
خ�ض�ص لها 14 موقعا عرب بلديات اله�ضاب

يتواجد على م�ضتوى كلية العلوم الطبية 
بالقطب اجلامعي اأحمد البوين

يتكون من 700 عون جمهز مبختلف 
الإمكانيات املادية

نحو توزيع �أزيد من 
�صاحلة  قطعة   2700

للبناء ب�صوق �أهر��س

دخول ثاين خمرب 
للك�صف عن كورونا 
حيز �خلدمة بعنابة

�لرتل �ملتنقل ملكافحة 
حر�ئق �لغابات يدخل 

�خلدمة بخن�صلة

�ص 05

�ص 05

�ص 05

م�شابون بكورونا يخفون مر�شهم ويلتحقون بامل�شت�شفيات يف حالة حرجة
ك�صف اأطباء بوالية ب�صكـــرة باأن عديد االأ�صخا�س امل�صتبه يف اإ�صابتهم بفريو�س كورونا عرب اإقليم الوالية 
يختارون التطبيب الذاتي ويخفون حالتهم عن امل�صالح ال�صحية، حيث يتوجه معظمهم للعيادات اخلا�صة 

لت�صخي�س و�صعيتهم على اأمل احل�صول على و�صفات تخفف اآالمهم ويف حالة تاأكد اإ�صابتهم بالفريو�س 
�س 05يختارون التطبيب الذاتي والبقاء داخل منازلهم دون اأن يت�صلوا مب�صلحة كوفيد 19... 
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تداول عليه 3 مقاولني ومل ير النور بعد

املواطنون ا�ضتنجدوا باحلمالت 
التطوعية لرفع القمامة

تنبعث من الوادي املغطـــى

جتاوزت طاقتها ال�ضتيعابية بكثري

م�صروع تهيئة طريق يهزم 
�مل�صوؤولني �ملحليني ببوزينة

 عمال �لنظافة 
بعني �لتوتــة

 يف �إ�صر�ب مفتوح

�لرو�ئح �لكريهة
 تخنق �حلي �لإد�ري 

�جلديد بباتنة

م�صت�صفيات �صطيف 
غري قادرة على 

��صتيعاب كل �حلالت

�سوق اأهرا�س

عنابـة

خن�سـلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

�ص 05

توقيف ع�سابة وطنية مكونة من 08 اأفراد خمت�سة يف الن�سب واالحتيال ب�سطيف مع ا�ضرتجاع 02 مليار �ضنتيم
�ص 16

�أطـــباء بب�ضكــرة يك�ضفــــــون

التعليق: مواطنون بب�سكرة يخفون اإ�سابتهم بفريو�ص كورونا ويختارون التطبيب الذاتي دون اأن يت�سلوا مب�سلحة كوفيد 19.

�سورة من االأر�سيف

فالحــون ي�صتغيثون 
لإنقاذ ب�صاتينهم

نا�سد فالحو بلدية منعة يف والية باتنة 
ال�سلطات التدخل الإنقاذ ب�ساتينهم من اجلفاف، 
خا�سة واأن احللول متوفرة ح�سبهم عرب تنقية 

منابع موقع تا�سريفت، التي تعترب امل�سدر 
�س 04االأ�سا�سي ملياه ال�سقي يف البلدية... 

باتت مهددة باجلفاف لغياب مو�رد �ل�ضقي

�لإد�رة تر�هن 
على �ل�صتقر�ر 

و�حلفاظ 
على �لركائز

�ضباب عني فكرون

�ص 09

ا
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يبــدو اأن ال�سلطــات املحليــة اأو باالأحرى بع�ــص امل�سوؤولني 
ببلديــة عني التوتــة قد ان�سجمــوا مع الو�سع الــذي تعي�سه 
البــالد، ونق�ســد احلجــر الــذي األقــى بظالله علــى خمتلف 
املجــاالت، حيــث اأن ال�سكــان قد باتــوا م�سرين علــى معرفة 
مــا اإذا كــان ببلدية عني التوتة م�سوؤولــني اأم ال وذلك ب�سبب 
االإهمــال الذي تعانيه البلدية علــى خمتلف االأ�سعدة حتى 
مــا تعلــق بالبيئة والنظافــة اإذ باتت مدينة عــني التوتة يف 
االآونة االأخــرية بوؤرة للنفايات والروائــح الكريهة يف غياب 
تــام للقائمــني علــى النظافــة والتطهــري، فاأيــن مــن تكلفــوا 
بالنهو�ص "بالتوتة" ومن اأغرقوا ال�سكان يوما ما بالوعود؟

بطاقة حمـــــــــراء

حجر اأم �شبات؟

auresbook
قال: د. اليا�س مرابط 

)رئي�س النقابة الوطنية ملمار�صي ال�صحة العمومية( 
للمناطق  الكلي  والردع واحلجر  "التوعية   ...
كورونا". فريو�س  الحتواء  احلل  هم  املوبوءة 
اما  واحل��ج��ر ممكن  ال���ردع  راج����ل...  ي��ا  قلنا: 

التوعية فال حياة ملن تنادي.

املوت و"لوخيذة" بب�شكرة

كورونا توؤجل انتخابات اللجان الإدارية

ا�شتح�شان وا�شتهجان يف �شطيف

نريد نظام برملاين اأو نظام �شبه الرئا�شي 

اأماكن انت�شار "كوفيد"

بن �شبعيني ي�شتهدف التتويج مبونديال قطر

بدءا  اجلدل،  ب�سكرة  مب�ست�سفيات  االجتماعي  التوا�سل  و�سائط  على  االأيام  هذه  ن�سرت  التي  الفيديوهات  جملة  اأثارت 
باأهايل امل�سابني الذين ا�ستنكروا احلالة الكارثية بامل�ست�سفيات والغياب التام للم�سوؤولني والطاقم الطبي وكذا االإهمال 
حتى من جانب النظافة والوقاية، واحتجاج االأطباء لنق�ص طواقمهم ومعداتهم التي يواجهون بها الفريو�ص خا�سة مع 

تزايد حاالت الوفاة.
ا�ستغاثات باجلملة النقاذهم من املوت و"لوخيذة"، وهم اأول املبادرين حلملة الت�سامن لوالية البليدة بقافلة "دقلة نور".

يعلم  العمومية  للوظيفة  العام  املدير  باأن  االإداري،  واالإ�سالح  العمومية  للوظيفة  العامة  للمديرية  بيان  يف  وجاء 
موافقته اال�ستثنائية على متديد عهدات اللجان االإدارية املت�ساوية االأع�ساء وجلان الطعن التي يتم جتديدها عرب 
تنظيم انتخابات ملختلف املوؤ�س�سات واالإدارات العمومية التي انتهت عهدتها ومل يتم جتديدها، وذلك اإىل غاية رفع 

التدابري االإ�ستثنائية للوقاية من انت�سار كورونا.

عرب الكثري من املواطنني بوالية �سطيف  يف من�سورات على "الفاي�سبوك" ب�سان قرار احلجر اجلزئي ملدة اأ�سبوعني عرب 
18 بلدية اأنهم ا�ستح�سنوه، كون االأمر مل يعد م�ساألة حرية احلركة اأو امللل وحتى ك�سب الرزق، بل م�ساألة  م�ستوى 
احلفاظ على ال�سحة العمومية واأي�سا م�ساألة حياة اأو موت، ومنهم  اأي�سا من يوافق حتى على احلجر ال�سامل، ومع ذلك 
�سن عدد كبري من املواطنني على هوؤالء حربا كالمية تلقي اللوم عليهم وتتهمهم  باال مباالة وعدم امل�سوؤولية يف وقت 

كان ميكن تفادي و�سول الو�سع اإىل ما هو عليه، وان ال�سبب الرئي�سي من وراء قرار ال�سلطات هو املواطن نف�سه.

قال رئي�ص حركة جمتمع ال�سلم، عبد الرزاق مقري، اأن النظام الربملاين هو االأن�سب للجزائر لالنتقال الدميقراطي 
واالأقدر على توفري حزام �سيا�سي واجتماعي وا�سع لدعم وحماية احلكومة يف زمن االأزمات"، ويف نف�ص الوقت اأو�سح 
"التوافق على النظام �سبه الرئا�سي ممكن اإذا كان على اأ�سوله"، بتج�سيد ال�سرعيتني �سرعية الرئي�ص و�سرعية  اأن 

التمثيل الربملاين".

"كوفيد19-"، وتاأتي  بـ  ال�سيئة، تزيد كثريا من خطر االإ�سابة  التهوية  اأن االأماكن ذات  انتهت درا�سة جديدة اىل 
املطاعم  حني  يف  الثانية،  املرتبة  يف  التجمعات  واأماكن  والطوابري  الذروة،  �ساعات  يف  وخا�سة  العام  النقل  و�سائط 
واملعابد  الريا�سية  املالعب  يف  التواجد  عند  احلذر  اأخذ  ب�سرورة  اخلــرباء  وين�سح  الثالثة،  املرتبة  يف  والنوادي 

واملقاهي.

اأكد الدويل اجلزائري، وجنم دفاع نادي بورو�سيا مون�سغالدباخ االأملاين، رامي بن �سبعيني يف ت�سريحات خ�ص بها قناة 
"�سام فووتك�ص" التي تثبت عرب اليوتوب اأنه ي�سعى للتتويج رفقة املنتخب الوطني بلقب كاأ�ص العامل، واعترب اأن هذا 
احللم لي�ص م�ستحيال، حيث قال اأو قائال: "اأُف�سل التتويج مع املنتخب بكاأ�ص العامل 2022 املقررة بقطر، واأنا جاد يف 

كالمي، هذا اعتقادي بكل �سراحة، وال �سيء م�ستحيل."  هــي القيمــة التــي تربعــت بهــا �سركــة "�سونطــراك" ملجابهــة 
فريو�ــص كورونا، عن طريــق م�ساعفة خمتلف التربعــات باملعدات 
الطبيــة، املواد الغذائيــة وكذلك التربع براتب يــوم واحد لعمال 

املجمع.
واعتــربت "�سوناطــراك" اأن م�ساهماتهــا املاليــة ُتعــزز جهــود 
ال�سلطــات ال�سحية الوطنية للحد من ال�سغــط الناجم عن انت�سار 
الوبــاء وجتهيــز املهنيــني باملعــدات الطبيــة الالزمة، موؤكــدة باأن 
جمهوداتها �ستبقى متوا�سلة حتى حت�سن الو�سع ال�سحي بالبالد.
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لكل مقام مقال
الزيارات فجائية يا �شيادة الوزير؟!

