �شاركت  كذلك  ب�شيطة 
ي��شف" ال�شادر  "اأ�شامة  املتاألق  الكاتب  اإ�شراف 
"�شرايني  ــ�ان  ــن ع ــت  حت ــ�د  ــ�ج م ـــا  اأن دار  ــن  ع

احلروف " .

الكتاب بعنوان  �شاركت يف كتاب جامع عرف ح�شور عديد 
الكتاب؟ اأحداث هذا  تدور  "�شرايني احلروف"، حول ماذا 
تدور اأحداث هذا الكتاب ح�ل جمم�عة ق�ش�ض 
ق�شرية حتمل فائدة ومعنى هادف للقارئ، فكان 
التي  الكرز"  �شجرة  "ن�شمات  ق�شتي  عــنــ�ان 
ج�شدت فيها اأف�شل اإح�شا�ض بالندم عندما تك�ن 

ال�شبب يف رحيل عزيز عليك.

امل�شاركني  الروائيني  ومن هم  التجربة  هذه  عن  حدثينا 
فيها؟

فعال كانت جتربة مميزة وزادتني 
االأدبــي،  م�ش�اري  اإكمال  يف  رغبة 
العديد  الكتاب  هذا  يف  معي  �شارك 
�شمنهم  من  املتميزين  الكتاب  من 
كتاب"  �شاحب  ي��شف"  "اأ�شامة 
"وريث  وروايــــة   " االزرق  املـــالك 
ال�شيطان " وكذلك الكاتب "حمزة 
لــعــرايــجــي " �ــشــاحــب الــروايــتــني 
 " االأحــمــر  ال�شلطع�ن  مملكة   "

و"�شيزوفرينيا انا�شتازيا" .

لعنة  روايــة  من  الثاين  اجلــزء  اإ�شدار  �شيتم  متى 
روكانو�س؟

بالن�شبة للجزء الثاين من رواية لعنةروكان��ض 
يف  �شي�شدر  ــه  اأن واأوؤكـــد  حاليا  عليه  اأعمل  ــا  اأن

االأ�شهر القادمة.

ما هي م�شاريعك امل�شتقبلية؟ وهل �شرنى اعمال اخرى 
لك؟

�شتك�ن  الكتابة  جمــال  يف  القادمة  خط�اتي   
اأف�شل مما �شبق فالكاتب بعد اأول جتربة له يعي 
لت�شحيحها يف  و ي�شعى  التي وقع فيها  االأخطاء 

اأعمال اأف�شل منها.
اجلزء  يف  متمثلة  ــرى  اأخ اأعــمــال  يل  �شتك�ن  و 
تك�ن  ولــن  روكان��ض  لعنة  من  والثالث  الثاين 

االأخرية .

ما هي اأحالمك يف عامل الكتابة؟
 يتمثل حلمي يف عامل الكتابة اأن اأرتقي مل�شت�ى 
القراء  جاعلة  اإبراهيم"  "تامر  الفنان  الكاتب 
جعل  يف  �شبب  تك�ن  واأن  رواياتي،  على  مدمنني 

اأ�شخا�ض اآخرين يقا�شم�ننا �شغف القراءة .

هل الكاتب اجلزائري و�شل اإىل املكانة العاملية يف هذا 
املجال؟

اإىل  و�شل  اجلــزائــري  فالكاتب  بالتاأكيد  نعم 
حتقيق مراتب عالية يف جمال الكتابة و اأف�شل 
باجلزائر  اجللفة  واليــة  ابن  الكاتب  ه�  مثال 
"عبد ال�هاب عي�شاوي" �شاحب رواية "الدي�ان 
اال�شربطي" الذي احتل  باإجنازه حيزا كبريا يف 

هذا املجال.

هل تعتقدين اأن الكتابة هواية اأم موهبة؟
بالن�شبة يل الكتابة تندرج حتت م�شمى امل�هبة 
ال ي�شعني نعتها باله�اية فهي اأكرب من اأن تك�ن 

جمرد ه�اية .

كلمة اأخرية؟
انا اأتقدم بجزيل ال�شكر على هذا احل�ار ال�شيق 
االأفــكــار  اأ�ــشــرتجــع جــل  الـــذي جعلني  واملــمــتــع 
لروايتي  كتابتي  اأثناء  بخاطري  جالت  التي 
روكان��ض  لعنة  روايــة  قــراء  يك�ن   اأن  واأمتنى 
ال�شيقة  وتفا�شيلها  اأحداثها  بكل  ا�شتمتع�ا  قد 
اإمرباط�رية  ملعرفة  جيدة  فر�شة  كانت  التي 
اأدلي�ض التي  اطلنت�ض واأتقدم ب�شكر خا�ض لدار 
قامت بن�شر روايتي، كما اأ�شكر كل من �شجعني و 

دعمني يف اكت�شاف م�اهبتي. 

