
م�ست�سفى �سليمان عمريات بعني امليلة

مت�س قطاع املوارد املائية وال�سحة وال�سكن 
و�سبكات الكهرباء والغاز

حوامل يف خطر
 ب�سبب غياب طبيبة 
خمت�سة يف التوليد

جت�سيد 37 م�سروعا 
مبناطق الظل 

يف تاوزيانت

�ص 05

�ص 05

�أغيثـــــــــــــــــــــونا..!!
ر�سني باملوؤ�س�سة العموميـة اال�ست�سفائية "�ساناتوريـوم"  خرج اأمـ�س الطاقــم الطبي من اأطباء وممُ

بباتنة عن �سمتهم ونظموا وقفة احتجاجية اأمام مديرية ال�سحة تعبريا عن غ�سبهم من طريقة ت�سيري 
اأزمة فريو�س كورونا من قبل ال�سلطات ال�سحية بالواليـة، وقال حمتجون اأن خدمة املري�س "على العني 

والرا�س" لكن لي�س يف مثل هكذا ظروف اأين بات العديد من املر�سى يفرت�سون االأر�س واأ�سبح اأغلب 
االأطباء يعملون فوق طاقتهم لتحويل جميع احلاالت امل�سابة وامل�ستبه فيها اإىل املوؤ�س�سة دون غريها من 

�س 04املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية االأخــرى... 

ريا�ضة
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ترتبع على م�ساحة 800 هكتار
 من اأ�سجار الأرز النادرة

بوزينــة

طالبوا بتوفري املاء والكهرباء 
وقنوات ال�سرف ال�سحي

و�سط تقاذف امل�سوؤوليات

غابة الزقاق بالرباع 
تنتظر الت�سنيف

 كمنطقة غابية حممية

قرية "تيجداد" تعي�ش 
على هام�ش التنمية

�سكان م�ستة "
واد لوعر" يغلقون 
مقر بلدية الق�سبات

معاناة متوا�سلة
 ل�سكان "عني الروى" 

مع اهرتاء الطرقات

اأم البواقي

خن�شـلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�شطيف

�ص 05

تفكيك �ش��بكة وطنية لتزوير �لعملة تقودها �مر�أة بخن�شلة ا�سرتجاع قطعتني اأثريتني من احلقبة الرومانية 
وحجز عتاد جد متطور لتزوير الأوراق النقدية

�ص 16

الطاقم الطبي بـ"�ضاناتوريوم" بباتنة يف وقفة احتجاجية

ا�ستياء الطاقم الطبي من طريقة ت�سيري اأزمة فريو�ص كورونا من قبل ال�سلطات ال�سحية بوالية باتنة

�سورة من االأر�سيف

جمهولون ي�سطون 
على العقــار باأم البواقي

ي�سهد "حي رقايزي" التابع اقليميا لدائرة 
عني امليلة �سطوا على عدد من االأرا�سي التي 

تعود ملكيتها للدولة، حيث قام جمهولون 
باالنطالق يف بناء االأر�سيات على م�ستوى 
الطريق املحاذي للطريق الرابط بني حي 

�س 05رقايزي وبلدية اأوالد قا�سم... 

تعود ملكية الأر�ض للدولة

�ص 08

خزينة الفريق تتدعم 
يف الأيام القادمة 

والإدارة تعد بت�سوية 
م�ساكل الدائنني 

اإحتاد تب�سة

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

�دخلوها... ب�سالم 
غرد الطري وابت�سمت اجلبال واهتزت الرتبة 

حتت اأقدام من حملوا عطرا من اجلنة خملوطا 
مباء املطر ورائحة الرمال، بكت االأم وزغردت 

البنت ووقف يف �سف طويل خرية الرجال حتى 
ت�سيع يف جنازة مهيبة رهيبة مثرية لكل م�ساعر 

الوطنية بقدر واإجالل.. رفات لي�ست ككل الرفات 
بل الآلئ من خرية قادة ال�سهامة والكرامة والعزة 
ممن اختاروا املوت وك�سروا قيود االإذالل.. وكان 

العيد باألف عيد ومل يعد فقط مرتبطا باال�ستقالل 
ويف عز اجلرح الح من االأفق نور الغد اجلديد املليء 

باالآمال، فهللت االأر�ص وهي ت�ستقبل اأبناءها بعد 
غياب وواغرتاب وطول ترحال. 

كعودة الطري اإىل م�سقط راأ�سه وبعد اأكرث من 
قرن ون�سف من الزمن عادت تلك "الروؤو�ص" التي 

حملت هم حترير بلد قدمت عمرها فداءا له، اإىل 
اأر�ص املليون ون�سف مليون �سهيد يف �سوق ولهفة، 

و�سيعت جنازة 24 �سهيدا ظلوا غرباء خارج اأر�ص 
الوطن الذي ت�سوق اإىل احت�سان رفاتهم �سوق 

االأم اإىل احت�سان طفلها.. فتزامن احلدث مع عيد 
اال�ستقالل الذي عاد اليوم على ال�سعب اجلزائري 

يحمل ر�سالة عظيمة ليذكره بت�سحية االأبطال 
الذين ظلوا �سواهد على ذاك الع�سر الغابر وعادوا 

اليوم لي�سهدوا مرة اأخرى على فرتة ح�سا�سة 
وكاأنهم يذكرون اأبناء جيل ما بعد اال�ستقالل اأن 

لال�ستقالل �سريبة وما عودة جماجمهم املنفية اإىل 
تلك الرتبة الغالية اإال تذكري لهم بقيمة بالدهم.

فالق�سية "اخلا�سة" التي ظلت معلقة طيلة 
عقود من الزمن قد حتولت اليوم اإىل ق�سية 

الدولة  "عاملية" حتمل ر�سالة دولية كتبت كلماتها 
اجلزائرية لتقول: "اأن اجلزائر ال ت�ستغني عن 
اأبناءها وعن اأبطالها و�ستلم �سملهم وت�ستعيدهم 
ولو بعد حني"، وان تعددت توجهاتهم واختلفت 

اأفكارهم ف�سيظلون اأبناء ال�سعب اجلزائري الذي 
خلد التاريخ بطوالته ومواقفه ال�سهمة واالأبية 

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، 

وان حاولت �سرذمة من اأ�سباه املواطنني تنغي�ص 
احلدث علينا ف�سنغ�ص النظرعن تلك املنغ�سات 
لن�ستقبل �سهداءنا ونرتحم على اأرواحهم بعيدا 

عن �سجيج ال�سيا�سة وبقلب رجل واحد �سنقول لهم 
ادخلوها ب�سالم �سنعتموه باأرواحكم.

                                                              غيضض من فيضض 
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رغم احلوادث املتكررة يف عديد النقاط غري املحرو�سة 
والتي كان اآخرها حادث ده�ص قطار ل�سيارة �سياحية اأم�ص 
يف نقطة "مركز بوزغاية" بحي ك�سيدة والتي تلتقي فيها 
ال�سكــة احلديدية بطريق عمومــي اإال اأن هناك جهات ال 
زالــت م�ستهرتة باأرواح ال�سائقــني، فمتى �ستعمم احلرا�سة 
على كل النقاط التي ميكن اأن ت�سكل خطرا على ال�سائقني 
خا�سة واأن االأمر لي�ص �سدفة اأو حادثا نادر الوقوع بل اإن 
االأمــر يتعلق بخطر يومي وبحــوادث يف اأية حلظة ولهذا 
فــال بد من وجــود حرا�ســة على جميــع النقــاط مبدينة 

باتنة.

بطاقة حمـــــــــر�ء

��ستهتار بالأرو�ح

auresbook
قال: ر�ضا تري

 )رئي�س املجل�س الوطني االقت�ضادي واالجتماعي(
االنهيار  عن  بعيد  اجلزائري  ..."االقت�ضاد 

ونتطلع لبناء اقت�ضاد الغد".
قلنا: يا راجل... ماال مازال ما بنيتو�ش؟

�إلغاء �سهادة �ل�سلبية من "كورونا"

طابع بريدي تخليد� لرفات �سهد�ء �ملقاومات �ل�سعبية

حملة على حملة

 �ل�سفاء من كورونا يعيد حا�ستي �ل�سم و�لذوق

ممنوع مل�س �لكعبة 

�لفريو�س ينقل عند ��ستن�ساق �لهو�ء

خارقا" بطال  لي�س  "قدوتي 

قال م�سوؤول بالديوان التون�سي لل�سياحة اإن ال�سلطات التون�سية حلد ال�ساعة مل تف�سل يف بنود الربوتكول ال�سحي الذي 
واأن  ال�سلطات اجلزائرية الوحيدة املخولة لفتح احلدود،  اإىل تون�ص، وهو بيد  ال�سياح اجلزائريني  يحدد �سروط دخول 
ال�سروط التي و�سعت يف وقت �سابق خا�سة املتعلقة باإجبارية جلب ال�سائح اجلزائري ل�سهادة ال�سلبية من "كورونا" قبل 

دخوله االأرا�سي التون�سية لي�ص مطروحة.

واالأ�سخا�ص  �سنة   16 دون  االأطفال  لفئة  موجهة  فنية  م�سابقة  والال�سلكية،  ال�سلكية  واملوا�سالت  الربيد  وزارة  اأطلقت 
البالغني الختيار اأف�سل ت�سميم طابع بريدي �سيتم اإ�سداره تخليدا ال�سرتجاع الدولة اجلزائرية لرفات الزعماء، �سهداء 

الثورات ال�سعبية مبنا�سبة الذكرى الـ 58 لعيدي اال�ستقالل وال�سباب.

�سنت �سبيحة اأم�ص عنا�سر الرقابة التجارية لوالية باتنة مرفقة بقوات من الدرك وال�سرطة، حملة وا�سعة على املحالت 
املختلفة على امتداد املمرات الرئي�سية حلملة، للوقوف على مدى تطبق الربوتوكول ال�سحي الذي اأقرته ال�سلطات العليا 
يف البالد الرامي حماية �سحة املواطنني وتفادي انت�سار فريو�ص كورونا، وبح�سب املعطيات االأولية من حملة 1 فقط، فاإنه 
مت ت�سجيل جتاوزات عديدة يف هذا ال�ساأن، فال تباعد اجتماعي وال معقمات عند املداخل و"ون�سف كمامة على الذقن"، هذا 
اأن مت االلتزام بها، كما يرتقب اإ�سدار قرارات �سارمة يف حقهم على غرار الغلق و�سحب ال�سجل ل�سبب عدة احرتام اإجراءات 

الوقاية ولي�ص ب�سبب املخالفات التجارية.

االإ�سابة  ال�سم والذوق ب�سبب  الذين فقدوا حا�ستي  االأ�سخا�ص  %90 من  باأن زهاء  اإيطالية جديدة  اأفادت درا�سة 
بعدما  وهذا  اأبدا،  ي�سرتدوها  مل   10% نحو  ولكن  �سهر،  غ�سون  يف  حت�سنوا  اأو  بالكامل  ا�ستعادوها  كورونا،  بفريو�ص 

ك�سفت درا�سات �سابقة اأن امل�سابون لن ي�سرتدوا احلا�سبتني اأبدا.

بح�سب وكالة االأنباء ال�سعودية فاإن الربوتكوالت ال�سحية على احلج هذا املو�سم �ست�سمل حظر مل�ص الكعبة وفر�ص م�سافة 
واملزدلفة  منة  دخول  �سيقت�سر  كما  ال�سعرية،  مرا�سم  خالل  واالأخــر  �سخ�ص  كل  بني  املرت  ون�سف  املرت  عن  تقل  ال  تباعد 

وعرفات على من يحملون ت�ساريح للحج و�سيكون لزاما على احلجاج واملنظمني و�سع كمامات.

وفقا لوكالة "رويرتز" نقال عن �سحيفة "نيويورك تاميز" االأمريكية، فاإن 239 عاملا من 32 دولة قدموا يف خطاب مفتوح 
للمنظمة يعتزمون ن�سره يف دورية علمية االأ�سبوع املقبل اأدلة تظهر اأن اجل�سيمات ال�سغرية من الفريو�ص يف الهواء قادرة 
على اإ�سابة االإن�سان عند ا�ستن�ساقه، م�سيفة اأن العلماء يدعون منظمة ال�سحة العاملية اإىل مراجعة اإر�ساداتها ال�سابقة 

التي قالت فيها العك�ص.

فاز الكاتب اجلزائري يو�سف بعلوج موؤخرا بقطر باملرتبة االأوىل مل�سابقة الق�سة الق�سرية لالأطفال 
"قدوتي لي�ص بطال خارقا"، وهو  اإبداعي بعنوان  عن �سرية الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، عن عمل 
التتويج الثاين لهذا املبدع بعد ح�سوله يف مايو املا�سي على الدرع الف�سي جلائزة قنرب الدولية الأدب 

الطفل بالعراق.

هــو عدد العمــال الذين يوظفهــم م�سنع احلجــار من خمتلف 
التخ�س�ســات، حيــث مت تقــدمي �سريــط وثائقــي يت�سمــن اأهــم 
اال�ستثمــارات التــي قام بها املركب، املتواجــد بوالية عنابة، يف 
اإطــار اإعادة تاأهيله ورفع مردوديتــه، بعد زيارة العمل التي قام 
بهــا وزير ال�سناعة فرحات اآيــت علي براهم اإىل مركب احلجار 

للحديد وال�سلب.
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لكل مقام مقال
ند�ء�ت ��ستغاثة و�حتجاجات؟!

�سهد القطاع ال�سحي خا�سة بعد ظهور وباء كورونا 
وانت�ساره ب�سكل مت�سارع بني املواطنني والعاملني يف ال�سحة 

نداءات ا�ستغاثة يومية لن�سر الوعي بني عامة ال�سعب 
غري املكرتثني ملا يحدث داخل م�سالح كوفيد 19 والتي 

ت�سهد اكتظاظا يفوق طاقة ا�ستيعاب امل�ست�سفيات ويتفوق 
على قدرة الطواقم الطبية ال�ستقبال احلاالت اجلديدة 
بينما امل�سابني القدامى يعانون يف ظل غياب اأ�سّرة كافية 
ورعاية طبية الزمة، يف حني هناك من يفرت�سون االأر�ص 

النعدام الو�سائل وهذا ما دفع بعمال القطاع ال�سحي 
اإىل االحتجاجات الإي�سال اأ�سواتهم اإىل امل�سوؤولني لعلهم 
تتطابق ت�سريحاتهم بكون الو�سع "حتت ال�سيطرة" مع 
ظروف متاأزمة تزيد من حجم املعاناة التي يتخبط فيها 

املر�سى وعمال ال�سحة بقدر مت�ساوي..
وافرتا�ص املر�سى لالأر�ص لي�ص باالأمر امل�ستجد على 
م�ستوى كثري من امل�ست�سفيات عرب كامل الرتاب الوطني 

زيادة عن غياب التكفل ال�سحي اأو تذبذبه خا�سة 
خالل ال�سنوات االأخرية مع ف�سائح ت�سريب فيديوهات 
تنقل واقعا مريرا ال يليق مبر�سى ال حول لهم وال قوة 
يف تخطي �سرورة بقائهم يف امل�ست�سفى للمتابعة وتلقي 

العالج، لكن اأن يعاين امل�سابني بوباء فريو�سي متنقل 
و�سريع العدوى متعلق باجلهاز التنف�سي من ذات الو�سع 
طرف  من  املراجعة  ي�ستحق  فاأمر  "املعروف" والكارثي 

الوزارة الو�سية وقبل اأن ننتقد اأداء عمال ال�سحة على 
اجلهات املعنية اأن توفر كل ما يلزم للعمل يف ظروف 

مالئمة وم�سجعة على االبتكار، ال اأن يدخل الطبيب اأو 
املمر�ص يف �سراع حماوالت تقدمي امل�ساعدات الالزمة 

للم�سابني اأو االحرتا�ص من العدوى التي اأثبت عدد 
امل�سابني من القطاع ال�سحي اأنها قريبة منهم واأنهم لي�سوا 

مباأمن منها..
ويف وقت خرجت م�ساعدات �سخمة منذ ظهور وباء 

كورونا من اجلزائر لدول العامل على اعتبار اأنها و�سلت 
اإىل حد "االكتفاء" كان هناك من يعرب عن احتجاجه 
وباأننا اأوىل بتلك املعدات الطبية والتجهيزات، ويبدو 
اأن "موجات الغ�سب" التي رافقت تلك امل�ساعدات كانت 
يف حملها ما دمنا مل ن�ستطع التكفل بعدد "حمدود" من 
امل�سابني مقارنة مع الدول االأكرث ت�سررا والتي �سجلت 

مر�سى باالآالف وا�ستطاعت تاأمني الرعاية الالزمة..
وال ميكن باأي حال اأن تتجاهل "احلكومة" نداءات 

عمال القطاع ال�سحي واحتجاجاتهم التي تن�سب كلها يف 
�سالح املر�سى وذات بعد اإن�ساين يتفوق على ذاك اجلزء 

ال�سئيل املتعلق بحاجاتهم ال�سخ�سية "امل�سروعة" والتي 
ال تخرج عن العمل يف "ظروف مالئمة"؟!.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة لي�ست ملن�ساأة 

يف منطقة "حرب" بل 
هي ماأخوذة من ثانوية 
عائ�سة مبدينة باتنة 
وهي تو�سح التخريب 
الذي طالها من طرف 

جمهولني ا�ستغلوا "فرتة 
احلجر" واقتحموا 
املوؤ�س�سة الأهداف 

جمهولة اأي�سا، واملوؤ�سف 
يف املو�سوع لي�ص التعدي 

على حرمة موؤ�س�سة 
بغر�ص ال�سرقة بل 

املوؤ�سف اأن يتم تخريبها 
بطريقة توحي وكاأن 

االأمر انتقام من "موؤ�س�سة 
تربوية" اأو انتقام من 

"العلم".

�سماح خميلي

ن�سخة �إلكرتونية جديدة لوز�رة �لدفاع
اأعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن اإطالق الن�سخة اجلديدة ملوقعها االإلكرتوين الر�سمي، وذلك مبنا�سبة 
واأ�سار  الوطنية،  ال�سيادة  وا�سرتجاع  اال�ستقالل  لعيد  واخلم�سني  الثامنة  للذكرى  املخلدة  االحتفاالت 
بيان للوزارة اإىل اأن موقعها االإلكرتوين �سي�سمح باالإطالع على اآخر امل�ستجدات والن�ساطات الع�سكرية 

خمتلفة ومتنوعة ومتعددة.



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

�دخلوها... ب�سالم 
غرد الطري وابت�سمت اجلبال واهتزت الرتبة 

حتت اأقدام من حملوا عطرا من اجلنة خملوطا 
مباء املطر ورائحة الرمال، بكت االأم وزغردت 

البنت ووقف يف �سف طويل خرية الرجال حتى 
ت�سيع يف جنازة مهيبة رهيبة مثرية لكل م�ساعر 

الوطنية بقدر واإجالل.. رفات لي�ست ككل الرفات 
بل الآلئ من خرية قادة ال�سهامة والكرامة والعزة 
ممن اختاروا املوت وك�سروا قيود االإذالل.. وكان 

العيد باألف عيد ومل يعد فقط مرتبطا باال�ستقالل 
ويف عز اجلرح الح من االأفق نور الغد اجلديد املليء 

باالآمال، فهللت االأر�ص وهي ت�ستقبل اأبناءها بعد 
غياب وواغرتاب وطول ترحال. 

كعودة الطري اإىل م�سقط راأ�سه وبعد اأكرث من 
قرن ون�سف من الزمن عادت تلك "الروؤو�ص" التي 

حملت هم حترير بلد قدمت عمرها فداءا له، اإىل 
اأر�ص املليون ون�سف مليون �سهيد يف �سوق ولهفة، 

و�سيعت جنازة 24 �سهيدا ظلوا غرباء خارج اأر�ص 
الوطن الذي ت�سوق اإىل احت�سان رفاتهم �سوق 

االأم اإىل احت�سان طفلها.. فتزامن احلدث مع عيد 
اال�ستقالل الذي عاد اليوم على ال�سعب اجلزائري 

يحمل ر�سالة عظيمة ليذكره بت�سحية االأبطال 
الذين ظلوا �سواهد على ذاك الع�سر الغابر وعادوا 

اليوم لي�سهدوا مرة اأخرى على فرتة ح�سا�سة 
وكاأنهم يذكرون اأبناء جيل ما بعد اال�ستقالل اأن 

لال�ستقالل �سريبة وما عودة جماجمهم املنفية اإىل 
تلك الرتبة الغالية اإال تذكري لهم بقيمة بالدهم.

فالق�سية "اخلا�سة" التي ظلت معلقة طيلة 
عقود من الزمن قد حتولت اليوم اإىل ق�سية 

الدولة  "عاملية" حتمل ر�سالة دولية كتبت كلماتها 
اجلزائرية لتقول: "اأن اجلزائر ال ت�ستغني عن 
اأبناءها وعن اأبطالها و�ستلم �سملهم وت�ستعيدهم 
ولو بعد حني"، وان تعددت توجهاتهم واختلفت 

اأفكارهم ف�سيظلون اأبناء ال�سعب اجلزائري الذي 
خلد التاريخ بطوالته ومواقفه ال�سهمة واالأبية 

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، 

وان حاولت �سرذمة من اأ�سباه املواطنني تنغي�ص 
احلدث علينا ف�سنغ�ص النظرعن تلك املنغ�سات 
لن�ستقبل �سهداءنا ونرتحم على اأرواحهم بعيدا 

عن �سجيج ال�سيا�سة وبقلب رجل واحد �سنقول لهم 
ادخلوها ب�سالم �سنعتموه باأرواحكم.

                                                              غيضض من فيضض 
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رغم احلوادث املتكررة يف عديد النقاط غري املحرو�سة 
والتي كان اآخرها حادث ده�ص قطار ل�سيارة �سياحية اأم�ص 
يف نقطة "مركز بوزغاية" بحي ك�سيدة والتي تلتقي فيها 
ال�سكــة احلديدية بطريق عمومــي اإال اأن هناك جهات ال 
زالــت م�ستهرتة باأرواح ال�سائقــني، فمتى �ستعمم احلرا�سة 
على كل النقاط التي ميكن اأن ت�سكل خطرا على ال�سائقني 
خا�سة واأن االأمر لي�ص �سدفة اأو حادثا نادر الوقوع بل اإن 
االأمــر يتعلق بخطر يومي وبحــوادث يف اأية حلظة ولهذا 
فــال بد من وجــود حرا�ســة على جميــع النقــاط مبدينة 

باتنة.

بطاقة حمـــــــــر�ء

��ستهتار بالأرو�ح

auresbook
قال: ر�ضا تري

 )رئي�س املجل�س الوطني االقت�ضادي واالجتماعي(
االنهيار  عن  بعيد  اجلزائري  ..."االقت�ضاد 

ونتطلع لبناء اقت�ضاد الغد".
قلنا: يا راجل... ماال مازال ما بنيتو�ش؟

�إلغاء �سهادة �ل�سلبية من "كورونا"

طابع بريدي تخليد� لرفات �سهد�ء �ملقاومات �ل�سعبية

حملة على حملة

 �ل�سفاء من كورونا يعيد حا�ستي �ل�سم و�لذوق

ممنوع مل�س �لكعبة 

�لفريو�س ينقل عند ��ستن�ساق �لهو�ء

خارقا" بطال  لي�س  "قدوتي 

قال م�سوؤول بالديوان التون�سي لل�سياحة اإن ال�سلطات التون�سية حلد ال�ساعة مل تف�سل يف بنود الربوتكول ال�سحي الذي 
واأن  ال�سلطات اجلزائرية الوحيدة املخولة لفتح احلدود،  اإىل تون�ص، وهو بيد  ال�سياح اجلزائريني  يحدد �سروط دخول 
ال�سروط التي و�سعت يف وقت �سابق خا�سة املتعلقة باإجبارية جلب ال�سائح اجلزائري ل�سهادة ال�سلبية من "كورونا" قبل 

دخوله االأرا�سي التون�سية لي�ص مطروحة.

واالأ�سخا�ص  �سنة   16 دون  االأطفال  لفئة  موجهة  فنية  م�سابقة  والال�سلكية،  ال�سلكية  واملوا�سالت  الربيد  وزارة  اأطلقت 
البالغني الختيار اأف�سل ت�سميم طابع بريدي �سيتم اإ�سداره تخليدا ال�سرتجاع الدولة اجلزائرية لرفات الزعماء، �سهداء 

الثورات ال�سعبية مبنا�سبة الذكرى الـ 58 لعيدي اال�ستقالل وال�سباب.

�سنت �سبيحة اأم�ص عنا�سر الرقابة التجارية لوالية باتنة مرفقة بقوات من الدرك وال�سرطة، حملة وا�سعة على املحالت 
املختلفة على امتداد املمرات الرئي�سية حلملة، للوقوف على مدى تطبق الربوتوكول ال�سحي الذي اأقرته ال�سلطات العليا 
يف البالد الرامي حماية �سحة املواطنني وتفادي انت�سار فريو�ص كورونا، وبح�سب املعطيات االأولية من حملة 1 فقط، فاإنه 
مت ت�سجيل جتاوزات عديدة يف هذا ال�ساأن، فال تباعد اجتماعي وال معقمات عند املداخل و"ون�سف كمامة على الذقن"، هذا 
اأن مت االلتزام بها، كما يرتقب اإ�سدار قرارات �سارمة يف حقهم على غرار الغلق و�سحب ال�سجل ل�سبب عدة احرتام اإجراءات 

الوقاية ولي�ص ب�سبب املخالفات التجارية.

االإ�سابة  ال�سم والذوق ب�سبب  الذين فقدوا حا�ستي  االأ�سخا�ص  %90 من  باأن زهاء  اإيطالية جديدة  اأفادت درا�سة 
بعدما  وهذا  اأبدا،  ي�سرتدوها  مل   10% نحو  ولكن  �سهر،  غ�سون  يف  حت�سنوا  اأو  بالكامل  ا�ستعادوها  كورونا،  بفريو�ص 

ك�سفت درا�سات �سابقة اأن امل�سابون لن ي�سرتدوا احلا�سبتني اأبدا.

بح�سب وكالة االأنباء ال�سعودية فاإن الربوتكوالت ال�سحية على احلج هذا املو�سم �ست�سمل حظر مل�ص الكعبة وفر�ص م�سافة 
واملزدلفة  منة  دخول  �سيقت�سر  كما  ال�سعرية،  مرا�سم  خالل  واالأخــر  �سخ�ص  كل  بني  املرت  ون�سف  املرت  عن  تقل  ال  تباعد 

وعرفات على من يحملون ت�ساريح للحج و�سيكون لزاما على احلجاج واملنظمني و�سع كمامات.

وفقا لوكالة "رويرتز" نقال عن �سحيفة "نيويورك تاميز" االأمريكية، فاإن 239 عاملا من 32 دولة قدموا يف خطاب مفتوح 
للمنظمة يعتزمون ن�سره يف دورية علمية االأ�سبوع املقبل اأدلة تظهر اأن اجل�سيمات ال�سغرية من الفريو�ص يف الهواء قادرة 
على اإ�سابة االإن�سان عند ا�ستن�ساقه، م�سيفة اأن العلماء يدعون منظمة ال�سحة العاملية اإىل مراجعة اإر�ساداتها ال�سابقة 

التي قالت فيها العك�ص.

فاز الكاتب اجلزائري يو�سف بعلوج موؤخرا بقطر باملرتبة االأوىل مل�سابقة الق�سة الق�سرية لالأطفال 
"قدوتي لي�ص بطال خارقا"، وهو  اإبداعي بعنوان  عن �سرية الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، عن عمل 
التتويج الثاين لهذا املبدع بعد ح�سوله يف مايو املا�سي على الدرع الف�سي جلائزة قنرب الدولية الأدب 

الطفل بالعراق.

هــو عدد العمــال الذين يوظفهــم م�سنع احلجــار من خمتلف 
التخ�س�ســات، حيــث مت تقــدمي �سريــط وثائقــي يت�سمــن اأهــم 
اال�ستثمــارات التــي قام بها املركب، املتواجــد بوالية عنابة، يف 
اإطــار اإعادة تاأهيله ورفع مردوديتــه، بعد زيارة العمل التي قام 
بهــا وزير ال�سناعة فرحات اآيــت علي براهم اإىل مركب احلجار 

للحديد وال�سلب.
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لكل مقام مقال
ند�ء�ت ��ستغاثة و�حتجاجات؟!

�سهد القطاع ال�سحي خا�سة بعد ظهور وباء كورونا 
وانت�ساره ب�سكل مت�سارع بني املواطنني والعاملني يف ال�سحة 

نداءات ا�ستغاثة يومية لن�سر الوعي بني عامة ال�سعب 
غري املكرتثني ملا يحدث داخل م�سالح كوفيد 19 والتي 

ت�سهد اكتظاظا يفوق طاقة ا�ستيعاب امل�ست�سفيات ويتفوق 
على قدرة الطواقم الطبية ال�ستقبال احلاالت اجلديدة 
بينما امل�سابني القدامى يعانون يف ظل غياب اأ�سّرة كافية 
ورعاية طبية الزمة، يف حني هناك من يفرت�سون االأر�ص 

النعدام الو�سائل وهذا ما دفع بعمال القطاع ال�سحي 
اإىل االحتجاجات الإي�سال اأ�سواتهم اإىل امل�سوؤولني لعلهم 
تتطابق ت�سريحاتهم بكون الو�سع "حتت ال�سيطرة" مع 
ظروف متاأزمة تزيد من حجم املعاناة التي يتخبط فيها 

املر�سى وعمال ال�سحة بقدر مت�ساوي..
وافرتا�ص املر�سى لالأر�ص لي�ص باالأمر امل�ستجد على 
م�ستوى كثري من امل�ست�سفيات عرب كامل الرتاب الوطني 

زيادة عن غياب التكفل ال�سحي اأو تذبذبه خا�سة 
خالل ال�سنوات االأخرية مع ف�سائح ت�سريب فيديوهات 
تنقل واقعا مريرا ال يليق مبر�سى ال حول لهم وال قوة 
يف تخطي �سرورة بقائهم يف امل�ست�سفى للمتابعة وتلقي 

العالج، لكن اأن يعاين امل�سابني بوباء فريو�سي متنقل 
و�سريع العدوى متعلق باجلهاز التنف�سي من ذات الو�سع 
طرف  من  املراجعة  ي�ستحق  فاأمر  "املعروف" والكارثي 

الوزارة الو�سية وقبل اأن ننتقد اأداء عمال ال�سحة على 
اجلهات املعنية اأن توفر كل ما يلزم للعمل يف ظروف 

مالئمة وم�سجعة على االبتكار، ال اأن يدخل الطبيب اأو 
املمر�ص يف �سراع حماوالت تقدمي امل�ساعدات الالزمة 

للم�سابني اأو االحرتا�ص من العدوى التي اأثبت عدد 
امل�سابني من القطاع ال�سحي اأنها قريبة منهم واأنهم لي�سوا 

مباأمن منها..
ويف وقت خرجت م�ساعدات �سخمة منذ ظهور وباء 

كورونا من اجلزائر لدول العامل على اعتبار اأنها و�سلت 
اإىل حد "االكتفاء" كان هناك من يعرب عن احتجاجه 
وباأننا اأوىل بتلك املعدات الطبية والتجهيزات، ويبدو 
اأن "موجات الغ�سب" التي رافقت تلك امل�ساعدات كانت 
يف حملها ما دمنا مل ن�ستطع التكفل بعدد "حمدود" من 
امل�سابني مقارنة مع الدول االأكرث ت�سررا والتي �سجلت 

مر�سى باالآالف وا�ستطاعت تاأمني الرعاية الالزمة..
وال ميكن باأي حال اأن تتجاهل "احلكومة" نداءات 

عمال القطاع ال�سحي واحتجاجاتهم التي تن�سب كلها يف 
�سالح املر�سى وذات بعد اإن�ساين يتفوق على ذاك اجلزء 

ال�سئيل املتعلق بحاجاتهم ال�سخ�سية "امل�سروعة" والتي 
ال تخرج عن العمل يف "ظروف مالئمة"؟!.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة لي�ست ملن�ساأة 

يف منطقة "حرب" بل 
هي ماأخوذة من ثانوية 
عائ�سة مبدينة باتنة 
وهي تو�سح التخريب 
الذي طالها من طرف 

جمهولني ا�ستغلوا "فرتة 
احلجر" واقتحموا 
املوؤ�س�سة الأهداف 

جمهولة اأي�سا، واملوؤ�سف 
يف املو�سوع لي�ص التعدي 

على حرمة موؤ�س�سة 
بغر�ص ال�سرقة بل 

املوؤ�سف اأن يتم تخريبها 
بطريقة توحي وكاأن 

االأمر انتقام من "موؤ�س�سة 
تربوية" اأو انتقام من 

"العلم".

�سماح خميلي

ن�سخة �إلكرتونية جديدة لوز�رة �لدفاع
اأعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن اإطالق الن�سخة اجلديدة ملوقعها االإلكرتوين الر�سمي، وذلك مبنا�سبة 
واأ�سار  الوطنية،  ال�سيادة  وا�سرتجاع  اال�ستقالل  لعيد  واخلم�سني  الثامنة  للذكرى  املخلدة  االحتفاالت 
بيان للوزارة اإىل اأن موقعها االإلكرتوين �سي�سمح باالإطالع على اآخر امل�ستجدات والن�ساطات الع�سكرية 

خمتلفة ومتنوعة ومتعددة.

خالل الـ24 �ساعة الأخرية

جديدة  اإ�سابة   463
و 7 وفيات و�سفاء

 392 حالة يف اجلزائر 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   463 جلت  �سمُ
جديدة  وفيات  و7  )كوفيد-19(  كورونا 
اجلزائر،  يف  االأخرية  �ساعة  الـ24  خالل 
اإىل  للم�سابني  االإجمايل   العدد  لريتفع 
16404، اأما عدد الوفيات فقد و�سل اإىل 

وفاة.  959
الر�سمي  الناطق  عنه  ك�سف  ما  وح�سب 
كورونا،  فــريو�ــس  ومتابعة  ر�سد  للجنة 
�سجلت  فــقــد  ـــــورار،  ف ــال  ــم ج ــور  ــت ــدك ال
العدد  لريفع  ال�سفاء  حالة  اجلزائر392 
11884 يف وقت يتواجد  اإىل  االإجمايل 

فيه 51 حالة داخل العناية املركزة.
و�سجلت والية اجلزائر العا�سمة اأرقاما 
اجلديدة،  االإ�ــســابــات  عــدد  يف  جنونية 
خالل  جديدة  اإ�سابة   50 اأح�ست  اأيــن 
االأربع وع�سرون �ساعة االأخرية، لتت�سدر 
لالإ�سابات  ت�سجيال  الواليات  اأكرث  قائمة 

اجلديدة
اأرقاما  البليدة  والية  �سجلت  جهتها،  من 
حالة   45 �سجلت  اأيــن  القلق  على  تبعث 
حالة،   44 بـــ  اجللفة  تتبعها  جــديــدة، 
لتليها والية �سطيف بـ 39 حالة جديدة. 
اإ�سابة   35 ب�سكرة  واليــة  اأح�ست،  كما 
جديدة،  تتبعها بومردا�س بـ 32 اإ�سابة، 

لتليها باتنة ووهران بـ 29 اإ�سابة،
اأ�سل   من  واليــة   12 ت�سجل  مل  حني  يف 
االإجمايل  العدد  عليها  املوزع  والية   48
اإ�ــســابــة جــديــدة خالل  اي  لــالإ�ــســابــات 
االأربع وع�سرون �ساعة االأخرية وفيما يلي 
الواليات  االإ�سابات اجلديدة على  توزيع 

امل�سجلة بها وعددها 36 والية:

ق. و

للحيلولة دون وقوع اأي فعل يخل بالأمن وال�سكينة

مبنا�سبة عيد ال�ستقالل وال�سباب

�سرعت حمكمة �سيدي احممد، اأم�س االثنني، 
يف حمــاكــمــة رجـــل االأعـــمـــال حمــيــي الــديــن 
طحكوت املتابع بعدة تهم ذات ال�سلة بالف�ساد 
و�سفقات  ومزايا  امتيازات  على  احل�سول  منها 

عمومية بطريقة خمالفة للت�سريع.
املحاكمة بطلب من  تاأجيل جل�سة  فبعد قرار 
يف  ال�سروع  مت  املا�سي،  االأربعاء  الدفاع  هيئة 
رهن  املتواجد  طحكوت  الدين  حميي  حماكمة 
احلب�س املوؤقت منذ �سهر يونيو من العام املا�سي 
رفقة اأع�ساء من عائلته بتهم تتعلق باال�ستفادة 

مــن امــتــيــازات منحت لــه مــن طــرف اإطـــارات 
ووزارة  اجلامعية  للخدمات  الوطني  بالديوان 
النقل يف الق�سية املتعلقة باخلدمات اجلامعية، 
والوكالة  ال�سناعة  بوزارة  اإطارات  طرف  ومن 
الوطنية لرتقية اال�ستثمار يف الق�سية املتعلقة 

ب�سركة "�سيما موتورز" التي ميلكها.
اإىل  اجلل�سة  قا�سي  ي�ستمع  اأن  املنتظر  ومن 
اأحمد  ال�سابقني  االأولـــني  الــوزيــريــن  اأقـــوال 
وزراء  اإىل  اإ�سافة  �سالل،  املالك  اأويحيى وعبد 

واإطارات متورطني يف هذه الق�سية.