ا�ستطاعت مواقع التوا�سل االجتماعي ومع وجود هاتف 
"ذكي" بني يدي كل مواطن اأن تتحول اإىل منرب يومي يتك�سف 

من خالله الو�سع املزري واملهني والكارثي لواقع م�ست�سفياتنا 
وحال املر�سى وذويهم فيه.. واأكاد اأجزم اأنه لوال تلك 

الفيديوهات وال�سور التي تف�سح تعامل اأ�سحاب البزات 
البي�ساء وكل عامل يف القطاع ال�سحي مع املواطنني ملا حترك 

امل�سوؤولني وال جلان التحقيق وال ت�سارعت قرارات التوقيف 
والتحفظ واإنهاء املهام والتحويل اإىل املجال�ص التاأديبية، الأن 

الق�سية اأ�سبحت ق�سية راأي عام واأن على ال�سعب اأن ميار�ص 
�سلطته التي اأقرها له الد�ستور والتي ال ت�سقط بتعديل 

د�ستوري اأو اإ�سالح..
والقطاع ال�سحي اليوم وبانت�سار وباء فتاك غام�ص يت�سلل 

اإىل املواطنني من حيث ال يحت�سبون يعي�ص غليانا غري م�سبوق 
ومواقف �سي�سجلها تاريخ القطاع اإما ل�سالح عماله اأو �ستحت�سب 

عليهم لتزيد من الُهّوة القائمة بينهم وبني ال�سعب اجلزائري 
الذي اأنهكته املح�سوبية واملعريفة ومبداأ عدم تكافوؤ فر�ص 

اال�ست�سفاء يف قطاع يكاد يكون برتبة دويالت داخلية تفر�ص 
قوانينها واأ�ساليبها يف التعامل وحتى يف الرعاية والتكفل..
ومن املبادرات التي حُت�سب للرئي�ص "عبداملجيد تبون" 

اأن يخ�س�ص طائرة خا�سة لوزير ال�سحة "عبد الرحمان بن 
بوزيد" لي�سهل عليه مهمة التنقل وت�سريعها وفق ما تقت�سيه 
احلالة واحلاجة والزيارات التفقدية ومتابعة الو�سع العام 

لقطاعه خا�سة يف ظل جائحة كورونا و�سرورة متابعة املر�سى 
للوقوف على حالتهم عرب خمتلف م�ست�سفيات الوطن ميدانيا 

وبعيدا عن العمل املكتبي ومراجعة تقارير قد ال تعك�ص 
الواقع الفعلي للقطاع..

لكن اأن يتم برجمة الزيارات واإتباع ذات الربوتوكوالت 
بعد  ما  جزائر  لت�سهد  امل�سوؤولني  تاأليه  عهد  "البائدة" من 

�سقوط الع�سابة ذات امل�ساهد املاألوفة، فعلى احلكومة 
اجلزائرية اأن تراجع مفهوم زيارات العمل وزيارات التفقد 

لوزرائها، خا�سة واأن العلم امل�سبق من اجلهات املعنية بالزيارة 
ي�سمح لها باإخفاء ما يجب اإخفاوؤه وتنظيم ما يلزم تنظيمه 

واإن كان مبقدور املواطن اليوم واأ�سحاب ال�سمائر احلية 
من العمال اأن يوثقوا لكل املخالفات واالنتهاكات ما يجعل 

امل�سوؤولني يف مواجهة بثت )حي( للف�سائح ال ميكن اإنكارها 
بقدر ما يجب متابعتها ومعاقبة كل م�سوؤول عنها ومتكني 
املواطنني من حقوقهم.. وهذا ما يوجب زيارات فجائية 

غري حم�سوبة تثري "الهلع" وحتفز على العمل والتفاين فيه 
واإتقانه وتدفع باجلميع اإىل حالة التاأهب الق�سوى اليومية 

التي ت�سمن احلقوق وتوؤ�س�ص لقطاعات ذات نوعية و تناف�سية 
ترتقي بالوطن واملواطن اإىل م�ساف الدول املتح�سرة.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة ماأخوذة 
من اأحد اأحياء 

مدينة بريكة وهي 
تثبت اأن االن�سان 

لي�ص الوحيد 
املعر�ص لال�سابة 

بفريو�ص كورونا بل 
حتى املدن معر�سة 
لال�سابة بفريو�ص 

"الربيكوالج" 
اذا كان امل�سوؤول 

م�ستهرتا غري 
م�سوؤول.

�صماح خميلي

الإرهاق القهري ي�شيب الأطباء وم�شتخدمي ال�شحة
اأكد بروفي�سور مب�ست�سفى بني م�سو�ص اجلامعي وع�سو جلنة اأ�ساتذة الطب اجلزائريني، اأن و�سع امل�ست�سفيات يف االآونة 
االإرهاق  من  كثرية  حاالت  ظهور  اإىل  اأدى  مما  ال�سحة،  وم�ستخدمي  االأطباء  على  اأتى  الذي  التعب  �سببه  االأخرية 

القهري يف اأو�ساطهم ، ليلجاأ بع�سهم اإىل العطل املر�سية والغيابات غري املربرة لعدم قدرتهم على جمابهة الو�سع.

عبد العايل بلحاج

املعريفة "يف زمن 
كورونا"

عندما ي�سل الوباء يف بلد ما اأو يف منطقة ما لدرجة 
اأن ي�سبح جائحة، وعندما ي�سبح اإيجاد لقاح للفريو�ص 
ت�سبح  وعندما  التعبري  �سح  اإن  م�ستبعدا  اأو  �سعبا 
اجلائحة "هائجة" فتاكة فاإن ذلك ما ي�ستوجب العمل 
بقانون احلرب، اأي اأن كل املمار�سات ال بد من اأن ت�سقط 
والغاية  الهدف  اأن  ذلك  معنى  اأي�سا،  االعتبارات  وكل 
الفريو�ص  ح�سر  هي  عليها  العمل  يجب  التي  الوحيدة 
واحلد من انت�سار اجلائحة لي�ص من اأجل هزمها بل على 

االأقل من اأجل اخلروج باأقل االأ�سرار.
املا�سية  االأوىل  االأ�سهر  خالل  �سجلت  واإن  اجلزائر، 
عدد اإ�سابات مبعدل 100 اإ�سابة يف اليوم ورمبا اأقل اإال 
اأنها اليوم قد جتاوزت االأربع مائة اإ�سابة يوميا، وذلك 
ما يعني اأن هناك خلال ما، فاإما اأن ال�سعب قد لعب دوره 
الرئي�سي يف اال�ستهتار بامتياز واإما فال�سلطات يف خمتلف 
الواليات قد تخلت عن �سرامتها يف فر�ص التدابري ويف 

اإدارة االأزمة كما يف البداية.
ي�سبه  ما  اأقرت  قد  كانت  اجلائحة  بداية  يف  الدولة 
حظر التجوال من ال�سابعة م�ساء اإىل ال�سابعة �سباحا يف 
اأغلب الواليات ومنعت اجلميع من اخلروج اإال برخ�سة 
تنقل ا�ستثنائية ومل يكن ي�ستفيد من هذه الرخ�سة اإال 
يجلبون  مبن  االأمــر  تعلق  �سواء  اخلــروج  على  املجربين 
ال�سلع واملواد الغذائية اأو باالأطباء واملمر�سني والعاملني 
بنظام املناوبة، وكانت ال�سلطات االأمنية قد اأدت مهمتها 
على اأكمل وجه بدليل اأن املحا�سر يف خمتلف الواليات 
حت�س�ص  اأن  وبعد  لكن  املخالفني،  ب�سيارات  امتالأت  قد 
املعريفة  بداأت  "االنفراج"  وحت�س�ص  "االأمان"  ال�سعب 
يتم  احلفالت  واإقامة  الوالئم  فرخ�ص  فعلتها،  تفعل 
يتم  اال�ستثنائية  التنقل  ورخ�ص  باملعريفة،  حت�سيلها 
حت�سيلها باملعريفة حتى اأن هناك مراهقني ويف مدينة 
باتنة ممن "ال �سغلة وال عملة لهم" قد باتوا ي�سولون 
على  احل�سول  من  متكنوا  كيف  ندر  وال  ليال  ويجولون 
لهم  قانونية  �سفة  واأيــة  اال�ستثنائية  التنقل  رخ�سة 
ال�سلطات  ــني  اأع اأمــام  يتجولوا  اأن  من  يتمكنوا  حتى 
"معارف  لهم  اأن  هي  الوحيدة  �سفتهم  اأن  اأم  االأمنية؟ 
واأكتاف" متكنوا بها من حت�سيل الرخ�سة بهدف اإ�سماع 

ال�سكان "اأغاين الراي" يف "اآخر الليل"؟
"القانون  ما نراه هو اأنه من ال�سروري اأن يتم تطبيق 
تطرقنا  ورغم  االأحياء  اجلميع" فبع�ص  على  ب�سرامة 
و�سمر  �سهر  بف�ساءات  اأ�سبه  زالت  ال  اأنها  اإال  للمو�سوع 
ال حجر فيها وال احرتام وال وقاية وكل ذلك يف غياب 
تام ملن يفرت�ص به اأن يفر�ص تدابري احلجر والوقاية، 
فيما  املائة  حتت  ما  اإىل  نعود  ال�سرامة  تعود  فعندما 

يتعلق بعدد االإ�سابات اليومية.

و�ضــوح بكل 



ق. و

كذب وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات 
ن�صب  ما  االأربعاء  اأم�س  بوزيد  بن  الرحمان  عبد 
اإىل  التي قادته  الزيارة  اإثر   اإليه من ت�صريحات 
التوا�صل  �صفحات  على  وانت�صارها  الــوادي  والية 

االجتماعي.
"ت�صتفيد  بــان  وعــد  قد  يكون  اأن  الــوزيــر  ونفى 
ا�صتيعاب  بطاقة  جامعي  م�صت�صفى  من  الوالية 
"االأكاذيب  2000 �صرير، م�صتغربا ن�صر مثل هذه 
موؤكدا  وال�صكوك"،  الفتنة  اإثــارة  �صاأنها  من  التي 
م�صت�صفى  اجناز  م�صروع  يف  بالنظر  فعال  وعد  انه 

بطاقة 240 �صرير وفق ما حتتاجه الوالية.  
�صيدرج  اأنــه  بوزيد،  بن  �صرح  اأخــرى  ناحية  من 
تكوين متخ�ص�س لتاأهيل الطواقم الطبية مب�صالح  

كوفيد-19 عرب م�صت�صفيات الوطن
قادته  التي  الزيارة  هام�س  على  الوزير  واأو�صح 
اإىل هذه الوالية اأن هذا التكوين املتخ�ص�س يهدف 

مب�صالح  العاملة  الطبية  الطواقم  "تاأهيل   اإىل 
اأخ�صائيني واأطباء عامني،  اأطباء   كوفيد-19 من 
مبا ي�صمح بالتعامل الناجع مع هذه اجلائحة �صيما 
فيما تعلق مبراحل واأدوات الت�صخي�س وبروتوكول 

العالج''.
واأ�صار بن بوزيد، اأن اإ�صرتاتيجية الوزارة الو�صية 
تهدف اإىل "حتقيق جناعة  اأكرث" يف اأداء الطواقم 
كوفيد- مب�صالح  املجندة  الطبية  وال�صبه  الطبية 
االإ�صت�صفائية  امل�صالح  كافة  م�صتوى  على    19

امل�صتحدثة بالواليات منذ ظهور جائحة  كورونا.
خمرب  فتح  �صيتم  اأنــه  ال�صحة  وزيــر  وك�صف  هذا 
والية  كل  يف  كورونا  فريو�س  عن  للك�صف  حتاليل 
و�صيتم تكوين خمت�صني يف الكوفيد 19 وجتنيدهم 
يف كل م�صلحة، م�صيفا اأن الزيارات التي يقوم بها 
هذه االأيام للواليات من اأجل الت�صامن مع الزمالء 
�صيتم  حيث  الطبي،  الكادر  الن�صغاالت  وال�صماع 

لروؤية  ال�صحي  والــكــادر  الــواليــات  مع  التن�صيق 
وتغطية نق�س احتياجات امل�صت�صفيات.