تزامنا واالحتفاالت املخلدة لعيدي ال�سباب اال�ستقالل

حـــــــــ�ار: مــــعــــاويــــة �ــشــيــد

حــوار

رقية. ل

كاتبة �صابة جز�ئرية من والية خن�صلة �بنة 18 ربيعا عنو�نها �لتميز و�البد�ع يف عامل �لق�ص�س و�لرو�يات دخلت عامل �لكتابة برو�يتها �الأوىل "لعنة 
روكانو�س"، وت�صعى جاهدة لرتك ب�صمتها يف هذ� �لعامل و�ختارت رو�يات �لرعب و�خليال و�ملغامرة مبد�أ لها يف �لكتابة، حلمها �دمان �لقارئ على 

رو�يتها و�لغو�س فيها �إىل �أبعد �حلدود، كان لنا لقاء مع هذه �لكاتبة �جلريئة يف حو�ر �صيق.

 "و�سام �سريفة قا�سمي" كاتبة تخو�س مغامرات رعب وخيال 
يف موؤلفها "لعنة روكانو�س"

ال�ساحة الأدبية تفقد كاتب الأطفال "جموعي انفيف"
قطاع الثقافة بباتنة يعر�س اأفالم

 و�سرائط وثائقية ثورية
ممثال  باتنة  لــ�اليــة  الثقافة  قــطــاع  بـــادر 
فني  برنامج  تقدمي  على  الثقافة  مبديرية 
لعيدي   58 ــرى  ــذك وال تــزامــنــا  مــنــ�ع  ثـــ�ري 

اال�شتقالل وال�شباب.
"وعقدنا  عن�ان  حتت  جاءت  التي  التظاهرة 
تقيم  �شتعرف  اجلزائر"  حتــيــا  اأن  ــعــزم  ال
نخبة  ين�شطها  افرتا�شية  تاريخية  نــدوات 
حية  و�شهادات  واالأكادمييني  املخت�شني  من 
الث�رة  جــ�انــب  مــن  جــانــب  يف  للمجاهدين 
ث�رية  اأفــالم  عر�ض  جانب  اإىل  التحريرية، 
لرم�ز واأبطال الث�رة و�شرائط وثائقية تخلد 
يف  ال�شتعمار  بها  قام  التي  الب�شعة  اجلرائم 
ال�يالت حتى  نال�ا  الذي  اأبناء اجلزائر  حق 

ت�شرتجع ال�شيادة ال�طنية.
االحتفالية التي �شتاأتي يف ظروف ا�شتثنائية 
حركة  �شلت  التي  الك�رونا  جائحة  ب�شبب 

الهياكل والدور الثقافية، عزم خاللها منظم� 
التظاهرة على تقدمي اأي�شا م�شرحيات ث�رية 
قدمها  الــتــي  االأعــمــال  ملختلف  افــرتا�ــشــيــة 
الربنامج  �شيعرف  كما  جزائري�ن،  خمرج�ن 
تقدمي معار�ض فنية الأبرز ال�ش�ر التي تعترب 
جانب  اإىل  الث�رية،  الذاكرة  وخزان  اأر�شيف 
حمم�د  امل��شيقار  اجناز  من  اأوبــريات  تقدمي 

ال�شريف.
على  باتنة  والية  يف  الثقافة  قطاع  ويعكف   
املخلدة  املنا�شباتية  االأن�شطة  جميع  مرافقة 
اأقطابها  عــرب  وال�شباب  اال�شتقالل  لعيدي 
العيد  حممد  الثقافة  "دار  الكربى  الثالثة 
واملكتبة  باتنة  اجله�ي  وامل�شرح  خليفة  اآل 
خالل  من  العم�مية"  للمطالعة  الرئي�شية 
الفكرية  وامل�شابقات  االأن�شطة  عديد  تنظيم 

لفائدة االأطفال وال�شباب.
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التظاهرة اأطلقها اأربعة م�سورين يح�سرون الأن�سطة م�ستقبلية

معر�س افرتا�سي للت�سوير الفوتوغرايف يجمع مبدعني من القطر اجلزائري
اأطلق جمم�عة من الفنانني اجلزائريني معر�ض 
الفرتة  يف  الــفــ�تــ�غــرايف  للت�ش�ير  افــرتا�ــشــي 
املمتدة ما بني اخلام�ض ج�يلية اإىل غاية الفاحت 
من �شهر اأوت، و�شملت هذه التظاهرة الفنية التي 
فردية  معار�ض   ال�شحي  احلجر  وفرتة  تزامنت 
الف�ت�غرايف  الت�ش�ير  جمال  يف  مهتمني  الأربعة 
ال�طنية  وامل�شاركات  االأعمال  من  الكثري  لديهم 