�ست�ستفيد فئة املتقاعدين من معا�ساتها اعتبارا 
من  املمتدة  الفرتة  يف  القادم  �سبتمرب  �سهر  من 
كل  من  والع�سرين  ال�ساد�س  واإىل  ع�سر  ال�ساد�س 
ال�ساد�س  غاية  واىل  الع�سرين  من  بــدال  �سهر 
الرزنامة  باعتبارها  �سهر  كــل  مــن  والع�سرين 

املعمول بها حاليا.
ـــر العمل  ـــذي تــراأ�ــســه وزي تـــوج االجــتــمــاع ال
للربيد  ونظريه  االجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل 
وتكنولوجيات االإعالم واالت�سال ال�سهر املن�سرم، 
بقرار اأف�سى اإىل متديد اآجال الرزنامة اخلا�سة 
الفرتة  يف  لت�سبح  املتقاعدين  معا�سات  ب�سب 
والع�سرين  ال�ساد�س  اإىل  ع�سر  ال�ساد�س  املمتدة 
من كل �سهر من اأجل تخفيف حالة ال�سغط التي 
املنا�سبات  اأيام  خا�سة  الربيدية  املراكز  تعرفها 

الدينية مثل االأعياد و�سهر رم�سان.
وخالل  الطرفني  بــاأن  ر�سمية،  م�سادر  وقالت 
وح�سره  العمل  بــوزارة  انعقد  الــذي  االجتماع 
ال�سندوق  ومــديــر  بــريــد اجلــزائــر  ــام  ع مــديــر 

الوطني للتقاعد قد ن�سبا جلنة م�سرتكة يراأ�سها 
طرف  كل  عن  والع�سرنة  االآيل  ــالم  االإع مدير 
النهائية  االآليات  حتديد  اإىل  التو�سل  اأجل  من 
للدفع مع حتديد نهاية الثالثي الثالث من ال�سنة 

اجلارية اأي �سهر �سبتمرب.
الرزنامة  ومبوجب  فاإنه  املراجع،  ذات  وح�سب 
اجلديدة التي �ستطبق �سهر �سبتمرب القادم، فاإن 
الفئة التي تتقا�سى معا�سها يوم الع�سرين من كل 
 ،17 اأيام''16،  م�ستقبال  �ستتقا�ساه  فاإنها  �سهر 
18، 19 و20 ''من كل �سهر اأي على مدار خم�سة 

اأيام كاملة.
معا�سها  والع�سرين  الثاين  فئة  تتقا�سى  فيما 
�سهر،  كل  ــن  ''م و22   21  ،20  ،19 اأيام''18، 
معا�سها  والع�سرين  الرابع  فئة  تتقا�سى  فيما 
�سهر  كــل  مــن  و24''   23  ،22  ،20،21'' اأيـــام 
مطالبة  نف�سها  �ستجد  والع�سرين  ال�ساد�س  وفئة 
 ،23  ،22'' اأيام  الربيدية  املراكز  من  بالتقرب 

�سهر. كل  من  و26''   25  ،24

اأن  ال�سروري  لي�س من  اأنه   بوويد  بن  وقال 
يرتدي 100% من املواطنني القناع الواقي، 
فن�سبة من 70 اإىل 80 % تكفي، كما اأو�سح 
التاجي  الفريو�س  اإ�سابات  عدد  ارتفاع  اأن 
اأي�سا  م�س  االأخــرية  االأيــام  خالل  باجلزائر 
العديد من الدول عرب العامل، وهو ما اأكدته 
ك�سفت  لها،  بيان  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة 

فيه عن ارتفاع اإ�سابات كورونا عرب العامل،
اتخاذ  ال�سحة  وزيــر  نفى  اأخــرى،  جهة  من 
لت�سخي�س  ال�سكانري  ا�ستعمال  مبنع  ــرار  ق
واأو�سح  كورونا،  بفريو�س  االإ�سابة  حــاالت 
اأوىل يف ظل  كان يف مرحلة  اإليه  اللجوء  اأن 
�سي  بــي  بتقنية  الت�سخي�س  اأجــهــزة  غياب 
مراكز  عدد  و�سل  وملا  الواليات  معظم  يف  اآر 
الت�سخي�س االآن اإىل 30 مركزا من الطبيعي 

اأن يتم االعتماد عليها بدل ال�سكانري.
''حاليا ال توجد  اأنه  ال�سحة،  وزير  وك�سف 
اأي والية تخ�سع للحجر ال�سامل والكلي، واأن 
نطاق  عن  خارج  ال�سحي  احلجر  فر�س  قرار 
وزارة ال�سحة''. م�سيفا يف ال�سياق ذاته ''اأن 
باالأمر  لي�س  ال�سامل  ال�سحي  للحجر  اللجوء 
وال  اأجندتنا،  يف  لي�س  حاليا  وفر�سه  ال�سهل 
نتمنى اأن يكون هناك فر�س للحجر ال�سحي، 
اأو  لل�سعب  �سواء  ال�سهل  بالقرار  لي�س  الأنــه 

لالقت�ساد''.
واأكد وزير ال�سحة يف ذات ال�سياق اأنه ''اإذا 
دائرة  اأو  بلدية  اأي  او  والية  اإي  هناك  كان 
فيها حاالت اإ�سابة كبرية، �سنقوم وبالتن�سيق 
الكلي  احلجر  بفر�س  االأوىل  الــــوزارة  مــع 

عليها''.

احلجر الكلي قرار �سعب 

ال�سروع يف حماكمة رجل الأعمال
 حميي الدين طحكوت

رزنامة جديدة ل�سب معا�سات املتقاعدين 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  يعقد 
عمل  جل�سة  الثالثاء،  اليوم  تبون، 
ت�سم الوزير االأول واأع�ساء احلكومة 
الوطنية  اخلــطــة  ــداد  ــاإع ب املعنيني 

لالإنعا�س االقت�سادي واالجتماعي.
اأنه  اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  واأفــاد 
مناق�سة  اجلل�سة  هــذه  خــالل  �سيتم 
واالجتماعية  االقت�سادية  املقاربة 
لعر�سها  متهيدا  جوانبها  جميع  مــن 
عليها  للم�سادقة  الوزراء  جمل�س  على 

يف اجتماعه القادم.

وقعت يوم اأم�س االثنني، وزارة الرتبية الوطنية 
اإىل  تهدف  اتفاقية-اإطار  املجاهدين   ووزارة 
الوطنية  الذاكرة  على  املحافظة  يف  امل�ساهمة 
لتاريخنا  ال�سامية  ــادئ  ــب وامل القيم  وتر�سيخ 
الثالث،  التعليمية  املراحل  يف  املجيد  البطويل 
املعرفة  وترقية  وتو�سيع  ن�سر  خالل  من  وهــذا 
التاريخية املتعلقة بالذاكرة الوطنية يف الو�سط 

املدر�سي.
نقل  بيداغوجية  ودعم  تفعيل  اإىل  باالإ�سافة 
خالل  من  لالأجيال  والثقايف  التاريخي  املــوروث 
التوقيع  وجــاء  للقطاعني.  التابعة  املوؤ�س�سات 
الثامنة  للذكرى  املخلدة  االحــتــفــاالت  خــالل 
واخلم�سني لعيدي اال�ستقالل وال�سباب 5 جويلية 

.1962
ــيــة، حممد  ــوطــن ــة ال ــي ــرتب ــــر ال ـــارك وزي و�ـــس
املنظم  الوطني  االحتفاء  مرا�سم  يف  واجعوط، 
االثنني  اأم�س  �سباح  للمجاهد،  الوطني  باملتحف 

احلقوق،  وذوي  املجاهدين  وزيــر  اإ�ــســراف  حتت 
الطيب زيتوين.

الطاقم  ــن  م ــاء  اأعــ�ــس ــاالت  ــف ــت االح و�ـــســـارك 
احلكومي واأفراد من االأ�سرة الثورية واملجاهدين، 

وكان �سعار اليوم ''معا لبناء اجلزائر اجلديدة'' 
للفرقة  فنية  ا�ستعرا�سات  االحتفاء  ميز  وقد 
اأن�سطة  وكــذا  االإ�سالمية  للك�سافة  النحا�سية 

تاريخية وثقافية وفنية مواكبة للحدث.

اأم�س االثنني املدير العام لالأمن الوطني  اأعطى يوم 
�سارة  العمومي،  االأمن  مديرية  مبقر  اأوني�سي،  خليفة 
املرورية  للوقاية  الوطنية  للحملة  الر�سمي  االإطالق 
املظاهر  وحماربة  الع�سوائي  التوقف  خماطر  حول 
املركبات  �سواق  بع�س  طــرف  من  املرتكبة  ال�سلبية 
التي تت�سبب �سنويا يف اأ�سرار ب�سرية ومادية واإعاقة 

حركة ال�سري على الطرقات.
يف كلمته باملنا�سبة، �سدد املدير العام لالأمن الوطني، 
على �سرورة التنفيذ ال�سارم لقواعد قانون املرور مع 
باالعتماد  ال�سحي  احلجر  تدابري  بتطبيق  االلتزام 
الهدف  اأن  مذكرا  جمتمعية،  جوارية  مقاربة  على 
حماية  هو  االت�سالية  الن�ساطات  هذه  من  االأ�سمى 
االأ�سخا�س واملمتلكات وال�سهر على دعم جهود الدولة 
ال�سرطة  م�سالح  داعيا   ،19 كوفيد  انت�سار  من  للحد 
اإىل بذل كل ما بو�سعهم يف اإطار تنفيذ املهام املنوطة 
للحيلولة  امليدانية  اال�ستباقية  على  بالرتكيز  بهم، 
دون وقوع اأي فعل يخل باالأمن وال�سكينة، وباال�ستباق 
خالل  مــن  لل�سرطة،  الــوقــائــي  الـــدور  فعال  ينعك�س 
القانونية  االأطــر  ووفــق  املنا�سب  الوقت  يف  التدخل 

والتنظيمية ال�سارية املفعول.
امللتقى  خــالل  الوطني  لالأمن  العام  املدير  واأ�ــســاف 
التوجيهي الذي اأ�سرف على افتتاحه باملنا�سبة والذي 
يندرج �سمن فقرات احلملة الوطنية التوعوية حول 
ال�سنة  هذه  اأن  الع�سوائي،  التوقف  ونتائج  خماطر 
انت�سار  حماربة  خ�سو�سية  اال�سطياف  مو�سم  يعرف 

وباء كوفيد19.
واأو�سح اأي�سا، اأنه ويف ظل منع الرتدد على ال�سواطئ 
انت�سار  حجم  مــن  والتقلي�س  للحد  وقــائــي  كتدبري 
فريو�س كورونا، العائالت تعمد اإىل التنقالت البديلة 
يفر�س  ما  ال�سواطئ،  على  الرتدد  عو�س  املدن  داخل 

على م�سالح ال�سرطة ال�سهر على تطبيق القانون.
تعليمات  الــوطــنــي  لــالأمــن  الــعــام  املــديــر  ــه  وج كما 
املظاهر  كــل  حمــاربــة  على  فيها  يحثهم  للم�ساركني 
وتتعار�س  العام  الطريق  يف  ترتكب  التي  ال�سلبية 
لالأماكن  امل�سروع  غري  كاال�ستغالل  املــرور،  قانون  مع 
العمومية، الوقوف والتوقف املعيق واال�ستحواذ على 
اإىل ق�سايا ال  توؤول  االأر�سفة، وهي ت�سرفات  اأجزاء 

ميكن جتاوزها و�سرف النظر عنها.

مت ت�سليم مفاتيح �سكنات مبختلف ال�سيغ بعدد من 
واليات الوطن ، ياأتي هذا مبنا�سبة الذكرى الـ 58  

لعيد اال�ستقالل وال�سباب.
من  �سكنية  وحــدة   434 تــوزيــع  باملنا�سبة  ومت 
برج  ـــة  والي عــرب  مــنــاطــق  بــعــدة  ال�سيغ  خمتلف 
بوعريريج  وذلك و�سط فرحة كبرية للم�ستفيدين 
تزامنا مع اإحياء الذكرى الـ 58 لعيدي اال�ستقالل 

وال�سباب.
مبقر  اأ�سرف  التي  ال�سكنية  احل�سة  هذه  وتتوزع 
بها  اال�ستفادة  مــقــررات  منح  حفل  على  الــواليــة 
�سكنية  وحــدة   100 على  مالك  بن  حممد  الــوايل 
اأالإيجاري ببلدية عني ت�سرة و  من �سيغة العمومي 
برج  بلدية  من  بكل  مدعمة  ترقوية  وحدة   134
بوعريريج وبلدية العنا�سر، اإىل جانب 200 اإعانة 
 860 مفاتيح  ت�سليم  مت  كما  الريفي.  للبناء  مالية 
جيجل  بوالية  ال�سيغ  خمتلف  من  �سكنية  وحــدة 

و400 وحدة ب�سيغة ''عدل''. ومت باملنا�سبة ذاتها 
خمتلف  مــن  �سكنية  ــدة  وح  860 مفاتيح  ت�سليم 
ال�سيغ و90 مقرر ا�ستفادة من اإعانات البناء الريفي 

مل�ستحقيها على م�ستوى عدد من بلديات الوالية.
وتتمثل هذه ال�سكنات يف400 وحدة �سمن �سيغة 
ال�سكن  لتح�سني  الوطنية  للوكالة  باالإيجار  البيع 
ببلدية  �سالح  اأوالد  مبنطقة  ''عــدل''  تطويره  و 
بذات  املدعم  الرتقوي  �سيغة  من  و240  الطاهري 
ال�سيغة  ذات  مــن  اأخـــرى  وحـــدة  و130  املنطقة 
وحدة   90 وكذا  العوانة  ببلدية  تيميزار  مبنطقة 

من منط االجتماعي الت�ساهمي بذات املنطقة.
�سكنية  ح�سة  مفاتيح  ت�سليم  فتم  مبيلة  اأمـــا 
لتح�سني  الوطنية  للوكالة  باالإيجار  البيع  ب�سيغة 
وحدة   400 تت�سمن  ''عدل2''  وتطويره  ال�سكن 
منجزة على م�ستوى بلدية التالغمة اجلنوبية اإىل 

م�ستحقيها.
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 الإنعا�ش القت�سادي والجتماعي

توقيع اتفاقية بني وزارتي املجاهدين والرتبية
 للمحافظة على الذاكرة الوطنية

املدير العام لالأمن الوطني يدعو اإىل تقدمي 
خمطط وقائي ناجع �سد اإرهاب الطرقات

توزيع العديد من ال�سكنات مبختلف 
ال�سيغ عرب الوطن 

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

قال اإن املواطن �سبب ارتفاع الإ�سابات، بن بوزيد

بداية من �سهر �سبتمرب املقبل

مت تاأجيلها بطلب من هيئة الدفاع الأربعاء املا�سي

اأرجع  وزير ال�سحة عبد الرحمان بن بوزيد اأ�سباب ارتفاع وفيات الفريو�س يف اجلزائر اإىل عوامل 
عديدة من بينها عدم اللتزام بارتداء الأقنعة الواقية خ�سو�سا بال�سوارع .



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.

�س.ب

نا�سر. م

نا�سر. م

ح�سام.ق

بوزينــة

�أغيثـــــــــــــــــــــونا..!!

واملمر�سني  االأطـــبـــاء  مــن  الــعــديــد  اأجــمــــــــع 
يف  بباتنة  اال�ست�سفائية  العمومية  باملوؤ�س�سة 
الو�سع  اأن  نيــوز" على  "االأورا�ص  مع  حديثهم 
بامل�ست�سفى اأ�سبح خطري وال�سلطات مل تتحمل 
م�سوؤوليتها ومل تكن عند وعودها رغم ما قيل 
توجهـوا  الذين  الطبي  الطاقم  واأكــد  ويقال، 
اإىل مديرية ال�سحة "الغائب االأكرب" ح�سبهم 
مت  التي  االأزمة  خلية  �ساأن  �ساأنها  االأيام  هذه 
التي  الوبائية  الو�سعية  لت�سيري  تن�سيبها 
اأكــدوا  املعنيني،  ح�سب  اأثــر  اأي  لها  يظهر  مل 
ممتلئة  بامل�ست�سفـى   19 كوفــيد  م�سلحة  اأن 
تائهني  باتوا  املر�سى  من  والعديد  اآخرها  عن 
حتويل  �سبب  عن  مت�سائلني  االأ�ــســرة،  لغياب 
جميع احلاالت امل�ستبه فيها وحتى املوؤكدة اإىل 
املوؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية "�ساناتوريوم" 
اال�ست�سفائية  املــوؤ�ــســ�ــســات  مــن  غــريهــا  دون 
الوالية  بعا�سمة  االأمر  تعلق  �سواء  االأخــرى، 
اإىل  تطرقوا  فيما  لها،  املجاورة  البلديات  اأو 
ت�سريحات الوزير يف زيارته االأخرية للوالية 

والذي اأعطى حينها تعليمات حول فتح م�سالح 
حالة  يف   19 كوفيد  مر�سى  ال�ستقبال  اأخرى 
ربت  �سُ تعليماته  لكن  امل�ست�سفى  اأ�سّرة  امتالء 
من  تهرب  واجلميع  املعنيني  ح�سب  احلائط 
لوحدهم  الطبي  الطاقم  وتــرك  م�سوؤولياته 
وجها لوجه مع املر�سى الذين يتزايد عددهم 
جتــاوز  حيث  الآخـــر،  ــوم  ي مــن  خميف  ب�سكل 
وو�سل  بكثري  اال�ستيعابية  طاقته  امل�ست�سفى 

االأمر اإىل افرتا�ص املر�سى لالأر�ص.
الكثرية  املهام  اأن  قالوا  واملمر�سون  االأطبـاء 
التكفل  دون  حالت  عاتقهم  على  تقع  التي 
االأمثل باملر�سى يف ظل حظر بقاء اأي �سخ�ص 
اإىل جانب مري�سه، كل ذلك ح�سب ت�سريحات 
وحياتهم  �سحتهم  حــ�ــســاب  عــلــى  املــعــنــيــني 
اخلا�سة حيث اأن منهم من مل يزر عائلته منذ 
5 اأ�سـهر ومنهم من يتناول وجبة الع�ساء على 
يف  هــوؤالء  وي�سيف  �سباحا،  الثانية  ال�ساعة 
يطلبوا  مل  اأنهم  نيوز"  "االأورا�ص  مع  حديثهم 
امل�ستحيل ووقفتهم اليوم لي�ص من اأجل تلبية 

الدعــم  هو  همهم  كل  واإمنــا  �سخ�سية  مطالب 
مقبولة  خدمة  تقدمي  اأجل  من  اأ�سكاله  بكل 

للمري�ص.
االإ�سابات  ــاوز عــدد  يــاأتــي ذلــك يف وقــت جت
ــدة  ــوؤك امل ــواء  ــس � حــالــة   1000 بــالــفــريو�ــص 
بال�سكانري،  ت�سخي�سها  مت  التي  اأو  خمربيا 
ب�سكل  الوفيات  عــدد  ارتفع  الــذي  الوقت  يف 
حيث  ــرية،  االأخ االأيــام  خالل  وخطري  خميف 
يزال  ال  ذلــك  كــل  خ�سم  ويف  وفـــاة،   70 بلغ 
ا�ستهتار املواطنني م�ستمرا وال تزال العائالت 
ال�سباب  يــزال  واالأعــرا�ــص وال  ــراح  االأف تقيم 
الكثريون  يوا�سل  فيما  نهــار،  ليل  يجتمعون 
ب�ستى  ويحاولون  عنها  املُعلن  االأرقــام  تكذيب 
خطورة  بعدم  غريهم  اإقناع  املتاحة  الطرق 
غري،  ال  "كذبة"  جمرد  اأنــه  وحتى  الفريو�ص 
واأن  خطر  يف  اأنهم  الوالية  �سكان  يعلم  فمتى 
مدى  على  تتوقف  وعائالتهم  اأنف�سهم  حماية 
املتفق  الوقاية  بتدابري  والتزامهم  وعيهم 

عليها عامليا ؟؟.

ببلدية  الــواقــعــة  تيجداد  قــريــة  تعي�ص 
يف  تنمويا  تخلفا  باتنة،  واليــة  يف  بوزينة 
اهتمام  تنل  مل  فاملنطقة  املــجــاالت،  �ستى 
كرثة  ــم  رغ والــوالئــيــة  املحلية  ال�سلطات 
منا�سدات �سكانها، حيث ي�ستكي قاطنوها من 
ال�سروريات  من  تعترب  متطلبات  عدة  غياب 

االأ�سا�سية يف حياتهم اليومية.
ب�سرورة  تــيــجــداد  قــريــة  �سكان  وطــالــب 
اأجل التكفل بان�سغالهم  التدخل العاجل من 
املتمثل يف تهيئة طرقات القرية التي تتواجد 
يف و�سعية مزرية منذ �سنوات طويلة، خا�سة 

الطرقات الرئي�سية التي ت�سهد عدة انهيارات 
وت�سققات باالإ�سافة اإىل الطرق التي تربط 
حيث  الفالحية،  وامل�ستثمرات  القرية  بني 
تكرث  اأين  ال�ستاء  ف�سل  يف  معاناتهم  تــزداد 
اإىل  اأي�سا  تطرقوا  كما  ــربك  وال االأوحـــال 
م�سكلة انعدام االإنارة العمومية يف ال�سوارع، 
حقيقية  عزلة  يعي�سون  جعلهم  الذي  االأمر 
يف معظم املناطق وطالبوا ال�سلطات ب�سرورة 
العمومية  ــارة  االإن لتوفري  م�ساريع  ت�سجيل 
الظالم  عن  الناجمة  امل�ساكل  تفادي  ق�سد 

الدام�ص يف معظم مناطق القرية.

الــذي  ال�سكن  م�سكل  عــلــى   عــرجــوا  كــمــا 
القرى، حيث  الكثري من قاطني  ي�ستكي منه 
للبناء  الــدعــم  طالبي  قائمة  بـــاأن  قــالــوا 
ن�سبة  زيــادة  مع  �سنة  كل  يف  تــزداد  الريفي 
البلدية  اأن  غري  القرية،  اإىل  ال�سكان  عودة 
امل�سكل،  هذا  وعن  املطالب،  هذه  كل  تلبي  ال 
اأخرى  ح�س�ص  باإ�سافة  منهم  العديد  طالب 
ل�سكان القرية ق�سد ا�ستفادة عدد اأكرب من 
ال�سكان املحرومني من البناء الريفي خا�سة 

اأن القرية تعترب فالحية مائة باملائة.

نا�سد ع�سو جمل�ص االأمة ورئي�ص جمموعة 
ال�سينية  اجلزائرية  الربملانية  ال�سداقة 
جبايلية عيا�ص، الوزير االأول عبد العزيز 
جراد بالتدخل العاجل للوقوف على قطاع 
بوؤرة  اأ�سحت  التي  باتنة  بوالية  ال�سحة 
ــرية،  االأخ الفرتة  يف  كورونا  وبــاء  لتف�سي 
ال�سيناتور  ــان  ف عاجلة،  مرا�سلة  ووفـــق 
الو�سعية  يف  النظر  االأول  الــوزيــر  طالب 
بالوالية   19 كوفيد  مر�سى  بها  مير  التي 
�سواء  �ــســواء.  حــد  على  الطبي  والطاقم 
منها  عديدة  مبناطق  اأو  الوالية  بعا�سمة 
ــروانــة وغريها  بــريــكــة، م الــتــوتــة،  عــني 
ال  اأ�سبحت  التي  والبلديات  الــدوائــر  من 

عن  ــور  االأم وخرجت  الوباء  على  ت�سيطر 
التي  ال�سعيفة  االإمكانات  ب�سبب  نطاقها 
اأ�سا�سا  املتمثلة  املادية  �سواء  عليها  تتوفر 
يف الكوا�سف PCR اأو االإمكانات الب�سرية 
حيث اأ�سحت املراكز ال�سحية ال ت�ستوعب 
على  املتوافدين  املر�سى  من  الهائل  العدد 

املراكز ال�سحية.
ومتنى يف ذات ال�سياق ال�سيناتور جبايلية 
عاجلة  اإجــراءات  اتخاذ  االأول  الوزير  من 
التي  الــكــارثــة  على  والــوقــوف  و�ــســارمــة 
مناطق  جميع  يف  الطبية  املراكز  تعرفها 
الوالية، خ�سية من وقوع كارثة اإن�سانية ال 

حتمد عقباها.

الطاقم الطبي بـ"�ضاناتوريوم" بباتنة يف وقفة احتجاجية

طالبوا بتوفري املاء والكهرباء وقنوات ال�ضرف ال�ضحي قبل وقوع كارثة اإن�ضانية..
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الوالية  ــوايل  ل طلبا  ال�سكان  ــدم  وق
تلقت "االأورا�ص نيوز" ن�سخة منه، ق�سد 
ملا تتوفر  الغابة،  لهذه  اإعادة االعتبار 
�سياحية، على غرار  موؤهالت  من  عليه 
املحمية  االأرز  واأ�سجار  للمياه  منابع 
اإمكانيات  هناك  اأن  م�سيفني  عامليا، 
ت�ستدعي  باملنطقة  كبرية  ومــوؤهــالت 
التي  الطرقات  �سق  عرب  العزلة  فك 
املجاورة،  البلديات  وبني  بينها  تربط 
فطريق تق�سريت عّبد كليا  لكنه يبقى 
بعيد عن االأهداف املرجوة وطموحات 
اجناز  يف  ال�سروع  مت  فيما  املواطنني، 
طريق يربط بني بلدية الربــاع وبلدية 
تازولت مرورا بقرية تيفريا�سني والبور 
وغابة الزقاق ال�سهرية على م�سافة 23 
طريق  اجنــاز  يف  ال�سروع  مت  كما  كلم، 
 6 م�سافة  على  تبحريين  �سهل  الزقاق 

 250 من  اأكرث  على  يحتوي  الذي  كلم 
الرابط  الطريق  اجناز  واأي�سا  هكتـار 
ف�سالة  بني  ببلدية  بلقو  قرية  بني 
الزقاق وتينجذي  احلقانية ومنطقتي 
طريق  اجناز  وكذا  كلم   4 م�سافة  على 

بوزينة – معافة على م�سافة 24 كلم.
غابة  حتــويــل  املــواطــنــون  واقــــرتح 
عرب  غــابــيــة،  حمــمــيــة  اإىل  الـــزقـــاق 
بــرجمــة مــ�ــســروع �ــســق طــريــق ثيزي 
بثنوغي�ست ببلدية الرباع على م�سافة 
7 كلم وكذا اإجناز الطريق الرابط بني 
بلدية بني ف�سالة احلقانية و بلديــــة 
منطقة  عرب  بوزينة  ودائـــــرة  الربـاع 
مالو ابركان على م�سافة تقدر بـ7 كلم 
يف  ت�ساهـم  ورئي�سة  مهمة  طرق  وهي 
�سياحية  منطقة  الربـاع  منطقة  جعل 

بامتياز.

احتج اأم�ص، �سكان م�ستة واد لوعر ببلدية 
الق�سبات غرب والية باتنة، تنديدا برتدي 
املعنيون  وقام  باملنطقة،  املعي�سية  االأو�ساع 
بغلق مقر البلدية، مطالبني ب�سرورة توفري 
قريتهم  عن  تغيب  التي  احلياة  �سروريات 
املاء  توفري  ان�سغاالتهم  راأ�ــص  على  وياأتي 
ال�سروب وقنوات ال�سرف ال�سحي والكهرباء 
منحهم  �سرورة  على  �سددوا  فيما  الريفية، 

باإعانات ال�سكن الريفي.
تام  �سبه  الغياب  اإىل  املحتجون  وتطرق 
من  التدفق  �سعف  ب�سبب  ال�سروب  للماء 
قطر  �سغر  ب�سبب  بامل�ستة  الــربــط  مركز 
�سبكة  انعدام  اإىل  باالإ�سافة  املاء،  اأنابيب 
يعتمد  حيث  امل�ستة  يف  ال�سحي  ال�سرف 

القذرة،  املياه  ل�سرف  احلفر  على  ال�سكان 
وقال املحتجون اأن امل�سوؤولني املحليني اأكدوا 
الإجنــاز  متهيدا  درا�ــســة  ـــداد  اإع حــول  لهم 
امل�سروع وهو ما رف�سوه واأ�سروا على �سرورة 
من  املقابل  يف  العاجل،  اأقـــرب  يف  تــوفــريه 
الكهرباء  نق�ص  م�سكل  ال�سكان  طرح  ذلك 
االأجهزة  جعل  ما  املنازل  اأغلب  يف  الريفية 

الكهرومنزلية تتعر�ص للتلف.
واأكدوا من جانب اآخر باأنهم مل ي�ستفيدوا 
حيث  �سنوات  عدة  منذ  الريفي  ال�سكن  من 
الريفية  ال�سكنات  يف  حتقيق  بفتح  طالبوا 
واد  منطقة  قاطني  من  ح�سبهم  امل�سلوبة 
ال  الأ�سخا�ص  بـ"املحاباة"  وت�سليمها  لوعر 

ي�ستحقونها.

غابة �لزقاق بالرباع تنظر 
�لت�سنيف كمنطقة غابية حممية

قرية تيجد�د تعي�س على هام�س �لتنمية

�سكان م�ستة "و�د لوعر" يغلقون �سيناتور يطالب �لوزير �لأول بالتدخل �لعاجل لإنقاذ باتنة 
مقر بلدية �لق�سبــــات

وقفة  ونظمو�  �صمتهم  عن  بباتنة،  "�صاناتوريـوـم"  �ال�صت�صفائية  �لعموميـة  باملوؤ�ص�صة  ر�صني  وممُ �أطباء  من  �لطبي  �لطاقــم  �أمـ�س،  خرج 
�حتجاجية �أمام مديرية �ل�صحة، تعبري� عن غ�صبهم من طريقة ت�صيري �أزمة فريو�س كورونا من قبل �ل�صلطات �ل�صحية بالواليـة، وقال حمتجون 
�أن خدمة �ملري�س "على �لعني و�لر��س" لكن لي�س يف مثل هكذ� ظروف �أين بات �لعديد من �ملر�صى يفرت�صون �الأر�س و�أ�صبح �أغلب �الأطباء 

يعملون فوق طاقتهم لتحويل جميع �حلاالت �مل�صابة و�مل�صتبه فيها �إىل �ملوؤ�ص�صة دون غريها من �ملوؤ�ص�صات �ال�صت�صفائية �الأخــرى.

ترتبع على م�ساحة 800 هكتار من اأ�سجار الأرز النادرة

تنتظر غابة �لزقاق باإقليم بلدية الرباع يف والية باتنة، �لت�صنيف كمنطقة غابية حممية نظر� 
بـ  �أنو�ع �حليو�نات �لنادرة ناهيك على تربعها على م�صاحة تقدر  الحتو�ئها على خمتلف 

�لنادرة. �الأرز  �أ�صجار  من  هكتار   800

�سميحة. ع



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.

نوارة. ب

خن�شـــــلة

�شطيـــف

الن�ساء احلوامل  العديد من  عّبـر 
طبيبة  غياب  ب�سبب  تذمرهن  عن 
م�سلحة  م�ستوى  على  خمت�سة  
�سليمان  مبــ�ــســتــ�ــســفــى  ــد  ــي ــول ــت ال
مليلة،  عـــني  مبــديــنــة  عـــمـــريات 
حيث مت حتويل عدد من احلاالت 
التدخل  تتطلب  والتي  امل�ستعجلة 
اجلـــراحـــي ملــخــتــلــف املــوؤ�ــســ�ــســات 
مدينتي  مب�ست�سفى  اال�ست�سفائيــة 

عني فكرون وق�سنطينة.
 ياأتي ذلك بعد ت�سجيل غياب عدد 
من املناوبات الليلية اخلا�سة بق�سم 

االأمومة والطفولة مب�ست�سفى عني 
الفو�سى  من  حلالة  اأدى  ما  مليلة، 
داخل الق�سم الذي اأ�سحى غري قادر 
على ا�ستيعاب عدد الن�ساء املقبالت 
على الوالدة، هذا وقد �سجل عدد 
من االإ�سابات بفريو�ص كورونا على 
م�ستوى الطواقم الطبية مبختلف 
اأدى لتحويل  اأجنحة امل�ست�سفى ما 
ال�سحي  للحجر  االأطباء  من  عدد 
املنزيل، ما �ساهم يف تفاقم الو�سع 
وجود  مع  خا�سة  امل�ست�سفى  داخل 
اأزيد من 62 حالة اإ�سابة وم�ستبه 

داخل  كورونا  بفريو�ص  باإ�سابتها 
مبدينة  عمريا  �سليمان  م�ست�سفى 

عني مليلة.
ــارة فــقــد اأعــلــنــت مــوؤخــرا  ــس ــالإ�  ل
قدرة  عدم  على  امل�ست�سفى  اإدارة 
حاالت  ا�ستقبال  على  امل�ست�سفى 
اإ�سابة جديدة، مطالبني ب�سرورة 
ــة جـــديـــدة  ــي ــب فـــتـــح مــــراكــــز ط
ــى، وكـــذا رفع  ال�ــســتــقــبــال املــر�ــس
�سليمان  م�ست�سفى  على  ال�سغط 
عمريات التي اأ�سحى غري قادر على 

ا�ستيعاب حاالت جديدة.