وقال الوزير، اأن املخابر اخلا�صة �صاندت الدولة 
بالتحاليل  القيام  يف  احلالية  كــورونــا  اأزمـــة  يف 

اخلا�صة بالك�صف عن فريو�س كورونا.  
ربح  يف  �صاهمت  خا�صة  املخابر  من  العديد  واأن 
الكورونا  مر�صى  عن  الك�صف  يف  واجلهد  الوقت 
موؤكدا على عزم الدولة على مكافاأة كافة املخابر 

التي �صاندتها ووقفت اإىل جانبها.

يف كلمة له اأمام القمة العاملية الفرتا�ضية ملنظمة العمل الدولية حول كوفيد-19 امل�ضتجد

�ل�صروع يف توظيف 
�لأ�صاتذة خريجي �ملد�ر�س 

�لعليا دفعة 2020
يف  الرتبية  مــديــريــات  مــن  العديد  �صرعت 
عملية ا�صتقبال ملفات خريجي املدار�س العليا 
2020 ق�صد توظيفهم يف املوؤ�ص�صات الرتبوية 

يف خمتلف االأطوار التعليمية.
املعنيني  املــدار�ــس  خريجي  على  وي�صرتط 
م�صحوبني  الرتبية  مديريات  اإىل  التقدم 
التخرج،  و�صهادة  خطي  طلب  تت�صمن  مبلفات 
جلميع  النقاط  وك�صف  �صهادة  العلمي،  املوؤهل 
ــهــادة احلالة  و�ــص مــيــالد  �ــصــهــادة  الــفــ�ــصــول، 
بطاقة  من  ن�صخة  اإىل  باالإ�صافة  العائلية 
واظرفة  �صم�صية  �صورة  الوطنية،  التعريف 
اخلدمة  اجتــاه  الو�صعية  معنونة،  بريدية 

الوطنية.
ال�صوابق  �صحيفة  اأي�صا  امللف  يت�صمن  كما 
االإقامة  وبطاقة  اجلن�صية،  �صهادة  العدلية، 
بريدي  �ــصــك  الــ�ــصــفــاء  بــطــاقــة  ــن  م ن�صخة 

م�صطوب رقم ال�صمان االجتماعي.
اأنــه  على  الــرتبــيــة  مــديــريــات  �ــصــددت  كما 
العليا  املدار�س  خريجي  جميع  على  ي�صرتط 
ـــراءات  ـــاالإج ــزام ب ــت ــاالل اأثـــنـــاء احلــ�ــصــور ب
الوقائية املتعلقة بفريو�س كورونا كوفيد 19ـ 
التباعد  م�صافة  واحــرتام  الكمامة  كارتداء 

واحرتام التواريخ واملواقيت املحدد.

دعا رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد املجيد تبون، اأم�س االأربعاء، اإىل تعبئة املوارد ال�سرورية لدعم البلدان النامية، ال�سيما 
يف اإفريقيا، يف �سيا�ساتها الهادفة اإىل ت�سيري فرتة ما بعد اأزمة كوفيد-19 من خالل تخفيف عبء الديون وزيادة متويل 

اال�ستثمارات يف هذه البلدان.

ينفي مزاعم ن�ضبت اإليه بخ�ضو�ص ولية الوادي، بن بوزيد:

الوادي الأوىل وطنيا بـ 52 اإ�ضابة..

لدرا�ضة تطور الو�ضعية ال�ضحية يف البالد..

التم�س ممثل احلق لدى حمكمة �صيدي اأحممد 
االأعمال  رجل  حق  يف  �صجنا  �صنة   16 عقوبة 
حمي الدين طحكوت مع غرامة بـ 8 مليون دينار 

مع م�صادرة االأمالك.
حق  يف  �صجنا  �صنة   15 عقوبة  التم�س  كما 
الوزيران االأوالن ال�صابقان احمد اويحيى وعبد 
ال�صابق  ال�صناعة  لوزير  �صنة  املالك �صالل و20 
وبغرامة  بو�صوارب  ال�صالم  عبد  الفار  املتهم 

مماثلة للمتهمني الثالثة .
وطالب ممثل النيابة العامة الذي اأكد اأن هذه 
بجميع  ف�صاد  ق�صية  بل  �صيا�صية  لي�س  الق�صية 
2 مليون  10 �صنوات وغرامة بـ  االأركان عقوبة 

يو�صف  ال�صابق  ال�صناعة  وزيــر  حق  يف  دينار 
يو�صفي ووزيرا النقل واالأ�صغال العمومية �صابقا 
دينار  مليون  و2  غول  عمار  زعــالن  الغني  عبد 

جزائري.
واألتم�س عقوبة بـ 12 �صنة �صجنا و 2 مليون يف 
مليون  و2  بلح�صني   ال�صابق  �صكيكدة  وايل  حق 
كغرامة مالية باالإ�صافة اإىل 12 �صنة �صجنا و8 
طحكوت   اأمالك  وم�صادرة  غرامة  دينار  ماليني 
دينار  ماليني  و5  �صنوات   8 عقوبة  وكذا  ر�صيد 
غرامة مع م�صادرة اأمالك طحكوت حميد فيما 
10 �صنوات ومليون دينار غرامة يف  مت التما�س 

حق جنل حمي الدين طحكوت بالل.

و10  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة   469 �صجلت   
ــــرية يف  وفــيــات جــديــدة خـــالل الــــ 24 �ــصــاعــة االأخ
مري�صا   235 فيه  متاثل  الــذي  الوقت  يف  اجلــزائــر، 
الناطق  االأربعاء  اأم�س  عنه  ك�صف  ما  ح�صب  لل�صفاء، 
الر�صمي للجنة ر�صد ومتابعة فريو�س كورونا، الدكتور 

جمال فورار.
لعر�س  املخ�ص�س  اليومي  االإعــالمــي  اللقاء  وخــالل 
باأن  تطور الو�صعية الوبائية لفريو�س )كوفيد-19(، 
العدد االإجمايل لالإ�صابات املوؤكدة ارتفع اإىل 17348 
حالة، فيما بلغ اإجمايل الوفيات 978 وعدد املتماثلني 
لل�صفاء 12329 حالة. وك�صف الدكتور فورار باأن 52 

مري�صا يوجدون حاليا بالعناية املركزة.
و�صجلت كل من والية الوادي و وهران اأرقاما قيا�صية 
يف عدد االإ�صابات اجلديدة، حيث اأح�صت الوادي 52 
اإ�صابة جديدة خالل االأربع وع�صرون �صاعة االأخرية، 
لالإ�صابات  ت�صجيال  الــواليــات  اأكــرث  قائمة  لتت�صدر 

اجلديدة وتليها وهران بـ 50 اإ�صابة.

على  تبعث  اأرقاما  �صطيف  والية  اأح�صت  جهتها  من 
42 حالة جديدة، تتبعها العا�صمة  اأين �صجلت  القلق 
بـ 34 حالة، لتليها والية البليدة بـ 28 حالة جديدة.
اإ�صابة   22 االغــواط  و  بجاية  واليــة  اأح�صت،  كما 
على  اجلديدة  االإ�صابات  توزيع  يلي  وفيما  جديدة. 

الواليات امل�صجلة بها وعددها 38 والية:
 ،42 �صطيف:   ،50 وهـــران:  اإ�صابة،   52 الـــوادي: 
و  بجاية   ،28 البليدة:   ،34 العا�صمة:  اجلــزائــر 
 ،17 باتنة:   ،19 تيبازة:  اإ�صابة،   22 االأغـــواط: 
 ،14 بــومــردا�ــس:  اإ�ــصــابــة،   16 والــبــويــرة:  ب�صكرة 
اإ�صابات،   10 وورقــلــة:  ق�صنطينة،   ،12 م�صتغامن: 
اإ�صابات،   8 بلعبا�س:  و�صيدي  البواقي،  اأم  اجللفة، 
تيارت، اأدرار، �صكيكدة، ومترنا�صت: 7 اإ�صابات، جيجل، 
غرداية،  ب�صار،  عنابة،  املدية،  اإ�صابات،   5 وغليزان: 
اإ�صابات،   3 ومع�صكر:  خن�صلة،  اإ�صابات،   4 والبي�س: 
�صوق اهرا�س، ميلة، قاملة، والطارف: 2 اإ�صابتني، تيزي 

وزو، عني تيمو�صنت، والنعامة: 1 اإ�صابة واحدة.

النه�صة  حلــركــة  ــعــام  ال االأمــــني  طــالــب 
الــربملــان احلــايل  بــن عائ�صة حــل  يــزيــد 
انتخابات  واإجراء  ال�صرعية  ناق�س  الأنه 
التعديل  عر�س  قبل  م�صبقة  ت�صريعية 

الد�صتور القادم على اال�صتفتاء.
العمومي  بالتلفزيون  ا�صت�صافته  وخالل 
التعديل  م�صودة  من  حزبه  موقف  الإبراز 
الـــد�ـــصـــتـــوري الـــتـــي طــرحــتــهــا رئــا�ــصــة 
عائ�صة  بــن  ك�صف  للنقا�س  اجلمهورية 
املقرتحات  عــديــد  رفــعــت  النه�صة  اأن 
اعتماد  �صرورة  منها  اجلمهورية  لرئا�صة 

بالتوازن  يقر  رئا�صي  �صبه  حكم  نظام 
الت�صريعية  ال�صلطات  �صالحيات  وو�صوح 

والتنفيذية والق�صائية.
رئي�س  �صالحيات  تقلي�س  اقـــرتح  كما 
اجلمهورية خا�صة فيما تعلق بالتعيينات 
طالبت  كما  للدولة،  العليا  املنا�صب  يف 
واإجـــراء  ــايل  احل الــربملــان  حــل  ب�صرورة 
عر�س  قبل  م�صبقة  ت�صريعية  انتخابات 
يف  ال�صعبي  اال�صتفتاء  على  الــد�ــصــتــور 
الدخول االجتماعي القادم، الن ح�صب بن 
عائ�صة الربملان احلايل ناق�س ال�صرعية.

تقدم الوزير االأول، عبد العزيز جراد، بتعازيه اإىل االأ�صرة الطبية واإىل كافة اأ�صر �صهداء الواجب 
�صحايا فريو�س كورونا، ودعا املواطنني وخ�صو�صا اأهايل ب�صكرة ب�صرورة التزام اإجراءات الوقاية.