والعاملية. 
واأفاد يف ذات ال�شاأن زكرياء حداد امل�ش�ر امل�شارك 
الف�ت�غرايف  الت�ش�ير  معر�ض  فعاليات  �شمن 
لالإعالن  جــاءت  االأخــري  هــذا  تنظيم  فكرة  بــاأن 
الفنية"  لـ"املجم�عة  الر�شمية  االنطالقة  عن 

اأن  على  الــفــنــ�ن  مــن  املــجــال  ــذا  ه يف  املخت�شة 
التظاهرات  من  العديد  الإطــالق  التح�شري  يتم 
الفنية يف الت�ش�ير الف�ت�غرايف واإجناز االأفالم 

الق�شرية.
ذات  اأ�شار  ح�شبما  االفرتا�شي  املعر�ض  ويجمع 
مدار  على  للم�ش�رين   متميزة  باقة  املتحدث 
يخ�ش�ض  اأن  املنتظر  ومــن  التظاهرة،  اأ�شابيع 
علي  الــفــنــان  اأعــمــال  لتقدمي  االأول  االأ�ــشــبــ�ع 
مهاودي  امل�شارك من مدينة وهران الذي �شيعر�ض 
"ث�رة"  عن�ان  حملت  التي  اأعماله  خــالل  من 
ال�شعبي  للحراك  املتن�عة  ال�ش�ر  من  جمم�عة  
الثاين عن  االأ�شب�ع  �شيك�ن  يف اجلزائر، يف حني 

اأكرم مناري من  الفنان  "ال�ش�رة تاريخ" الأعمال 
للم�شارك  الثالث  االأ�شب�ع  اأن يربمج  تيارت، على 
عن  املخ�ش�ض  ملعر�شه  �شطيف  من  حداد  زكرياء 
عن  ال�شتار  لي�شدل  التاريخ"،  مع  رحلة  "العمارة 
االأعمال  بعر�ض   االفرتا�شي  املعر�ض  فعاليات 
الفنية  للم�ش�ر الف�ت�غرايف ي��شف رجم  التي 
حملت عن�ان"وج�ه االأطفال" يف االأ�شب�ع الرابع  

واالأخري من عمر هذه التظاهرة.
الأعمالهم  عر�شهم  خالل  من  امل�شارك�ن  واأجمع 
عرب  الف�ت�غرايف  الت�ش�ير  جمال  يف  املتميزة 
هذه  تك�ن  بــاأن  االإجتماعي  الت�ا�شل  مــ�اقــع 
املنا�شبة فر�شة خللق ف�شاء افرتا�شي لالحتكاك 

وتبادل املعارف بني امل�ش�رين، ياأتي ذلك يف ال�قت 
وطني  معر�ض  الإطــالق  التح�شري  فيه  يتم  الذي 
الظروف  جتاوز  مت  حال  يف  العا�شمة  باجلزائر 
احلالية التي حالت دومنا تنظيم مثل هذا الن�ع 
اأين  ال�اقع،  اأر�ــض  على  الفنية  التظاهرات  من 
االفرتا�شي  املعر�ض  هــذا  على  القائم�ن  وعــد 
ق�شد  وذلك  املجال  نف�ض  يف  تظاهرات  بربجمة 
الف�ت�غرافيني  امل�ش�رين  مبج�عة  التعريف 
ومنح اله�اة فر�شة لالطالع على اأعمال املبدعني 
واالحتكاك به�ؤالء من خالل مثل هذا الن�ع من 

حفيظة. بالفعاليات الفنية املتميزة.



حالة يف حالة
واحد راكب ط�مبيل مع مرت� و�شايق على �شرعة 180

وقف� الب�لي�شي يهدر معاه
 الراجل: ك�شما كان م�شكل اأح�شرات؟ 

وال�شرعة   180 على  �شايق  كنت  الب�لي�شي: 
امل�شم�حة هنا 60

الراجل: ال انا كنت زايد على الـ 
�ش�ية  60

مرت�: ال انت كنت ما�شي على 
االقل على 200

الراجل �شاف معاها بحقد
الل�ر  تــاع  وال�ش�  ال�شرطي: 

مك�ش�ر؟
ما  واهلل  مك�ش�ر؟!  الــراجــل: 

�شفت� 
كنت  انــت   .. عليك  ــرام  ح مــرتــ�: 

عارف هذي �شمانة
الراجل �شاف معاها بحقد

ال�شرطي: وماك�ض رابط حزام االأمان؟
الراجل: ال كنت رابط� كي حب�شتني نحيت�

مرت�: ال..ال.. اأنت عمرك ما ربطت حزام االمان
ت�شكتي  ما تعرفي�ض  انت  ملرت� وعيط عليها:  دار  الراجل 

اخال�ض؟
ال�شرطي �شق�شاها: دميا راه يعيط عليك هكذا؟

مرت�: ال..غري كي يك�ن �شكران برك؟!.