ــرا  ــوؤخ م خن�سلــة  ــــة  والي تــ�ــســهــد 
بفريو�ص  االإ�ـــســـابـــات  عـــدد  تــزايــد 
فيها  م�ستبه  حــاالت  وتوافد  كورونا 
ال�سحية  املــوؤ�ــســ�ــســات  خمتلف  عــلــى 
واال�ست�سفائية ب�سكل �سبه يومي و�سط 
القطاع، حيث  منه  يعاين  �سغط كبري 
حالة   214 ح�سيلة  وكاآخر  �سجلت 
بعد اأن عرفت ا�ستقرارا ملحوظا قبل 
حالة   74 تتواجد  كما  قليلة  اأ�سابيع 
حتت العالج، منها 28 حالة مب�ست�سفى 
علي بو�سحابة  و23 حالة مب�ست�سفى 
عبد املجيد حيحي بقاي�ص و23 حالة 

مب�ست�سفى �سعدي معمر ب�س�سار.
ياأتي ذلك يف وقت اأثار مواطنون من 
�سكان  توافد  م�ساألة  الوالية  جنوب 
اإىل  املجاورة  ال�سحراوية  الواليات 
واليتهم ما زاد من تخوفهم من انت�سار 

الو�سعية  وتفاقم  امل�ستجد  الــوبــاء 
خن�سلة  والية  ت�سهد  حيث  الوبائية، 
توافد  ال�سيف  ف�سل  وخــالل  �سنويا 
القادمة  العائالت  من  كبرية  اأعــداد 
غرار  على  ال�سحراوية  الواليات  من 

واليتي ب�سكرة ووادي �سوف املجاورتني 
عن  بــعــيــدا  ال�سيف  عطلة  لق�ساء 
هذه  ت�سهدها  التي  املرتفعة  احلرارة 
منازل  كــراء  اإىل  واللجوء  املناطق، 
اأن  اإال  الــواليــة  بلديات  عديد  عــرب 

فر�ستها  التي  اال�ستثنائية  الو�سيعة 
خماوف  تثري  باتت  كــورونــا  جائحة 
املواطنني مع اإمكانية انت�سار الفريو�ص 
ــري نــتــيــجــة االخـــتـــالط  ــب بــ�ــســكــل ك
الواليتني  هاتني  اأن  علما  والتنقل 
االإ�سابات  عدد  يف  تزايدا  �سجلتا  قد 
التي جتاوزت ال 288 حالة بالوادي، 
دعــا  كــمــا  بــبــ�ــســكــرة  ــة  ــال ح و247 
خمت�سون ويف ذات ال�سياق اإىل تكثيف 
بهذا  والتح�س�ص  التوعية  حــمــالت 
الوافدين  املواطنني  وحتذير  ال�ساأن 
الو�سع  خطورة  من  اأخرى  واليات  من 
يــهــدد حــيــاتــهــم وحياة  بـــات  الــــذي 
اال�ستثنائية  الظروف  ب�سبب  غريهم 
باإجراءات  التقيد  �سرورة  مع  للبالد 

احلجر والتباعد االجتماعي.

معدل الإ�ضابات و�ضل اإىل 54 حالة يوميا

تقطن مناطق الظل ببلديتي عني احلجر وبيضضاء برج 

و�ضط تقاذف امل�ضوؤوليات

اأجرى خمرب التحاليل للك�سف عن 
فريو�ص كورونا بامل�ست�سفى اجلامعي 
�سعادنة عبد النور ب�سطيف خالل 
1226 حتليل  الفارط  �سهر جوان 
للك�سف عن الفريو�ص، حيث جاءت 
اإيجابية  التحاليل  هــذه  نتائج 
من  املئة  يف   55 بنحو  يتعلق  فيما 
يف  بها  التكفل  مت  والتي  احلــاالت 
ت�سجيل  مــع  اجلامعي  امل�ست�سفى 
املر�سى  بع�ص  م�ست  �سفاء  حاالت 
امل�سنني اأو الذين يعانون من اأمرا�ص 
امل�ست�سفى  غــادروا  والذين  مزمنة 

بعد تلقي العالج الالزم.
ــة  والي �سجلت  ـــــام  االأرق وبــلــغــة 
 684 جـــوان  �سهر  خــالل  �سطيف 
كورونا  بفريو�ص  مــوؤكــدة  اإ�سابة 
الفرتة  خــالل  اإ�سابة   371 منها 
على  وهــذا  جــوان  و30   20 مابني 
طرف  مــن  املقدمة  ـــام  االأرق �سوء 
ور�سد  ملتابعة  العلمية  اللجنة 
التابعة  كــورونــا  ــص  ــريو� ف تــطــور 
والية  اأن  علما  ال�سحة،  ـــوزارة  ل

االأ�ــســهــر  خـــالل  �سجلت  �سطيف 
الفريو�ص  الإنت�سار  االأوىل  الثالثة 
 598 نحو  ومــاي(  اأفريل  )مار�ص، 
اإ�سابة موؤكدة وهو ما يربز الزيادة 
منذ  االإ�سابات  عدد  يف  امللحوظة 
ــدل 22  ــع ــول �ــســهــر جــــوان مب ــل ح
اإ�سابة يوميا وهو اأكرب معدل على 

امل�ستوى الوطني.
ومنذ بداية �سهر جويلية اجلاري 
قيا�سية  ح�سيلة  الوالية  �سجلت 
يوميا  حالة   54 اإىل  و�سل  مبعدل 
وهو االأمر الذي دفع بوزير ال�سحة 
اإىل الوقوف ميدانيا على الو�سعية 
للوالية،  االأخـــرية  زيــارتــه  خــالل 
تقريرا  ــع  ــس و� قـــد  ــون  ــك ي حــيــث 
االأول  الوزير  طاولة  على  مف�سال 
املنا�سبة  القرارات  اإتخاذ  اأجل  من 
حيث  احلالية  الو�سعية  من  للحد 
املنتظر تطبيق خارطة طريق  من 
الفريو�ص  اإنت�سار  من  للحد  �سحية 
ال�سيما يف ظل  اإقرتاب حلول عيد 

االأ�سحى املبارك.

حممد  �ــســطــيــف  وايل  اأ�ـــســـرف 
بلكاتب على اإعطاء اإ�سارة انطالق 
القرى  عــديــد  لتزويد  االأ�ــســغــال 
احلجر  عــني  ببلديتي  واملــدا�ــســر 
�سمن  وامل�سنفة  بـــرج  وبــيــ�ــســاء 

مناطق الظل بالغاز الطبيعي.
اأعطى  بـــرج  بي�ساء  بــلــديــة  يف 
االأ�سغال  انــطــالق  ــارة  اإ�ــس الـــوايل 
عائلة    1400 يفوق  مــا  لتزويد 
ومدا�سر  قرى  على  موزعة  بالغاز 
اأوالد ثامن، �سالح بن اأحمد، اأوالد 
زيد، احل�سنني وذلك بتكلفة مالية 
فاقت 32 مليار �سنتيم من ميزانية 
احلجر  عني  بلدية  ويف  الــواليــة، 
انطالق  ـــارة  اإ�ـــس ــــوايل  ال ــى  ــط اأع
 2000 من  ــد  اأزي لربط  االأ�سغال 
بقرى  احليوية  املادة  بهذه  عائلة 
قا�سم،  اأوالد  �سبل،  اأوالد  وم�ساتي 

اأوالد  نــعــمــان،  اأوالد  خلــتــاتــلــة، 
اأوالد  حلــمــيــات،  خليفة،  �سيدي 
�سايح و�سيدي الاليف، وهو امل�سروع 
الوالية  الذي على عاتق ميزانية 
مليار   41 تــفــوق  مالية  بتكلفة 

�سنتيم.
ويف جميع النقاط التي زارها األح 
تعليمات  واأ�ــســدى  بلكاتب  الــوايل 
ملــوؤ�ــســ�ــســات االأ�ـــســـغـــال بــ�ــســرورة 
اأق�سى  اإىل  االإجنــاز  مدة  تقلي�ص 
من  ال�ساكنة  لتمكني  ممكنة  مدة 
اال�ستفادة من هذه املادة يف ال�ستاء 
الفر�سة  يــفــوت  مل  كما  ــادم،  ــق ال
ال�سهيد  مدر�سة  على  عــرج  حيث 
التي  قا�سم  بــاأوالد  رقايقي  النوي 
يف  الرتميمات  اأ�سغال  بها  جتــري 

اإطار التكفل مبناطق الظل.

الروى  عني  بلدية  �سكان  ي�ستكى 
ــة  والي ــن  م ال�سمالية  اجلــهــة  يف 
املــرتديــة  الو�سعية  مــن  �سطيف 
الرابط   75 رقم  الوطني  للطريق 
املار  �سقه  يف  وبجايــة  �سطيف  بني 
حتول  والــذي  الــروى  عني  ببلدية 
عدم  نتيجة  احلفر  ي�سبه  ما  اإىل 
رغم  الطريق  تهيئة  يف  الــ�ــســروع 
النداءات املتكررة من طرف ال�سكان 

واأ�سحاب املركبات منذ مدة.
ــاعــفــت مـــعـــانـــاة الــ�ــســكــان  وتــ�ــس
بـــاملـــدخـــل الــ�ــســرقــي والــغــربــي 
االأتربة  تطاير  نتيجة  للبلدية 
مع  تزامنا  يومية  ب�سفة  والغبار 
عن  ناهيك  ال�سيف  ف�سل  حلول 
املركبات  مــن  الطويلة  الطوابري 
امتعا�ص  ـــار  اأث الـــذي  ـــر  االأم ــو  وه
العديد  ي�سطر  حيث  ال�سائقني 

منهم االنتظار قرابة ن�سف �ساعة 
ال  مقطع  جتـــاوز  اأجـــل  مــن  كاملة 
�سكان  واأعـــرب  مــرت،   500 يتعدى 
عدم  من  امتعا�سهم  عن  البلدية 
الطريق  تعبيد  اأ�سغال  يف  ال�سروع 
والتي  ال�سحي  احلــجــر  فـــرتة  يف 
كانت منا�سبة للقيام باالأ�سغال دون 

تعطيل م�سالح املواطنني.
اأما م�سوؤولو فرع االأ�سغال العمومية 
ــكــال  االإ�ــس اأن  فــــريون  بــبــوقــاعــة 

ال�سطر  هــذا  اإ�ــســالح  يف  احلا�سل 
على  م�سوؤوليته  تقع  الطريق  من 
�سونلغاز وال�سبب يف  عاتق موؤ�س�سة 
با�سرت  املوؤ�س�سة  ذات  اأن  هو  ذلك 
الطبيعي  بــالــغــاز  للربط  اأ�ــســغــال 
لفائدة بع�ص املناطق حيث تنتظر 
نهاية  العمومية  االأ�سغال  مديرية 
اإ�سالح  يف  لل�سروع  االأ�سغال  هــذه 

هذا الطريق احليوي.

ال�سعبي  املــجــلــ�ــص  مــ�ــســالــح  ك�سفت 
عن  خن�سلة  لوالية  تاوزيانت  لبلدية 
امل�ساريع  عديد  جت�سيد  يف  ال�سروع 
التنموية اخلا�سة مبناطق الظل التي 
�سيتم  حيث  بالبلدية،  اإح�ساوؤها  مت 
من  عملية   37 جت�سيد  يف  الــ�ــســروع 
لل�سكان،  املعي�سي  االإطار  حت�سني  اجل 
قطاع  من  كل  �ستم�ص  امل�ساريع  هــذه 
الرتبية   قطاع  ــذا  وك املائية  املـــوارد 
على  ال�سبكات  خمتلف  وكذا  وال�سكن 

غرار الكهرباء والغاز.
مبنطقة  انطلقت  التنموية  امل�ساريع 
بــاملــاء  الــتــمــويــن  ب�سبكة  تــافــرنــت 
خالل  الــ�ــســروع  �سيتم  كما  الــ�ــســروب 
تهيئة  يف  الــقــادمــة  القليلة  االأيــــام 
خمتلف قاعات العالج بكل من منطقة 
كما  والطابية  معا�ص  واأوالد  كتيبة 
على  الــطــرق  خمتلف  تعبيد  �سيتم 
قرية  بــني  الــرابــطــة  الطريق  غــرار 
 3 م�سافة  على  وخ�سا�سرة  الطابية 

اجناز  العمالت  هــذه  و�ستعرف  كلم، 
العمومية  االإنـــارة  م�ساريع  خمتلفة 
باملاء  التموين  �سبكة  تو�سيع  وكــذا 
و�سكوم  ال�سرفة  مبنطقة  الــ�ــســروب 
للربط  عمليات  عــدة  اإىل  اإ�ــســافــة 
اغلب  عرب  الكهرباء  و  الغاز  ب�سبكتي 

التجمعات.
هذه العمليات مت متويلها من الغالف 
ــة  ـــذي ا�ــســتــفــادة مــنــه والي ـــايل ال امل
خن�سلة من �سندوق ال�سمان والت�سامن 

ال�سنة  نــهــايــة  املحلية  للجماعات 
و  العمليات  �ستتوا�سل  اأيــن  املا�سية، 
الظل  مناطق  خمتلف  عرب  امل�ساريع 
تاوزيانت  ببلدية  اإح�ساوؤها  مت  التي 
م�ستوى  على  منطقة   16 بلغت  والتي 
بها  التكفل  �سيتم  والــتــي  البلدية 
تقنية  تقارير  وفق  االأولويات  ح�سب 
التكفل  ليتم  منطقة  كل  الحتياحات 
بها من طرف امل�سالح الوالئية ح�سب 

االإمكانيات املادية املتاحة.

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 
انطالقها �سنة 2011.

ي�سهد "حي رقايزي" التابع 
اقليميا لدائرة عني مليلة، �سطو 

على عدد من االأرا�سي التي تعود 
ملكيتها للدولة، حيث قام جمهولون 

باالنطالق يف بناء االأر�سيات على 
م�ستوى الطريق املحاذي للطريق 
الرابط بني حي رقايزي وبلدية 

اأوالد قا�سم.
يف ذات ال�سياق، اأكدت م�سادر 

م�سوؤولة ببلدية عني مليلة، اأن عدد 
معترب من البناءات ال�سكنية مل يتم 

ت�سوية و�سعية اأرا�سيها بعد والتي 
ال تزال حمل نزاع بني القاطنني بها 
وامل�سالح املخت�سة مبديرية اأمالك 

الدولة، خا�سة واأن الع�سرات 
من املواطنني مل يتقدموا باإيداع 
طلبات الت�سوية، بل تعمد عدد 

منهم تو�سيع بتاءاتهم بطرق غري 
قانونية والتي تعد فو�سوية ما مل 
يتم ت�سويتها، ما �سيجرهم الأروقة 

العدالة، خا�سة مع اال�ستنزاف 
الغري عقالين لالأرا�سي مبختلف 

اأحياء مدينة عني مليلة والتي 
تعود ملكيتها للدولة.

حو�مل يف خطر ب�سبب غياب طبيبة يف �لتوليد

�أرقام كورونا يف �رتفــاع  بخن�سلة

جت�سيد 37 م�سروع مبناطق �لظل يف تاوزيانت

�إجر�ء 1226 حتليل للك�سف
 عن كورونا باملخرب �جلامعي

 3400 لربط  �سنتيم  مليار   73
عائلة بالغـــاز 

معاناة متو��سلة ل�سكان عني �لروى مع �هرت�ء �لطرقات

جمهولون ي�سطون 
على �لعقــار بحي 

رقايزي

حملياتالثالثاء  27  يونيو  2970/ 07  جويلية   2020 املوافق لـ 16  ذو القعدة 051441
م�ضت�ضفى �ضليمان عمريات بعني امليلة

فيما ت�ضهد توافدا للعائالت ال�ضحراوية هروبا من احلرارة املرتفعة

مت�ض قطاع املوارد املائية وال�ضحة وال�ضكن و�ضبكات الكهرباء والغاز

عني مليلـــة

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 
معاوية. �س

اأم البواقـــي

بن �ستول.�س بن �ستول.�س
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ح�ضب رئي�ض املجل�ض الوطني القت�ضادي والجتماعي

ح�سب تعليمات وزير التجارة:

وزير ال�سناعة يزور م�سنع احلجار

الوزارة  ن�سرته  الذي  البيان  وجاء يف 
موقع  ــرب  ع الــر�ــســمــي  ح�سابها  عــلــى 
اأنه  في�سبوك  االجتماعي  التوا�سل 
يف  رزيــق،  كمال  التجارة،  وزيــر  اأ�سدى 
اجتماع عقد اأول اأم�س بتقنية التحا�سر 
املدراء  و  اجلهويني  للمدراء  بعد،  عن 
الوالئيني تعليماته باإلزامية التطبيق 
االأول  الوزير  ال�سيد  لتعليمات  ال�سارم 
اخلا�سة  االجــراءات  كل  يخ�س  فيما 
كورونا  فريو�س  وبــاء  تف�سي  مبحاربة 

التي تخ�س قطاع التجارة.
وكــانــت احلــكــومــة قــد قـــررت متديد 
يف  املتخذة  املنزيل  احلجر  اإجـــراءات 
ــا، اإىل  ــورون اإطـــار حمــاربــة فــريو�ــس ك
غاية 13 جويلية 2020، والتي تن�س 
على رفع احلجر املنزيل الكامل عن 19 
الثامنة  ال�ساعة  من  وفر�سه  واليــة 
من  �سباحا  اخلام�سة  غاية  اإىل  ليال 
اليوم املوايل على 29 والية اأخرى، مع 

ت�سديد احرتام اجراءات الوقاية.

و يف هذا االطار، الزمت م�سالح وزارة 
مراقبة  عمليات  ــراء  ــاإج ب الــتــجــارة 
م�ستوى  على  التجارية  املحالت  لبع�س 
مرفوقة  وتكون  واالأ�ــســواق،  االأحياء 
اأجـــل الغلق  الــعــمــومــيــة، مــن  بــالــقــوة 
و�سحب  التجارية،  للمحالت  الفوري 
ال�سجل التجاري، وكذا عقوبات مالية، 

للقوانني  خمــالــف  �ــســلــوك  اأي  وردع 
والتنظيمات الـمعمول بها.

ويتعلق االأمر باإلزام التجار باالمتثال 
ال�سحية،  الــوقــايــة  لــربوتــوكــوالت 
وال�سيما فر�س ارتداء القناع والتباعد 
اإىل  يــدخــل  �سخ�س  الأي  اجلــ�ــســدي 

امل�ساحة التجارية.

العمومي  للقطاع  ال�سناعي  االإنتاج  عرف 
الف�سل  خالل  باملائة  7ر6  بن�سبة  تراجعا 
الفرتة  بنف�س  مقارنة   2020 ل�سنة  االأول 
الديوان  لدى  علم  ح�سبما   ،2019 ل�سنة 

الوطني لالإح�سائيات.
اأن  اإىل  ــــديــــوان  ال ــات   ــي ــط ــع م ــري  ــس ــ� وت
�سهد  العمومي  للقطاع  ال�سناعي  االإنــتــاج 
لل�سنة  االأوىل  ــر  ــه ــس اأ� ــة  ــالث ــث ال خـــالل 
قطاعات  اأغلبية  يف  انخفا�سا  اجلــاريــة 
الغذائية  ال�سناعات  با�ستثناء  الن�ساط 
زيادات  �سجلت  التي  املتنوعة  وال�سناعات 
 ( و  )+9ر5باملائة(  الــتــوايل  على  بلغت 
الطاقة  قطاع  �سجل  كما  +7ر51باملائة(، 
الف�سل  خالل  2ر1باملائة  بن�سبة  انخفا�سا 
االأول لل�سنة اجلارية ومقارنة بنف�س الفرتة 

من ال�سنة املا�سية، ح�سب امل�سدر ذاته .
وعــرفــت املــحــروقــات تــراجــعــا بــلــغ 3ر3 
ب  قــدر  انخفا�س  اإىل  اأ�سا�سا  عــاد  باملائة 
والغاز  اخلام  "النفط  فرع  يف  9ر3باملائة 
9ر11باملائة  بن�سبة  وانخفا�س  الطبيعي" 
فيما  الطبيعي"،  ــاز  ــغ ال "متييع  فـــرع  يف 
يف  انخفا�سا  واملحاجر  املناجم  فرع  �سجل 
هذا  ولوحظ  باملائة  8ر4  بن�سبة  االإنتاج 
التوجه اأ�سا�سا على م�ستوى فروع ا�ستخراج 
)-7ر1باملائة(  والــرمــل  ال�سل�سال  حجر 
ومعدن  )-7ر10باملائة(  امللح  وا�ستخراج 
وانخف�س  بــاملــائــة(،  )1ر25  الفو�سفات 
ل�سناعات  بالن�سبة  االإنتاج  م�ستوى  اأي�سا 
وامليكانيك  التعدين  و  ال�سلب  و  احلــديــد 

2ر38  بن�سبة  واالإلكرتونيك  والكهرباء 
عدد  يف  حم�سو�س  انخفا�س  جــراء  باملائة 
من الن�ساطات �سيما �سناعة املواد الو�سيطة 
والكهرباء  وامليكانيك  باحلديد  اخلا�سة 
)-40 باملائة( و�سناعة املواد اال�ستهالكية 
احلديدية )-5ر39 باملائة( واإنتاج وحتويل 

املعادن غري احلديدية )-8ر51باملائة(.
تراجعا  االأخرى  هي  البناء  مواد  و�سجلت 
اإىل  اأ�سا�سا  رجــع  )-5ر11باملائة(  هاما 
املائية  الروابط  فرع  يف  االإنتاج  انخفا�س 
البناء  ــواد  م و�سناعة  )-8ر12باملائة( 
و�سناعة  )-4ر7باملائة(  احلمراء  واملــواد 

الزجاج )-13باملائة(.
الكيميائية  ال�سناعات  �سجلت  جانبها  من 
غالبية  اأن  كما  باملائة  بن�سبة5  ا  انخفا�سً
بهذا  معنية  للقطاع  التابعة  االأنــ�ــســطــة 
الكيمياء  �سناعة  منها،  �سيما  الــتــوجــه، 
و�سناعة  )-6ر23(  االأ�سا�سية   الع�سوية 
الطالء )-8ر18باملائة( وت�سنيع املنتجات 
ال�سيدالنية )-9باملائة(، كما �سجل االإنتاج 
بن�سبة   �سلبًيا  تبايًنا  للن�سيج،  ال�سناعي 
االجتــاه  هــذا  ويف�سر  )-6ر14باملائة( 
بالذات بانخفا�س اإنتاج ال�سلع اال�ستهالكية 
عن  فــ�ــســال  )-9ر38باملائة(،  بن�سبة  
اخل�سب  �سناعة  يف  امل�سجل  االنخفا�س 
والورق بن�سبة  3ر23 باملائة، كما �سمل هذا 
االنخفا�س جميع االأن�سطة التابعة للقطاع، 
باملائة(   36 )-1ر  ــاث   االأث �سناعة  �سيما 

والنجارة العامة  )-7ر11باملائة(.

اأما االإنتاج يف �سناعات اجللود واالأحذية، 
فقد انخف�س بن�سبة 4ر20 باملائة ويتجلى 
م�ستوى  على  �سواء  حد  على  االجتــاه  هــذا 
وال�سلع  )-1ر18باملائة(  الو�سيطة   ال�سلع 

اال�ستهالكية )-1ر25 باملائة(.
ال�سناعة  مــوؤهــالت  حت�سني  ـــل  اأج ومـــن 
الوطنية وتنويع االإنتاج، اعتمدت احلكومة 
املتوقع"،  االقت�سادي  "التجديد  اإطــار  يف 
�سيا�سة اقت�سادية جديدة، �ستتمحور ب�سكل 
للحوكمة  جديد  منط  تبني  حول  اأ�سا�سي 
للموؤ�س�سة  حديثة  واإدارة  االقت�سادية، 
ال�سناعية  الفروع  تطوير  و  االقت�سادية، 
وتثمني  االإنتاج  م�ستويات  وزيادة  الواعدة، 

املوارد الطبيعية للبالد.
ي�سمل، على وجه اخل�سو�س، تطهري  وهذا 
وخلق  باال�ستثمار،  املتعلق  القانوين  االإطار 
العقار  وتخ�سي�س  منا�سب  اأعــمــال  مناخ 
هذا  ويف  املنتج،  لال�ستثمار  االقــتــ�ــســادي 
العزيز  عبد  االأول  للوزير  �سبق  ال�سدد 
املا�سي  مار�س  �سهر  مطلع  يف  اأكــد  ان  جــراد 
على هام�س حفل تن�سيب الرئي�س اجلديد 
للمجل�س الوطني االقت�سادي و االجتماعي 
املرجعي  ـــار  االإط ت�سكل  الــروؤيــة  هــذه  اأن 
ملخطط  احلــكــومــة  لتج�سيد  العملياتي 
اأ�سعار  تــراجــع  مــواجــهــة  ــل  اج مــن  عملها 
الت�سيري والتجهيز،  النفط، وتر�سيد نفقات 
وتطوير  متنوع،  القت�ساد  م�ستدمي  وتعزيز 
املوؤ�س�سة  وحمــركــه  احلقيقي  االقت�ساد 

الوطنية، اخلالقة للرثوة.

االقت�سادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  اأكــد 
االقت�ساد  اأن  اأم�س،  تري،  ر�سا  واالجتماعي 
اإىل  ويحتاج  �سعوبات  يواجه  اجلــزائــري 
االنهيار،  عــن  بعيد  لكنه  هيكلي  اإ�ــســالح 
يف  تتمثل  م�ساحله  مهمة  اأن  اإىل  م�سريا 
على  مبني  متني  وطني  الغد  اقت�ساد  بناء 
اأربع دعائم اأ�سا�سية هي خلق موؤ�س�سات ذات 
اال�ستقرار  وحتقيق  اجتماعي  خدمي  بعد 
ال�سناعات  بع�س  موقع  واإعــادة  الوظيفي 
املجل�س  اأن  تري  قــال  كما  االإ�سرتاتيجية، 
اعتبار  على  املناف�سة  مبجل�س  اهتمام  يويل 
اأن اجلزائر ت�سعى �سمن روؤيتها االقت�سادية 
الت�سنيع وفق معايري  اإىل م�سار  العودة  اإىل 

دولية الأن ذلك �سي�سمح بو�سع حد لالحتكار 
وخف�س  التكاليف  تقليل  على  وي�ساعد 
وتناف�سية  النوعية  وحت�سني  ــعــار  االأ�ــس
جرى  عمل  هناك  اأن  اإىل  م�سريا  املنتوج، 
االقت�ساد  يف  الهيكلية  االإ�سالحات  لتنفيذ 
منها  الفريو�س  تف�سي  فرتة  خالل  الوطني 

بالتن�سيق  اال�ستثمار  مناخ  حت�سني  �سروط 
مت- كما  ال�سناعة،  ووزارة  احلكومة  مع 
درا�ــســة حــول ترقية  اإعـــداد  تــري-  ي�سيف 
االنتقال  جانب  اإىل  االإح�سائي  النظام 
وكذا  املــواطــن  �سلوك  حيث  مــن  الطاقوي 

م�سري القطاع العمومي غري املنتج.
اجلزائر  اأن  تري  اأو�ــســح  اأخـــرى،  جهة  من 
جمال  يف  �سنة  ع�سرين  ملــدة  تاأخر  �سجلت 
املجل�س  اأن  اإىل  م�سريا  االإدارة،  رقمنة 
غ�سون  يف  بالكامل  اإدارتـــه  رقمنة  ب�سدد 
لبقية  قاطرة  ليكون  القادمة  اأ�سهر  ثالثة 
كوجهة  اجلزائر  �سورة  ولتح�سني  االإدارات 

ا�ستثمارية واعدة.

وجه وزير التجارة، كمال رزيق، للمدراء اجلهويني واملدراء الولئيني تعليمات بالزامية التطبيق ال�سارم 
لتعليمات ال�سيد الوزير الأول فيما يخ�س الإجراءات اخلا�سة مبحاربة تف�سي وباء كوفيد-19، ح�سب ما اأفاد به 

اأول اأم�س بيان للوزارة.

الرحمن  عــرب  ال�سحة  وزيـــر  اأعــطــى 
لل�سروع  �سارمة  تعليمات  بــوزبــد  بــن 
املنظم  التنفيذي  املر�سوم  اإعـــداد  يف 
املكمالت  وت�سنيع  وا�سترياد  لت�سويق 
خطريا  ــا  رواج عرفت  التي  الغذائية 
خـــالل الــ�ــســنــوات االأخـــــرية واإقــبــاال 
تدخل  دون  املواطنني  طرف  من  كبريا 
وزارتي ال�سحة والتجارة ب�سبب الفراغ 
ت�سويق  بفو�سى  �سمح  الــذي  القانوين 

هذه االأخرية.  
و�سدد الوزير خالل اللقاء الذي جمعه 
موؤخرا  اخلوا�س  ال�سيادلة  نقابة  مع 
امل�سرتكة  اللجان  كل  بعث  اإعــادة  على 
الإيجاد  االجتماعيني،  ال�سركاء  مــع 
حلول م�ستعجلة للم�ساكل التي يتخبط 
ـــح مثلو  واأو�ـــس مــنــخــرطــوهــم.  فــيــهــا 
النقابة اأن هذا اللقاء جاء بعد توقف 
املكلفة  للجان  اأ�ــســهــر   6 حـــوايل  دام 
يطلق  مــا  اأو  االأدويــــة  وفــرة  مبتابعة 
اللجان  وكذلك  اليقظة،  خلية  عليها 
التي كانت تعكف على اإعداد الن�سو�س 
ال�سحة  بقانون  اخلا�سة  التطبيقية 
18/11 بالنظر اإىل اأهميتها يف تنظيم 

ال�سيدلة  وقطاع  ككل  ال�سحة  قطاع 
ب�سفة خا�سة، على غرار تلك املتعلقة 
ال�سيدالنية  املوؤ�س�سات  وعمل  باإن�ساء 
اإ�سافة  وتوزيع،  وا�سترياد  �سناعة  من 
اخلا�سة  التطبيقية  الن�سو�س  اىل 
اللجان  وعمل  العقلية  املوؤثرات  مبلف 
وال�سيديل  ــة،  ــي ــن ــوط وال الــوالئــيــة 
املكمالت  مــلــف  ـــذ  اأخ وقـــد  املــ�ــســاعــد. 

الغذائية وقتا بالنظر الأهميته.
الــنــ�ــس  اىل  ـــاع   ـــم ـــت االج وتـــطـــرق 
الغذائية  باملكمالت  اخلا�س  التطبيقي 
التنظيم   ح�سب  تعرف  اأ�سبحت  التي 
فــو�ــســى يف الــتــ�ــســويــق واال�ــســتــهــالك 
و�سائل  يف  لــهــا  ــار  ــه ــس االإ� طــريــق  ــن  ع
واملواقع  كالتلفزيون  الثقيلة  االإعــالم 
االإلكرتونية، علما اأن هذا امللف ي�سيف، 
كــان حمــل درا�ــســة مــن طــرف النقابة 
الوطنية لل�سيادلة اخلوا�س يف العديد 
هناك  كانت  كما  الدرا�سية،  االأيــام  من 
ال�سحة  وزارة  مع  م�سرتكة  ور�سة عمل 
طريقة  حــول  تنظيمي  ن�س  الإعـــداد 
املكمالت  ت�سنيع  اأو  وا�سترياد  ت�سويق 

الغذائية.

�سرع وزير ال�سناعة، فرحات اآيت علي، اأم�س، يف زيارة عمل اإىل والية عنابة مرفوقا باملدير 
العام ملجمع اإميتال طارق بو�سالمة.

و�سيخ�س�س وزير ال�سناعة زيارته التي �ستدوم يومني، ملجمع احلديد وال�سلب �سيدار احلجار 
وموؤ�س�سة "فريوفيال".

وا�ستاأنف مركب احلجار العمل يوم 15 جوان املا�سي بعد عطلة ا�ستثنائية دامت ثالثة اأ�سهر 
يف اإطار التدابري املتخذة من طرف الدولة للوقاية من جائحة كورونا.

املدراء اجلهويون ملزمون بالتطبيق ال�سارم لالإجراءات 
اخلا�سة بقطاع التجارة

تراجع انتاج القطاع ال�سناعي العمومي بن�سبة 6.7 باملائة 

القت�ساد اجلزائري يواجه �سعوبات لكنه بعيد عن النهيار

وزارة ال�سحة ترا�سل وزارة التجارة 
بخ�سو�ش تقنني �سوق املكمالت الغذائية

اإقت�سادالثالثاء  27  يونيو  2970/ 07  جويلية   2020 املوافق لـ 16  ذو القعدة 061441
قررت وزارة ال�سحة بتعلميات من احلكومة تقنني �سوق املكمالت الغذائية من خالل اإعداد 

مر�سوم تنظيمي ينظم ت�سويقها وا�ستريادها خا�سة بعد الإقبال الكبري للمواطنني على 
تناول هذه الأخرية والفو�سى امل�سجلة يف ت�سويقها وا�ستهالكها عن طريق الإ�سهار لها يف 
و�سائل الإعالم الثقيلة كالتلفزيون واملواقع الإلكرتونية بالرغم من خطورة هذه الأخرية التي 

قد ت�سبب ت�سممات خطرية تنتج عن ال�ستهالك املفرط لها.

اأ�سعار النفط ترتفع

تباينت اأ�سعار النفط اأم�س، اإذ ارتفع خام برنت، مدعوما ب�سح االإمدادات، بينما نزلت 
العقود االآجلة خلام القيا�س االأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط نتيجة للمخاوف من اأن 

تكبح زيادة االإ�سابات بفريو�س كورونا الطلب يف الواليات املتحدة.
زاد برنت 41 �سنتا مبا يعادل واحدا باملئة اإىل 43.21 دوالر للربميل بحلول ال�ساعة 
انخف�س  حني  يف  املا�سي،  االأ�سبوع  باملئة   4.3 �سعد  بعدما  اجلزائر  بتوقيت   07:34

اخلام االأمريكي اأربعة �سنتات اأو 0.1 باملئة عن �سعر الت�سوية ال�سابق يوم اخلمي�س.



البحث عن
 "ثقاللت املال"...

 حني يختلط اجل�شع 
بحب املغامرة 

ــاء  �ـــســـاركـــت الـــعـــ�ـــســـرات مـــن الــنــ�ــس
يف  اأم�س،  غزة،  قطاع  يف  الفل�سطينيات 
االإ�سرائيلية  ال�سم  وقفة، رف�سا خلطة 
الغربية  ال�سفة  مــن  وا�سعة  الأجـــزاء 

املحتلة.
ورفعت امل�ساركات يف الوقفة، التي نظمها 
الفل�سطينية،  للمراأة  الــعــام  االحتـــاد 
بالتعاون مع املراكز الن�سوية، اأمام معرب 
القطاع،  �سمايل  "اإيرز"،  حانون  بيت 
االأعالم الفل�سطينية، اإىل جانب الفتات 
مواجهة  يف  الوحدة  اأهمية  على  توؤكد 
قرار ال�سم، حيث قالت نادية اأبو نحلة، 
مدير طاقم �سوؤون املراأة يف قطاع غزة 
)موؤ�س�سة اأهلية( اإن هذه الوقفة تاأتي 
للهيمنة  ورف�سا  القرن،  ل�سفقة  رف�سا 
الفل�سطيني،  امل�سروع  على  االأمريكية 
متابعة: "نقول اليوم: ال لالحتالل، وال 
للتغّول  وال  االإ�سرائيلي،  ال�سم  ل�سيا�سة 
امل�سروعة"،  الفل�سطينية  احلقوق  على 
عن  يــتــنــازل  ــن  ل ال�سعب  اأن  م�سيفة 
الفل�سطينية،  االأرا�سي  من  واحد  �سرب 
اال�ستيطان  اإنــهــاء  بــ�ــســرورة  وطالبت 

واالحتالل، واإزالة كافة امل�ستوطنات.
غور  منطقة  �سم  اإ�سرائيل  وتعتزم 
بال�سفة  امل�ستوطنات  وجميع  االأردن 

الغربية املحتلة ل�سيادتها، وهو ما يعادل 
نحو 30 باملئة من م�ساحة ال�سفة.

