
مطالب بفتح حتقيق �أمني

حجز 17 �ضلة خبز معرو�ضة للبيع
 على �لأر�ضفة

البناءات الفو�ضوية 
تنت�ضر كالفطريات 

بعني فكرون

حملة �ضد بيع اخلبز
 يف �ضوارع خن�ضلة

�ص 05

�ص 05

ال�سلطــات تدق ناقو�س اخلطـر بباتنــة
دفعت �لو�سعية �لوبائية لفريو�س كورونا يف والية باتنة �ل�سلطات �لوالئيـة �إىل دق ناقو�س 
�خلطر و�تخاذ �إجر�ء�ت جديدة و�أكرث �سر�مة عّلها ت�ساهم يف تفادي �لكارثة وخف�س عدد 

�س 04�الإ�سابات �لذي يزد�د من يوم الآخـر ب�سكل خميف... 
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�لبلدية �ضهدت حادثة وفاة �ضاب
 د�خل بئر

بلدية �أولد �ضالم

طالبو� بالتدخل لإ�ضالحها

�حتجاجات و�ضط �لطو�قـم �لطبية 
ب�ضبب �ل�ضغط و�لإرهاق

حوادث الغرق بالربك 
والآبار يف تزايد مبنعة

غياب التنمية
 يعّمق معاناة �ضكان 

م�ضتة "اأمالح"

ت�ضربات املياه تثيــر 
ا�ضتياء �ضكان ك�ضيدة

اأطبــاء يرفعون الراية 
البي�ضاء ب�ضطيف

اأم البواقي

خن�شـلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�شطيف

�ص 05

18  بلدية ب�شطيف حتت احلجر اجلزئي امل�شدد بداية من اليوم حظر جميع �لأن�ضطة وتوقيف حركة �لنقل

�ص 16

ارتفــــاع كبري يف اإ�ضابات كورونا و�ضط ا�ضتخفاف "قاتــل"

االرتفاع الكبري يف عدد االإ�سابات دفع بال�سلطات التخاذ اجراءات �سارمة

�سورة من االأر�سيف

توزيع  "كورونا" توؤجل 
ال�ضكنات اجلاهزة

تبخرت اآمال املائات من العائالت يف احل�سول على 
مفاتيح �سكناتها خالل احتفاالت عيدي اال�ستقالل 

وال�سباب، حيث مرت املنا�سبة يف �سمت ب�سبب الظروف 
احلالية التي تعرفها الوالية وتركيز ال�سلطات املحلية 

جلهودها من اأجل التحكم يف الو�سعية الوبائية 
�س 05اخلا�سة بفريو�ص كورونا... 

كان مقررا ت�ضليمها خالل احتفاالت عيدي اال�ضتقالل وال�ضباب

�ص 08

"ميدون" م�ضتعد 
للعودة ب�ضمانات

 من ال�ضلطات املحلية

�أمل مرو�نة

ا
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ي�ستكي �سكان حي حملة 3 بباتنة يوميا من تف�سي املظاهر 
والت�سرفــات غــري الالئقــة وبتعبري اآخــر من تف�ســي الف�سق 
والرذيلــة حيــث اأن احلــي قــد حتــول اآىل بــوؤرة للمنحرفني 
واملنحرفــات، اذ يعــاين الكثــري مــن ال�ســكان مــن ت�سرفــات 
املطلقات واالأرامل الالئي ا�ستفدن من �سكنات باحلي ب�سيغة 
ال�سكــن االجتماعي والالئي بنت ي�ستغلن و�سعهن االجتماعي 
ل�ســرب االآداب العامة عر�ص احلائط لدرجة ان بع�سهن قد 
حولن العمــارات اىل دور دعارة ي�ست�سفن فيها من ي�ساأن غري 
اآبهــات باآداب اجلرية حتت م�سمــى "داري حرة فيها"، يحدث 
هــذا يف غيــاب تام لبع�ص ال�سلطات التــي كان يفرت�ص بها اأن 

تفر�ص االحرتام والتقيد باالآداب العامة يف احلي.

بطاقة حمـــــــــراء

بوؤرة الرذيلة

auresbook
قال: بقاط بركاين 

)ع�شو جلنة متابعة ور�شد تف�شي وباء كورونا( 
من  ال��ذب��ح  �شعرية  يف  النهائي  "احلكم   ...

اخت�شا�ص جلنة الفتوى".
ان  تقول  ثاين  راجل... خايفني هي  يا  قلنا: 

االمر من اخت�صا�ص اللجنة العلمية.

زواج عريف...!!

احلجر ال�سحي ينق�س حوادث املرور

معا�سات املتقاعدين من 16 اإىل 26 من �سهر

 كتاب يهدد عائلة ترامب 

تاأجيل العطلة ال�سنوية ملوظفي التجارة

FIFA وليات الأورا�س تغيب عن برنامج الـ 

املدنية  احلالة  م�سالح  م�ستوى  على  الزواج  عقود  اإبرام  بوقف  اجلمهورية،  والة  من  عدد  قرارات  خلفت 
بالبلديات حتى اإ�سعار اآخر، بهدف منع التجمعات العائلية على م�ستوى االأماكن وامل�ساكن اخلا�سة، والتي 
ت�سببت يف ارتفاع تف�سي وباء كورونا ب�سفة مقلقة، تعليقات على مواقع التوا�سل االجتماعي باأنه اأف�سل 
حل بالنظر اإىل ا�ستمرار اإقامة االأعرا�ص رغم التحذيرات املتعددة لل�سلطات، وهو ما جعل احد املعلقني 

يقول: "هذا و�ص حبيتو.. اأتزوجو االآن عريف".

تراجعت ن�سبة حوادث املرور خالل اخلم�سة اأ�سهر االأوىل ل�سنة 2020 اأغلبها  تدخل �سمن فرتة احلجر 
�سجل  باملائة، حيث   22.7 بن�سبة  املا�سية  ال�سنة  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنة  الرتاجع  ال�سحي، وجاء هذا 
قتيل  و293  حادث   6.819 مقابل  اآخرين،   6.333 واإ�سابة  �سخ�سا   227 مقتل  خلف  حادث   5.271

و8.129 جريح خالل نف�ص الفرتة من العام املا�سي.

واالت�سال،  االإعالم  وتكنولوجيات  للربيد  ونظريه  االجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير  قرر 
متديد اآجال الرزنامة اخلا�سة ب�سب معا�سات املتقاعدين لت�سبح يف الفرتة املمتدة من 16 اإىل 26 من 
كل �سهر من اأجل تخفيف حالة ال�سغط التي تعرفها املراكز الربيدية خا�سة اأيام املنا�سبات الدينية 

مثل االأعياد و�سهر رم�سان.

الذي  الكتاب  �ستن�سر  �سو�سرت" اأنها  اأند  "�ساميون  ن�سر  دار  اأعلنت  ن�سره،  ملنع  املحاكم  اأروقة  يف  املعركة  رغم 
اإذ  "اأمازون"،  الكتب مبيعا على موقع  اأف�سل  "too much and never enough"، وهو  يحمل عنوان 
تلقى طلبات �سراء م�سبقة، حيث ي�سلط الكتاب ال�سوء بقوة على تاريخ مظلم الأ�سرة الرئي�ص ترامب، ويف�سر 

كيف اأ�سبح هذا االأخري، الرجل الذي يهدد االآن الن�سيج ال�سحي واالقت�سادي واالأمني واالجتماعي للعامل.

قررت وزارة التجارة تاأجيل العطلة ال�سنوية وعطلة نهاية االأ�سبوع لكافة االأعوان واملوظفني طيلة 
قيا�سيا  ارتفاعا  �سهدت  التي  والية   13 به  خ�ص  القرار  كورونا،  وباء  لتف�سي  حت�سبا  جويلية  �سهر 

حلاالت تف�سي وباء فريو�ص كورونا يف االأيام الثالثة االأخرية.

اعتمدت االحتادية الدولية لكرة القدم "الفيفا" 13 اأكادميية جزائرية يف اإطار برناجمها الرامي 
اىل تكوين املواهب ال�سابة يف كرة القدم، ح�سبما اأفادت بذلك االحتادية اجلزائرية )الفاف( على 
من  بكل  بال�سرق  فقط  واثنني  والغرب  الو�سط  يف  معظمها  تركز  اأين  االأنرتنت  على  الر�سمي  موقعها 

واليتي �سطيف وق�سنطينة، يف حني غابت كل واليات االورا�ص عن هذا الربنامج.
متكنت اجلزائر من ا�سطياد كامل ح�ستها من التونة احلمراء 
احلية ل�سنة 2020 املحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ 
علــى �سمــك التونــة يف املحيــط االأطل�سي )اإيــكات( واملقــدرة بـ 
1650 طــن، ح�سبمــا علــم مــن ديــوان وزارة ال�سيــد البحري 

واملنتجات ال�سيدية.
وقد مت ا�سطياد هذه احل�سة املقدرة ب 1650 طن من طرف 
�سمك  اأن حملة �سيد  الوطنية، كما  للراية  �سفينة حاملة   23

التونة احلمراء احلية كانت قد انتهت يف 2 جويلية الفارط.

طن  1650

رقم
اليـــوم

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر
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لكل مقام مقال
الأخطاء الإدارية.. خطاأ من؟!

كثريا ما يقع املواطن اجلزائري يف فخاخ االأخطاء 
االإدارية التي تبدو يف بدايتها هينة ال تزيد عن كونها 

"بقدرة  تتحول  ثم  باال،  لها  نلقي  مطبعية" ال  "هفوات 
قادر" اإىل م�سكلة كبرية قد ت�سل باملواطن اإىل اأروقة 

املحاكم للت�سحيح، علما اأن املحاكم اجلزائرية ت�ستقبل 
�سنويا ما يزيد عن املائة األف ق�سية تتعلق باأخطاء 

يومية يقوم بها املوظفون االإداريون يف �سهو منهم ب�سبب 
ال�سغوط وكرثة املراجعني كما تربر عادة االإدارة 
اجلزائرية ت�سببها يف تعطيل م�سالح املواطنني..

وتعرف اجلامعة اجلزائرية اأخطاء فادحة تتعلق 
باأ�سماء املتخرجني وتواريخ ميالدهم وخلط يف �سبط 
التخ�س�سات ما يدفع بالطلبة املت�سررين اإىل االنتظار 

عاما اآخر بعد تخرجهم لت�سحيح اأخطاء لي�سوا م�سوؤولني 
عنها لكنهم يدفعون ثمنها من وقتهم ما يعطلهم عن 

االلتحاق بعامل ال�سغل اأو حتى فر�سة امل�ساركة يف 
امل�سابقات التي تعنيهم..

املثري يف االأخطاء االإدارية اأن حرفا واحدا اأو رقما 
يف غري مو�سعه قد يكون �سببا يف اإلغاء عقد اأو تاأجيله 
ملدة توؤثر �سلبا على عالقة اأو م�سروع اأو ملف هام وقد 

يت�سبب اأي�سا يف اإيذاء معنوي اأو مادي لالأ�سخا�ص لت�سابه 
قد يح�سل بينهم وبني مطلوبني للعدالة اأو مبحوث عنهم 

وما اإىل ذلك من امل�ساكل التي ال تخطر على بال املواطنني 
وهم يت�سلمون وثائقهم االإدارية دون االنتباه اإىل اأنها 

�ستوقعهم يف م�ساكل لي�ص لها اأول من اآخر وُتفقدهم 
حقوقهم وُتثنيهم عن اأداء واجباتهم لعدم التطابق..

وامل�سكل االأكرب اأن املواطن وهو يحمل "هّم" االأخطاء 
االإدارية التي ال ذنب له فيها واخلارجة يف اأ�سلها عن 

نطاق م�سوؤوليته والتي يتهاون عادة يف ت�سحيحها 
العتقاده اأنها ال ت�سكل فرقا واأن اللجوء اإىل الت�سحيح 
�سي�ستغرق وقتا كبريا، ال ي�سجع غالبية املواطنني على 

ا�ستدراك تلك االأخطاء وقد يقع حتت طائلة امل�ساءلة 
القانونية واملراجعة االأمنية و يتم توقيفه اأو �سحب 

وثائقه اإىل اأن "يحظى" بالت�سحيح الذي ي�ستعيد من 
خالله كرامته �سمنيا بعد اأن ُيعامل كم�ستبه به..

وما يجهله ال�سعب اجلزائري اأن القانون يكفل لهم 
املتابعة املدنية لالإداريني واالأعوان يف حال الوقوع يف 

اأخطاء اإمالئية اأو مطبعية وترتاوح العقوبة بني حب�ص 
ع�سرة اأيام اإىل �سهرين وغرامة، لكن ال�سعب يجهل 

حقوقه ويتهاون يف م�ساألة االأخطاء االإدارية يف وقت 
ت�ستنفذ منه وقته وجهده مع "حرق" ممنهج لالأع�ساب؟!.

زووووووم الأورا�س....

يبدو اأن مدينة باتنة هي  الوحيدة التي تتوفر على منحنى بياين ثالثي االبعاد لتتبع موؤ�سر احل�سيلة 
اليومية لال�سابات  بفريو�ص كورونا، ال�سورة ماأخوذة من حي حملة 1

�سماح خميلي

وفاة ملحن مو�سيقى فيلم معركة اجلزائر يف عيد ال�ستقالل
تويف ملحن مو�سيقى فيلم "معركة اجلزائر" املو�سيقار االإيطايل اإنيو موريكون عن عمر ناهز 92 �سنة، 
واأ�سرف اإنيو موريكون على مو�سيقى الفيلم الذي مت اإنتاجه �سنة 1966 وتطرق الأبرز حمطات الثورة يف 
اجلزائر العا�سمة وخ�سو�سا يف الق�سبة، وعر�ص فيلم معركة اجلزائر قبل �سنتني مبنا�سبة عيد ميالد 

املو�سيقار االإيطايل الت�سعني يف اأورك�سرتا باري�ص.

عبد العايل بلحاج

ع�سابات "توزيع 
ال�سكنات"

ال�سكنات  ــع  ــوزي ت ملــو�ــســوع  �سبق  فيما  تطرقنا  ــد  ق رمبـــا 
االجتماعية واالآليات الواجب اتباعها من اأجل �سمان "العدل 
اإعــادة  ال�سروري  من  باأنه  ارتاأينا  قد  اأننا  اإال  التوزيع"،  يف 
التذكري بتلك املمار�سات التي عكف "الفا�سدون" على جت�سيدها 
يف خمتلف دوائر وبلديات الوطن والتي كانت توؤدي يف كل مرة 
اإىل تفجر احتجاجات بعد كل اإعالن عن قائمة امل�ستفيدين من 
ال�سكن، واإن قررنا التذكري بهذه املمار�سات فالأن ملف ال�سكنات 
منطقة  واليــات  يف  خا�سة  ال�سطح  على  طفا  قد  االجتماعية 
قائمة  من  تع�سفا  ومق�سيني  مظلومني  هناك  والأن  االأورا�ـــص 

امل�ستفيدين.
اإننا وبكل �سراحة نرى باأنه من غري املعقول ومن غري العادل 
بطالبي  اخلا�سة  امللفات  درا�سة  جلنة  اأع�ساء  انتقاء  يتم  اأن 
غري  من  فاإنه  البلدية،  اأو  الدائرة  يف  املوظفني  بني  من  ال�سكن 
يف  اإال  من�سفا  البلدية  اأو  بالدائرة  املوظف  يكون  اأن  املنطقي 
حاالت نادرة، فاملوظف يف الدائرة اأو البلدية قد ال يكون ملما 
مبا يكفي باأحوال النا�ص وحقيقة و�سعهم املادي واالجتماعي 
يبنون قراراتهم  اللجنة ممن  اأو ع�سو  املوظف  اإذا كان  خا�سة 
اإحدى  ففي  املثال  �سبيل  وعلى  وذاك،  هذا  من  يردهم  ما  على 
امل�ستفيدين  قائمة  من  �ساب  اإق�ساء  مت  باتنة  بوالية  الداوئر 
اأن  ورغــم  املزري"'  و�سعه  على  الــدائــرة  "رئي�ص  اطــالع  رغــم 
اأن  غري  اجتماعيا  �سكنا  مينحه  بــاأن  وعــدا  قطع  قد  ــري  االأخ
من  لال�ستفادة  موؤهل  غري  اأنه  على  اتفقوا  قد  اللجنة  اأع�ساء 
ال�سكن الأنه "�ساب اأعزب" يف حني مت منح �سكنات اجتماعية يف 
دائرة جماورة للعزاب، اأي اأن االأمر ال يتعلق ب�سرط بل بحجة 
واهية جلاأ اإليها اأع�ساء جلنة درا�سة امللفات لينتقموا من ال�ساب 
مرا�سلة  على  �سنوات  طوال  جمعوي" عكف  "نا�سط  الأنه  فقط 

ال�سلطات الوالئية ب�ساأن النقائ�ص يف الدائرة.
جلنة  يف  اأع�ساء  لنقل  اأو  موظفني  اأن  اأي�سا  االأمثلة  بني  من 
من  اآخــر  �سابا  حرموا  قد  ال�سكنات  وتــوزيــع  امللفات  درا�ــســة 
عليه  احل�سول  يف  اأحقيته  رغم  اجتماعي  �سكن  من  اال�ستفادة 
اإليه  الذي ينتمي  "خ�سم" للحزب  فقط الأنه منا�سل يف حزب 
�ساهمت  التي  االأمثلة  من  العديد  وهناك  هذا  اللجنة،  اأع�ساء 
والتي  ال�سكنات  توزيع  عدل" يف  "الال  تف�سي  يف  �سنوات  خالل 
اأنه  هو  ذلــك  من  واالأغـــرب  االحتجاجات  تفجر  يف  �ساهمت 
دوائر  من  دائــرة  يف  ال�سكنات  توزيع  جلان  من  اأع�ساء  يوجد 
"كر�سوة"  عيد  كب�ص  �سكن"  "طالب  من  طلب  قد  باتنة  والية 
�سكن وعندما  من  لي�ستفيد  اللجنة  انعقاد  دعمه عند  اأجل  من 
رف�ص ال�ساب تراجع ع�سو اللجنة عن دعمه بل االأكرث من ذلك 
اأنه �سهد زورا يف اللجنة باأن ال�ساب "البا�ص عليه" واأن لوالده 
منزال �ساغرا يف والية اأخرى رغم اأنه وعند االإعالن عن قائمة 

امل�ستفيدين ات�سح اأن اأحد امل�ستفيدين �سخ�ص مي�سور احلال.
قوائم  غربلة  يف  االعــتــمــاد  يتم  اأن  هــو  �ــســروريــا  نــراه  مــا 
يف  واملدا�سر  القرى  خمتلف  ووجهاء  اأعيان  على  امل�ستفيدين 
اأما  بنزاهتهم وتقاهم  يعرفون  الواحدة" خا�سة من  "الدائرة 
العدل  نحقق  لن  اأننا  فيبدو  عليه  هو  ما  على  احلال  يبقى  اأن 
مبوظفني "جيعانني" اأو موظفني "طماعني" يغلب عليهم احل�سد 
واحلقد وتغلب على قراراتهم "العن�سرية" اإال يف حاالت نادرة 

طبعا.

و�ضــوح بكل 



روؤ�ساء  من  عــدد  باجلز�ئر  يحل  �أن  ينتظر 
وبنوك  وهيئات  �أعمال  ورجال  ووزر�ء  �لدول 
�ل�سهر  ــذ�  ه نهاية  �لــعــامل  دول  خمتلف  مــن 
حول  هام  دويل  ملتقى  يف  �مل�ساركة  �أجــل  من 

�لتنمية يف �إفريقيا وجلب �ال�ستثمار�ت.
ــز �لــعــربــي �الإفــريــقــي  ــرك وكــ�ــســف مــديــر �مل
بوطالبي،  �أمني  حممد   ، و�لتطوير  لال�ستثمار 
�لثالثاء،  �أم�س  �لوطنية،  لالإذ�عة  ت�سريح  يف 
حول  هام  دويل  مللتقى  �جلز�ئر  �حت�سان  عن 
�ال�ستثمار�ت''  وجلب  �إفريقيا  يف  ''�لتنمية 
هذ�  �أن  قائال  �جلاري،  جويلية  �سهر  نهاية  يف 

�مللتقى �ستدور فعالياته على مد�ر خم�سة �أيام 
�أجل  من  للجز�ئر  فر�سة  �سيكون  �ملوؤمتر  و�أن 
�الأمو�ل  وجلب  لديها  �ال�ستثمار  فر�س  عر�س 

من �خلارج''.

ملبا�ضرة خطة �إنعا�ش �لقت�ضاد �لوطني..

خل�ش اجتماع الرئي�ش تبون مع بع�ش الوزراء اأم�ش الثلثاء واملخ�ض�ش لو�ضع خطة وطنية للإنعا�ش
 االقت�ضادي واالجتماعي بقرارات هامة.

�لقر�ر �لأخري بيد �لفقهاء، 
بركاين بقاط

اختتام الدورة 
الربملانية العادية 

هذا اخلمي�س

ننتظر اأن يقرر 
علماء الأمة 

الإجراءات اخلا�ضة 
ب�ضعرية الذبح

�أم�س  �لوطني  �ل�سعبي  �ملجل�س  مكتب  عقد 
�سنني،  برئا�سة  �سليمان  �جتماعا  �لثالثاء 
و�لت�ساور  �الأمــة  جمل�س  مع  �لتن�سيق  وبعد 
�لقانون  مــن   5 �ملـــادة  ح�سب  �حلكومة  مــع 
�لــعــ�ــســوي حـــول مــوعــد �خــتــتــام �لــــدورة 
ح�سب   ،2020-2019 �لعادية  �لربملانية 

بيان للمجل�س.
جويلية   09 �خلمي�س  تاريخ  حتديد  مت 
ــة �لــعــاديــة  ــي ــان ــربمل ــام �لــــــدورة �ل ــت ــت الخ
�إجــــر�ء�ت  ــاة  ــر�ع م مــع   2020/2019

�لوقاية من وباء كورونا �لتاجي.

�ملكلفة  �لعلمية  �للجنة  ع�سو  ـــد  �أك
مبتابعة تطور �نت�سار وباء كورونا ورئي�س 
عمادة �الأطباء، بقاط بركاين، �أن �إقر�ر 
�حلجر �جلديد بوالية �سطيف جاء لو�سع 
�أن  بقاط  وقال  كورونا،  وباء  لتف�سي  حد 
�حلكم �الأخري يف �لف�سل يف �إقامة �سعرية 
ذبح �الأ�سحية من �خت�سا�س فقهاء �الأمة 

وفق تد�بري �لوقاية.
عمليات  �أن  �إىل  ــه  ذ�ت �ملتحدث  و�أ�ــســار 
ــس من  ــا� ــق ــح ال تــ�ــســاعــد عــلــى �الإن ــذب �ل
من  مــنــه  تــزيــد  ــــا  و�إمن �لـــوبـــاء،  تف�سي 
�خل�سو�س  هــذ�  ويف  �لعلمية،  �لناحية 
نغطي  وال  �سرحاء  نكون  �أن  ''يجب  قال 
�ل�سم�س بالغربال''. كما ك�سف عن ترقب 
�إجر�ء�ت بخ�سو�س �سعرية عيد �الأ�سحى 
�ملبارك وفق تد�بري �لوقاية بالتن�سيق مع 

وز�رة �ل�سوؤون �لدينية.
ــار�ت  ــزي وحـــذر �لــدكــتــور بــقــاط مــن �ل
�ملنا�سبات  يف  �لــعــائــلــيــة  و�لــتــجــمــعــات 
وخ�سو�سا ونحن على مقربة من �الحتفال 
�سل�سلة  ور�ء  فهي  �ملبارك  �الأ�سحى  بعيد 

�لعدوى ح�سبه.

�ضتحت�ضنه �جلز�ئر نهاية جويلية �جلاري

كورونا يف �جلز�ئر خالل �لـ24 �ضاعة �لأخرية

طالئع  ــزب  ح رئي�س  �أكـــد 
بــالــنــيــابــة، عبد  ــات  ــري �حل
�جلز�ئر  �أن  �سعدي،  �لقادر 
د�ستور  �إىل  �جلديدة حتتاج 
�سابقه  عــن  كلية  يختلف 
بالت�سلط  تعلق  مــا  ال�سيما 
ــريــطــة  و�لـــ�ـــســـمـــولـــيـــة �ــس
�نخر�ط جميع �جلز�ئريني 
ينبغي  كــمــا  ــــــــر�ءه  �إث يف 

�ملتعلقني  �لقانونني  مر�جعة  ت�سبقه  �أن  ح�سبه 
باالأحز�ب �ل�سيا�سية و�النتخابات.

خ�س�سها  �سحفية  ـــدوة  ن يف  �ــســعــدي  ـــال  وق
لتعديل  �لتمهيدي  �مل�سروع  من  حزبه  ملوقف 
�لد�ستور، �أن هذه �لوثيقة حتتاج �إىل �نخر�ط 
�لد�ستور  باأن  ي�سعرو�  حتى  �جلز�ئريني  جميع 
�جلديد، د�ستورهم ويختلف كلية عن �لد�ستور 
�ل�سابق �لذي ت�سمن ت�سلطا و�سمولية و�نفر�د� 
بالقر�ر �ل�سيا�سي، م�سري� �ىل �أن تعديل �لد�ستور 
ينبغي �أن ت�سبقه مر�جعة �لقانونني �لع�سويني 
و�النتخابات  �ل�سيا�سية  باالأحز�ب  �ملتعلقني 
بغية درء �لنقائ�س �ملتو�جدة لتخلي�سه من كل 

بوؤر �لتزوير.

وكذ� من �أجل و�سع حو�جز 
يف  �مل�سبوه  �ملال  تغلغل  �أمــام 
�لف�ساء �ل�سيا�سي وبخ�سو�س 
دعا  �لق�سائية،  �ل�سلطة 
�الإ�سالح  �إىل  �حلزب  رئي�س 
�الأ�سا�سي  لــلــقــانــون  �لــكــلــي 
دور  ـــــــم  ودع ـــاء،  ـــقـــ�ـــس ـــل ل
�الأعلى  �ملجل�س  و�سالحيات 
لــلــقــ�ــســاء. وطــالــب �حلــزب 
�ملتعلق  �لع�سوي  �لقانون  مر�جعة  ب�سرورة 
الإعطائها  لالنتخابات،  �مل�ستقلة  بال�سلطة 
�ل�سفافية  ل�سمان  و�لو�سائل  �ل�سالحيات  كل 
كما  �النتخابية  �القرت�عات  ونز�هة  و�سحة 
�لوطني  �ل�سعبي  �ملجل�س  بحل  �أي�سا  طالب 
لـــه �سلطة  ــد متــنــح  ــدي ــاب جمــلــ�ــس ج ــخ ــت و�ن

�لتاأ�سي�س للد�ستور.
لوظيفة  �لكلي  �ال�سرتجاع  �حلــزب  و�قــرتح 
تقا�سم  مع  �حلكومة  وملجل�س  �حلكومة  رئي�س 
عقالين لالخت�سا�سات د�خل �جلهاز �لتنفيذي، 
�الأغلبية  من  وجوبا  �حلكومة  تت�سكل  �أن  على 
�لربملانية وجعلها م�سوؤولة �أمام �ملجل�س �ل�سعبي 

�لوطني.

مقري،  �لــرز�ق  عبد  حم�س،  حركة  رئي�س  �أكد 
�سرورة �أن تعتذر فرن�سا عن كل جر�ئمها و�إعادة 
يف  مقري  وت�ساءل  و�جلــمــاجــم،  �الأر�ــســيــف  كــل 
�حلركة  مبقر  �لثالثاء،  �أم�س  له  �سحفية  ندوة 
مع  فرن�سا  به  قامت  ما  بني  �لفرق  ''مــا  قائال: 
يف  وو�سعها  و�أخــذهــا  روؤو�سهم  وقطع  �سهد�ءنا 
م�ساكل  عدة  هناك  �إن  وقال  ود�ع�س''.  �ملتحف 
ب�سبب  �لتاريخي  �مل�سكل  بينها  مــن  فرن�سا  مــع 
�جلز�ئر،  يف  �رتكبوها  �لتي  �الإن�سانية  �جلر�ئم 

د�عيا فرن�سا لتقدمي �عتذ�رها.
وحول تدخل �جلي�س باحلدود، �أورد مقري، �أن 
تدخل �جلي�س يكون باالإقتد�ء متاما بالد�ستور، 
�لذي  �لد�ستوري  �لتعديل  مع  حزبه  �أن  ــد  و�أك
يتيح م�ساركة �جلي�س خارج �حلدود بعد مو�فقة 

�لربملان.
ونفى مقري وجود م�سكلة لدى حزبه مع تنوع 
مكونات  مــن  باعتبارها  و�الأمــازيــغــيــة  �للغات 

�لهوية، وقال يف هذ� �ل�سياق: ''حم�س تركز  يف 
و�ل�سيا�سي،  �القت�سادي  �لربنامج  على  خطابها 
�لنقا�س بخ�سو�سها  فاإنه ينخرط يف  �لهوية  �أما 

�إذ� الحظ حماوالت طم�سها''.
�لربملان  حل  �أن  مقري،  قال  �آخــر،  مو�سوع  ويف 
ولي�س  �لد�ستور  ــول  ح �ال�ستفتاء  بعد  يــكــون 
قبله، الأن حل �لربملان حاليا، �سي�سكل فر�غا يف 

موؤ�س�سات �لدولة. 
�لـــرز�ق  عبد  �أكـــد  ــا،  ــورون ك وبـــاء  وبخ�سو�س 
ملنا�سلي  تعليمات  �إعــطــاء  مت  قــد  �أنـــه  مــقــري، 
بهذ� �خل�سو�س:  وقال  �لوباء،  ملو�جهة  �حلزب، 
''هذ� �لفريو�س فتاك وخطري، وهناك من فقدو� 
بو�جبنا،  نقوم  كحركة  نحن  و�أمهاتهم،  �أبائهم 

ويجب �أن نحافظ على �الأرو�ح و�ل�سحة''.
ويف �الأخري، دعا مقري، رئي�س �جلمهورية، �إىل 

�اللتز�م بتعهد�ته خالل �حلملة �النتخابية.

للقناة  ــه  ل ت�سريح  يف  �لـــوزيـــر،  و�أ�ـــســـاف 
وزعت  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  �أن  �الأوىل، 
�الجتماعني،  و�لــ�ــســركــاء  �لــفــاعــلــني  عــلــى 
�أجل  من  وثيقة  �الخت�سا�س  �أ�سحاب  وكذ� 
ت�سخي�س �ملنظومة �لرتبوية، و�لوقوف على 

ما هو �إيجابي وما يحتاج �إىل حت�سني.
هام�س  على  �لوطنية  �لرتبية  وزير  و�سرح 
لعيد  �لـ58  �لــذكــرى  مبنا�سبة  �حتفالية 
�ال�ستقالل و�ل�سباب، �أن  توزيع هذه �لوثيقة 
�الأ�ساتذة  �الجتماعني،  "�ل�سركاء  ي�سمل 
و�أ�سحاب �الخت�سا�س، وكذلك ممثلي �أولياء 

�لتالميذ".
ت�سخي�س  م�سودة  �أن  و�جــعــوط،  �أكــد  كما 
ــة  روؤي منه  "�ستنبثق  �لــرتبــويــة  �ملنظومة 
�ملنظومة  عليه  �ستكون  ملا  جمــددة  جديدة 
�أو  باملناهج  �الأمـــر  تعلق  �ــســو�ء  �لــرتبــويــة، 
وزير  و�أ�ساف  �لكتب"،  وحمتويات  بالرب�مج، 
و�مل�ساور�ت  �الإجــر�ء�ت  هذه  كل  �أن  �لرتبية 
�ملنظومة  وجــعــل  "حت�سني  �أجـــل  مــن  تــاأتــي 
�لرتبوية ترقى �إىل ما ن�سبو� �إليه، و�ستكون 
ثم  �ملحلي  �مل�ستوى  على  جل�سات  هنالك 

�جلهوي ثم على �مل�ستوى �لوطني".

املنظومة  واقع  ت�ضخي�س  "يجب 
الرتبوية للرقي بالقطاع"

اجلزائر اجلديدة حتتاج لد�ضتور خال 
من الت�ضلط وال�ضمولية

حم�س تدعم م�ضاركة اجلي�س خارج احلدود

�الأول  �لـــوزيـــر  تــبــون  �لــرئــيــ�ــس  وطــالــب 
غري  �لنفقات  بخف�س  ــر�د  ج �لعزيز  عبد 
بالعمل  �حلكومة  طالب  كما  �ل�سرورية. 
على رفع �الإير�د�ت. ودعا رئي�س �جلمهورية 
و�إجر�ء  �لرقمنة  لتعميم  تبون  �ملجيد  عبد 
�أمر  كما  �لقطاعات.  بكل  هيكلية  �إ�سالحات 
تكييفها  �أو  �لقانونية  �لن�سو�س  مبر�جعة 

للتحرر من �لقيود �لبريوقر�طية.
�جلمهورية  رئي�س  �أمــر  �الجتماع  وخــالل 
بت�سديد حماربة �لتهرب �ل�سريبي، كما �سدد 
على  و�أكد  �لفو�تري.  ت�سخيم  حماربة  على 
�سرورة �حلفاظ على حقوق �لطبقات �له�سة، 
�الجتماعي  �لــطــابــع  على  �حلــفــاظ  وكـــذ� 
�لتغيري  �أن  �إىل  �لرئي�س تبون  و�أ�سار  للدولة 
�جلذري �نطلق يف 12 دي�سمرب �ملا�سي موؤكد� 
�لفا�سد  �ملال  ال�ستعمال  حماوالت  هناك  �إن 

لعرقلة �لتغيري.
و�إطــالق  �لذهنيات  لتغيري  �لرئي�س  ودعــا 
�لن�سو�س  ومر�جعة  وحتريرها  �ملــبــادر�ت 
�أو تكييفها بروح و�قعية  �لقانونية �حلالية 
تنطلق من �ملنطق �القت�سادي بدل �ملمار�سات 

�لذكاء  ��ستعمال  من  �سيمكن  ما  وهو  �الآنية، 
ــرثوة  �ل خلق  يف  �لّتمييز  وعـــدم  �لــوطــنــي، 
ومــنــا�ــســب �لــ�ــســغــل بــني �لــقــطــاعــني �لــعــام 

و�خلا�س، لبناء �قت�ساد حقيقي جديد.
مبا  �الأر��ــســي  كل  با�ستك�ساف  كذلك  و�أمــر 
�أق�سى  توفري  ق�سد  �لنادرة  �الأر��ــســي  فيها 
�ل�سروط لتعوي�س تر�جع مد� خيل �لدولة، 

ملحا على �سرورة �إيجاد قيمة م�سافة ور�ء 
كل م�سروع.

هو  ما  عر�س  �ل�سناعة  وزير  من  طلب  كما 
�الجتماع  يف  �لــ�ــســروط  دفــاتــر  مــن  جــاهــز 
عن  �لبحث  وكذلك  �لــوزر�ء  ملجل�س  �لقادم 
ق�سد  و�لغاز  �لنفط  مل�ستقات  �أجنــع  فعالية 

�لزيادة يف �لدخل �لوطني.