م�شاعر خمتلطة
�شق�شاو واحد

ماه� املق�ش�د بامل�شاعر املختلطة؟
جاوب وقال :

بــزاف  تــكــرهــ�  �شخ�ض  بــبــ�ــشــاطــة  هــي 
�شيارتك  على  العا�شر  الطابق  من  يطيح 

اجلديدة 
وقتها ما تعرف ت�شحك وال تبكي؟!.

ع�شاء داخلي
الزوج  ـ راين جعت

الزوجة  ـ اأنا مري�شة
نتع�شاو  راح نخرج�ا  الزهر، كنا  ما عندك�ض  ـ  الزوج  

برا اأنا وانت
من�شي�  يــااله  معاك  ن�شحك  كنت  ههههه..  ـ  الــزوجــة  

نتع�شاو
وجــدي  ن��شي  مــعــاك  ن�شحك  كنت  ــا  ان حتى  ـ  الــــزوج  

معلومات م�سليةلع�شا؟!.

حبات 
�لفول �أو 

�جللبانة �أو 
�لفا�سوليا

�أمثال �سعبية

�سجله  العامل  يف  القدم  كرة  يف  هدف  اأ�سرع   •
5 ثواين من بدء  بعد  ريفياينو  الربازيلي  اللعب 

املباراة.
ال�سعور  قــدرة  لديهم  االأ�سخا�ص  من  بع�ص   •
عند  �سائدة  كانت  الغريزة  هــذه   ، ــادم  ق بخطر 
العامل  يف  جدا  قليلة  واأ�سبحت  القدمي  االإن�سان 

املعا�سر.
خيالية،  ولي�ست  حقيقية  �سخ�سية  قراقو�ص   •
�سلح  عهد  يف  م�سر  يف  وعـــادل  �ــســارم  ــر  وزي كــان 
قراقو�ص  االأ�ــســدي  الــديــن  بهاء  وا�سمه  الــديــن، 

بالرتكية تعني"الن�سر االأ�سود".
اجلوع  بها  يت�سبب  التي  الكيميائية  • التغيريات 
اليوم  طول  حزينا  جتعلك  اأن  املمكن  من  جل�سدك 

دون معرفتك لل�سبب. 
• اأطول رواية يف التاريخ عدد �سفحاتها اأكرث من 
نيويورك  يف  اخلدم  اأحد  كتبها  �سفحة،   15000
ن�سرها  يتم  مل  لكن   1927 و   1913 عامي  بني 

اأبدا.
من  مــاأخــوذة  عربي  اأ�سلها  "الكامريا"  كلمة   •
منها  يدخل  التي  ال�سغرية  الفتحة  وهي  الُقمرة، 

ال�سوء.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك 
على فريدة 
فوق فريدة 

الّمتهم جليدة

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�شاد�ض من �شهر ج�يلية
للواليات  كعملة  الدوالر  اختيار  ـ   1785

املتحدة باالإجماع.
اختبار  يف  ينجح  با�ستري  لوي  ـ   1885
م�ساب  طفل  على  الكلب  داء  �سد  لقاحه 

باملر�ص.
التي  املوؤ�س�سات  جميع  اإغــلق  ـ   1939

ميلكها يهود باأملانيا.
"للجريدة  عدد  اأول"  �سدور  ـ    1962

الر�سمية للدولة اجلزائرية".
جمهورية  قيام  عن  االإعـــلن  ـ   1966

ملوي وذلك بعد عامني من ا�ستقللها.
الربي. النقل  تاأميم  ـ   1967

عن  القمر  جزر  ا�ستقلل  اإعلن  ـ   1975
فرن�سا.

العداءة ح�سيبة بوملرقة حتقق  ـ   1991
الرقم القيا�سي الإفريقيا يف �سباق املايل يف  
4 د.20ث.79 جزء خلل �سباق اأو�سلو يف 

.  MOBiL /FiAA اإطار جائزة
اتفاقية  ـ م�سادقة اجلزائر على   1995

التنوع البيئي )البيولوجي(.
�سيدال  الــ�ــســيــدالين  املجمع  ـ   1998
املتحدة(  )اململكة  ويــلــكــوم  وغــل�ــســكــو- 
يوقعان بروتوكوال الإجناز م�سروع �سناعي 

الإنتاج الدواء يف اجلزائر.
تعلن  الدولية  االأوملبية  اللجنة  ـ   2005
عن اختيار مدينة لندن الحت�سان االألعاب 

االأوملبية ال�سيفية ل�سنة 2012.
اأر"  تي  اأ�ص  "اأو  ملنظمة  تقرير  ـ   2010
املرتبة  يف  اجلــزائــر  ي�سنف  االأمريكية 