احلكومة  ت�سرع  اأن  املــقــرر  مــن  وكــان 
االإ�سرائيلية يف عملية ال�سم، يف االأول 
اأي  لكن مل ي�سدر  من جويلية اجلــاري، 
لهذا املخطط  ال�ساأن، ورف�سا  قرار بهذا 
منذ  الفل�سطينيون  ينظم  االإ�سرائيلي، 
�سعبية  فعاليات  املا�سي،  جــوان  مطلع 

وجماهريية يف ال�سفة وقطاع غزة.

اأعلنت وزارة الداخلية االأملانية، اأم�س، 
قرارها عدم اإجراء درا�سة حتمل ا�سم 
ال�سرطة"،  لدى  العن�سري  "التنميط 
اأو�ست بها املفو�سية االأوروبية ملناه�سة 

العن�سرية والتع�سب يف البالد.
"دويت�سه  االأملـــاين  التلفزيون  ونقل 
الداخلية  وزير  اإن  املتحدث  عن  فيله" 
الدرا�سة غري  اأن  زيهوفر قوله  هور�ست 
منطقية، مو�سحا املتحدث اأنه ال قوانني 
االحتادية  للحكومة  التابعة  ال�سرطة 
ال�سلة  ذات  والتعليمات  املرا�سيم  وال 
ت�سمح مبثل هذه املعاملة غري املتكافئة 
من  ــوادث  ح اأي  اأن  ــد  واأك لالأ�سخا�س، 
ا�ستثنائية  حـــوادث  هــي  القبيل  هــذا 
يعطوا  لن  اأنهم  زيهوفر  واأكــد  حم�سة، 
كما  الدرا�سة  هذه  مثل  باإجراء  تكليفًا 
ملناه�سة  االأوروبــيــة  املفو�سية  اأو�ست 

العن�سرية والتع�سب. 
ووزارة  ــيــة  ــداخــل ال وزارة  وكـــانـــت 
املا�سي  جــوان  مطلع  يف  در�ستا  العدل 
نظرة  الإعـــداد  الدرا�سة  هــذه  اإجـــراء 

فيما  العن�سرية،  مو�سوع  عــن  عامة 
ملناه�سة  ــة  ــي االأوروب املفو�سية  كانت 
يف  اأو�ــســت  قد  والتع�سب،  العن�سرية 
باإجراء  اأملانيا  عن  ال�سنوي  تقريرها 

الدرا�سة.
العدل  وزارة  با�سم  متحدث  ورفــ�ــس 
التعليق على ما قررته وزارة الداخلية، 
لكنه اأ�سار اإىل ت�سريح �سابق �سادر عن 
نظر  وجهة  "من  فيه:  قالت  ـــوزارة  ال
التنميط  درا�سة عن  فاإن  العدل،  وزارة 
احلكومة  مــ�ــســتــوى  عــلــى  الــعــنــ�ــســري، 
ــي خطوة  ـــات، ه ـــوالي وال االحتـــاديـــة 
موثقة  معلومات  اإىل  للو�سول  مهمة 
بناء  النقا�س  ثــم  ومــن  الــظــاهــرة  عــن 
م�سادة  تدابري  اتخاذ  ب�ساأن  ذلك  على 

حمتملة".
لدى  العن�سري  بالتنميط  واملق�سود 
ال�سرطة، هو تعر�س اأ�سخا�س للتفتي�س 
من قبل ال�سرطة ب�سبب لون ب�سرتهم اأو 
لون �سعرهم اأو اأي مظهر خارجي اآخر، 

ودون وجود �سبب حمدد لهذا.

�أملانيا توقف در��سة عن "�لعن�سرية" 
لدى �ل�سرطة

ن�ساء يرف�سن خطة �ل�سم �لإ�سر�ئيلية بغزة
اأو�ضت بها املفو�ضية الأوروبية ملناهضضة العن�ضرية والتع�ضب يف البالد

خالل وقفة نّظمها الحتاد العام للمراأة الفل�ضطينية بالتعاون مع املراكز الن�ضوية

ق.د

ق.د

ق.د

املئات نددوا ببيع احلكومات الأوروبية الأ�ضلحة لل�ضعودية والإمارات

لندن،  الربيطانية  العا�سمة  �سهدت 
اأمــ�ــص، مــظــاهــرة مــنــددة بــاحلــرب على 
اليمن، و�سد الدول االأوروبية التي تبيع 

االأ�سلحة لل�سعودية واالإمارات.
واجتمع املئات اأمام مبنى هيئة االإذاعة 
اإىل مبنى  ليتوجهوا بعدها  الربيطانية، 
املتظاهرون  رفع  حيث  الـــوزراء،  رئا�سة 
عليها:  كتب  والفتات  اليمنية،  االأعــالم 
"اأنقذوا  اليمن"  اأجـــل  مــن  "العدالة 
"اأوقفوا  االإمارات"،  "قاطعوا  اليمن"، 
املــتــظــاهــرون،  وطـــالـــب  ال�سعودية"، 
الربيطانية  احلكومة  الكلمات،  خــالل 
وحكومات االحتاد االأوروبي، بوقف بيع 

االأ�سلحة لل�سعودية واالإمارات.
وتــزامــنــت املــظــاهــرة مــع اأخـــرى اأمــام 
مبنى  )قــرب  الربيطاين  الربملان  مبنى 
�سارك  حيث  العن�سرية،  �سد  احلكومة( 
حملة  يف  العن�سرية  �سد  املتظاهرون 
املتظاهرون �سد  اأطلقها  التي  امل�ساعدات 

احلرب على اليمن.

ويعاين اليمن حرًبا م�ستمرة بني القوات 
جماعة  وم�سلحي  للحكومة  املــوالــيــة 
احلوثي، امل�سيطرين على عدة حمافظات 

بينها العا�سمة �سنعاء منذ عام 2014.
حتالف  يــدعــم   ،2015 مــار�ــص  ومــنــذ 
ــري عـــربـــي، بـــقـــيـــادة اجلــــارة  ــك ــس ــ� ع
للحكومة  املوالية  الــقــوات  ال�سعودية، 
من  املدعومني  احلوثيني،  �سد  اليمنية 

من  مينيون،  م�سوؤولون  ويوجه  اإيـــران، 
بدعم  ــالإمــارات  ل اتهامات  الآخـــر،  حــني 
ال�سلطة  اإطــار  خــارج  م�سلحة  ت�سكيالت 
مناطق  يف  �سراعات  وتغذية  ال�سرعية، 
حمافظات  خا�سة  البالد،  من  متفرقة 
)جنوب(،  و�سبوة  �سقطرى،  اأرخــبــيــل 

وتعز، االأمر الذي تنفيه اأبوظبي.

مظاهرة ر�ف�سة للحرب يف �ليمن بلندن

ق.د

ح�ضل على 67 مقعدا من اأ�ضل 151

الدميقراطي  االحتــاد  حزب  متّكن 
االنتخابات  يف  الفوز  من  الكرواتي، 
البالد  يف  جـــرت  الــتــي  الــربملــانــيــة 

االأحد.
ـــت جلـــنـــة االنـــتـــخـــابـــات  ـــن ـــل واأع
االحتاد  ح�سول  اأم�س،  الكرواتية، 
اأندريه  يتزعمه  الذي  الدميقراطي 
مقعدا   67 عــلــى  بلينكوفيت�س، 
مقعد،   151 اأ�ــســل  مــن  الــربملــان  يف 
م�سيفة اللجنة يف بيان، اأنه مت فرز 
91 باملئة من �سناديق االقرتاع، واأن 
االأ�سوات املفرزة تظهر فوز االحتاد 

الدميقراطي.
و�سكر بلينكوفيت�س كافة املواطنني 
االقرتاع،  عملية  يف  �ساركوا  الذين 
مبينا اأن ال�سعب اختار تقدم كرواتيا 
مزيدا  �سيبذل  اأنه  موؤكدا  ونه�ستها، 

من اجلهود لتطوير بالده اأكرث.
حتالف  ح�سل  اآخــــر،  جــانــب  ــن  م
"Restart" املكون من 7 اأحزاب، 

على 41 مقعدا.
كرواتيا  يف  الناخبني  عــدد  ويبلغ 
األفا و481 ناخبا،  3 ماليني و859 
اآالف   7 يف  باأ�سواتهم  اأدلــوا  حيث 

مركٍز انتخابي يف عموم البالد.
االأحدث  الع�سو  كرواتيا،  اأن  يذكر 
ت�سهد  ـــــــــي،  االأوروب االحتــــــاد  يف 

انتخابات برملانية كل 4 اأعوام.

حزب �لحتاد 
�لدميقر�طي يفوز 

يف �لنتخابات 
بكرو�تيا

ق.د

بروتوكواًل  اأم�ص،  ال�سعودية،  اأعلنت 
للعام  "حمدود"  حــج  ملــو�ــســم  �سحًيا 
داخل  من  حجاج  على  يقت�سر  احلايل 

اململكة.
اأ�سدر  الر�سمية،  االأنباء  وكالة  ووفق 
االأمرا�ص  من  للوقاية  الوطني  املركز 
الربوتوكول  )احلكومي(،  ومكافحتها 
كورونا  فريو�ص  من  للوقاية  ال�سحي 
�سمل  ــث  ــي ح احلـــــج،  ــم  ــس ــو� م ــــالل  خ
"منع  اأبرزها  بنود  عدة  الربوتوكول 
)منى،  املقد�سة  امل�ساعر  اإىل  الدخول 
ت�سريح،  ـــدون  ب ــات(  ــرف ع مــزدلــفــة، 
بــارتــداء  االلــتــزام  على  والت�سديد 
اأثناء  للحجاج  الوقت  طوال  الكمامات 
"تفويج  ت�سمن:  كما  ال�سعائر"،  اأداء 
طوابق  جميع  على  وتوزيعهم  احلجاج 
اإىل  احلجاج  تفويج  وجدولة  ال�سعي، 

م�سارات  و�ــســع  مــع  الـــطـــواف،  �سحن 
ال  مب�سافة  اجل�سدي  التباعد  ت�سمن 
تقل عن مرت ون�سف املرت على االأقل"، 
التجمعات  "منع  اأي�سا:  البنود  و�سملت 
وال�سماح  احلجيج،  بني  واالجتماعات 

الت�سديد  مع  اجلماعة  �سالة  باإقامة 
على  واحلفاظ  الكمامات  ارتــداء  على 

م�سافة التباعد بني امل�سلني".
ورمي  ومزدلفة  عرفة  يخ�ص  وفيما 
على  احلجاج  توزيع  "يتم  اجلمرات: 

اخليام مبا ال يزيد عن 10 حجاج لكل 
وتزويد  اخليام،  م�ساحة  من  مرتا   50
م�سبقًا  تعقيمها  يتم  بح�سى  احلجاج 
وتغليفها باأكيا�ص مغلقة"، كما ا�سرتط 
الكعبة  ملــ�ــص  "منع  ـــربوتـــوكـــول:  ال
تقبيله،  اأو  االأ�سود  احلجر  اأو  امل�سرفة 
ــاه الــ�ــســرب ومــيــاه زمــزم  وتــوفــري مــي
واإزالـــة  ــراد،  ــالأف ل خم�س�سة  بعبوات 
احلرم  يف  تعطيلها  اأو  الــربادات  جميع 

املكي وامل�ساعر املقد�سة".
اإ�سابتهم  يف  امل�ستبه  للحجاج  وي�سمح 
بكورونا باإكمال احلج، �سريطة اإحلاقها 
ويتم  امل�ستبهة،  احلـــاالت  مبجموعة 
تخ�سي�ص عمارة منف�سلة اأو دور �سكني 
مل�سار  وجـــدول  وحافلة  االأقـــل،  على 
رحلة حج منا�سب لو�سع تلك احلاالت، 

وفق الربوتوكول ذاته.
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مع  مواجهات  خالل  اأم�ص،  اأول  م�ساء  فل�سطيني،  اأ�سيب 
اجلي�ص االإ�سرائيلي، جنوبي ال�سفة الغربية املحتلة.

وذكر �سهود عيان، اأن مواجهات اندلعت بني قوات اجلي�ص 
وع�سرات من الفل�سطينيني خرجوا يف م�سرية منددة بخطة 
ال�سهود،  وذكر  اخلليل،  مدينة  و�سط  االإ�سرائيلية،  ال�سم 
اأ�سابته  اإثر قنبلة �سوت  اأ�سيب بجروح يف وجهه  �سابا  اأن 
ب�سكل مبا�سر، ومت نقله اإىل اأحد امل�ست�سفيات لتلقي العالج، 

دون تفا�سيل حول حالته ال�سحية.
و�سط  مواجهات  تندلع  التوايل  على  الرابع  ولليوم 
اأرا�ص  ل�سم  اإ�سرائيل  بخطة  تندد  م�سريات  تعقب  اخلليل، 

فل�سطينية.

ا�ستهدف  �ساروخيا  هجوما  باأن  عراقي  اأمني  م�سدر  اأفاد 
اأول  حميط مطار بغداد الدويل، يف وقت متاأخر من م�ساء 

اأم�ص.
اإن  ال�سرطة،  يف  نقيب  برتبة  �سابط  خلف  اأحمد  وقال 
�ساروخ كاتيو�سا �سقط مبحيط مطار بغداد الدويل، دون اأن 

يت�سبب باإ�سابات ب�سرية اأو خ�سائر مادية.
ي�ستهدف  نوعه  من  الرابع  ال�ساروخي هو  الهجوم  ويعترب 
ويتزامن  احلايل،  العام  خالل  الدويل  بغداد  مطار  حميط 
الرحالت  اإيقاف  العراقية  ال�سلطات  ا�ستمرار  مع  الهجوم 

اجلوية ب�سبب جائحة "كورونا".

�سل�سلة  اأم�ص،  م�ساء  اإ�سرائيلية،  حربية  طائرات  �سنت 
غارات على اأرا�ص زراعية �سرقي غزة، بعد اإطالق قذائف 

من القطاع باجتاه اإ�سرائيل.
واأفادت م�سادر باأن �سالح اجلو االإ�سرائيلي �سن عدة غارات 
على اأرا�ص زراعية يف حي "الزيتون"، �سرقي مدينة غزة، 

دون االإعالن عن وقوع اإ�سابات.
مقاتالت  اإن  االإ�سرائيلي،  االحتالل  قال  جانبه،  من 
حلركة  تابعة  مواقع  على  اأغارت  حربية  ومروحيات 

حما�ص يف غزة.

ا�ستمرت االأمطار الغزيرة يف الهطول على جزيرة كيو�سو 
حدوث  احتمال  مع  اليابان  غرب  جنوب  يف  الواقعة 
خماوف  فيه  توجد  الذي  الوقت  يف  اأم�ص،  �سباح  في�سانات 

اأن يكون نحو 40 �سخ�سا قد لقوا حتفهم.
واأدت الفي�سانات واالنهيارات الطينية التي بداأت يف مطلع 
يو�سيدي  وقال  االآن،  حتى  �سخ�سا   21 قتل  اإىل  االأ�سبوع 
 18 هناك  اإن  الياباين  الوزراء  ملجل�ص  العام  االأمني  �سوجا 
�سخ�سا اآخرين ال يظهرون اأي عالمات على احلياة واعتربوا 
يف عداد املوتى يف انتظار تاأكيد ر�سمي كما فقد 13 �سخ�سا 

اآخرين.

اأدانت احلكومة الليبية املعرتف بها دوليا الغارات اجلوية، 
التي ا�ستهدفت قاعدة جوية مهمة، ا�ستعادتها ال�سهر املا�سي 

من �سيطرة قوات تابعة للقائد الع�سكري خليفة حفرت.
اإن  طرابل�ص،  ومقرها  الوطني،  الوفاق  حكومة  وقالت 
الهجوم على قاعدة الوطية نفذته "قوات جوية اأجنبية"، 

لكنها مل تذكر الدولة التي ت�ستبه فيها.
ويحظى حفرت بدعم من رو�سيا وم�سر واالإمارات العربية، 

يف مواجهة حكومة طرابل�ص، التي تدعمها تركيا وقطر.

هجوم �ساروخي ي�ستهدف حميط 
مطار بغد�د �لدويل بالعر�ق

طائر�ت �إ�سر�ئيلية ت�سن غار�ت على 
قطاع غزة

خماوف �أن يكون نحو 40 �سخ�سا قد قتلو� مع 
تعر�س جنوب غرب �ليابان لأمطار غزيرة

حكومة �لوفاق �لليبية تدين "غار�ت 
جوية �أجنبية" على قاعدة �لوطية

�إ�سابة فل�سطيني مبو�جهات مع 
�لحتالل �لإ�سر�ئيلي جنوبي �ل�سفة

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل �ل�سعودية تعلن بروتوكول �سحيا ملو�سم حج "حمدود"



جــيدو

عبا�سي. ع

نبيل الكوكي: )مدرب وفاق �سطيف(

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب �سباب  الريا�سي  الــنــادي  اإدارة  را�سلت 
باتنة  واليـــة  وايل  اأمــ�ــص  ــوم  ي بوزينة 
للتدخل واإن�سافها بخ�سو�ص ق�سية امللعب 
البلدي اجلديد بقرية تاقو�ست احلمراء 
والذي انتهت االأ�سغال فيه ب�سفة نهائية 
الذي  االأخري  هذا  الفريق،  رئي�ص  ح�سب 
نيوز"  "االأورا�ص  ــوز  حت �سكوى  يف  اأكـــد 
كان  البلدي  امللعب  اأن  منها،  ن�سخة  على 

منتظرا اأن ُيد�سن ع�سية عيد اال�ستقالل 
اأن  اإال  الــنــادي،  منه  لي�ستفيد  وال�سباب 
رئي�ص  راأ�ــســهــا  وعلى  املحلية  ال�سلطات 
وت�سليمه  امللعب  تد�سني  رف�ست  البلدية 
جمهولة،  تبقى  الأ�سباب  النادي  الأ�سرة 
وهو ما اأثار �سخط وا�ستياء اأ�سرة النادي 
قرية  ملعب  من  اال�ستفادة  انتظرت  التي 

تاقو�ست احلمراء طويال.

هذا وهددت اإدارة الفريق باالإقدام على 
اأمــام  الغد  �سبيحة  احتجاجية  وقفة 
البلدي يف  امللعب  اأمام  البلدية وكذا  مقر 
يف  العليا  ال�سلطات  اإ�ستجابة  عدم  حالة 
الوالية، مطالبني باإن�سافهم واال�ستجابة 
اأرقت  التي  امللعب  م�سكلة  واإنهاء  ملطلبهم 
بلدية  يف  الريا�سي  باجلانب  املهتمني  كل 

بوزينة.

علمت "االأورا�ص نيوز" من م�سادر مقربة 
خزينة  اأن  التب�سي  الــكــنــاري  بيت  مــن 
االحتاد �ستدعم يف غ�سون االأيام القادمة 
ال�سائقة  بعد  البلدية  مــن  مهم  مببلغ 
الفريق  فيها  تخبط  التي  الكبرية  املالية 
منذ بداية املو�سم وهذا بعد تو�سل اإدارة 
اإىل  خليف  الرئي�ص  راأ�سها  وعلى  الفريق 
رفع   اأجــل  من  الدائنني  بع�ص  مع  اأتــفــاق 
البنكي  الر�سيد  عن  واحلجز  التجميد 
التي تنتظرها  امل�ساعدة  للفريق، لدخول 
االإدارة بفارغ ال�سرب من اأجل ت�سديد بع�ص 
الديون العالقة على الفريق وكذلك منح 
يدينون  التي  الالعبني  عالوات  من  جزء 

بها والتي جعلت معظم الالعبني من خارج 
تب�سة يغادرون الفريق دون رجعة  

التون�سي  املــدرب  ينتظر  اأخــر  جهة  ومن 
مبا�سرة  اأجـــل  مــن  احلـــدود  فتح  خملية 
ا�ستئناف  حالة  يف  الفريق  مع  التدريبات 

امل�سادر  بع�ص  ح�سب  جديد  من  البطولة 
ويوا�سل  تب�سة  االحتاد  بيت  من  املقربة 
التعليمات  ح�سب  تدريباتهم  الالعبون 

للمحافظة على اللياقة البدنية.

عر�ست كاتبة الدولة املكلفة بريا�سة النخبة �سليمة 
ت�سيري  يف  اجلزائر  جتربة  االأحد،  اأم�ص  اأول  �سواكري 
كورونا،  جائحة  تف�سي  ظل  يف  الريا�سيني  حت�سريات 
خالل م�ساركتها يف الدورة الـ43 ملجل�ص وزراء ال�سباب 
والريا�سة  ال�سباب  وزير  عن  ممثلة  العرب  والريا�سة 

�سيد علي خالدي.
وخالل هذا االجتماع الذي جرى عرب تقنية التحا�سر 
عن بعد و تراأ�سته اجلمهورية االإ�سالمية املوريتانية ، 
خالل  التنظيم  يف  خرباتهم  املجتمعون  الوزراء  تبادل 

مرحلة تف�سي الوباء وكيفية التعامل معه، اإ�سافة اإىل 
عر�ص برنامج متكني ال�سباب العربي والربنامج العربي 
وتناول  الريا�سية  والهيئات  املن�ساآت  يف  لال�ستثمار 
تبعات وتداعيات جائحة كورونا على ال�سباب العربي 

ح�سب بيان للهيئة الوزارية.
الفنية  اللجان  وتو�سيات  تقارير  مناق�سة  متت  كما 
والريا�سة  ال�سباب  بق�سايا  املكلفة  للمجل�ص  املعاونة 
العربي  ال�سندوق  اإدارة  بخ�سو�ص  املتعلقة  ال�سيما 

لالأن�سطة ال�سبابية والريا�سية.

بدري. ع

اأ.ج
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فكرون  عني  �سباب  رئي�ص  اأكــد 
القرار  بخ�سو�ص  بكو�ص  ح�سان 
ــفــيــدرايل،  ال للمكتب  االأخــــري 
القرارات  يف  جديد  ال  قائال:" 
فال�سوء  للفيدرالية،  ــرية  االأخ
ال�سلطات  بيد  يزال  ال  االأخ�سر 
تقدم   مل  واالإحتــاديــة  العليا، 
فالبطولة  اجلـــديـــد،  الــ�ــســيء 
متوقفة، كنا ننتظر اإعالن توقف 
جميع  طلبها  مثلما  البطولة 
الو�سط  ال�سرق،  اأندية  روؤ�ساء 

االإقرتاحات  كل  وكانت  والغرب 
ت�سب يف توقيف البطولة جاء القرار عك�ص التوقعات، يف 
 2021/2020 الوقت الذي كنا ننتظر التح�سري ملو�سم 
وح�سب   2020/2019 مو�سم  يف  باقني  اأنف�سنا  وجدنا 
متوا�سل  ال�سحي  امل�سل�سل، فاحلجر  يكتمل هذا  لن  راأيي 
�سريفع  كان  اإن  نعلم  ال  وبعدها  جويلية   13 غاية  اإىل 
احلجر اأم ال، االأمور تبقى مثلما كانت يف البداية كما اأن 
هذا القرار لن يخدم اأي فريق فجل الفرق ركنت لراحة 
اأربعة اأ�سهر وال�سوؤال املطروح كيف �ستعود الفرق الأجواء 
التدريبات يف جو الكورونا واالأكرث من هذا يف جو الركود 
عندما  الالعب  العلمية  الناحية  من  اأ�سهر،  اأربعة  ملدة 
�ستكون  التدريبات  اإىل  فالعودة  اأ�سهر  اأربــعــة  يبقى 
واملالية  النف�سية  االأمور  يف  الدخول  بدون  جدا  �سعبة 
من  االأ�سياء  هذه  كل  عن  النظر  بغ�ص  كورونا،  وجائحة 
الناحية البدنية �سعبة جدا، ونحن كنا ننادي با�ستمرار 
البطولة يف حالة ما توقف �سهر اأو �سهر ون�سف نحن يف 

اأربعة اأ�سهر من املنطق توقف 
البطولة.

الفريق  رئي�ص  اعــرتف  كما 
املناف�سة  الأجــواء  العودة  باأن 
الر�سمية �ستكون مهمة معقدة 
للغاية وقال يف هذا ال�سياق:" 
يف ظــل الــتــوقــف االإجــبــاري 
لــلــبــطــولــة واالإبـــتـــعـــاد عن 
لفرتة  اجلماعية  التدريبات 
الأجواء  العودة  فاإن   ، طويلة 
�ستكون  الر�سمية  املناف�سة 
على  فالتدرب  للغاية  معقدة 
كل  اأن  "�سحيح  وقــال:  لالعبني  كافيا  يكون  لن  اإنفراد 
لكن  اإنفرادي  حت�سريي  برنامج  لالعبني  منحوا  املدربني 
 ، اجلماعية  التدريبات  اإطالقا  يعو�ص  اأن  ميكن  ال  ذلك 
جماعية  لتح�سريات  ما�سة  بحاجة  الالعبني  اأن  بحكم 
وحتى  احلالية  املرحلة  يف  يفتقدونه  ما  وهــذا  بالكرة 
التدريبات  عن  االإجباري  فاالإبتعاد  معكم  �سريحا  اأكون 
اجلماعية �سيكون له اإنعكا�ص �سلبي على احلالة البدنية 
لالعبني والذين �سيعانون من زيادة كبرية يف الوزن وهذا 

ما �سينعك�ص �سلبا عليهم عند اإ�ستئناف البطولة ".
البطولة  باإ�ستئناف  اخلا�سة  التح�سريات  عن  رده  ويف 
اخلا�سة  التح�سريات  فــرتة  حتديد  ميكن  ال   " قــال:   ،
العودة  فــرتة  حتديد  عــدم  ظــل  يف  املو�سم  با�ستئناف 
الإ�ستئناف خمتلف البطوالت ، لكن ما ميكن تاأكيده هو اأن 

فرتة التح�سريات لن تقل عن �ستة اأ�سابيع".

العبي  مع  اجتماع  عقد  تاجنانت  دفــاع  اإدارة  قــررت 
على  االتفاق  اجل  من  اجلــاري  ال�سهر  منت�سف  الفريق 
توقف  فرتة  خالل  االأجــور  بتخفي�ص  اخلا�سة  الن�سبة 
قرعي�ص  الطاهر  الرئي�ص  اإدارة  تراهن  حيث  البطولة، 
بع�ص  يرف�ص  فيما  الن�سف  اإىل  ــور  االأج تخفي�ص  على 
ن�سبة  تكون  اأن  على  وي�سرون  املقرتحات  هذه  الالعبني 
م�ستحقاتهم  يتلقوا  مل  اأنهم  خا�سة  معقولة  التخفي�ص 
بالبع�ص  دفع  الذي  االأمر  وهو  طويلة  فرتة  منذ  املالية 
االأيام  خالل  املنازعات  جلنة  اإىل  للجوء  الالعبني  من 

الفارطة للح�سول على هذه امل�ستحقات العالقة.
التابعة  املنازعات  جلنة  قــرار  الدفاع  اإدارة  وترتقب 
�سوداين  املوريتاين  املهاجم  بق�سية  يتعلق  فيما  للفيفا 
احلكم  تثبيت  مــن  املــ�ــســريون  يتخوف  حيث  اهلل،  عبد 

والذي ين�ص على منح تعوي�سات  النادي  ال�سابق يف حق 
مالية تقارب 03 ماليري �سنتيم لالعب مع منع الفريق من 
متتالية  فرتات   03 خالل  جدد  العبني  باإنتداب  القيام 
للتحويالت، ويعود �سبب التخوف اإىل كون الفريق تاأخر 
يف دفع القيمة املالية اخلا�سة بالطعن يف احلكم ال�سادر 

يف وقت �سابق. 
ويتواجد مدرب الدفاع كرمي زاوي حمل اهتمام عدد من 
ال�سائفة بعد  التعاقد معه هذه  التي ترغب يف  النوادي 
امل�سوار االإيجابي الذي حققه يف الفرتة التي اأ�سرف فيها 
على تدريب الفريق حيث متكن من جعل النادي يتناف�ص 
تفادي  على  يناف�ص  كــان  اأن  بعد  ال�سعود  حتقيق  على 
عقد  جتديد  يف  رغبتها  الدفاع  اإدارة  واأبــدت  ال�سقوط، 

زاوي ملو�سم اأخر على االأقل.

اجلديد  حتمل  مل  الفاف  "قرارات 
والقرار الأخري بيد ال�سلطات العليا"

اجتماع مرتقب بني الإدارة والالعبني 
لإقناعهم بالتنازل عن جزء من م�ستحقاتهم 

الإدارة ترا�سل وايل باتنة وتهدد بالإقدام 
على وقفة احتجاجية �سبيحة الغد

خزينة الفريق تتدعم يف الأيام القادمة والإدارة 
تعد بت�سوية م�ساكل الدائنني 

�سواكري تعر�ش جتربة اجلزائر يف ت�سيري 
حت�سريات الريا�سيني 
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مالية  و�سعية  �سطيف  وفـــاق  يعي�ص 
تاأخر  ذلــك  عــن  ونتج  للغاية،  معقدة 
عز  الرئي�ص  بقيادة  االإدارة  جمل�ص 
امل�ستحقات  ت�سديد  يف  اأعـــراب  الدين 
اأن  وعلمنا  لالعبني،  العالقة  املالية 
ال�سديد  ا�ستيائهم  عن  عربوا  الالعبني 
�سرف  يف  االإدارة  جمل�ص  مماطلة  من 
م�ستحقاتهم املالية التي ال تزال عالقة، 
مميزا  مو�سما  يحقق  الفريق  اأن  رغــم 
االإيجابية،  بالنتائج  اجلماهري  واأ�سعد 
واأكدت م�سادر مقربة اأن جمل�ص االإدارة 
من  بالقليل  بالتحلي  الالعبني  طالب 
فور  الق�سية  بت�سوية  ووعــد  ال�سرب، 
املحلية،  الــ�ــســلــطــات  ـــات  اإعـــان دخــــول 
�سعوبات  الوفاق  اإدارة  جمل�ص  ويواجه 
بعد  االأخـــرية،  الفرتة  يف  كبرية  مالية 
ب�سبب  حلفاية  فهد  العام  املدير  �سجن 

ف�سيحة التالعب بنتائج املباريات.
يف  ـــاق  ـــوف ال اإدارة  مــتــاعــب  وزادت 
املراقب  قــرار  بعد  الفارطة  ال�ساعات 
جتميد  ــة  ــوالي ال م�ستوى  عــلــى  ـــايل  امل

ال�سلطات  طرف  من  املمنوحة  االإعانات 
عدم  ب�سبب  وهــذا  للفريق  العمومية 
ال�سرط  وهــو  ــايل  امل التقرير  وتــقــدمي 
الذي و�سعته ال�سلطات املحلية من اأجل 

الربج  اأهلي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكــد 
موا�سلة  يف  رغبته  حــمــادي  بــن  اأمـــري 
اإىل  وهـــذا  الــنــادي  راأ�ـــص  على  مهمته 
غــايــة نــهــايــة املــو�ــســم اجلـــــاري، ومن 
خالل  ــك  ذل تر�سيم  يتم  اأن  املنتظر 
التجارية  لل�سركة  العامة  اجلمعية 
املنتظرة خالل ال�سهر اجلاري، وقال بن 
حمادي اأن طموحه يتمثل يف احل�سول 
رئا�سته  فرتة  خالل  االألقاب  اأحد  على 
الكثري  وجد  اأنه  بالقول  مردفا  للفريق 
من ال�سعوبات خا�سة من اجلانب املايل 
من اأجل ت�سيري االأهلي، ومن املفرت�ص اأن 
اأجل  من  جذرية  تغيريات  اإحداث  يتم 
للتخل�ص  للفريق  جديد  نف�ص  اإعطاء 
مــن روا�ــســب املــوا�ــســم الــفــارطــة والتي 
مازالت تلقي بظاللها على الفريق حلد 
االأن، وحدد الرئي�ص اأني�ص بن حمادي 
موعدا  اجلـــاري  جويلية   23 تــاريــخ 
العادية  العامة  اجلمعية  اأ�سغال  لعقد 
لالأع�ساء امل�ساهمني يف راأ�سمال ال�سركة 
البيبان"  "منور  املــ�ــســمــاة  الــتــجــاريــة 
ثم  املالية  احل�سيلة  عر�ص  اأجــل  من 

امل�سادقة عليها من قبل االأع�ساء.

ق�سية  يف  باحلكم  النطق  تاأجيل  مت 
ح�سان  الــربج  الأهلي  ال�سابق  احلار�ص 
الريا�سية  املحكمة  طــرف  مــن  ــوال  ط
ال�سابق  احلــار�ــص  ويطالب  ب�سوي�سرا 
 2 مبلغ  تفوق  �سخمة  باأموال  لالأهلي 
املدير  اأكــد  جانبه  ومــن  �سنتيم،  مليار 
احلار�ص  اأن  بوزناد  نذير  لالأهلي  العام 
الق�سية  يف  الفوز  من  يتمكن  لن  طوال 
اأن  هو  وال�سبب  النادي  �سد  رفعها  التي 

اأزمة مالية حادة والالعبون ينتظرون ت�سوية امل�ستحقات 

الفريق" اإدارة  مع  اجلديد  العقد  حول  التباحث  من  "لبد 

بن حمادي يريد البقاء على راأ�ش الفريق والفيفا توؤجل الف�سل يف ق�سية طوال  

هذه  واأمام  لالأندية،  املالية  االإعانات  ت�سريح 
الو�سعية فاإن الفريق لن ي�ستفيد من االإعانات 
مديرية  وكــذا  الــواليــة  طــرف  من  املمنوحة 
على  جممدة  تبقى  والتي  والريا�سة  ال�سباب 

م�ستوى اخلزينة العمومية، وح�سب املعلومات 
التي حت�سلنا عليها فاإن التقرير املايل يخ�ص 
ح�سان  للنادي  ال�سابق  الرئي�ص  ت�سيري  فرتة 
حمار يف الفرتة من بداية جانفي 2019 اإىل 
يتمكن  مل  حيث  ال�سنة،  نف�ص  من  جوان   30
م�سريو الوفاق من اإعداد التقرير ب�سبب غياب 
بع�ص الوثائق املالية حيث ت�سعى اإدارة الوفاق 

حلل هذا االإ�سكال يف اأقرب وقت ممكن.
راأ�ص  على  الكوكي  نبيل  ــدرب  امل بقاء  وبــات 
م�سمون  غري  �سطيف  لوفاق  الفنية  العار�سة 
على  ملوافقته  التون�سي  املدرب  منح  رغم  وهذا 
جتديد عقده ملو�سم اأخر مع الوفاق بعد نهاية 
يف  احلا�سل  التغري  �سبب  ويعود  االأول،  العقد 
التون�سي  التقني  تواجد  اإىل  الكوكي  و�سعية 
اأندية حملية وعربية على  اأطماع عدة  حمل 
غرار اإحتاد العا�سمة الذي يرغب يف اال�ستفادة 
من خدمات الكوكي ف�سال عن الدفاع اجلديدي 
املغربي وكذا النادي االإفريقي التون�سي ودون 
ن�سيان عدة فرق اأخرى من اخلليج والتي ت�سر 
م�سواره  بعد  التون�سي  املدرب  مع  التعاقد  على 

املوفق مع الوفاق هذا املو�سم.