لها  بيان  يف  �خلارجية  �ل�سوؤون  وز�رة  �أعلنت 
�أ�سغال  يف  بوقادوم  �سربي  �لوزير  م�ساركة  عن 
�لتعاون  ملنتدى  �لتا�سع  �لــــوز�ري  �الجــتــمــاع 
�لتحا�سر  تقنية  عرب  وذلك  �ل�سيني،  �لعربي 

عن بعد.
ومت  خالل هذه �لدورة �لتي تر�أ�سها منا�سفة 
�لها�سمية  ــة  ــي �الأردن �ململكة  خارجية  ــر  وزي

�ل�سعبية  �ل�سني  جمهورية  خارجية  ووزيـــر 
�لعربية  ــدول  �ل بني  �لتعاون  ح�سيلة  تقييم 
�إىل  باالإ�سافة  �ل�سعبية،  �ل�سني  وجمهورية 

بحث �آفاق و�سبل ترقيته يف كافة �ملجاالت.
كما ناق�س �لوزر�ء عدد� من �لق�سايا �لدولية 
�لفل�سطينية  �لق�سية  ال�سيما  و�الإقليمية 
و�ليمن  �سوريا  يف  و�لو�سع  �لليببة  و�الأزمـــة 

ملكافحة  �ملــبــذولــة  �جلــهــود  �إىل  بــاالإ�ــســافــة 
�الإرهاب.

من جهته جدد وزير �ل�سوؤون �خلارجية �سربي 
بوقادوم خالل �الجتماع �لتاأكيد على �ملقاربة 
�ل�سلمية  بالطرق  �الأزمات  ملعاجلة  �جلز�ئرية 
و�حلو�ر �جلامع بني �الأطر�ف �ملعنية بعيد� عن 
�لتدخل �الأجنبي يف �ل�سوؤون �لد�خلية للدول.

�سجلت 475 �إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
�لـ  خالل  جديدة  وفيات  و9  )كوفيد-19( 
�لوقت  يف  �جلز�ئر،  يف  �الأخــرية  �ساعة   24
�لذي متاثل فيه 201 مري�سا لل�سفاء، ح�سب 
ما ك�سف عنه �أم�س �لثالثاء �لناطق �لر�سمي 
للجنة ر�سد ومتابعة فريو�س كورونا، �لدكتور 

جمال فور�ر.
و�أفاد �لدكتور فور�ر، خالل �للقاء �الإعالمي 
�لو�سعية  تطور  لعر�س  �ملخ�س�س  �ليومي 
�لعدد  باأن  )كوفيد-19(،  لفريو�س  �لوبائية 
ــدة �رتــفــع �إىل  ــوؤك ــايل لــالإ�ــســابــات �مل ــم �الإج
�لوفيات  �إجمايل  بلغ  فيما  حالة،   16879
لل�سفاء  �ملتماثلني  عــدد  بلغ  حني  يف   968
يوجدون  مري�سا   55 و�أن  حالة،   12094
من  كــل  و�سجلت  �ملــركــزة.  بالعناية  حاليا 
يف  جنونية  �أرقــامــا  ووهـــر�ن  ب�سكرة  ــة  والي
 45 ب�سكرة  �أح�ست  �أيــن  �الإ�ــســابــات،  عــدد 
�إ�سابة جديدة خالل �الأربع وع�سرون �ساعة 
�الأخرية. كما �سجلت والية وهر�ن رقما كبري� 
وورقلة  �سطيف  من  كل  تليها  �إ�سابة  بـ43 
بت�سجيل 36 حالة جديدة، تتبعها �لعا�سمة 

بـ34 حالة، لتليها والية تلم�سان بـ22 حالة 
جديدة.

�إ�سابة  خن�سلة21  واليــة  �أحــ�ــســت،  فيما 
بـ20  وزو  وتيزي  �لبليدة  تتبعها  جــديــدة، 
�إي  واليــة   11 ت�سجل  مل  حــني  يف  �إ�ــســابــة، 

�إ�سابة جديدة. 
�لو�سعية  �أن  �لدكتور فور�ر،  �أكد  يف �الأخري، 
�ملو�طنني  كل  من  ت�ستدعي  للوباء  �حللية 
و�مل�سافة  �لنظافة  قو�عد  و�حــرت�م  �ليقظة 
�ل�سحي  �جل�سدية و�المتثال لقو�عد �حلجر 
مع  �لــو�قــي  للقناع  ـــز�مـــي  �الإل و�الرتــــــد�ء 
�ملحافظة على �سحة كبار �ل�سن خا�سة �أولئك 

�لذين يعانون من �أمر��س مزمنة.

الوطنيالأربعاء  28  يونيو  2970/ 08  جويلية   2020 املوافق لـ 17  ذو القعدة 031441
رئي�س اجلمهورية ياأمر بتخفي�س النفقات غري ال�ضرورية 

والت�ضدي بقوة للمال الفا�ضد

بوقادوم ي�ضارك يف اأ�ضغال منتدى التعاون العربي ال�ضيني

ملتقى دويل هام حول التنمية يف اإفريقيا 
وجلب ال�ضتثمارات

حالة   210 جديدة،  اإ�ضابة   475
�ضفاء و09 وفيات 

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ك�ضف عن تنظيم جل�ضات حملية لإعادة �لنظر يف �ملناهج �لرتبوية، و�جعوط

قال �إن فرن�ضا تركت �أبنائها بعد مغادرة �جلز�ئر، مقري

رئي�ش حزب طالئع �حلريات بالنيابة عبد �لقادر �ضعدي

ك�ضف وزير الرتبية الوطنية، حممد واجعوط، عن تنظيم جل�ضات حملية وجهوية وذلك حت�ضريا 
للجل�ضات الوطنية الإعادة النظر يف املناهج الرتبوية.



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

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

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

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

مرمي. ع

نا�سر. م

بلدية منعـــة

ال�سلطــات تدق ناقو�س اخلطـر بباتنــة
مزهود،  توفيق  باتنة  وايل  اأم�ص،  واأ�سدر 
ما  كل  حظر  يف  كلها  ت�سب  قـــرارات  عــدة 
كورونا،  فريو�ص  تف�سي  يف  ي�ساهم  اأن  ميكن 
عدد  يف  كبري  ارتفاع  ت�سجيل  بعد  خا�سة 
حـــاالت االإ�ــســابــة الأ�ــســبــاب اأرجــعــهــا ذات 
لبع�ص  ال�سلبية  الت�سرفات  اإىل  امل�سوؤول 
ــرام  املــواطــنــني، وقـــررت الــواليــة وقــف اإب
احلالة  م�سالح  م�ستوى  على  الــزواج  عقود 
احلظر  اإىل  اإ�سافة  بالبلديات،  املدنية 
�سيما  ال  العائلية  التجمعات  لكل  الــتــام 
اإقامة االأفراح، االأعرا�ص، اخلتان، الوالئم 
االأماكن  م�ستوى  على  الــعــزاء  ومرا�سيم 
وامل�ساكن اخلا�سة عرب اإقليم الوالية، فيما 
االأ�سواق  غلق  الــقــرارات  هذه  بني  من  كان 
واملــراكــز  املــوا�ــســي  واأ�ــســواق  االأ�سبوعية 
واأماكن  للجماهري  امل�ستقبلة  التجارية 
عر�ص  منع  مع  التجارية  املحالت  متركز 
ال�سلع عرب ال�ســوارع وغلق وت�سميع املحالت 
واإجراءات  قواعد  تخالف  التي  التجارية 

الوقاية من الفريو�ص.
م�سالح  فتح  فيه  مت  الوقت  يف  ذلك  ياأتي 
اجلامعي  امل�ست�سفى  م�ستوى  على  جديدة 
ال�ستقبال  �سحية  موؤ�س�سات  وعدة  بباتنة 

املوؤ�س�سة  ت�سبع  بــعــد  املـــوؤكـــدة  احلــــاالت 
"�ساناتوريوم"  اال�ست�سفائية  العمومية 
ملر�سى  املخ�س�سة  االأ�سرة  جميع  وامتالء 
الكثريين  ا�سطرار  درجــة  اإىل   19 كوفيد 
اأم�ص  نظم  حيث  االأر�ــــص،  افــرتا�ــص  اإىل 
اأطباء ومُمر�سني  االأول الطاقم الطبي من 
ال�سحة،  مديرية  اأمــام  احتجاجية  وقفة 
تعبريا عن غ�سبهم من طريقة ت�سيري اأزمة 
ال�سحية  ال�سلطات  من قبل  كورونا  فريو�ص 
جميع  حتويل  املحتجون  ورف�ص  بالواليـة، 

احلاالت امل�سابة وامل�ستبه فيها اإىل املوؤ�س�سة 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  من  غريها  دون 

االأخــرى.
ويف خ�سم كل ذلك وبينما تنت�سر كل يوم 
القاتل  الوباء  هذا  ب�سبب  الوفيات  اأحزان 
بامل�ست�سفيات،  املــر�ــســى  اآهـــات  وتــتــعــاىل 
بوجود  توؤمن  ال  ال�سارع  يف  فئة  تــزال  ال 
اجلهود  كــل  ك�سر  على  وتعمل  الــفــريو�ــص 
املبذولة حل�سر هذا الوباء من خالل �سرب 

كل اإجراءات الوقاية عر�ص احلائط.

اأوفوذ"  "اإخف  ــي  ح �ــســكــان  ي�ستكي 
التجاري ببلدية منعة يف والية باتنة، 
من تذبذب و�سعف التيار الكهربائي، ما 
قد يحملهم خ�سائر مادية قد تاأتي على 
اأجهزتهم الكهرومنزلية، داعني موؤ�س�سة 
�سونلغاز اإىل التدخل واتخاذ االإجراءات 
الذي  التذبذب  هــذا  الإ�ــســالح  الــالزمــة 

يعرفه احلي.
معر�ص  يف  املــواطــنــون  بــعــ�ــص  ـــرب  وع
�سكواهم عن ا�ستيائهم الكبري من ا�ستمرار 
هذا ال�سعف يف التيار الكهربائي، والذي 
ال�سكانية  الكثافة  اإىل  ح�سبهم  يعود 
الكبرية من جهة، ومن ال�سبغة التجارية 
كل  يعمد  حيث  اأخــرى  جهة  من  للحي 
التجار اإىل ا�ستهالك الطاقة الكهربائية 
يف ا�ــســتــخــدام املــكــيــفــات الــهــوائــيــة ما 
نتيجة  ال�ساكنة  بقية  على  �سلبا  يوؤثر 
للمولدات  اال�ستيعابية  الطاقة  �سعف 

الكهربائية املخ�س�سة للحي ح�سبهم.
ال�سياق  ذات  يف  ــكــان  الــ�ــس واأو�ـــســـح 

مع  تــطــاق  ال  اأ�ــســبــحــت  ـــاع  ـــس االأو� اأن 
هــذا الــتــذبــذب، مــا اأ�ــســبــح يــوؤثــر على 
اإمكانية  يخ�ص  فيم  اخلا�سة  حياتهم 
يزداد  التي  الهوائية  املكيفات  ت�سغيل 
ا�ستخدامها يف فرتة ال�سيف خا�سة واأن 
با�ستداد احلرارة فيها  املنطقة معروفة 
واخلوف على ممتلكاتهم وتلف االأجهزة 

االإلكرتونية والكهرومنزلية.
حديثه  يف  ــي  احل �ساكنة  اأحـــد  وقـــال 
قدموا  ال�سكان  اأن  نيوز"،  "االأورا�ص  مع 
العديد من ال�سكاوي ال�سفوية لل�سلطات 
حل  على  عملهم  اأكــدوا  والذين  املحلية 
اأر�ص  على  ملمو�سة  نتائج  دون  املو�سوع 
الواقع، موؤكدا اأن موؤ�س�سة �سونلغاز عملت 
تعرفه  كانت  الــذي  امل�سكل  اإ�سالح  على 
من  الــعــديــد  بتجديد  كــكــل،  الــبــلــديــة 
املولدات الكهربائية يف البلدية يف حني 
مل يحظى احلي بفر�سته بعد رغم قدمه 

و�سعف قدرته التموينية.

تعاين م�ستة اأمالح الواقعة ببلدية اأوالد 
�سروريات  اأدنــى  غياب  من  بباتنة  �سالم 
االهتمام  عــدم  ي�سكل  بــات  التي  احلياة 
حقيقة  معاناة  امل�سئولني  قبل  مــن  بها 

ل�سكانها.
و�سعية  يعي�سون  بــاأنــهــم  هـــوؤالء  واأكـــد 
مـــزريـــة  مــنــذ �ــســنــوات طــويــلــة وهـــو ما 
دفعهم اإىل املطالبة با�ستدراك جملة من 
النقائ�ص تاأتي على راأ�سها �سعف الكهرباء 
الريفية، ورغم ا�ستفادة املنطقة من هذه 

�سدة  �سعف  تعاين  ظلت  اأنها  اإال  االأخرية 
معاناة  من  عمق  ما  وهو  الكهربائي  التيار 
ال�سكان ح�سبما اأ�ساف املعنيون اأين اأبدوا 
االأجهزة  ت�سغيل  �سعوبة  اإىل  ا�ستيائهم  
بالن�سبة  اأ�سحت  حيث  الكهرومنزلية 
للكثري منهم مبثابة الهاج�ص الذي ي�سغل 

ال�سكان.
من جانب اآخر تطرق املعنيون اإىل غياب 
من  بدوره  �ساعف  ما  وهو  املدر�سي  النقل 
توفره  اعتبار  على  املتمدر�سني  معاناة  
والتي  املنطقة  الأبــنــاء  ال�سروريات  من 
باإمكان النظر اإليها الق�ساء على معاناتهم 
يالقيه  ما  ظل  يف  �سيما  اأمدها  طال  التي 
هوؤالء من �سعوبات كثرية الأجل االلتحاق 
يف  متدر�سهم  و�سمان  الدرا�سة  مبقاعد 

اأح�سن الظروف املمكنة.
من  اأمـــالح  م�ستة  �سكان  وي�ستكي  ــذا  ه
متاعبهم الكثرية مع تغطية �سبكة الهاتف 
النقال اأين يعي�سون معظم الوقت يف عزلة 
عم  ناهيك  اخلــارجــي  الــعــامل  عــن  تامة 
يت�سبب ذلك يف العديد من امل�ساكل جراء 
مل�ساحلهم  وق�سائهم  توا�سلهم  �سعوبة 

ال�سخ�سية.
تخلف  مــن  املنطقة  تفتقره  مــا  واأمـــام 
حياتهم  على  �سلبا  يــوؤثــر  ــات  ب تنموي 
يف  النظر  امل�ستة  �سكان  يــاأمــل  اليومية 
على  والــعــمــل  املــطــروحــة  ان�سغاالتهم 
ا�ستدراك جملة النقائ�ص التي باتت تثري 

تذمرهم يف غالب االأحيان.

ارتفــــاع كبري يف اإ�ضابات كورونا و�ضط ا�ضتخفاف "قاتــل"

بلدية اأوال �ضالم

طالبوا بالتدخل الإ�ضالحها
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املدنية  احلــمــايــة  م�سالح  وتــدخــلــت 
املتويف  جثة  النت�سال  منعة،  لــدائــرة 
مت  بعدما  ــرى  اأخ مــرة  �سقيقه  واإنــقــاذ 
البئر  نف�ص  مــن  بــيــوم  قبلها  اإنــقــاذه 
كل  املدنية  احلماية  م�سالح  و�سخرت 
الإجناح  واملادية  الب�سرية  االإمكانات 
ــتــعــانــة بــوحــدة  الــعــمــلــيــة، مـــع اال�ــس
اأري�ص وفرقة  احلماية املدنية لدائرة 
الرئي�سية  ــدة  ــوح ال مــن  الغطا�سني 
بباتنة، والتي انتهت باإ�سعاف اأحدهما 

ووفاة الثاين.
واأبدى ال�سكان قلقهم من حاالت الغرق 
ف�سل  يف  املنطقة  تعرفها  التي  الكثرية 
املعنية  امل�سالح  جتند  رغــم  ال�سيف 
ــوادث  هــذه احل اأن  اإال  كــل حــادثــة  يف 
املنطقة  لهذه  هاج�سا  ت�سكل  اأ�سبحت 
حيث  الوالية،  من  املعزولة  اجلنوبية 
العام  اأطفال   3 فقدان  ماأ�ساة  تزال  ال 
تلقي بظاللها  مائية  بركة  املن�سرم يف 

على املنطقة.
"االأورا�ص  مع  حديثهم  ويف  ال�سكان 
ال�سلطات  منا�سدتهم  اأكــــدوا  نيوز" 
املعنية التدخل للحد من حاالت الغرق 
يف الربك واالآبار التي م�ست كل الفئات 

العمرية، معتربين اأن غياب التنمية يف 
ال�سروب  املاء  ونق�ص  املنطقة من جهة 
من جهة اأخرى، هم اأبرز االأ�سباب التي 
توؤدي اإىل تف�سي الظاهرة التي تعاين 

منها اأغلب مناطق الظل يف الوالية.
ـــــربك والــــوديــــان  ــــذه ال وتــعــتــرب ه
امل�ساحات البديلة لل�سباحة يف منطقة 
ب�سكرة  واليـــة  مــن  بقربها  مــعــروفــة 
وا�ستداد احلرارة فيها، ما ي�سكل خطرا 
املياه  حمدقا باالأطفال، يف حني نق�ص 
اال�ستفادة  مبخاطر  التوعية  وغياب 
بالبنزين  امل�ستغلة  املــاء  م�سخات  من 
يزال  ال  الب�ساتني  �سقي  يف  امل�ستعملة 
والوالية  املنطقة  يف  االأرواح  يح�سد 

ككل.
املعنية  ال�سلطات  ال�سكان  وطــالــب 
التدخل الإيجاد حلول كفيلة بحمايتهم 
فتح  غــرار  على  عائالتهم،  وحماية 
اأطفالهم  �سالمة  ي�سمن  بلدي  م�سبح 
والــوديــان  ـــربك  ال اإىل  الــتــوجــه  ــن  م
ت�سمن  فعالة  ا�سرتاتيجيات  واقــرتاح 
اجلفاف  من  واإنقاذها  ب�ساتينهم  �سقي 
وبعث م�ساريع تنموية تفك العزلة عن 

الدائرة.

ل�سبكات  املتدهورة  الو�سعية  ت�سببت 
ك�سيدة  بحي  لل�سرب  ال�ساحلة  املــيــاه 
بوالية  الربيد  مركز  مقابل  بالتحديد 
املكعبة من  باتنة، يف �سياع مئات االأمتار 
املياه ال�سروب، التي تهدر يوميا ولالأ�سبوع 
الثاين على التوايل، يف ظل تاأخر اجلهات 
بالقنوات  االأعطاب  اإ�سالح  يف  امل�سوؤولة 

الناقلة للماء.
وا�ستنادا ملجموعة من �سكان ذات احلي، 
يوميا  يت�سبب  للمياه  كبريا  ت�سربا  فــاإن 
املاء  من  املكعبة  االأمــتــار  مئات  �سياع  يف 
ي�سيب  عطب  نتيجة  لل�سرب،  ال�سالح 

اإحدى القنوات، وهو الت�سرب امل�سجل منذ 
اأيام، حيث ي�ستمر تدفق  اأكرث من ع�سرة 
�ساعة،  وع�سرون  اأربعة  مدار  على  املياه 
مرت،  واحد  بطول  عميقة  حفرة  م�سكلة 
من  كبرية  كميات  املواطنون  ي�ساهد  اأين 
املاء ت�سيع هدرا يف الوقت الذي هو باأم�ص 
اأنهم  امل�ستكون  اأكــد  كما  اإليها،  احلاجة 
بقي  امل�سكل  لكن  الو�سية  اجلهات  بلغو 
يراوح مكانه، وعلى هذا االأ�سا�ص، يطالب 
التدخل  للمياه  اجلــزائــريــة  املعنيون 

العاجل لتدارك اخللل واإ�سالحه.

حوادث الغرق بالربك والآبار
 يف تزايد مبنعة

�سعف الكهرباء يوؤرق �سكان 
حي "اإخف اأوفوذ"

غياب التنمية يعّمق من معاناة �سكان م�ستة "اأمالح"

ت�سربات املياه تثيــر ا�ستياء 
�سكان ك�سيدة

ح�سام.ق

بربيكة  الن�سر  حــي  �ــســكــان  ينا�سد 
للنظر  والــوالئــيــة  املحلية  ال�سلطات 
التي  املــزريــة  املعي�سية  اأو�ساعهم  يف 
فال�سكان  اآخــر،  بعد  يوما  �سوءا  تــزداد 
دون  يعي�سونه  الذي  الو�سع  ا�ستنكروا 
بوؤ�سها،  مــن  املــواطــن  وتخلي�ص  حلها 
الطرقات  اهــــرتاء  مــن  يــعــاين  فــاحلــي 
ف�ساءات  وغياب  البالوعات  وان�سداد 
الرتفيه وغياب �سبه تام للمياه ال�سروب 
باالإ�سافة اإىل اأعطاب كثرية يف اأعمدة 
االإنارة العمومية دون ت�سليحها عقد من 

حياة املواطنني.
وتطرق ال�سكان  اإىل الغياب �سبه التام 
على  يعتمدون  حيث  الــ�ــســروب،  للماء 
800 دج  �سهاريج املياه ب�سعر ي�سل اإىل 
م�سكلة  اإىل  اإ�سافة  الواحد،  لل�سهريج 
م�ستها  التي  العمومية  ـــارة  االإن غياب 
االأعطاب ومل يتم اإ�سالحها، فيما يعاين 
الهاتف  �سبكة  انعدام  من  اأي�سا  احلــي 
بتن�سيب  وطالبوا  "موبيلي�ص"  النقال 

هوائي جديد يغطي احتياجاتهم.
�سرورة  على  اأي�سا  امل�ستكون  واأ�ــســر 
ال�سرف  بالوعات  الن�سداد  حل  اإيجاد 
انت�سار  يف  ت�سبب  ما  مدة،  منذ  ال�سحي 
بعمليات  بالقيام  وطالبوا  احل�سرات 
ر�ص ال�سوارع باملبيدات للتخل�ص من هذه 

امل�سكلة التي اأ�سرت بهم.

يف ظل غياب ال�ضلطات

امل�ساكل حتا�سر 
حي الن�سر بربيكة

دفعت �لو�صعية �لوبائية لفريو�س كورونا يف والية باتنة، �ل�صلطات �لوالئيـة �إىل دق ناقو�س �خلطر و�تخاذ �إجر�ء�ت جديدة و�أكرث �صر�مة، عّلها 
ت�صاهم يف تفادي �لكارثة وخف�س عدد �الإ�صابات �لذي يزد�د من يوم الآخـر ب�صكل خميف.

�لبلدية �ضهدت حادثة وفاة �ضاب د�خل بئر

��صتيقظت د�ئرة منعة، مطلع هذ� �الأ�صبوع على فاجعة وفاة �ل�صاب "ح. �إ" ذو �ل27 
 45 �إثر �صقوطه يف بئر بقرية �صاملة، يف حني ال يز�ل �صقيقه �لبالغ من �لعمر  ربيعا 

�صنة بامل�صت�صفى.

حفيظة. ب
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بعث �أم�س، و�يل باتنة، توفيق مزهود، بر�صائل تطمينية �إىل �صاكنة �لواليـة فيما يتعلق بالتد�بري �ملتخذة حل�صر فريو�س كورونا، فيما �أعاب باملقابل من 
ذلك ال وعي �لكثري من �ملو�طنني جتاه خطورة هذ� �لفريو�س و��صتهتارهم باالإجر�ء�ت �ملتخذة وقال �أن �جلهود �ملبذولة للتحكم يف �نت�صار �لفريو�س مهددة 

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

�سوق اأهرا�س

اأم البواقـــي

�سطيـــف

نظم �لطاقم �لطبي و�صبه �لطبي مل�صت�صفى �ل�صعيد عو�مري ببوقاعة وقفة �حتجاجية نتيجة �ل�صغوط �لكبرية �لتي يتعر�صون 
لها منذ بد�ية �نت�صار فريو�س كورونا وخا�صة يف �الأ�صابيع �لفارطــة بعد �لزيادة �لكبرية �مل�صجلة يف �أرقام �مل�صابني، وطالب 
�ملحتجون ب�صرورة تدخل وزير �ل�صحة و�إ�صالح �مل�صت�صفيات من �أجل حت�صني ظروف �لعمل وتوفري عتاد وو�صائل �لوقاية، كما 

��صتكى �ملحتجون من �الإرهاق و�الإ�صابات �ملتعددة يف و�صط �الأطباء و�ملمر�صني.

نو�ل. ببن �ستول.�س

باتت مهددة باالنهيار

مطالب بفتح حتقيق اأمني

طالب �سكان بلدية عني فكرون، ب�سرورة 
الفو�سوية  ال�سكنات  يف  حتقيق  فتح 
ب�سكل  مــوؤخــرا  انت�سرت  التي  باملدينة 
اأحياء  لظهور  باالإ�سافة  خميف،  غري 
بناءها  على  مير  مل  جديدة  ق�سديرية 
�سوى اأ�سهر قليلة، اأمام مراأى من امل�سالح 
البلدي  ال�سعبي  واملــجــلــ�ــص  املخت�سة 

لبلدية عني فكرون.
تدخل  ب�سرورة  البلدية  �سكان  وطالب 
حول  حتقيق  وفــتــح  االأمــنــيــة  امل�سالح 
ال�سكنات الق�سديرية التي اأ�سحت ت�سوه 
ذلك  ياأتي  للمدينة،  اخلــارجــي  املظهر 
املجل�ص  اأع�ساء  من  عدد  طالب  اأن  بعد 
املا�سية،  القليلة  االأ�سهر  خالل  البلدي 

يف  الــتــجــاوزات  مــن  ــدد  ع يف  بالتحقيق 
ال�سوق  اأ�سغال  ت�سمل  و  ر�سمية  مرا�سلة 
ترميــــــــــم  ــروع  ــس ــ� وم ــي،  ــوع ــب ــس االأ�
ال�سدرة"  "بئــر  مبنطقــــة  املدر�ســــة 
وكذا م�سروع اجناز مدر�سة على م�ستوى 
املغطى  وال�سوق  ال�سكارة  كــاف  منطقة 
وم�سروع  العورة،  عني  مبنطقة  املتواجد 
"بئر  منطقة  م�ستوى  على  خزان  اجناز 
قبل  مــن  امل�سجل  والتغا�سي  �سدروة"، 
البناءات  عــن  بالبلدية  الــقــرار  �سناع 
الفو�سوية، وف�سح املجال للعديد بت�سييد 
امل�ست�سفى  من  بالقرب  فو�سوية  بناءات 
مبدينة عني فكرون، وبالرغم من اأعذار 

امل�سالح الوالئية.

بئر  ببلدية  �سكن    50 حي  �سكان  يعاين 
�سوق  لــدائــرة  اإقليميا  التابعة  ال�سهداء 
على  حتوي  التي  �سكناتهم  قدم  من  نعمان، 
كميات معتربة من مادة االآميونت، التي من 
اأن تهدد حياة الع�سرات من املقيمني  �ساأنها 
واأنها �سكنات ه�سة وال  داخل احلي خا�سة 

تليق للحياة االآدمية بها.
احلي  ا�ستفادة  مــن  بالرغم  ذلــك  يــاأتــي 
بعد،  تنطلق  مل  لكنها  الرتميم  م�سروع  من 
ا�ستياء قاطني احلي مطالبني  اأثار  ما  وهو 
الو�سية  للجهات  العاجل  التدخل  ب�سرورة 
من اأجل منحهم �سكنات الئقة، خا�سة واأن 

للرتميم  حتى  تليق  ال  بها  يقطنون  التي 
بقطاع  اأخ�سائيون  واأكـــد  قدمها،  ب�سبب 
البناء والعمران، اأن ترميم احلي من �ساأنه 
لقدم  بانهياره  التعجيل  على  ي�ساعد  اأن 
االأ�سغال  عملية  اأ�سحت  التي  ال�سكنات 
العاجل  التدخل  يتطلب  ما  خطرية،  بها 

للم�سالح املخت�سة باملجل�ص البلدي لبلدية 
�سكنية  وحــدات  لتخ�سي�ص  ال�سهداء  بئر 
ب�سيغة العمومي االيجاري لفائدة قاطني 
تنهار  اأن  �ساأنها  من  التي  االأمونيات  �سكنات 

فوق روؤو�ص قاطنيها يف اأي حلظة.

ال�سارمة  التعليمات  من  بالرغم 
ال�سكنية  الـــور�ـــســـات  فــتــح  ـــول  ح
واإمتام امل�ساريع مع احرتام التدابري 
مبكافحة  اخلــا�ــســة  الــوقــائــيــة 
اأنه  غري  "كورونا"،  فريو�ص  انت�سار 
على  االأ�سغال  يف  كبري  تاأخر  �سجل 
ال�سكنية،  امل�ساريع  ع�سرات  م�ستوى 
خا�سة منها املتعلقة ب�سيغة ال�سكن 
الت�ساهمي، اأين يعرف م�سروع 100 
ن�سبة  يف  كبري  تاأخر  �سكنية  وحدة 
االأ�ـــســـغـــال، بــالــرغــم مــن انــطــالق 

امل�سروع خالل �سنة 2006.
امل�ستفيدين  ــرات  ــس ــ� ع وطـــالـــب 
ب�سرورة  ال�سكنية  الــوحــدات  مــن 

ال�سكن  قطاع  على  القائمني  تدخل 
ـــراع يف  ـــس ــن اأجـــل االإ� ــواليــة م ــال ب
وترية االأ�سغال وت�سليمهم �سكناتهم 
ــم لــهــا منذ  ــاره ــظ ــت ــي طـــال ان ــت ال
وجتري  هــذا  �سنة.   14 مــن  اأزيـــد 
اخلارجية  التهيئة  اأ�سغال  حاليا 
ال�سرف  ب�سبكات  بالربط  اخلا�سة 
املياه  توزيع  �سبكات  وكذا  ال�سحي 
الطبيعي. والغاز  لل�سرب،  ال�ساحلة 
امل�سوؤول  املقاول  اأكد  فقد  لالإ�سارة 
ت�سليمه  �سيتم  اأنــه  املــ�ــســروع  على 
تقدير  كاأق�سى   2020 �سنة  خالل 
ح�سب ما وعد به امل�سالح املخت�سة 

مبديرية ال�سكن.

مرور 14 �سنة دون ت�سليم 
م�سروع من 100 وحدة �سكنية

�سكنات خطر على  قاطنيها ببئر ال�سهداء

البناءات الفو�سوية تنت�سر 
كالفطريات بعني فكرون

م�ست�سفى  يف  اأي�سا  ال�سورة  تختلف  ومل 
ال�سمالية  اجلهة  اأق�سى  يف  ورثيالن  بني 
الطبي  الطاقم  نظم  حيث  الــواليــة  مــن 
بتخفيف  للمطالبة  احتجاجية  وقفة 
ال�سغط املفرو�ص على عمال القطاع، فيما 
تعالت االأ�سوات مطالبة بتدخل مديرية 
بطواقم  امل�ست�سفيات  لتدعيم  ال�سحة 
اخلوا�ص  ت�سخري  طــريــق  عــن  اإ�ــســافــيــة 
احلالية  الو�سعية  ملواجهة  واملتقاعدين 

قبل خروجها عن ال�سيطرة.
عني  م�ست�سفى  عمال  قــام  جانبهم  ومــن 
من  طالبوا  احتجاجية  بوقفة  الكبرية 
خاللها ب�سرورة االإ�سراع يف نقل زميلة لهم 
من اأجل العالج يف م�سلحة االإنعا�ص الطبي 
وحمل  ب�سطيف،  اجلامعي  بامل�ست�سفى 

امل�ست�سفى  الإدارة  امل�سوؤولية  املحتجون 
يف  بالوالية  ال�سحة  ومديرية  اجلامعي 
حالة  حدوث اأي مكروه لزميلتهم خا�سة 
بودي�سة  وفاء  الطبيبة  وفاة  حادثة  واأن 

ال تزال يف االأذهان، علما اأن املري�سة هي 
تعمل  الكبرية  عــني  مب�ست�سفى  ممر�سة 
واأ�سيبت  كورونا  ملر�سى  العزل  مب�سلحة 

بالفريو�ص منذ مدة.

التجاري  ماليزيا  مركز  جتــار  نظم 
وقفة  �سطيف  مبدينة  بريقاي  بحي 
املطالبة  اأجل  من  مطولة  احتجاجية 
يتعلق  فيما  ت�سهيالت  على  باحل�سول 
بكراء حمالتهم يف هذا املركز التجاري 
طالتهــم  التي  الكبرية  اخل�سائر  بعد 
منذ بداية انت�سار فريو�ص كورونا وهذا 
و�سط تعنت مالك املركز الذين رف�سوا 

املقرتحات املقدمة من طرف التجار.
النا�سطني  التجار  عن  ممثلني  وح�سب 
ــــاإن مـــالك املــركــز  يف هـــذا املـــركـــز ف
اإيجار  التجار بدفع  التجاري يطالبون 

عامني كت�سبيق مع رف�سهم احلوار ب�ساأن 
اإيجار االأ�سهر االأربعة االأخرية ب�سبب 
ن�ساط  و�سل  كــورونــا  ــاء  وب تداعيات 
التجار كليا، كما طرح التجار املحتجون 
ال  التي  الكهرباء  اأ�سعار  ارتفاع  م�سكل 
تتنا�سب مع حجم اال�ستهالك احلقيقي 
رغم االأعباء وتدهور اخلدمات وعدم 

الوفاء بااللتزامات.
هذا  يف  النا�سطني  التجار  عدد  ويبلغ 
طالبوا  حيث  تاجر   400 نحو  املركز 
عن  احلقيقي  الك�سف  ب�سرورة  اأي�سا 
موؤكدين  التجاري،  املركز  تاأمني  عقد 

على اأنهم باتوا يواجهون �سبح االإفال�ص 
ظل  يف  الن�ساط  عن  النهائي  والتوقف 
بتفهم  ومطالبني  احلالية  الــظــروف 
التجاري،  املركز  مالك  طرف  من  اأكرب 
 05 نحو  اإىل  االإيــجــار  مبالغ  وت�سل 
هــوؤالء  واأكـــد  �سهريا،  �سنتيم  ماليني 
بالتعوي�ص  املطالبة  حقهم  مــن  اأنـــه 
خا�سة واأن اإدارة املركز مل تقم بتوفري 
ظروف النظافة والتعقيم وا�ستغلت كل 
امل�ساحات املتوفرة حتى الفراغات بني 

املحالت واالأعمدة من اأجل تاأجريها.