ون�صر جراد تغريدة يف ح�صابه مبوقع تويرت جاء فيها: ''الربوف�صور بلحمرة حممد و د. �صبيلة �صمري 
و د. حوحو حممد و د. مراد رفاوي، كانوا جمندون ملكافحة الوباء الذي اأودى بحياتهم. 

التعازي،  باأخل�س  الواجب  �صهداء  اأ�صر  كافة  واإىل  الطبية  االأ�صرة  اإىل  اأتقدم  اجللل،  امل�صاب  بهذا 
مذكرا اجلميع وخا�صة اأهايل ب�صكرة ب�صرورة التزام اإجراءات الوقاية حفاظا على اأنف�صهم''.

امل�صرفية  االأوراق  طبع  اأهمية  على  واأكــد 
و�صك العملة، وفق املعايري الدولية، على اأن 

يتم اأي�صا اإدماج رموز تاريخنا الوطني. 
االأول  ــر  ــوزي ال اأكـــد  زيـــارتـــه،  نــهــايــة  ويف 
اإطــــارات  ــع  م عــقــدهــا  عــمــل  جل�صة  خـــالل 
على  املالية،  وزيــر  بح�صور  اجلــزائــر،  بنك 
تخ�صي�س وعاء اأر�صي لبناء مركب �صناعي 

وتكنولوجي جديد.
مطبعة  االأر�صي،  الوعاء  هذا  و�صيحت�صن 
العام  ال�صندوق  ومقر  التكنولوجيا  عالية 
االأوراق  لفرز  وطني  ومركز  اجلزائر،  لبنك 
مهن  يف  للتكوين  ومركز  وم�صبك  امل�صرفية 

�صناعة النقود الورقية.
على  االأول  الــوزيــر  حــر�ــس  االأخـــري،  ويف 
النقد  دار  م�صتخدمي  كافة  وت�صجيع  تهنئة 
بالثناء،  جديرة  جهود  من  بذلوه  ما  على 

التي  ال�صعبة  الفرتة  هذه  خالل  وال�صيما 
تطبعها جائحة كورونا.

من جهته وزير املالية، ويف ت�صريح لالإذاعة 
اجلمهورية  ''رئــيــ�ــس  اإن  قـــال:  الوطنية 
لبنك  اأر�صية  قطعة  منح،  اإرادتــه  بكل  قرر 
لــالأوراق  اجلديدة  املطبعة  لبناء  اجلزائر 
اأن  ذاتـــه  ال�صياق  يف  م�صيفا   ،'' النقدية 
اال�صتقالل،  منذ  ن�صاهده  مل  القرار  ''هــذا 
فاملطبعة احلالية موجودة يف مقر يعود اإىل 
الوطنية  ''العملة  اأن  وقال   .''1901 عام 
واأن هذه  الوطنية  ال�صيادة  رموز  اأحد  متثل 

القرارات �صتعمل على تقوية عملتنا''.
ذاهبة  ''اجلزائر  اأن  املالية  وزير  واأو�صح 
املثمر  اال�صتثمار  لت�صجيع  قـــرارات  نحو 
وملنا�صب  لــلــرثوات  ـــالق  اخل واال�ــصــتــثــمــار 

ال�صغل''.

�لرئي�س تبون خ�ص�س وعاء �أر�صي 
لبناء مطبعة للنقود عالية �لتكنولوجيا

و15  لطحكوت  نافذ�  �صجنا  �صنة   16
�صنة لأويحيى و�صالل

�لنه�صة تقرتح ت�صريعيات م�صبقة 
قبل تعديل �لد�صتور

 469 �إ�صابة جديدة، 235 حالة �صفاء 
و 10 وفيات يف �جلز�ئر 

جر�د يوجه ر�صالة ل�صكان ب�صكرة

القمة  اأمام  له  كلمة  تبون يف  الرئي�س  وقال 
الدولية  العمل  ملنظمة  االفرتا�صية  العاملية 
اأن  ال�صغل،  وعامل  امل�صتجد  كوفيد-19  حول 
البلدان  مقدمة  يف  تاأتي  االإفريقية  القارة 
املت�صررة ماديا من جائحة كورونا التي تهدد 
على  التنمية  واإ�ــصــعــاف  اله�صا�صة  بتعميق 
م�صتواها، داعيا يف هذا ال�صدد منظومَة االأمم 
واملالية  االقت�صادية  واملوؤ�ص�صات  املتحدة 
ال�صرورية  املــــوارد  "تعبئة  اإىل  الــدولــيــة 
اإفريقيا،  يف  ال�صيما  النامية،  البلدان  لدعم 
يف �صيا�صاتها الهادفة اإىل ت�صيري فرتة ما بعد 
عبء  تخفيف  خــالل  مــن  كوفيد-19  اأزمـــة 
هذه  يف  اال�صتثمارات  متويل  وزيــادة  الديون 

البلدان".
"التحديات  اأن  اجلمهورية  رئي�س  واعترب 
تتطلب  املقبلة  ال�صنوات  يف  �صنواجهها  التي 
يف  تــوافــق  اإىل  للتو�صل  حثيثة  م�صاٍع  بــذل 
اأو�صع نطاق  العمل على  ب�صاأن م�صتقبِل  االآراء 
على  بقدرتنا  "يقينه  عــن  معربا  ممكن"، 
الكفيلة  ال�صبل  لتحديد  التوافق  هذا  حتقيق 
املئوية  ــذكــرى  ال ـــالن  اإع اأهــــداف  بتج�صيد 
احلماية  توفري  اإىل  تهدف  التي  ملنظمتنا، 
�صمان  ذلك  يف  مبا  العمال،  لكل  االجتماعية 

ميهد  ما  وهــو  العمل،  يف  االأ�صا�صية  احلقوق 
لتكري�ِس العمل الالئق".

اأن  تبون  الرئي�س  اأكــد  ال�صياق،  ذات  ويف 
لي�س  عينيها  ن�صب  ت�صع  التي  "اجلزائر 
كذلك  بل  احلالية،  للتحديات  الت�صدي  فقط 
�صتظل  العمل،  م�صتقبل  حتــديــات  مواجهة 
متم�صكة باملبادئ االجتماعية والدميقراطية 
التي تنـ�صدها منظمة العمل الدولية، وت�صم 
للخروج  الدويل  املجتمع  جهود  اإىل  جهودها 

من  جماعية  ب�صورة  والعمل  االأزمــة  هذه  من 
اأجل عامِل �صغل اأف�صل".

على  التاأكيد  اإىل  اجلمهورية  رئي�س  وخل�س 
االلتزام بجميع امل�صائل املت�صلة بعامل ال�صغل، 
مربزا اأن "اأولويتنا االآن �صتكون العمل معا على 
وحماية  اجلائحة  هــذه  تف�صي  من  الوقاية 
مولدة  اقت�صادات  وبــنــاء  مواطنينا  اأرواح 
اال�صتقرار  مبادئ  على  تقوم  ال�صغل،  ملنا�صب 

والعدالة االجتماعية". 

 ،2020 09 جوان  اليوم اخلمي�س  يرتاأ�س 
ال�صيد عبد املجيد تبون  رئي�س اجلمهورية 
�س لدرا�صة تطور الو�صعية  جل�صة عمل تخ�صّ
ال�صحية يف البالد يف �صوء تزايد االإ�صابات 
بع�س  يف  الناجمة  كوفيد-19،  بجائحة 

بــاالإجــراءات  التقّيد  عــدم  عن  الــواليــات، 
يف  البريوقراطية  واملمار�صات  الوقائية، 
ي�صتلزم  ممــا  اجلائحة،  هــذه  مــع  التعامل 
عاجلة  عملية  ميدانية  اإجـــراءات  اتخاذ 

ملواجهة هذه الو�صعية.

و�صي�صارك يف هذا اللقاء اإىل جانب الوزير 
واأع�صاء  االأمنية،  االأ�صالك  وقادة  االأول، 
والة  واملتابعة،  للر�صد  العلمية  اللجنة 
وهــران،  اجلــزائــر،  مــن  كــل  يف  اجلمهورية 

ب�صكرة، �صطيف وورقلة.

الوطنياخلمي�س  29  يونيو  2970/ 09  جويلية   2020 املوافق لـ 18  ذو القعدة 031441
�لرئي�س تبون يدعو �إىل تعبئة �ملو�رد �ل�صرورية 

لدعم �لبلد�ن �لنامية

فتح خمابر حتاليل للك�صف عن فريو�س كورونا بكل �لوليات

�لرئي�س تبون يرت�أ�س جل�صة عمل هذ� �خلمي�س 

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. وق. و

ق. و

ق. و

ق. و

دعا اإىل طبع الأوراق امل�ضرفية و�ضك العملة وفق املعايري الدولية، جّراد

ق�ضية طحكوت: النيابة تقدم التما�ضاتها 

قام الوزير االأول، عبد العزيز جراد، اأم�س االأربعاء، مرفوقا بوزير املالية وحمافظ بنك اجلزائر، 
بزيارة تفقد لدار النقد لبنك اجلزائر. وزار الوزير خمتلف اأق�سام �سناعة االأوراق امل�سرفية والقطع 
النقدية وكذا الوثائق املوؤمنة. وحتادث الوزير االأول مطوال مع الـم�ستخدمني، واأطلع على ظروف 

عملهم، وبهذا ال�ساأن األح الوزير االأول، على �سرورة ع�سرنة اأداة االإنتاج.



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.

عادل. خ / �صميحة. ع

فالحون ي�شتغيثون لإنقاذ ب�شاتينـــهم
"االأورا�ص  مع  حديثهم  يف  الفالحون  وعرب 
ــة  اأزم ا�ستمرار  مــن  خماوفهم  عــن  نيوز"، 
بتزايد  تظهر  بوادرها  بداأت  التي  اجلفاف، 
الفالحني  بني  واملناو�سات  امل�ساكل  حــاالت 
من  واخلـــوف  ال�سقي  يف  اأولــويــاتــهــم  ــول  ح
وحمل  �سخ�سية  حــــوادث  اإىل  تــطــورهــا 
فوق  الواقع  بوزينة،  �سد  م�سروع  الفالحون 
موقع تا�سريفت، م�سوؤولية الو�سع الذي هم 
الطينية  الروا�سب  اأن  اعتربوا  حيث  فيه 
ومواد  الكيماوية  احلفر  مبــواد  املختلطة 
البناء التي مت التخل�ص منها يف الوادي قد 
اأدت اإىل غلق وت�سميع ينابيع املاء يف موقع 
االأ�سا�سي  امل�سدر  يعترب  والــذي  تا�سريفت، 
للرثوة املائية يف املنطقة، فمن اأزيد من 90 
منبع طبيعي ال ميكن ر�سد �سوى �ستة ينابيع 
تاأتي  قد  م�ستقبلية  بكارثة  ينبئ  ما  بارزة، 
على ب�ساتينهم التي تعترب الدخل الرئي�سي 