و�سعيته  عن  الكوكي  نبيل  املدرب  حتدث 
ــه  مــع الــوفــاق قــائــال يف هـــذا الــ�ــســدد اأن
�سيحل باجلزائر مبا�سرة بعد رفع احلجر 
وهذا  اأ�سهر  عدة  منذ  املتوا�سل  ال�سحي 
مع  احلــروف  على  النقاط  و�سع  اجل  من 
مع  و�سعيته  بخ�سو�ص  الــوفــاق  م�سريي 
�سهر  نهاية  مع  انتهى  عقده  الأن  الفريق 
يرغب  اأنه  الكوكي  واأ�ساف  الفارط،  ماي 
اأخرى  يف موا�سلة عمله مع الوفاق لفرتة 
جتديد عقده مع النادي بعد اأن وجد كل 
على  ي�سرتط  اأنــه  اإال  املنا�سبة  الظروف 

العقد  حول  معه  التباحث  الفريق  اإدارة 
اإ�سارة  يف  بالوفاق  �سريبطه  الذي  اجلديد 
بقائه،  مقابل  ال�سروط  بع�ص  وجود  اإىل 
منها  يعاين  التي  املالية  االأزمـــة  ــول  وح
تاأخر  يف  ال�سبب  تكون  قد  والتي  الوفاق 
يتفهم  اأنــه  الكوكي  قــال  العقد  جتديد 
االإدارة  لكن  للنادي  املالية  الو�سعية 
لهذه  حلول  عن  بالبحث  مطالبة  ح�سبه 

الو�سعية مبا يخدم م�سلحة الفريق.
ومن جانب اأخر ك�سف الكوكي اأنه طلب من 
اإدارة الفريق يف وقت �سابق باحلفاظ على 

العبني  بثالثة  الت�سكيلة  وتدعيم  كوادر 
التحويالت  فرتة  خالل  تقدير  اأكرث  على 
واأ�ساف  القادم،  للمو�سم  حت�سبا  ال�سيفية 
الكوكي اأن الوفاق مثل الرتجي واالإفريقي 
اأجل  من  راعية  �سركة  وتلزمه  تون�ص  يف 
يعاين  التي  املالية  ــة  االأزم من  تخلي�سه 
التون�سي  املــدرب  وختم  وقــت،  منذ  منها 
وحمبي  جلمهور  �سالمه  بتبليغ  حديثه 
ــتــزام  االإل ــرورة  �ــس منهم  طالبا  ــوفــاق  ال
االإ�سابة  لتفادي  الوقائية  باالإجراءات 

بفريو�ص كورونا. 

وقت  يف  مايل  تعوي�ص  على  حت�سل  احلار�ص 
امل�ستوى  على  رفعها  التي  الدعوى  بعد  �سابق 
املحلي وبالتايل ال يحق له املطالبة باحل�سول 

على تعوي�سات اإ�سافية من الفريق.
اإىل  العودة  اإمكانية  عن  احلديث  وتزايد 
التدريبات اجلماعية خالل �سهر اأوت القادم 
رغم  ـــاري  اجل املــو�ــســم  اإ�ستكمال  وبــالــتــايل 
كورونا  فريو�ص  اإنت�سار  ــودة  ع من  املــخــاوف 
اإدارة  وتتجه  احلالية،  الفرتة  يف  بكثافة 

دزيــري  بــالل  املــدرب  مع  بالتن�سيق  االأهــلــي 
الفرتة  يف  الوطن  خارج  ترب�ص  برجمة  اإىل 
الريا�سية  ال�سلطات  تر�سيم  حال  يف  املقبلة 
الإكمال املو�سم، ومل يتم ح�سم مكان الرتب�ص 
عن  قيل  الذي  الكثري  الكالم  رغم  االأن  حلد 
الريا�سية  املركبات  اأحد  يف  اإقامته  اإمكانية 
موؤجال  تبقى  االأمـــور  اأن  اإال  تون�ص  بــدولــة 
بني  احلــدود  فتح  اإنتظار  يف  الحق  وقت  اإىل 

البلدين. 

�شباب عني فكرون

دفاع تاجنانت 

وفاق �شطيف 

اأهلي الربج

ال�شباب الريا�شي بوزينة 

اإحتاد تب�شة 

عبد الهادي. ب

ح�سان بكو�س: )رئي�س الفريق( 

عدم تد�سني امللعب البلدي يثري �سخط اأ�سرة النادي..
اأحمد اأمني. ب 



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

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

عبا�سي. ع

نبيل الكوكي: )مدرب وفاق �سطيف(

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب �سباب  الريا�سي  الــنــادي  اإدارة  را�سلت 
باتنة  واليـــة  وايل  اأمــ�ــص  ــوم  ي بوزينة 
للتدخل واإن�سافها بخ�سو�ص ق�سية امللعب 
البلدي اجلديد بقرية تاقو�ست احلمراء 
والذي انتهت االأ�سغال فيه ب�سفة نهائية 
الذي  االأخري  هذا  الفريق،  رئي�ص  ح�سب 
نيوز"  "االأورا�ص  ــوز  حت �سكوى  يف  اأكـــد 
كان  البلدي  امللعب  اأن  منها،  ن�سخة  على 

منتظرا اأن ُيد�سن ع�سية عيد اال�ستقالل 
اأن  اإال  الــنــادي،  منه  لي�ستفيد  وال�سباب 
رئي�ص  راأ�ــســهــا  وعلى  املحلية  ال�سلطات 
وت�سليمه  امللعب  تد�سني  رف�ست  البلدية 
جمهولة،  تبقى  الأ�سباب  النادي  الأ�سرة 
وهو ما اأثار �سخط وا�ستياء اأ�سرة النادي 
قرية  ملعب  من  اال�ستفادة  انتظرت  التي 

تاقو�ست احلمراء طويال.

هذا وهددت اإدارة الفريق باالإقدام على 
اأمــام  الغد  �سبيحة  احتجاجية  وقفة 
البلدي يف  امللعب  اأمام  البلدية وكذا  مقر 
يف  العليا  ال�سلطات  اإ�ستجابة  عدم  حالة 
الوالية، مطالبني باإن�سافهم واال�ستجابة 
اأرقت  التي  امللعب  م�سكلة  واإنهاء  ملطلبهم 
بلدية  يف  الريا�سي  باجلانب  املهتمني  كل 

بوزينة.

علمت "االأورا�ص نيوز" من م�سادر مقربة 
خزينة  اأن  التب�سي  الــكــنــاري  بيت  مــن 
االحتاد �ستدعم يف غ�سون االأيام القادمة 
ال�سائقة  بعد  البلدية  مــن  مهم  مببلغ 
الفريق  فيها  تخبط  التي  الكبرية  املالية 
منذ بداية املو�سم وهذا بعد تو�سل اإدارة 
اإىل  خليف  الرئي�ص  راأ�سها  وعلى  الفريق 
رفع   اأجــل  من  الدائنني  بع�ص  مع  اأتــفــاق 
البنكي  الر�سيد  عن  واحلجز  التجميد 
التي تنتظرها  امل�ساعدة  للفريق، لدخول 
االإدارة بفارغ ال�سرب من اأجل ت�سديد بع�ص 
الديون العالقة على الفريق وكذلك منح 
يدينون  التي  الالعبني  عالوات  من  جزء 

بها والتي جعلت معظم الالعبني من خارج 
تب�سة يغادرون الفريق دون رجعة  

التون�سي  املــدرب  ينتظر  اأخــر  جهة  ومن 
مبا�سرة  اأجـــل  مــن  احلـــدود  فتح  خملية 
ا�ستئناف  حالة  يف  الفريق  مع  التدريبات 

امل�سادر  بع�ص  ح�سب  جديد  من  البطولة 
ويوا�سل  تب�سة  االحتاد  بيت  من  املقربة 
التعليمات  ح�سب  تدريباتهم  الالعبون 

للمحافظة على اللياقة البدنية.

عر�ست كاتبة الدولة املكلفة بريا�سة النخبة �سليمة 
ت�سيري  يف  اجلزائر  جتربة  االأحد،  اأم�ص  اأول  �سواكري 
كورونا،  جائحة  تف�سي  ظل  يف  الريا�سيني  حت�سريات 
خالل م�ساركتها يف الدورة الـ43 ملجل�ص وزراء ال�سباب 
والريا�سة  ال�سباب  وزير  عن  ممثلة  العرب  والريا�سة 

�سيد علي خالدي.
وخالل هذا االجتماع الذي جرى عرب تقنية التحا�سر 
عن بعد و تراأ�سته اجلمهورية االإ�سالمية املوريتانية ، 
خالل  التنظيم  يف  خرباتهم  املجتمعون  الوزراء  تبادل 

مرحلة تف�سي الوباء وكيفية التعامل معه، اإ�سافة اإىل 
عر�ص برنامج متكني ال�سباب العربي والربنامج العربي 
وتناول  الريا�سية  والهيئات  املن�ساآت  يف  لال�ستثمار 
تبعات وتداعيات جائحة كورونا على ال�سباب العربي 

ح�سب بيان للهيئة الوزارية.
الفنية  اللجان  وتو�سيات  تقارير  مناق�سة  متت  كما 
والريا�سة  ال�سباب  بق�سايا  املكلفة  للمجل�ص  املعاونة 
العربي  ال�سندوق  اإدارة  بخ�سو�ص  املتعلقة  ال�سيما 

لالأن�سطة ال�سبابية والريا�سية.

بدري. ع

اأ.ج

اأ.ج

فكرون  عني  �سباب  رئي�ص  اأكــد 
القرار  بخ�سو�ص  بكو�ص  ح�سان 
ــفــيــدرايل،  ال للمكتب  االأخــــري 
القرارات  يف  جديد  ال  قائال:" 
فال�سوء  للفيدرالية،  ــرية  االأخ
ال�سلطات  بيد  يزال  ال  االأخ�سر 
تقدم   مل  واالإحتــاديــة  العليا، 
فالبطولة  اجلـــديـــد،  الــ�ــســيء 
متوقفة، كنا ننتظر اإعالن توقف 
جميع  طلبها  مثلما  البطولة 
الو�سط  ال�سرق،  اأندية  روؤ�ساء 

االإقرتاحات  كل  وكانت  والغرب 
ت�سب يف توقيف البطولة جاء القرار عك�ص التوقعات، يف 
 2021/2020 الوقت الذي كنا ننتظر التح�سري ملو�سم 
وح�سب   2020/2019 مو�سم  يف  باقني  اأنف�سنا  وجدنا 
متوا�سل  ال�سحي  امل�سل�سل، فاحلجر  يكتمل هذا  لن  راأيي 
�سريفع  كان  اإن  نعلم  ال  وبعدها  جويلية   13 غاية  اإىل 
احلجر اأم ال، االأمور تبقى مثلما كانت يف البداية كما اأن 
هذا القرار لن يخدم اأي فريق فجل الفرق ركنت لراحة 
اأربعة اأ�سهر وال�سوؤال املطروح كيف �ستعود الفرق الأجواء 
التدريبات يف جو الكورونا واالأكرث من هذا يف جو الركود 
عندما  الالعب  العلمية  الناحية  من  اأ�سهر،  اأربعة  ملدة 
�ستكون  التدريبات  اإىل  فالعودة  اأ�سهر  اأربــعــة  يبقى 
واملالية  النف�سية  االأمور  يف  الدخول  بدون  جدا  �سعبة 
من  االأ�سياء  هذه  كل  عن  النظر  بغ�ص  كورونا،  وجائحة 
الناحية البدنية �سعبة جدا، ونحن كنا ننادي با�ستمرار 
البطولة يف حالة ما توقف �سهر اأو �سهر ون�سف نحن يف 

اأربعة اأ�سهر من املنطق توقف 
البطولة.

الفريق  رئي�ص  اعــرتف  كما 
املناف�سة  الأجــواء  العودة  باأن 
الر�سمية �ستكون مهمة معقدة 
للغاية وقال يف هذا ال�سياق:" 
يف ظــل الــتــوقــف االإجــبــاري 
لــلــبــطــولــة واالإبـــتـــعـــاد عن 
لفرتة  اجلماعية  التدريبات 
الأجواء  العودة  فاإن   ، طويلة 
�ستكون  الر�سمية  املناف�سة 
على  فالتدرب  للغاية  معقدة 
كل  اأن  "�سحيح  وقــال:  لالعبني  كافيا  يكون  لن  اإنفراد 
لكن  اإنفرادي  حت�سريي  برنامج  لالعبني  منحوا  املدربني 
 ، اجلماعية  التدريبات  اإطالقا  يعو�ص  اأن  ميكن  ال  ذلك 
جماعية  لتح�سريات  ما�سة  بحاجة  الالعبني  اأن  بحكم 
وحتى  احلالية  املرحلة  يف  يفتقدونه  ما  وهــذا  بالكرة 
التدريبات  عن  االإجباري  فاالإبتعاد  معكم  �سريحا  اأكون 
اجلماعية �سيكون له اإنعكا�ص �سلبي على احلالة البدنية 
لالعبني والذين �سيعانون من زيادة كبرية يف الوزن وهذا 

ما �سينعك�ص �سلبا عليهم عند اإ�ستئناف البطولة ".
البطولة  باإ�ستئناف  اخلا�سة  التح�سريات  عن  رده  ويف 
اخلا�سة  التح�سريات  فــرتة  حتديد  ميكن  ال   " قــال:   ،
العودة  فــرتة  حتديد  عــدم  ظــل  يف  املو�سم  با�ستئناف 
الإ�ستئناف خمتلف البطوالت ، لكن ما ميكن تاأكيده هو اأن 

فرتة التح�سريات لن تقل عن �ستة اأ�سابيع".

العبي  مع  اجتماع  عقد  تاجنانت  دفــاع  اإدارة  قــررت 
على  االتفاق  اجل  من  اجلــاري  ال�سهر  منت�سف  الفريق 
توقف  فرتة  خالل  االأجــور  بتخفي�ص  اخلا�سة  الن�سبة 
قرعي�ص  الطاهر  الرئي�ص  اإدارة  تراهن  حيث  البطولة، 
بع�ص  يرف�ص  فيما  الن�سف  اإىل  ــور  االأج تخفي�ص  على 
ن�سبة  تكون  اأن  على  وي�سرون  املقرتحات  هذه  الالعبني 
م�ستحقاتهم  يتلقوا  مل  اأنهم  خا�سة  معقولة  التخفي�ص 
بالبع�ص  دفع  الذي  االأمر  وهو  طويلة  فرتة  منذ  املالية 
االأيام  خالل  املنازعات  جلنة  اإىل  للجوء  الالعبني  من 

الفارطة للح�سول على هذه امل�ستحقات العالقة.
التابعة  املنازعات  جلنة  قــرار  الدفاع  اإدارة  وترتقب 
�سوداين  املوريتاين  املهاجم  بق�سية  يتعلق  فيما  للفيفا 
احلكم  تثبيت  مــن  املــ�ــســريون  يتخوف  حيث  اهلل،  عبد 

والذي ين�ص على منح تعوي�سات  النادي  ال�سابق يف حق 
مالية تقارب 03 ماليري �سنتيم لالعب مع منع الفريق من 
متتالية  فرتات   03 خالل  جدد  العبني  باإنتداب  القيام 
للتحويالت، ويعود �سبب التخوف اإىل كون الفريق تاأخر 
يف دفع القيمة املالية اخلا�سة بالطعن يف احلكم ال�سادر 

يف وقت �سابق. 
ويتواجد مدرب الدفاع كرمي زاوي حمل اهتمام عدد من 
ال�سائفة بعد  التعاقد معه هذه  التي ترغب يف  النوادي 
امل�سوار االإيجابي الذي حققه يف الفرتة التي اأ�سرف فيها 
على تدريب الفريق حيث متكن من جعل النادي يتناف�ص 
تفادي  على  يناف�ص  كــان  اأن  بعد  ال�سعود  حتقيق  على 
عقد  جتديد  يف  رغبتها  الدفاع  اإدارة  واأبــدت  ال�سقوط، 

زاوي ملو�سم اأخر على االأقل.

اجلديد  حتمل  مل  الفاف  "قرارات 
والقرار الأخري بيد ال�سلطات العليا"

اجتماع مرتقب بني الإدارة والالعبني 
لإقناعهم بالتنازل عن جزء من م�ستحقاتهم 

الإدارة ترا�سل وايل باتنة وتهدد بالإقدام 
على وقفة احتجاجية �سبيحة الغد

خزينة الفريق تتدعم يف الأيام القادمة والإدارة 
تعد بت�سوية م�ساكل الدائنني 

�سواكري تعر�ش جتربة اجلزائر يف ت�سيري 
حت�سريات الريا�سيني 
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مالية  و�سعية  �سطيف  وفـــاق  يعي�ص 
تاأخر  ذلــك  عــن  ونتج  للغاية،  معقدة 
عز  الرئي�ص  بقيادة  االإدارة  جمل�ص 
امل�ستحقات  ت�سديد  يف  اأعـــراب  الدين 
اأن  وعلمنا  لالعبني،  العالقة  املالية 
ال�سديد  ا�ستيائهم  عن  عربوا  الالعبني 
�سرف  يف  االإدارة  جمل�ص  مماطلة  من 
م�ستحقاتهم املالية التي ال تزال عالقة، 
مميزا  مو�سما  يحقق  الفريق  اأن  رغــم 
االإيجابية،  بالنتائج  اجلماهري  واأ�سعد 
واأكدت م�سادر مقربة اأن جمل�ص االإدارة 
من  بالقليل  بالتحلي  الالعبني  طالب 
فور  الق�سية  بت�سوية  ووعــد  ال�سرب، 
املحلية،  الــ�ــســلــطــات  ـــات  اإعـــان دخــــول 
�سعوبات  الوفاق  اإدارة  جمل�ص  ويواجه 
بعد  االأخـــرية،  الفرتة  يف  كبرية  مالية 
ب�سبب  حلفاية  فهد  العام  املدير  �سجن 

ف�سيحة التالعب بنتائج املباريات.
يف  ـــاق  ـــوف ال اإدارة  مــتــاعــب  وزادت 
املراقب  قــرار  بعد  الفارطة  ال�ساعات 
جتميد  ــة  ــوالي ال م�ستوى  عــلــى  ـــايل  امل

ال�سلطات  طرف  من  املمنوحة  االإعانات 
عدم  ب�سبب  وهــذا  للفريق  العمومية 
ال�سرط  وهــو  ــايل  امل التقرير  وتــقــدمي 
الذي و�سعته ال�سلطات املحلية من اأجل 

الربج  اأهلي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكــد 
موا�سلة  يف  رغبته  حــمــادي  بــن  اأمـــري 
اإىل  وهـــذا  الــنــادي  راأ�ـــص  على  مهمته 
غــايــة نــهــايــة املــو�ــســم اجلـــــاري، ومن 
خالل  ــك  ذل تر�سيم  يتم  اأن  املنتظر 
التجارية  لل�سركة  العامة  اجلمعية 
املنتظرة خالل ال�سهر اجلاري، وقال بن 
حمادي اأن طموحه يتمثل يف احل�سول 
رئا�سته  فرتة  خالل  االألقاب  اأحد  على 
الكثري  وجد  اأنه  بالقول  مردفا  للفريق 
من ال�سعوبات خا�سة من اجلانب املايل 
من اأجل ت�سيري االأهلي، ومن املفرت�ص اأن 
اأجل  من  جذرية  تغيريات  اإحداث  يتم 
للتخل�ص  للفريق  جديد  نف�ص  اإعطاء 
مــن روا�ــســب املــوا�ــســم الــفــارطــة والتي 
مازالت تلقي بظاللها على الفريق حلد 
االأن، وحدد الرئي�ص اأني�ص بن حمادي 
موعدا  اجلـــاري  جويلية   23 تــاريــخ 
العادية  العامة  اجلمعية  اأ�سغال  لعقد 
لالأع�ساء امل�ساهمني يف راأ�سمال ال�سركة 
البيبان"  "منور  املــ�ــســمــاة  الــتــجــاريــة 
ثم  املالية  احل�سيلة  عر�ص  اأجــل  من 

امل�سادقة عليها من قبل االأع�ساء.

ق�سية  يف  باحلكم  النطق  تاأجيل  مت 
ح�سان  الــربج  الأهلي  ال�سابق  احلار�ص 
الريا�سية  املحكمة  طــرف  مــن  ــوال  ط
ال�سابق  احلــار�ــص  ويطالب  ب�سوي�سرا 
 2 مبلغ  تفوق  �سخمة  باأموال  لالأهلي 
املدير  اأكــد  جانبه  ومــن  �سنتيم،  مليار 
احلار�ص  اأن  بوزناد  نذير  لالأهلي  العام 
الق�سية  يف  الفوز  من  يتمكن  لن  طوال 
اأن  هو  وال�سبب  النادي  �سد  رفعها  التي 

اأزمة مالية حادة والالعبون ينتظرون ت�سوية امل�ستحقات 

الفريق" اإدارة  مع  اجلديد  العقد  حول  التباحث  من  "لبد 

بن حمادي يريد البقاء على راأ�ش الفريق والفيفا توؤجل الف�سل يف ق�سية طوال  

هذه  واأمام  لالأندية،  املالية  االإعانات  ت�سريح 
الو�سعية فاإن الفريق لن ي�ستفيد من االإعانات 
مديرية  وكــذا  الــواليــة  طــرف  من  املمنوحة 
على  جممدة  تبقى  والتي  والريا�سة  ال�سباب 

م�ستوى اخلزينة العمومية، وح�سب املعلومات 
التي حت�سلنا عليها فاإن التقرير املايل يخ�ص 
ح�سان  للنادي  ال�سابق  الرئي�ص  ت�سيري  فرتة 
حمار يف الفرتة من بداية جانفي 2019 اإىل 
يتمكن  مل  حيث  ال�سنة،  نف�ص  من  جوان   30
م�سريو الوفاق من اإعداد التقرير ب�سبب غياب 
بع�ص الوثائق املالية حيث ت�سعى اإدارة الوفاق 

حلل هذا االإ�سكال يف اأقرب وقت ممكن.
راأ�ص  على  الكوكي  نبيل  ــدرب  امل بقاء  وبــات 
م�سمون  غري  �سطيف  لوفاق  الفنية  العار�سة 
على  ملوافقته  التون�سي  املدرب  منح  رغم  وهذا 
جتديد عقده ملو�سم اأخر مع الوفاق بعد نهاية 
يف  احلا�سل  التغري  �سبب  ويعود  االأول،  العقد 
التون�سي  التقني  تواجد  اإىل  الكوكي  و�سعية 
اأندية حملية وعربية على  اأطماع عدة  حمل 
غرار اإحتاد العا�سمة الذي يرغب يف اال�ستفادة 
من خدمات الكوكي ف�سال عن الدفاع اجلديدي 
املغربي وكذا النادي االإفريقي التون�سي ودون 
ن�سيان عدة فرق اأخرى من اخلليج والتي ت�سر 
م�سواره  بعد  التون�سي  املدرب  مع  التعاقد  على 

املوفق مع الوفاق هذا املو�سم.

و�سعيته  عن  الكوكي  نبيل  املدرب  حتدث 
ــه  مــع الــوفــاق قــائــال يف هـــذا الــ�ــســدد اأن
�سيحل باجلزائر مبا�سرة بعد رفع احلجر 
وهذا  اأ�سهر  عدة  منذ  املتوا�سل  ال�سحي 
مع  احلــروف  على  النقاط  و�سع  اجل  من 
مع  و�سعيته  بخ�سو�ص  الــوفــاق  م�سريي 
�سهر  نهاية  مع  انتهى  عقده  الأن  الفريق 
يرغب  اأنه  الكوكي  واأ�ساف  الفارط،  ماي 
اأخرى  يف موا�سلة عمله مع الوفاق لفرتة 
جتديد عقده مع النادي بعد اأن وجد كل 
على  ي�سرتط  اأنــه  اإال  املنا�سبة  الظروف 

العقد  حول  معه  التباحث  الفريق  اإدارة 
اإ�سارة  يف  بالوفاق  �سريبطه  الذي  اجلديد 
بقائه،  مقابل  ال�سروط  بع�ص  وجود  اإىل 
منها  يعاين  التي  املالية  االأزمـــة  ــول  وح
تاأخر  يف  ال�سبب  تكون  قد  والتي  الوفاق 
يتفهم  اأنــه  الكوكي  قــال  العقد  جتديد 
االإدارة  لكن  للنادي  املالية  الو�سعية 
لهذه  حلول  عن  بالبحث  مطالبة  ح�سبه 

الو�سعية مبا يخدم م�سلحة الفريق.
ومن جانب اأخر ك�سف الكوكي اأنه طلب من 
اإدارة الفريق يف وقت �سابق باحلفاظ على 

العبني  بثالثة  الت�سكيلة  وتدعيم  كوادر 
التحويالت  فرتة  خالل  تقدير  اأكرث  على 
واأ�ساف  القادم،  للمو�سم  حت�سبا  ال�سيفية 
الكوكي اأن الوفاق مثل الرتجي واالإفريقي 
اأجل  من  راعية  �سركة  وتلزمه  تون�ص  يف 
يعاين  التي  املالية  ــة  االأزم من  تخلي�سه 
التون�سي  املــدرب  وختم  وقــت،  منذ  منها 
وحمبي  جلمهور  �سالمه  بتبليغ  حديثه 
ــتــزام  االإل ــرورة  �ــس منهم  طالبا  ــوفــاق  ال
االإ�سابة  لتفادي  الوقائية  باالإجراءات 

بفريو�ص كورونا. 

وقت  يف  مايل  تعوي�ص  على  حت�سل  احلار�ص 
امل�ستوى  على  رفعها  التي  الدعوى  بعد  �سابق 
املحلي وبالتايل ال يحق له املطالبة باحل�سول 

على تعوي�سات اإ�سافية من الفريق.
اإىل  العودة  اإمكانية  عن  احلديث  وتزايد 
التدريبات اجلماعية خالل �سهر اأوت القادم 
رغم  ـــاري  اجل املــو�ــســم  اإ�ستكمال  وبــالــتــايل 
كورونا  فريو�ص  اإنت�سار  ــودة  ع من  املــخــاوف 
اإدارة  وتتجه  احلالية،  الفرتة  يف  بكثافة 

دزيــري  بــالل  املــدرب  مع  بالتن�سيق  االأهــلــي 
الفرتة  يف  الوطن  خارج  ترب�ص  برجمة  اإىل 
الريا�سية  ال�سلطات  تر�سيم  حال  يف  املقبلة 
الإكمال املو�سم، ومل يتم ح�سم مكان الرتب�ص 
عن  قيل  الذي  الكثري  الكالم  رغم  االأن  حلد 
الريا�سية  املركبات  اأحد  يف  اإقامته  اإمكانية 
موؤجال  تبقى  االأمـــور  اأن  اإال  تون�ص  بــدولــة 
بني  احلــدود  فتح  اإنتظار  يف  الحق  وقت  اإىل 

البلدين. 
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اأهلي الربج

ال�شباب الريا�شي بوزينة 

اإحتاد تب�شة 

عبد الهادي. ب

ح�سان بكو�س: )رئي�س الفريق( 

عدم تد�سني امللعب البلدي يثري �سخط اأ�سرة النادي..
اأحمد اأمني. ب 



مبلغ العر�ست�سمية املوؤ�س�سةت�سميةرقم
مبلغ العر�س بعد 

الت�سحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21

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

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

يومية اإخبارية عامة

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

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                       "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                          وباأ�سعـــار تناف�سية

  

اإ�سهارالثالثاء  27  يونيو  2970/ 07  جويلية   2020 املوافق لـ 16  ذو القعدة 101441

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

لالإعالن املوثق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة
دائرة تكوت
بلدية كيمل

مكتب التوثيق بباتنة
االأ�ستاذ كمال دالندة

باتنة االخ�سرار  حي  �سناف  عمار  �سارع   15

�إعالن عن �ملالئمة وعدم �ملالئمة
حول )حفر بئر عميق(

ت�صحيح خطاأ يف �إعالن �لتاأ�صي�س
املالئمة  وعدم  املالئمة  حول  التحقيق  عن  كيمل  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  يعلن 
بن  اهلل  عبد  "في�ص  امل�سمى  باملكان  تقع  فالحية  اأر�ــص  بقطعة  ــوازي  ارت بئر  بحفر  اخلا�سة 
بلدية كيمل م�ساحتها  الغابية خمطط دوار كيمل  37 عر�ص من اجليوب  ال�سارف" حتمل رقم 

التالية: االإحداثيات  ح�سب  عميق  بئر  حفر  طلب  مو�سوع  وهي  �ساأر  و98  اآر  و68  هـ   08
�ص= 844391 م

ع= 218331 م
من املخطط امل�سائخي لدوار كيمل امل�سادق عليه بتاريخ: 1911/02/21 يحدها: من ال�سمال: 

غابة، من ال�سرق: غابة، من الغرب: �سعبة، من اجلنوب: طريق معبد من كيمل نحو تكوت.
حممد  واملهرات/  عمار  بن  الــوردي  و�سماير  عمار  بن  العيد  حممد  �سماير  ال�سادة:  طرف  من 
بتاريخ:  م�ساحلنا  اإىل  بطلبهم  تقدموا  والــذيــن  اهلل  عبد  بن  حممد  واملــهــرات  ال�سارف  بن 

.2020/06/30
فعلى كل �سخ�ص لديه اعرتا�ص حول هذه العملية خالل )15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا 
البلدية  مبقر  الغر�ص  لهذا  املفتوح  ال�سجل  يف  مالحظته  تدوين  اليومية  جريدة  يف  االإعــالن 

)مكتب امل�سلحة التقنية(.
بعني  توؤخذ  ال  اأعاله  املحددة  القانونية  املدة  خارج  ترد  التي  االعرتا�سات  جميع  مالحظة:  ـ 

االعتبار.
ـ ح�سب خمطط الكتلة املعد من طرف ال�سيدة خاليف رمية مكتب الدارا�سات: طبوغرافيا ـ تهيئة 
بوزوران  املدنية  احلماية  حي   22 بـ:  مقرها  الكائن  ق�سائية  وخبرية  ريفية  تهيئة  ـ  ح�سرية 

باتنة

ي�سحح اخلطاأ املادي الوارد يف اإعالن التاأ�سي�ص 
وذات  الــوحــيــد  ال�سخ�ص  ذات  للموؤ�س�سة 
"ميقا انرتنا�سيونا  امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة 
نيوز  االأورا�ـــــص  بــجــريــدة  املن�سور  بيزن�ص" 
بتاريخ" 2020/06/28 عدد 1578، املتمثل 
حيث   21 رقم  حتت  املذكور  الن�ساط  رمز  يف 
4110101 وال�سحيح:  بـ:  الن�ساط  ذكر رمز 
واالأثاث  االأدوات  وت�سدير  ا�سترياد  ـ   21 رقم 
الن�ساط:  )رمــز  واملكتبي  املنزيل  لال�ستعمال 

تغيري. بدون  الباقي   )410101
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�إعالن عن طلب عر�س مفتوح مع ��صرت�ط قدر�ت دنيا
رقم: 2020/03
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فتح  عن  اخل�سارة  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ال�سيد  يعلن 
باأ�سغال  التكفل  ق�سد  دنيا  قدرات  ا�سرتاط  مع  مفتوح  وطني  عر�س  طلب 

امل�سروع:
درا�سة ومتابعة واجناز )04( اأربعة اأق�سام مبدر�سة غ�سا�سبية عبد املجيد 

ببلدية اخل�سارة.
فعلى املوؤ�س�سات العمومية اأو اخلا�سة، املهتمة واملوؤهلة والن�سطة يف:

ـ جمال االأ�سغال والبناء كن�ساط رئي�سي وامل�سنفة درجة )03( ثالثة فما 
ال�سفقات  مكتب  من  ال�سروط  دفرت  ل�سحب  البلدية  مقر  من  التقرب  فوق، 
البلدية  خزينة  اأمني  لدى  ت�سدد  دج   3000.00 مبلغ:  ت�سديد  مقابل 

باحلدادة.
ترفق العرو�س اإجباريا بالوثائق املن�سو�س عليها بالتنظيم ال�ساري املفعول 
قدرات  ا�سرتاط  مع  املفتوح  العر�س  طلب  �سروط  دفرت  لرتتيبات  وفقا 
اأظرفة  ثالثة  على  ويحتوي  ومبهم  مغلق  خارجي  ظرف  يف  وتو�سع  دنيا، 

منف�سلة.
الظرف االأول: خا�س بوثائق ملف الرت�سح.

الظرف الثاين: خا�س بوثائق العر�س التقني.
الظرف الثالث: خا�س بوثائق العر�س املايل.

على اأن يحمل الظرف اخلارجي اإجباريا العبارة التالية:
عر�س طلب ال يفتح اإال من طرف جلنة الفتح وتقييم العرو�س

اإعالن عن طلب عرو�س مفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا رقم: 2020/03 
الجناز م�سروع: ا�سم امل�سروع 

اإىل ال�سيد رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية اخل�سارة
ـ وثائق ملف الرت�سح:

موؤرخ  م�سي،  ملوء،  املرفق  النموذج  ح�سب  بالرت�سح  الت�سريح  01ـ 
وخمتوم.

موؤرخة  م�سية،  ملوء،  املرفق  النموذج  ح�سب  بالنزاهة  الت�سريح  02ـ 
وخمتومة.

للح�ساب  القانوين  الو�سع  اإثبات  �سهادة  لل�سركات +  االأ�سا�سي  القانون  03ـ 
االجتماعي بالن�سبة للموؤ�س�سات

 SPA-EURL-SARL-SNC 
باإلزام  لالأ�سخا�س  ت�سمح  التي  بالتفوي�سات  تتعلق  التي  الوثائق  04ـ 

املوؤ�س�سة.
املتعهدين: املر�سحني  قدرات  بتقييم  ت�سمح  وثيقة  كل  05ـ 

اأ/ قدرات مهنية: )�سهادة التاأهيل والت�سنيف املهنيني درجة ثالثة )03( 
فما فوق ن�ساط رئي�سي يف جمال االأ�سغال والبناء �سارية املفعول(.

ب/ قدرات مالية: احل�سائل املالية لل�سنوات 2017، 2018، 2019 موؤ�سرة 
املراجع  ال�سرائب،  م�سالح  طرف  من  وموؤ�سرة  ح�سابات  حمافظ  طرف  من 

امل�سرفية: مربرة ب�سهادات بنكية اأقل من ثالثة )03( اأ�سهر والريب.

�ساحب  طرف  من  م�سية  التنفيذ  ح�سن  �سهادات  ـ  مهنية:  مراجع  ج/ 
امل�سروع.

باالأجور  الت�سريح   + التخرج  ب�سهادة  مربرة  الب�سرية  الو�سائل  قائمة  ـ 
و�سهادة االنت�ساب اإىل CNAS �ساحلة يوم تاريخ فتح العرو�س.

ب�سهادات  ا�ستالم،  و�سل  رمادية،  ببطاقات  تربر  املتحرك:  العتاد  قائمة  ـ 
�سراء  بفاتورات  تربر  متحرك/  غري  العتاد  ال�سالحية،  �سارية  التاأمني 
معد من طرف حم�سر ق�سائي  املفعول + حم�سر  ال�ساري  للتنظيم  مطابقة 
 + معتمد  موثق  طرف  من  منجز  تاأجري  بعقد  يربر  املوؤجر  للعتاد  بالن�سبة 

ق�سيمة التاأمني �سارية ال�سالحية.
ـ وثائق العر�س التقني:

موؤرخ  م�سي،  ملوء،  املرفق  النموذج  ح�سب  باالكتتاب  الت�سريح  01ـ 
وخمتوم.