يف  العائالت  مــن  املــئــات  اأمـــال  تبخرت 
خالل  �سكناتها  مفاتيح  على  احل�سول 
وال�سباب،  اال�ستقالل  عيدي  احتفاالت 
ب�سبب  �سمت  يف  املنا�سبة  ــرت  م حيث 
الوالية  تعرفها  التي  احلالية  الظروف 
من  جلهودها  املحلية  ال�سلطات  وتركيز 
الوبائية  الو�سعية  يف  التحكم  اأجـــل 

اخلا�سة بفريو�ص كورونا.
ال�سمالية   باجلهة  عمو�سة  بلدية  ففي 

عن  ال�سكان  اأعـــرب  �سطيف  واليــة  مــن 
التاأخر احلا�سل يف توزيع  امتعا�سهم من 
بعد  اإيجاري  عمومي  �سكن   100 ح�سة 
07 �سنوات ا�ستغرقها اإجناز هذه احل�سة 
قائمة  اإعــداد  من  �سنوات   03 عن  ف�سال 
كل  ــاإن  ف ال�سكان  وح�سب  امل�ستفيدين، 
من  غريه  ملعب  يف  الكرة  يرمي  م�سوؤول 
ال�سكان  واأكــد  الــوايل،  غاية  اإىل  املدير 
من  هم  احل�سة  هذه  من  امل�ستفيدون  اأن 

اله�سة  والطبقة  املحدود  الدخل  ذوي 
والذين اأنهكتهم الظروف وال اأحد ي�سعر 

مبعاناتهم ح�سبهم مع اأزمة ال�سكن.
عدل  �سكنات  من  امل�ستفيدون  قام  كما 
باجلهة  الــنــ�ــســاء  ببئر   2013 دفــعــة 
بوقفة  �سطيف  مدينة  مــن  ال�سرقية 
ح�سبهم  تنديدا  جــديــدة  احتجاجية 
لوعدها  الــوالئــيــة  ال�سلطات  بــاإخــالف 
املتعلق مبنحهم مفاتيح �سكناتهم مبنا�سبة 

مل  امل�ستفيدين  اأن  اإال  اال�ستقالل  ذكرى 
التاأجيل  اأ�سباب  اأي تربيرات عن  يتلقوا 
تلقب   2013 دفعة  واأ�سبحت  احلا�سل، 
بالدفعة امل�سوؤومة ح�سب املكتتبني نظرا 
�سنوات   7 ملــدة  اأ�سحابها  انتظار  لطول 
طرف  من  حازم  تدخل  انتظار  يف  كاملة 
احل�سة  هذه  لتوزيع  الوالئية  ال�سلطات 
معاناتهم  واإنــهــاء  ممكن  وقــت  اأقــرب  يف 

التي طال اأمدها.

فيما مت ترميم وحدة العالج اخلروب باحلامة

حجز 17 �ضلة خبز معرو�ضة للبيع على االأر�ضفة

بريد اجلزائـــر

 بعد اإ�ضالح النقاط ال�ضوداء على م�ضتوى قنوات الربط ب�ضوق اأهرا�س

الن�ساء  م�سلحة  و�ــســع  اأمـــ�ـــص،  مت 
حيز  ببغاي  اخلدمة  حيز  والتوليد 
بكامل  العيادة  جتهيز  ومت  اخلدمة، 
ــالزمــة مــن قــاعــة والدة  الــو�ــســائــل ال
اجلــدد  للمواليد  مالحظة  قــاعــة  و 
مطلب  وهــو  جمهزة،  اإ�سعاف  و�سيارة 
�سنوات  منذ  املنطقة  ل�سكان  اأ�سا�سي 
عيادة  عن  ال�سغط  �سيخفف  ــذي  وال
وتقدمي  الــواليــة  بعا�سمة  التوليد 
خدمات �سحية للمواطنني دون تنقلهم 

للمناطق املجاورة.

بوزيدي  علي  الــواليــة  وايل  وقـــام   
عرب  ال�سحية  الهياكل  خمتلف  بتفقد 
حيث  بغاي،  وبلدية  احلامة  بلدية 
ــعــيــادة املــتــعــددة اخلــدمــات  عــايــن ال
كما  بغاي،  بوعالق  بوعالق  املجاهد 
بلدية  باخلروب  العالج  وحدة  تفقد 
ــي االأخــــرى  ــتــي عــرفــت ه ــة ال ــام احل
تهيئة  مــن  االعتبار  واإعـــادة  ترميم 
داخلية وخارجية والتي من �ساأنها هي 
ل�سكان  نوعية  خدمة  تقدمي  االأخرى 

القرى وامل�ساتي املجاورة.

الغ�ص  قــمــع  م�سالح  اأمــ�ــص،  نظمت 
خن�سلة،  لــواليــة  الــتــجــارة  ملــديــريــة 
االأمن  م�سالح  رفقة  ميدانية  خرجة 
على  مت  خن�سلة،  بلدية  اإقليم  عــرب 
مادة  من  معتربة  كمية  حجز  اإثــرهــا 
ــة  ــف ــس ــة فــــوق االأر� اخلــبــز مــعــرو�ــس
 1020( خبز  �سلة  بــ17  ــدرة  ــق وامل
لتغذية  توجيهها  مت  والــتــي  خــبــزة( 

االأنعام والدواجن.
اأن  ــدت  اأك التجارة  مديرية  م�سالح 

خمتلف  عــرب  م�ستمرة  العملية  هــذه 
انت�سار  تعرف  التي  والتقاط  ال�سوارع 
اأنها  ــدت  اأك منا  الفو�سويني،  الباعة 
�سخرت اأعوان الرقابة وقمع الغ�ص من 
اأجل حماربة هذه الظاهرة بالتن�سيق 
ـــة، وكــانــت  ـــوالي مـــع مــ�ــســالــح اأمــــن ال
اإىل  تطرقت  قــد  نيوز"  "االأورا�ص 
منظمة  بيان  على  ا�ستنادا  الظاهرة 
خطر  من  ت�سكله  ملا  امل�ستهلك  حماية 

على �سحة املواطن.

اجلزائر  بريد  مديرية  م�سالح  ك�سفت 
بـ  الوالية  تدعيم  عن  خن�سلة  بوالية 
26 موزع اآيل جديد وموزع خارجي على 
وذلك  ال�سحية،  املوؤ�س�سات  اأحد  م�ستوى 
لتغطية النق�ص امل�سجل بالوالية يف هذا 
على  تتوفر  الوالية  واأن  خا�سة  املجال 
23 موزع اأيل عرب كامل بلدياتها، اإ�سافة 
متنقل  بريد  مكتب  على  توفرها  اإىل 

يحول خمتلف مناطق بلدية خن�سلة.
االأعطاب  اأن  اإىل  امل�سالح  ذات  واأ�سارت 
يرجع  موؤخرا  املوزعات  هذه  م�ست  التي 
الع�سوائية  التعقيم   عمليات  اإىل  �سببها 
من طرف املتطوعني ما ت�سبب يف تعطيلها 
ب�سبب املواد امل�ستعملة، واأكدت اأن القطاع 
يف حت�سن م�ستمر اأين �سجلت خالل �سنة 
مبركز  الربيدية  املراكز  تغطية   2020
كان  اأن  بعد  ن�سمة   9000 لكل  بريدي 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  التغطية  معدل 
اأين  ن�سمة،   12500 لكل  بريدي  مركز 
اأكدت اأنها يف حت�سن م�ستمر حيث تراهن 
ن�سمة   7000 لكل  بــريــدي  مركز  على 
القادمة وهذا من خالل  ال�سنوات  خالل 
دخول 3 مراكز بريدية حيز اخلدمة 2 
منها باملدينة اجلديدة بعا�سمة الوالية 
�سنة  نهاية  اخلدمة  حيز  يدخل  االأول 

االأول  ال�سدا�سي  هالل  والثاين   2020
2021 يف حني ا�ستفادة املقاطعة  ل�سنة 
بريدي جديد  مركز  من  �س�سار  االإدارية 
من  بالرغم  االأ�سغال  به  انطلقت  الــذي 
هذا  �سادفت  الــتــي  ــــة  االإداري امل�ساكل 
على  امل�سالح  ذات  ك�سفت  كما  امل�سروع، 
التاأخر يف م�سروع تهيئة مركز بريد  اأن 
مت  الذي   خن�سلة  مدينة  بو�سط  الن�سر 
الإعــادة  �سنوات   3 حــوايل  منذ  اإغالقه 
م�ساكل  ب�سبب  تاأخر كبري  يعرف  تهيئته 
انتظار  يف  البلدية  م�سالح  مع  اإداريـــة  
امل�سكل  ــذا  ه ــاء  ــه واإن ال�سلطات  تــدخــل 
لل�سروع يف تهيئته، كما �سيتم و�سع خطة 
عمل لتو�سعة مركز بريد بلدية يابو�ص 
اإعادة االعتبار ملراكز الربيد بكل  وكذا 
باعتبارها  وبوحمامة  قاي�ص  بلدية  من 

حتتوي على اكرب التجمعات ال�سكنية.
اأكدت  فقد  املالية  ال�سيولة  وبخ�سو�ص 
امل�سكل  هــذا  اأن  اجلــزايــر  بريد  م�سالح 
طرف  مــن  االأمــــوال  �سخ  ب�سبب  وطــنــي 
البنك املركزي الذي يعرف تذبذب منذ 
ذلك  مــن  بالرغم  كــورونــا  وبـــاء  تف�سي 
بالوالية  اجلــزائــر  بــريــد  مــراكــز  فـــاإن 
بعديد  الربيد  مراكز  من  بكثري  اأح�سن 

الواليات.

للمياه  اجلـــزائـــريـــة  وحــــدة  متــكــنــت 
ما  ا�سرتجاع  من  اأهرا�ص،  �سوق  بوالية 
املياه  من  مكعب  مرت   1200 عن  يزيد 
من  وذلــك  اجلــاريــة  ال�سنة  بداية  منذ 
ال�سوداء  النقاط  اإ�سالح  عمليات  خالل 
تلك  وخا�سة  املياه  �سبكات  تخللت  التي 
التي م�ست قنوات الربط املنزيل، والتي 
تعد كمية كبرية تزيد احلاجة اإليها يف 
احليوية  املــادة  بهذه  التزود  نق�ص  ظل 
وال�سوارع.  االأحياء  بع�ص  م�ستوى  على 
طاقة  تعزيز  من  العملية  �ستمكن  حيث 
بها  التزود  بالوالية وكذا  املياه  تخزين 

للتخريب  ال�سبكات  عديد  تتعر�ص  اأين 
ب�سبب التدخالت الع�سوائية ما من �ساأنه 

هدر هذه الثورة الهامة.
ذات  ا�ــســتــلــمــت  �ــســلــة  ذي  �ــســيــاق  ويف 
املــوؤ�ــســ�ــســة مــوؤخــرا 3 اآبــــار ارتــوازيــة 
ـــوارد  امل مــديــريــة  طـــرف  ــن  م وعميقة 
تزود  لتح�سني  توجيهها  �سيتم  املائية 
بلدية  من  بكل  ال�سروب  باملاء  ال�سكان 
ـــص والــتــجــمــع الــ�ــســكــاين عني  ـــداورو� م
اخلدمة  حيز  و�سعها  و�سيتم  احلجر 
خالل االأيام القليلة القادمة بعد اإجراء 

عملية التحليل على مياهها.

مت اأم�ص، تعيني مدير جديد  
مل�ست�سفى علي بو�سحابة 

بعا�سمة الوالية خن�سلة ويتعلق 
االأمر بال�سيد كمال عروة، 

وكان الوايل قد قام بتوقيف 
املدير ال�سابق لعدة اأ�سباب 

من بينها �سوء الت�سيري، حيث 
تنتظر ال�سلطات واملواطنني 

على حد �سواء من املدير 
اجلديد مل�ست�سفى بو�سحابة 

مركز حماربة فريو�ص كورونا 
بالوالية، رفع التحدي 

وحما�سرة الوباء الذي عرف 
انت�سار رهيب بالوالية، حيث 
ارتفعت احل�سيلة االإجمالية 

اإىل 225 اإ�سابة موؤكدة 
وخ�سوع 75 �سخ�ص للعالج 

بعد ت�سخي�سهم باالأ�سعة 
والتحليل املخربي موزعة على 

امل�ست�سفيات الثالثة خن�سلة 
قاي�ص �س�سار واأغلبها مب�ست�سفى 

بو�سحابة.

اأطبــاء يرفعون الراية البي�ســــــــاء

ـــار يواجهـــــون �سبح الإفال�س تجُ

اجلاهــــزة ال�سكنات  توزيـع  "كورونا" توؤجل 

م�سلحة التوليد ببغـاي تدخل 
حيز اخلدمة

حملة �سد بيع اخلبز يف �سوارع 
خن�سلـــة

للنقود  جديد  اآيل  موزع   26
بخن�سلة

ا�سرتجاع اأزيد من 1200 مرت 
مكعب من املياه

تعيني مدير 
جديد مل�ست�سفى 

علي بو�سحابة
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احتجاجات و�ضط الطواقــم الطبية ب�ضبب ال�ضغط واالإرهاق

ب�ضبب تداعيات فريو�س كورونا

كانت مقررا ت�ضليمها خالل احتفاالت عيدي اال�ضتقالل وال�ضباب

بعد اإقالة املدير ال�ضابق

خن�ســـــلة

عني �لبي�ضاء

بن �ستول.�س
بن �ستول.�س

عبد �لهادي. ب 

عبد �لهادي. ب 

عبد �لهادي. ب 

معاوية. �س

معاوية. �س

معاوية. �س

معاوية. �س



تعاين عديد امل�ساتي بالبلدية  من العط�ص 
الدائم خا�سة يف ف�سل ال�سيف حيث يغيب 
املاء ال�سروب، فم�ستة "الطران�سي" تعاين 
من �سح احلنفيات وان�سداد االأنابيب مبادة 
التزويد،  مركز  من  القادمة  "الكل�ص" 
حراث"  "عني   مبنطقة  امل�سكلة  نف�ص 
و"اأوالد عبا�ص"، حيث ت�سهد و�سعا 
معطلة  املياه  م�سخة  اأن  اإذ  مزريا 
ــديــة طــلــبــت من  ــبــل ــالــح ال ومــ�ــس
املواطنني دفع االأموال الإ�سالحها، 
اأمـــا يف املــنــاطــق احلـــدوديـــة مع 

لعقود  غائبة  فاملياه  العيون  راأ�ــص  بلدية 
هناك  اأن  املواطنني  وح�سب  الــزمــن  مــن 
الــتــي مل  املــيــاه  �سبكة  تــالعــب يف اجنـــاز 
ت�سلهم بالرغم من اأنهم اأجنزا هذه القناة 
"اأوالد  باأموالهم اخلا�سة واأي�سا يف قرية 
الهادف" وقع ح�سبهم تقاع�ص يف االجناز 
ظهر  العيب  لكن  االإجنـــاز  اكتمل  حيث 
واملياه مل ت�سل املنازل، باالإ�سافة اإىل كل 
"زكوط" و"خلليج" و"الق�ص"  من منطقة 
و"لعوي�سات" كلها مناطق تنعدم بها املياه 

ال�سروب.

التي  التنموية  امل�ساريع  غياب  من  القرى  �سكان  وي�ستكي 

التي متتاز  اليومية  اأن ترفع من م�ستوى معي�ستهم  �ساأنها  من 

حتت  تعي�ص  التي  بامل�ساتي  خا�سة  الدائم  والتعب  بال�سقاء 

خط الفقر على غرار قرية "خلليج" و"لعوي�سات" و"الق�ص" 

الظالم  يف  تعي�ص  اأخــرى  ومناطق  الق�سبات  �سعبة  مب�ستة 

ومتتاز باحلياة البدائية، فال ماء وال كهرباء وال غاز وما زاد  

من عزلتها انعدام الطرقات نهائيا.

ما مييز ُجل قاعات العالج ببلدية الق�سبات، تدين اخلدمات ال�سحية، فقاعاتها ال�سغرية 
عبا�ص"  و"اأوالد  خالف"   "اأوالد  الق�سبات"  "م�ستة  على  واملوزعة  باالأكواخ  ال�سبيهة 
املر�سى،  خدمة  �سبيل  يف  بها  العاملني  م�سقة  من  "جرياط"  "اخلندق" "اخلليج" زادت 
حيث ال تتوفر على اأجهزة طبية كافية الإجراء فحو�سات كاملة للمر�سى خا�سة اأ�سحاب 
مر�سى ال�سكري و�سغط الدم، يحدث هذا يف وقت تتواجد فيه عدد ال باأ�ص به من قاعات 
العالج موزعة ب�سكل جيد لكن اخلدمات وم�ستوى جتهيزها غري كافية اإطالقا، مما يدفع 

بقاطني املناطق البعيدة لقطع م�سافات طويلة نحو  نقاو�ص اأو عني اأزال. 

�أنهم يدر�سون يف  �إذ  �أو�ساع مزرية،  �لق�سبات يف  17 مدر�سة ببلدية  �لتالميذ عرب  يتمدر�س عديد 
مر�حي�س  �أما  وقت،  �أي  يف  لل�سقوط  �آيلة  وباأ�سقف  �ل�ستاء  ف�سل  خالل  تربيد  بغرف  �أ�سبه  �أق�سام 
�أن نن�سى غياب �ملياه  �لتلميذ دون  �أبو�بها �ل�سدئة �لتي تهدد حياة  �ملد�ر�س منذ ت�سييدها مل تغري 
يف هذه �الأخرية، و�أي�سا غياب �لتدفئة يف عديد �البتد�ئيات �إ�سافة �إىل غياب �لنقل �ملدر�سي حيث 
يقطع �لتلميذ م�سافة تفوق 4 كلم للو�سول ملدر�سته ليعود م�ساًء لقطع م�سافة �ساقة ومتعبة، وعلى 
�لرغم من جهد بع�س جمعيات �أولياء �لتالميذ و�مل�ساهمة يف جتهيز �ملد�ر�س ببع�س �ل�سروريات من 

تدفئة وتنظيف لكن مل ي�سفع ذلك من �لتخفيف من وطاأة �ملعاناة.

حول  رده  الأخذ  به  نيوز  �الأور��ــس  �ت�سال  ويف  �لق�سبات  بلدية  رئي�س 
�ن�سغاالت �ل�سكان حتجج بان�سغاله ورف�س �لــرد.

بلدية  يف  �جلبلية  �ل�سياحة  تعي�س 
�لطبيعة  "ن�سيان  وقــع  على  �لق�سبات 
وتهمي�سها" و�سط المباالة �مل�سوؤولني، مما 
مو�قع  على  �سلبية  تد�عيات  عنه  �جنر 
طبيعية جميلة بال�سلب وتكبدها خل�سائر 
"تي�سريرت" �أو  باجلملة على غر�ر جبل 
مق�سد�  يعد  �لذي  علي"  �أوالد  "ق�سعة 
والئيا يق�سده �لكثريون من د�خل وخارج 
ل�سنني  عنه  غاب  �الهتمام  لكن  �لوالية 
طويلة حيث م�سته �أيادي �ملنحرفني ومافيا 
�أن  �الأ�سجار و�للحاء و�لتلويث، يف عو�س 
للبلدية  �سياحيا  وم�سدر�  مق�سد�  يكون 
و�ملنحرفني،  لالنحر�ف  مق�سد�  �أ�سبح 
�جلميلة  "حتمامت"  منطقة  �إىل  �إ�سافة 
من  ينبع  �لتي  �خلالبة  ومناظرها  مبائها 
لكن  و�حلــلــو،  �ملالح  ــاء  �مل نخيلها  �سجرة 
ق�سى  �الأنظار  وتغييب  �الإق�ساء  مــر�رة 
�آيلة  وجعلها  جمالها  على 
�أخرى  جهة  من  لالندثار، 
ت�سهد  �الأثـــريـــة  �ملــنــاطــق 

فبلدية  و�لــتــدمــري  �لتخريب  ـــو�ع  �أن كــل 
�لروماين  للعهد  تعود  �آثار  بها  �لق�سبات 
�سياحي  مق�سد�  لتكون  ت�ستغل  مل  لكنها 
�الآثـــار  ل�سو�س  لبط�س  وتــركــت  ـــري  �أث
�لــذيــن تــطــاولــو� و�ــســرقــو� �آثــــار قيمة 
وخربو� �الأحجار وما بقي �سامد� لقرون 
غري  و�أخــرى  منحرفة  �أيــادي  بفعل  هدم 

مبالية.

�لق�سبات  ببلدية  �لظل  مناطق  تعي�س 
و�الإق�ساء  و�لتهمي�س  �لن�سيان  خط  على 
�أدنى  "خلليج" �لتي تغيب عنها  على غر�ر 
"�لربيكوالج"  ــال  وط �حلــيــاة  �ــســروريــات 
غر�ر  على  منها  ��ستفادت  �لتي  �مل�ساريع 
م�سروع �ملاء �ل�سروب �لذي �أجنز ومل ت�سل 
يعي�سون  حيث  �ملنازل،  حنفيات  �إىل  �ملياه 
على وقع عط�س د�ئم، نف�س �ل�سيء مبنطقة 
 20 من  �أكــرث  تقطنها  �لتي  "لعوي�سات" 
و�حلرمان  �لبوؤ�س  �أي�سا  تعاين  فهي  عائلة 
و�سط غياب كلي للم�ساريع، وتطرق �ل�سكان 
ملعاناة �لتالميذ عرب �لتنقل مل�سافات بعيدة 

"خلليج"،  �بتد�ئية  �إىل  للو�سول 
"�لق�س"  منطقة  �إىل  باالإ�سافة 

�لق�سبات  بــني  ـــدود  �حل يف  �لــو�قــعــة 
حيث  عائلة   15 من  �أكــرث  وبها  ونقاو�س 
منطقة  ـــا  �أم و�لــغــن،  �لتهمي�س  تــعــاين 
�جلز�ر  بلدية  مع  �حلــدوديــة  "�سوعب" 
فهي تعاين من م�ساكل باجلملة على غر�ر 
�هرت�ء �لطرقات وغياب مياه �ل�سرب، فيما 
�حلدودية  "�لطر�ن�سي"  منطقة  تتو�جد 
�سطيف خارج  �أز�ل بوالية  بلدية عني  مع 
دفرت بلدية �لق�سبات �الإد�ري حيث غابت 

عن هذه �لقرية كل �مل�ساريع.

�الإيجاري  �لعمومي  �ل�سكن  حتول 
حلم  �إىل  ــات  ــب ــس ــ� ــق �ل ــديــة  ــل ــب ب
�سنة  �أو�خــر  يف  �نطلقت  فاالأ�سغال  
2014، لكنها مل تتجاوز ن�سبة 50 
باملائة، ويت�ساءل �جلميع عن �سبب 
بالرغم  �لــتــاأخــر 

�إ�ــســنــاد �ملــ�ــســروع �إىل �أكــرث من  مــن 
مقاول، حيث �سهد م�سروع 60 �سكن 
�لبلدية  مبركز  �يــجــاري  عمومي 
�ملوطنون  وطــالــب  فا�سح  ــر�  ــاأخ ت
ت�سري  �لتي  �الأ�سغال  وترية  بت�سريع 

بخطى �ل�سلحفاة. 

ال�سحة مري�ســــة!

م�ساتي تعاين العط�س الدائم

ال�سكن حلم يراود املواطنني

ال�سياحة اجلبلية والرتاثية ت�ستغيث امل�سوؤولني

تالميذ يتمدر�سون داخل اأق�سام 
ب�سقف اآيل لل�سقوط
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تعترب بلدية الق�ضبات التابعة لدائرة راأ�ش العيون واحدة من بني البلديات املهم�ضة بوالية باتنة، فال�ضكان ورغم بع�ش امل�ضاريع التي ا�ضتفادت منها 
بلديتهم خلل ال�ضنوات االأخرية ال زالوا متعط�ضني اإىل مزيد من امل�ضاريع، فيما ا�ضتنكروا "ال�ضراعات اجلهويــة" خا�ضة االإدارية منها وقالوا اأنها من 

وقفت �ضد تنمية بلديتهم.

بلدية الق�سبات يف اأ�سطر

الق�صبات.. بلدية 

تعي�ش يف "الظل" !

نقائ�ص باجلملة ومواطنون متعط�شون للتنمية

م�ساتي معزولة يف طي الن�سيان

ت�سهد عدة قرى ببلدية الق�سبات، غياب تام ل�سبكة الهاتف واالأنرتنت، 

وقال �سكان القرى اأنهم يعي�سون العزلة والتخلف التكنولوجي بكل ما تعنيه 

الكلمة من معنى، مقارنة مع باقي مناطق البلدية فهي ت�سهد خدمات جيدة يف �سبكة 

الهاتف وخا�سة االنرتنت، لكن بالن�سبة لهم يعي�سون يف حيز جغرايف منعدم ال�سبكة، 

واأ�ساف ال�سكان اأن م�سالح البلدية قامت بدرا�سة الختيار موقع اإجناز هوائي ويتعلق االأمر 

مبنطقة "�سعبة الق�سبات" ومنطقة "اأوالد خالف" هاتني القريتني ال تعرفان وجود 

�سبكة الهاتف يف اأغلب اأنحائهما، وبعد الدرا�سة مت اختيار موقع بني القريتني 

لو�سع الهوائي لكن رف�ص الأ�سباب متعلقة باالأر�ص ح�سب ت�سريحات ال�سكان،

 هذا من جهة من جهة اأخرى م�سالح البلدية وح�سب ت�سريحات 

ال�سكان قامت من قبل باإعداد درا�سة الختيار مكان 

الهوائي، لكن حلد اليوم مل يظهر عليه اأي اأثر.

قرى دون �سبكات الهاتف 

والنرتنت يف ع�سر اجليل الرابع؟

روبورتاج: ح�سام الدين قماز

رد امل�سوؤول



البحث عن
 "ثقاللت املال"...

 حني يختلط اجل�صع 
بحب املغامرة 

اأ�ضعار النفط تنخف�س

وجاء يف �لبيان �أنه عقد وزير �لطاقة 
�مل�سدرة  �لبلد�ن  منظمة  ندوة  ورئي�س 
عطار  �ملجيد  عبد  للبرتول)�أوبيب(، 
 2020 جــويــلــيــة   6 �الثــنــني  �لــيــوم 
�لتحا�سر  تقنية  عــرب  عمل  �جتماع 
�ملـــرئـــي مـــع �الأمـــــني �لـــعـــام لــالأوبــيــب 
حول  متحور  باركيندو  �سنو�سي  حممد 
�لبرتولية  لل�سوق  �الأخــرية  �لتطور�ت 
�آفاق تطورها على �ملدى  �لدولية وكذ� 

�لق�سري.
عطار  �ل�سيد  �أعــرب  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�لذي  �التــفــاق  لتطبيق  �رتياحه  عن 
�لتعاون يف  �إعالن  بلد�ن  �سادقت عليه 
�آلية  و�عتماد   2020 �أفريل  و12   9
�الجتماع  يف  يونيو   6 يف  �لتعوي�س 
�لوز�ري لالأوبيب وخارج �أوبيب، م�سيفا 
خف�س  �لــتــز�مــات  �حـــرت�م  �أن  �لبيان 
�الإنتاج من جممل �لبلد�ن �ملوقعة على 
تدريجية  بــاإعــادة  �سي�سمح  �التــفــاق 
�لبرتولية  �ل�سوق  وتـــو�زن  ال�ستقر�ر 
�لطاقة  وزيــر  �أعــرب  حيث  �لدولية، 
�ملوقعة على  �لدول  �إر�دة  عن ثقته يف 
�لتام  ــــرت�م  �الح يف  �لــتــعــاون  �إعــــالن 
اللتز�ماتها بخف�س �الإنتاج، كما �أعرب 
باإجناز�ت  �فتخاره  عن  عطار  �ل�سيد 
ب�سعة  بعد  �ستحتفل  �لتي  �الأوبــيــب 
�أ�سابيع بالذكر �ل60 الإن�سائها، م�سدد� 
ل�سالح  ــا  دوم عملت  �ملنظمة  �أن  على 

�لبرتولية  و�ل�سناعة  �ملنتجة  �لبلد�ن 
و�القت�ساد �لعاملي يف جممله.

ــمــاع  �أنـــــه مت خــــالل �الجــت ويـــذكـــر 
�ل179 ملوؤمتر منظمة �لبلد�ن �مل�سدرة 
�لوز�ري  و�الجتماع  )�أوبيب(  للبرتول 
�ملــ�ــســدرة  �لــبــلــد�ن  ملــنــظــمــة   11 ــــ  �ل
يونيو  �سهر  �ملنعقد  وخارجها  للبرتول 
ــاع على  ــم ــاالإج �ملــا�ــســي، �ملــ�ــســادقــة ب
�سمان  �إىل  �لر�مية  �لــقــر�ر�ت  عديد 
��ستقر�ر �أ�سعار �لذهب �الأ�سود و�ل�سماح 
ز�ل  �لــــذي ال  �لــفــائــ�ــس  بــامــتــ�ــســا�ــس 

موجود� يف �ل�سوق.
خف�س  بقر�ر  خ�سو�سا  �الأمــر  ويتعلق 
جويلية  �سهر  خـــالل  �لــنــفــط  �إنـــتـــاج 

يوميا،  برميل  مليون  7ر9  ب  ــاري  �جل
خالل  يوميا  برميل  مليون  6ر9  وب 
�سهر يوليو، و�قتطاع حجم 7ر7 مليون 
برميل يوميا �بتد�ء من �لفاحت �أوت �إىل 
وتخفي�س   2020 دي�سمرب  �سهر  �أخــر 
�الإنتاج ب 5.8 مليون برميل يوميا بدء 
من �أول جانفي 2021 �إىل غاية �أفريل 
�مل�ساركة  �لبلد�ن  قررت  كما   ،2022
بالن�سبة  تعوي�س  �آلية  �عتماد  �أي�سا 
للدول �لتي مل تتمكن من بلوغ �لتو�فق 
�ملا�سي  �أبريل  �ل12  �تفاق  مع  �لتام 
دعوة  ومتت  وجو�ن  ماي  �سهري  خالل 
خالل  �لفارق  بتد�رك  �ملعنية  �لبلد�ن 

�أ�سهر جويلية و�أوت و�سبتمرب 2020.

علي  �آيت  فرحات  �ل�سناعة  وزير  �أكد 
ــادة  �إع �ــســرورة  على  بعنابة  �إبــر�هــيــم 
قاعدة  على  �حلجار  �سيد�ر  مركب  بعث 
منطق  على  تعتمد  متينة  �قت�سادية 

بعث �سناعة ت�سنيعية.
و�أو�سح �لوزير يف ندوة �سحفية عقدها 
مركب  �إىل  تفقد  زيـــارة  هام�س  على 
�لذي  باأن م�سنع �حلجار  �سيد�ر �حلجار 
باجلز�ئر  �لثقلية  �ل�سناعة  رمز  يبقى 
بناء  م�سار  يف  �إ�سرت�تيجية  وخــطــوة 
�أنه  �القت�سادي  ال�ستقاللها  �جلــز�ئــر 
موقعه  ��ــســتــعــادة  �إىل  ــوم  ــي �ل يــحــتــاج 
ت�سنيعية  ــنــاعــة  �ــس �إىل  ويــتــحــول 
�لن�ساطات  مــن  للعديد  قــاطــرة  تكون 
تاأتي  �لتي  �القت�سادية  و�ال�ستثمار�ت 
بالقيمة �مل�سافة، م�سيفا �لوزير باأن هذ� 
على  باالعتماد  �إال  يت�سنى  لن  �لتوجه 
�ملو�د �خلام و�ملو�د و�لتجهيز�ت �مل�سنعة 
�ل�سخمة  �الأمـــو�ل  بــاأن  مذكر�  حمليا، 

�لتي �سخت كا�ستثمار�ت للنمو و�لتاأهيل 
�سناعية  قــو�عــد  ببناء  كفيلة  كــانــت 
م�سنعة ت�سمن دميومة �لن�ساط وحتقق 

�لنجاعة �القت�سادية.
�لوزير،  �أردف  كما  �لت�سنيع  ف�سيا�سة 
�سناعة  �أن  �إىل  م�سري�  �ملنبع،  من  تبد�أ 
ــد و�لــ�ــســلــب بــاجلــز�ئــر لــهــا من  ــدي �حل
�لتجهيز�ت  و  �ملــنــجــمــيــة  �ملـــوؤهـــالت 
�لتي  �لب�سرية  �ملــو�رد  وكذ�  �ل�سناعية 
توؤهلها لتحقيق �ال�ستقاللية �ل�سناعية 
و ب�سط قاعدة �سناعية ر�ئدة يف جمال 

�لفوالذ.
وكان وزير �ل�سناعة قد تفقد �ملنطقة 
�لعايل  )�لفرن  �حلجار  مل�سنع  �ل�ساخنة 
رقم 2( وكذ� موقع تخزين مادة �حلديد 
�خلام �لتي يتم جلبها من منجمي �لونزة 
وبوخ�سرة بوالية تب�سة باالإ�سافة �إىل 

عدد من �لوحد�ت �الإنتاجية باملركب.
�أن مــركــب �ــســيــد�ر �حلــجــار قد  يــذكــر 

�سنة  وتاأهيل  منو  خمطط  من  ��ستفاد 
2013 �سملت �ملرحلة �الأوىل منه تاأهيل 
وجتديد �لفرن �لعايل رقم 2، و�سرع يف 
تنفيذ �ملرحلة �لثانية منه �سنة 2018 
ب  يقدر  �الإنتاج  من  م�ستوى  بلوغ  ق�سد 
1،1 مليون طن من �لفوالذ باالإ�سافة �إىل 
��ستقالليته  ل�سمان  مفحمة  ��ستحد�ث 
�حلجري  �لفحم  ��ستهالك  جمــال  يف 

و�لتقيل�س من فاتورة ��ستري�د �ملو�د.
ويتجه �ملركب يف �إطار �إ�سرت�تيجية بعث 
�العتبار  رد  �إىل  �القت�سادية  ن�ساطاته 
ق�سد  و�لبارد  �ل�ساخن  على  للمدرفلتني 
عالية  جودة  ذ�ت  حديدية  مو�د  �إنتاج 
�سناعات  يف  لــالنــدمــاج  قابلة  وتــكــون 
للقيمة  مولدة  ــرى  �أخ و  �إ�سرت�تيجية 
�مل�سطحة  �ل�سفائح  غر�ر  على  �مل�سافة 
و�الأنابيب غري �مللحمة �لتي ت�ستعمل يف 
قطاع �ملحروقات و�ل�سناعات �مليكانيكية 

وكذ� يف �ل�سناعات �لكهرومنزلية.

�نخف�ست �أ�سعار �لنفط و�سط خماوف 
�الإ�سابة  حــاالت  زيــادة  تعطل  �أن  من 
�لواليات  يف  ال�سيما  كورونا،  بفريو�س 

�ملتحدة، تعايف �لطلب علي �لوقود.
غرب  خلــام  �الآجــلــة  �لعقود  ونــزلــت 
�سنتا   54 �الأمريكي  �لو�سيط  تك�سا�س 
 40.09 �إىل  باملئة   1.3 يــعــادل  مــا 
دوالر للربميل بحلول �ل�ساعة 08:03 
بتوقيت �جلز�ئر، منخف�سا عن م�ستوى 

مرتفع �سابق عند 40.79 دوالر.
�لتعامالت  يف  بــرنــت  ــام  خ وتــر�جــع 
�الآجلة 56 �سنتا ما يو�زي 1.3 باملئة 

�إيل 42.54 دوالر بعدما �سجل م�ستوى 
 43.19 عــنــد  ــيــوم  �ل خـــالل  مرتفعا 

دوالر.

والية   16 فــاإن  رويــرتز،  لتعد�د  وفقا 
لعدد  قيا�سية  زياد�ت  �أعلنت  �أمريكية 
�أول  يف  بكوفيد-19  �الإ�سابة  حاالت 
قلق  وثمة  جويلية،  من  ــام  �أي خم�سة 

متز�يد من �أن �إجر�ء�ت حماية �ل�سحة 
�لفريو�س  تف�سي  مــن  للحد  �لــعــامــة 
�أكرب  يف  �لوقود  على  �لطلب  �ستقل�س 

دولة م�ستهلكة للنفط يف �لعامل.

ا�ضتعر�ش وزير الطاقة ورئي�ش ندوة منظمة البلدان امل�ضدرة للبرتول )اأوبيب(، عبد املجيد عطار اأول اأم�ش، 
مع االأمني العام للأوبيب، حممد باركيندو اآفاق تطور ال�ضوق البرتولية على املدى الق�ضري، ح�ضبما اأفاد به اأم�ش 

االأول بيان للوزارة.