الثالثة عامليا من حيث التقليد.
تطلق  الوطني  الــدفــاع  وزارة  ـ   2011
االأنــرتنــت   �سبكة  على  الر�سمي  موقعها 

MDN.Dz
ن�سبة  اأن  تعلن  الرتبية  وزارة  ـ   2011
�سهادة  امــتــحــان  يف  الــر�ــســمــيــة  الــنــجــاح 
االأعلى  هي   %  62.45 بلغت  البكالوريا 

منذ اال�ستقلل.
ِللرتبية  املتحدة  االأُمم  منظمة   -  2017
والعلم والثقافة )اليون�سكو( ُتدرج البلدة 
وامل�سجد  اخلــلــيــل  مــديــنــة  يف  الــقــدميــة 
العاملي  الــرتاث  قائمة  على  االإبراهيمي 
اأغلبية  اأن ح�سل على  املهدد باخلطر بعد 

اأ�سوات الدول امل�ساركة يف الت�سويت.
�سوكو  اأ�ساهارا  تعدم  اليابان   -  2018
على  ال�سارين  بغاز  للهجوم  املدبر  العقل 
وزعيم   ،1995 �سنة  طوكيو  اأنفاق  مرتو 

وموؤ�س�ص جماعة اأوم �سرنيكيو الدينية.
الباك�ستانية  العليا  املحكمة    -  2018
على  �سنوات  ِلع�سر  بال�سجن  حكما  ُت�سدر 
رئي�ص الوزراء االأ�سبق نواز �سريف وكذلك 
)�سنة  و�سهره  �سنوات(  )ِل�سبع  ابنته  على 
ال�سيا�سي  بالف�ساد  اإدانتهم  بعد  واحــدة( 

واالإداري.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي علوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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ـــــض  ـــــدو� ـــــن ع ـــــــــا  م ـــــــــا  م يل 

ي�شقى مــــا  ــب  ــع ــت ي مــــا  الــــزهــــر 

حكـــمة

الأرواح  ح������ي������اة  اهلل  ذك���������ر 
وال�������غ�������ف�������ل�������ة ع�������ن�������ه م�����وت�����ه�����ا

يدع�ين  اجلــزائــر  يف  �شيء  كل  ـ 
ال�شحك..اأفهمها  للت�شاوؤم..حتى 

وحدك؟
عبداحلق �شالمي خن�شلة

ي�شحك  كــي  م�شكني  ــري  ــزاي اجل
خري"  �شحكة  يجعلها  "ربي  يق�ل 
الــ�ــشــيء ما  ــرب  بـــاأن اخل الأنـــه يعلم 
افهمتها  ويــ��ــشــل..راين  بقال��ض 

وحدي!!.
ي�ما..من  تكرب  اأن  متنيت  هــل  ـ 
جانبي ندمت خلاطر هذي االأمنية 

ال�حيدة يل حتققت يف حياتي؟
�شربي عزو باتنة
كبري  عــالوة..زاد  لعمك  بالن�شبة 
وهـــذي االأمــنــيــة الــ�حــيــدة يل ما 

متنيتها�ض يف حياتي!؟.
اجلزائريني  بللي  حــا�ــض  راين  ـ 

�شيم�ت�ن ج�عا..االأيام املقبلة؟
عادل �شخري اأوالد جالل
االإح�شا�ض هذا يجيك بعد وجبة 
نعرف  الع�شاء..�شاتي  واّل  الغداء 

ن�شبة "الغبنال�جني" يف دمك!؟.
ـ �شمعت والعهدة على من قال يل..
اأن نهاية العامل قربت..راك م�جد 

روحك؟
حمزة بن عيفة ط�لقة
ال..م�جد را�شي..اإذا كان �شينفع 

الب�شرية؟!. 
دوالر  ملي�ن  يعط�ك  كــان  لــ�  ـ 
تخطر  دولة  اأي  اأق�شف  ويق�ل�لك 

يف بالك..اأيها تختار؟
عبدالعايل ب�حراز �شكيكدة
من  اأمــثــالــك  فيها  الــلــي  ــة  ــدول ال

املجانني؟!.

�ضورة م�ضحكة

كي تبدا 
ال�شخانة 

ت�شرب
 يف الرا�ض؟!
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بن �ستول.�ص

اأم البواقـي

احرتاق م�ضتودعني ونفوق
 رو�ش لالأغنام

وفاة �ضتيني بعد �ضقوطه 
من الطابق الرابع

متكنت ال�حدة الثان�ية للحماية 
املدنية بب�حامت من اإخماد حريق 
مبركز  ــام  ــن االأغ لرتبية  ـــراآب  م
بلدية ب�حامت، حيث مت ت�شجيل 
 25 بط�ل  م�شت�دعني  احـــرتاق 
مرت وعر�ض 14 مرت، اإ�شافة اإىل 
قارورات   04 تنب،  حزمة   150
روؤو�ــض   07 ونف�ق  الب�تان  غــاز 
اإنقاذ جممع �شكني  غنم، فيما مت 
حزمة   60 عن  ف�شال  وم�شت�دع 