التقنية  املذكرة  يحتوي  ال  الذي  العر�س  تربيرية،  تقنية  مذكرة  02ـ 
التربيرية يعترب الغيا.

وخمتوم. م�سي  بعناية  منجز  التنفيذ  اآجال  خمطط  03ـ 
اليد  بخط  وقبل  قراأ  عبارة  يحمل  التقني(  )العر�س  �سروط  دفرت  04ـ 

على اآخر �سفحة منه.
ـ وثائق العر�س املايل: 

موؤرخة  م�سية،  ملوءة،  املرفق  النموذج  ح�سب  التعهد  ر�سالة  01ـ 
وخمتومة.

وخمتوم. موؤرخ  م�سي،  ملوء،  الوحدوية  االأ�سعار  جدول  02ـ 
وخمتوم. موؤرخ  م�سي،  ملوء،  والتقديري  الكمي  التف�سيل  03ـ 

من  ابتداء  يوما   )15( ع�سرة  بخم�سة  العرو�س  حت�سري  اآجال  حددت  ـ 
تاريخ اأول اإعالن بجريدتني وطنيتني باللغة العربية والفرن�سية والن�سرة 

.BOMOP الر�سمية ل�سفقات املتعامل العمومي
اأمانة رئي�س  العرو�س مبكتب  العرو�س لدى جلنة فتح وتقييم  اإيداع  ـ يتم 
البلدية يف اآخر يوم من انتهاء االآجال املحددة من ال�ساعة الثامنة �سباحا 

)08:00 �سا( اإىل غاية ال�ساعة العا�سرة �سباحا )10:00�سا(.
ـ اإذا كان اليوم اخلري الإيداع العرو�س ي�سادف يوم عطلة، يكون االإيداع يف 

اليوم املوايل ويف نف�س التوقيت املذكور اأعاله.
على  العرو�س  الإيداع  املحدد  اليوم  نف�س  يف  االأظرفة  فتح  عملية  تتم  ـ 
ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا يف جل�سة علنية وبح�سور الراغبني يف ذلك، 
ويبقى املتعهدون ملزمني بعرو�سهم ملدة ت�سعون )90( يوم ابتداء من تاريخ 

فتح االأظرفة.
فتح  عملية  جل�سة  حل�سور  للعار�سني  دعوة  مبثابة  االإعالن  هذا  يعترب  ـ 

االأظرفة.
دفرت  �سحب  عند  املقاولة  ختم  اإح�سار  متعهد  كل  من  يرجى  مالحظة: 

ال�سروط واإيداع عر�سه و�سكرا.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية �سوق اهرا�س

دائرة احلدادة
بلدية اخل�سارة

تعالت الزغاريد بيت "دربال نبيل" بتب�سة مبنا�سبة دخول ابنهم "دربال 
خري الدين" القف�ص الذهبي، وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة التي اأدخلها خري 
اأفراد  كل  له  يتقدم  العزوبية  احلياة  بتوديعه  العائلة   على  الدين 
العائلة وباالأخ�ص الوالدة الكرمية وكل االإخوة كبريا و�سغريا وعائلة 
اأخيه نبيل وخاله جمال باأحر التهاين واأطيب االأماين راجني للعري�سني 

حياة �سعيدة ملوؤها ال�سعادة واالأفراح والعاقبة للبنني والبنات.

األف األف مربوك يا خري الدين

تهنئة



رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

�سطرت، جمعية طريق ال�سالمة بوالية 
�سوق اأهرا�ص موؤخرا، برناجما حت�سي�سيا 
ــوقــايــة مـــن حـــــوادث املــــرور  ــل يــهــدف ل
كافة  جت�سده  منها،  احلد  يف  وامل�ساهمة 
26 بلدية بالوالية  فروع اجلمعية عرب 
وذلك بالتزامن مع ف�سل ال�سيف وتزايد 
اإقليمها  عــرب  ـــرور  امل ـــوادث  ح ح�سيلة 
�سالمة  تهدد  خطرية  اآفــة  اإىل  لتتحول 
كما  كافة،  واملواطنني  الطريق  م�ستعملي 
عبادلني،  العابد  اجلمعية  رئي�ص  اأكــد 
التح�سي�ص  على  يركز  الربنامج  هذا  اأن 
والتوعية بهدف التقليل من حوادث املرور 
ب�سكل  االأرواح  حت�سد  اليوم  �سارت  التي 
اأ�سبابها  تتمحور  والتي  ويومي،  متزايد 
بال�سرعة  املتعلق  الب�سري  العامل  حول 
تنت�سر  التي  ال�سوداء  والنقاط  املفرطة 
عرب عديد امل�سالك والطرقات، وبالتايل 

احلمالت  من  النوع  هذا  تكثيف  من  البد 
من اأجل توعية املواطنني.

�سطيف

اإميان. ج

بــاعدو�...ت�سحــو���
من  الكثري  يف  كــورونــا  جائحة  تــوؤثــر  مل 
"العقليات"، ورغم الداء الذي مل يجدوا له 
دواء بعد وخطورة الو�سع، مل تتغري الكثري 
يف  تغلغلت  التي  وال�سلوكيات  العادات  من 
لت�سقط  عليها  و�ــســيــطــرت  كــثــرية  عــقــول 
تقوم  وال  اأر�سا  الوقاية  تدابري  كل  اأمامها 
لقاء  كل  مع  الكمامة  فتزول  اأبــدا،  بعدها 
االأح�سان  لتعاند  "القبالت"  عدد  ويزيد 
فت�سقط كل  العباد  الوبائية بني  الو�سعية 
قوانني احلماية وال�سالمة وحتت�سر تدابري 
بجدار  مــرة  كــل  ترتطم  وهــي  ال�سالمة 
على  املحافظ  فيتهم  والتخلف"  "اجلهل" 
والتجرب  بالتكرب  اجلائحة  عز  يف  �سحته 
التي  الوقائية  بالتدابري  التزامه  ملجرد 
ل�سان  على  يومية  اأنــ�ــســودة  اإىل  حتــولــت 
موقفه  على  امل�سر  ويقع  املعنية  اجلهات 
املتخلفة  "عقليته"  �سحية  الو�سع  مــن 

الرجعية.
واأ�سوء من ذلك، مع حلول مو�سم "االأعرا�ص" 
يف  "التخالطوالتهرا�ص"  من  اخلــوف  زاد 
مبداأ  وراء  واالنقياد  العناد  فيه  كرث  زمن 
اإىل  البعيد  ليتحول  مرغوب"،  ممنوع  "كل 
يف  ت�سبب  مــا  حبيب،  اإىل  والــعــدو  قريب 
كرثة امل�سابني ومن حولهم زاد لوم الالئمني 
الذين كثريا ما وجدوا يف "الدولة" �سماعة 
يعلقون عليها غلطاتهم وتهورهم الذي زاد 
وبعد  العمومية،  ال�سحة  و�سع  تــاأزم  من 
ثقافته  يف  ثقتها  االأخــرية  هذه  و�سعت  اأن 
الوقائية التي لقنتها له طيلة فرتة احلجر 
التي جتاوزت عمر "العدة"، لكنها مل حتقق 

املطلوب.
وراء  انقيادهم  على  اأنف�سهم  يلوموا  فلم 
املحنة  عــلــى  �ــســربهــم  وعــــدم  رغــبــاتــهــم 
وتهافتهم وتدافعهم وتزاحمهم بحثا عنى 
املنحة، وال عن ت�سببهم يف اأزمة اقت�سادية 
نتيجة ج�سع االأنا الذاتية و�سيطرتها على 
ال�سلوكيات بعدوانية، بل زاد لومهم لغريهم 
كانت  التي  املوت من عائالتهم  كلما اقرتب 
اجلائحة  مــن  تتخذ  باأنها  الــدولــة  تتهم 
وم�ساحلها  حــاجــاتــهــا  لتمرير  �سيا�سة 
يف  يكن  مل  الو�سع  اأن  ــم  رغ ال�سخ�سية، 
والتاأويل  التهويل  ــذا  ه كــل  اإىل  حــاجــة 
�سيا�سة  على  مقت�سرا  كــان  بل  والفل�سفة 
ال�سيطرة  حني  اإىل  االجتماعي  التباعد 
اإىل  البالد  حول  الذي  الوباء  انت�سار  على 
يف  انت�سارها  رغم  جديدة  افريقية  بــوؤرة 
بداية املعركة لتخ�سر اليوم احلرب ب�سبب 
"باعدوا...  نظرية  معنى  يفهم  مل  �سعب 
من  الكثري  وت�سرح  حتلل  التي  ت�سحوا"، 

ال�سلوكات اخلاطئة يف حياتنا .
نوارةبوبري

�سوق اهرا�س

عبد الهادي. ب 

جمعية تنمية بال حدود تطلق مبادرة 
بيت" كل  يف  �خلري  "ح�سالة 

برنامج حت�سي�سي للحد من حو�دث 
�ملرور عرب كامل تر�ب �سوق �أهر��س

تكرمي �لتالميذ �لناجحني من ذوي �لإحتياجات �خلا�سة بباتنة 

�أولياٌء يكرمون �أبنائهم �لنجباء
 يف �لأطو�ر �لتعليمية بحي �ليا�سمني بباتنة 

جمعيات وفعاليات �ملجتمع �ملدين تغيب عن �مليد�ن 

االأمينة  بــونــيــبــان  �سليمة  واأفـــــادت 
م�ست  املــبــادرة  بــاأن  للنقابة،  الوالئية 
25 تلميذا من الفئة املعنية اإىل جانب 
اأطفال القمر، اأين انطلقت من املوؤ�س�سات 
بحي  املتواجدة  االبتدائية  التعليمية 
ببلديتي  مــرورا  بباتنة  ــوراج  اف بــارك 
ــى اأن  ــة عــل ــس ــدو� ــي ــة وح ــوت ــت عـــني ال
يف  املتفوقني  التالميذ  باقي  ت�ستكمل 
من  االبتدائي  التعليم  �سهادة  اجتياز 
باقي  عرب  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 

البلديات.
جمريات  كون  اإىل  املتحدثة،  واأ�سارت 
ظروف  يف  جــرت  قد  التكرميي  احلفل 
عــدوى  النــتــقــال  تــفــاديــا  ا�ستثنائية 
القائمون  حر�ص  حيث  كوفيد،  فريو�ص 
التالميذ  زيــــارة  عــلــى  املـــبـــادرة،  عــلــى 
وتقدمي  �سكناهم  مــقــر  يف  الــنــجــبــاء 
اإىل  لــهــم،  وهــدايــا  تكرميية  �ــســهــادات 
وذلك  ممتعة  حلظات  تقا�سمهم  جانب 
عن  وممثلني  املتفوقني  عائالت  برفقة 

موؤ�س�ساتهم الرتبوية.

للنقابة  الــوالئــيــة  االأمــيــنــة  ونــوهــت 
الرتبية  ملوظفي  امل�ستقلة  الوطنية 
نيوز"،  ليومية"االأورا�ص  حديثها  خالل 
هذه  م�ست  الــتــي  ــادرة  ــب امل اأهمية  عــن 
اإنتباه امل�سوؤولني اإىل  الفئة وذلك للفت 
احتياجاتها والنقائ�ص التي يعاين منها 

على  االحتياجاتاخلا�سة  ذوي  تالميذ 
والظروف  تتالءم  اأق�سام  غياب  غــرار 
عليها  الوقوف  ت�ستدعي  التي  ال�سحية 
متدر�سهم  ل�سمان  ا�ستدراكها  وحماولة 
ذات  يف  م�سرية  الــظــروف،  اأحــ�ــســن  يف 
تغيري  يف  النقابة  م�ساعي  اإىل  ال�ساأن، 

من  االأخـــرية  لهذه  النمطية  ال�سورة 
هذه  عــرب  ح�سنة  �ــســورة  خلق  خــالل 
ح�سب  اأي�سا  �ساأنها  من  التي  املــبــادرات 
امل�ساعدة  يد  مد  املتحدثة،  ذكــرت  ما 

للفئات املحتاجة.
االلتفاتة  هذه  باملنا�سبة  القت  وقد 
التالميذ  وترحيب  الطيبة،ا�ستح�سان 
ذوي  لــفــئــة  خ�سي�سا  وجــهــت  كــونــهــا 
وا�ستثنت  ــة  ــس ــا� اخل االحــتــيــاجــات 
مايعد  وذلــــك  الـــعـــاديـــني  ــذ  ــتــالمــي ال
–ح�سبهم- دافعا للتفوق واالإ�سرار على 

حت�سيل املزيد من النجاحات.
جدير بالذكر، باأن التكرمي الذي م�ص 
التعليم  �سهادة  يف  النجباء  التالميذ 
االبتدائي يعد االأول من نوعه بالن�سبة 
امل�ستقلة  الوطنية  النقابة  الأع�ساء 
هذه  مت�ص  اأن  على  الــرتبــيــة  ملوظفي 
االأطــوار  باقي  يف  الناجحني  املــبــادرة 
التعليم  �سهادتي  غرار  على  التعليمية 

املتو�سط والناجحني يف البكالوريا.

اليا�سمني  حــي  قــاطــنــو  االأول،  اأمــ�ــص  اأقــــام 
حفال  بباتنة،   3 حملة  الــعــمــراين  بالقطب 
تكرمييا لفائدة التالميذ النجباء واملتفوقني يف 
للمو�سم  واملتو�سط  االبتدائي  التعليم  �سهادتي 

الدرا�سي احلايل.
وذكرى  تزامنت  التي  املــبــادرة  هــذه  ومتيزت 
برنامج  وال�سباب،بت�سطري  عيدياال�ستقالل 
التاريخي  احلـــدث  وهـــذا  يتنا�سب  احــتــفــايل 
الذي �سارك يف اإحيائه اأبناء حي اليا�سمني من 
خالل فقرات ثقافية وتاريخية متنوعة، حيث 
�سهدتاالحتفالية التي دامت على مدار �ساعات 
باالأطوار  النجباء  التالميذ  تكرمي  الزمن،  من 
التعليمية وذلك من باب ت�سجيع االأولياء اأبنائهم 
م�سارهم  طيلة  بذلوها  التي  املجهودات  على 
لالإبداع  اأي�سا  املجال  فتحت  حني  يف  الدرا�سي، 
اأين حر�ست  العنان ملواهبهم املختلفة،  واإطالق 
بجوانب  االإهتمام  على  اليا�سمني  حي  جمعية 
منها  التاريخية  اإىل  باالإ�سافة  وثقافية  فنية 
من  اأبــدع  متنوعة  فقرات  تخ�سي�ص  خالل  من 

خاللها اأبناء احلي يف اأداء م�سرحيات خمتلفة 
اإلقاء  وتقدمي باقة من االأ�سعار باالإ�سافة اإىل 
وت�ستوقف  الوطن  بحب  تتغنى  وطنية  اأنا�سيد 
اأهم البطوالت والت�سحيات التي قدمها ال�سعب 

اجلزائري من اأجل نيل اال�ستقالل واحلرية.
كماعرف هذا احلفل التكرميي املنوع، ا�ست�سافة 
حلي�سي  طــاهــر  والــروائــي  ال�سحفي  الكاتب 
االأدبــي  ــدار  ــس االإ� امليزونة"  رواية"  �ساحب 
اجلزائرية،  الثقافية  ال�ساحة  يف  تاألق  الذي 
اأين مت تكرميهخالل املنا�سبة التي كانت فر�سة 
خالل  من  احلي  ن�سائحالأبناء  وتقيم  لتوجيه 

توجيهات عديدة.
يذكر اأن هذه االلتفاتة التي جاءت مب�ساهمة 
االأولياء واإمكانياتهم املادية اخلا�سة، القت هي 
باقي  ولفتتانتباه  االأبناء  ا�ستح�سان  االأخــرى 
التي  املبادرات  ال�سكنية الأهمية هذه  املجمعات 
التكافل  �سور  اأ�سمى  وجتمع  العطاء  على  حتفز 

والت�سامن بني اأبناء احلي ال�سكني الواحد.

حــدود  بــال  تنمية  جمعية  اأطــلــقــت، 
كل  يف  اخلري  "ح�سالة  مبادرة  بباتنة 
بيت"، حيث تهدف هذه املبادرة اإىل جمع 
الفقراء  على  توزيعها  اأجل  من  النقود 
واملحتاجني على م�ستوى الوالية خا�سة 
خالل هذه الفرتة اال�ستثنائية التي متر 
بها البالد جراء تف�سي فريو�ص "احلمة 
و�سعف  البطالة  وانت�سار  التاجية"، 
اإ�سافة  للمواطنني،  ال�سرائية  القدرة 
االأ�سحى  عــيــد  ــن  م ــل  ك اقــــرتاب  اإىل 
هذه  يف  تكرث  حيث  املدر�سي،  والدخول 
الكثري  تعجز  التي  امل�ساريف  املنا�سبات 
على  املتوا�سعة  والعائالت  االأ�ــســر  من 

ت�سديدها.
على  القائمني  ح�سب  املــبــادرة  فكرة 
ـــــدود، كانت  بـــال ح تــنــمــيــة  جــمــعــيــة 
باإحدى  اجلمعية  اأع�ساء  تاأثر  وليدة 
امل�ساركة  على  عكفن  اللواتي  املح�سنات 
التي  اخلـــرييـــة  املــــبــــادرات  اأغـــلـــب  يف 
تطلقها اجلمعية على الرغم من حالتها 
�سرحت  حيث  الب�سيطة،  االإجتماعية 
ح�سالة  خ�س�ست  باأنها  االأخــرية  هــذه 

كل  بها  ت�ساهم  تربعات  جلمع  بيتها  يف 
كل  ويف  ــاء،  ــن واالأب الـــزوج  مــن  العائلة 
مرة كان هوؤالء يتربعون مبا ا�ستطاعوا 
رمزيا،  املبلغ  كــان  لو  حتى  النقود  من 
اأخريا  احل�سالة  بفتح  الــوالــدة  لتقوم 
ن�سفها،  امتالء  اأو  كلها  امتالءها  عند 
للتربع  اإىل اجلمعية اخلريية  والتوجه 
الفقراء  مل�ساعدة  االأ�سرة  جمعته  مبا 
واملحتاجني وتلبية النداءات االإن�سانية 

التي تطلقها اجلمعيات.
جمعية  على  القائمون  قــرر  هنا  ومــن 
الفكرة  تعميم  ــــدود،  ح بــال  تنمية 
لت�سل اإىل كل البيوت اجلزائرية حيث 
لهذه  بــاأن  اجلمعية،  اأع�ساء  اأحــد  اأكــد 
الأنها  فقط  لي�ص  عظيمة  قيمة  املبادرة 
توفر االأموال مل�ساعدة املحتاجني واإمنا 
لكونها تزرع يف اأطفالنا حب فعل اخلري 
وتعلمهم  الــغــري،  مبعاناة  واالإحــ�ــســا�ــص 
ــا من  ــريه الــتــ�ــســامــن االجــتــمــاعــي، وغ
ر�سولنا  اأو�سانا  التي  احلميدة  اخل�سال 
الكرمي على التحلي بها الإن�ساء جمتمع 

�سليم وقومي.

ــطــيــف مـــنـــذ اأكــــــرث من  ــس عــــرفــــت، واليــــــة �
اأ�سبوع،اإرتفاعاكبريا يف عدد االإ�سابات بفريو�ص 
بعودة  املعنية  ال�سلطات  ربطتها  الأ�سباب  كورونا 
التقيد  عدم  عن  ف�سال  االأعرا�ص  يف  التجمعات 
وارتــــداء  االأمــــن  كم�سافة  الــوقــايــة  بــتــدابــري 
عدد  عــن  النظر  بغ�ص  واملــالحــظ  الــكــمــامــات، 
االإ�سابات هو غياب املبادرات اخلا�سة بالتعقيم 
والوقاية من طرف اجلمعيات وفعاليات املجتمع 
ــوقــت احلــ�ــســا�ــص وهـــو االأمـــر  ـــدين يف هـــذا ال امل
لدى  اال�ستفهام  عالمات  من  الكثري  طرح  الــذي 
املكثف  الن�ساط  الحظنا  اإذا  خا�سة  املواطنني 
اجلائحة،  انت�سار  بداية  عند  اجلمعيات  لهذه 

حيث كان ن�ساط الكثري من الفاعلني بها يوميا.
اجلمعيات  اأ�ــســحــاب  مـــن  الــبــعــ�ــص  ويـــرجـــع 
قلة  اإىل  الن�ساط،  يف  امللحوظ  الــرتاجــع  هــذا 
االإمكانيات والتعب واالإرهاق الكبري الذي اأ�ساب 
من  �سهرين  من  اأكرث  بعد  لها  املنت�سبني  االأفــراد 
الن�ساط املتوا�سل وامل�سني والذي و�سل اإىل حد 
مبادرات  خالل  من  االأ�سبوع  اأيــام  طــوال  العمل 
العائالت  مع  الت�سامن  والتنظيفواأي�سا  التعقيم 
املت�سررة من اإجراءات احلجر ال�سحي من خالل 

توزيع االإعانات الغذائية.
ومن جانب اآخر، فاإن عدوى الفريو�ص مل ت�ستثن 
منهم  العديد  تعر�ص  الذين  اجلمعيات  اأفــراد 

املتوا�سل واالإحتكاك  العمل  الإ�سابات به جراء 
من  العديد  جعل  الذي  االأمر  وهو  املواطنني  مع 
االأو�ساع  ظل  يف  ن�ساطها  من  تقل�ص  اجلمعيات 
طرح  كما  الب�سري،  التعداد  وتقل�ص  احلالية 
حمالت  ملوا�سلة  االإمكانيات  قلة  م�سكل  اآخرون 
خالل  توفر  ما  كل  ا�ستنفاذ  مع  خا�سة  التعقيم 
املحلية  ال�سلطات  وتوقف  ال�سابقة  احلمالت 
جمعيات  عدة  ف�سلت  بينما  الدعم،  تقدمي  عن 
توجيه االهتمام يف الوقت الراهن نحو منا�سبة 
االأ�ساحي  جمع  اأجل  من  املبارك  االأ�سحى  عيد 
خالل  واملعوزة  الفقرية  العائالت  على  وتوزيعها 

هذه املنا�سبة الدينية.

وبالن�سبة لعدد من اجلمعيات النا�سطة مبدينة 
متوا�سال  يبقى  املــيــداين  العمل  فــاإن  �سطيف، 
من  اجلائحة  انت�سار  بداية  منذ  توقف  ودون 
خالل توا�سل عمليات التعقيم للمراكز واملقرات 
الكمامات  توزيع  توا�سل  عن  ف�سال  العمومية، 
امل�ست�سفيات  ناهيك عن تزويد  التعقيم  وو�سائل 
املح�سنني  مع  بالتن�سيق  ال�سرورية  بالو�سائل 
مب�ست�سفى  موؤخرا  ح�سل  كما  االأعمال  ورجــال 
�سروباخلثري بالعلمة حيث مت تقدمي جمموعة 
من االأجهزة الطبية واحلال ذاته مع امل�ست�سفى 

اجلامعي �سعادنة عبد النور ب�سطيف. 
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يف ظل عودة فريو�س كورونا بقوة وارتفاع الإ�سابات..

تزامنا والحتفال بعيدي ال�ستقالل وال�سباب..

�سطرته جمعية طريق ال�سالمة بالتزامن مع ارتفاع احل�سيلة...

با�صرت، �لنقابة �لوطنية �مل�صتقلة ملوظفي �لرتبية مثلها يف مكتبها �لوالئيبباتنة، مطلع �الأ�صبوع �جلاري يف عملية تكرمي �لتالميذ �ملتفوقني من ذوي 
�الحتياجات �خلا�صة يف �متحان �صهادة �لتعليم �البتد�ئي و�ملوزعني منهم على م�صتوى �ملوؤ�ص�صات �لرتبوية عرب تر�ب �لوالية.

حفيظة. ب

حفيظة. ب

ن.ب



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

ردود

حماولة يف    :" احلياة  درب  "على  م�شاركة  م�شتغامن   /" عاب�س  "ن�شمة  املبدعة 
عن  خمتلف  جن�ص  اخلاطرة  غريبا،  ا  ن�سّ منها  يجعل  ما  وهذا  ال�سعري،  باالأ�سلوب  متزجها  اخلاطرة 

ال�سعر، نن�سحك بتجّنب قافية ال�سعر يف اخلاطرة.

املبدعة "�شمية معن�رصي "/ خن�شلة وم�شاركة "م�شابة مبتالزمة كوتار ":  ممحاولة ق�س�سية 
تفلتت من اخلاطرة .. متو�ّسطة عموما. نن�سح �ساحبتها بتجنب بع�ص االأخطاء النحوية مثل قولها: )اأح�س�ست 

بج�سدي مرهق(، و�سوابها )  اأح�س�ست بج�سدي مرهقا (، الأّن مرهقا، حال واحلال البّد اأن تكون من�سوبة.

ة ب�سيطة تبدو نهايتها غري  ح�شاد وفري": ق�سّ املبدع عبد القادر رالة/ تيارت وم�شاركة " 
ة. مكتملة، نتمنى بذل جهد اأكرب يف بناء الق�سّ

خاطرة جّيدة تعالج مو�سوعا ح�ّسا�سا،  "لقيط":  وم�شاركة  مع�شكر  �رصيط"/  "نزهة  املبدعة 
بطريقة انزياحية جميلة.

ال�سكينة  روحـــــك   يف  تــبــعــث  ــة  ــي ــاب ــج االإي
ُترى  ال  برقيُة  لك  ٌتر�سل  اأنها  حيث  والطماأنينة 
بالعني وال ُتلم�ص باليد  ُموجهة اىل مكان �ساغر يف 
قلبك جتهله اأنت، اأما عن الر�سالة فهي متمثلة يف 
االأمل وال�سعادة، كما اأن االيجابية  جتعلك خاليا 
من ال�سفات املُ�سيئة كالت�ساوؤم واحل�سد وكل ما هو 
غري جائز يف هذه الدنيا الأنها حتّولك  من �سخ�ص 
عادي اإىل حكيم ُمتزنة قراراته غري مت�سرع فهي 
امل�سوؤولة عن تغيري �سريورة حياتك لت�سبح اإن�سانا 
املئات  فتنتج  قمح  حبة  زرع  كمثل  للعطاء  حُمبا 
لالإن�سان  احلقيقي  الت�سبيه  اإنه  نعم  ال�سنابل  من 
القلوب  يف  وال�سرور  الفرح  يزرع  الذي  االإيجابي 
بني  واالألــفــة  احلــب  من  هائلة  كمية  عنه  فينتج 
فار�سا  مقداما  جتعلك  اأنها  عن  ناهيك  النا�ص،  
اأين  طريقه  وت�سلك  اخلــري  حتب  �سادقا  مغوارا 
عن  ٌتبعدك  االإيجابية  يف  �سيء  ــم  واأه كــان،  ما 
عفوية  عن  تت�سرف  اإن�سانا  فت�سبح  الع�سبية، 
مــن يف  ُيــحــب اهلل وحــتــى  مــن  وُحـــب  ُيحبك اهلل 
من  ال�سعادة  ت�سنع  اأنها  كما  والبحرية   الربية 
يا  اأرجـــوك  االبت�سامة،  دائــَم  وجتعلك  داخلك 
عزيزي جتّرد  من كلمة  "اأنا �سلبي" الأنها ت�سعف 
�سعف  مواطئ  له  منا  الكل  مني  ا�سمع  ذاتــك،  من 
الإدراك  جاهدا  ي�سعى  االيجابي  ال�سخ�ص  ولكن 
قوة  نقاط  اإىل  بتحويله  ومعاجلته  ال�سعف  هذا 

لُتقويته عند انك�ساره وحماربة اآالمه.
�سيماههم  من  ُيعرفون  االيجابيون  االأ�سخا�ص 
اأثرا  وراءهــم  تركوا  اختفوا  لو  حتى  بطيبتهم 
جميال وحكما ونورا ُي�سيء املنرب الذي ن�سلكه فمن 
اأفعالهم النبيلة اأحببناهم ُم�سممني على االقتداء 

بايجابيتهم وكل نواياهم احل�سنة باإ�سالح اجلانب 
اأن  ُبغية  ف�سادا  االأر�ص  يعيُث يف  املظلم يف كل من 
يف  ال�سلبية  طريق  اختار  �سخ�ص  كل  قلب  ُي�سع 
حياته، هوؤالء ال�سنف من الب�سر ال يهمهم وجوه 
الوحيد  بل  اأمالكهم،  ال  و  معتقداتهم  وال  النا�ص 
واقعهم  االآخرين من  باإنقاذ  اهتمامهم  وهّمهم هو 

املرير اأال وهو جهلهم لالإيجابية .
من  وارتِو  ال�سلبية  م�ستنقع  من  فالن  يا  انه�ص 
كاأ�ص االيجابية، ال تياأ�ص عند �سقوطك  قم حارب 
ال�سقوط  باأنك تتقن فن  وجاهد الأنني على يقني 
خالقك،  يف  خريا  ُمتاأمال  باالأر�ص   االرتطام  دون 
فيمن  االإيجابية  ن�سر  هو  اأولوياتك  اأوىل  واجعل 
حولك وحتّكم يف خوفك لكي يتغري حالهم وحالك 
جمهوداتك  و  الطاهرة  روحــك  وبف�سل  بف�سلك 
اجلبارة، اأنت  هنا ُت�سبح بطال وتر�سي ذاتك تخيل 
معي يا عزيزي كم اأنت رائع فهناك من كان حمتاج 
يومه فرحا  ويق�سي  لكلمة طيبة  حُت�ّسن مزاجه 
عجوز  عن  اأحدثك  اأم  ــت،  اأن هو  �سعادته  و�سبب 
اأنت  تاأتي  و  ثقيلة  قفة  حمل  من  التعب  اأَنهكها 
التي  الب�سمة  وتر�سم  قلبها  فيفرح  عنها  وحتملها 
املوىل  اإىل  يديها  برفع  تختمها  ثم  ثغرها  ُتزّين 
وهو  خرب  واأعــظــم  والعطاء   باخلري  لك  داعية 
اأجر ثوابهم،  ُيك�سبك   الذي   ر�سى اهلل عز وجل 
ا�سمع مني يا �ساح اترك االأحالم واالأماين واجعل 

حتقيقها هدفك ال�ّسامي. 
حتى  الــكــالم  باأطيب  تكلم  اإنــ�ــســان   ــا   ي ــذا  ل  
االإميـــان  قلبك  يف  ويـــزرع  ــاالأمــان  ب اهلل  يفعمك 
وبني  وعملك  نف�سك  يف  اإيجابيا  وُكن  واالإح�سان، 

اأهلك واأ�سحابك  ينعمك اهلل يف دنياك   .
اأنا من اأنا...

اأنا فتاة جزائرية..
اأمتيز ب�سهامة اأورا�سية...

وبروح وطنية...
ــت جـــزائـــريـــة... ــن اأنـــــا ب

عربية.. اأمازيغية
جزائرية  كـــوين  اأفــتــخــر 

...ابنت رجل قائد احلرية
راف�ص لتهمي�ص والقتل والعبودية...رجل 
�سيادتي  اأعاد  رجل  لت�سحية...ابنت  ع�ساق 

الوطنية
..اجلزائر جزائرية..

اإن �ساألوين عنك يا جزائر ؟.
.�ساأجيب جزائر الن�سر والتحرر..

ال للقيد واال�ستعمار..
من يا �سهيد الوطن ..

فاجلزائر  العني  قرير  من 
الزالت تنجب االأحرار..

ومازالت  قدمت  جزائرنا 
تقدم االأبطال...

ومتالأ  تعلو  اأمــي  وزغــاريــد 
االأرجاء...

وطنه  اأبــنــاء  حــرر  ل�سهيد 
من قيد اال�ستعمار..

اأعلم اأنك مع االأبرار...يف جنات عدن مع 
االأخيار..

من  كل  �ستخرب  ..فــاأمــك  العني  قرير  من 
يجيء اإليها كزائر ..

خمل�ص  و�ــســهــيــد  حمـــب  ـــان  ك ابــنــهــا  اأن 
للجزائر...فتحيا اجلزائر

ا�سافة املجد واخللود ل�سهدائنا االأبرار

يف "عنِي ْمـليلَة" َمولـوْد
اأرَهَب ُحـّكاًما وُجنـوْد

ّباًطا وع�ساكَر َيقَهـْر �سُ
جي�ٌص جـّراٌر َيتـقهَقـْر

ــــَل  ـــــ ــــسَ ــــرَت� ــــس حــــــــنَي ا�
حكاِت ِبال�سّ

ــُب: حـــاَن  ــسِ ــا� ــغ قــــاَل ال
مَماتي

**
ــُب  ــْح ــسَ ـــا � ـــُة ي والـــقـــ�ـــسّ

طويلْة
اأّوُلها يف "عنِي ْمـليلْة"

فيها ن�ساأ الَبطُل الّثاِئـْر
يف وطني يف �َسرِق َجزاِئْر

َيحتـلُّ االأوطاَن فَرن�سي
االإْجـــــــــراِم  يف  ــُح  ــِب ــس ــ� ُي

ومُي�سي
ا اأعَزْل َيقتـُل �سعًبا ُحـرًّ

وِب�سحَكِة �ساحِبنا ُيقَتـْل
**

�ساحُبنا ع�سَق الك�ّسافْة
ـــمـــوًدا  ـــُه �ـــسُ ـــْت ــــ ـــح ـــَن َم

وَح�سافْة
يف "َب�سَكرَة" ان�سمَّ اإليها
والقاِئـَد قـْد �ساَر عَليها

�سبَّ فتًى َيحميِه اهلُل
ا اأعطاُه! متكيًنا.. ِعـزًّ

ـْة تاَبَع اأفالًما َحربيَّ
ـورّيْة �َسغَلـْتُه حياُة الثَّ

ـــُه االأ�ــــســــحــــاُب  ـــَب ــــ ـــّق ل
"زاباتـا"

ال يعِرُف ُجبًنا.. َهـْيهاَتا
**

َبطٌل يف الَفنِّ ويف املَ�سَرْح
ــْت  غــنَّ لـــو  و"َف�سيلُة" 

َيفـَرْح
اٌف يف ُكرِة الَقـدِم هـدَّ

لِكْن يف َيوٍم َلـْم َيَنـِم
ـورْة حنَي ا�سَتعَلْت ناُر الثَّ

ْة ِب�سواعـِد اأبطاٍل ُحـرَّ
اِر ـوَّ فِّ الثُّ فم�سى يف �سَ

َيلَحـُق ِباجُلـنِد االأْحـراِر
َيوُمـَك  ْمــهــيــدي  ابـــَن  يــا 

جاَء
ـــي  ـــس فـــــاطـــــُرْد مـــــْن اأر�

االأعداَء
ُدمَت عزيًزا اأنَت حُمّمـْد
ـورِة ال َلْن ُتخَمـْد ناُر الثَّ

ــــَل هـــــذا الـــَبـــطـــُل  ــــاَت ق
ا�ْسـَتب�َسْل

ِبعقـيدِة ُحـرٍّ ال َيك�َسـْل
**

يوًما قاَل الَبطـُل البـاِرْع:
اِرْع ـورِة يف ال�سَّ األقوا ِبالثَّ
عُب ـْنها ال�سَّ األقوها َيح�سُ

عُب َيتهاوى ِبَيـديِه ال�سَّ
ـاُه َجزاِئـْر وُنغّني: اأُمَّ

ـِك �َسعٌب ثاِئـْر َيفدي اأر�سَ
�َسعٌب اأق�سَم اأْن َيفديـِك
اياِت وَيحميـِك ُيعلي الرَّ

ِلالأعداِء املَوُت املُـرُّ
واأنا ْمهيدي ابٌن ُحـرُّ

�ساأُقاِتـُل حتَّى اأُ�سَت�ْسَهـْد
اِت �ساأ�سَعـْد ِبَنعيِم اجلنَّ

**
ابُن ْمهيدي قـاَد َمعاِرْك

ُيبلي يف االأْعـداِء ُيعاِرْك
اأ�سَبَعُهـْم يف احَلرِب ِقتاال

واأراُهـْم ِمنُه االأهـواال
قالـوا: َلي�َص لنا اإالُه
اِر �ِسـواُه َلْن َنرمَي ِبالنَّ

يٌّ هـذا ِعـفريُت ِجنِّ
�سُنالِحـُقُه حيُث َيبيُت؟

ْربا قْد اأوَجَعنا َقـْتاًل.. �سَ
ما مَلْ ُيقـَتْل َنخ�َسْر َحْربا

**

"اجِلرناُل"  ــَل  ــع ــَت ــس وا�
ُجـُنونا

اأر�َسَل جا�ُسو�ًسا وُعـُيونا
الَعربي كابو�ًسا �ساْر

اْر ـوَّ ُمـوٍد ِللثُّ َرمَز �سُ
ِة باتا الَعربْي يف الَقب�سَ

لْن َيحني القامَة لو ماتـا
وابُن ْمهيدي اأ�سٌد َيـزاأْر
ْر رَّ ُرغَم االأ�سِر َيظلُّ حُمَ

ــــا قـــــــْد حـــــــاوَل  ــــًث ــــب َع
"مار�سيُل"

اأْن ُتفَتـَح ِللَغـدِر �َسبيُل:
اِر ـوَّ لو ُتر�ِسـُدنا ِللثُّ

تغدو الَيوَم مَع االأْحراِر
**

ْم ابُن ْمهيدي مَلْ َيتكلَـّ
و"اجِلرناُل" َبدا َيتاألَّـْم:

يٌّ اأْم َب�َسـٌر اأنَت؟ ِجنِّ
ْبَت ْحَت مَلا ُعـذِّ لو اأف�سَ
الَعربي ما قاَل كالما

ــِب  ــل ــَق ال اأخـــفـــى يف  ــــْل  َب
�ِسهاما

ا يف احلاِل اأطلَقها �ُسـمًّ

وْجـــــــِه  يف  ـــــــــًقــــا  َبــــ�ــــسْ
"اجِلرناِل"

ــي رغـــَم  ــرب ــَع ــَك ال ــِح ــسَ �
االأمَلِ

َلْن اأنُطَق حتَّى يف احُلـُلِم
**

َيِئ�َص "اجِلرناُل" املَهزوُم
ف�ِص ُهُموُم ْت يف النَّ وَتَبـدَّ

ـْة اأّدى ِللَعـربيِّ حَتيَّ
ـْة ف�ُص اأِبيَّ ُمـوٍد والنَّ ِل�سُ

"اجِلرناُل"  َف  واعـــــــرَتَ
: امِلْ الظَّ

اأُق�ِسـُم اأينَّ اأغزو العامَلْ
لو ِعندي ُجْنـٌد اأمثـاَلْك

اأ�ــســَجــَع يف احَلــــْرِب  مــا 
ِقتاَلْك!