للعديد من العائالت يف املنطقة.
ــك يف  وذهـــب الــفــالحــون اإىل اأبــعــد مــن ذل
موقع  اأن  اأكــــدوا  حــيــث  لــلــو�ــســع،  و�سفهم 
مق�سدا  يعترب  ــذي  ال والـــوادي  تا�سريفت 
الطبيعة  ملحبي  ومــزارا  ال�سياح  من  للعديد 
اجلمالية  ومل�سته  رونقه  فقد  والت�سوير، 
وجفاف  �ــســالالتــه  تــزيــن  مــيــاه  غــيــاب  يف 
توا�سلهم  الفالحون  واأكــد  نهائيا،  ــوادي  ال
البلدية دون تقدمي حلول  امل�سوؤولني يف  مع 
فعلية، يف ظل غياب حترك فعلي من طرف 
مكتب مديرية الفالحة يف البلدية مل�ساعدة 
االآخر عن  م�سوؤول هو  كونه  رغم  الفالحني 

ق�ساياهم.
الو�سعية  هــذه  اأن  الفالحني،  اأحــد  وقــال 
االأ�سعب  تعترب  ب�ساتينهم  تعي�سها  التي 
املنطقة  يف  الفالح  يكن  مل  اإذ  �سنوات،  منذ 
ظل  يف  يحميه  تنظيمي  هيكل  الأي  يحتاج 
الفالحني  بني  العريف  واالتفاق  املياه  توفر 
على تق�سيم املياه التي كانت تكفي اجلميع، 

التدخل  املعنية  ال�سلطات  املعنيون  ونا�سد 
العاجل الإنقاذ ب�ساتينهم وذلك بتوفري اآالت 
للحفر، لتنقية موقع تا�سريفت من الروا�سب 
الطينية التي اأغلقت على ينابيعهم ح�سبهم، 
دون  واحلــول  الينابيع،  بتدفق  �سي�سمح  ما 
تطور الو�سع اإىل اأمور اأخرى غري حم�سومة 

العواقب.

فالحو قرية �ملاء لكحل باملعذر ينا�صدون 
�ل�صلطات للتدخل

املاء لكحل  العديد من فالحي قرية  اأبدى 
ا�ستياءهم  باتنة،  والية  يف  املعذر  ببلدية 
اأرا�سيهم  اإليه  اآلت  الذي  املزري  الو�سع  من 
الفالحية ب�سبب غياب كل االإمكانيات ل�سمان 
حما�سيل وفرية �سيما واأن اأرا�سيهم باإمكانها 
الفالحية على  املحا�سيل  اأنواع  اإنتاج جميع 

غرار اخل�سر والفواكه وغريها.
اأن  الفالحني  من  العديد  اأكــده  ما  وح�سب 
امل�ساكل  اأكرب  يعترب من بني  الكهرباء  غياب 
املبا�سر يف  ال�سبب  اأنها  التي يواجهونها، كما 
نق�ص املنتوج كونهم يعتمدون على الو�سائل 
الب�سيطة والبدائية ل�سقي اأرا�سيهم يف ظل 

الغياب التام لتو�سيل بالطاقة الكهربائية، 
كما اأ�ساف ذات امل�ستكني اأن بقاءهم يف هذه 
ال�سروريات  كل  غياب  من  بالرغم  االأرا�سي 

ققط للحفاظ على اأر�ص اأجدادهم.
املت�سررين  ذات  اأ�ــســاف  ثانية  جهة  ومــن 
الو�سع  اأزمت  ال�سقي  باملياه  ربطهم  عدم  اأن 
ال�سهاريج  على  يعتمد  منهم  فالكثري  اأكــرث 
والتي  ال�سرورية  الكميات  لتوفري  يوميا 
باأب�سط  ال�سقي  اأي  حما�سيلهم  حتتاجها 
ال�سهاريج  تلك  غــالء  اأن  كما  االإمكانيات، 
اإذا  ــدوا  اأك واأنهم  خا�سة  معاناتهم  من  زاد 
منتوج  �سمان  باإمكانهم  ال�سقي  املــاء  توفر 
البلدية من  �سكان  احتياجات  لتغطية  وفري 

خمتلف املنتجات الفالحية.
من  عــمــق  التهيئة  غــيــاب  اأن  واأ�ــســافــوا 
معاناتهم اأكرث فاأكرث فهم يواجهون �سعوبات 
جمة ب�سبب اإهرتاء الطرقات التي ال تزال 
ال�سكاوي  رغــم  اأكـــرث  ال  تــرابــيــة  م�سالك 
للجهات  بتوجيهها  قــامــوا  الــتــي  الــعــديــدة 
تدخل  املعنيون  اأ�سحاب  وينتظر  املعنية 

ال�سلطات املحلية للنظر يف ان�سغاالتهم..

التوتة  عني  ببلدية  النظافة  عمال  يندد 
يف باتنة، بغياب التفاتة جادة من امل�سئولني 
والتي  املزرية  بو�سعيتهم  للتكفل  املحليني 
دفعتهم اإىل الدخول يف اإ�سراب مفتوح عن 

العمل منذ عدة اأيام.
لـ"االأورا�ص  العمل  عن  امل�سربون  ــال  وق
رف�سا قاطعا مزاولة  نيوز" باأنهم يرف�سون 
عملهم يف مثل هذه الظروف الوبائية والتي 
ت�سويتها،  على  العمل  املعنية  اجلهات  تلزم 
امله�سومة  حقوقهم  املعنيون  ا�ستنكر  اأيــن 
كورونا،  جائحة  وانت�سار  تزامنت  التي 
حرمانهم  عن  حديثهم  �سياق  يف  م�سريين 
من اال�ستفادة من منحة خطر الوباء رغم 
اجلهود التي يبذلونها يف العمل على حت�سني 
على  واملحافظة  للمدينة  اجلمايل  الوجه 
النظافة  عمال  واعــتــرب  املحيط،  نظافة 
بال�سفوف  املعنيني  بــني  مــن  ا�ستثنائهم 

اعتبارهم  على  اجلائحة  ملواجهة  االأوىل 
لعدوى  التعر�ص  خلطر  دائمة  مواجهة  يف 
جلميل  ونكران  بحقهم   اإجحافا  الفريو�ص 
حد  على  جليلة  خدمات  من  يقدمونه  ما 

قولهم.
العمل  ظروف  اإىل  النظافة  عمال  واأ�سار 
الروائح  انت�سار  غــرار  على  بهم  املحيطة 
الكريهة التي يكونون عر�سة لها باالإ�سافة 
اأثناء  يجابهونها  الــتــي  ال�سعوبات  اإىل 
فما  العادية  الظروف  يف  مهامهم  تاأديتهم 
بال االأزمة ال�سحية الراهنة  التي تتطلب 
اعتبارهم  على  اإليهم  االلتفات  بح�سبهم 
بعدوى  لــالإ�ــســابــة  عر�سة  الــفــئــات  اأكـــرث 
اجلهات  بح�سبهم  تهتم  مل  حيث  اجلائحة، 
بو�سائل  تــزويــدهــم  �ــســرورة  اإىل  املعنية 
على  بهم  اخلا�سة  العمل  واألب�سة  الوقاية 
اعتبار ذلك من ال�سروريات ملمار�سة مهامهم 

ب�سكل اآمن و�سليم.
وما اأثار ا�ستياء وتذمر املعنيني على غرار 
لهم  املخ�س�سة  املالية  املنحة  من  حرمانهم 
اإىل  باالإ�سافة  بالعمل  اخلا�سة  واالألب�سة 
رفعوها  التي  ملطالبهم  امل�سئولني  جتاهل 
حقهم  من  ا�ستفادتهم  عدم  وتكرارا  مرارا 
زاد  الــذي  ــر  االأم وهــو  ال�سنوية  العطل  يف 
الطينة بلة على حد قولهم واأحدث حالة 
النظافة الذين ملوا  غليان فيما بني عمال 
والتهمي�ص"  احلقرة  ب�سيا�سة"  و�سفوه  ما 

التي تطبق عليهم يف كل مرة.
جدير بالذكر باأن اإ�سراب عمال النظافة 
عن العمل  انعك�ص ب�سكل الفت لالنتباه على 
والتي  التوتة  عني  ملدينة  البيئي  الو�سع 
حتولت خالل هذه االأيام اإىل اأ�سبه مبفرغة 
عمومية حيث اأكد �سكان االأحياء باأن اأكوام 
ب�سكل  حتا�سر  باتت  القمامة  مــن  كبرية 
بحدوث  بح�سبهم  وتنذر  ال�سوارع  ملحوظ 
دفع  الذي  الو�سع  ذات  وهو  بيئية،  كارثة 
ب�سكان املدينة دعوة اجلمعيات الفاعلة يف 
املجتمع اإىل التحرك و امل�ساركة مب�ساعدة 
حمالت  تنظيم  على  التطوع  يف  الراغبني 
تنظيف وا�سعة من �ساأنها اأن تخل�ص �ساكني 
االأحياء من معاناتهم مع الروائح الكريهة 
والنفايات املكد�سة التي باتت تتفاقم كل 
يوم يف �سوارع واأحياء مدينة عني التوتة.

لالإ�سارة فقد حاولت "االأورا�ص نيوز" نقل 
رد رئي�ص بلدية عني التوتة حول ان�سغال 
على  يــرد  مل  اأنـــه  غــري  امل�سربني  العمال 

ات�ساالتنا املتكررة.

باتت مهددة باجلفاف لغياب مو�رد �ل�ضقي

�ملو�طنون ��ضتنجدو� باحلمالت �لتطوعية لرفع �لقمامة

تنبعث من �لو�دي �ملغطـــى

حمليات اخلمي�س  29  يونيو  2970/ 09  جويلية   2020 املوافق لـ 18  ذو القعدة 041441

يــطــالــب �ــســكــان تــاقــو�ــســت احلــمــراء 
ال�سلطات  باتنة،  واليــة  يف  ببوزينة 
الوالية،  وايل  راأ�سها  وعلى  املحلية 
م�سروع  م�سكل  حلل  العاجل  التدخل 
الطريق املوؤدي اإىل املدر�سة االإبتدائية 
املنطقة،  بذات  م�سامح  اأحمد  ال�سهيد 
  50 به  االإجنـــاز  اأ�سغال  و�سلت  الــذي 
باملائة، وتداول عليه 3 مقاولون اإال اأنه 
بقي على حاله، وهذا الإلغاء ال�سفقات 

يف كل مرة والأ�سباب جمهولة.
وح�سب �سكوى تلقتها "االأورا�ص نيوز"، 
و�سعية  من  م�ستاوؤون  جد  ال�سكان  اأن 
اجلميع،  قلق  حمل  بات  الذي  الطريق 
م�ساريع  خمطط  اإطار  يف  �سجل  والذي 
ليمنح   ،2018 ل�سنة  البلدية  التنمية 

عملية  با�سر  اأيـــن  املــقــاولــني،  الأحـــد 
بن�سبة  املنت�سف  يف  لتقف  االإجنــــاز 
امل�سالح  تدخل  بعد  وهذا  باملائة،   50
امل�سروع  بــاإلــغــاء  للبلدية  التقنية 
الأ�سباب غري معلن عنها، ليتم بعد ذلك 
اأخرى  مــرة  ومنحها  ال�سفقة  جتديد 
يف  ولكن  التوايل،  على  اثنني  ملقاولني 
كل مرة يلغى امل�سروع وتتوقف االأ�سغال 

الأ�سباب جمهولة.
املعنيون  يطالب  الو�سع،  هــذا  واأمــام 
حد  لو�سع  التدخل  الو�سية  اجلهات 
لهذا التماطل الذي يحدث دون تربير 
هذا  واأن  خا�سة  امل�سوؤولة،  اجلهات  من 
للمواطنني  بالن�سبة  هاما  يعد  امل�سروع 

والتالميذ على وجه اخل�سو�ص.