�الإجـــــر�ء�ت خالل  ــذه  �تــخــاذ ه ومت 
رزيــق،  �ل�سيد  تر�أ�سه  طـــارئ،  �جتماع 
بالتجارة  �ملكلف  �ملنتدب  �لوزير  رفقة 
�ملـــدر�ء  مــع  بــكــاي،  عي�سى  �خلــارجــيــة 
�لوالئيني و�جلهويني للتجارة، خ�س به 
قيا�سيا  �رتفاعا  �سهدت  �لتي  والية   13
يف  كورونا  فريو�س  وباء  تف�سي  حلاالت 

�الأيام �لثالثة �الأخرية .
وخالل هذ� �الجتماع �لذي مت بتقنية 
�لتحا�سر �ملرئي عن بعد ذكر �ل�سيد رزيق 
لتعليمات  �ل�سارم،  �لتطبيق  باإلز�مية 
�ل�سيد �لوزير �الأول، عبد �لعزيز جر�د، 
�أن  ميكنه  مــا  كــل  مبــحــاربــة  �خلــا�ــســة 
وهذ�  �لوباء،  �نت�سار  يف  وي�ساهم  يوؤدي 
�جلمهورية  والة  �ل�سادة  �سلطة  حتت 
�الأمنية  �للجان  خمتلف  مع  وبالتن�سيق 

على �مل�ستوى �ملحلي، ي�سيف �لبيان.
وباملنا�سبة، �تخذ وزير �لتجارة جملة 
من �الإجر�ء�ت ذ�ت �لطابع �ال�ستعجايل 
�ل�سنوية  �لعطل  كل  تاأجيل  غر�ر  على 
�الأعو�ن  لكافة  �الأ�سبوع  نهاية  وعطلة 
و�ملوظفني طيلة �سهر جويلية باالإ�سافة 

مبتابعة  تعنى  خا�سة  جلنة  ��ستحد�ث 
فيما  ــا  كــورون وبـــاء  تف�سي  �نعكا�سات 
�مل�ستوين  على  �لــتــجــارة  قطاع  يخ�س 
مــد�ر  عــلــى  ت�ستغل  و�ملــحــلــي  ــزي  ــرك �مل

�ل�ساعة، ح�سب نف�س �مل�سدر.
�أن �مل�سوؤولية �لتي  و�أو�سح �ل�سيد رزيق 
تقع على عاتق �إطار�ت وموظفي �لقطاع 
فقط  مهنية  م�سوؤولية  لي�ست  �لــيــوم، 
و�إمنا و�جب وطني مقد�س يف ظل تردي 
�لو�جب  �أن  م�سيفا  �ل�سحية،  �الأو�ساع 
تكثيف  عــلــى  فــقــط  يقت�سر  ال  ــيــوم  �ل
�لرتكيز  �سرورة  و�إمنا  �لرقابة  عمليات 
على �لعمل �جلو�ري �إ�سافة �إىل عمليات 

�لتح�سي�س و�لتوعية.
�لبيان،  ذ�ت  ي�سيف  �ل�سدد،  هذ�  ويف 
�إىل �تخاذ كافة  �لوزير  �ل�سيد  �أنه دعا 
عليها  ين�س  �لتي  �لردعية  �الإجــر�ء�ت 
يعر�س  من  �أو  خمالف  �أي  مع  �لقانون 
و�ملو�طنني  �مل�ستهلكني  و�سحة  �سالمة 
م�ستخدمي  كــافــة  جتنيد  مــع  للخطر 
كل  فيهم  تتوفر  �لذين  �لقطاع  وعمال 

�ل�سروط للعمل �لتح�سي�سي و�لرقابي.

ك�سفت �سركة �سوناطر�ك عن و�سول تربعاتها للحد من تف�سي فريو�س كورونا �إىل 
ما يقارب مليار دينار جز�ئري.

وجاء يف بيان لها ''�أن �ملوؤ�س�سة ، ومنذ بد�ية تف�سي وباء كوفيد- 19 دعمت �جلهود 
�لوطنية ملكافحة �نت�سار فريو�س كورونا، وذلك عن طريق م�ساعفة خمتلف �لتربعات 

باملعد�ت �لطبية، �ملو�د �لغذ�ئية وكذلك �لتربع بر�تب يوم و�حد لعمال �ملجمع''.
�ل�سحية  �ل�سلطات  �ملالية تعزز جهود  وم�ساهماتها  �أن تربعاتها  �ل�سركة  و�أ�سافت 
باملعد�ت  �ملهنيني  وجتهيز  �لوباء  �نت�سار  عن  �لناجم  �ل�سغط  من  للحد  �لوطنية 
�لطبية �لالزمة، م�سرية �أن جمهود�تها �ستبقى متو��سلة حتى يتح�سن �لو�سع �ل�سحي 

بالبالد.

عطار ي�ضتعر�س اآفاق تطور ال�ضوق البرتولية 
مع الأمني العام لالأوبيب

وزير ال�ضناعة ي�ضدد على �ضرورة عودة
 مركب احلجار اىل مكانته الأ�ضلية

ا�ضتحداث جلنة خا�ضة ملتابعة انعكا�ضات تف�ضي 
وباء كورونا على م�ضتوى قطاع التجارة

�ضوناطراك تتربع مبليار دينار 
ملواجهة كورونا

اإقت�سادالأربعاء  28  يونيو  2970/ 08  جويلية   2020 املوافق لـ 17  ذو القعدة 071441
اتخذ وزير التجارة كمال رزيق، اأول اأم�ش، جملة من االإجراءات ذات الطابع اال�ضتعجايل 

ملجابهة تف�ضي وباء كورونا على راأ�ضها ا�ضتحداث جلنة خا�ضة تعنى مبتابعة انعكا�ضات 
تف�ضي وباء كورونا على م�ضتوى القطاع، ح�ضبما افاد به بيان للوزارة.

وفاة الرئي�س املدير العام ملجمع 
قلبية �ضكتة  "جيتيك�س" اإثر 

�لرئي�س  �أمــ�ــس  تــويف 
ملجمع  �لـــعـــام  �ملـــديـــر 
ـــود  ـــل ــج و�جل ــي ــس ــ� ــن �ل
مقر�ن  "جيتيك�س"، 
�سكتة  �إثــــر  زروقـــــي، 

قلبية.
تعزية  بــرقــيــة  ويف 

وزير  قال  �لفقيد،  عائلة  �إىل  بها  بعث 
�ل�سناعة فرحات �آيت علي بر�هم �أمام 
بالقطاع  �أَملَّ  �لذي  �جللل،  �مل�ساب  هذ� 
و�حد�  فقد  �لــذي  �لعمومي  �ل�سناعي 
تفانى  �لـــذي  �ملخل�سني  �إطـــار�تـــه  مــن 

�ملهني  مــ�ــســاره  طيلة 
�ل�سناعة  خــدمــة  يف 

�جلز�ئرية.
علي  �آيــــت  ـــاف  ـــس و�أ�
ي�سعني  "ال  بـــر�هـــم 
با�سمي  �أتقدم  �أن  �إال 
�خلــا�ــس وبــا�ــســم كل 
عمال و�إطار�ت وز�رة �ل�سناعة، باأخل�س 
عبار�ت �لتعازي و�سادق �ملو��ساة لعائلة 
�لفقيد ر�جيا من �ملوىل �لعلي �لقدير �أن 
وي�سكنه  رحمته  بو��سع  �لفقيد  يتغمد 

ف�سيح جناته".



ق.ر

بدري. ععبد الهادي. ب

ال�سباب  وزارة  طريق  عن  العمومية  ال�سلطات  تعهدت 
خملويف  توفيق  االوملــبــي  البطل  بــاإجــالء  والريا�سة 
منذ  باخلارج  بلدان  بعدة  عالقني  اآخرين  وريا�سيني 

تف�سي وباء فريو�ص كورونا العاملي )كوفيد-19(.
1500م  �سباق  يف  االوملبي-2012  البطل  وا�ستكى 
و�ساحب امليداليتني الف�سيتني بريو دي جانريو-2016 
التي  الو�سعية  من  خملويف  توفيق  1500م  و   800 يف 
فريو�ص  جائحة  ب�سبب  افريقيا  بجنوب  فيها  يتواجد 

كورونا وغلق احلدود.      
التوا�سل  ا�ستغاثة كتب خملويف على مواقع  نداء  ويف 
يتم  مل  افريقيا  بجنوب  عالق  واأنا  اأ�سهر  اأربعة  "منذ 
مبادرة  اأي  اجلــزائــريــة  الــدولــة  تــاأخــذ  ومل  اإجــالئــي 
اأقل  اأنني  الوطن هذا يو�سح  ار�ص  ل�سمان عودتي اىل 
اعتبارا كمواطن جزائري وكبطل اوملبي �سرف االألوان 

الوطنية".   
والريا�سة  ال�سباب  وزير  اأجــاب  ذلك  على  فعل  وكرد 

الو�سعية  كثب  عن  يتابع  اأنه  قائال  خالدي  علي  �سيد 
التي يتواجد فيها البطل االأوملبي توفيق خملويف م�سيفا 
:" اتوا�سل معه اأنا وم�ساحلي با�ستمرار واأ�سهر �سخ�سيا 
على راحته وظروف اإقامته على غرار ريا�سيينا يف كل 
نريوبي  يف  املتواجدين  العدائني  ال�سيما  العامل  مناطق 

وال�سباحني يف مونرتيال".  
"بالرغم من الو�سعية ال�سحية اال�ستثنائية  وتابع : 
اجلزائرية  الــدولــة  ــاإن  ف اجلوية  الــرحــالت  وتوقف 
�ستوا�سل بذل ق�سارى جهدها وكل ما يف و�سعها الإجالء 

ريا�سييها اأينما وجدوا ريثما ت�سمح الظروف بذلك".
ا�ستفاد من  الذي  للبطل االوملبي  الوزير دعمه  وجدد 
بجنوب  جيدة  ظــروف  يف  ويتواجد  التح�سري  منحة 
ار�ص  اإىل  العودة  رغبة  كلية  "اأتفهم   : وقال  اإفريقيا 
انحاء  �ستى  يف  العالقني  مواطنيه  غــرار  على  الوطن 
عنه  تخلت  العمومية  ال�سلطات  ان  القول  لكن  العامل 

فهذا خطاأ".

عقدت اللجنة املوؤقتة لت�سيري 
برئا�سة  �سطيف  وفـــاق  نـــادي 
جابر زغال�ص اجتماعا لدرا�سة 
والتباحث  الو�سع  م�ستجدات 
اإدارة  كيفية  حــول  والت�ساور 
ــــنــــادي الـــــهـــــاوي، وخــلــ�ــص  ال
االجتماع اإىل �سرورة التحرك 
ال�سلطات  ومنا�سدة  الــفــوري، 
مطلب  حتقيق  بغية  املحلية، 
ال�سركة املحرتفة، بجلب �سركة 
النادي، كونه  عمومية لرعاية 
و�سرورة  م�سروعا،  حقا  بــات 

كما  الــتــاأجــيــل،  تقبل  ال  ملحة 
للنادي  العامة  اجلمعية  هيكلة  اإعــادة  اللجنة  قررت 
مع  وبالت�ساور  بها  املعمول  القوانني  اإطــار  يف  الهاوي، 
رفع  فور  �سطيف  لوالية  والريا�سية  ال�سباب  مديرية 
العامة  اجلمعية  و�ست�سهر  ال�سحي،  احلجر  اإجــراءات 
اإدارة  وجمل�ص  املــوؤقــتــة،  اللجنة  بــني  التن�سيق  على 
امل�سلحة  تقت�سيه  ما  وفق  النادي،  ت�سيري  يف  الوفاق، 
بال�سفاء  متنياتها  املوؤقتة،  اللجنة  اأعربت  كما  العليا، 
اإطالق  يتم  واأن  حلفاية،  فهد  العام،  للمدير  العاجل 

�سراحه يف اأقرب االآجال.
الوقت  يف  خانقة  مالية  اأزمــة  �سطيف  وفــاق  ويعي�ص 
للنادي  املمنوحة  املالية  االإعانات  قلة  ظل  يف  الراهن 
اإدارة  فاإن  مدة  منذ  لالعبني  ال�سهرية  االأجور  وتراكم 
الوفاق اأعلنت وعن طريق رئي�ص جمل�ص االإدارة عزالدين 
اأعراب عن دق ناقو�ص اخلطر ب�سبب هذا االإ�سكال التي 
نيل  يف  الوفاق  لطموحات  حقيقيا  تهديدا  ميثل  بات 

البطولة الوطنية وكذا كاأ�ص 
اأزمة  اأن  خا�سة  اجلمهورية 
التاأثري  �ساأنها  من  امل�ستحقات 
خالل  الالعبني  تركيز  على 
املو�سم  من  املتبقية  املباريات 

اجلاري. 
ــمــة فــرحــي  ــي ــع واأكــــــــدت ن
حمــامــيــة مــديــر عـــام وفــاق 
�سطيف فهد حلفاية املتواجد 
ق�سية  يف  احلــرا�ــص  ب�سجن 
ــول  الــتــ�ــســجــيــل املــ�ــســرب ح
برفقة  الــلــقــاءات  تــرتــيــب 
باأن  �ــســعــداوي،  ن�سيم  املناجري 
موكلها يتواجد يف حالة خطرية جدا بعد تدهور حالته 
يف  وزنه  من  كلغ   34 فقدانه  اإىل  اأدى  ما  وهو  ال�سحية 
وقدمت  الــدم،  تقيئ  لدرجة  وو�سل  اأ�سبوعني،  ظرف 
املوؤ�س�سة  ملدير  م�ستعجال  طلبا  فرحي  نعيمة  املحامية 
طبيب  على  حلفاية  عر�ص  الأجل  باحلرا�ص  العقابية 
خمت�ص يف االأمرا�ص الداخلية والع�سبية، خا�سة واأن 

املعني يعاين من مر�ص ع�سبي يحتاج لرعاية خا�سة.
االأ�سناف  املتاألقني يف  الالعبني  لعدد من  التوقيع  ومت 
ال�سبانية ويتعلق االأمر بكل من بوم�سو�ص ر�سيد، زهدة 
اأمني احل�سني، تومي زين الدين، ع�سماين همام وخالد 
زيد ن�سر اهلل، وهم من مواليد �سنة 2002، حيث وقعوا 
االإجمايل  العدد  لريتفع  �سنوات،   5 ملــدة  عقود  على 
املوقعني على عقود متو�سطة وطويلة  ال�سبان  لالعبني 
خالل  العملية  توا�سل  انتظار  يف  العب   17 اإىل  االأمد 

االأيام املقبلة. 

الثاين  اأ�سهر على توقف بطولة  اأربعة  بعد مرور حوايل 
هواة، ال تزال االأمور تراوح مكانها وال �سيء حتدد ب�ساأن 
ال�سلطات  بيد  تبقى  التي  الر�سمية  املناف�سة  م�ستقبل 
العليا للبالد بالرغم من اأن املكتب الفيدرايل كان قد قرر 
احلجر  رفع  بعد  املناف�سة  باإ�ستئناف  االأخري  اإجتماعه  يف 
اأرغي�ص  �سيدي  اأبــنــاء  م�ستقبل  يجعل  ما  وهــو  ال�سحي، 
وا�سحة،ويف  غري  تبقى  االأمــور  اأن  مبا  االآن،  حلد  غام�ص 
ظل طول فرتة توقف البطولة وعدم اإت�ساح الروؤية ب�سكل 
القول  فيمكن  املو�سم،  هذا  بطولة  م�ستقبل  ب�ساأن  وا�سح 
الرابطة  اإىل  االأوىل  فرق  �ستة  �سعود  يف  يبقى  احلل  اإن 
عليه  اإتفق  مثلما  �سقوط،  وجود  وعدم  املحرتفة  الثانية 
روؤ�ساء النوادي يف اإجتماعاتهم االأخرية برئي�ص الرابطة 
يخدم  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو  مــدوار،  الكرمي  عبد  املحرتفة 
التي  املرتبة  ظل  يف  كبري  ب�سكل  ــاد  االإحت م�سلحة  كثريا 
يحتلها، دون ن�سيان اأنه ومنذ بداية املو�سم مل يتنازل عن 
املراتب االأوىل وهو ما يوؤكد اأحقيته بالتواجد �سمن فرق 

النخبة املو�سم املقبل.
ال�سلطات  قبل  مــن  االأخ�سر  ال�سوء  منح  مت  حــال  ويف 
فاإن  الر�سمية،  املناف�سة  وعودة  البطولة  باإ�ستئناف  العليا 
اأبناء الوالية الرابعة �سيكونون مطالبني ب�سرورة العودة 

اجلوالت  الإنــهــاء  حت�سبا  اجلماعية  التدريبات  الأجـــواء 
ثالثة  تنتظرهم  التي  البطولة  عمر  من  املتبقية  ال�ستة 
امل�سطر، على  لتحقيق هدفهم  بالداخل وثالثة يف اخلارج 
اأن العودة لن تكون �سهلة متاما يف ظل التوقف  الرغم من 
املكثفة  للتح�سريات  فرتة  اإىل  الالعبني  وحاجة  الطويل 
بالنظر  االإ�ــســتــعــداد  اأمت  وعــلــى  جاهزين  يكونوا  حتى 
التون�سي  التقني  اأ�سبال  تنتظر  التي  اللقاءات  لنوعية 
على  تناف�سه  فرق  اأمــام  �ستكون  والتي  اجلنحاوي  فــاروق 
ال�سيء  ال�سقوط،  تفادي  اأجل  من  واأخــرى  ال�سعود  ورقة 
وتوفري  الظروف  اأح�سن  يف  الالعبني  و�سع  يتطلب  الــذي 

االإمكانيات الالزمة خا�سة املادية منها.
الذين  الالعبني  مل�ستحقات  �سيكون  هذا  اإىل  وباالإ�سافة 
املناف�سة  الإ�ستئناف  العودة  حال  يف  اآخر  م�سكل  يدينون 
موارد  عن  البحث  االإدارة  من  يتطلب  ما  وهو  الر�سمية، 
مالية جتعلها ت�سدد جزء من م�ستحقاتهم العالقة لت�سهيل 
الرتكيز  كيفية  يف  يفكرون  وجعلهم  للتدريبات  عودتهم 
اأن  من  بالرغم  وفقط،  امليدان  اأر�سية  فــوق  عملهم  على 
االإحتاد لي�ص الفريق الوحيد الذي يعاين من اأزمة مالية 
املتواجد  واملرتبة  احلالية  الو�سعية  اأن  اإال  املو�سم،  هذا 

فيها تتطلب و�سعهم يف اأح�سن الظروف.

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سرع 
�سالح  الــعــلــمــة  مـــولـــوديـــة 
التقرير  �سبط  يف  كراو�سي 
ـــايل بــهــدف عــر�ــســه على  امل
اأجل  من  احل�سابات  حمافظ 
�سبط  ثــم  عليه  امل�سادقة 
عقد اأ�سغال اجلمعية العامة 
امل�ساهمني  لالأع�ساء  العادية 
الــريــا�ــســيــة  ــة  ــرك ــس ــ� ال يف 
اأخر  جانب  ومن  التجارية، 
التوقيع  ــي  ــس ــراو� ك ــص  ــ� رف
بالدين  اعرتاف  وثيقة  على 
اآمـــال  ـــادي  ن رئــيــ�ــص  ل�سالح 
حيث  فونا�ص  ه�سام  العلمة 

ي�ستطيع  ال  اأنه  كراو�سي  اأكد 
التوقيع على قيمة تفوق ملياري �سنتيم، يف حني اأن 
فونا�ص قدم قر�سا بقيمة اإجمالية تفوق 04 ماليري 

�سنتيم.
التجارية  ال�سركة  يف  امل�ساهمني  من  عدد  وك�سف 
اأجل تعوي�سه  اإ�ستقالة كراو�سي من  اأنهم ينتظرون 
يف رئا�سة ال�سركة التجارية خالل املو�سم اجلديد، 
خالفة  يف  رغبتهم  عن  امل�ساهمني  هــوؤالء  وك�سف 
موؤكدين  اإ�ستقالته  جت�سيد  حال  يف  احلايل  املجل�ص 
على توفري كامل االإمكانيات املادية من اأجل اإخراج 
ويف  بها  مير  التي  احلالية  الو�سعية  من  الفريق 
مقدمتها اأزمة الديون الناجمة عن الت�سيري الكارثي 

للفريق خالل ال�سنوات الفارطة.
واإعتربت اإدارة الفريق اأن �سبب الو�سعية احلالية 
التي يتخبط فيها الفريق من الناحية املالية تعود 
اإىل �سوء الت�سيري احلا�سل خالل ال�سنوات الفارطة 

ـــــر الـــــذي اإجنـــر  وهــــو االأم
الديون  قيمة  اإرتــفــاع  عنه 
نحو  اإىل  اإجمالية  ب�سفة 
يف  وهــذا  �سنتيم  مليار   20
النهائي  االإح�ساء  اإنتظار 
التي  القيمة  وهــي  للقيمة، 
ت�سديدها  املــ�ــســريون  ينوى 
اأن  بــحــكــم  ـــل  ـــراح م ــى  ــل ع
ال  املادية  الفريق  اإمكانيات 
القيمة  هذه  بت�سوية  ت�سمح 

املرتفعة دفعة واحدة.
يف  املــولــوديــة  اإدارة  تــاأمــل 
ال�سهرية  الــكــتــلــة  خــفــ�ــص 
لالأجور خالل الفرتة املقبلة 
مليار �سنتيم اإىل اأقل من مليار 
�سنتيم وهو االأمر الذي مير عرب ت�سريح العديد من 
عن  ف�سال  مرتفعة  اأجــور  تتقا�سى  التي  العنا�سر 
تتعدى  ال  �سهرية  باأجور  جديدة  تعاقدات  اإجراء 
الواحد الأح�سن الالعبني،  لل�سهر  �سنتيم  60 مليون 
اإنتداب عدد  اأي�سا على  املولودية  اإدارة  كما تراهن 
اأن  ال�سائفة خا�سة  ال�سبان هذه  كبري من الالعبني 
بعد  الفارط  املو�سم  جناحها  اأثبتت  التجربة  هذه 
تاألق العديد من العنا�سر على غرار بن ثابت، عتي 
فاإنه  الفريق  م�سريو  قاله  وح�سبما  و�سارف،  عبادة 
�سوق  يف  بقوة  املطلوبني  الالعبني  ت�سريح  �سيتم 
اإدارة  الأن  وهذا  املغادرة  يف  والراغبني  التحويالت 
اأي العب يرغب يف تغيري  النادي لن تقف يف وجه 
االأجواء ب�سرط االإ�ستفادة ماليا من قيمة التحويل 
مع  بعقود  مرتبطني  الالعبني  جميع  اأن  خا�سة 

الفريق ملو�سم اأخر على االأقل. 

م�سادر  ــن  م نيوز"  "االأورا�ص  علمت 
قريبة من رئي�ص الفريق ال�سابق رم�سان 
فكرة  يرف�ص  ال  االأخــري  هذا  اأن  ميدون 
يريد  لكن  الفريق  رئا�سة  اإىل  الــعــودة 
�سمانات قوية من ال�سلطات املحلية وكذا 
كانت  التي  االأطــراف  بع�ص  من  احلماية 
وتقدمي  املن�سفة  رمي  على  اإجباره  وراء 
م�ستعد  اأنــه  ملقربيه  اأكــد  كما  ا�ستقالته 
اأجل  من  اأمــوالــه  كالعادة  و�سخ  للعودة 
انتداب خرية الالعبني ولعب االأدوار من 
اأجل حتقيق ال�سعود للعودة بالفريق اإىل 
يربط  ميدون  اأن  كما  الطبيعية  مكانته 

االآن  والــكــرة  �سمانات  مبنحه  عــودتــه 
يرى  حيث  املحلية  ال�سلطات  مرمى  يف 
ي�ستوجب  احلـــايل  الــظــرف  اأن  اجلميع 
التفكري  وعدم  بامل�سوؤولية  اجلميع  حتلي 
يكون  ما  بقدر  ال�سخ�سية  امل�سلحة  يف 
من  النادي  اإخــراج  كيفية  على  الرتكيز 
نفق الفراغ القانوين، واحلل يبقى يف يد 
ال�سلطات املحلية املطالبة باإعادة ترتيب 
البيت وحماولة منح دم جديد حتى يعود 
بعيدا  جديد  بدم  الواجهة  اإىل  الفريق 
امل�سلحة  عن  " التخالط" والبحث  على 

ال�سخ�سية .

الأهلي  الريا�سي  املــديــر  �سرع 
االت�سال  يف  بوزناد  نذير  الربج 
ـــل  ـــن اأج ــي الـــفـــريـــق م ــب ــالع ب
اإجراءات  توقيف  اإىل  دعوتهم 
اللجوء للجنة املنازعات، وذلك 
منت�سف  املقرر  االجتماع  لغاية 
اأني�ص  الرئي�ص  مع  ال�سهر  هــذا 
تاأكيدات  وح�سب  حمادي،  بن 
ت�سعى  االإدارة  فــــاإن  بـــوزنـــاد 
ال�سيولة  تــوفــري  اإىل  جــاهــدة 
املالية الكافية، من اأجل ت�سوية 
العالقة  امل�ستحقات  مــن  جــزء 
اجلاري،  ال�سهر  هذا  نهاية  قبل 

قد  االأهلي  العبي  من  عدد  وكان 
قرروا اللجوء اإىل جلنة املنازعات للح�سول على م�ستحقاتهم 

العالقة والتي تناهز 07 اأجور �سهرية. 
لل�سركة  العام  املدير  بقيادة  االأهلي  اإدارة  اأمــال  وتبقى 
اإعانات  دخــول  على  ومعلقة  من�سبة  بــوزنــاد  التجارية 
ال�سلطات املحلية اإىل خزينة النادي يف غ�سون االأيام املقبلة، 
حيث ينتظر امل�سريون احل�سول على اإعانات كل من البلدية، 
الوالية ومديرية ال�سباب والريا�سة ملنح جرعة اأوك�سجني 
للفريق يف هذا الظرف احل�سا�ص، وقالت م�سادر مقربة من 
بيت االأهلي اأن الو�سع املايل للنادي و�سل اإىل اخلط االأحمر 
الناحية  من  التام  العجز  ظل  يف  وهذا  احلالية  الفرتة  يف 
املالية وعدم قدرة امل�سريين على تخطي الو�سعية احلالية 

احلجر  حــالــة  ظــل  يف  ال�سيما 
البالد،  تعرفها  التي  ال�سحي 
اأن  على  املــوؤكــد  حكم  يف  ــات  وب
اإكمال  على  ــادر  ق غــري  االأهــلــي 
يف  املناف�سة  وا�ستئناف  املو�سم 
وعدم  الراهنة  ــاع  االأو�ــس ظــل 
الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية 
على  احلــ�ــســول  ــدم  ع اأن  حيث 
املقبلة  الفرتة  يف  مالية  مــوارد 
بطريقة  ينعك�ص  اأن  �ساأنه  من 

وخيمة على الفريق.
وك�سف املهاجم ال�سوداين عبد 
الرحمان الغربال عن رغبته يف 
رغم  االأهلي  ت�سكيلة  مع  البقاء 
ت�سارب االأنباء بخ�سو�ص مغادرته للفريق يف ظل العرو�ص 
يف  الغربال  وقــال  الوطن،  خــارج  من  و�سلته  التي  املغرية 
النادي الأكرث من مو�سمني،  ال�سدد:"الزلت مرتبطا يف  هذا 
ووجدت كامل راحتي يف الفريق، بدليل اأين اأمتلك عالقات 
يف  وم�سريين،  واأن�سار  العبني  من  اجلميع  مع  قوية  �سداقة 
العرو�ص، خا�سة  نفي  اأو  تاأكيد  اأ�ستطيع  الراهن، ال  الوقت 
ب�سبب  متوقفة  والعاملية  العربية  الــدوريــات  اأغلب  واأن 
تعداد  ومغادرة  لالإحرتاف  نظرته  وعن  كورونا"،  جائحة 
:"ما  قائال  الغربال  اأجاب  اجلاري  املو�سم  نهاية  يف  االأهلي 
اأوؤكد عليه، اأن االحرتاف يف اإحدى الدوريات االأوروبية، هو 

حلم م�سروع لكل العب يف العامل". 

عمومية  ب�ضركة  "الديركتوار" يطالب 
وو�ضعية حلفاية ال�ضحية تتدهور 

توقف البطولة يوؤزم و�ضعية الفريق 
ويهدد م�ضتقبله  كراو�ضي ي�ضرع يف �ضبط التقارير 

لعقد اجلمعية العامة 
ميدون م�ضتعد للعودة ب�ضمانات 

من ال�ضلطات املحلية
بوزناد ي�ضعى لحتواء الأو�ضاع والغربال 

متحم�س للبقاء 
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بعد ال�سجة الكبرية من م�سوؤويل بع�ص 
والثانية  االأوىل  الرابطة  من  الفرق 
�سباب  العــب  �سم  اأجــل  مــن  املحرتفة 
 12 بر�سيد  الــفــريــق  ـــداف  وه باتنة 
يقدم  مل  مروانة  اأمل  اإبن  اأن  اإال  هدفا 
حلد ال�ساعة على التوقيع مع اأي فريق 
حالة  التي  اأ�سباب  عن  ر�سمية  ب�سفة 
لوجهته  عــمــران  الــالعــب  ح�سم  دون 
القادمة فاإن هذا االأخري ك�سف ملقربيه 
من  الكثري  جعلت  كــورونــا  جائحة  اأن 
االإ�ستقدامات  عملية  يف  ترتيث  الفرق 
كــان على و�سك  ملــا  مــا حــدث معه  وهــو 
االإن�سمام لفريق �سباب بلوزداد قبل اأن 
عن  النظر  �سرف  عن  االأخري  هذا  يعلن 
اأنه غري  اأن الالعب ك�سف  خدماته كما 
كان  الذي  وهو  و�سعيته  عن  متاما  قلق 
باالأم�ص القريب اأكرث املطلوبني يف �سوق 
مروانة  مدينة  اإبن  وك�سف  التحويالت 
اأن لديه مت�سع من الوقت ليختار وجهته 
�سباب  مـــدرب  اأن  العلم  مــع  الــقــادمــة 
ق�سنطينة طلب باإعادة م�سوؤويل فريقه 
باإعادة الالعب اإىل دائرة االإهتمامات.
وجتدر االإ�سارة اأن الالعب الوحيد من 
ب�سكل  وقع  الــذي  الكاب  العبي  جممل 
الذي  بلمانع  االأوا�سط  ر�سمي هو العب 
مع  �سطيف  وفاق  بفريق  اإلتحاقه  ر�سم 
االإ�سارة اأن هذا الالعب ين�سط يف من�سب 
�سنة  مواليد  من  ويعترب  حموري  مدافع 
باإمكان  كان  اإمكانيات  ولديه   2003
الكاب اأن ي�ستفيد منها م�ستقبال لكن مت 

ت�سيع خدماته ب�سهولة. 
�سباب  فريق  فــاإن  اآخــر  �سعيد  وعلى 
اأي  خــدمــات  ي�سمن  مل  بـــدوره  باتنة 
العب واأن املفاو�سات التي ربطها البع�ص 
مع اأ�سماء معروفة ل�سمها اإىل الكاب ال 
اللذين  الفريق  واإدارة  م�سريي  متثل 
اكدوا اأنهم مل يدخلوا يف اأي مفاو�سات 
اأي العب واأن الكالم عن هذا االأمر  مع 
�سابق الأوانه كما اأبدت االإدارة خماوفها 
الالعبني مو�سمهم  اإنهاء بع�ص  من عدم 
فرق  اإىل  انتقالهم  حالة  يف  الفريق  مع 
يعود  وال�سبب  �سمهم  يف  ترغب  التي 
التي منحتها االحتادية  التعليمات  اإىل 

عمران مل يحدد وجهته القادمة وبلمانع ُيوقع لوفاق �ضطيف

ت�سمح  والتي  مــوؤخــرا  القدم  لكرة  الدولية 
والتوقيع ب�سفة  لالعبني يف حتديد وجهتهم 
على  الالعبني  ــوؤالء  ه ي�سجع  قد  ما  ر�سمية 
الرتكيز على م�ستقبلهم مع فرقهم اجلديدة.  

الفريق  اإدارة  اأع�ساء  اأن  م�سادرنا  وك�سف 
امل�ستحقات  ق�سية  ــول  ح حــديــث  لهم  ــان  ك
من  خطة  ر�سموا  قد  لالعبني  العالقة  املالية 
ر�سمي  قــرار  اإ�سدار  حالة  يف  ت�سويتها  اأجــل 
من  تبقى  مــا  ــهــاء  واإن املناف�سة  اإىل  للعودة 
�ساأنها  من  التي  اخلطة  وهي  البطولة  م�سوار 
اأن ت�سمن حقوق الفريق والالعبني على حد 
فاإن ذات  العملية  اأما عن تفا�سيل هذه  �سواء 
يف  مبا�سرة  �ستقوم  االإدارة  اأن  ك�سف  امل�سدر 

حالة عودة الالعبني اإىل التدريبات بت�سوية 
اأجرة �سهرية لكل العب وهذا كخطوة توؤكد 
من خاللها ح�سن نيتها مع الالعبني اللذين مل 
تتخلى عنهم �سابقا مثلما يوؤكده رفقاء القائد 
للحفاظ  ت�سعى  كان  ما  بقدر  �سماحي  زاكــي 
على اأموال النادي وهو ما يعترب من واجباتها 
اأما  مثلما حدث االأمر بالن�سبة جلميع الفرق 
االإدارة  فاإن  العالقة  املالية  امل�ستحقات  بقية 
خا�سة  منحة  �سكل  يف  لت�سويتها  خططت 
االإدارة  ت�سمن  حتى  وهذا  ال�سعود  بتحقيق 
جدية الالعبني يف قيادة الكاب اإىل الرابطة 
الذي بات على مقربة  الثانية وهو  املحرتفة 
من العودة قبل ختام البطولة ب�ستة جواالت 
املالية  الو�سعية  عن  الكاب  اإدارة  اأ�سارت  كما 
بو�سعية  مقارنة  باالأف�سل  و�سفتها  لالعبني 
اأقدمت  اأنها  واأ�سارت  االأخــرى  الفرق  العبي 
خم�سة  ملدة  املالية  م�ستحقات  ت�سوية  على 
جميع  ت�سوية  اأي�سا  مت  كما  العب  لكل  اأ�سهر 
منح اأخرها منحة الفوز على ت�سامن واد �سوف 

يف غرف تغري املالب�ص. 
اأما عن م�سدر االأموال التي �سيتم تخ�سي�سها 
االإدارة  ــاإن  ف الالعبني  م�ستحقات  لت�سوية 
اإ�ستقرت خالل امل�ساورة التي جمعت م�سرييها 
ــوايل  ال منحها  الــتــي  ــة  ــان االإع تخ�س�ص  اأن 
الغر�ص  لهذا  مليون   500 مببلغ  ــقــدرة  وامل
اأخرى ل�سمان  التحرك من جهة  اأن يتم  على 
بالتنقالت  واخلــا�ــســة  املتبقية  مــ�ــســاريــف 
من  تبقى  ما  خالل  بباتنة  الالعبني  واإقامة 

عمر البطولة.