**
خاَطَب  ُهنا  "مار�سيُل" 

"ُبوْل"
اأِرين العربيَّ املَقُتـوْل

ُا�سُنـْقُه اأمامي يف احلاِل
ِبَيـٍد َفـوًرا دوَن ِحباِل

**
ِحكاِت اأطَلَق �ساِحُبنا ال�سَّ

اِت ـًرا يف اجَلنَّ وراأى َق�سْ
اأجِنـحًة َبي�ساَء َتـِرفُّ

ــِص  ــرَدو� ـــ ــِف ال اإىل  وهــــَو 
ُيـَزفُّ

فاَحْت ِبالِعطِر اأزاهْيـُر
وعال يف االأر�ِص التَّكبرُي

ـوَرْة َرْت ِبِدمانا الثَّ وانَت�سَ
ْة وَجزاِئُرنا �ساَرْت ُحـرَّ

�ضعــر
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منذ افرتقنا و�سورته مل تفارق خميايل.. 
يف اليقظة اأمتثله باأبهى ثيابه، ويف املنام غالبا 
ما األتقيه يف رو�سة االأحالم، اأراه يف كل مكان، يف 
على  ا�ستوىل  وكاأنه  االأفكار،  زوايا  من  زاوية  كل 
املــخ..  مــن  واخلــيــال  للعاطفة  املخ�س�ص  ــزء  اجل
ال�سخ�سي  اإىل ح�سابه  اأدخل  وحني يعظم �سوقي 
خل�سة  مرة،  من  اأكرث  اليوم  يف  بوك  الفي�ص  على 
على روؤو�ص االأ�سابع حتى ال اأحدث جلبة في�سعر 
بي، رغم اأين اأحب اأن ي�سعر باأنفا�سي، التي اكتمها 
خلف �سا�سة الهاتف املحمول ظنا مني اأنه �سينتبه 
ل�سوت اأ�سابعي وهي تالم�ص اأيقونة الفاي�سبوك.. 
ودون اأن ي�سعر اأوغل يف التجول يف �سفحته التي 
واحــدة طبعا الأن  اأعــرف  وما  ببنات حــواء،  تعج 
اإىل  دخلت  اأين  اأخفيكم  وال  م�ستعارة..  االأ�سماء 
رمبا  اأجتــول  الفتيات،  �سفحات  من  �سفحة  كل 
اأجد ما ي�سبع ف�سويل، وير�سي غروري، اأبحث عن 
اإىل  اأعود بعد ذلك  اأجد،  �سورة لكل فتاة لكن ال 
تلك ال�سفحات التي �سجل اإعجابه بها..لقد زرتها 
جميعا حتى اأين كنت اأقراأ تعليقاته لكل واحدة 
يعنوين..  ال  الأنهم  طبعا،  الذكور  واأ�ستثني  منهن، 
ما  لكن  االعجابات  من  الكثري  لديه  اأن  الحظت 
الالتي  الفتيات  من  الهائل  الكم  انتباهي هو  لفت 
يتفاعلن مع �سوره، اأظن باأين قمت بعدهن جميعا  

وكرهتهن جميعا.
ي�سكو  تارة  ال�سيء،  بع�ص  غريبة  من�سوراته   
يجد  مل  اأنــه  وكيف  حياته  وواقــع  عزوبيته  من 
ال  حــب  خــواطــر  يكتب  وتـــارة  املنا�سبة،  الفتاة 
كانت  اإن  اأدري  وال  امل�ساعر!!  تلك  يكن  ملن  اأعلم 
تلك خطته جللب اأكرب عدد من الفتيات! اإال اأنني 

اأح�سدها التي اأخذت قلبه بعيدا عني..
) يا له من اأعمى، ماذا ينق�سني اأنا حتى يع�سق 

غريي !؟( 
من  الأتاأكد  املــراآة،  اأمام  من  اأقفز  مرة  كل  ويف 
تعاليم وجهي وتفا�سيل �سحنتي، فاأجدين اأعجب 
نف�سي كثريا.. �سحيح اأنني ل�ست طويلة ولكن ل�ست 

ق�سرية اأي�سا.
ولكن  قليال  اخلارجي  ب�سكلي  اأعتني  اأكــن  مل 

عينني  اأمــلــك  اأين  كما  ــه،  اأجــل مــن  بــه  �ساأعتني 
جتلب  كما  االأنــظــار  جتذبان  كبريتني،  جميلتني 
التي  ابت�سامتي  عن  ناهيك  الفرا�سات  الــزهــور 
ذلك  يالحظني  ال  ملـــاذا  الــربــيــع   حــقــول  ت�سبه 
واحلب،  واجلــمــال،  االأ�ــســل  يــرتك  ملــاذا  املغفل؟؟ 

ويلهث خلف ال�سراب؟
اأتنقل  واأنا  هاتفي  حملت  االأيام  من  يوم  ويف   
كنت  خبزة  ن�سف  بيدي  حاملة  املطبخ  اأرجاء  يف 
يحبها  اأنــه  اأعلم  كنت  بالطماطم   ح�سوتها  قد 
اأي�سا لذلك اأدمنت اأكل اخلبز بالطماطم الأجله. 
االأفكار املجنونة تتزاحم يف خميلتي لقد ا�ستقت 

حلديثه كثريا 
�ساأر�سل له ر�سالة:

ا�ستقت  لقد    !! االأحمق  اأيها  �ساأراك   متى   -
اإليك 

�سريعا". رده  كان  كم  اإلهي  " يا 
 - :قريبا ، اإن �سئت غدا، لكن من  اأنت؟

- اأحمق ا�ستقت اإىل ابت�سامتكز 
- من اأنت !!

- اأنا زوجتك امل�ستقبلية. 
- اأظن اأنك جمنونة فاأنا مل اأعرفك بعد. ! 

- لكني اأعرفك جيدا اأعرف كل �سيء عنك .
تفا�سيل  اأدق  حــتــى  عــنــك  الــكــثــري  ــــرف  اأع

حياتك. 
اإحدى  اأو  الغبيات  قريباتي  اإحــدى  اأظنك   -

بنات احلي. 
اأراقبك  اأنني  تذكر  اأحمق  يا  املهم  يهم،  ال   -
عينيك  ف�ساأقتلع  ما  فتاة  يف  حتدق  راأيتك  واإذا 

اجلميلتني اللتني �سرقتا قلبي. 
- هههه جمنونة، اأخربيني فقط من اأنت!!!

- اأنا من �ست�سكن قلبك، عليك اأن ترتب اأمورك 
ولن  غريك  �ساأتزوج  واإال  لزفافنا  حت�سريا  جيدا 

اأنتظرك
مل  لــو  مــاذا  كــبــرية،  بنف�سك  ثقتك  وااااو   -

اأعجب بك!! 
- �ستعجب بي يوما ما الأين اأحبك ب�سدق. 

ال تن�سى اأنا اأراقبك واأنتظرك.

علّو يف احلياة ويف املمات**حقا اأنت اإحدى 
املعجزات

ومن ذا يرثي االأحّبة مثل ال�سعراء؟ ! وما اأجمل اأن 
يرثي �ساعٌر �ساعًرا مثله، ولكن للنرث اأي�سا ن�سيبا غري 

منقو�ص يف الّرثاء، وقد قال االأّولون اأّن الرثاء هو مدح 
احلّي للمّيت اأو ذكر حما�سنه، وماذا نقول اإذا كان املّيت 

)جدثا(؛ حّيا روحا وذكرا، ورمّبا كان اأكرث حياة من 
كثري من االأحياء .! 

واحلقيقة اأّن الّرثاء يف جوهره هو ذكر حما�سن مّيت 
ملّيت، الأّن ماآل كّل االأحياء اإىل )احلّق(، واإمنا هو طابور 
يقف فيه الّنا�ص، فمنهم من َيحني دوره اليوم ومنهم من 

�ص يف اخَلْلق وحتى  ر حتى ُينكَّ يكون غدا، ومنهم ُيَعمَّ
يقول مثلما قال زهري ابن اأبي �سلمى: 

�َسِئْمُت َتكاِليَف احَلياِة َوَمْن َيِع�ْص **َثماِننَي َحْواًل اَل 
اأََبا َلَك َي�ْساأَِم

موت ال�سعراء والكّتاب؛ خلودهم وبقاء ذكراهم يف 
قلوب الّنا�ص يرتّدد �سداها حينا من الّدهر، ال�ساعر 

يرتك ب�سمته حمفورة عميقا يف الّنف�ص وُتنق�ص على 
�سفحة التاريخ باإزميل من ذهب، فيرتك نق�سه وتربه 

معا.
طافت هذه اخلواطر بذهني واأنا اأ�سرتجع �سور 

ديق ال�ساعر  ذكريات ال زالت ناب�سة باحلياة لل�سّ
املرهف االإح�سا�ص االأ�ستاذ جموعي اأنفيف، هذا ال�ساعر 

البهّي الذي ربطتني به كثري من العنا�سر امل�سرتكة، 
البلدة الواحدة وع�سوية احتاد الكّتاب، والكتابة 

ديق لزهر جزار الذي  للطفل، ومن قبله الزميل ال�سّ
مل تف�سل بني وفاتهما اإال اأّيام قليلة، وكاأمنا كانا على 

ميعاد.
جموعي اأنفيف جمعني به اأي�سا �سفر اإىل تون�ص 

حل�سور ملتقى االأدباء ال�سغار، واأ�سهد اأّنه كان يعي�ص 
طفولته )الّدائمة(، بقلبه الّنقي وانغما�سه الكّلي يف 
عامل الطفولة، كاد يقت�سر ن�ساطه عليها يف ال�سنوات 
االأخرية، وقد كتب لالأطفال ديوانني اثنني وترك من 

الق�سائد املخطوطة ما قد ي�سكل ديوانا اآخر، ومثله 
ديق لزهر جزار الذي اأحّب عامل االأطفال وحياة  ال�سّ

الرباءة ومل يكتِف مبهنته مربّيا واأ�ستاذا ممّيزا ثم 
مفت�سا، بل كتب كثريا من الّن�سو�ص اجلميلة التي 

اأهداها للطفولة بكّل حمّبة وود. 
ل�ست �ساعرا كي اأرثي الفقيدين ولكّن القلم يبكي 
نرثا كما يبكي �سعرا، واأ�ستعري من ال�سعر ما بداأت به:

علو يف احلياة ويف املمات*حقا اأنت اإحدى املعجزات.   

ٌكن �يجابيا
رثاء �لأحّبة

راوية قنفود/ ب�سكرة

اأ�سواق قليان/ باتنة

هم�ضة

�سراب احلب 

اأنا من اأنا ..

م�ساركات �ستن�سر
عبد اهلل اليل

الر�سم للفنان الت�سكيلي اجلزائري جميل الوردي



عادل. خ

توج �لكاتب �جلز�ئري يو�صف بعلوج باملرتبة �الأوىل مل�صابقة �لق�صة �لق�صرية لالأطفال عن �صرية �لر�صول �صلى �لله عليه و�صلم، لي�صجل بهذ� 
تتويجه �الأدبي �لعا�صر يف م�صو�ره، و�لثاين هذ� �لعام، بعد ح�صوله على �لدرع �لف�صي جلائزة قنرب �لدولية الأدب �لطفل قبل �صهرين.

ح�سام. ق   

باتنة

معاوية. �ص

رقية. ل

خن�سلة

�لهدف من �لرو�ية:
ملاذا كتب عبد الوهاب عي�ساوي هذه 

الرواية ؟   
رمبا يبدو �سوؤاال غريبا، لكن اأي رواية 
ترمي  هــدف  اأو  غاية  لها  نظري  يف 
اأو  اجتماعّيا  و�سعا  تعالج  قد   اإليه، 
�سيا�سّيا، اأو حتى فل�سفيا، ورمبا تعالج 
جملة من االأهداف يف وقت واحد، قد 
تكون متعة ال�ّسرد والكتابة اأحَد هذه 
االأهداف مثل متعة )االإجناب(، التي 
االأمَّ  جتعل  وخماطرها  ع�سرها  رغم 
يف نهاية املطاف حت�سن وليَدها بفرح 
غامر، وهي تر�سم على وجهها املكدود 

ابت�سامة عري�سة.. !   
هو  الرواية  هذه  من  الهدف  كان  اإذا 
حّقق  فقد  اأخــريا،  ذكرناه  الذي  هذا 
اإىل  ــيــه  اإل ي�سبو  كـــان  مــا  الـــروائـــي 
ذلك  لي�ص  اأّنــه  يبدو  لكن  بعيد،  حّد 
الهدف )ال�ّساذج( وامل�سروع هو منتهى 
بالّن�سبة  اأهميته  الكاتب، رغم  غاية 
كبري  قيمي  حممل  هناك  مبدع،  لكّل 
هو  كان  ورمّبــا  الرواية  عليه  انطوت 
وا�ستحقاقها  الكبري،  جناحها  �سبب 
رغم  جدارة،  بكّل  )البوكر(  جلائزة 
عنها  �سنتحّدث  ثغرات  من  فيها  ما 

بعُد، فيما ياأتي من قراءة. 

قر�ءة �لتاريخ رو�ئّيا:
يتوّقف  مل  ق�سنطينة  حاكم  "واأي�سا 
امل�ستعطفة،  عرائ�سه  ــال  ــس اإر� عــن 
كّل  واجلنود،  بال�ّسالح  مّده  يرجوهم 
ويعودون  الفرن�سّيون،  يحا�سره  �سنة 
تــدوم  لــن  مقاومته  ولــكــن  خــائــبــني، 

طويال".
ابن ميار، اأحد �سخ�سيات الرواية.

اأن  فنّيا ال ميكنه  الّروائي  اأبدع  مهما 
يقوم مقام املوؤّرخ، وقد اأذن له الّنقاد 
التاريخي  احلـــدث  يف  يت�سّرف  اأن 
ب�سرط  البديعة،  الفنّية  بلم�ساته 
الثابتة،  التاريخ  حقائق  يغرّي  ال  اأن 
ممكنة  اأحداثا  يبتدع  اأن  اأي�سا  وله 
يخرجهم  حمتملني  واأبطاال  الوقوع 
الـــذي يعاجله،  ــع  ــواق ال عــبــاءة  مــن 
 ( �سخ�سّية  مــع  ــف  ــوؤّل امل فعل  مثلما 
للغاية  عب  ال�سّ من  ولكن   ،) ــة  دوج
بكامل  التاريخّية  الّلحظة  يعي�ص  اأن 
يف  الوقوع  دون  وتفا�سيلها  اأبعادها 
جتاوز  اأو  الــّذاتــيــة،  الــقــراءة  مزّلة 
االنحراف عن حقائق الّتاريخ بق�سد 

اأو غري ق�سد.. ! 
عر�ص الروائي عبد الوّهاب عي�ساوي 
تاريخ  مــن  حرجة  تاريخّية  لفرتة 
بكامل  يعي�سها  اأن  وحــاول  اجلزائر، 
جوارحه اأو جوارح اأبطاله )امل�سَطِفني 
!!(، وجنح ب�سكل كبري اأن ي�سع القارئ 
يف  ويــدجمــه  املرحلة  تلك  اأتـــون  يف 
ملن  اإال  تنكر،  ال  بــرباعــة  اأحــداثــهــا 
ولقد  رمـــد(،  ــن  )م عيناه  اأعــجــزتــه 
روايــة  من  به  باأ�ص  ال  جــزءا  قــراأت 
يناف�سه  كان  الذي  الثاين  اجلزائري 
امل�سابقة،  يف  االأوىل  املرتبة  على 
رواية  �ساحب  خطيبي  �سعيد  اأق�سد 
الفرق  فــاأدركــت  �سرايفو(؛  )حطب 
با�ستحقاق  واأيقنت  بينهما،  الكبري 

عبد الوهاب عي�ساوي للفوز.
حّلق  واإن  القلم  يــزّل  ذلك  كّل  ورغــم 
جرى  واإن  الــفــر�ــص  ويكبو  �ساميا، 
حتّدث  عندما  امل�سمار..!  يف  وحــده 
يف  الثالثة  )ال�سخ�سّية  مــّيــار  ــن  اب
الرواية( عن باي ق�سنطينة وهو يف 
 1833 عام  اإليها  �سافر  التي  باري�ص 

م؛ قال يف �ص 280: 
يتوّقف  مل  ق�سنطينة  حاكم  "واأي�سا 
امل�ستعطفة،  عرائ�سه  ــال  ــس اإر� عــن 
كّل  واجلنود،  بال�ّسالح  مّده  يرجوهم 
ويعودون  الفرن�سّيون،  يحا�سره  �سنة 
تــدوم  لــن  مقاومته  ولــكــن  خــائــبــني، 

طويال".  
هذه  يف  يدقق  مل  ــف  ــوؤّل امل اأن  يبدو 
االحتالل  اأّن  اإذ  تاريخّيا،  الّنقطة 

اإال  الفرن�سي مل ي�سل اإىل ق�سنطينة 
عام  اأي  ذلــك،  من  �سنوات  ثالث  بعد 
االأّوىل  كانت احلملة  م حيث   1836
بهزمية  انتهت  والتي  ق�سنطية،  على 
دخولها  ا�ستطاعوا  ثم  الفرن�سيني، 
احلملة  يف  م   1837 عـــام  عــنــوة 

الثانية.
يف  يعتمد  الكاتب  اأّن  اإىل  ن�سري  وهنا 
�سخ�سّيات  على  �سخ�سّياته  اختيار 
واقـــعـــّيـــة يف الــغــالــب �ــســاركــت يف 
تاريخي  وجــود  ولها  فعال  االأحـــداث 
هو  الذي  مّيار(،  )ابن  ومنها  معروف، 
حمدان  �سخ�سّية  ميثل  احلقيقة  يف 
كبرية  بن�سبة  التاريخية  خــوجــة  
عند  بالتف�سيل  ذلك  و�سنذكر  جدا، 

حديثنا عن �سخ�سّيات الّرواية.  
براءة املوؤّلف من اإدارة االأحداث:

حماولة  اإىل  املوؤلفني  من  كثري  يلجاأ 
ال�ّسرد الروائي،  اأثناء  التزام احلياد 
جتّنبا الأي تاأويل نقدي اأو اأية قراءة 
يتهم فيها الكاتب باالنحياز اإىل فكرة 
معّينة خمالفة لل�سائد يف املجتمع، اأو 
اأفكار �سخ�سّية من ال�سخ�سّيات  تبني 
فعل  ردود  ورمّبــــا  ـــدال،  ج تــثــري  ــد  ق
اأخالق  اأو  ثوابت  مت�ص  الأّنها  عنيفة 
اأو  وقيم املجتمع الذي تتحّدث عنه، 
ال�ّسيا�سي، ومن هنا جاء  حتى خياره 
من  لالأحداث  املبا�سر  ال�ّسرد  ابتداع 
تعرّب  حيث  نف�سها،  ال�سخ�سّيات  قبل 
من  بريئا  الكاتب  ويكون  ذاتها،  عن 
هذه  لكّن  نظره،  يف  عنه  تعرّب  ما  كّل 
كثري  يف  الّناجحة  الفنّية  املراوغة 
من  الــكــاتــب  تعفي  ال  االأحــيــان  مــن 
روؤية  ل من  تبعات املنت كامال، ويتن�سّ

جميع �سخ�سّيات روايته.
معّينة  �سخ�سّيات  اختيار  فمجّرد 
من  مــوقــف  هــو  االأحــــــداث  الإدارة 
تلك  كانت  ولو  حتى  نف�سه،  الكاتب 
�سوؤال  يبقى  تاريخّية،  ال�سخ�سّيات 
القارئ والّناقد ملّحا: ملاذا اختار هذه 

ال�سخ�سّيات بالّذات دون غريها؟!     
ــار الــفــرتة  ــي ــت ــى مـــن جــهــة اخ ــت وح
الــّزمــنــيــة واملــوقــع اجلـــغـــرايف، كّله 
اختيار يعرّب عن ميل الكاتب ووجهة 
نظره، وانحيازه اأي�سا جلهة معينة اأو 
اأت�ساءل  يجعلني  ما  وهــذا  ما،  فكرة 
ال�ّسرد  عملية  ـــف  املـــوؤّل بــــداأ  ملــــاذا 

ب�سخ�سّية ديبون..؟ 
عن  احلديث  اإىل  بنا  يف�سي  ما  وهذا 

�سخ�سّيات الرواية:
ــات روايــــــة )الــــّديــــوان  ــّي ــس ــ� ــخ ــس �

االإ�سربطي(
اعتمد املوؤلف يف بناء �سرده الروائي 
رئي�سة،  �سخ�سّيات  خم�سة  عــلــى 
من  �سخ�سّية  لكّل  ثانوية  واأخـــرى 
ت�سرد  روؤية  زاوية  ال�سخ�سّيات  هذه 
من خاللها االأحداث، املتعّلقة بتاريخ 
 1834 اإىل  م   1815 بني  اجلــزائــر 
ما  فــرتة  وهــي  م،  حتى1835  ــا  ورمّب
وخالله  الفرن�سي  االحــتــالل  قبل 

وبعده بب�سع �سنوات. 
كافيار/  )ديبون/  ال�سخ�سّيات  هذه 
ــالوي/ دوجـــة (،  ــسّ ــ� ــار / ال ابـــن مــّي
ال�سخ�سّيات  اختيار  اأّن  اأ�سلقنا  وكما 

اختيار  جمــــّرد  ولــيــ�ــص  ــه  ــت دالل ــه  ل
واملالحظة  تــلــقــائــي،  اأو  عــ�ــســوائــي 
هو  ال�سخ�سّيات  ــذه  ه على  االأوىل 
وثالث  فرن�سيتني،  �سخ�سيتني  وجود 
هذا  ويــبــدو  جــزائــرّيــة،  �سخ�سّيات 
هذه  مثل  معاجلة  يف  معقوال  االأمــر 
الفرتة التاريخّية، لكن ما ا�ستغربته 
مقاليد  يتوىّل  اأن  هو  اأ�ست�سغه  ومل 
 !! فرن�سّية  �سخ�سّية  ال�ّسرد  بداية 
هي �سخ�سّية ) ديبون ( ومن مار�سيليا 
بالتحديد، كاأّن املو�سوع يخ�ّص تاريخ 
اأّن  ال�سيما  االأوىل  بالّدرجة  فرن�سا 
هو  مبا�سرة  ــرد  الــ�ــسّ يف  يليه  الـــذي 
 !! اأي�سا  الفرن�سي  كافيار  �سديقه 
ثم   ، �سفحة   47 ــدى  م على  وذلـــك 
حّد  اإىل  املت�سامح  مّيار  ابن  يتلوهما 
ما مع املحتل الفرن�سي، والذي ي�سعى 
اإىل ا�سرتجاع حقوق اجلزائريني من 

احلكومة الفرن�سية بطرق �سلمية.  
لكاتب  بالّن�سبة  وحمــرّي  غريب  اأمــٌر 
)عقدة(  كــرمــوزمــاتــه  يف  جــزائــري 
عن  ــا  اأب يرثها  البغي�ص،  االحــتــالل 

جد.. !! 
�صخ�صّيات �لّرو�ية:

الّرواية  يف  �سخ�سّيات  خم�ص  هناك 
ال�ّسرد  عملية  ــت  ــوّل ت ــا  ــرن ذك كــمــا 
وهذه  ــّراوي،  ال اأو  الكاتب  عن  نيابة 
البطولة  دور  تقا�سمت  ال�سخ�سّيات 
بالت�ساوي، وحّتى عملّية ال�ّسرد بينها 
وبالتداول  عادلة  ق�سمة  كانت  بينها 
جر  ال�سّ درجــة  اإىل  بدّقة  املح�سوب 
الرتتيب  هـــذا  كــ�ــســر  فــلــو  ــا،  ــان ــي اأح
ارم من حني الآخر وفقا ملقت�سيات  ال�سّ

االأحداث لكان اأجود.
�سخ�سّية ديبون:

وم�سامل،  متدّين  فرن�سي  �سحفي  هو 
لكن  احلملة  اأحـــداث  بتغطية  كّلف 
هذه  تغطية  غري  اآخــر  هــده  له  كــان 
االأحداث، ربطت بينه وبني ) كافيار ( 
�سداقة ما، رغم ما بينهما من تناق�ص 
يحلم  ديبون  كان  االأفكار،  يف  وت�ساد 
وكان  اجلزائر  اإىل  ال�ّسالم  بــاإعــادة 
ة،  يعتنق روؤية دينية م�سيحّية خا�سّ
 ،) اخلال�ص   ( عقيدة  من  كثري  فيها 
مّيار  ابن  مع  التوا�سل  �سبل  مّد  ولقد 
وحاول م�ساعدته والتو�ّسط له لدى ) 
كافيار ( يف حتقيق كثري من مطالبه، 
يف  كبري  بنفوذ  حظي  كافيار  ــان  وك
�سلطة االحتالل للجزائر، لكّنه خّيب 
ظنه، وانتهت العالقة بينهما بطرده 

من مكتبه رفقة ابن مّيار.
اإيجابية  �سخ�سّية  هو  العموم  وعلى 
تتحّلى بروح اإن�سانية عالية، وكان له 
موقف اإيجابي فّعال من عملية نب�ص 
االحتالل  بعد  اجلــزائــريــني  قــبــور 
يف  وبيعها  جثثها  عظام  وا�ستخراج 
اأكرث  ال�ّسكر  جعل  ــل  اأج مــن  فرن�سا 
الفعل  هــذا  الكاتب  ون�سب  بيا�سا، 
اأدري  وال    !! املالطيني  اإىل  ال�سنيع 
القبور  نب�ص  علمية  تن�سب  ملـــاذا 
فقط  املالطيني  اإىل  هــذه  ال�سنيعة 
هذه  من  اأبرياء  الفرن�سيون  هل  ..؟ 
اأعينهم  ، وهي جتري حتت  اجلرمية 

واأب�سارهم.. ! 

 ) املراآة   ( كتاب  �ساحب  م(   1845  /  1840 بني  تويف   /  1771  ( خوجة  حمدان   -   1
ال�سهري.

قر�ءة يف رو�ية ) �لّديو�ن �لإ�سربطي (
  لعبد �لوّهاب عي�ساوي

قراءة  يف كتاب

بقلم: عبد �هلل ليل
laliabdella@yahoo.fr

عادل. خ

كرمه �سفري اجلزائر بالدوحة مبنا�سبة عيدي ال�ستقالل وال�سباب

يف انتفا�سة لعدد من الفنانني الت�سكيليني على قرار تن�سيب "هالل الزبري"

بجائزة  املتوجني  بعلوج" يت�سدر  "يو�سف 
كتارا بدولة قطر

الفنان الت�سكيلي نورالدين تربحة:" املجل�ش الوطني 
لالآداب والفنون اجلديد تكري�ش ملبداأ اجلهوية"

باتنة حتت�سن "الأوملبيادة الفرتا�سية" الأوىل 
لن�ساطات ال�سباب الثقافية

دار الثقافة علي �سوايعي حتيي عيدي ال�ستقالل 
وال�سباب بربنامج افرتا�سي ثقايف 

للحي  العامة  املوؤ�س�سة  اإدارة  وكــانــت 
اأعلنت  قد  قطر  بدولة  كتارا  الثقايف 
ــيــهــا جلنة  ــي تــو�ــســلــت اإل ــت الــنــتــائــج ال
غزيرة  مل�ساركات  ــرز  ف بعد  التحكيم 
اإىل  و�سلتها يف هذه املبادرة التي تهدف 
تعريف االأطفال ب�سرية الر�سول، والتي 
بعلوج  يو�سف  الــكــاتــب  بتفوق  انتهت 
على بقية امل�سرتكني بعمل حمل عنوان 

خارقا". بطال  لي�س  "قدوتي 
قال  نيوز  االأورا�ــس  ليومية  حديثه  ويف 
كتابة  يف  جتربته  عن  يو�سف  الكاتب 
اأقول  ما  "دائما  االأطفال:  لفئة  ق�سة 
�سعوباتها  لها  كتابة  جتــربــة  كــل  اإن 
للطفل  الكتابة  اخلا�سة.  وتعقيداتها 
وحينما  الــهــني،  بالعمل  لي�ست  عموما 
�سخ�سية  عن  الكتابة  �سروط  جتتمع 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  مثل  عظيمة 
للطفل،  الــكــتــابــة  تــوجــيــه  ــع  م و�ــســلــم، 
 120 يف  الق�س�سي  العمل  واخــتــ�ــســار 
�سعوبة  اأكــــرث  الــعــمــل  ي�سبح  كــلــمــة، 
اأنا �سعيد اأين خ�ست هذا  وتعقيدا، لهذا 

التحدي، واأ�سعد اأين وفقت به".
ب�سيف  الفائزة  الق�سة  تفا�سيل  وعن 
الق�سة  "حتكي  قــائــال:  بعلوج  يو�سف 
جا�سم  الطفل  راأي  وا�ستقاللية  تفرد 

اعتباره  اأن  وكيف  اأ�سدقائه،  بقية  عن 
بعدما  طباعهم،  من  غري  قدوة  الر�سول 
اخلارقني  االأبــطــال  من  يتخذون  كانوا 
اختياره  وعن  لهم".  قدوات  للكوميك�س 
ال�سياق:  ذات  يف  يــردف  املو�سوع  لهذا 
ال�سخ�سيات  فيه  تكاثرت  عــامل  "يف 
تكون  اأن  االأف�سل  مــن  رمبــا  اخليالية، 
معروفة  بــ�ــســرية  حقيقية  �سخ�سية 
حقيقية  باأفعال  قدوة  لالأطفال،  قدوة 
قدوة  معها،  والتماهي  تقليدها  ميكن 
تقدم االإ�سافة مبقدرة ب�سرية ال بقوى 

�سحرية خارقة".
لي�س  التتويج  هــذا  اأن  بالذكر  اجلدير 
االأول للكاتب يو�سف بعلوج يف جمال اأدب 
الطفل، حيث �سبق وفاز بجوائز عديدة 

العراق،  اجلزائر،  غرار  على  دول  بعدة 
واأعــمــال  وفل�سطني.  قطر  ـــــارات،  االإم
متنوعة بني الق�سة وامل�سرح �ساهمت يف 
مو�سحا  املجال،  هذا  يف  ا�سمه  تكري�س 
يل  بالن�سبة  "اجلوائز  ال�ساأن:  ذات  يف 
زلت  وال  كنت  غــايــة،  ولي�ست  و�سيلة 
حاليا  متاحة  و�سيلة  اأف�سل  اأعتربها 
اأعتقد  االأدبي،  املجال  يف  ا�سم  لتكري�س 
بهذا  يــوؤمــن  ــذي  ال الوحيد  ل�ست  اأنــنــي 
اأدبرايز  ملن�سة  املتابعني  فعدد  ــراأي،  ال
والتي  �ــســنــوات،   3 منذ  اأ�س�ستها  الــتــي 
تقدم اأخبار وطرق امل�ساركة يف اجلوائز 
االأدبية املختلفة خري دليل على اهتمام 

الكتاب العرب بالتناف�س".
بعلوج   يو�سف  الكاتب  تكرمي  ومت  هذا 
قطر  بدولة  اجلــزائــر  �سفري  طــرف  من 
عيد  مبنا�سبة  بــوطــورة،  د.م�سطفى 
والتكرمي كان عن  وال�سباب،  اال�ستقالل 
حققهما  اللذين  االأدبــيــني  التتويجني 
خالل �سنة 2020، املركز االأول جلائزة 
كتارا لق�س�س االأطفال عن �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم بدولة قطر والدرع 
الأدب  الــدولــيــة  قنرب  جلــائــزة  الف�سي 

الطفل بدولة العراق.

الت�سكيليني  الفنانني  مــن  ــدد  ع انتف�س 
مليكة  والفنون  الثقافة  وزيرة  قرار  على 
ع�سوية  يف  ثقتها  جــددت  التي  دودة،  بن 
"هالل الزبري" كفنان ت�سكيلي يف فعاليات 
اجلــدد  واالأعـــ�ـــســـاء  الــرئــيــ�ــس  تن�سيب 

للمجل�س الوطني للفنون واالآداب.
الدين  نور  الت�سكيلي  الفنان  اعترب  حيث 
اأن  نيوز،  االأورا�ــس  تربحة، يف حديثه مع 
لالآداب  الوطني  املجل�س  جتديد  فعاليات 
ال�سابقة،  للمنظومة  انت�سار  والــفــنــون 
وتكري�س ملبداأ اجلهوية ال�سيقة، وت�ساءل 
الثقة يف  املــتــحــدث عــن جـــدوى جتــديــد 
االأ�سماء  من  كان  الــذي  الزبري"،  "هالل 
الت�سكيلية يف  الفاعلة يف تعطيل احلركة 

البلد.