املنبعثة  الــكــريــهــة  الـــروائـــح  ــــارت  اأث
حي  م�ستوى  على  املغطى  ـــوادي  ال مــن 
وحتى  املواطنني  ا�ستياء  االإخــ�ــســرار 
�ساكنة  وكذا  االإداري،  باحلي  املوظفني 
عبد  ب�سارع  الن�سر  حلي  املجاور  احلي 
املــجــيــد عــبــد الــ�ــســمــد، وهـــي الــروائــح 
بني  اجلميع  اأنوف  تزكم  التي  الكريهة 
تغيب  تكاد  ال  ــن  اأي ـــرى  واالأخ الفينة 
حتى تعود مرة اأخرى خا�سة  مع ارتفاع 

درجات احلرارة.
حزام  قناة  تغطية  رغــم  ذلــك  يــاأتــي 
اأوديـــة  عـــدة  ــه  ب الـــذي ت�سب  ــــواد  ال
طويال،  وقتا  ا�ستغرقت  والتي  باملدينة 
ي�ستهجنها  مل  الكريهة  الرائحة  اأن  اإال 
�سكان احلي املجاور اأو موظفو االإدارات 
فح�سب، بل حتى املواطنون من اأ�سحاب 
احلي  على  املوزعة  باالإدارات  املعامالت 
املنطقة  واأن  خا�سة  اجلديد  االإداري 
نظرا  املــديــنــة  بو�سط  ا�سرتاتيجية 

للكثري  وقبلة  مديريات  لعدة  ل�سمها 
الزوار  وكذا  واملواطنني،  املتعاملني  من 
اأ�سحاب  اأو  ــعــامــالت  امل ــحــاب  اأ�ــس ــن  م
وحتى  الوالية  داخــل  من  ا�ستف�سارات 

خارجها.
اجلهات  مــن  املنطقة  �سكان  وطــالــب 
البيئي  للو�سع  حلول  اإيــجــاد  املعنية 
اليومية  لــلــحــيــاة  واملــنــغــ�ــص  املــحــرج 
احل�سري  للجانب  وامل�سيئة  لل�سكان، 
تزايد  مع  خا�سة  للمنطقة،  والبيئي 
حركة املرور يف املنطقة بعد فتح طريق 
جديد يربط و�سط املدينة بحي الن�سر 
عبد  املــجــيــد  عــبــد  ــارع  الــ�ــس ذات  عــرب 
يقلل  اأن  املفرت�ص  من  كان  اأين  ال�سمد، 
من الزحام املروري لل�سيارات باملنطقة، 
جديدة،  ازدحـــام  فوهة  فتح  ــه  اأن غري 
مع  املتزامنة  الــذروة  فرتات  يف  خا�سة 
ان�سرافهم  اأو  بالعمل  املوظفني  التحاق 

منه.

م�شروع تهيئة طريق يهزم 
امل�شوؤولني املحليني ببوزينة

 عمال النظافة بعني التوتــة يف اإ�شراب مفتوح

الروائح الكريهة تخنق احلي 
الإداري اجلديد بباتنة

نا�صد فالحو بلدية منعة يف والية باتنة، �ل�صلطات للتدخل الإنقاذ ب�صاتينهم من �جلفاف، خا�صة و�أن �حللول متوفرة ح�صبهم عرب تنقية 
منابع موقع تا�صريفت، �لتي تعترب �مل�صدر �الأ�صا�صي ملياه �ل�صقي يف �لبلدية.

تداول عليه 3 مقاولني ومل يرى النور بعد

رحمة. محفيظة. ب

مرمي. ع



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

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

عنابـــة

ب�سكرة

�سطيـــف

ك�صف �أطباء بوالية ب�صكـــرة، �أن عديد �الأ�صخا�س �مل�صتبه يف �إ�صابتهم بفريو�س كورونا عرب �إقليم �لوالية يختارون �لتطبيب �لذ�تي 
ويخفون حالتهم عن �مل�صالح �ل�صحية، حيث يتوجه معظمهم للعياد�ت �خلا�صة لت�صخي�س و�صعيتهم على �أمل �حل�صول على و�صفات 
تخفف �آالمهم ويف حالة تاأكد �إ�صابتهم بالفريو�س يختارون �لتطبيب �لذ�تي و�لبقاء د�خل منازلهم دون �أن يت�صلو� مب�صلحة كوفيد 19.

يقومون  مل  املعنيني  اأن  حمدثونا  واأ�ساف 
باإخطار امل�سالح ال�سحية باإ�سابتهم، لتبقى 
املكلفة  للجنة  بالن�سبة  جمهولة  و�سعيتهم 
وهو  بب�سكرة  الوبائية  الو�سعية  مبتابعة 
وكذا  املواطنني  �سحة  تهديد  �ساأنه  من  ما 
وا�ستقبلت م�سالح كوفيد  امل�سابني،  عائالت 
ال�سحية  املــوؤ�ــســ�ــســات  عــرب  ــة  ــوزع امل  19
حرجة  مرحلة  يف  حــاالت  ب�سكرة  بوالية 
تدهورا  �سحتهم  �سهدت  وقــد  املــر�ــص  مــن 
امل�سلحة  تاأخر تقربهم من  نتيجة  ملحوظا 
مر�سهم  عن  الك�سف  من  وتخوفهم  املذكورة 
االأعرا�ص،  كل  عليم  ظهرت  اأن  بعد  حتى 
وهو االأمر اخلطري الذي بات ي�سكل تهديدا 
لل�سحة العمومية ويزيد من �سوء الو�سعية 

بالوالية.
ويف ذات ال�سياق دعا عادل بو�سارب طبيب 
بب�سكــرة   19 كــوفــيــد  م�سلحة  ورئــيــ�ــص 
تدهور  قبل  امل�سلحة  من  للتقرب  امل�سابني 
االأمر  تعلق  اإذا  وخا�سة  ال�سحية  حالتهم 
مزمنة،  باأمرا�ص  وامل�سابني  ال�سن  بكبار 
يــزيــد من  الــتــحــاقــهــم  ــر  ــاأخ ت اأن  مـــوؤكـــدا 
امل�سلحة  ا�ستقبلت  اأيـــن  حالتهم  تعقيد 
الفا�سح  التهاون  نتيجة  حرجة  ــاالت  ح

واال�ستهتار.

اأم�ص االأربعاء  دخل بوالية خن�سلة 
املدنية  للحماية  املــتــنــقــل  ــل  ــرت ال
الغابات  حرائق  مبكافحة  اخلا�ص 
اأن مت  بــعــد  ــــك  حــيــز اخلـــدمـــة وذل
تن�سيبه خالل االأ�سبوع املا�سي حيث 
املدنية  احلماية  عنا�سر  من  يتكون 
من خمتلف الرتب بتعداد 700 عون 
وكذا خمتلف االآالت اخلا�سة الإطفاء 
و�ساحنات  ــيــارات  ــس � ــن  م احلـــرائـــق 

وحافلة.
حماية  على  الــرتــل  هــذا  ويعمل   
الزراعية  الغابية واملحا�سيل  الرثوة 
ــرب كـــدعـــم جلــمــيــع وحــــدات  ــت ــع وي
اإقليم  عرب  املوزعة  املدنية  احلماية 
الوالية ودعم للواليات املجاورة، اأين 
اإىل  املتنقل  الرتل  هذا  عمل  ي�ستمر 

غاية نهاية �سهر اأكتوبر 2020 .
واأحياء  اال�ستقالل  و�سهر  وتزامنا 
اال�ستقالل  لعيدي  املزدوجة  للذكرى 
احلماية  مديرية  قامت  وال�سباب 
انطالق  اإ�ــســارة  اإعــطــاء  بعد  املدنية 

الرتب  بتقليد  املتنقل  الرتل  عمل 
املدنية  احلماية  ـــارات  واإط الأعـــوان 
وذلك باإ�سراف من وايل الوالية علي 
بوزيدي وخمتلف ال�سلطات الوالئية 

املدنية والع�سكرية.

الدين  "جمال  عنابة   والية  وايل  د�سن 
بالت�سخي�ص  خا�ص  خمرب  ثاين  برميي"، 
كلية  م�ستوى  على   19 كوفيد  لفريو�ص 
البيولوجيا  من�سة  الــطــبــيــة  ــوم  ــعــل ال
بالقطب  الــفــريو�ــســات  وعــلــم  اجلزيئية 
اجلامعي اأحمد البوين، بعد املخرب املن�ساأ 
�سربان  احلكيم  م�ست�سفى  م�ستوى  على 
ابن  اجلامعي  اال�ست�سفائي  للمركز  التابع 
تدابري  �سمن  اأ�سهر   4 قرابة  منذ  ر�سد 

حما�سرة الوباء والوقاية منه.
"حممد  عنابة  جامعة  عميد  و�ــســرح 
مانع" اأن املخرب جمهز باأحدث التجهيزات 
ب�سرية  اإمكانيات  على  ويتوفر  املخربية، 

هامة ت�سم نخبة من املخت�سني اجلامعيني، 
ويعترب مك�سبا لقطاع التعليم العايل وقطاع 
تطوير  �سمن  ويندرج  بالوالية،  ال�سحة 
العلمية يف املجال الطبي، حيث  االأبحاث 
من  خبري  قبل  من  واعتماده  معاينته  مت 
با�ستور، وح�سر حتليالت جتريبية  معهد 
لـ 15 عينة، كما اأو�سح عميد كلية الطب 
خدمات  يقدم  املخرب  بوعزيز" اأن  "مراد 
االأول  للمخرب  ومكملة  اإ�سافية  خمربية 
ابن  اجلامعي  اال�ست�سفائي  للمركز  التابع 
لوالية  خم�س�ص  املخرب  اأن  واأ�ساف  ر�سد، 
غرار  على  املــجــاورة  ــات  ــوالي وال عنابة 
مبعدل  اأهــرا�ــص،   و�سوق  قاملة،  الــطــارف، 

30 حتليل يوميا، يف انتظار بلوغه طاقة 
200 حتليل  واملقدرة ب  الق�سوى  ن�ساطه 

يوميا.
الثاين  املخرب  ي�ساهم  اأن  املنتظر  ومــن 
كورونا على  االإ�سابة بفريو�ص  لت�سخي�ص 
الذي  الــبــوين  اجلامعي  القطب  م�ستوى 
دخل حيز اخلدمة نهار اأم�ص يف م�ساعدة 
م�سالح قطاع ال�سحة يف حما�سرة الوباء 
املخرب  على  ال�سغط  تخفيف  خــالل  من 
االأول، واخت�سار الوقت يف ظهور النتائج، 
من  االأخـــرى  الطبية  امل�سالح  ميكن  مــا 
الوقت  يف  القانونية  االإجـــراءات  اتخاذ 
عنابة  والية  م�ستوى  على  �سواء  املنا�سب 

له  ليكون  املجاورة  ال�سرقية  الواليات  اأو 
بذلك اخت�سا�ص جهوي.