وفاق �سطيف 

اإحتاد ال�ساوية
مولودية العلمة 

اأهلي الربج

اأمل مروانة

�سباب باتنة 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب  اأحمد اأمني. ب 

ال�ضلطات اجلزائرية تطمئن الريا�ضيني 
العالقني باخلارج

عبد الهادي. ب



جــيدو

ق.ر

بدري. ععبد الهادي. ب

ال�سباب  وزارة  طريق  عن  العمومية  ال�سلطات  تعهدت 
خملويف  توفيق  االوملــبــي  البطل  بــاإجــالء  والريا�سة 
منذ  باخلارج  بلدان  بعدة  عالقني  اآخرين  وريا�سيني 

تف�سي وباء فريو�ص كورونا العاملي )كوفيد-19(.
1500م  �سباق  يف  االوملبي-2012  البطل  وا�ستكى 
و�ساحب امليداليتني الف�سيتني بريو دي جانريو-2016 
التي  الو�سعية  من  خملويف  توفيق  1500م  و   800 يف 
فريو�ص  جائحة  ب�سبب  افريقيا  بجنوب  فيها  يتواجد 

كورونا وغلق احلدود.      
التوا�سل  ا�ستغاثة كتب خملويف على مواقع  نداء  ويف 
يتم  مل  افريقيا  بجنوب  عالق  واأنا  اأ�سهر  اأربعة  "منذ 
مبادرة  اأي  اجلــزائــريــة  الــدولــة  تــاأخــذ  ومل  اإجــالئــي 
اأقل  اأنني  الوطن هذا يو�سح  ار�ص  ل�سمان عودتي اىل 
اعتبارا كمواطن جزائري وكبطل اوملبي �سرف االألوان 

الوطنية".   
والريا�سة  ال�سباب  وزير  اأجــاب  ذلك  على  فعل  وكرد 

الو�سعية  كثب  عن  يتابع  اأنه  قائال  خالدي  علي  �سيد 
التي يتواجد فيها البطل االأوملبي توفيق خملويف م�سيفا 
:" اتوا�سل معه اأنا وم�ساحلي با�ستمرار واأ�سهر �سخ�سيا 
على راحته وظروف اإقامته على غرار ريا�سيينا يف كل 
نريوبي  يف  املتواجدين  العدائني  ال�سيما  العامل  مناطق 

وال�سباحني يف مونرتيال".  
"بالرغم من الو�سعية ال�سحية اال�ستثنائية  وتابع : 
اجلزائرية  الــدولــة  ــاإن  ف اجلوية  الــرحــالت  وتوقف 
�ستوا�سل بذل ق�سارى جهدها وكل ما يف و�سعها الإجالء 

ريا�سييها اأينما وجدوا ريثما ت�سمح الظروف بذلك".
ا�ستفاد من  الذي  للبطل االوملبي  الوزير دعمه  وجدد 
بجنوب  جيدة  ظــروف  يف  ويتواجد  التح�سري  منحة 
ار�ص  اإىل  العودة  رغبة  كلية  "اأتفهم   : وقال  اإفريقيا 
انحاء  �ستى  يف  العالقني  مواطنيه  غــرار  على  الوطن 
عنه  تخلت  العمومية  ال�سلطات  ان  القول  لكن  العامل 

فهذا خطاأ".

عقدت اللجنة املوؤقتة لت�سيري 
برئا�سة  �سطيف  وفـــاق  نـــادي 
جابر زغال�ص اجتماعا لدرا�سة 
والتباحث  الو�سع  م�ستجدات 
اإدارة  كيفية  حــول  والت�ساور 
ــــنــــادي الـــــهـــــاوي، وخــلــ�ــص  ال
االجتماع اإىل �سرورة التحرك 
ال�سلطات  ومنا�سدة  الــفــوري، 
مطلب  حتقيق  بغية  املحلية، 
ال�سركة املحرتفة، بجلب �سركة 
النادي، كونه  عمومية لرعاية 
و�سرورة  م�سروعا،  حقا  بــات 

كما  الــتــاأجــيــل،  تقبل  ال  ملحة 
للنادي  العامة  اجلمعية  هيكلة  اإعــادة  اللجنة  قررت 
مع  وبالت�ساور  بها  املعمول  القوانني  اإطــار  يف  الهاوي، 
رفع  فور  �سطيف  لوالية  والريا�سية  ال�سباب  مديرية 
العامة  اجلمعية  و�ست�سهر  ال�سحي،  احلجر  اإجــراءات 
اإدارة  وجمل�ص  املــوؤقــتــة،  اللجنة  بــني  التن�سيق  على 
امل�سلحة  تقت�سيه  ما  وفق  النادي،  ت�سيري  يف  الوفاق، 
بال�سفاء  متنياتها  املوؤقتة،  اللجنة  اأعربت  كما  العليا، 
اإطالق  يتم  واأن  حلفاية،  فهد  العام،  للمدير  العاجل 

�سراحه يف اأقرب االآجال.
الوقت  يف  خانقة  مالية  اأزمــة  �سطيف  وفــاق  ويعي�ص 
للنادي  املمنوحة  املالية  االإعانات  قلة  ظل  يف  الراهن 
اإدارة  فاإن  مدة  منذ  لالعبني  ال�سهرية  االأجور  وتراكم 
الوفاق اأعلنت وعن طريق رئي�ص جمل�ص االإدارة عزالدين 
اأعراب عن دق ناقو�ص اخلطر ب�سبب هذا االإ�سكال التي 
نيل  يف  الوفاق  لطموحات  حقيقيا  تهديدا  ميثل  بات 

البطولة الوطنية وكذا كاأ�ص 
اأزمة  اأن  خا�سة  اجلمهورية 
التاأثري  �ساأنها  من  امل�ستحقات 
خالل  الالعبني  تركيز  على 
املو�سم  من  املتبقية  املباريات 

اجلاري. 
ــمــة فــرحــي  ــي ــع واأكــــــــدت ن
حمــامــيــة مــديــر عـــام وفــاق 
�سطيف فهد حلفاية املتواجد 
ق�سية  يف  احلــرا�ــص  ب�سجن 
ــول  الــتــ�ــســجــيــل املــ�ــســرب ح
برفقة  الــلــقــاءات  تــرتــيــب 
باأن  �ــســعــداوي،  ن�سيم  املناجري 
موكلها يتواجد يف حالة خطرية جدا بعد تدهور حالته 
يف  وزنه  من  كلغ   34 فقدانه  اإىل  اأدى  ما  وهو  ال�سحية 
وقدمت  الــدم،  تقيئ  لدرجة  وو�سل  اأ�سبوعني،  ظرف 
املوؤ�س�سة  ملدير  م�ستعجال  طلبا  فرحي  نعيمة  املحامية 
طبيب  على  حلفاية  عر�ص  الأجل  باحلرا�ص  العقابية 
خمت�ص يف االأمرا�ص الداخلية والع�سبية، خا�سة واأن 

املعني يعاين من مر�ص ع�سبي يحتاج لرعاية خا�سة.
االأ�سناف  املتاألقني يف  الالعبني  لعدد من  التوقيع  ومت 
ال�سبانية ويتعلق االأمر بكل من بوم�سو�ص ر�سيد، زهدة 
اأمني احل�سني، تومي زين الدين، ع�سماين همام وخالد 
زيد ن�سر اهلل، وهم من مواليد �سنة 2002، حيث وقعوا 
االإجمايل  العدد  لريتفع  �سنوات،   5 ملــدة  عقود  على 
املوقعني على عقود متو�سطة وطويلة  ال�سبان  لالعبني 
خالل  العملية  توا�سل  انتظار  يف  العب   17 اإىل  االأمد 

االأيام املقبلة. 

الثاين  اأ�سهر على توقف بطولة  اأربعة  بعد مرور حوايل 
هواة، ال تزال االأمور تراوح مكانها وال �سيء حتدد ب�ساأن 
ال�سلطات  بيد  تبقى  التي  الر�سمية  املناف�سة  م�ستقبل 
العليا للبالد بالرغم من اأن املكتب الفيدرايل كان قد قرر 
احلجر  رفع  بعد  املناف�سة  باإ�ستئناف  االأخري  اإجتماعه  يف 
اأرغي�ص  �سيدي  اأبــنــاء  م�ستقبل  يجعل  ما  وهــو  ال�سحي، 
وا�سحة،ويف  غري  تبقى  االأمــور  اأن  مبا  االآن،  حلد  غام�ص 
ظل طول فرتة توقف البطولة وعدم اإت�ساح الروؤية ب�سكل 
القول  فيمكن  املو�سم،  هذا  بطولة  م�ستقبل  ب�ساأن  وا�سح 
الرابطة  اإىل  االأوىل  فرق  �ستة  �سعود  يف  يبقى  احلل  اإن 
عليه  اإتفق  مثلما  �سقوط،  وجود  وعدم  املحرتفة  الثانية 
روؤ�ساء النوادي يف اإجتماعاتهم االأخرية برئي�ص الرابطة 
يخدم  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو  مــدوار،  الكرمي  عبد  املحرتفة 
التي  املرتبة  ظل  يف  كبري  ب�سكل  ــاد  االإحت م�سلحة  كثريا 
يحتلها، دون ن�سيان اأنه ومنذ بداية املو�سم مل يتنازل عن 
املراتب االأوىل وهو ما يوؤكد اأحقيته بالتواجد �سمن فرق 

النخبة املو�سم املقبل.
ال�سلطات  قبل  مــن  االأخ�سر  ال�سوء  منح  مت  حــال  ويف 
فاإن  الر�سمية،  املناف�سة  وعودة  البطولة  باإ�ستئناف  العليا 
اأبناء الوالية الرابعة �سيكونون مطالبني ب�سرورة العودة 

اجلوالت  الإنــهــاء  حت�سبا  اجلماعية  التدريبات  الأجـــواء 
ثالثة  تنتظرهم  التي  البطولة  عمر  من  املتبقية  ال�ستة 
امل�سطر، على  لتحقيق هدفهم  بالداخل وثالثة يف اخلارج 
اأن العودة لن تكون �سهلة متاما يف ظل التوقف  الرغم من 
املكثفة  للتح�سريات  فرتة  اإىل  الالعبني  وحاجة  الطويل 
بالنظر  االإ�ــســتــعــداد  اأمت  وعــلــى  جاهزين  يكونوا  حتى 
التون�سي  التقني  اأ�سبال  تنتظر  التي  اللقاءات  لنوعية 
على  تناف�سه  فرق  اأمــام  �ستكون  والتي  اجلنحاوي  فــاروق 
ال�سيء  ال�سقوط،  تفادي  اأجل  من  واأخــرى  ال�سعود  ورقة 
وتوفري  الظروف  اأح�سن  يف  الالعبني  و�سع  يتطلب  الــذي 

االإمكانيات الالزمة خا�سة املادية منها.
الذين  الالعبني  مل�ستحقات  �سيكون  هذا  اإىل  وباالإ�سافة 
املناف�سة  الإ�ستئناف  العودة  حال  يف  اآخر  م�سكل  يدينون 
موارد  عن  البحث  االإدارة  من  يتطلب  ما  وهو  الر�سمية، 
مالية جتعلها ت�سدد جزء من م�ستحقاتهم العالقة لت�سهيل 
الرتكيز  كيفية  يف  يفكرون  وجعلهم  للتدريبات  عودتهم 
اأن  من  بالرغم  وفقط،  امليدان  اأر�سية  فــوق  عملهم  على 
االإحتاد لي�ص الفريق الوحيد الذي يعاين من اأزمة مالية 
املتواجد  واملرتبة  احلالية  الو�سعية  اأن  اإال  املو�سم،  هذا 

فيها تتطلب و�سعهم يف اأح�سن الظروف.

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سرع 
�سالح  الــعــلــمــة  مـــولـــوديـــة 
التقرير  �سبط  يف  كراو�سي 
ـــايل بــهــدف عــر�ــســه على  امل
اأجل  من  احل�سابات  حمافظ 
�سبط  ثــم  عليه  امل�سادقة 
عقد اأ�سغال اجلمعية العامة 
امل�ساهمني  لالأع�ساء  العادية 
الــريــا�ــســيــة  ــة  ــرك ــس ــ� ال يف 
اأخر  جانب  ومن  التجارية، 
التوقيع  ــي  ــس ــراو� ك ــص  ــ� رف
بالدين  اعرتاف  وثيقة  على 
اآمـــال  ـــادي  ن رئــيــ�ــص  ل�سالح 
حيث  فونا�ص  ه�سام  العلمة 

ي�ستطيع  ال  اأنه  كراو�سي  اأكد 
التوقيع على قيمة تفوق ملياري �سنتيم، يف حني اأن 
فونا�ص قدم قر�سا بقيمة اإجمالية تفوق 04 ماليري 

�سنتيم.
التجارية  ال�سركة  يف  امل�ساهمني  من  عدد  وك�سف 
اأجل تعوي�سه  اإ�ستقالة كراو�سي من  اأنهم ينتظرون 
يف رئا�سة ال�سركة التجارية خالل املو�سم اجلديد، 
خالفة  يف  رغبتهم  عن  امل�ساهمني  هــوؤالء  وك�سف 
موؤكدين  اإ�ستقالته  جت�سيد  حال  يف  احلايل  املجل�ص 
على توفري كامل االإمكانيات املادية من اأجل اإخراج 
ويف  بها  مير  التي  احلالية  الو�سعية  من  الفريق 
مقدمتها اأزمة الديون الناجمة عن الت�سيري الكارثي 

للفريق خالل ال�سنوات الفارطة.
واإعتربت اإدارة الفريق اأن �سبب الو�سعية احلالية 
التي يتخبط فيها الفريق من الناحية املالية تعود 
اإىل �سوء الت�سيري احلا�سل خالل ال�سنوات الفارطة 

ـــــر الـــــذي اإجنـــر  وهــــو االأم
الديون  قيمة  اإرتــفــاع  عنه 
نحو  اإىل  اإجمالية  ب�سفة 
يف  وهــذا  �سنتيم  مليار   20
النهائي  االإح�ساء  اإنتظار 
التي  القيمة  وهــي  للقيمة، 
ت�سديدها  املــ�ــســريون  ينوى 
اأن  بــحــكــم  ـــل  ـــراح م ــى  ــل ع
ال  املادية  الفريق  اإمكانيات 
القيمة  هذه  بت�سوية  ت�سمح 

املرتفعة دفعة واحدة.
يف  املــولــوديــة  اإدارة  تــاأمــل 
ال�سهرية  الــكــتــلــة  خــفــ�ــص 
لالأجور خالل الفرتة املقبلة 
مليار �سنتيم اإىل اأقل من مليار 
�سنتيم وهو االأمر الذي مير عرب ت�سريح العديد من 
عن  ف�سال  مرتفعة  اأجــور  تتقا�سى  التي  العنا�سر 
تتعدى  ال  �سهرية  باأجور  جديدة  تعاقدات  اإجراء 
الواحد الأح�سن الالعبني،  لل�سهر  �سنتيم  60 مليون 
اإنتداب عدد  اأي�سا على  املولودية  اإدارة  كما تراهن 
اأن  ال�سائفة خا�سة  ال�سبان هذه  كبري من الالعبني 
بعد  الفارط  املو�سم  جناحها  اأثبتت  التجربة  هذه 
تاألق العديد من العنا�سر على غرار بن ثابت، عتي 
فاإنه  الفريق  م�سريو  قاله  وح�سبما  و�سارف،  عبادة 
�سوق  يف  بقوة  املطلوبني  الالعبني  ت�سريح  �سيتم 
اإدارة  الأن  وهذا  املغادرة  يف  والراغبني  التحويالت 
اأي العب يرغب يف تغيري  النادي لن تقف يف وجه 
االأجواء ب�سرط االإ�ستفادة ماليا من قيمة التحويل 
مع  بعقود  مرتبطني  الالعبني  جميع  اأن  خا�سة 

الفريق ملو�سم اأخر على االأقل. 

م�سادر  ــن  م نيوز"  "االأورا�ص  علمت 
قريبة من رئي�ص الفريق ال�سابق رم�سان 
فكرة  يرف�ص  ال  االأخــري  هذا  اأن  ميدون 
يريد  لكن  الفريق  رئا�سة  اإىل  الــعــودة 
�سمانات قوية من ال�سلطات املحلية وكذا 
كانت  التي  االأطــراف  بع�ص  من  احلماية 
وتقدمي  املن�سفة  رمي  على  اإجباره  وراء 
م�ستعد  اأنــه  ملقربيه  اأكــد  كما  ا�ستقالته 
اأجل  من  اأمــوالــه  كالعادة  و�سخ  للعودة 
انتداب خرية الالعبني ولعب االأدوار من 
اأجل حتقيق ال�سعود للعودة بالفريق اإىل 
يربط  ميدون  اأن  كما  الطبيعية  مكانته 

االآن  والــكــرة  �سمانات  مبنحه  عــودتــه 
يرى  حيث  املحلية  ال�سلطات  مرمى  يف 
ي�ستوجب  احلـــايل  الــظــرف  اأن  اجلميع 
التفكري  وعدم  بامل�سوؤولية  اجلميع  حتلي 
يكون  ما  بقدر  ال�سخ�سية  امل�سلحة  يف 
من  النادي  اإخــراج  كيفية  على  الرتكيز 
نفق الفراغ القانوين، واحلل يبقى يف يد 
ال�سلطات املحلية املطالبة باإعادة ترتيب 
البيت وحماولة منح دم جديد حتى يعود 
بعيدا  جديد  بدم  الواجهة  اإىل  الفريق 
امل�سلحة  عن  " التخالط" والبحث  على 

ال�سخ�سية .

الأهلي  الريا�سي  املــديــر  �سرع 
االت�سال  يف  بوزناد  نذير  الربج 
ـــل  ـــن اأج ــي الـــفـــريـــق م ــب ــالع ب
اإجراءات  توقيف  اإىل  دعوتهم 
اللجوء للجنة املنازعات، وذلك 
منت�سف  املقرر  االجتماع  لغاية 
اأني�ص  الرئي�ص  مع  ال�سهر  هــذا 
تاأكيدات  وح�سب  حمادي،  بن 
ت�سعى  االإدارة  فــــاإن  بـــوزنـــاد 
ال�سيولة  تــوفــري  اإىل  جــاهــدة 
املالية الكافية، من اأجل ت�سوية 
العالقة  امل�ستحقات  مــن  جــزء 
اجلاري،  ال�سهر  هذا  نهاية  قبل 

قد  االأهلي  العبي  من  عدد  وكان 
قرروا اللجوء اإىل جلنة املنازعات للح�سول على م�ستحقاتهم 

العالقة والتي تناهز 07 اأجور �سهرية. 
لل�سركة  العام  املدير  بقيادة  االأهلي  اإدارة  اأمــال  وتبقى 
اإعانات  دخــول  على  ومعلقة  من�سبة  بــوزنــاد  التجارية 
ال�سلطات املحلية اإىل خزينة النادي يف غ�سون االأيام املقبلة، 
حيث ينتظر امل�سريون احل�سول على اإعانات كل من البلدية، 
الوالية ومديرية ال�سباب والريا�سة ملنح جرعة اأوك�سجني 
للفريق يف هذا الظرف احل�سا�ص، وقالت م�سادر مقربة من 
بيت االأهلي اأن الو�سع املايل للنادي و�سل اإىل اخلط االأحمر 
الناحية  من  التام  العجز  ظل  يف  وهذا  احلالية  الفرتة  يف 
املالية وعدم قدرة امل�سريين على تخطي الو�سعية احلالية 

احلجر  حــالــة  ظــل  يف  ال�سيما 
البالد،  تعرفها  التي  ال�سحي 
اأن  على  املــوؤكــد  حكم  يف  ــات  وب
اإكمال  على  ــادر  ق غــري  االأهــلــي 
يف  املناف�سة  وا�ستئناف  املو�سم 
وعدم  الراهنة  ــاع  االأو�ــس ظــل 
الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية 
على  احلــ�ــســول  ــدم  ع اأن  حيث 
املقبلة  الفرتة  يف  مالية  مــوارد 
بطريقة  ينعك�ص  اأن  �ساأنه  من 

وخيمة على الفريق.
وك�سف املهاجم ال�سوداين عبد 
الرحمان الغربال عن رغبته يف 
رغم  االأهلي  ت�سكيلة  مع  البقاء 
ت�سارب االأنباء بخ�سو�ص مغادرته للفريق يف ظل العرو�ص 
يف  الغربال  وقــال  الوطن،  خــارج  من  و�سلته  التي  املغرية 
النادي الأكرث من مو�سمني،  ال�سدد:"الزلت مرتبطا يف  هذا 
ووجدت كامل راحتي يف الفريق، بدليل اأين اأمتلك عالقات 
يف  وم�سريين،  واأن�سار  العبني  من  اجلميع  مع  قوية  �سداقة 
العرو�ص، خا�سة  نفي  اأو  تاأكيد  اأ�ستطيع  الراهن، ال  الوقت 
ب�سبب  متوقفة  والعاملية  العربية  الــدوريــات  اأغلب  واأن 
تعداد  ومغادرة  لالإحرتاف  نظرته  وعن  كورونا"،  جائحة 
:"ما  قائال  الغربال  اأجاب  اجلاري  املو�سم  نهاية  يف  االأهلي 
اأوؤكد عليه، اأن االحرتاف يف اإحدى الدوريات االأوروبية، هو 

حلم م�سروع لكل العب يف العامل". 

عمومية  ب�ضركة  "الديركتوار" يطالب 
وو�ضعية حلفاية ال�ضحية تتدهور 

توقف البطولة يوؤزم و�ضعية الفريق 
ويهدد م�ضتقبله  كراو�ضي ي�ضرع يف �ضبط التقارير 

لعقد اجلمعية العامة 
ميدون م�ضتعد للعودة ب�ضمانات 

من ال�ضلطات املحلية
بوزناد ي�ضعى لحتواء الأو�ضاع والغربال 

متحم�س للبقاء 
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بعد ال�سجة الكبرية من م�سوؤويل بع�ص 
والثانية  االأوىل  الرابطة  من  الفرق 
�سباب  العــب  �سم  اأجــل  مــن  املحرتفة 
 12 بر�سيد  الــفــريــق  ـــداف  وه باتنة 
يقدم  مل  مروانة  اأمل  اإبن  اأن  اإال  هدفا 
حلد ال�ساعة على التوقيع مع اأي فريق 
حالة  التي  اأ�سباب  عن  ر�سمية  ب�سفة 
لوجهته  عــمــران  الــالعــب  ح�سم  دون 
القادمة فاإن هذا االأخري ك�سف ملقربيه 
من  الكثري  جعلت  كــورونــا  جائحة  اأن 
االإ�ستقدامات  عملية  يف  ترتيث  الفرق 
كــان على و�سك  ملــا  مــا حــدث معه  وهــو 
االإن�سمام لفريق �سباب بلوزداد قبل اأن 
عن  النظر  �سرف  عن  االأخري  هذا  يعلن 
اأنه غري  اأن الالعب ك�سف  خدماته كما 
كان  الذي  وهو  و�سعيته  عن  متاما  قلق 
باالأم�ص القريب اأكرث املطلوبني يف �سوق 
مروانة  مدينة  اإبن  وك�سف  التحويالت 
اأن لديه مت�سع من الوقت ليختار وجهته 
�سباب  مـــدرب  اأن  العلم  مــع  الــقــادمــة 
ق�سنطينة طلب باإعادة م�سوؤويل فريقه 
باإعادة الالعب اإىل دائرة االإهتمامات.

وجتدر االإ�سارة اأن الالعب الوحيد من 
ب�سكل  وقع  الــذي  الكاب  العبي  جممل 
الذي  بلمانع  االأوا�سط  ر�سمي هو العب 
مع  �سطيف  وفاق  بفريق  اإلتحاقه  ر�سم 
االإ�سارة اأن هذا الالعب ين�سط يف من�سب 
�سنة  مواليد  من  ويعترب  حموري  مدافع 
باإمكان  كان  اإمكانيات  ولديه   2003
الكاب اأن ي�ستفيد منها م�ستقبال لكن مت 

ت�سيع خدماته ب�سهولة. 
�سباب  فريق  فــاإن  اآخــر  �سعيد  وعلى 
اأي  خــدمــات  ي�سمن  مل  بـــدوره  باتنة 
العب واأن املفاو�سات التي ربطها البع�ص 
مع اأ�سماء معروفة ل�سمها اإىل الكاب ال 
اللذين  الفريق  واإدارة  م�سريي  متثل 
اكدوا اأنهم مل يدخلوا يف اأي مفاو�سات 
اأي العب واأن الكالم عن هذا االأمر  مع 
�سابق الأوانه كما اأبدت االإدارة خماوفها 
الالعبني مو�سمهم  اإنهاء بع�ص  من عدم 
فرق  اإىل  انتقالهم  حالة  يف  الفريق  مع 
يعود  وال�سبب  �سمهم  يف  ترغب  التي 
التي منحتها االحتادية  التعليمات  اإىل 

عمران مل يحدد وجهته القادمة وبلمانع ُيوقع لوفاق �ضطيف

ت�سمح  والتي  مــوؤخــرا  القدم  لكرة  الدولية 
والتوقيع ب�سفة  لالعبني يف حتديد وجهتهم 
على  الالعبني  ــوؤالء  ه ي�سجع  قد  ما  ر�سمية 
الرتكيز على م�ستقبلهم مع فرقهم اجلديدة.  

الفريق  اإدارة  اأع�ساء  اأن  م�سادرنا  وك�سف 
امل�ستحقات  ق�سية  ــول  ح حــديــث  لهم  ــان  ك
من  خطة  ر�سموا  قد  لالعبني  العالقة  املالية 
ر�سمي  قــرار  اإ�سدار  حالة  يف  ت�سويتها  اأجــل 
من  تبقى  مــا  ــهــاء  واإن املناف�سة  اإىل  للعودة 
�ساأنها  من  التي  اخلطة  وهي  البطولة  م�سوار 
اأن ت�سمن حقوق الفريق والالعبني على حد 
فاإن ذات  العملية  اأما عن تفا�سيل هذه  �سواء 
يف  مبا�سرة  �ستقوم  االإدارة  اأن  ك�سف  امل�سدر 

حالة عودة الالعبني اإىل التدريبات بت�سوية 
اأجرة �سهرية لكل العب وهذا كخطوة توؤكد 
من خاللها ح�سن نيتها مع الالعبني اللذين مل 
تتخلى عنهم �سابقا مثلما يوؤكده رفقاء القائد 
للحفاظ  ت�سعى  كان  ما  بقدر  �سماحي  زاكــي 
على اأموال النادي وهو ما يعترب من واجباتها 
اأما  مثلما حدث االأمر بالن�سبة جلميع الفرق 
االإدارة  فاإن  العالقة  املالية  امل�ستحقات  بقية 
خا�سة  منحة  �سكل  يف  لت�سويتها  خططت 
االإدارة  ت�سمن  حتى  وهذا  ال�سعود  بتحقيق 
جدية الالعبني يف قيادة الكاب اإىل الرابطة 
الذي بات على مقربة  الثانية وهو  املحرتفة 
من العودة قبل ختام البطولة ب�ستة جواالت 
املالية  الو�سعية  عن  الكاب  اإدارة  اأ�سارت  كما 
بو�سعية  مقارنة  باالأف�سل  و�سفتها  لالعبني 
اأقدمت  اأنها  واأ�سارت  االأخــرى  الفرق  العبي 
خم�سة  ملدة  املالية  م�ستحقات  ت�سوية  على 
جميع  ت�سوية  اأي�سا  مت  كما  العب  لكل  اأ�سهر 
منح اأخرها منحة الفوز على ت�سامن واد �سوف 

يف غرف تغري املالب�ص. 
اأما عن م�سدر االأموال التي �سيتم تخ�سي�سها 
االإدارة  ــاإن  ف الالعبني  م�ستحقات  لت�سوية 
اإ�ستقرت خالل امل�ساورة التي جمعت م�سرييها 
ــوايل  ال منحها  الــتــي  ــة  ــان االإع تخ�س�ص  اأن 
الغر�ص  لهذا  مليون   500 مببلغ  ــقــدرة  وامل
اأخرى ل�سمان  التحرك من جهة  اأن يتم  على 
بالتنقالت  واخلــا�ــســة  املتبقية  مــ�ــســاريــف 
من  تبقى  ما  خالل  بباتنة  الالعبني  واإقامة 

عمر البطولة.

وفاق �سطيف 

اإحتاد ال�ساوية
مولودية العلمة 

اأهلي الربج

اأمل مروانة

�سباب باتنة 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب  اأحمد اأمني. ب 

ال�ضلطات اجلزائرية تطمئن الريا�ضيني 
العالقني باخلارج

عبد الهادي. ب



االأمني العام لالأمم املتحدة اأعرب عن ت�ضامنه مع لبنان يف "االأوقات ال�ضعبة التي يعي�ضها حاليا"....

بعد �ضاعات من اغتيال اخلبري االأمني ه�ضام الها�ضمي يف بغداد

�ضمن التحقيق حول ق�ضايا ف�ضاد خالل فرتة حكمه

اأكــد االحتــاد االأوروبـــي اأنــه ال ميكن 
خالل  من  االأوروبية  احلدود  حماية 
فتح  اإىل  ودعا  االحتــاد،  قيم  انتهاك 
طرد  حـــول  االدعــــــاءات  يف  حتقيق 
اليونان طالبي اللجوء على حدودها.

جاء ذلك على ل�سان مفو�سة ال�سوؤون 
يلفا  االأوروبــــي  بــاالحتــاد  الداخلية 
لها  كــلــمــة  يف  اأمـــ�ـــص،  جــوهــانــ�ــســون، 
قالت  حيث  االأوروبـــي،  الربملان  اأمــام 
كثرية  تقارير  هناك  اأن  جوهان�سون 
اإعادتهم  اللجوء تتم  اأن طالبي  تفيد 
احلدود  على  حقوقهم  وتنتهك  ق�سرا 
قانون  مع  يتعار�ص  وهــذا  اليونانية، 
ال  اأنـــه  م�سيفة  االأوروبـــــي،  االحتـــاد 
ميكنهم حماية حدودهم عرب انتهاك 
اليونانية  ال�سلطات  ويطالب  قيمهم، 
مبتابعة جميع االأن�سطة غري القانونية 

والقيام بالتحقيقات الالزمة.
منح  ميكنها  ال  الــيــونــان  اأن  ـــدت  واأك
للجميع، لكن يجب عليها  اللجوء  حق 
ــاد  االحت لقيم  وفــقــا  معهم  التعامل 

االأوروبي.
املتحدة،  االأمم  ا�ستنكرت  وموؤخرا، 
اللجوء،  طالبي  جتاه  اليونان  �سلوك 
حتقيق  بفتح  اأثينا  حكومة  مطالبة 
ــم عــلــى الـــعـــودة اإىل  ــاره ــب حـــول اإج

تركيا.
اإنقاذ  الرتكية  ال�سلطات  وتوا�سل 
العديد من طالبي اللجوء من جن�سيات 
اأجــنــبــيــة خمــتــلــفــة، والــراغــبــني يف 

االنتقال اإىل دول اأوروبا عرب اليونان، 
ـــــرية بــاإجــبــارهــم  ــوم االأخ ــق حــيــث ت
اإعــالن  منذ  تركيا  اإىل  الــعــودة  على 
كريياكو�ص  اليوناين  الـــوزراء  رئي�ص 
اأن  الفائت،  فرباير  يف  ميت�سوتاكي�ص، 
بالده لن تت�سامح مع دخول الالجئني 

اإىل اأرا�سيها.

موريتانية،  حتــقــيــق  جلــنــة  حــــددت 
لال�ستماع  موعدا  املقبل،  اخلمي�ص  يوم 
للرئي�ص ال�سابق حممد ولد عبد العزيز، 
خالل  ف�ساد  ق�سايا  حول  حتقيق  �سمن 

فرتة حكمه.
املوريتاين،  الربملان  يف  م�سادر  وقالت 
الربملانية  التحقيق  جلنة  اإن  اأمــ�ــص، 
العزيز،  عبد  لولد  دعوة  ر�سميا  وجهت 

من اأجل املثول اأمامها اخلمي�ص.
الربملان  �ــســادق  املــا�ــســي،  جانفي  ويف 
للتحقيق  جلنة  ت�سكيل  على  املوريتاين 

ولد  حكم  فرتة  خالل  ف�ساد  ق�سايا  يف 
ال�سلطة  اإىل  و�سل  الذي  العزيز،  عبد 
عام  وبعد   ،2008 يف  ع�سكري  بانقالب 
اأجرى انتخابات رئا�سية فاز فيها، حيث 
حتقق اللجنة يف ت�سيري عدد من امللفات 

ال�سابق،  الرئي�ص  حكم  فــرتة  خــالل 
وبيع  النفطية  العائدات  �سندوق  بينها 
ال�سركات  اإىل  اإ�سافًة  للدولة،  عقارات 
التحتية،  البنية  و�سفقات  الوطنية 

وغريها.
وا�ستمعت اللجنة خالل االأ�سهر املا�سية 
وزراء  بينهم  امل�سوؤولني،  من  العديد  اإىل 

�سابقون يف عهد ولد عبد العزيز.
وا�ستمرت فرتة حكم الرئي�ص ال�سابق، 
لواليتني بني االأعوام )2013-2009( 

و)2019-2013(.

اأوروبا تدعو لفتح حتقيق حول طرد اليونان طالبي اللجوء

الرئي�س املوريتاين ال�سابق ميثل اأمام الربملان

ق.د

�ضواء يف احلافالت اأو املرتو اأو املتاجر

�أجنيال  �الأملانية  �مل�ست�سارة  رف�ست 
حول  �لد�ئر  �جلدل  �أم�س،  مريكل، 
يف  �لكمامات  �رتـــد�ء  �إلـــز�م  �إلــغــاء 
�الأماكن �لعامة على خلفية جائحة 

كورونا.
�ستيفن  با�سمها،  �ملــتــحــدث  ونــقــل 
ل�سانها:  على  بــرلــني  يف  ز�يــــربت، 
مهمة  �أد�ة  �ستظل  "�لكمامات 
�لو�سع  منطلق  مــن  عنها  غنى  وال 
�حلايل"، بح�سب �لتلفزيون �الأملاين 
�مل�ست�سارة  و�أكدت  فيله"،  "دويت�سه 
�لكمامات  �رتــــد�ء  �ــســرورة  عــلــى 
�نخفا�س  على  �حلــفــاظ  �أجـــل  مــن 
�ملجتمع  وحماية  �الإ�ــســابــات  عــدد 
ز�يربت  م�سيفا  �ملر�س،  من  و�أنف�سنا 
�أن هذ� يعني �أنه �سو�ء يف �حلافالت 
يظل  �أن  يجب  �ملتاجر  �أو  �ملــرتو  �أو 
موؤكدً�  �إلز�ميًا،  �لكمامات  ــد�ء  �رت
مو�سم  يف  خا�س  ب�سكل  ذلك  �أهمية 

�لعطلة �ل�سيفية.
�ملناطق  حتى  �إنــه  �ملتحدث  وقــال 
�لتي قد يكون فيها عدد �سغري جدً� 
من  تــدفــقــات  تتلقى  �حلــــاالت  مــن 

مناطق �أخرى يف �لبالد.
نقلها  �لــتــي  �لت�سريحات  وتــاأتــي 
خلفية  على  مريكل  با�سم  ز�يــربت 
يف  �ملحلي  �القت�ساد  وزيـــر  �إثــــارة 
هاري  ميكلنبورغ-فوربومرن،  والية 
غــالفــه، جــداًل حــول �إنــهــاء قريب 
الإلز�م �رتد�ء �لكمامات يف �ملتاجر، 
ل�سحيفة  ت�سريحات  خــالل  وذلــك 

حملية �أول �أم�س.