بتحميل  ذلــك  مــن  اأبــعــد  املتحدث  ــب  وذه
الت�سكيلية  الف�سائح  كل  م�سوؤولية  هالل، 
 ،2003 �سنة  بفرن�سا  اجلزائرية  لل�سنة 
كونه ع�سو يف كل التنظيمات والتظاهرات 
الدولية التي نظمتها اجلزائر وكان عنوان 

اأو ما ي�سمى  الفنانني من الداخل  الإق�ساء 
مناطق الظل. 

الو�سعية  مــن  تــربحــة  الــفــنــان  وتــاأ�ــســف 
يف  الت�سكيلي  الفن  يعي�سها  التي  املتاأزمة 
لت�سفية  بالتدخل  الوزيرة  منا�سدا  البلد، 
معتربا  الت�سكليني"،  "ع�سابة  بـ  اأ�سماه  ما 
م�سممة  للمجل�س  ال�سيا�سية  الروؤية  اأن 

بحيث ال يراد له التحرر وتو�سيع اآفاقه.
حفل  ويف  ــرة،  ــوزي ال ال�سيدة  جهتها  مــن 
والفنون،  لالآداب  الوطني  املجل�س  جتديد 
اأكدت على اأن املجل�س تنتظره مهام كبرية 
اإعطاءه  باأهمية  مرتبطة  وم�ستعجلة، 
دفعة لن�ساطاته خا�سة بعدما مت تدعيمه 
تقدمي  عــلــى  �سيعملون  جـــدد  بــاأعــ�ــســاء 

االإ�سافة املرجوة منهم م�ستقبال.

نظمت دار ال�سباب بوالية باتنة مبنا�سبة 
 58 واإحياًء لذكرى   2020 05 جويلية 
االأوملبيادة  وال�سباب،  اال�ستقالل  لعيدي 
ال�سباب،  لن�ساطات  االأوىل  االفرتا�سية 
االأوملــبــيــادة  ـــرت يف ظــل هــذه  اأط حيث 
ثقافية  ومعار�س  ثقافية  ن�ساطات  عدة 
ال�سباب  ابــداعــات  ال�ستقطاب  متنوعة 

املختلفة.
هذا وجاء عنوان الن�ساط بـ"االأوملبيادة  

ال�سباب"  لن�ساطات  االأوىل  االفرتا�سية 
انطالقا من عدة ن�ساطات وفنون ثقافية 
اأغاين  من  الغنائية  الفنون  غــرار  على 
وثنائي،  فردي  وعزف  وطنية  واأنا�سيد 
باالإ�سافة اإىل الفنون الت�سكيلية الر�سم 
ــذا  ــال الــيــدويــة وك ــغ ــس والــتــزيــني واالأ�
التخطيط الغرافيكي وال�سريط املر�سوم، 
الدرامية من  الفنون  ادراج  اأي�سا  كما مت 
منزلية،  وعرو�س  ومــونــودرام  مونولوج 

الب�سرية  ال�سمعية  الفنون  جانب  اإىل 
بخ�سو�س  اإعــالمــي  ملحتوى  �سناعة  من 
الثورة واملونتاج وتركيب االأفالم الثورية 

الق�سرية.
والن�ساطات  املــ�ــســاركــات  هــذه  وجـــاءت   
ــة احــتــيــاطــا ووقـــايـــة من  ــي ــس ــرتا� االف
فريو�س كورونا وتطبيقا لتدابري ال�سالمة 
ذكرى  اإحياء  مبداأ  الإر�ــســاء  وا�ستمرارا 

اال�ستقالل وال�سباب.

�سوايعي  عــلــي  الــثــقــافــة  دار  �ــســطــرت 
اإطـــار  يف  خن�سلة  الــواليــة  بعا�سمة 
االحتفاالت املخلدة للذكرى 58 لعيدي 
اال�ستقالل وال�سباب برنامج ثري بعديد 
الثقافية وذلك عرب �سفحتها  االأن�سطة 
فاي�س  االجتماعي  التوا�سل  مبــوقــع 
الذي  الربنامج  هذا  ت�سمن  حيث  بوك، 
جاء حتت �سعار "احلرية ثقافة" عر�س 
اال�ستقالل  مظاهر  ب�سور  خا�س  البوم 
وكذا عر�س الفيلم الثوري "دورية نحو 
ال�سرق" اإ�سافة اإىل عر�س اأغاين ثورية 
مفدي  الثورة  ل�ساعر  �سعرية  وقراءات 

حول  وثائقي  �سريط  وعر�س  زكرياء، 
 5 اال�ستقالل  يوم  االحتفاالت  مظاهر 

جويلية 1962 و5 جويلية 2020.
�سوايعي  علي  الثقافة  دار  نظمت  كما 
ت�سمن  باالأطفال  خا�س  ثقايف  برنامج 
ــاين  واغ واأنــا�ــســيــد  م�سرحيات  عــر�ــس 
م�سرحية  عــر�ــس  مت  اأيـــن  لــالأطــفــال، 
تالميذ  اأداء   مــن  منورث"  "فتمذرا 
مدر�سة ال�سهيد بخاخ�سة بوباكر بلدية 
مل�سارة وكذا عر�س اأنا�سيد وطنية حول 
وغريها  واال�ستقالل  اجلزائرية  الثورة 
مبوقع  �سفحتها  ــرب  ع االأنــ�ــســطــة  ــن  م

التوا�سل االجتماعي فاي�س بوك.
اأكد مدير دار الثقافة  ويف ذات ال�سياق 
اإىل  �سعيهم  الدين   نور  قويدري  ال�سيد 
عن  الوطنية  االأعــيــاد  خمتلف  اإحياء 
طريق خمتلف االأن�سطة الثقافية وهذه 
بطريقة  االحــتــفــاالت  جــاءت  ال�سنة 
اأ�سار  كما  كورونا،  وباء  جراء  خمتلفة 
لــذكــرى  االأنــ�ــســطــة  خمــتــلــف  اأن  اإىل 
مبواقع  عر�سها  يتم  اجلزائر  ا�ستقالل 
برنامج  خالل  من  االجتماعي  التوا�سل 

افرتا�سي يومي 4 و5 جويلية .
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تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

الكلمات املتقاطعة�ضـودوكـو

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

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

الأخطــاء ال�ستة

1ـ الطيور
2ـ �سراع القارب
3ـ نوافذ القلعة

4ـ الكرة
5ـ العلم

6ـ قمي�ص الفتاة

احلل

9

9
9

9
9

6

5

5

4

4

3

1

1

1

7

7

5

2

2

2

2 6

8
8

اأفقيا:
مالئم ـ  االإندفاع  �سدة  1ـ 

م�ستفهم ـ  بريق  2ـ 
)مع( والدة  ـ  اأعرب  ـ  والدة  3ـ 

ال�سعور 4ـ 
)مع(  اأولياء  ـ  االإ�سالم  دخل  5ـ 
)مع( فك  ـ  مباح  ـ  مت�سابهان  6ـ 

)مع( املهن  من  ـ  )مع(  اال�سبع  7ـ 
)مع( جن  نقي�ص  ـ  البارحة  8ـ 

للتخبري ـ  �سن  ـ  نهب  9ـ  
برقيات ـ   ) )مع  مرفـ  10ـ 

عموديا:
)مع( جربي  رمز  ـ  ع�سكرية  رتبة  ـ  فك  1ـ 

)مع( القاعدة  ـ  )مع(  �سعوب  2ـ 
القهوة ـ  اآ�سغال  3ـ 

)مع( ال�ساة  �سغرية  ـ  )مع(  جربي  رمز  4ـ 
) )مع  موظفون  ـ  )مع(  الوقت  دخل  5ـ 

الليل حدث  ـ  ع�سية  6ـ 
)مع( للكتمان  ـ  اأوروبية  جبال  ـ  )ن(  اجلوارح  من  7ـ 

مت�سابهان ـ بئر ـ عمر )مع( 8ـ 
الوعاء ـ  )مع(  كرمي  حجر  9ـ 

ا�سم علم ـ جمع الئحة )مع( 10ـ 
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احليوان الذي ير�سع 
�سغاره وهو نائم

ُيلف عند اخل�سريف امليزان

مقب�ص الباب مت�سابهان

ماال نهاية له من اأوله

من اأ�سمائه تعاىل

م�ص ب�سفتيه

هزحتمي الدماغ

حرف ن�سبف�ساء

اإ�ستهانة ناقو�ص

قاعد

يتباطاأ ويتثاقل

حرف تف�سريمن احلوا�ص

قدرة ج�سم االإن�سان
 على مقاومة االأمرا�ص

اأحاط

برم احلبل

�سعر االإبل

اأول من اإتخذ املكيال 
اأو امليزان من االأنبياء

�سجرة يتداوى بع�سريها

مرحبا باالإجنليزية

خ�سومة

خملوقات نورانية

خامت اخلطبة

ف�سولم�ساب بجرح

عملة عربية

�سد اأ�ساب )م(

دولة اآ�سيوية

يف الطابور اخلام�ص

خال باالإجنليزية

اأذىقادم

جميع )م( اأحد االأبوين

�سغوف ومغرم

اأ�سهر جراح عربي

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
 التعريف:

اين يوجد متثال ابراهيم با�سا يف م�سر؟

الكلمات ال�ضهمية
123456



ح�سرات
بينما اأحد املجندين اجلدد يف اجلي�س يتدرب..

جاءه القائد و�ساأله
لو كان تخرجلك دبابة و�س تدير فرد قائال 

نرمي عليها قنبلة
زوج  يخرجولك  كان  لو  له  قال 

دبابات فرد نرمي عليهم زوج 
بومبات

ــان  ــوك قــــال لـــه..�ـــســـحـــا ل
يخرجولك 10 دبابات

 فرد اجلندي عاله ح�سرات 
اجلي�س هذا فيه غري اأنا؟!.

الفايدة يف املفيد
قداه  الــثــاين  �سق�سى  واحـــد 

عندك اأوالد
قالو اأربعة

االأول دار�س هند�سة
الثاين دار�س كيمياء

الثالث دار�س اأدب
الرابع �سراق

قالو وعال�س ما حتاوزو�س عليك ال�سراق
كامل  الــبــاقــي  علينا  ي�سرف  يل  هــو  جــاوبــو 

عاطلني؟!!.

اأوالد احلومة
واحــــد الــ�ــســيــخ يــ�ــســاأل يف 

مزطول
قالو: عندما متوت تريد 
اأم  اجلــنــة  تــدخــل  اأن 

النار؟
املزطول قالو النار؟

ال�سيخ قالو ملاذا يا بني؟
املزطول: ما تتم�سخر�س بينا 

يا �سيخ
يف اجلنة ما نعرف حتى واحد

ب�سح يف النار ن�سيب قاع اوالد حومتي!!؟.

معلومات م�سلية

بوجنيبة 
)ال�سلطعون(

اأمثال �سعبية

يتطلب  النحل  لدغات  من  االإن�سان  ميوت  لكي   •
واحدة  دفعة  تلدغه  نحلة   500 من  اأكــرث  ذلــك 

ليخر �سريعا.
ان�سكاب  �سوت  من  التمييز  االإن�سان  ي�ستطيع   •

املاء اإن كان باردا اأم �ساخنا.
• جتارة القهوة هي ثاين اأكرب جتارة عاملية بعد 
حبوب  من  العاملية  ال�سادرات  تقدر  حيث  النفط، 

القهوة بنحو 60 مليار دوالر �سنويا.
8% لكنها  • دماغ املراأة ا�سغر من دماغ الرجل بـ 

ت�ستدخمه بكفاءة اأكرب منه.
املرات  من  العديد  نومه  خالل  يتقلب  • االإن�سان 
من  بنوع  وي�ساب  اجللد  يت�سرر  ال  حتى  اإراديــا  ال 

اأنواع العفن.
• هناك درا�سة تو�سلت اإىل اأن االأ�سخا�ص الذين 
عدائيني  ي�سبحون  م�ساعرهم  بكبت  يــقــومــون 
مناعة  على  يوؤثر  الكبت  وذلــك  غريهم  من  اأكــرث 

اجل�سم.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على معيزتنا 

حدة بدة 
عرجة قبجة 

حدث يف مثل هذ� �ليوم
ال�سابع من �سهر جويلية
الواليات  يف  الع�سكرية  اخلدمة  بداية  ـ   1863
اخلدمة  مــن  ــاء  ــف االإع تكلفة  وكــانــت  املــتــحــدة، 

الع�سكرية تقدر مبائة دوالر. 
بني  بولو  ماركو  ج�سر  حادثة  وقــوع  ـ   1937
التي  وهي  ال�سينية،  والقوات  اليابانية  القوات 

مهدت لدخول اليابانيني للعا�سمة بكني. 
يف  املــلــون  التلفزيوين  البث  بــدايــة  ـ   1951

الواليات املتحدة. 
ذكرى  مبنا�سبة  العا�سمة  جتار  اإ�سراب  ـ   1955

احتالل اجلزائر.
1956 ـ جي�ص التحرير يبداأ معركة الون�سري�ص 

بالوالية الرابعة .
للعمال  الـــعـــام  االحتـــــاد  انــ�ــســمــام  ـ   1956
اجلزائريني ب�سفة ر�سمية للكونفدرالية الدولية 

للنقابات احلرة بربوك�سل )بلجيكا(.
�سعباين  العقيد  على  القب�ص  اإلــقــاء  ـ   1964

وحتويله للمحاكمة واحلكم عليه باالإعدام .
اآليات  حتديد  بــاإعــادة  ــر  اأم اإ�ــســدار  ـ   1965
�سالحيات  جمع  ــالل  خ مــن  ال�سلطة،  ممــار�ــســة 
من  املتكون  الثورة  جمل�ص  بيد  والتنفيذ  الت�سريع 
عقب  جديد  د�ستور  اإ�سدار  انتظار  يف  ع�سوا،   26
 19 انقالب  اإثر  الرئي�ص بن بلة  االإطاحة بنظام 

جوان.
عمريات  �سليمان  املــعــار�ــص  اعتقال  ـ   1968
للتجديد  ــة  ــي ــراط ــق ــدمي ال احلـــركـــة  ــ�ــص  مــوؤ�ــس
جمموعة  اأع�ساء  مــع   )MDRA( اجلــزائــري 
يحكم  اأن  قبل  احمد  الآيــت  اال�سرتاكية  القوى 
عليه باالإعدام يف حمكمة الثورة بوهران ثم يتم 

االإفراج عنه يف 1975.
بكندا  الر�سمية  اللغات  مر�سوم  اإ�سدار  ـ   1969
ا�ستخدام  يف  امل�ساواة  اإقــرار  يتم  مبوجبه  والذي 
جميع  يف  االإجنليزية  واللغة  الفرن�سية  اللغة 

اأركان احلكومة الفدرالية. 
1979 ـ تعديل د�ستور76 بتخفي�ص مدة العهدة 

الرئا�سية من 06 اإىل 05 �سنوات.
مرتو  على  لندن  يف  اإرهــابــي  هجوم  ـ   2005
مدنيا   52 مقتل  اإىل  اأدت  نقل  وحافلة  االأنــفــاق 

وجرح حوايل 700 اآخرين. 
اأب�سارهم مب�سلحة  31 مري�سا يفقدون  ـ   2007
خطاأ  ب�سبب  م�سو�ص  بني  مب�ست�سفى  العيون  طب 
دواء  ا�ستخدام  بعد  �ساعة   24 ظــرف  يف  طبي 
القولون،  �سرطان  ملر�سى  املخ�س�ص  ''اأف�ستان'' 
ا�ستخدامه  على  خمت�سة  طبيبة  ــراأت  جت حيث 

وحقن مر�سى الب�سر به•
مايكل  البوب  مغني  جثمان  ت�سييع  ـ   2009

جاك�سون يف لو�ص اأجنلو�ص.
 ، هامل  الغني  عبد  الــلــواء  تن�سيب  ـ   2010
علي  للعقيد  خلفا  الوطني  لــالأمــن  عاما  مــديــرا 

تون�سي الذي قتل من طرف اأحد م�ساعديه.
االقرتاع  ل�سناديق  يتوجهون  الليبيون   -  2012
اأطاحت  التي  الــثــورة  بعد  برملان  اأول  النتخاب 
عام  منذ  حــرة  انتخابات  واأول  الــقــذايف  مبعمر 

.1969
ت�سادم  حادثة  يف  �سخ�سني  م�سرع   -  2015
فالكون  فايتنغ  اإف-16  طــائــرتــي  ــني  ب جـــوي 
كاروالينا  يف  كــورنــر  مونك�ص  يف   150 و�سي�سنا 

اجلنوبية.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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الــــــلــــــ�ــــــســــــان الــــــزيــــــن 
ـــــديـــــن ال يف  ـــــــوع  ـــــــدف م

حكـــمة

اللعب  ع���ن  ال���ن���ا����س  ي��ت��وق��ف  ال 
الأن������ه������م ك������������روا، ب������ل ي����ك����رون 
اللعب ع�����ن  ت����وق����ف����وا  الأن�����ه�����م 

من  علق  مبــا  اأحتــفــنــا  عــــالوة..  �سي  ـ 
ذاكرتك من �سعر الثورة؟

عثمان بوكرزازة ميلة
وا فيهم �سفوف �سفوف وميدولهم  ْيَوْقفمُ
وكي  م�سروف  هــذا  قالولهم  ـــوف  اَللمُ يف 
ماتوا  فران�سا  وعلى  املالية  تــّدوا  نربح 

القومية..!؟.
ـ بع�سهم يرى نف�سه على قدر من العظمة 
يرى  النا�س..وبع�سهم  على  فيتكربون 
العظمة في�ساحبون  نف�سه على قدر من 
�سي  يا  الفريقني  من  اأنــت  النا�س..اأين 

املو�سطا�س؟
حياة غريب عني مليلة

اأنا املدرب وال فخر؟!!.
وقد  م�سط�سة..  اأبــا  يا  خلطتها  لقد  ـ 
اعتدلت  مائها..فاإما  فوق  خزها  عومت 

واإما اعتزلت؟

فريد جحي�س خن�سلة
ما افهمت�س وين خلطتها..لكني مت�سبث 
نعتزل..و�سوف  ما  نعتدل  اأنا..ما  حيث 

ملعول تاعكم وين راح نو�سلوا معاه.. !!.
يف  تبالغ  ال  �سابلن:  �ــســاريل  يــقــول  ـ 
وال  الــنــفــاق،  يف  تقع  ال  حتى  املجاملة 
يف  ت�سقط  ال  حتى  ال�سراحة  يف  تبالغ 

وحل الوقاحة؟
�سمرية . �س باتنة
ا�سمعتيها..ياخي  كيفا�س  وهـــذي 
كانو�س  ما  النا�س  �سابلن  �ساريل  وقــت 

يهدروا؟؟.
ال�سكنات  توزيع  �سقف  رفع  معنى  ما  ـ 

االجتماعية يا �سي عالوة؟
جالل الدين.ن العلمة
معناها املبيت يف العراء حيث ال �سقف 

يغطي ال فرا�س يديف!!.

�سورة م�سحكة

يف هذي احلالة 
على من 
معولني؟!
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عالء.ع

خن�سلة

�سطيف

ميلة

قالـمة

فيما مت فتح مقربة جديدة لدفن املوتى

�أيام  3 خالل  بكورونا  �إ�سابة   56

غابات خن�سلة حتت رحمة 
ع�سابات �لفحم

اخلثري  ــروب  ــس � م�ست�سفى  �سجل 
�سطيف  واليـــــة  �ـــســـرق  بــالــعــلــمــة 
للم�سابني  جديدة  حاالت  ا�ستقبال 
املتعلقة  ومنها  ــا  ــورون ك بــفــريو�ــس 
ــديــة الــعــلــمــة طـــارق  ــل بــرئــيــ�ــس ب
ح�ساين الذي جاءت نتائج حتاليله 
يف  للعالج  يخ�سع  حيث  اإيجابية 
ــراهــن، ومــن جــانــب اأخر  الــوقــت ال
فتح  العلمة  بلدية  م�سالح  ــررت  ق
املوتى  اأجل دفن  مقربة جديدة من 
القدمية نتيجة  بعد امتالء املقربة 
الفرتة  خالل  الوفيات  عدد  ارتفاع 

الفارطة.

الرثوة  على  االعــتــداءات  تتوا�سل 
طرف  من  خن�سلة  بوالية  الغابية 
لتحقيق  ت�سعى  التي  احلطب  مافيا 
ــورة  ــث ـــو عــلــى حــ�ــســاب ال ـــــاح ول اأرب
اأمن  م�سالح  متكنت  حيث  اخل�سراء، 
نوعيتني  عمليتني  يف  قاي�س  دائــرة 
بحوزتهما  �سخ�سني  تــوقــيــف  مــن 
 5 �سعة  بال�ستيكية  ــارورة  ق  210
مبجموع  القطران  مبادة  معباأة  لرت 
من  �ساحنة  منت  على  لرت   1050

العملية  متثلت  حني  يف  جــاك،  نــوع 
�سخ�س على منت  الثانية يف توقيف 
من  تنحدر  ميت�سوبي�سي  �ساحنة 
كي�س  بـ47  حمملة  امل�سيلة  واليــة 
ــادة  ــن احلــجــم الــكــبــري مــعــبــاأة مب م
 564 بـ  يقدر  اإجمايل  بوزن  الفخم 
كلغ، م�سالح اأمن دائرة قاي�س قامت 
بت�سليم املحجوزات ملقاطعة الغابات 
لدائرة قاي�س يف حني فتحت حتقيق 

يف العمليتني.

االأيام  هذه  خالل  قاملة  واليــة  تعرف 
ارتفاعا كبريا يف عدد احلاالت املوؤكدة 
وحتى يف عدد الوفيات ب�سبب بفريو�س 
ال�سحة  مــ�ــســالــح  و�ــســجــلــت  كـــورونـــا 
جديدة  اإ�سابة  حالة   56 بالوالية 
اأيام  الثالثة  خــالل  كورونا  بفريو�س 
احلاالت  عدد  بذلك  لريتفع  املا�سية، 
عن  موؤكدة   حالة   327 اإىل  املوؤكدة  
100 حالة  طريق  التحاليل وحوايل 
حالة  و623  الــ�ــســكــانــار  طــريــق  عــن 

م�سكوك فيها و15 حالة وفاة.
وبلغ عدد احلاالت التي متاثلت لل�سفاء 
139 حالة موؤكدة  210، كما خ�سعت 
اإىل الربوتوكول املعمول به و71 حالة 
االرتفاع  ـــام  واأم الــــدواء،  طريق  عــن 
الفريو�س  بهذا  االإ�سابات  لعدد  الكبري 
ال  والــطــفــل  االأم  م�ست�سفى  اأ�ــســبــح 
ي�ستوعب الكم الهائل للحاالت الوافدة 

اإليه، مع العلم اأن طاقة ا�ستيعابه تقدر 
بـ 130 �سرير يف الوقت الذي يتواجد 
به حاليا اأزيد من 230 مري�س، وهو ما 
اأجرب امل�سالح املعنية بتدعيمه بحوايل 
100 �سرير  من اأجل ا�ستيعاب االأعداد 

الكبرية املتواجدة به حاليا.
امل�سالح  ذات  �سجلت  ــرى   اأخ جهة  من 
 54 ال�سهر   هــذا  بــدايــة  غاية  واإىل 
ــس من  ــ� ــي حــالــة و�ــســط اجلــيــ�ــس االأب
بينهم  مــن  وعــمــال  ومر�سني  اأطــبــاء 
تاأكيد  ومت  بها   م�سكوك  حاالت    03
اإ�سابة 11 حالة عن طريق التحاليل، 
غادرت  التي  احلاالت  يخ�س  ما  يف  اأما 
موؤكدة  حالة    200 ــد  اأزي امل�ست�سفى 
وحوايل 150 حالة م�ستبه بها بعد اأن 
ق�سوا فرتة زمنية بامل�ست�سفى  على اأن 

ي�ستكملوا العالج مبنازلهم.

�سي الأورا�سي..
حمتاجني لكمامات من نوع جديد... نغلقو 
من  يهارف  ويل  والفتان  النمام  فم  بيها 
البالد  خــراب  على  يحو�ص  ويل  بعيد... 
يف كل منا�سبة وعيد... ي�ستغل كل موقف 
بيه  يظلل  تهديد..  األف  عليه  يبني  با�ص 

النا�ص ويزعزع الراأي ال�سديد...

hamzalaribi005@gmail.com

تفكيك �سبكة وطنية لتزوير �لعملة تقودها �مر�أة بخن�سلة

وجب الكالم

ــدو اأن اجلـــزائـــر وبــ�ــســبــب اإ�ــســابــة فــئــة مـــا يف  ــب ي
اأن  ميكن  مرحلة  دخلت  قد  العظمة"  املجتمع"بجنون 
نالحظ فيها اأن ما هو "حالل" لفئة معينة قد حرم على 
علينا  خرج  فقط  اأ�سهر  فقبل  اجلزائريني،  من  البقية 
البع�ص من املح�سوبني على "الطبقة املثقفة" ليحا�سروا 
من  هناك  اأن  حتى  ذلك،  اإىل  وما  واالأ�سالة  الهوية  يف 
اأول  اآدم" وهم  قبل  "ب�سرا  هناك  اأن  فر�سية  اإىل  ذهب 
والدرا�سات  االأبــحــاث  ــاأن  ب وقــالــوا  االأر�ـــص  �سكنوا  من 
فيه  قيل  الذي  الوقت  ويف  ذلك،  اأثبتت  قد  واحلفريات 
باأن اجلزائر ت�سعى الأن تخطو خطوات اإىل االأمام اأ�سرت 
فئة ما اإىل اأن تعيدنا للخلف با�سم الهوية حتى اأن هناك 
"االآلهة"  وناجى  الهيدورة"  "ارتداء  زمن  اإىل  عاد  من 

فاأخذ ي�ستجدي اآلهة املاء كنوع من اال�ست�سقاء.
تعلق  وعندما  بالتاريخ،  ــر  االأم تعلق  وعندما  اليوم 
االأمر بكرامة اجلزائريني وبحرمة "مقاومني و�سهداء" 
يف  الزمن  من  القرن  ون�سف  قرن  ملدة  معرو�سني  كانوا 
متحف "للم�ستدمر الفرن�سي" خرجت علينا نف�ص الفئة 
التي عادت ملاليني ال�سنني من اأجل "الدفاع عن الهوية" 
"الفتنة"  اأن جترت  اأجل  ال�سنني من  والتي عادت ملاليني 
والعن�سرية حماولة التفرقة بني اأبناء الوطن الواحد، 
رفات  ا�سرتجاع  وقيمة  اأهمية  من  لتقلل  علينا  خرجت 
"االقت�ساد"  يف  حتا�سر  واأخــذت  وال�سهداء  املقاومني 
زاعمة اأنه يفرت�ص بالدولة اأن تفكر يف كيفية النهو�ص 
اأن  ال  املنهوبة  االأمــوال  ا�سرتجاع  وكيفية  باالقت�ساد 
"اجلماجم" التي ال ت�سمن وال تغني  ا�سرتجاع  تفكر يف 

من جوع.
يدعو  الــذي  ــر  واالأم لنا  بالن�سبة  املفهوم  غري  االأمــر 
للحرية هو كيف لفئة مهتمة "مبا عمره ماليني ال�سنني" 
من اأجل اأن تثبت "وجودها وهويتها" اأال تهتم مبا عمره 
مائة و�سبعني عاما كدفاع عن كرامة االن�سان وعن هيبة 
دولة ذات �سيادة؟ وال ندر كيف ال تبايل فئة معينة يف 
و�سهداء"  مقاومني  وبقدا�سة  امليت  "بحرمة  اجلزائر 
"الهوية"،  عن  ذلك  قبل  �سر�سة  مدافعة  كانت  من  وهي 
لنا،  بالن�سبة  االأقل  على  وا�سحة  االإجابة  تبدو  ورمبا 
فاإما اأن "هوية االإن�سان" لدى هذه الفئة اأهم من كرامته 
وكربيائه  و�سرفه واإما فاإن�سان ما قبل اآدم اأحق باأن يتم 
البحث عن "رفاته" من اأبناء اآدم الذين ماتوا قبل قرن 
احتمال  فهناك  واإما  "الوطن"؟  اأجل  من  القرن  ون�سف 
اآخر وهو اأن "فئة ما يف اجلزائر" تكيل مبكيالني، حتلل 
واأفكارها وايديولوجياتها وحترم  ما ي�سب يف م�سلحتها 
وتطعن يف كل ما يتعار�ص مع "اأفكارها وم�ساحلها" وهذه 
هي العن�سرية يف نظرنا وهذا قمة "احلماقة واحلقارة" 
يف اأي�سا، فقد كان يفرت�ص اأن يجمعنا م�سري م�سرتك يف 
"كرامة"  وطننا، نعتز بهويتنا جميعا ونفخر با�سرتجاع 
�سهدائنا جميعا ال اأن يفر�ص علينا االعتزاز "بالهوية" 
ويحرم علينا "ا�سرتداد ما �سلب منا كا�سرتداد للكرامة".

بني هوية "فئة" 
وكر�مة �سعب

حمزه لعريبي

خن�ضلــة

�ضطيف

حجز 2317 قر�س مهلو�س

حب�س 10 �أ�سخا�س بعد دوريات 
مفاجئة

وفاة �ستيني يف حادث مرور 
بالقلتة �لزرقاء

�حرت�ق �سيارة و�إنقاذ ور�سة
 لت�سليح �ملركبات

متكنت الفرقة االإقليمية للدرك الوطني بخن�سلة، من حجز 
تزيد من 2317 قر�ص مهلو�ص وذلك  بناءا على معلومات مفادها 
قدوم مركبة من اإحدى الواليات املجاورة ق�سد ترويج املهلو�سات 
و�سط مدينة خن�سلة، وبعد تر�سد حتركات الع�سابة االإجرامية 

ون�سب كمني حمكم عرب مداخل وخمارج الوالية مت توقيف 
مركبة على متنها  �سخ�سان، وبعد تفتي�سها عرث بداخلها على 

كي�ص بال�ستيكي خمباأ باإحكام يحتوي على  2317 قر�ص مهلو�ص، 
كما عرث بحوزة املوقوفني على خنجر ذو 03 جنوم وقطعة كيف 

معالج لال�ستهالك تقدر بـ0.35 غ، على اإثرها مت حجز املركبة 
وتوقيف ال�سائق واملرافق مع حجز املواد.

اأطرت �سرطة �سطيف دوريات ومداهمات وعمليات �سرطية 
مكثفة متت بنقاط خمتلفة متواجدة باإقليم اخت�سا�سها 

احل�سري، واأ�سفرت عن �سبط 21 �سخ�سا يف حاالت تلب�ص ب�سدد 
تعاطي املخدرات، حيازة املهلو�سات اأو حيازة اأ�سلحة بي�ساء دون 
مقت�سى �سرعي، مع حجز كمية من املخدرات  )كيف معالج( على 

�سكل قطع متفاوتة االأحجام وزنها االإجمايل 65 غرام ، وكذا 
45 قر�سا من  اإىل جانب  باملخدرات  �سجائر ملفوفة حم�سوة   07

املوؤثرات العقلية مع حجز  08 اأ�سلحة بي�ساء )خناجر( كانت 
بحوزة بع�سهم دون اأي مقت�سى �سرعي، كما مت خاللها حجز ما 

يناهز 55 وحدة من امل�سروبات الكحولية، ومت اإحالة املوقوفني 
اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة، التي اأمرت بو�سع 10 منهم رهن 

احلب�ص، فيما وجهت ا�ستدعاءات مبا�سرة للبقية.

ت�سبب حادث مرور وقع بالطريق الوطني 77 اأ مبنطقة 
كعوان التابعة لبلدية القلتة الزرقاء �سرق �سطيف، يف 

وفاة �ستيني كان على منت �سيارة �سياحية، وح�سب املعلومات 
املتوفرة فاإن احلادث باأحد املنعرجات اخلطرية وقع عندما 

كان ال�سحية عائدا اإىل منزله العائلي مبنطقة اأوالد عمران، 
فيما تعر�ص مرافقه جلراح خفيفة.

تدخلت الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية الإخماد حريق 
�سيارة �سياحية بالطريق الوطني رقم 79 حت�سي�ص بواملرقة 

ببلدية ميلة، حيث مت ت�سجيل احرتاق كلي لل�سيارة من نوع 
لت�سليح  جماورة  ور�سة  اإنقاذ  مت  فيما  بيكا�سو"،  "�سيرتوان 

ال�سيارات.
كما متكن املركز املتقدم للحماية املدنية لبلدية امل�سرية من 
اإخماد حريق حم�سول زراعي متمثل يف القمح ال�سلب مب�ستة 

قهرار بجانب الطريق الوطني رقم 100 ببلدية امل�سرية دائرة 
التالغمة، حيث مت ت�سجيل احرتاق م�ساحة معتربة من املح�سول 
الزراعي "القمح ال�سلب" وبع�ص االأحزمة من التنب فيما مت اإنقاذ 

م�ساحة �سا�سعة من املح�سول الزراعي.

�سجلت والية ميلة ارتفاعا 
جديدا يف عدد االإ�سابات 

بفريو�س كورونا ح�سب 
االأرقام املقدمة من طرف 
مديرية ال�سحة للوالية، 

حيث مت ت�سجيل 08 اإ�سابات 
بفريو�س كورونا منها 05 

حاالت ب�سلغوم العيد، حالتان 
بوادي العثمانية وحالة 

واحدة بالتالغمة، لريتفع 
العدد االإجمايل اإىل 144 

حالة بالوالية.

جديدة  �إ�سابات   8
بفريو�س كورونا

�إ�سابة رئي�س بلدية 
�لعلمة بفريو�س 

كورونا

املتنقلــة  الفرقــة  م�سالــح  متكنــت 
لل�سرطــة الق�سائية باأمــن دائر اأوالد 
ر�سا�ص بوالية خن�سلــة، من و�سع حد 
وطنيــة  اإجراميــة  ل�سبكــة  لن�ســاط 
تقودهــا امــراأة يف العقــد الرابــع مــن 
العملــة  تزويــر  يف  خمت�ســة  العمــر 
الوطنية واالأجنبية وتهريب االآثار.

 هــذه ال�سبكة تتكون من 3 اأ�سخا�ص 

تــرتاوح اأعمارهم بــني 24 �سنة و27 
�سنة،

اين مت حجز مبلغ مايل معترب مزور 
الوطنيــة منهــا حــوايل  العملــة  مــن 
متلفــة  مــزورة  نقديــة  ورقــة   500
اأزيــد  بقيمــة  دينــار   200 فئــة  مــن 
مــن 14 مليــون دينــار جزائــري وكذا 
اأزيــد  400000 دينــار جزائــري من 

 ، عائــدات االوراق النقديــة املقلــدة 
وكــذا ا�سرتجاع قطعتــني اثريتني من 
احلقبة الرومانيــة اإ�سافة اإىل حجز 
عتــاد جد متطور ت�ستعمله ال�سبكة يف 
طبع وتزوير االوراق النقدية، كما مت 
حجز وثائق اإدارية و�سهادات واختتم 
مزورة   واأ�سلحة بي�ساء وذخرية حية 

من ال�سنف اخلام�ص.
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