ال�سحية  امل�سالح  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
بوالية عنابة، �سجلت يف االآونة االأخرية 
االإ�سابة  حــاالت  لعدد  خميفا  ارتفاعا 
اإىل غاية  19، حيث بلغ  بفريو�ص كوفيد 
اأم�ص 312  حالة بني امل�سخ�سة عن طريق 
للتحاليل  اأو اخلا�سعة  ال�سكانري واالأ�سعة 
اأمام  لالرتفاع  مر�سح  رقم  وهو  املخربية، 
يوميا  ت�ستقبل  التي  بها  امل�ستبه  احلاالت 
عدد  وكـــذا  ــة،  ــوالي ال م�ست�سفيات  عــرب 
عينات التحاليل املر�سلة يوميا اإىل املخرب 

املعتمد على م�ستوى والية عنابة.

التقنية  الو�سائل  مدير  اأمــ�ــص،  اأ�ــســرف 
ممثال  الوطني  لالأمن  العامة  باملديرية 
للمدير العام خالل زيارة عمل وتفقد التي 
قادته لوالية عنابة على مرا�سيم تد�سني 
�ستدخل  جديدة  اأمنية  وهياكل  من�ساآت 
اخلدمة  تعزيز  اإطـــار  يف  اخلــدمــة  حيز 

التغطية االأمنية وتو�سع اخت�سا�ص االأمن 
اجلديدة  احل�سرية  باملناطق  الــوالئــي 

ودعمه بالو�سائل التقنية احلديثة.
تد�سني  اأي�سا  الزيارة  برنامج  وت�سمن  
مبدينة   15 الــــ  احلــ�ــســري  االأمــــن  مــقــر 
والعتاد  التقنية  الو�سائل  ودائرة  عنابة 

�سهيد  با�سم  �سميت  والتي  الواليات  مابني 
الدين  �سالح  عجيلي  الوطني  الــواجــب 
مع  عا�سور  �سيدي  مبنطقة  مقرها  الكائن 
اأي�سا  ا�سرف  كما  الفقيد،  عائلة  تكرمي 
الثاين  احل�سري  االأمن  مقر  تد�سني  على  
بالقطب ال�سكني الكاليتو�سة التابع الأمن 

دائرة بالرحال، اإ�سافة اإىل تد�سني وحدة 
منطقة  م�ستوى  على  والعتاد  ال�سيانة 
وهي  البوين،  لبلدية  "الكريارة" التابعة 
كلها م�ساريع هامة �سمن برنامج املديرية 
العامة لالأمن الوطني الرامي اإىل تطوير 

القطاع وحتديثه.

�إمكانية تقلي�ص فرتة �حلجر و�ردة

جتاوزت طاقتها �ال�ضتيعابية بكثري

قمامة منت�ضرة يف كل مكان

لوالية  املحلية  ال�سلطات  �ــســددت 
الردعية  ــا  ــه ــراءات اإج مــن  �سطيف 
ال�سحي  احلجر  من  االأول  اليوم  يف 
بلدية   18 على  واملــفــرو�ــص  امل�سدد 
ـــة، حــيــث اأمـــر  ـــوالي ــديــات ال ــل مـــن ب
جميع  باإلغاء  بلكاتب  حممد  الــوايل 
ماعدا  �سابقا  املمنوحة  الرتاخي�ص 
اأن  قائال  للم�سانع  املخ�س�سة  تلك 
يف  �سرامة  يتطلب  احلــايل  الو�سع 
حملة  يف  البدء  اإىل  داعيا  التعامل 
اأهمية  بــ�ــســاأن  للتح�سي�ص  وا�ــســعــة 
باالعتماد  املنزيل  باحلجر  االلتزام 
اجلنائز  نقل  و�سيارات  امل�ساجد  على 

ومكربات ال�سوت.
مع  مو�سع  اجتماع  يف  ــوايل  ال وقــال 
اأن  وال�سحية  االأمــنــيــة  االإطـــــارات 
جـــزء كــبــري مــن �ــســكــان الــواليــة مع 
قال  كما  ف�سلنا  لكننا  الكلي  احلجر 
احلجر اجلزئي ال�سارم، وعلى م�سالح 
خمالفي  مع  ب�سرامة  التعامل  االأمن 
منح  الــوايل  ورف�ص  الكمامات،  و�سع 
للفالحني  ا�ستثنائية  تــراخــيــ�ــص 
الفالح  على  ال�سروري  من  اأنه  قائال 
العمل وفق التوقيت املحدد يف احلجر 

ال�سحي.
�سطيف  وايل  اأ�سار  اأخر  جانب  ومن 

فرتة  ــن  م التقلي�ص  اإمــكــانــيــة  اإىل 
التوقيت  تعديل  اأو  ال�سحي  احلجر 
خالل االأيام املقبلة اإال اأن هذا االأمر 
الو�سعية  بتح�سن  مــرهــونــا  يبقى 
االإ�سابات،  عدد  وتراجع  الوبائية 
اأن  الوالية  عن  االأول  امل�سوؤول  واأكد 
و�سيارات  باحلافالت  النقل  خدمات 
متوا�سلة  تبقى  والرتامواي  االأجرة 
يف الفرتة من اخلام�سة اإىل الواحدة 
زواال، وقامت امل�سالح االأمنية بداية 
واملنافذ  الــطــرق  بغلق  ــص  ــ� االأم مــن 
املوؤدية اإىل البلديات املعنية باحلجر 

ال�سحي امل�سدد.
وزارة  ك�سفت  منف�سل  �سياق  ويف 
ت�سامنية  هبة  تقدمي  عن  التجارة 
يف  تتمثل  �سطيف  لوالية  م�ستعجلة 
والتي  الغذائية  املــواد  من  طن   40
�سيتم نقلها مع بداية االأ�سبوع املقبل 
ال�سلطات  تــ�ــســرف  حتــت  لو�سعها 
العائالت  على  لتوزيعها  الــوالئــيــة 
احلجر  اإجـــــــراءات  مـــن  ــررة  ــتــ�ــس امل
ـــدراء  الــ�ــســحــي، كــمــا مت تــكــلــيــف م
ل�سطيف  املجاورة  للواليات  التجارة 
للبلديات  التموين  عمليات  مبتابعة 
يف  ندرة  اأي  لتفادي  باحلجر  املعنية 

خمتلف ال�سلع.

الطبية  الطواقم  معاناة  تتوا�سل 
�سطيف  واليــــــة  مبــ�ــســتــ�ــســفــيــات 
التي  الت�سبع  حالة  ظــل  يف  وهــذا 
نتيجة  امل�ست�سفيات  هــذه  تعرفها 
اأعـــداد  يف  القيا�سية  ـــادات  ـــزي ال
نق�ص  مع  كورونا  بفريو�ص  امل�سابني 
ناهيك  باملر�سى  العناية  و�سائل 
الكوادر  طالت  التي  االإ�سابات  عن 

الطبية لذات امل�ست�سفيات.
رئي�ص  مالك  الربوفي�سور  وك�سف 
مب�ست�سفى  الداخلي  الطب  م�سلحة 
ب�سطيف  النور  عبد  حممد  �سعادنة 
كثريا  تــاأثــرت  الطبية  االأ�ــســرة  اأن 
فقدان  ت�سجيل  مت  حيث  بالوباء 
عددا من الزمالء ب�سبب هذا الوباء 
االأ�سعة  م�سلحة  رئي�ص  واآخــرهــم 
والـــذي  الطبية  بــاال�ــســتــعــجــاالت 
واأ�ساف  االأم�ص،  نهار  احلياة  فــارق 
امل�ست�سفى  اأن  مالك  الربوفي�سور 
املر�سى  ــل  ك ا�ــســتــيــعــاب  ميكنه  ال 
الزيادة  ب�سبب  الــراهــن  الوقت  يف 

خالل  امل�سابني  اأعــداد  يف  الكبرية 
فرتة ق�سرية.

القناعة  اأن  املتحدث  ذات  ويــرى 
اأ�سا�ص  هي  احلجر  احرتام  بوجوب 
الوباء  انت�سار  من  احلد  يف  النجاح 
م�سيفا اأن جميع م�سالح امل�ست�سفيات 
بالفريو�ص،  امل�سابني  بعالج  معنية 
ــع الــطــواقــم  حــيــث تـــبـــذل جــمــي
الطبية جمهودات كبرية للتحكم يف 

الو�سعية احلالية.
اأطلقتها  التي  الــنــداءات  ظل  ويف 
لتوفري  مــوؤخــرا  الطبية  الطواقم 
املعدات ال�سرورية للعناية باملر�سى 
بعني  يعالوي  م�ست�سفى  ت�سلم  فقد 
اأزال جنوب والية �سطيف جمموعة 
من  املقدمة  الطبية  التجهيزات  من 
طرف بع�ص املح�سنني، ومتثلت هذه 
التجهيزات يف 20 �سرير اإ�ست�سفائي 
ف�سال  لالأوك�سجني،  م�سبطات  و07 
االأوك�سجني  لقيا�ص  اأجهزة   08 عن 

يف الدم.

اأعرب العديد من �سكان منطقة اأوالد 
بوذيل التابعة اإداريا لبلدية قجال 
�سطيف  لوالية  اجلنوبية  باجلهة 
الو�سعية  من  الكبري  تذمرهم  عن 
التجمع  هــذا  عليها  يتواجد  التي 
الوالية،  لعا�سمة  املحاذي  ال�سكاين 
وترتاكم جملة من االن�سغاالت التي 
مقدمتها  ويف  ال�سكان  حياة  ــت  اأرق
اأكوام النفايات واالأو�ساخ املرتاكمة 
يتم  اأن  دون  متتالية  ـــام  اأي لــعــدة 
املعنية،  ال�سلطات  طرف  من  �سحبها 
متعلقة  ــرى  اأخ م�ساكل  عن  ناهيك 
الو�سعية  عن  ف�سال  ــارة  االإن بغياب 
ان�سداد  وكــذا  للطرقات  املــرتديــة 
تبقى  كما  ال�سحي،  ال�سرف  قنوات 

الكثافة  رغم  مدر�سة  دون  املنطقة 
ي�سطر  حيث  املرتفعة  ال�سكانية 
االأقدام  م�سيا على  للتنقل  التالميذ 

اإىل املدار�ص املجاورة.
امتعا�سهم  عــن  ال�سكان  واأعــــرب 
ح�سبهم  الكاذبة  الوعود  من  الكبري 
واملقدمة من طرف ال�سلطات املحلية 
ح�سب  مـــرة  كـــرة  يف  تكتفي  الــتــي 
جت�سيد  دون  وعـــود  مبنح  كالمهم 
املنطقة،  اإىل  زيــــارة  دون  وحــتــى 
لتبقى اأمال ال�سكان معلقة على زيارة 
اجل  من  املقبلة  الفرتة  يف  ــوايل  ال
احلقيقية  الو�سعية  على  الوقوف 

لهذا التجمع ال�سكاين.