مريكل حتذر من 
اإلغاء اإلزامية 

ارتداء الكمامات 
بالأماكن العامة

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

عقده  �سحفي  مــوؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 
�ستيفان  العام  ــني  االأم با�سم  املتحدث 
تلفزيونية  دائــــرة  عــرب  دوجـــاريـــك، 
املتحدة  االأمم  مبقر  ال�سحفيني  مــع 
اأن  دوجــاريــك  قــال  حيث  بنيويورك، 
االأمني العام لديه ر�سالة ب�سيطة جدا 
اللبناين، وهي ر�سالة  لل�سعب  واأ�سا�سية 
القوي  للدعم  دعــوة  وكذلك  ت�سامن، 
للبنان من قبل �سركائه الدوليني خالل 
التي  الوا�سحة  ال�سعبة  االأوقــات  هذه 

يعي�سها لبنان.
ويف وقت �سابق قطع حمتجون لبنانيون 
بالعا�سمة  متفرقة  مناطق  يف  طرقا 
االقت�سادية  لالأو�ساع  رف�سًا  ــريوت،  ب
الكهربائي  التيار  وانقطاع  واملعي�سية، 
اللرية  �سرف  �سعر  انهيار  واأدى  املتكرر، 
 9000 ملتو�سط  املــوازيــة  الــ�ــســوق  يف 

خمتلف  تــاأثــر  اإىل  الـــــدوالر،  مــقــابــل 
يبلغ  بينما  االقت�سادية،  القطاعات 

ال�سعر الر�سمي للدوالر 1507 لرية.
كما اأكد املتحدث با�سم االأمني العام اأن 
ال�سيد )جان( كوبي�ص )املبعوث االأممي 

مع  وثيق  ب�سكل  منخرط  لبنان(  ايل 
ال�سلطات اللبنانية و�سركائها الدوليني 
لبنان  ــــم  دع جمــمــوعــة  ــــالل  خ ـــن  م
االإ�سالحات  من  حزمة  تنفيذ  لتعزيز 
فيها  امل�سي  يتعني  الــتــي  الــ�ــســروريــة، 

ال�سعب  احتياجات  لتلبية  ب�سرعة 
اأهمية  على  املتحدث  و�سدد  اللبناين، 
يف  النا�ص  حق  واحــرتام  العنف  جتنب 
حتمي  اأن  و�ــســرورة  ال�سلمي  التظاهر 

ال�سلطات هذا احلق.
هذا وت�سهد خمتلف املناطق اللبنانية 
ف�سله  ي�سمل  الكهربائي،  للتيار  تقنينا 
مادة  يف  �سح  ظل  يف  طويلة،  ل�ساعات 
الطاقة،  توليد  يف  امل�ستخدم  الوقود 
ال�سعبة  بالعملة  ا�ستريادهما  ب�سبب 

ال�سحيحة.
ــم عــلــى لــبــنــان اأ�ـــســـواأ اأزمـــة  ــّي ــخ وت
االأهلية  احلرب  انتهاء  منذ  اقت�سادية 
 17 منذ  فجر  ما   ،)1990  -  1975(
�سعبية  احتجاجات  املا�سي  اأكــتــوبــر 
غري م�سبوقة حتمل مطالب اقت�سادية 

و�سيا�سية.

ت�سكيل  اأم�ص،  العراقي،  الق�ساء  اأعلن 
يف  بــالــنــظــر  خمت�سة  حتقيق  هيئة 
من  �ساعات  بعد  االغتياالت،  جرائم 
اغتيال خبري �سوؤون اجلماعات امل�سلحة 

ه�سام الها�سمي.
ـــى،  ــاء االأعـــل ــس ــ� ــق وقـــــال جمــلــ�ــص ال
حتقيقية  هــيــئة  ت�سكيل  ــرر  ق اإنـــه 
ق�سائية من 3 ق�ساة وع�سو أدعاء 
جرائم  يف  بالتحقيق  تخت�ص  عـــام، 
ويف  بــغــداد  العا�سمة  يف  االغــتــيــاالت 
وزارة  مع  وبالتن�سيق  املحافظات  بقية 

الداخلية.
اإطالق  من  �ساعات  بعد  القرار  ياأتي 
على  الــر�ــســا�ــص  م�سلحة  جمــمــوعــة 
منزله  ـــام  اأم عــامــا(،   47( الها�سمي 
نقله  بعد  احلياة  فارق  والذي  ببغداد، 
اأمني،  م�سدر  وفــق  امل�ست�سفى،  اإىل 
اأطلق  الها�سمي،  اغــتــيــال  على  وردا 
الكاظمي،  م�سطفى  الــــوزراء  رئي�ص 
مالحقة  وهي  وعــود،  ثالثة  بيان،  يف 
ال�سماح  وبــعــدم  القتلة،  وحما�سبة 
بعودة االغتياالت اإىل امل�سهد العراقي، 

وبح�سر ال�سالح بيد الدولة.
املتحدة  االأمم  مــن  كــل  نـــددت  فيما 
والواليات املتحدة وبريطانيا باغتيال 
العراقية  ال�سلطات  ودعــت  الها�سمي، 

اإىل حما�سبة امل�سوؤولني عن اغتياله.
ب�سوؤون  خمت�ص  خــبــري  والــهــا�ــســمــي 
موؤلفات  ولـــه  املــ�ــســلــحــة،  اجلــمــاعــات 
و"القاعدة"  "داع�ص"  تنظيمي  عــن 
داع�ص"،  "عامل  بينها  ــيــني،  االإرهــاب
و"نبذة عن تاريخ القاعدة يف العراق"، 
و"تنظيم داع�ص من الداخل"، بجانب 

ُن�سرت  وبحث  مقالة   500 مــن  اأكــرث 
وعربية  عراقية  وجمـــالت  ب�سحف 

واأجنبية.
ــور  ــف ال ــى  ــل ع ــة  ــه ج اأي  تــعــلــن  ومل 

م�سوؤوليتها عن اغتيال الها�سمي.
ماألوفة  ظاهرة  االغتيال  وعمليات 
يف العراق، منذ �سنوات، وغالبا ما يتم 
ف�سائل  اإىل  االتــهــام  اأ�سابع  توجيه 
ت�سفية  ت�ستهدف  م�سلحة  �سيعية 
ما  وهو  الأفكارها،  واملناوئني  خ�سومها 

تنفيه عادة هذه الف�سائل.
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ا�سطدام  حادث  يف  اأم�ص،  م�سرعهم،  اأ�سخا�ص   8 لقي 
طائرتني �سغريتني �سمال والية اأيداهو االأمريكية.

كوتيناي،  مبقاطعة  ال�سريف  مكتب  عن  �سادر  بيان  واأفاد 
اأن ا�سطدام طائرتني �سغريتني فوق بحرية يف �سمال والية 
ومل  اأطفال،   3 بينهم  اأ�سخا�ص   8 مقتل  عن  اأ�سفر  اأيداهو، 

يتم الك�سف عن هوية ال�سحايا الثمانية.
ويف حادث اآخر، لقي 4 اأ�سخا�ص م�سرعهم يف حتطم طائرة 

�سغرية يف والية يوتا غربي الواليات املتحدة.

اأعربت االأمم املتحدة، اأم�ص، عن قلقها من تعر�ص قاعدة 
من  لق�سف  طرابل�ص(،  العا�سمة  )غرب  اجلوية  الوطية 
طريان جمهول الهوية، يف �ساعة متاأخرة من م�ساء ال�سبت.

االأمني  با�سم  املتحدث  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  ذلك  جاء 
مع  تلفزيونية  دائرة  عرب  دوجاريك،  �ستيفان  العام 
حيث  نيويورك،  يف  الدولية  املنظمة  مبقر  ال�سحفيني، 
حظر  بقرارات  االأطراف  جميع  "نذّكر  دوجاريك:  قال 
االأمن  جمل�ص  قبل  )من  ليبيا  على  املفرو�سة  االأ�سلحة 
الدويل("، داعيا اإىل االلتزام بتلك القرارات ومبخرجات 

موؤمتر برلني.

تعتزم اإ�سرائيل هدم 30 منزال ومن�ساأة فل�سطينية يف بلدة 
العي�سوية، �سمال مدينة القد�ص املحتلة.

بلدية  باأّن  الر�سمية،  الفل�سطينية  االأنباء  وكالة  واأفادت 
القد�ص االإ�سرائيلية �سلمت �سكان ومالك 30 منزال ومن�ساأة 
بدعوى  بهدمها  اإخطارات  العي�سوية،  بلدة  يف  فل�سطينية 
"عدم وجود ترخي�ص بالبناء، واأ�سارت الوكالة اأن طواقم 
البلدية التقطت �سورا لعدد من املن�ساآت واملنازلة املخطرة 

بالهدم.
وي�سطر الفل�سطينيون يف مدينة القد�ص اإىل هدم منازلهم، 
اإذا  الأنه  بحقها،  اإ�سرائيلية  هدم  قرارات  �سدور  حال  يف 
ف�ستجربهم  بنف�سها  بذلك  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  قامت 

على دفع تكاليف باه�سة.

لقي ما ال يقل عن 3 من اأفراد ال�سرطة االأفغانية م�سرعهم، 
واأ�سيب 5 اأ�سخا�ص، اإثر تفجري انتحاري ب�سيارة مفخخة.

وا�ستهدف التفجري االنتحاري �سوق بازار مبنطقة باقليم 
متحدث  اأكده  ملا  وفقا  اأم�ص،  اأفغان�ستان،  �سرقي  نانغرهار، 

با�سم حكومة االقليم.
وقتل 3 عنا�سر من ال�سرطة االأفغانية، ال�سبت املا�سي، يف 
هرات  بوالية  �سيارتهم،  مرور  اأثناء  نا�سفة  عبوة  انفجار 

غربي البالد.

اأعلن اجلي�ص ال�سومايل، اأم�ص، مقتل عن�سرين من م�سلحي 
حركة "ال�سباب"، اإثر عملية ع�سكرية قرب مدينة بيدوة، 

جنوب غربي البالد.
جاء ذلك يف ت�سريح للجرنال حممد �سيخ عبداهلل عثمان، 
قائد الفرقة "60" باجلي�ص ال�سومايل، حيث قال عثمان، 
ال�سباب،  حركة  عنا�سر  من  اثنني  قتلت  اجلي�ص  قوات  اإن 
تبعد  مبنطقة  ع�سكرية  عملية  يف  اآخرين،  اثنني  واأ�سرت 
جنوب  اإقليم  )عا�سمة  بيدوة  بلدة  عن  كلم   30 حوايل 

غرب ال�سومال(.

الأمم املتحدة "قلقة" من الهجوم 
على قاعدة الوطية الليبية

اإ�سرائيل تعتزم هدم 30 منزل 
ومن�ساأة فل�سطينية �سمال القد�س

مقتل 3 من ال�سرطة الأفغانية يف 
تفجري انتحاري �سرقي البالد

اجلي�س ال�سومايل يعلن مقتل اثنني 
من م�سلحي "ال�سباب"

م�سرع 8 با�سطدام طائرتني 
�سغريتني بالوليات املتحدة

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
غوتريي�س يدعو ال�سركاء الدوليني اإىل "دعم قوي" للبنان

الق�ساء العراقي ي�سكل هيئة حتقيق يف جرائم الغتيالت

دعا اأمني عام االأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�ش، اأم�ش، ال�ضركاء الدوليني اإىل تقدمي الدعم القوي للبنان يف االأوقات
 ال�ضعبة التي يعي�ضها حاليا.

مبلغ �لعر�ست�سمية �ملوؤ�س�سةت�سميةرقم
مبلغ �لعر�س بعد 

�لت�سحيح
�ملالحظةمدة �لتوريد�لتنقيط

�قتناء �آلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 
�أقل عر�سيومني24.990.000.00100/80دج24.990.000.00دجوذ�ت �سخ�س وحيد بن ح�سي
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�ملالحظةمدة �لتوريد�لتنقيط

�قتناء �آلية نيفلوز برنامج 01
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رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي

اجلميلة  الــــزهــــرة  جنــــاح  مبــنــا�ــســبــة 
والع�سفورة الرائعة "رزان �سلوى برحال" 
االأعلى  الق�سم  اإىل  وانتقالها  درا�ستها  يف 
اإىل ال�سنة االأوىل متو�سط وباإمتياز ي�سر 
وكل  الفا�سلة  ووالدتها  الكرمي  والدها 
من حوى البيت الكرمي اأن يهديها اطيب 
التهاين واالأماين �سائلني اهلل ان يحفظها 

ويرعاها ويبارك لها.
واأغلى  اأحلى  يا  وفخر  فرح  م�سدر  دمت 

"�سلوى".

تهنئة
االأوىل  ال�سنة  اإىل  اإنتقلت  وا�ستحقاق  بجدارة 
18.44 اأمرية القلوب وقرة العني  ثانوي ومبعدل 
املنا�سبة  وبهذه  خملويف"  "ي�سرى  الغالية  االإبنة 
"رفيق  الدكتور  والديها  اإليها  يتقدم  ال�سعيدة 
خملويف" ووالدتها االأ�ستاذة "وهيبة بلغول" وكل 
واأطيب  التهاين  باأحر  وكبريها  �سغريها  العائلة 
اأن يحفظها  املــوىل عز وجــل  ــاين راجــني من  االأم
م�سوارها  يف  ويفقها  خطاها  وي�سدد  لها  ويبارك 
�ساء  اإن  الدكتوراه  �سهادة  تنال  اأن  اإىل  الدرا�سي 
اهلل، ويجعل حياتها اأمال جميال طيبا وربيعا دائم 

االإ�سرار وازهارا ال تذبل وجنومه ال تاأكل.
دامت افراحكم اآل خملويف واآل بلغوا الكرم.

�ألف �ألف مربوك�ألف �ألف مربوك

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
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

والية خن�سلة
دائرة �س�سار

بلدية �س�سار 
رقم : 2020/12

تاأ�صي�س جمعية ذ�ت �صبغة حملية 
بناء على املادة 18 من القانون رقم : 12/06 املوؤرخ يف 
2012 املتعلق  12 يناير  1433 املوافق ل :  18 �سفر   :

باجلمعيات .
جمعية  تاأ�سي�ص  ملف   2020 جويلية   6   : اليوم  اأودع 

بلدية ذات �سبغة حملية.
عبودي  ال�سهيد  حي  الن�سر  جمعية   : اجلمعية  ت�سمية 

ملني فريجو �س�سار 
املقر االجتماعي : بلدية �س�سار 

1986/09/30 ب :  املودع : ك�ساح �سفيان املولود يف : 
�س�سار 

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

الت�سمية اجلديدة : /
الأورا�س نيوز ـ العدد:  1585 الأربعاء  08  جويلية  2020

�إعالن عن طلب عرو�س مفتوح مع ��صرت�ط قدر�ت دنيا 
رقم: 2020/05
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يعلن رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي لبلدية �أوالد �سي �سليمان 
دنيا  قدر�ت  ��سرت�ط  مع  مفتوح  عرو�س  طلب  �إجر�ء  عن 

لغر�س:
ـ  �ل�سهد�ء  )مقربة  بال�سعبة  �ل�سحي  �ل�سرف  �سبكة  �جناز  ـ 

�أوالد خاللة(
فعلى خمتلف �ملوؤ�س�سات �لتي تتوفر على �ل�سروط �لتالية:

�أ�سغال �لري �لدرجة  ـ �سهادة �لتاأهيل و�لت�سنيف �ملهنيني يف 
�لر�بعة فما فوق ن�ساط رئي�سي.

ـ �سهادتني ح�سن تنفيذ مو�سوع دفرت �ل�سروط )�لري( م�سلمة 
من طرف �ساحب �مل�سروع خالل �خلم�س �سنو�ت �الأخرية.

)2017ـ  �الأخريتني  لل�سنتني  �ملوؤ�س�سة  �أعمال  رقم  معدل  ـ 
دج.  15.000.000.00 عن  يقل  ال   )2018

و�لر�غبة يف �مل�ساركة �الت�سال بالبلدية )م�سلحة �لتجهيز( 
ل�سحب دفرت �ل�سروط مقابل دفع مبلغ 2.000.00 دج وتكون 

�لعرو�س مرفوقة بالوثائق �لتالية:
ملف �لرت�سح: ويحتوي على �لوثائق �لتالية:

�ملتعامل  طرف  من  وخمتوم  مم�سي  بالرت�سح  �لت�سريح  ـ 
�ملتعاقد.

�ملتعامل  طرف  من  وخمتوم  مم�سي  بالنز�هة  �لت�سريح  ـ 
�ملتعاقد.

ـ �لقانون �الأ�سا�سي بالن�سبة لل�سركات. 
�ملتعهد  �أو  �ملرت�سح  قدر�ت  بتقييم  ت�سمح  �لتي  �لوثائق  كل  ـ 

منها:
قدر�ت مهنية: ن�سخة من �سهادة �لتاأهيل و�لت�سنيف �ملهنيني 

�سارية �ملفعول
قدر�ت مالية: و�سائل مالية مربرة باحل�سائل �ملالية لل�سنتني 

�الأخريتني 2017ـ 2018.
�لت�سريح   + �ل�سهاد�ت  �لب�سرية،  �لو�سائل  ـ  تقنية:  قدر�ت 

.CNAS لدى
بالبطاقات  مرفوقة  �العتماد�ت  قائمة  �ملادية  �لو�سائل  ـ 
جرد  وحم�سر  �ملتحرك  للعتاد  �لتاأمني  بطاقة   + �لرمادية 
�ساري  �ملتحرك  غري  للعتاد  ق�سائي  حم�سر  طرف  من  حمرر 

مفعول.

ـ �ملر�جع �ملهنية لل�سنو�ت �خلم�س �الأخرية.
�لعر�س �لتقني: ويحتوي على:

ـ �لت�سريح باالكتتاب مملوء ومم�سي وخمتوم.
ـ دفرت �ل�سروط مم�سي وخمتوم يحتوي يف �آخر �سفحته على 

عبارة ''قرئ وقبل'' مكتوبة بخط �ليد.
ـ جدول زمني لالأ�سغال مم�سي وخمتوم.

ـ مذكرة تقنية تربيرية.
�لعر�س �ملايل: ويحتوي على:

ـ ر�سالة �لتعهد مم�سية وخمتومة.
ـ جدول �الأ�سعار �لوحدوية مم�سي وخمتوم.

ـ تف�سيل كمي وتقديري مم�سي وخمتوم.
يف  �ملايل  و�لعر�س  �لتقني  و�لعر�س  �لرت�سح  ملف  يو�سع 
منها  كل  يبني  باإحكام  ومقفلة  خمتومة  منف�سلة،  �أظرفة 
ت�سمية �ملوؤ�س�سة ومرجع طلب �لعرو�س ومو�سوعها وتت�سمن 
مايل''  ''عر�س  �أو  تقني''  ''عر�س  �أو  �لرت�سح''  ''ملف  عبارة 
�ل�سيد:  �إىل  موجه  �آخر  ظرف  يف  �الأظرفة  هذه  وتو�سع   ،
باإحكام ومغفل ويحمل  �لبلدي مقفل  �ل�سعبي  �ملجل�س  رئي�س 
وتقييم  �الأظرفة  فتح  جلنة  طرف  من  �إال  يفتح  ''ال  عبارة 
دنيا  ��سرت�ط قدر�ت  مع  �ملفتوح   �لعرو�س  ـ طلب  �لعرو�س'' 

رقم: ....../2020 ـ مو�سوع طلب �لعرو�س
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الفــاي�سبـوك ينع�س تــارة املــا�سيـة بباتنـــة 

جمعية باب اخلري تطلق نداءها جلمع اأ�ساحي العيد 

الإهمال يـطال امل�سـاحـات 
اخل�سراء بباتنة

خمت�سون يحذرون من خماطر 
املكيفات الهوائية يف الوقت الراهن 

ـــوق املـــوا�ـــســـي  ـــس ــد فـــكـــرة � ــم ــت ــع وت
من�سة  تــوفــري  عــلــى  االإلــكــرتونــيــة، 
املهتمون  عليها  يعر�ص  اإلــكــرتونــيــة 
وجتار،  مربني  من  احليوانية  بالرثوة 
عر�سها  يتم  التي  املا�سية  اأنواع  جميع 
ي�ستطيع  بحيث  احلقيقي،  ال�سوق  يف 
التوا�سل مع عدد كبري من  اأي �سخ�ص 
"الفاي�سبوك"  عرب  واملوالني  التجار 

واإجراء عمليات البيع وال�سراء.
هذا واأ�سبحت ال�سفحات الفاي�سبوكية 
حيث  املــوا�ــســي،  الأ�ــســواق  بديل  كحل 
الكثري  ا�ستح�سان  العملية  هذه  القت 
متخوفون  واأنهم  خا�سة  املواطنني  من 
االأ�سبوعية  االأ�سواق  اإىل  النزول  من 
ب�سبب  بعد  تفتح  مل  والــتــي  لالأنعام 
هذه  �سهلت  فيما  كـــورونـــا،  جــائــحــة 
املبادرة على البع�ص عناء التنقل لعني 
يكونوا  ي�سرتوا  مل  واإن  حتى  املــكــان، 
على اإطالع على االأ�سعار واالأماكن التي 
تتوفر فيها موا�سي جيدة ومنا�سبة كل 

ح�سب رغبته ومدخوله.
ــص املـــوالـــني وبــائــعــي  ــا� ــم ورغـــــم ح
الزبون  ين�سحون  اأنهم  اإال  املا�سية، 
االأ�سحية  وفح�ص  التاجر  بــزيــارة 
الباعة،  ـــد  اأح حيثك�سف  بنف�سه، 
كما  مرتفعا  لي�ص  اخلـــروف  �سعر  اأن 
ال�سلع  "جميع  وقــال:  البع�ص  يــروج 
ذلك  يف  مبا  االإنرتنت،  على  االآن  تباع 
وا�سعة  �سوق  فهي  واملوا�سي،  اللحوم 

الزبائن  ــن  م الــعــديــد  يف�سله  رمبـــا 
لتوفري الوقت واجلهد"، واأكد اأنه يبيع 
االإلكرتونية  ال�سفحة  على  املوا�سي 
طوال العام، ولي�ص فقط خالل مو�سم 
خدمة  للزبون  ويتيح  االأ�سحى،  عيد 
تو�سيل االأ�سحية اإليه من خالل ر�سوم 
امل�سافة،  ح�سب  على  حتــدد  تو�سيل 
كافة  اتخاذ  على  حري�ص  اأنه  و�سدد 
خالل  وخــا�ــســة  الوقائية  الــتــدابــري 
تنقله للزبون، واأ�ساف اأنه يف حال مل 
و�سوله  عند  باخلروف  الزبون  يقتنع 
اإلغاء  اأو  التبديل  ي�ستطيع  فاإنه  له 
ي�سري�ص  "ما  قــائــال:  البيع،  عملية 
اأحمد  قــال  فيما  البحر"،  يف  احلــوت 
من عيون الع�سافري، اأن هذه الطريقة 

ب�سبب  وذلك  فقط  العام  هذا  اإنتهجها 
عملية  اأنها  فريى  املوا�سي،  �سوق  غلق 
ح�سابات  ميلكون  مــن  على  تقت�سر 
فقط، واأن كبار ال�سن يف�سلون النزول 
اإىل عني املكان، كما ت�سهل هذه املبادرة 
للمواطن االإطالع على االأ�سعار يف عدة 
مناطق وهو يف منزله، واأن يكون هناك 
بعد  النا�ص  اأرواح  حماية  بني  موازنة 
الكبري،  ال�سكل  بهذا  الفريو�ص  انت�سار 
واحلفاظ على احلد االأدنى من و�سائل 
يوم  "رزق  يعي�سون  ملن  العي�ص  ك�سب 
املا�سية  املربني وجتار  بيوم"، وخا�سة 
الذين ينتظرون االأ�سواق من االأ�سبوع 
يعينهم  اأميك�سب  لتحقيق  لالأ�سبوع، 

على قوت يومهم.

بباتنة،  اخلــري  بــاب  جمعية  اأطلقت، 
حــمــلــة خــرييــة وا�ــســعــة تــهــدف جلمع 
توزيعها  بهدف  واالأ�ساحي  التربعات 
حيث  واملــعــوزة،  الفقرية  العائالت  على 
واالإح�سان  الرب  لــذوي  نداءها  جــددت 
بهدف تقدمي يد العون ح�سب امل�ستطاع.
اجلمعية  عكفت  التي  املبادرة  وجاءت 
اإطار  يف  م�ستمر،  ب�سكل  تنظيمها  على 
مل�ساعدة  تبذلها  التي  احلثيثة  امل�ساعي 
والية  م�ستوى  على  املحتاجة  العائالت 
التربعات  حملة  جــاءت  حيث  باتنة، 
زرع  بهدف  تكافل"  "عيدنا  �سعار  حتت 
وتقدمي  والتهمي�ص  الغنب  ورفع  الب�سمة 
بكرامة  للعي�ص  ــوؤالء  ــه ل خــريي  دافـــع 
خا�سة اأن اأغلب العائالت التي �ست�ستفيد 

من هذه احلملة هي عائالت متعففة من 
االأيــتــام واالأرامــــل واملــعــوزيــن، وح�سب 
التي  املــبــادرة  فــاإن  اجلمعية،  اأعــ�ــســاء 
املح�سنني،  من  الكثري  ا�ستح�سان  لقيت 
تزامنت واالأو�ساع االجتماعية ال�سعبة 
التي تعي�سها الع�سرات من العائالت بعد 
فر�ص احلجر ال�سحي ما جعل و�سعيتهم 
مدخول  غياب  بفعل  وتتاأزم  تت�ساعف 

مادي يقيهم احلاجة.
�ساهمت  باب اخلري، قد  وكانت جمعية 
تنظيم  يف  كورونا  جائحة  بداية  منذ 
واالإن�سانية  اخلريية  املــبــادرات  عديد 
العائالت  خمتلف  لــفــائــدة  الــوا�ــســعــة 
خالل  من  الوالية،  تــراب  عرب  الفقرية 
وعينية  غــذائــيــة  مــ�ــســاعــدات  تــوزيــع 

وكذا  بــالــدم  للتربع  حــمــالت  وتنظيم 
واأقنعة  واقية  وبدالت  معقمات  توزيع 
الطبية  االأطــقــم  خمتلف  على  واقــيــة 
باملوؤ�س�سات ال�سحية على م�ستوى والية 
الفرحة  لــزرع  تطمح  حــني  يف  باتنة، 
واملتعففني  الفقراء  قلوب  يف  وال�سعادة 
عليهم  العيد  اأ�ساحي  توزيع  خالل  من 
وهو ما دفعهم الإطالق ندائهم للمح�سنني 
وفاعلي اخلري للتوا�سل معهم وتقدمي يد 

العون ح�سب االإمكانيات املتاحة.
لــلــتــوا�ــســل مــع اجلــمــعــيــة نــ�ــســع حتت 
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اخل�سراء  امل�ساحات  و�سعية  اأثــــارت، 
موؤخرا  والت�سيب  االإهــمــال  طالها  التي 
العديد  وتذمر  ا�ستياء  باتنة،  مبدينة 
من املواطنني، وهو الو�سع الذي دفع بهم 
ال�سيما  الو�سع  هذا  با�ستمرار  للتنديد 
واأن احلالة التي اآلت اإليها قد م�ست ب�سكل 
العمومية  احلــدائــق  مــن  ــدد  ع ملحوظ 
دخولها  على  طويلة  مدة  مت�سي  مل  التي 
مبا  منهم  البع�ص  ندد  اأين  اخلدمة،  حيز 
اأ�سبحت عليه بالنظر اإىل امليزانية التي 
من  النوع  هذا  مثل  لبعث  تخ�سي�سها  مت 
امل�ساريع والتي حتتاج لالهتمام واحلر�ص 
الوجه  حتــ�ــســني  بــهــدف  نظافتها  عــلــى 

اجلمايل للمدينة.
وامل�ساحات  العمومية  احلدائق  و�سهدت 
الــنــافــورات  بع�ص  فيها  مبــا  اخلــ�ــســراء 
باتنة،ت�سيبا  مدينة  بو�سط  املتواجدة 
افتقارها  بــ�ــســبــب  ــحــا  وا�ــس وتــهــمــيــ�ــســا 
من  للتخل�ص  املتابعة  وغياب  لالهتمام 
ت�سيئ  مــا  ب�سكل  بــاتــت  الــتــي  النفايات 
حر�ست  طــاملــا  الــتــي  احل�سنة  لل�سورة 

اجلهات املعنية على االلتفات اإليها وذلك 
ب�سكل دوري.

اخل�سراء  امل�ساحات  ــال  ــم االإه وطـــال 
ال�سيما  االأخرية،  االآونة  يف  خا�ص  ب�سكل 
من  عليها  لالإقبال  عزوفا  �سهدت  بعدما 
قبل املواطنني وذلك ب�سبب انت�سار عدوى 
�سقي  غياب  �ساهم  حــني  يف  كوفيد19، 
العديد منها  امل�ساحات اخل�سراء يف تلف 
و�سعها  ي�ستدعي  التي  النباتات  فيها  مبا 
للمحافظة  وامل�ستمر  ــدوري  ال االهتمام 

عليها.
االأخرية،اإ�ستياء  هذه  و�سعية  و�سكلت 
املدينة  حلاجة  نظرا  املواطنني  وتذمر 
ــات اخلــ�ــســراء على  ــاح ــس ــ� امل ــد  ــواج ــت ل
اإعتبارها متنف�ص العديد من العائالت وملا 
الأهميتها اأي�سا يف حت�سني الوجه اجلمايل 
من  العديد  اإليه  تفتقر  والــذي  للمدينة 
ف�ساء  كونها  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ــاء  االأحــي
املواطنني  من  الكثري  وا�سرتاحة  للرتفيه 
من  بها  االهــتــمــام  ح�سبهم  ماي�ستدعي 

كافة النواحي.

الهوائية مبحالت  املكيفات  اأ�سعار  عرفت، 
ملحوظا  موؤخرا،ا�ستقرارا  �سطيف  والية 
يف  وفـــرة  مــع  ال�سيف  ف�سل  حــلــول  مــنــذ 
بال�سنوات  مقارنة  العادة  غري  على  املنتوج 
الفارطة، حيث كان احل�سول على املكيفات 
يف هذا الف�سل �سعب املنال بالنظر لندرتها 
بالن�سبة  خا�سة  عليها  الطلب  واإرتــفــاع 
اأن  اإال  اجلــيــدة،  النوعية  ذات  للعالمات 
االأمور تغريت هذه ال�سنة يف ظل الو�سعية 
الوبائية املرتبطة باإنت�سار فريو�ص كورونا، 
بن�سبة  ــع  ــرتاج ي الــطــلــب  جعلت  ــي  ــت وال
املحالت  يف  املوجودة  الوفرة  بدليل  كبرية 
التجاري  بال�سوق  املكيفات  ببيع  املخت�سة 
مع  الــواليــة،  �سرق  العلمة  ببلدية  دبــي 
ت�سجيل عدم ح�سول اأي زيادة يف االأ�سعار 

مقارنة بالفرتة ال�سابقة.
ال�سحة  اأطــبــاء  حــذر  مت�سل،  �سياق  ويف 
االإ�ستعانةباملكيفات  خطر  من  العمومية 
الهوائية خالل درجات احلرارة الف�سلية، 
تقل  حيث  العمومية  االأمــاكــن  يف  خا�سة 
التباعد  تدابري  وتنعدم  الوقاية  �سروط 
االأطباء  ويرجع  والتعقيم،  االإجتماعي 
ينقل  الــهــوائــي  املكيف  كــون  اإىل  اخلطر 
ــزداد  وت العادية  الــظــروف  يف  البكترييا 
كورونا  جائحة  نعي�ص  ونحن  خطورته 

يف  القيا�سية  الـــزيـــادات  ظــل  يف  خا�سة 
اأعداد االإ�سابات خالل االأيام الفارطة.

خطورة  ال�سعيد،  خالد  الدكتور  واأكـــد 
االأمرا�ص  يخ�ص  والـــذي  اللفيف  مر�ص 
والتي  واحل�سا�سية  والتنف�سية  ال�سدرية 
تنجم عن �سوء ا�ستعمال املكيفات الهوائية 
م�سفاة  داخل  تنمو  التي  البكترييا  ب�سبب 
على  واأ�سر  كبري،  ب�سكل  وتتكاثر  املكيف 
�ـــســـرورة مــراقــبــة املــكــيــف يف الــظــروف 
البكترييا  هــذه  تفادي  اأجــل  من  العادية 
احرتام  اإىل  حتتاج  الو�سعية  اأن  ال�سيما 

اأدق يف ظل اإنت�سار فريو�ص كورونا.
خالد،  الدكتور  اأو�سح  ال�سياق،  ذات  ويف 
اأهمية تعقيم وتطهري املكيف داخل ال�سيارة 
الزجاج يف  فتح  ا�ستعماله مع �سرورة  قبل 
وهو  الواقي  بالقناع  االلتزام  مع  البداية 
وفق  البيوت  يف  املكيفات  على  ينطبق  ما 
وعدم  والوقاية  التعقيم  وتدابري  �سروط 
يف  اللفيف،  مر�ص  لتفادى  املكيف  مقابلة 
باملكيف  اال�ستعانة  خطر  من  حــذر  حني 
ــي يف املــرفــق الــعــام وخــا�ــســة يف  ــوائ ــه ال
التي  اال�ستقبال  وقاعة  الكربى  ال�ساالت 
تنعدم بها ال�سروط ال�سحية وت�سعف بها 
العدوى  �سل�سلة  ا�ستمرار  لتفادى  املراقبة 

لفريو�ص كورونا. 

مرمي.ع

بعد قر�ر�ت غلق �أ�ضو�ق �ملا�ضية..

مو��ضلة مل�ضاعيها يف م�ضاعدة �لعائالت �لفقرية و�ملعوزة 

�لو�ضعية �لتي �آلت �إليها �أثارت �إ�ضتياء �ملو�طنني

فيما عرفت �لأ�ضعار ��ضتقر�ر� على غري �لعادة 

�أطلق، �لعديد من �ملو�لني ومربي �ملو��صي �لذين ينحدرون من مناطق نريدي وعيون �لع�صافري وعني جا�صر بوالية باتنة، مبادرة فريدة من نوعها، 
وذلك بعد ظهور فريو�س كورونا �مل�صتجدوما �صاحبه من تد�عيات و�إجر�ء�ت �حرت�زية فر�صتها �لدولة حلماية �ملو�طنني من �نت�صار �لفريو�س، 

حيث �أن�صاأ جتار �ملو��صي "�صوقا �إلكرتونيا لتجارة �ملا�صية"، ليكون بديال عن �الأ�صو�ق �لتقليدية�لتي �أغلقتها �لدولة �صمن �إجر�ء�ت حماية 
�ملو�طنني من فريو�س كورونا �مل�صتجد �لذي حتول �إىل وباء عاملي.