تنب، و06 قنطار قمح، فيما يبقى 
ومتكنت  جمه�ال،  احلريق  �شبب 
املدنية  للحماية  القطاع  وحــدة 
اإخــمــاد  ــن  م العثمانية  بــــ�ادي 
حريق بيدر من التنب مب�شتة بالد 
العثمانية  وادي  ببلدية  ي��شف 
حيث مت ت�شجيل اإحرتاق ح�ايل 
اإنقاذ  مت  فيما  تنب،  حزمة   650
لرتبية  واإ�شطبل  جمــاور  م�شكن 

امل�ا�شي.

تدخلت ال�حدة الثان�ية للحماية 
لنقل  فــرجــيــ�ة  لــدائــرة  املــدنــيــة 
الرابع  الطابق  من  �شقط  �شخ�ض 
لبناية يف ط�ر االإجناز من العمارات 
لطريق  مقابل  املدعمة  الرتق�ية 
فرجي�ة،  ببلدية  الثقيل  الـــ�زن 
ويتعلق االأمر باملدع� )ب.�ض( 63 
االإ�شعافات  له  قدمت  حيث  �شنة، 
جناح  على  حت�يله  ومت  االأولــيــة 
حممد  م�شت�شفى  اإىل  الــ�ــشــرعــة 
وفاة  تبني  اأيــن  بفرجي�ة  مداحي 

املعني ح�شب الطبيب املعاين.

ووفاة فالح يف انقالب األة ح�شاد
الرئي�شية  الــ�حــدة  تدخلت  كما 
حادث  بعد  ميلة  املدنية  للحماية 
اأوالد  مب�شتة  ح�شاد  اآلــة  انقالب 
اأ�شفر  ببلدية ميلة، حيث  ب�حامة 
احلادث عن وفاة �شخ�ض )ح.ع( 63 
�شنة ومت حت�يله من طرف م�شالح 
احلماية املدنية اإىل م�شلحة حفظ 
اجلثث مب�شت�شفى االإخ�ة مغالوي.

قامت عنا�سر الفرقة املتنقلة لل�سرطة 
الق�سائية خن�سلة بو�سع حد ملروج  املوؤثرات 

العقلية، مع حجز اأزيد من 500 كب�سولة، بعد 
ا�ستغللها معلومات حول ن�ساط اأحد االأ�سخا�ص 

على م�ستوى م�سكنه بحي طريق العيزار الذي 
حوله اإىل مقر لتخزين وترويج املوؤثرات 

العقلية، حيث مت العثور على كمية معتربة من 
املواد ال�سيدالنية املوؤثرات العقلية ال�سبيهة 
باإجمايل يقدر بـ558 كب�سولة، ليتم توقيف 

امل�ستبه فيه وحتويله رفقة املحجوزات اإىل مقر 
الفرقة من اأجل ا�ستكمال اإجراءات التحقيق.

�سي الأورا�سي..
اليوم عيدنا �سار عيدين... والفرحة 
بدل  اجلــزائــريــني...  قــلــوب  عمت 
االأفق  ويف  ن�سرين...  ع�سنا  الن�سر 
اجلايني...  للأجيال  جديدة  اآمــال 
الزم نظلوا ورغم الفنت متوحدين...

hamzalaribi005@gmail.com

وجب الكالمح�ضيلة قيا�ضية من الوفيات مب�ضت�ضفى العلمــة

يف اليوم الذي حطت فيه الطائرة اجلزائرية 
التي زفت "رفات االأبطال" اإىل اأر�سهم بعد اأكرث 
من قرن ون�سف القرن من الغربة التقيت "�سرطيا 
قال  مبا�سرة  وال�سلم  التحية  وبعد  متقاعدا" 
وبعبارة تهتز لها الوجدان وتق�سعر لها االأبدان 
"خالك اليوم تقا�ص"، فا�ستغربت و�ساألته كيف؟ 
على  حتوم  وهي  الطائرة  منظر  بــاأن  فاأجابني 
يف  ترك  قد  باملقاتلت  حمرو�سة  الوطن  تراب 
قبل  قلبه  واأبكى  والعميق  الكبري  االأثــر  نف�سه 
املتقاعد"  "ال�سرطي  عينيه، حينها �سعرت وكاأن 
مل يتاأثر الأي م�سهد اأو منظر منذ �سنوات واأعوام 
اأمهم"  ح�سن  اإىل  "االأبناء  بعودة  تاأثر  مثلما 
واأدركت قيمة اأن يعود االأبطال اإىل وطنهم بعد 