عبد الهادي. ب 
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ح�سام. ق   

عبد الهادي. ب

حــوار
باتنة

ب�سكرة

�سطيف

والباحث  الكاتب  عن  عرفنا  منه:  البد  �ضوؤال 
حممد قويدر؟

ــــــن مــــو�لــــيــــد  ـــــــدري م ـــــــوي ــــد ق ــــم حم
1998/09/27 باحلجرية والية ورقلة، 
طالب جامعي تخ�س�س ريا�سيات بجامعة 
�لعديد  يف  وع�سو  جمعوي  نا�سط  ورقلة، 
من  و�الجتماعية  �لثقافية  �جلمعيات  من 
لوالية  �لثقافية"  "�إقر�أ  جمعية  بينها 
�خلريية"،  "�لب�سمة  وجمعية  ــة  ورقــل
ونائب رئي�س نادي "�حلجرية تقر�أ"، هاوي 
م�سرح وكذلك هاو يف �الأبحاث �لتاريخية، 
"�حلجرية بني  �أي�سا و�ساحب كتاب  كاتب 

�أح�سان �لتاريخ".

اإىل  الريا�ضيات  انتقلت من دفة  اأخربنا كيف 
بني  التوفيق  من  متكنت  وكيف  التاريخ،  دفة 

جمال تخ�ض�ضك، وجمال بحثك؟
�لريا�سيات  يف  ورغبتي  �لعلمي  تخ�س�سي 
هي ع�سق منا معي منذ مر�حلي �الأوىل يف 
�لتعليم، وميكنني �أن �أ�سيف يف هذ� �ل�سياق 
بالو�لد  و�القتد�ء  �لور�ثة  عن�سر  �أي�سا 
�لكرمي حفظه �هلل ورعاه فقد كان �أ�ستاذ 
يف  �خلــو�ــس  جتــربــة  �أمـــا  �لتخ�س�س،  يف 
�حلياة،  جتارب  نتاج  فهي  �لتاريخ  م�سمار 
�أخذ  �أن  ــد  �أري ما  فغالبا  ميويل،  هو  هــذ� 
من كل جمال جتربة وفائدة وال �أحب �أن 

�أتقيد مبجال حمدد.
وبحثي  �لتاريخ  جتربة  �أن  �أي�سا  و�أ�سيف 
نــتــيــجــة رغبتي  كـــان  بـــه،  قــمــت  ــــذي  �ل
بلدي،  وتاريخ  �أ�سلي  معرفة  يف  �ل�سديدة 
�لكتب  و�نــعــد�م  �ملعلومات  لنق�س  نظر� 
فيها  ولــدت  �لتي  �ملنطقة  تناولت  �لــذي 
�لــعــزم على  وتــرعــرعــت،  ولــذلــك عقدت 
ويكون  منطقتي  ��سم  يرفع  كتاب  �إ�سد�ر 

�ساهد� على تاريخها.

تعترب  التاريخ"  اأح�ضان  بني  "احلجرية... 
اأخربنا  والفكري،  العلمي  اإنتاجك  باكورة 

املزيد عن هذا الكتاب؟
�أن �حلجرية  �لقر�ء �الأعز�ء  �أعلم  �أن  �أود 
ــة  ــــة ورقــل ـــــر والي ـــــرة مـــن دو�ئ هـــي د�ئ
عن  يتحدث  �لكتاب  فــهــذ�  �جلــز�ئــريــة، 
ت�سحيات  وعن  �ملجيد،  وتاريخها  �ملنطقة 
و�لنفي�س  بالغايل  �سحو�  �لــذي  �لرجال 
�ال�ستدمار  من  بالدهم  حترير  �أجــل  من 
�لفرن�سي �ملغت�سب، و"�حلجرية" كانت منذ 
زمن بعيد منطقة عبور للقو�فل و�لقبائل، 
�ملثقفون  تفنن  �ملنطقة  جلــمــال  ونــظــر� 
يف  �لباحثون  ورغب  و�سفها،  يف  و�لعلماء 
��ستك�ساف عو�ملها و�سرب �أغو�رها �ل�ساحرة، 
عنها  �حلديث  عن  �لكتاب  �أل�سن  وعجزت 
�لو�سف، فهي كنز من  ومنحها كفايتها من 
�آثار  بها،  نفخر  �لتي  �جلز�ئرية  �لكنوز 
و�لعظمة،  �لفن  جت�سد  عظمى  �سحر�وية 
عا�سمة  )ورقــلــة(  ورجـــالن  قلب  ت�سكن 
�لعربية  �لقبائل  مو�طن  �أحــد  �لو�حات 
�لكربى، �إنها �حلجرية �لتي �ختلفت �ملعاين 
فيها  يقول  و�لتي  ق�سيدها،  بيت  �سرح  يف 
�لناظر �إليها من بعيد �أنها حجرة �سخرية 
�سماء �أبت �لتكلم، وتركت معاملها تتحدث 

بل�سانها.
 " �لتاريخ  �أح�سان  بني   ... �حلجرية   "
يف  ليخط  عاليا  �لقلم  ر�يـــة  ــع  رف كــتــاب 
دو�ئر  �أحــد  �ملنطقة،  هــذه  تاريخ  ح�سن 
ــاب ثــالث  ــت ــك ــمــل �ل ـــة، و�ــس ــــة ورقـــل والي
تاريخ  بالتف�سيل  فيها  تــنــاول  فــ�ــســول، 
�ملنطقة ومعاين بع�س معاملها، وو�سع �أزمنة 

وقــدوم  �لتاأ�سي�س،  كزمن  فيها  للتحدث 
فيها  عمر  �أوالد  �سعيد  قبيلة  و��ستوطان 
زمن �ال�ستعمار، �أما �لف�سل �لثاين فقد كان 
يل فيه حديث عن قبيلة �سعيد �أوالد عمر 
�لهاللية،  رياح  و�ن�سطارها عن قبيلة بني 
و�نت�سارها  �الأخـــرية  هــذه  �إىل  و�لتطرق 
�أما  �لف�سل �لثالث فقد  عرب ربوع �لوطن، 
كان حتت عنو�ن "رجال �سدقو� " عرفانا 
�ملجاهدين  من  �ملنطقة  �أبناء  من  لبع�س 
�أجل  من  �جل�سام  بت�سحياتهم  و�ل�سهد�ء 

�لوطن �لغايل.

جمع  يف  عليها  اعتمدت  التي  امل�ضادر  هي  ما 
معلوماتك حول تاريخ املنطقة؟

يف  عليها  �عتمدت  عديدة  م�سادر  هنالك 
بينها  من  �ملنطقة  حــول  �ملعلومات  جمع 
للرحالة  ــاب  ــت وك خــلــدون،  البـــن  كــتــاب 
�عتمدت  كما  �لعيا�سي،  نا�سر  �ملغربي 
�ساحب  ـــوز�ن  �ل ح�سن  خمطوطات  على 
�إىل كتاب  �إ�سافة  �فريقيا"،  "و�سف  كتاب 
در��سات و�أبحاث يف تاريخ �جلز�ئر لنا�سر 
�الأر�سيف  مــن  وبع�س  �سعيدوين،  �لــديــن 
�لفرن�سي �لذي ��ستعملته يف �لتزود ب�سور 

قدمية للمنطقة.

النا�ش  مــن  جتــاوبــا  وجـــدت  ــدى  م اأي  اإىل 
بتوثيق  اخلا�ضة  باملعلومات  تــزويــدك  يف 
املنطقة؟ وهل كان للإنرتنت دور يف تزويدك 

باملعلومات اأي�ضا؟
تزويدي  يف  قليال  كــان  �لــنــا�ــس  جتـــاوب 
ملاذ�؟  �أعرف  ال  �ملنطقة،  حول  باملعلومات 
�أو  �ملعلومة،  �حتكار  يف  �لرغبة  هو  رمبــا 
ذلك  ومــن  �أجهلها،  �أخـــرى  الأ�سباب  رمبــا 
�ملهمة  �ملعلومات،  جمع  يف  �سعوبة  وجدت 
�ل�سنة  حو�يل  لوحدها  مني  �أخــذت  �لتي 
و�لن�سف، و�أما فيما يتعلق باالإنرتنت فقد 
�قت�سر دورها على منحي �سور� من �ملو�قع 

و�الأر�سيفات �لفرن�سية.

ما هو �ضبب حبك و�ضغفك بالتاريخ؟
ملنطقتي،  حبي  مــن  نــابــع  للتاريخ  حبي 
ورغــبــتــي يف تــقــدمي �الأفــ�ــســل لــهــا، وقد 
ــذي  وفــقــت يف �إ�ـــســـد�ر هـــذ� �لــكــتــاب �ل
�ساهد� على جذور  ليبقى  ��سمها،  يحمل 
�لد�ئم  وتطلعها  كفاحها  �ملنطقة،  هذه 
للتطور و�الزدهار، كما ي�سعدين كثري� �أن 

هذ� �لعمل �سيبقى لالأجيال �لقادمة �لتي 
منبت  على  غيورة  بدورها  تكون  �أن  �آمل 

ر�أ�سها، و�لقادم �أف�سل �إن �ساء �هلل.

يف  كانت  والعلمي  الفكري  اإنتاجك  باكورة 
اأ�ضناف  يف  �ضنجدك  هــل  الــتــاريــخ،  حقل 

العلمية والفكرية ورمبا  البحوث  اأخرى من 
املوؤلفات االأدبية اأي�ضا؟

�أحب  �أنــا  �سالفا  قلت  كما  بالطبع  نعم 
وبالطبع  وردة،  حديقة  كل  من  �أخــذ 
�ــســتــكــون يل جتــــارب �أخـــــرى قــادمــة 

من  �لــعــديــد  يف  �لــعــاجــل  �لــقــريــب  يف 
�ملجاالت.

املثقف  دار  مع  كتابك  اإ�ضدار  يف  تعاملت   
اجلزائرية  الن�ضر  دور  دور  تقيم  كيف  للن�ضر؟ 
يف دعم الكاتب وتقدمي الت�ضهيلت له الإ�ضدار 

خمطوطاته من خلل جتربتك االأوىل؟
�ملثقف  د�ر  مع  �لتعامل  �سرف  يل  كان  نعم 
وح�سن  ت�سهيالت  تلقيت  حيث  بباتنة 
هنا  ومن  �لــد�ر،  على  �لقائمني  من  معاملة 
��ستغل �لفر�سة لتقدمي �لتحية لالأ�ستاذة 
يتعلق  فيما  �أما  من�سوري،  �سمرية  �ملديرة 

بدور �لن�سر �جلز�ئرية جند لهذه �الأخرية 
النت�سار  �أي�سا  مــوز�ي  وهذ�  رهيبا  �نت�سار 
�لفكرية  �ل�ساحة  يف  �الأدبــيــة  ـــالم  �الأق
بع�س  جعل  �النت�سار  وهـــذ�  و�الأدبـــيـــة، 
�ل�سطح،  على  تطفو  �ل�سغرية  �ل�سليبات 
�أ�سبه  �أ�سبحت  �لن�سر  عملية  �أن  خا�سة 
لد�ر  بالن�سبة  مربحة  جتارية  ب�سفقة 
�ملحتوى  بجودة  تهتم  تعد  مل  �لتي  �لن�سر 
ن�سر  من  �ملالية  بالعائد�ت  �هتمامها  قدر 
�مل�ستوى  على  قطعا  يوؤثر  وهــذ�  �لكتاب، 
�لعلمي و�لثقايف للمنتوجات �لفكرية �لتي 

يتم طرحها يف �ل�سوق.
كذلك هنالك حو�دث غري م�ستحبة وقعت 
للكثري من �لكتاب و�ملوؤلفني �لذين تعر�سو� 
وحتى  خمطوطاتهم،  �سرقة  �إىل  لالأ�سف 
�أمر  وهــذ�  �لبيع،  من  �ملالية  م�ستحقاتهم 

جد موؤ�سف.

امل�ضتقبلية،  قويدري  حممد  م�ضاريع  ماهي 
يف  خا�ضة  طموحاته  حدود  ت�ضل  اأين  واإىل 

حقل الكتابة والتاأريخ؟
م�ساريعي �لقادمة �إن �ساء �هلل هي تاأليف 
�الن�سان  مــو�ــســوع  يــتــنــاول  �آخـــر  كــتــاب 
�لتاأريخ  مبجال  يتعلق  فيما  �أما  و�ملجتمع، 
�ساأتركه  �لـــذي  �جلــديــد  مني  �نــتــظــرو� 

مفاجاأة لكم.

رقية. ل

هو و�حد من نخبة �ل�صباب �جلز�ئري، �بن �جلنوب �لز�خر باملثقفني و�ملوهوبني �لذين يطمحون لتغيري وجه حا�صرهم وياأملون 
يف م�صتقبل ز�هر ملنطقتهم، تخ�ص�صه �لعلمي مل يثني عزميته على ��صتك�صاف م�صقط ر�أ�صه "�حلجرية" �لتي تقع يف والية ورقلة 
عا�صمة �لو�حات، فر�ح يقرع �أبو�ب �لتاريخ ليعرث على كنوز دفينة يف �أعماق �ل�صحر�ء �لذهبية، �إنه �لكاتب و�لباحث يف �لتاريخ 

حممد قويدر �لذي ي�صتنطق �ل�صخر ليربز معامل �جلمال.

ي�ضتك�ضف  متحر  وباحث  قويدر" كاتب  "حممد 
التاريخ �ضيفرة  فك  "احلجرية" عرب 

التحريرية" عنوان  الثورية  "الرموز 
م�ضابقة تاريخية مبدينة راأ�س العيون

امل�ضرح اجلهوي ب�ضكرة يعر�س م�ضرحيتي 
لوؤلوؤ" افرتا�ضيا " و"القطة  "النخلة 

تكرمي ال�ضاعر "كمال روابح" وعرو�س 
ملحمية وتاريخية منوعة 

�الحتفاالت  �إطــار  يف  �لعيون  ر�أ�ــس  بلدية  نظمت 
�ال�ستقالل  لعيدي   58 �ل�سنوية  للذكرى  �ملخلدة 
ر�أ�س  مدينة  تخ�س  تاريخية  م�سابقة  و�ل�سباب 
�لثورة  �إبــان  ومعاركها  �لثورية  ورموزها  �لعيون 
من  جمموعة  �لبلدية  �سطرت  حيث  �لتحريرية، 
�أهم  على  وعرفتهم  �ملت�سابقني  لفائدة  �لقر�ء�ت 

�الأعمال �لتي يجب �إجنازها وحت�سريها.
تقدمي  �لثقافية  �لتاريخية  �مل�سابقة  وت�سمنت 
�لعيون  ر�أ�ــس  منطقة  �سهد�ء  حول  تاريخي  عمل 

�لثانوي،  �لطور  لتالميذ  �لعمل  هذ�  خ�س�س  حيث 
�إىل جانب  �أعمال �أخرى من ر�سم وق�سائد �سعرية 
للطور  خ�س�ست  �لــذكــرى  حــول  ثورية  وخــو�طــر 
�البتد�ئي، حيث مت دعوة �الأولياء لتمكني �أبنائهم 
�لتي  �مل�سابقات  هذه  يف  �مل�ساركة  على  وحتفيزهم 

تزرع حب �لوطن يف قلوبهم.
�سهاد�ت  �لعيون  ر�أ�ــس  بلدية  خ�س�ست  وقد  هذ�   
يف  للفائزين  �سلمت  قيمة  وجــو�ئــز  تقديرية 

�مل�سابقة.

مع  تز�منا  ب�سكرة  بوالية  �جلهوي  �مل�سرح  بــادر 
على  و�ل�سباب  �ال�ستقالل  لعيدي  �ملزدوج  �لذكرى 
"�لقطة  "�لنخلة" و  �مل�سرحيني  �لعر�سيني  تقدمي 
كانت  حيث  �مل�سائية،  �لفرتة  يف  �فرت��سيا،  لوؤلوؤ" 
�لعمليني،  متابعة  �مل�سرح  لع�ساق  �ملو�تية  �لفر�سة 
باحتفالية  خا�س  ثري  برنامج  تقدمي  جانب  �إىل 
�لوجوه  ــر�ر  غ على  و�ل�سباب  �ال�ستقالل  عيدي 
على  ب�سكرة  �لركح  ف�ساء  يعكف  �لتي  �ل�سينمائية 

تقدميها، وم�سابقات خا�سة باالأطفال.
ملخرجه  "�لنخلة"  �مل�سرحي  �لــعــر�ــس  ويـــروي 
�ل�سياحة  على  �حلفاظ  �سرورة  جقاطي  عي�سى 
بعرو�س �لزيبان وت�سليط �ل�سوء على �ل�سر�ع حول 
�للتني  �ل�سخ�سيتني  خالل  من  و�ملعا�سرة  �الأ�سالة 
ج�سدتا ذلك، بزو�ج نخلة بالعقبي، حيث تتو�ىل 
�ز�لة  على  �ل�سركات  �حدى  وتعمد  �الأحد�ث 
�أحد �الأحياء �لعتيقة بوالية ب�سكرة، و�لتي 
�ل�سياحة  موث  يهدد  حقيقيا  خطر�  ت�سكل 

�حلي،  من  �جلميع  يفر  حيث  بها،  �لثقايف  و�ملوروث 
ويبقى حنجوبة "�ملجنون" �لوحيد يف �حلي �لذي 
مات  �لذي  بابنه  تذكره  الأنها  �لنخلة  عن  يد�فع 
حتت  �الأنقا�س ومل ي�ستطع �نقاذه، وحتى يرد خري 
هذه �لنخلة �لتي كان يحتمي بها د�ئما، �أين متيزت 
�لو�قعية  �لطبيعة  �ملدر�سة  مبحاكاة  �أحد�ثها 

وبطابع كوميدي.
"لوؤلوؤ"  �ملوجهة  م�سرحية  �أحــد�ث  تــدور  حني  يف 
من  ب�سكرة،  �جلهوي  �مل�سرح  �نتاج  ومن  لالأطفال 
زيد  بن  �لكامل  حممد  و�لــرو�ئــي  �لكاتب  تاأليف 
يهديه  يتيم  طفل  حــول  تون�سي،  يا�سني  ــر�ج  و�خ
�سيخ كبري متجول ي�سوق عربة حمملة باحليو�نات 
قطة حتمل جر�سا ذهبيا، ويطلب منه �العتناء بها 
ب�سرقة  �ملحتالني  بع�س  ويقوم  عليها،  و�حلفاظ 
ولكن  �لــذهــبــي،  جر�سها  �أخـــذ  وحمــاولــة  �لقطة 
يف  بهم  ويــرمــى  �أمــرهــم  يك�سف  �ملــطــاف  نهاية  يف 

�ل�سجن.

�الحتفالية  �لــنــ�ــســاطــات  تــنــوعــت 
�ال�ستقالل  لعيدي   58 ـــ  �ل بالذكرى 

ــاب بـــواليـــة �ــســطــيــف مـــن خــالل  ــب ــس ــ� و�ل
�لتاريخية  �لن�ساطات  مــن  جمموعة 

مت  كما  تنظيمها،  مت  �لتي  و�لثقافية 
"كمال  �ل�ساعر  �ملنا�سبة تكرمي  بذ�ت 

�لثقافة  مديرية  ــرف  ط مــن  رو�بح" 
بحي  �لعائلي  بيته  يف  وزيارته  للوالية 

"بيالر" مبدينة �سطيف حيث كانت �لفر�سة 
مو�تية الطمئنان على �سحته يف ظل معاناته 
من بع�س �ملتاعب �ل�سحية يف �الآونة �الأخرية.

ونظمت د�ر �لثقافة هو�ري بومدين مبدينة �سطيف 
�سريط  عر�س  مع  �لتاريخية  لل�سور  �فرت��سي  معر�س 
تقدمي  مت  كما  �جلز�ئري"،  "�ملفاو�س  بعنو�ن  وثائقي 
�ملنا�سبة  بهذه  �لثورية  و�ملالحم  �لعر�س  من  جمموعة 
على غر�ر ملحمة "�سم�س �لباردة" للمخرج نبيل بن �سكة 
و�ل�سياحة،  للثقافة  عامر  �لثقافية  �لتعاونية  و�إنتاج 
للتعاونية  بوزيد"  �سعال  "كلنا  بعنو�ن  ــر  �آخ وعــر�ــس 
ت�سليم  �ملنا�سبة  بــذ�ت  �أي�سا  مت  كما  �لقلعة،  �لثقافية 
�الفرت��سية،  �مل�سابقات  خمتلف  يف  للفائزين  �جلو�ئز 
ومت  �سكناهم،  مبقر  �لفائزين  �الأطفال  تكرمي  مت  حيث 
"ح�سان  �مل�سرحي  �ل�سهيد  با�سم  خا�سة  جد�رية  �إجنــاز 

بلكريد".
ب�سطيف  لالأثار  �لوطني  �لعمومي  �ملتحف  ونظم  هذ� 
معر�س �فرت��سي حول �أول متحف بني يف �جلز�ئر بعد 
�ال�ستقالل وهو متحف �سطيف يف �لفرتة من 1985 
�فرت��سي  معر�س  تنظيم  عــن  ف�سال   ،2020 �إىل 
ملنطقة  و�الأثـــري  و�لتاريخي  �لبيد�غوجي  للم�سار 

و�ملوؤطر  و2018   2017 �سنتي  �سطيف 
و�ملتحف  �لثقافة  مديرية  طرف  من 

�لعمومي �لوطني ب�سطيف.
مديرية  نــظــمــت  جــانــبــهــا  ـــن  وم
و�الأوقـــاف  �لدينية  �لــ�ــســوؤون 
تاريخية  ندوة  �سطيف  لوالية 
�حــتــفــاال بــهــذه �ملــنــا�ــســبــة من 
دينيات  ومر�سد�ت  �أئمة  تاأطري 
ــس جمـــاهـــدي �لــــواليــــة من  ــ� ــع وب
من  �مل�ستقاة  بــالــعــرب  �لــتــذكــري  �أجـــل 
ل�سهد�ئنا  �لوفاء  وكيفية  �لذكرى  هذه 

�الأبر�ر. 
ويف ذ�ت �ل�سياق نظمت د�ر �لثقافة مبارك �مليلي بوالية 
من  باملنا�سبة،  مبنا�سبة  �حتفالية  �أن�سطة  عــدة  ميلة 
منا�سبة  حــول  �سعرية  ق�سيدة  �أح�سن  م�سابقة  خــالل 
 18 عــن  �سنهم  يقل  �لــذيــن  لــالأطــفــال  �ال�ستقالل  عيد 
تنظيم  مت  كما  خمت�سة،  جلنة  �إ�سر�ف  حتت  وهذ�  �سنة 
�أما  �جلز�ئر،  �سهد�ء  من  ل�سهيد  بورتري  لر�سم  م�سابقة 
�مل�سابقة �لثالثة �ملنظمة بهذه �ملنا�سبة فتمثلت يف �أح�سن 
ق�سيدة �سعرية حول عيد �ال�ستقالل، على �أن يتم تكرمي 
تقييم  بعد  الحق  وقت  يف  �مل�سابقات  هذه  يف  �لفائزين 

�الأعمال �مل�ساركة. 
كما مت عر�س مد�خالت و�سهاد�ت لبع�س �ملجاهدين حول 
�ملنا�سبة على غر�ر مد�خلة من تقدمي �الأ�ستاذ بوعروج 
�لدولة  وبناء  �لتامة  �ل�سيادة  حتقيق  حول  نور�لدين 
�ملعا�سرة ف�سال عن تنظيم معر�س �فرت��سي "لوحات من 
وحي �لثورة" ناهيك عن عر�س �أفالم تاريخية وثورية. 
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ثقافة

ــــان جــــاب �هلل حـــــو�ر: �مي
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ب�سكرة

�سطيف

والباحث  الكاتب  عن  عرفنا  منه:  البد  �ضوؤال 
حممد قويدر؟

ــــــن مــــو�لــــيــــد  ـــــــدري م ـــــــوي ــــد ق ــــم حم
1998/09/27 باحلجرية والية ورقلة، 
طالب جامعي تخ�س�س ريا�سيات بجامعة 
�لعديد  يف  وع�سو  جمعوي  نا�سط  ورقلة، 
من  و�الجتماعية  �لثقافية  �جلمعيات  من 
لوالية  �لثقافية"  "�إقر�أ  جمعية  بينها 
�خلريية"،  "�لب�سمة  وجمعية  ــة  ورقــل
"، هاوي  ونائب رئي�س نادي "�حلجرية تقر�أ
م�سرح وكذلك هاو يف �الأبحاث �لتاريخية، 
"�حلجرية بني  �أي�سا و�ساحب كتاب  كاتب 

�أح�سان �لتاريخ".

اإىل  الريا�ضيات  انتقلت من دفة  اأخربنا كيف 
بني  التوفيق  من  متكنت  وكيف  التاريخ،  دفة 

جمال تخ�ض�ضك، وجمال بحثك؟
�لريا�سيات  يف  ورغبتي  �لعلمي  تخ�س�سي 
هي ع�سق منا معي منذ مر�حلي �الأوىل يف 
�لتعليم، وميكنني �أن �أ�سيف يف هذ� �ل�سياق 
بالو�لد  و�القتد�ء  �لور�ثة  عن�سر  �أي�سا 
�لكرمي حفظه �هلل ورعاه فقد كان �أ�ستاذ 
يف  �خلــو�ــس  جتــربــة  �أمـــا  �لتخ�س�س،  يف 
�حلياة،  جتارب  نتاج  فهي  �لتاريخ  م�سمار 
�أخذ  �أن  ــد  �أري ما  فغالبا  ميويل،  هو  هــذ� 
من كل جمال جتربة وفائدة وال �أحب �أن 

�أتقيد مبجال حمدد.
وبحثي  �لتاريخ  جتربة  �أن  �أي�سا  و�أ�سيف 
نــتــيــجــة رغبتي  كـــان  بـــه،  قــمــت  ــــذي  �ل
بلدي،  وتاريخ  �أ�سلي  معرفة  يف  �ل�سديدة 
�لكتب  و�نــعــد�م  �ملعلومات  لنق�س  نظر� 
فيها  ولــدت  �لتي  �ملنطقة  تناولت  �لــذي 
�لــعــزم على  وتــرعــرعــت،  ولــذلــك عقدت 
ويكون  منطقتي  ��سم  يرفع  كتاب  �إ�سد�ر 

�ساهد� على تاريخها.

تعترب  التاريخ"  اأح�ضان  بني  "احلجرية... 
اأخربنا  والفكري،  العلمي  اإنتاجك  باكورة 

املزيد عن هذا الكتاب؟
�أن �حلجرية  �لقر�ء �الأعز�ء  �أعلم  �أن  �أود 
ــة  ــــة ورقــل ـــــر والي ـــــرة مـــن دو�ئ هـــي د�ئ
عن  يتحدث  �لكتاب  فــهــذ�  �جلــز�ئــريــة، 
ت�سحيات  وعن  �ملجيد،  وتاريخها  �ملنطقة 
و�لنفي�س  بالغايل  �سحو�  �لــذي  �لرجال 
�ال�ستدمار  من  بالدهم  حترير  �أجــل  من 
�لفرن�سي �ملغت�سب، و"�حلجرية" كانت منذ 
زمن بعيد منطقة عبور للقو�فل و�لقبائل، 
�ملثقفون  تفنن  �ملنطقة  جلــمــال  ونــظــر� 
يف  �لباحثون  ورغب  و�سفها،  يف  و�لعلماء 
��ستك�ساف عو�ملها و�سرب �أغو�رها �ل�ساحرة، 
عنها  �حلديث  عن  �لكتاب  �أل�سن  وعجزت 
�لو�سف، فهي كنز من  ومنحها كفايتها من 
�آثار  بها،  نفخر  �لتي  �جلز�ئرية  �لكنوز 
و�لعظمة،  �لفن  جت�سد  عظمى  �سحر�وية 
عا�سمة  )ورقــلــة(  ورجـــالن  قلب  ت�سكن 
�لعربية  �لقبائل  مو�طن  �أحــد  �لو�حات 
�لكربى، �إنها �حلجرية �لتي �ختلفت �ملعاين 
فيها  يقول  و�لتي  ق�سيدها،  بيت  �سرح  يف 
�لناظر �إليها من بعيد �أنها حجرة �سخرية 
�سماء �أبت �لتكلم، وتركت معاملها تتحدث 

بل�سانها.
 " �لتاريخ  �أح�سان  بني   ... �حلجرية   "
يف  ليخط  عاليا  �لقلم  ر�يـــة  ــع  رف كــتــاب 
دو�ئر  �أحــد  �ملنطقة،  هــذه  تاريخ  ح�سن 
ــاب ثــالث  ــت ــك ــمــل �ل ـــة، و�ــس ــــة ورقـــل والي
تاريخ  بالتف�سيل  فيها  تــنــاول  فــ�ــســول، 
�ملنطقة ومعاين بع�س معاملها، وو�سع �أزمنة 

وقــدوم  �لتاأ�سي�س،  كزمن  فيها  للتحدث 
فيها  عمر  �أوالد  �سعيد  قبيلة  و��ستوطان 
زمن �ال�ستعمار، �أما �لف�سل �لثاين فقد كان 
يل فيه حديث عن قبيلة �سعيد �أوالد عمر 
�لهاللية،  رياح  و�ن�سطارها عن قبيلة بني 
و�نت�سارها  �الأخـــرية  هــذه  �إىل  و�لتطرق 
�أما  �لف�سل �لثالث فقد  عرب ربوع �لوطن، 
كان حتت عنو�ن "رجال �سدقو� " عرفانا 
�ملجاهدين  من  �ملنطقة  �أبناء  من  لبع�س 
�أجل  من  �جل�سام  بت�سحياتهم  و�ل�سهد�ء 

�لوطن �لغايل.

جمع  يف  عليها  اعتمدت  التي  امل�ضادر  هي  ما 
معلوماتك حول تاريخ املنطقة؟

يف  عليها  �عتمدت  عديدة  م�سادر  هنالك 
بينها  من  �ملنطقة  حــول  �ملعلومات  جمع 
للرحالة  ــاب  ــت وك خــلــدون،  البـــن  كــتــاب 
�عتمدت  كما  �لعيا�سي،  نا�سر  �ملغربي 
�ساحب  ـــوز�ن  �ل ح�سن  خمطوطات  على 
�إىل كتاب  �إ�سافة  �فريقيا"،  "و�سف  كتاب 
در��سات و�أبحاث يف تاريخ �جلز�ئر لنا�سر 
�الأر�سيف  مــن  وبع�س  �سعيدوين،  �لــديــن 
�لفرن�سي �لذي ��ستعملته يف �لتزود ب�سور 

قدمية للمنطقة.

النا�ش  مــن  جتــاوبــا  وجـــدت  ــدى  م اأي  اإىل 
بتوثيق  اخلا�ضة  باملعلومات  تــزويــدك  يف 
املنطقة؟ وهل كان للإنرتنت دور يف تزويدك 

باملعلومات اأي�ضا؟
تزويدي  يف  قليال  كــان  �لــنــا�ــس  جتـــاوب 
ملاذ�؟  �أعرف  ال  �ملنطقة،  حول  باملعلومات 
�أو  �ملعلومة،  �حتكار  يف  �لرغبة  هو  رمبــا 
ذلك  ومــن  �أجهلها،  �أخـــرى  الأ�سباب  رمبــا 
�ملهمة  �ملعلومات،  جمع  يف  �سعوبة  وجدت 
�ل�سنة  حو�يل  لوحدها  مني  �أخــذت  �لتي 
و�لن�سف، و�أما فيما يتعلق باالإنرتنت فقد 
�قت�سر دورها على منحي �سور� من �ملو�قع 

و�الأر�سيفات �لفرن�سية.

ما هو �ضبب حبك و�ضغفك بالتاريخ؟
ملنطقتي،  حبي  مــن  نــابــع  للتاريخ  حبي 
ورغــبــتــي يف تــقــدمي �الأفــ�ــســل لــهــا، وقد 
ــذي  وفــقــت يف �إ�ـــســـد�ر هـــذ� �لــكــتــاب �ل
�ساهد� على جذور  ليبقى  ��سمها،  يحمل 
�لد�ئم  وتطلعها  كفاحها  �ملنطقة،  هذه 
للتطور و�الزدهار، كما ي�سعدين كثري� �أن 

هذ� �لعمل �سيبقى لالأجيال �لقادمة �لتي 
منبت  على  غيورة  بدورها  تكون  �أن  �آمل 

ر�أ�سها، و�لقادم �أف�سل �إن �ساء �هلل.

يف  كانت  والعلمي  الفكري  اإنتاجك  باكورة 
اأ�ضناف  يف  �ضنجدك  هــل  الــتــاريــخ،  حقل 

العلمية والفكرية ورمبا  البحوث  اأخرى من 
املوؤلفات االأدبية اأي�ضا؟

�أحب  �أنــا  �سالفا  قلت  كما  بالطبع  نعم 
وبالطبع  وردة،  حديقة  كل  من  �أخــذ 
�ــســتــكــون يل جتــــارب �أخـــــرى قــادمــة 

من  �لــعــديــد  يف  �لــعــاجــل  �لــقــريــب  يف 
�ملجاالت.

املثقف  دار  مع  كتابك  اإ�ضدار  يف  تعاملت   
اجلزائرية  الن�ضر  دور  دور  تقيم  كيف  للن�ضر؟ 
يف دعم الكاتب وتقدمي الت�ضهيلت له الإ�ضدار 

خمطوطاته من خلل جتربتك االأوىل؟
�ملثقف  د�ر  مع  �لتعامل  �سرف  يل  كان  نعم 
وح�سن  ت�سهيالت  تلقيت  حيث  بباتنة 
هنا  ومن  �لــد�ر،  على  �لقائمني  من  معاملة 
��ستغل �لفر�سة لتقدمي �لتحية لالأ�ستاذة 
يتعلق  فيما  �أما  من�سوري،  �سمرية  �ملديرة 

بدور �لن�سر �جلز�ئرية جند لهذه �الأخرية 
النت�سار  �أي�سا  مــوز�ي  وهذ�  رهيبا  �نت�سار 
�لفكرية  �ل�ساحة  يف  �الأدبــيــة  ـــالم  �الأق
بع�س  جعل  �النت�سار  وهـــذ�  و�الأدبـــيـــة، 
�ل�سطح،  على  تطفو  �ل�سغرية  �ل�سليبات 
�أ�سبه  �أ�سبحت  �لن�سر  عملية  �أن  خا�سة 
لد�ر  بالن�سبة  مربحة  جتارية  ب�سفقة 
�ملحتوى  بجودة  تهتم  تعد  مل  �لتي  �لن�سر 
ن�سر  من  �ملالية  بالعائد�ت  �هتمامها  قدر 
�مل�ستوى  على  قطعا  يوؤثر  وهــذ�  �لكتاب، 
�لعلمي و�لثقايف للمنتوجات �لفكرية �لتي 

يتم طرحها يف �ل�سوق.
كذلك هنالك حو�دث غري م�ستحبة وقعت 
للكثري من �لكتاب و�ملوؤلفني �لذين تعر�سو� 
وحتى  خمطوطاتهم،  �سرقة  �إىل  لالأ�سف 
�أمر  وهــذ�  �لبيع،  من  �ملالية  م�ستحقاتهم 

جد موؤ�سف.

امل�ضتقبلية،  قويدري  حممد  م�ضاريع  ماهي 
يف  خا�ضة  طموحاته  حدود  ت�ضل  اأين  واإىل 

حقل الكتابة والتاأريخ؟
م�ساريعي �لقادمة �إن �ساء �هلل هي تاأليف 
�الن�سان  مــو�ــســوع  يــتــنــاول  �آخـــر  كــتــاب 
�لتاأريخ  مبجال  يتعلق  فيما  �أما  و�ملجتمع، 
�ساأتركه  �لـــذي  �جلــديــد  مني  �نــتــظــرو� 

مفاجاأة لكم.

رقية. ل

هو و�حد من نخبة �ل�صباب �جلز�ئري، �بن �جلنوب �لز�خر باملثقفني و�ملوهوبني �لذين يطمحون لتغيري وجه حا�صرهم وياأملون 
يف م�صتقبل ز�هر ملنطقتهم، تخ�ص�صه �لعلمي مل يثني عزميته على ��صتك�صاف م�صقط ر�أ�صه "�حلجرية" �لتي تقع يف والية ورقلة 
عا�صمة �لو�حات، فر�ح يقرع �أبو�ب �لتاريخ ليعرث على كنوز دفينة يف �أعماق �ل�صحر�ء �لذهبية، �إنه �لكاتب و�لباحث يف �لتاريخ 

حممد قويدر �لذي ي�صتنطق �ل�صخر ليربز معامل �جلمال.

ي�ضتك�ضف  متحر  وباحث  قويدر" كاتب  "حممد 
التاريخ �ضيفرة  فك  "احلجرية" عرب 

التحريرية" عنوان  الثورية  "الرموز 
م�ضابقة تاريخية مبدينة راأ�س العيون

امل�ضرح اجلهوي ب�ضكرة يعر�س م�ضرحيتي 
لوؤلوؤ" افرتا�ضيا " و"القطة  "النخلة 

تكرمي ال�ضاعر "كمال روابح" وعرو�س 
ملحمية وتاريخية منوعة 

�الحتفاالت  �إطــار  يف  �لعيون  ر�أ�ــس  بلدية  نظمت 
�ال�ستقالل  لعيدي   58 �ل�سنوية  للذكرى  �ملخلدة 
ر�أ�س  مدينة  تخ�س  تاريخية  م�سابقة  و�ل�سباب 
�لثورة  �إبــان  ومعاركها  �لثورية  ورموزها  �لعيون 
من  جمموعة  �لبلدية  �سطرت  حيث  �لتحريرية، 
�أهم  على  وعرفتهم  �ملت�سابقني  لفائدة  �لقر�ء�ت 

�الأعمال �لتي يجب �إجنازها وحت�سريها.
تقدمي  �لثقافية  �لتاريخية  �مل�سابقة  وت�سمنت 
�لعيون  ر�أ�ــس  منطقة  �سهد�ء  حول  تاريخي  عمل 

�لثانوي،  �لطور  لتالميذ  �لعمل  هذ�  خ�س�س  حيث 
�إىل جانب  �أعمال �أخرى من ر�سم وق�سائد �سعرية 
للطور  خ�س�ست  �لــذكــرى  حــول  ثورية  وخــو�طــر 
�البتد�ئي، حيث مت دعوة �الأولياء لتمكني �أبنائهم 
�لتي  �مل�سابقات  هذه  يف  �مل�ساركة  على  وحتفيزهم 

تزرع حب �لوطن يف قلوبهم.
�سهاد�ت  �لعيون  ر�أ�ــس  بلدية  خ�س�ست  وقد  هذ�   
يف  للفائزين  �سلمت  قيمة  وجــو�ئــز  تقديرية 

�مل�سابقة.

مع  تز�منا  ب�سكرة  بوالية  �جلهوي  �مل�سرح  بــادر 
على  و�ل�سباب  �ال�ستقالل  لعيدي  �ملزدوج  �لذكرى 
"�لقطة  "�لنخلة" و  �مل�سرحيني  �لعر�سيني  تقدمي 
كانت  حيث  �مل�سائية،  �لفرتة  يف  �فرت��سيا،  لوؤلوؤ" 
�لعمليني،  متابعة  �مل�سرح  لع�ساق  �ملو�تية  �لفر�سة 
باحتفالية  خا�س  ثري  برنامج  تقدمي  جانب  �إىل 
�لوجوه  ــر�ر  غ على  و�ل�سباب  �ال�ستقالل  عيدي 
على  ب�سكرة  �لركح  ف�ساء  يعكف  �لتي  �ل�سينمائية 

تقدميها، وم�سابقات خا�سة باالأطفال.
ملخرجه  "�لنخلة"  �مل�سرحي  �لــعــر�ــس  ويـــروي 
�ل�سياحة  على  �حلفاظ  �سرورة  جقاطي  عي�سى 
بعرو�س �لزيبان وت�سليط �ل�سوء على �ل�سر�ع حول 
�للتني  �ل�سخ�سيتني  خالل  من  و�ملعا�سرة  �الأ�سالة 
ج�سدتا ذلك، بزو�ج نخلة بالعقبي، حيث تتو�ىل 
�ز�لة  على  �ل�سركات  �حدى  وتعمد  �الأحد�ث 
�أحد �الأحياء �لعتيقة بوالية ب�سكرة، و�لتي 
�ل�سياحة  موث  يهدد  حقيقيا  خطر�  ت�سكل 

�حلي،  من  �جلميع  يفر  حيث  بها،  �لثقايف  و�ملوروث 
ويبقى حنجوبة "�ملجنون" �لوحيد يف �حلي �لذي 
مات  �لذي  بابنه  تذكره  الأنها  �لنخلة  عن  يد�فع 
حتت  �الأنقا�س ومل ي�ستطع �نقاذه، وحتى يرد خري 
هذه �لنخلة �لتي كان يحتمي بها د�ئما، �أين متيزت 
�لو�قعية  �لطبيعة  �ملدر�سة  مبحاكاة  �أحد�ثها 

وبطابع كوميدي.
"لوؤلوؤ"  �ملوجهة  م�سرحية  �أحــد�ث  تــدور  حني  يف 
من  ب�سكرة،  �جلهوي  �مل�سرح  �نتاج  ومن  لالأطفال 
زيد  بن  �لكامل  حممد  و�لــرو�ئــي  �لكاتب  تاأليف 
يهديه  يتيم  طفل  حــول  تون�سي،  يا�سني  ــر�ج  و�خ
�سيخ كبري متجول ي�سوق عربة حمملة باحليو�نات 
قطة حتمل جر�سا ذهبيا، ويطلب منه �العتناء بها 
ب�سرقة  �ملحتالني  بع�س  ويقوم  عليها،  و�حلفاظ 
ولكن  �لــذهــبــي،  جر�سها  �أخـــذ  وحمــاولــة  �لقطة 
يف  بهم  ويــرمــى  �أمــرهــم  يك�سف  �ملــطــاف  نهاية  يف 

�ل�سجن.

�الحتفالية  �لــنــ�ــســاطــات  تــنــوعــت 
�ال�ستقالل  لعيدي   58 ـــ  �ل بالذكرى 

ــاب بـــواليـــة �ــســطــيــف مـــن خــالل  ــب ــس ــ� و�ل
�لتاريخية  �لن�ساطات  مــن  جمموعة 

مت  كما  تنظيمها،  مت  �لتي  و�لثقافية 
"كمال  �ل�ساعر  �ملنا�سبة تكرمي  بذ�ت 

�لثقافة  مديرية  ــرف  ط مــن  رو�بح" 
بحي  �لعائلي  بيته  يف  وزيارته  للوالية 

"بيالر" مبدينة �سطيف حيث كانت �لفر�سة 
مو�تية الطمئنان على �سحته يف ظل معاناته 
من بع�س �ملتاعب �ل�سحية يف �الآونة �الأخرية.

ونظمت د�ر �لثقافة هو�ري بومدين مبدينة �سطيف 
�سريط  عر�س  مع  �لتاريخية  لل�سور  �فرت��سي  معر�س 
تقدمي  مت  كما  �جلز�ئري"،  "�ملفاو�س  بعنو�ن  وثائقي 
�ملنا�سبة  بهذه  �لثورية  و�ملالحم  �لعر�س  من  جمموعة 
على غر�ر ملحمة "�سم�س �لباردة" للمخرج نبيل بن �سكة 
و�ل�سياحة،  للثقافة  عامر  �لثقافية  �لتعاونية  و�إنتاج 
للتعاونية  بوزيد"  �سعال  "كلنا  بعنو�ن  ــر  �آخ وعــر�ــس 
ت�سليم  �ملنا�سبة  بــذ�ت  �أي�سا  مت  كما  �لقلعة،  �لثقافية 
�الفرت��سية،  �مل�سابقات  خمتلف  يف  للفائزين  �جلو�ئز 
ومت  �سكناهم،  مبقر  �لفائزين  �الأطفال  تكرمي  مت  حيث 
"ح�سان  �مل�سرحي  �ل�سهيد  با�سم  خا�سة  جد�رية  �إجنــاز 

بلكريد".
ب�سطيف  لالأثار  �لوطني  �لعمومي  �ملتحف  ونظم  هذ� 
معر�س �فرت��سي حول �أول متحف بني يف �جلز�ئر بعد 
�ال�ستقالل وهو متحف �سطيف يف �لفرتة من 1985 
�فرت��سي  معر�س  تنظيم  عــن  ف�سال   ،2020 �إىل 
ملنطقة  و�الأثـــري  و�لتاريخي  �لبيد�غوجي  للم�سار 

و�ملوؤطر  و2018   2017 �سنتي  �سطيف 
و�ملتحف  �لثقافة  مديرية  طرف  من 

�لعمومي �لوطني ب�سطيف.
مديرية  نــظــمــت  جــانــبــهــا  ـــن  وم
و�الأوقـــاف  �لدينية  �لــ�ــســوؤون 
تاريخية  ندوة  �سطيف  لوالية 
�حــتــفــاال بــهــذه �ملــنــا�ــســبــة من 
دينيات  ومر�سد�ت  �أئمة  تاأطري 
ــس جمـــاهـــدي �لــــواليــــة من  ــ� ــع وب
من  �مل�ستقاة  بــالــعــرب  �لــتــذكــري  �أجـــل 
ل�سهد�ئنا  �لوفاء  وكيفية  �لذكرى  هذه 

�الأبر�ر. 
ويف ذ�ت �ل�سياق نظمت د�ر �لثقافة مبارك �مليلي بوالية 
من  باملنا�سبة،  مبنا�سبة  �حتفالية  �أن�سطة  عــدة  ميلة 
منا�سبة  حــول  �سعرية  ق�سيدة  �أح�سن  م�سابقة  خــالل 
 18 عــن  �سنهم  يقل  �لــذيــن  لــالأطــفــال  �ال�ستقالل  عيد 
تنظيم  مت  كما  خمت�سة،  جلنة  �إ�سر�ف  حتت  وهذ�  �سنة 
�أما  �جلز�ئر،  �سهد�ء  من  ل�سهيد  بورتري  لر�سم  م�سابقة 
�مل�سابقة �لثالثة �ملنظمة بهذه �ملنا�سبة فتمثلت يف �أح�سن 
ق�سيدة �سعرية حول عيد �ال�ستقالل، على �أن يتم تكرمي 
تقييم  بعد  الحق  وقت  يف  �مل�سابقات  هذه  يف  �لفائزين 

�الأعمال �مل�ساركة. 
كما مت عر�س مد�خالت و�سهاد�ت لبع�س �ملجاهدين حول 
�ملنا�سبة على غر�ر مد�خلة من تقدمي �الأ�ستاذ بوعروج 
�لدولة  وبناء  �لتامة  �ل�سيادة  حتقيق  حول  نور�لدين 
�ملعا�سرة ف�سال عن تنظيم معر�س �فرت��سي "لوحات من 
وحي �لثورة" ناهيك عن عر�س �أفالم تاريخية وثورية. 
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تزامنا والحتفالت املخلدة للذكرى 58 لعيدي ال�صتقالل وال�صاب

ثقافة

ــــان جــــاب �هلل حـــــو�ر: �مي



يلعب و يلهو

للم�ساحة

ي�ساأم

رتبة ع�سكرية

حيوان 
�سخم)م(

ذرية

حفن

عملة اأ�سيوية

من 
االإجتاهات)م(

فقد احلركة

�سالح قدمي)م(

من االأ�سماك 
املفرت�سة )م(

قنوط

احللف و الق�سم

مت�سابهان

عا�سمة 
اإيطاليا

ملكي)م(حرف مكرر

نهاية

م�سروب 
منبه)م(

عبيد

اأغوى

التعريف:الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
 املدينة املعروفة مبدينة ال�سم�ص؟

ال�ضبكة العمالقة

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

اقوال وحكم

ـ كرثة الكالم تدل على �ضعف 
العقل.

 ـ ال�ضكوت عالمة الر�ضا.
ـ  تعظنا النملة دون اأن تنب�س 
بكلمة. ـ اإذا اأراد اأحدكم الكالم 
فعليه اأن يفكر يف كالمه فاإن 

ظهرت امل�ضلحة تكلم واإن �ضك مل 
يتكلم حتى تظهر. ـ اإذا مت العقل 

نق�س الكالم.
ـ  بكرثة ال�ضمت تكون الهيبة. 
ـ الكالم كالدواء اإن اأقللت منه 

نفع، واإن اأكرثت منه قتل.
ـ  اإذا افتخر النا�س بح�ضن كالمهم 

فافتخر اأنت بح�ضن �ضمتك.
ـ  العاقل من عقل ل�ضانه.
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ا�ضت�ضلم
قال ملرتو �زربي عيطي لالإ�سعاف وال 3030

ر�ين �ساك عندي كورونا
قالت لو و��س �لكود تاع �ملوبيل

ذ�ئقة  نف�س  بــرك..كــل  خّلي  قالها 
�ملوت؟!.

جري مو�ضمي
و�حد تك�سرو �سنيه

ر�ح لطبيب �الأ�سنان 
�سنية  طاحو  يادكتور  قالو 
ما نقدر ناكل ما نقدر ن�سرب

ما نقدر جنري يف �ل�سيف
ــة  ــاكــل ـــدكـــتـــور قـــالـــو �مل �ل

و�ل�سر�ب فهمناهم 
و�جلري يف �ل�سيف كيفاه

و�نــا  قــنــدورتــي  نحكم  كيفا�س  قــالــو 
جنري؟!.

الفلح وال�ضخانة
 5 �سي  �ل�سم�س  يف  و�قــف  بقى  �لفالح  و�حــد 

�سو�يع 
ي�ستنى يف �لكار  فاتت عليه وحدة زينة قعدت 

ت�سوف معاه 
ـــا كــلــي لــيــك نبقى  ــه �أن قــالــت ل

حياتي كلها معاك
قال لها و��س �ديري بيا ما 

عندي و�لو
جيبك  فت�س  ــه  ل قــالــت 

تلقى 100000 دينار
قال  و�لــقــاهــا،  هــو  فت�س 

لها ماعندي فا�س ركبك
�ــســايــف هذيك   ــه  ل قــالــت 

�لكاتكات ر�ها �نتاعك
فت�س يف جيبك تلقى مفتاحها
فت�س �ألقاه تعجب و يبقى ي�سوف ..

قال لها بغيت ن�سق�سيك ��سكون �نت؟
قالت له �أنا �ل�سخا������������نــــة ؟!!.

معلومات م�سلية

املن�سج

اأمثال �سعبية

ال  االإن�سان  منه  يعاين  الذي  االكتئاب   •
من  بــل  فيها  يقع  الــتــي  امل�سكلة  مــن  يــاأتــي 

االإفراط يف التفكري فيها.
 BBCحتى العام 1957 كانت �سبكة الـ •
التلفزيونية  حمطتها  تغلق  االإخــبــاريــة 
حتى  م�ساء  والـ7  الـ6  بني  واحــدة  ل�ساعة 
وتنوميهم  اأطفالهم  اأخذ  الوالدين  ي�ستطيع 

الأنهم ين�سغلون عادة باال�ستماع لالإذاعة.
االأفــكــار  فـــاإن  نف�سية  ــة  ــس درا� ح�سب   •
حماط  تــكــون  فعندما  مــعــديــة،  ال�سلبية 
يف  مثلهم  ف�ست�سبح  حمبطني  باأ�سخا�ص 

وقت وجيز
ال  حديثا  املــولــودون  ــال  ــف االأط بــكــاء   •
جمرى  الأن  وذلـــك  اأبـــدا  دمـــوع  ي�ساحبه 
الدموع ال يتكون اإال بعد بلوغ الر�سيع �سهر 

واحد.
حولك  بالغناء  يقوم  اأحــدا  �سمعت  لو   •
احتمالية  هناك  فاإن  ما،  اأغنية  �سمعت  اأو 
وغنائها  بــرتديــدهــا  �ستقوم  اأنـــك   %90

الحقا يف نف�ص اليوم.

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على األف 

ملجمة و األف 
بال جلام و باقي 
حل�ساب لقدام 

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثامن من �سهر جويلية

باري�ص  مــديــنــة  تــاأ�ــســيــ�ــص  ـ     951
احلديثة والتي اأ�سبحت عا�سمة للدولة 
وحتى  الــتــاريــخ  ذلـــك  مــنــذ  الفرن�سية 

االآن.  
1889 ـ �سدور العدد االأول من �سحيفة 

وال �سرتيت جورنال. 
العربية  اللغة  تاأ�سي�ص جممع   - 1919

بدم�سق.
ال�سوري  موؤ�س�ص احلزب  اإعدام  ـ   1949

القومي االجتماعي اأنطون �سعادة. 
للطلبة  العام  االحتاد  ميالد  ـ    1955

امل�سلمني اجلزائريني
�سال  خمطط  عن  االإعـــالن  ـ    1959

للهدنة.
يف  املهند�سني  مدر�سة  افتتاح  ـ    1966

لالأ�سغال العمومية بالعا�سمة.
املتعلق   ــون   ــان ــق ال ــدور  ــس � ـ    1966

باالإجراءات اجلزائية.
الفل�سطيني  الكاتب  اغتيال  ـ   1972
بتفجري  املو�ساد  يد  على  كنفاين  غ�سان 
ــرب  ــه مبــنــطــقــة احلـــازمـــيـــة ق ــارت ــي ــس �

بريوت. 
املتحدة  االأمم  عـــام  ـــني  اأم ـ   1986
رئا�سة  يتوىل  فالدهامي  كــورت  االأ�سبق 

النم�سا. 
رئا�سة  يتوىل  منعم  كارلو�ص  ـ   1989

االأرجنتني. 
فرج  العلماين  املفكر  اغتيال   -  1992

فودة من قبل اجلماعة االإ�سالمية.
ديفي�ص  يل  اآالن  اإعـــــدام  ـ   1999
اآخر  ذلــك  ــان  وك الكهربائي،  بالكر�سي 
مــــرة جتــــرى فــيــهــا عــمــلــيــة االإعــــــدام 

بالكر�سي الكهربائي بوالية فلوريدا. 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ـ    1999
ــروع قـــانـــون حــول  ــس ــ� ــى م ــادق عــل ــس ــ� ي

ا�ستعادة الوئام املدين.  
2003 ـ �سلطات االحتالل االإ�سرائيلية 
االأجانب  وال�سياح  لليهود  ال�سماح  تقرر 

بالدخول اإىل �ساحات امل�سجد االأق�سى.
مدينة  يف  متظاهر   28 مقتل   -  2013
ــغــازي الــلــيــبــيــة بــعــد اإطـــــالق الــنــار  ــن ب
بعد  ليبيا،  درع  ميلي�سيا  قبل  من  عليهم 
مطالبني  حتتله  مع�سكر  اأمــام  تظاهرهم 

بحظر امليلي�سيات يف البالد.
الفتاح  عبد  امل�سري  تن�سيب   -  2014
للرئي�ص  خلفا  مل�سر،  رئي�سا  ال�سي�سي 

املوؤقت عديل من�سور.
الربيطاين  املحافظني  حزب   -  2017
ــوزراء  ال رئي�سة  تراأ�سه  الــذي  احلــاكــم، 
يف  املقاعد  اأغلبية  يخ�سر  مــاي،  ترييزا 
لكنه  الــعــامــة،  االنتخابات  يف  الــربملــان 

يبقى اأكرث االأحزاب متثيال.

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

الأربعاء  28  يونيو  2970/ 08  جويلية   2020 املوافق لـ 17  ذو القعدة 1441

بالكر� مي�سي  ب�سكرة  د�ب 

حكـــمة

ال جتعل اأح��دا يعرف �سر دمعتك 
ك��ي��ف �سيبكيك ي��ع��رف  الأن���ه ���س��وف 

ـ كيف تقنع �سخ�سا ما �أن �حلياة جميلة 
يا �سي عالوة؟

منري بلقا�سي باتنة
نديه ي�سرب طلة على م�سلحة كوفيد 
وي�سفي  وعلينا  عليك  يبعدو  �هلل   19

مر�ساه؟!.
هي  �جلــز�ئــر  يف  �الإ�ــســكــان  م�ساريع  ـ 
ذلك  ورغــم  �لعامل  يف  �مل�ساريع  �أ�سخم 
من  حلها  �ل�سكن  �أزمــة  من  نعاين  مازلنا 

عندك؟
نبيل �سعد�وي �أوالد جالل
عندي...�سوفلها  من  يكون  لن  حلها 

و�حد يجمد �ملا يف �ل�سما وما نعرف؟!!.
ظاهرة  ��ستفحلت  لقد  عالوة  �سي  يا  ـ 
ملاذ�  غريبة..  ب�سورة  بالدنا  يف  �لطالق 

بر�أيك؟
وفاء �سايب عينو باتنة

�لرئي�سي  �ل�سبب  بللي  �سمعت  ر�ين 
للطالق هو �لزو�ج؟!!.

كنت  تــــكــــن..مــــاذ�  ومل  كــنــت  ـــو  ل ـ 
�ستفعل؟؟

فايزة ح�سيني �أم �لبو�قي
كنت �ساأكون حيث مل تكوين ولن..وكان 
�لنامو�س  حامال  �ل�سيف  جا  كــان  ياما 

و�لذبان؟!.
ـ كيف ميكن للو�حد �أن ير�سي �جلميع 

من حوله يا �سي عالوة..ر�ين حا�سل؟
بادي�س هو��س �أم �لبو�قي
فلو  نتاعك"  "�لهدرة  �نتقاء  يف  �حلل 
�سي�سخط  �سيء  �ملجتمع  ن�سف  �أن  قلت 
�أن ن�سف �ملجتمع  �جلميع، بينما لو قلت 
�لعبارتني  �أن  مع  بك  �سيحتفون  ناجح 
قال  من  على  و�حد..و�لعهدة  معناهما 

هذ�!!.

�سورة م�سحكة

كي يكون 
�لطبيب قرد 

ما يهم�س تكون 
كلب؟!



عالء.ع

حظر جميع �لأن�ضطة وتوقيف حركة �لنقل
�سطيف

قاملة

اأم البواقـي
جديدة  اإ�سابة  و30  وفيات    8

بفريو�س كورونا

غلق الفرع الرئي�سي لبنك التنمية 
ب�سبب اإ�سابة موظفني بكورونا

قررت �ل�سلطات �ملحلية �إغالق �لفرع �لرئي�سي لبنك �لتنمية �ملحلية بحي �سيمينو 
مبدينة �سطيف ب�سبب وجود عدة حاالت لالإ�سابة بفريو�س كورونا بني �ملوظفني، 

و�سيمتد �الإغالق لغاية يوم �الأحد �ملقبل من �أجل �لقيام باإجر�ء�ت �لتعقيم.

�سجلت �أم�س والية �أم �لبو�قي، 30 حالة 
ت�سمل  حيث  كــورونــا،  لفريو�س  موؤكدة 
بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى  حــاالت   8
و10 حاالت مب�ست�سفى �سليمان عمري�ت 
حلالة  باالإ�سافة  مليلة،  عني  مبدينة 
و12  عمري�ت  �سليمان  مب�ست�سفى  وفاة 
م�ست�سفيات  على  موزعة  �أخــرى  حالة 
وم�سكيانة،  فكرون  وعني  �لبي�ساء  عني 

 24 ظرف  يف  وفيات   8 ت�سجيل  مت  كما 
�ساعة �الأخرية و�لتي تعد �أثقل ح�سيلة 
فيما  �جلــائــحــة،  بــد�يــة  منذ  للوفيات 
حالة   587 �ملوؤكدة  �حلــاالت  عدد  بلغ 
�سخ�س،   165 و�سفاء  وفاة،  و61 حالة 
بهم  م�ستبه  �سخ�س   480 يز�ل  ال  فيما 

ينتظرون نتائج �لتحاليل.

�سي الأورا�سي..
ال�سيا�سة اخلارجية حنكة وتخطيط... حتكم 
عندو  �سي  كل  اخليط...  وراأ�ــص  ال�سكة  بيها 
حتنيط...  للعداوة  تعمل  وبال�سبة  اأ�سباب 
ت�سيد  العدو  وعلى  اأوال  البالد  حدود  ت�سمن 
ال�سيا�سة  الفل�سفة  عن  وبعيدا  حيط...  األف 

ا�سرتاتيجة ماي�ص هيط وزيط...

hamzalaribi005@gmail.com

اليــوم من  بداية  امل�سدد  اجلزئي  احلجر  حتت  ب�سطيف  بلدية    18
وجب �لكالم

على  قــادريــن  املا�سية  االأ�سهر  خــالل  كنا  حقيقة، 
الهائلة  قدرته  ومدى  كورونا  فريو�ص  خطورة  حت�س�ص 
االأرقام اخلا�سة  لهول  باأي �سخ�ص، وذلك  الفتك  على 
كانت  ما  ح�سب  البلدان  من  كثري  يف  ال�سحايا  باأعداد 
ح�سيلة  تتخطى  فعندما  عاملية،  اإعالم  و�سائل  تنقله 
املجاالت  �ستى  يف  وقوية  متطورة  بلدان  يف  االإ�سابات 
االألف اإ�سابة يوميا وحتى مئات الوفيات يوميا فذلك 
ما يعني حقا باأن الفريو�ص فتاك، اأما يف اجلزائر فرمبا 
قد نعجز عن معرفة درجة خطورة الفريو�ص املتف�سي 
واأن هناك من ذهب  الوطن خا�سة  مناطق  يف خمتلف 
لي�ص  اجلزائر  يف  املتف�سي  الفريو�ص  اأن  فر�سية  اإىل 

نف�سه املتف�سي يف عديد البلدان االأخرى.
باأن  اأقر  قد  نف�سه  اجلزائري  ال�سحة  وزير  كان  اإذا 
اأنه  �سك  فال  �سعيفة  اجلزائر  يف  ال�سحية  املنظومة 
يف  الفريو�ص  ينت�سر  فعندما  وبالتايل  حقا،  ذلك  يعي 
بلد منظومته ال�سحية �سعيفة فاإنه من ال�سعب حتديد 
املعايري  تتوفر  مل  بب�ساطة  الأنه  الفريو�ص  قوة  درجة 
ال�سحية احلقيقية التي ميكن من خاللها اأو بناء عليها 

قيا�ص درجة قوة الفريو�ص وخطورته.
وزير  اإىل  بر�سالة  بعث  ب�سكرة  واليــة  من  مواطن 
ال�سحة عرب �سفحته على موقع التوا�سل االجتماعي 
فاي�سبوك وقال اأنه قد مت تغيري االأ�سرة قبل و�سوله 
اإىل الوالية ومت تغيري االأفر�سة ومت تنظيف "موؤ�س�سة 
االأمور  من  كثري  تغيري  ومت  و�سوله  قبل  ا�ست�سفائية" 
ومت حت�سني الو�سع مبوؤ�س�سة ا�ست�سفائية قبل و�سوله 
له،  �سور  الذي  نف�سه  لي�ص  احلقيقي  الو�سع  اأن  وقال 
وزير  اإىل  ن�سبت  متداولة  عبارة  ا�ستح�سرنا  وهنا 
ال�سحة  باأنه ال يتوا�سل مع مدراء  ال�سحة حيث قال 
"اأ�سدقائه" يف  مع  يتوا�سل  اإنه  بل  االأحيان  بع�ص  يف 
ال�سحيحة  املعلومات  الواليات كي يتح�سل على  بع�ص 
ومعنى  االإ�سابات،  لعدد  احلقيقية  احل�سيلة  ب�ساأن 
واأن  اجلــزائــر  يف  غائبة  ال�سفافية  اأن  الــكــالم  هــذا 
قطاع  يف  خا�سة  القطاعات  �ستى  يف  متدهور  الو�سع 
كورونا  فريو�ص  اأن  اأي�سا  الكالم  هذا  ومعنى  ال�سحة 
يتم  التي  اخلطورة  درجة  يف  يكون  ال  قد  اجلزائر  يف 
يف  طبعا  نظرنا  يف  كورونا  فريو�ص  اإن  بل  لنا  و�سفها 
ومتوجني"  "راقدة  عبارة  عليه  تنطبق  قد  اجلزائر 
يكون  ال  قــد  اجلــزائــر  يف  كــورونــا  فــريو�ــص  اأن  مبعنى 
بحاجة الأن ين�سط وينت�سر ليحقق ما حققه يف بلدان 
موؤ�س�ساتنا  يف  الطبية  واالأخطاء  االإهمال  الأن  اأخرى، 
جتارة  اإىل  "الطب"  مهنة  حتويل  والأن  اال�ست�سفائية 
كلها عوامل �سهلت ارتفاع ح�سيلة االإ�سابات والوفيات 
عندما  كورونا  فريو�ص  اأن  مبعنى  االأخــرية،  االآونــة  يف 
اأن  اإال  "لقاها طايبة" ومل يكن له  و�سل اإىل اجلزائر 
يف  خا�سة  "املر�سى"،  على  االأخــرية  الرتو�سات  و�سع 
ظل انعدام ثقافة الوقاية لدى الكثري من اجلزائريني 
املوؤ�س�سات  يف  ال�سحة  مب�ستخدمي  االأمــر  تعلق  �سواء 

اال�ست�سفائية اأو باملواطنني.

كورونا اجلزائر... 
راقدة ومتوجني

حمزه لعريبي

اأم البواقـــي

عنابة

�ضطيف

ميلــة

مقتل مراهق يف ظروف
 غام�سة بعني البي�ساء

حجز 67900 كي�س 
من ال�سمة املقلدة

�سقوط مميت ل�ساب
 من الطابق الثالث

اإخماد حريق مهول
 بغابة تيغرا�سن

اهتزت اأول اأم�ص مدينة عني البي�ساء، على وقع 
جرمية قتل راح �سحيتها طفل ال يتجاوز عمره 15 

�سنة من قبل �ساب يف العقد الثالث من العمر، وجرت 
وقائع احلادثة باإحدى امل�ساتي التابعة ملنطقة عني 
فرحات بدائرة عني البي�ساء، حيث با�سرت م�سالح 

الدرك حتقيقاتها يف الواقعة.

متكنت م�سالح اأمن دائرة البوين بعنابة، من حجز 
"ال�سمة" املغ�سو�سة واملقلدة باأحد  67900 كي�ص من 

املحالت على م�ستوى بلدية البوين مركز، فيما مت 
توقيف �سخ�سني متورطني، حيث مت حجز الب�ساعة 
وبعد ا�ستكمال االإجراءات حول املوقوفني اإىل مقر 
اأمن الدائرة  وحررت يف حقهم ملفات ق�سائية عن 

ق�سيتي تخزين بغر�ص البيع ملواد مقلدة ومغ�سو�سة، 
وممار�سة ن�ساط جتاري دون �سجل، وعر�سهم على 

اجلهات الق�سائية املخت�سة.

لفظ �ساب ينحدر من بلدية جميلة �سرق 
�سطيف اأنفا�سه بعد �سقوط مميت من الطابق 

الثالث مل�سكنه العائلي، حيث فارق ال�سحية 
"ب.ه" احلياة متاأثرا ب�سقوطه ال�سيئ، ليتم نقل 
جثة ال�سحية اإىل امل�ست�سفى فيما فتحت اجلهات 

االأمنية حتقيقا يف احلادثة.

متكنت الوحدة الثانوية للحماية املدنية ترعي 
باينان مدعومة بالوحدة الثانوية وادي النجاء 

من اإخماد حريق غابة واأحرا�ص مب�ستة تيغرا�سن 
ببلدية ت�سالــة ملطاعي، حيث مت ت�سجيل احرتاق 

م�ساحة كبرية من اأ�سجار البلوط واالأحرا�ص، فيما 
مت اإنقاذ حوايل 30 م�سكن، وكذا 15 بيت بال�ستيكي 

لرتبية الدواجن ف�سال عن 30 راأ�ص بقر وباقي 
الغابة، و دامت عملية االإخماد اأكرث من 8 �ساعات 

كاملة.

 BRI متكنت فرقة �لبحث و�لتدخل
باأمن �لوالية من توقيف �سخ�سني يبلغان 

من �لعمر بني 26 و31 �سنة، مت �لعثور 
بحوزتهما على �ستة 06 �أم�ساط من دو�ء 

 EDGAR PREGABALINE150
من  وقطعة  كب�سولة    88 بها   mg

�ملخدر�ت بوزن 0.2 غر�م باال�سافة 
�ىل �سالح �أبي�س حم�سور من �ل�سنف 

�ل�ساد�س دون مربر �سرعي، �ين مت 
عر�سهما على �جلهات �لق�سائية �ملخت�سة 

�لتي ��سدرت يف حق �أحدهم حكم 
ب�سهرين حب�س موقوفة �لنفاذ وغر�مة 

مالية نافذة وفيما �أ�سدرت يف حق �لثاين 
حكم بعام حب�س نافذ دون �إيد�ع وغر�مة 

مالية نافذة، كما متكنت نف�س �مل�سالح 
من توقيف �سخ�س �أخر يبلغ من �لعمر 

�أم�ساط   03 على  بحوزته  عرث  �سنة،   20
من دو�ء 150mg PRERICA بها 

 15 26 كب�سولة، وم�سط به خم�سة ع�سر 
 mg 150  EDGAR كب�سولة  من  دو�ء

مبجموع 41 كب�سولة، ليتم عر�سه �مام 
�جلهات �لق�سائية �ملخت�سة �لتي �أ�سدرت 

يف حقه حكم ب�سنة حب�س نافذ دون �يد�ع 
وغر�مة مالية نافذة.

توقيف 03 ا�سخا�س 
بتهمة الرتويج و 
ا�ستهالك املخدرات

قررت وزارة الداخلية بالتن�سيق مع 
وايل �سطيف فر�ص حجر جزئي على 
يبداأ من  بلديــة بوالية �سطيف   18
الواحــدة زواال اإىل غايــة اخلام�سة 
�سباحــا بداية من نهار اليوم وهذا يف 
�سياق احلد من انت�سار فريو�ص كورونا 
بعــد ت�سجيل زيــادة قيا�سية يف عدد 
احلــاالت امل�سجلة بالوالية منذ اأكرث 

من اأ�سبوع.
اجلزئــي  احلجــز  قــرار  وي�ســم 
اجلديــد الــذي مت املوافقــة عليه من 
طرف ال�سلطات العليا كل من بلديات 
�سطيــف، العلمة، بازر �سكــرة، القلتة 
الزرقــاء، عــني اأرنــات، عــني عبا�سة، 
االأوري�سيا، عني وملان، ق�سر االأبطال، 
عني اأزال، عني احلجــر، بئر حدادة، 

بوقاعــة، عــني الــروى، بنــي و�ســني، 
بي�ســاء بــرج )مركــز(، قــالل وعــني 

الكبرية.
الداخليــة  وزارة  بيــان  وح�ســب 
اجلزئــي  احلجــر  قــرار  فــاإن 

لــكل  التــام  التوقيــف  عنــه  ينجــم 
االأن�سطــة التجاريــة واالقت�ساديــة 
واالجتماعيــة مبــا يف ذلــك توقيــف 

حركة نقل امل�سافرين وال�سيارات.
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