قرن ون�سف القرن حتى واإن عادوا "رفات".
�سئنا اأم اأبينا، عيد اال�ستقلل الثامن واخلم�سني 
لي�ص ككل عيد، بل اإنه قد جعلنا ن�ست�سعر القيمة 
النظر  وبغ�ص  عظيم،  حدث  لذكرى  احلقيقية 
عن كونه العيد الذي نحتفل به بعيدا عن "تلك 
الع�سابة"  زمن  يف  متار�ص  كانت  التي  الطقو�ص 
بطل"  "مقاوما  وع�سرين  اأربع  ا�سرتجاع  اأن  اإال 
قد  ورمبا  العظيم،  احلدث  لهو  العدو  متحف  من 
رفات  ن�سرتجع  اأن  معنى  ا�ستيعاب  من  يتمكن  ال 
"االأبطال" اإال من اأدرك معنى مبداأ "اإكرام امليت 
دفنه"، فما يخالف اإكرام امليت بدفنه هو اإهانته 
ي�سعر  فلن  وبالتايل  رفــاتــه،  وعــر�ــص  بعر�سه 
بقيمة ا�سرتجاع اجلماجم اإال من اأدرك فظاعة 
التعدي على حرمة امليت فكيف من مات يف �سبيل 

الوطن؟
باحث  اأو�سحه  ما  وبح�سب  اأخــرى  جهة  من 
مت  جــرد  اآخــر  فــاإن  االأنرثوبوجليا  يف  جزائري 
املقاومني  جماجم  عدد  باأن  اأظهر  قد  به  القيام 
املتحف  يف  املحفوظة  اجلزائريني  وال�سهداء 
قدر  قــد  بباري�ص  الطبيعي  للتاريخ  الوطني 
قد  فرن�سا  اأن  يعني  ما  وهــذا  جمجمة  بـ536 
ال  مما   %5 حــوايل  ن�سبته  ما  اجلــزائــر  �سلمت 
زالت حتتفظ به، واإذا ما نظرنا اإىل االأمر بلغة 
"جماجم  ورمزية  قيمة  لنا  ف�ستت�سح  ــام  االأرق
لدى  اجلزائريني"  وال�سهداء  املقاومني  ورفــات 
هناك  كــانــت  اإذا  عما  النظر  وبغ�ص  فرن�سا، 
كان  اأو  ال�سر  يف  وفرن�سا  اجلزائر  بني  مفاو�سات 
االأمر يتعلق بعربون اإبداء ح�سن نية من فرن�سا 
باأن قيمة  5% تعني  ن�سبة  فاإن  اجتاه اجلزائر 
زال  ال  باأنه  وتعني  كبرية  اأبطالنا"  "جماجم 
100% من  ن�ستعيد  به كي  لنقوم  الكثري  اأمامنا 
رفات "اأجدادنا" والأن م�سافة امليل تبداأ بخطوة 
هذا  يف  رفــات   24 ا�سرتجاع  خطوة  نثمن  فاإننا 
نرفع  اأن  بنا  اجلدير  من  واإنه  بالذات،  التوقيت 
اأربعا  كانت  لو  حتى  اأبطالنا  بجماجم  روؤو�سنا 
كانت  من  اليوم  فجماجم  جمجمة،  وع�سرين 
باالأم�ص روؤ�سا قطعت و�سقطت من اأجل اأن يبقى 

راأ�ص الوطن مرفوعا.

بجماجمهم نرفع روؤو�ضنا

حمزه لعريبي

توقيف 5 اأ�ضخا�ش وحجز 
خمدرات مهلو�ضات

حجز 200 غرام من الكيف املعالج 
واأقرا�ش مهلو�ضة

االإطاحة مبروج املهلو�ضات وحجز 
اأزيد من 500 قر�ش خمدر

متكن عنا�سر االأمن بربيكة يف باتنـة، من 
توقيف �سابني يبلغان من العمر 19 و30 

�سنة حيث عرث بحوزتهما على 293 غرام من 
الكيف املعالج و18 قر�ص مهلو�ص، كما اأوقفت 

عنا�سر االأمن احل�سري الثاين بحي ك�سيدة، 03 
اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 27 و30 �سنة من 

بينهم م�سبوقني ق�سائيا كانوا على منت مركبة 
اأين عرث بحوزتهم على 200 قر�ص مهلو�ص 

وخنجر اإ�سافة اإىل مبلغ مايل يقدر بـ 16000 
دج وبعد ا�ستيفاء اإجراءات التحقيق مت تقدمي 

امل�ستبه بهم اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة.

متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف من توقيف 
�سخ�سني يحرتفان ن�ساط ترويج املخدرات 

واملوؤثرات العقلية و�سط املدينة، وحجزت اإثر 
ذلك 200غ من املخدرات )كيف معالج(  و305 

قر�ص مهلو�ص، ومتت العملية عقب ا�ستغلل 
معلومات تفيد باإقدام �سخ�سني على ترويج 

املخدرات واملوؤثرات العقلية بحي "يحياوي" 
و�سط مدينة �سطيف، حيث مت على الفور 

تعيني فوج مهمته تر�سد وتتبع امل�ستبه فيهما 
بعد اأن مت حتديد هويتهما ومقر اإقامتهما، مت 

بالتن�سيق مع النيابة املحلية ا�ست�سدار اإذن 
بتفتي�ص م�سكنهما الذي �سبط به ما يناهز الـ 

وكذا  مهلو�سا،  قر�سا  و305  املخدرات  من  200غ 
اأ�سلحة بي�ساء حمظورة "�سيف كبري وخنجر" 

باالإ�سافة اإىل مبلغ مايل قدره 16 مليون �سنتيم 
و300 اأورو بالعملة ال�سعبة تعترب من عائدات 

الرتويج.

متكنت اأول اأم�ض، م�شالح اأمن 
دائرة عني مليلة، من حجز 

مبلغ مايل من العملة االأجنبية 
بعد  العملية  ومتت  "اأورو"، 

معل�مات م�ؤكدة تفيد بت�اجد 
�شخ�ض باأحد فنادق مدينة عني 

مليلة يح�ز على اأوراق نقدية 
مزورة من العملة االأجنبية، 

ويتعلق االأمر ب�شخ�ض يبلغ من 
العمر 32 �شنة مقيم ب�الية 
ميلة، اأين مت العث�ر بح�زته 

على 29 ورقة مزورة من فئة 
اأورو   1450 بقيمة  اأورو   50

مزورة، و قطعتان �شغريتان من 
املخدرات، باالإ�شافة اإىل ثالث 

اأقرا�ض من احلب�ب املهل��شة 
ريف�تريل، كب�ش�لتني من 

دواء بريقابالني ذو خ�شائ�ض 
مهل��شة، ومبلغ مايل من العملة 

ال�طنية، هذا وقد مت متابعة 
ال�شاب بجرم  طرح اأوراق نقدية 

مزورة من العملة االأجنبية 
مزورة "اأورو" للتداول وحيازة 

املخدرات واحلب�ب املهل��شة.

املدنية  احلــمــايــة  فـــرق  متــكــنــت 
التعرف  بفرقة  مدعمة  العلمة 
ـــاذ يف االأمـــاكـــن الــ�عــرة  ـــق واالإن
الرئي�شية  ــدة  ــ�ح ــل ل ــتــابــعــة  ال
اإنقاذ  املدنية �شطيف من  للحماية 
�شنة   75 العمر  مــن  تبلغ  ـــراأة  ام

نقب  يف  �شق�ط  ــادث  ح ــر  اإث على 
ماء بدوار ب�جنادة بلدية القلتة 
مت  حيث  العلمة،  دائــرة  الزرقاء 
اإخراج ال�شحية �شاملة معافاة بعد 
�شاعة ون�شف من و�ش�ل النجدات، 
قطر  ذات  البئر  قناة  ــل  داخ من 

 40 حــ�ايل  عمق  على  �شم   40
مرتا، حيث مت نقلها اإىل م�شت�شفى 
بح�ش�ر  بالعلمة  �شروب  اخلثري 
الذي  بلكاتب  وايل �شطيف حممد 
اأثنى على جه�د احلماية املدنية.

توقيف مروجي 
"االأورو" املزور 

بعني مليلة

اإنقاذ عجوز �ضقطت يف نقب على عمق 40 مرت

�سجلــت م�سالــح م�ست�سفــى �سروب 
وفيــات  ح�سيلــة  بالعلمــة  اخلثــري 
قيا�سيــة بفريو�ص كورونــا مع نهاية 
 09 ت�سجيــل  مت  حيــث  االأ�سبــوع، 
مت  بينمــا  اخلمي�ــص،  يــوم  وفيــات 
ت�سجيل 06 وفيات يوم اجلمعة، فيما 
مت ت�سجيــل 04 وفيــات يوم ال�سبت، 
علمــا اأن اأغلــب الوفيــات تنحدر من 
بلدية العلمــة، مع وجود حاالت من 
بلديات بازر �سكرة والطاية، ويتاأخر 
االإعــلن عن ح�سيلــة الوفيات لدى 
تاأخــر  ب�سبــب  الوطنيــة  اللجنــة 
�ســدور نتائج التحاليــل التي جتري 
للتاأكــد مــن �سبــب الوفيــات، وخلل 

 26 االأ�سبــوع الفــارط مت ت�سجيــل 
وفــاة مب�ست�سفــى العلمة وهــي اأثقل 

ح�سيلة منذ بداية انت�سار الفريو�ص 
يف اجلزائر.
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