ا�ستفادت والية �سوق اأهرا�ص 
موؤخرا من 14 موقعا عرب 7 
بلديات من بلديات اله�ساب 

بالوالية يف اإطار �سيغة 
التح�سي�سات االأر�سية والتي 

مكنت من ا�ستحداث 2705 
قطعة اأر�سية �ساحلة للبناء، 

منها 816 قطعة بتاورة 636 
قطعة ببئر بوحو�ص و602 

بتارقة و365 باأم لعظامي 
و300 بوادي الكربيت و150 

ب�سيدي فرج و109 ب�سافل 
الويدان، ما من �ساأنه التخفيف 

من اأزمة ال�سكن وحتقيق ثورة 
�سكنية جديدة بالوالية التي 

الزالت تعاين عجزا بهذا ال�ساأن 
وت�سهد الكثري من امل�ساريع 

ال�سكنية فيها تاأخرا ملحوظا، 
وح�سب ما اأكده وايل الوالية 

لونا�ص بوزقزة فاإن هذه احل�سة 
�ستزيد من ثقل امل�سوؤولية 

على اجلهات املعنية على غرار 
االإعانات املالية املقدمة والتي 

تقدر بـ 70 مليون �سنتيم لكل 
قطعة واأ�سغال التهيئة ما 

ي�ستدعي وعي املواطن وحتليه 
بال�سرب وعدم تهوره وان�سياعه 

وراء االإ�ساعات التي تت�سبب 
يف االحتجاجات وامل�ساكل التي 
ال تقدم مثل هذه امل�ساريع،كما 

دعا املواطنني اإىل عدم اإتباع 
الدعايات املغر�سة التي  تهدف 

اإىل ن�سر الفتنة وزعزعة 
اال�ستقرار وتعطيل عجلة 

التنمية م�سريا اإىل اأن االأ�سغال 
قد انطلقت ببع�ص املواقع على 

غرار بلديتي تاورة واأم لعظامي 
موؤكدا على متابعته ال�سخ�سية 

للم�ساريع التي �ستتحرك بوترية 
جيدة و�سيتم تدارك الوقت 

ال�ستكمالها.

م�شابون بكورونا يخفون مر�شهم ويلتحقون 
بامل�شت�شفيات يف حالة حرجة

الرتل املتنقل ملكافحة حرائق الغابات 
يدخل اخلدمة بخن�شلة

دخول ثاين خمرب للك�شف عن كورونا حيز اخلدمة بعنابة

تد�شني من�شاآت اأمنية جديدة بعنابة

ل تراخي�ص ا�شتثنائية للفالحني 
يف فرتة احلجر ب�شطيف

م�شت�شفيات �شطيف غري قادرة 
على ا�شتيعاب كل احلالت

منطقة اأولد بوذيل خارج اهتمام 
ال�شلطات املحلية بقجال

نحو توزيع اأزيد 
من 2700 قطعة 

�شاحلة للبناء 
ب�شوق اأهرا�ص

حملياتاخلمي�س  29  يونيو  2970/ 09  جويلية   2020 املوافق لـ 18  ذو القعدة 051441
�أطباء بب�ضكــرة يك�ضفـــــــــون

يتكون من 700 عون جمهز مبختلف �الإمكانيات �ملادية

بطاقة 30 حتليل يوميا

يف زيارة مدير �لو�ضائل �لتقنية باملديرية �لعامة لالأمن �لوطني

خ�ض�ص لها 14 موقعا 
عرب بلديات �له�ضاب

خن�ســـــلة

معاوية. �س

�سوق اأهرا�س

 نور�صني. م

 نور�صني. م
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تقدر بـ 1650 طن..

عن  بيان  يف  املوؤ�ص�صات  روؤ�ــصــاء  منتدى  اأعلن   
قائمة ع�صرين )20( حامل اأفكار مبتكرة فازوا 
يف امل�صابقة التكنولوجية عن بعد "هاكا اأجلرييا 
موؤخرا  املنتدى  نظمها  كوفيد-19" التي  مابعد 
تكنولوجية  م�صاريع  اإبــراز  اإىل  تهدف  والتي 
ابتكاريه يف خمتلف القطاعات ملجابهة جائحة 

فريو�س كورونا.
ــالن  واإع املت�صابقة  االأعــمــال  تقييم  مت  وقــد 
اال�صتقالل  عــيــد  ع�صية  بــعــد  عــن  الــنــتــائــج 
املــاراطــون  هــذا  نتائج  فاقت  حيث  وال�صباب، 
التي  التحكيم  جلنة  توقعات  كل  التكنولوجي 
و�صعا  مت  التي  للمعايري  وفقا  قراراتها  اأفــرزت 
يف امل�صابقة اأزيد من ع�صرين فائزا من بني اأزيد 
اأيام  ثالثة  املناف�صة  ودامــت  م�صروعا،   171
 ،2020 جويلية  الثالث  اإىل  الفاحت  من  كاملة، 
تناف�س  انقطاع،  بال  �صاعة   72 يعادل  ما  وهو 
يخ�س   63 منها  م�صروعا   171 من  اأزيــد  فيها 
جمال ال�صحة، 47 جمال املجتمع، 30 م�صروعا 
يف  و12  احلوكمة  يف   19 االقــتــ�ــصــاد،  يخ�س 
جمال املالية - التكنولوجية، ح�صب تو�صيحات 

ذات البيان.
ثالث  اىل  امل�صابقة  هــذه  نتائج  ت�صنيف  ومت 
فئات ا�صا�صية : فئة اأح�صن مبادرة تكنولوجية 
ال�صحة،  املــالــيــة،  التكنولوجيا  احلــلــول  )يف 
اأح�صن  فئة  احلــوكــمــة(،  املجتمع،  االقت�صاد 
التكنولوجيا  احلــلــول  )يف  نا�صئة  موؤ�ص�صة 

املالية، ال�صحة، االقت�صاد، املجتمع، احلوكمة( 
احللول  )يف  تكنولوجيي  تقدم  اأح�صن  فئة  و 
االقت�صاد،  ال�صحة،  املــالــيــة،  التكنولوجيا 

املجتمع، احلوكمة(.
امل�صابقة االأوىل من نوعها يف  اإطالق هذه  ومت 
اأجلرييا  "هاكا  عنوان  حتت  الفارط  ماي   17
يوم  الت�صجيالت  واختتمت  كوفيد-19"  مابعد 

املن�صرم. جوان   30
 350 مــن  اأزيـــد  التنظيم  جلنة  وا�صتقبلت 
م�صارك   1500 على  موزعة  )فكرة(  م�صروعا 
عرب 48 والية من الرتاب الوطني، حيث فاقت 
ن�صبة م�صاركة الطلبة اجلامعيني فيها 50 باملائة 
ح�صب  باملائة،   30 من  اأكرث  الن�صوي  والعن�صر 
نف�س امل�صدر، حيث اأن هذا املارطون التكنولوجي 
الذي جرت فعالياته من البداية اإىل النهاية عن 
 ،HACKALGERIA اأر�صية  بف�صل  بعد، 
ميدانيا،  �صبابنا  قدرات  اختبار  من  لنا  �صمحت 
االأفكار  وحتويل  التعاوين،  العمل  على  قدرتهم 
يف  لتطبيقات(  )منــوذج  ملمو�صة  م�صاريع  اإىل 
ابتكار  خــالل  من  فقط  �صاعات  بع�س  غ�صون 
البيان  ذات  يربز  جديدة،  تكنولوجية  حلول 
مو�صحا اأن املنتدى جنح من خالل هذه املناف�صة 
يف رفع هذا التحدي رغم الو�صع ال�صحي ال�صلبي 
كورونا،  وباء  انت�صار  ب�صبب  البالد  ي�صود  الذي 
القوي  التجنيد  ثمرة  هو  كذلك  النجاح  وهذا 
اجلامعيني  و�صبابنا  لطلبتنا  الكبري  واالإقــبــال 

وحاملي االأفكار الذي اآمنوا مب�صروعنا و�صدقنا 
بــروز  اأجـــل  مــن  املتوا�صل  وعملنا  والــتــزامــنــا 
م�صاريع تكنولوجية ابتكارية، التي تقدم حلوال 
اليومية يف خمتلف  مل�صاكلنا يف احلياة  ملمو�صة 
ان  اىل  م�صريا  امل�صدر  نف�س  ي�صيف  القطاعات، 
انتقاء  ــرارا  ق امل�صابقة  وطاقم  حتكيم  جلنة 
النهائيات  يف  �صاركت  اإ�صافية  م�صاريع  خم�صة 
اأح�صن  بينها  من  بالفوز،  احلــظ  ي�صعفها  ومل 

م�صروع يف فئة ن�صاء يف التكنولوجيا.
فئة  يف  الفائزين  مرافقة  املنتدى  قــرر  كما 
النا�صئة،  املوؤ�ص�صات  تكنولوجي،  تقدم  اأح�صن 
�صتة  ملــدة  التكنولوجيات،  عــامل  يف  والن�صاء 
امل�صتوى  على  التظاهرات  يف  للم�صاركة  اأ�صهر 
الدويل والرتويج البتكاراتهم خالل تظاهرتني 
Emmerging-  " اأمريجينفايل  هامتني" 
" مبدينة مر�صيليا يف �صهر دي�صمرب   Valley
 VivaTech تظاهرة  يف  ومتثيل  املقبل، 
منتدى  حت�صل  حيث  اجلــزائــر،  جناح  بفرن�صا 
خالل  التمثيل  ح�صرية  على  املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء 

�صنة 2021.
تنظيم،  عن  املنتدى  اأعلن  ال�صياق،  نف�س  ويف 
الــ20  �صرف  على  حفل  املقبلة،  ــام  االأي خالل 
�صيتم  بحيث  املالية  اجلوائز  لت�صليمهم  فائزا 
باملنا�صبة تقدمي وعر�س كل التفا�صيل اخلا�صة 
خمتلف  عرب  الفائزة  امل�صاريع  حاملي  مبرافقة 

املراحل حتى يج�ّصدوا م�صاريعهم.

ي�ضمح بتجميع �الأمو�ل لفائدة �ملوؤ�ض�ضات �لنا�ضئة عرب من�ضات �نرتنت

منتدى روؤ�ضاء �ملوؤ�ض�ضات: 

وح�صب بيان �صادر عن ذات الديوان فقد مت 
طن   1650 بـ  املقدرة  احل�صة  هذه  ا�صطياد 
23 �صفينة حاملة للراية الوطنية  من طرف 
التونة احلمراء  �صمك  �صيد  اأن حملة  م�صيفا 

احلية كانت قد انتهت يف 2 يوليو الفارط.
البحري  ال�صيد  حملة  اأن  امل�صدر  ذات  وذكر 
كانت قد انطلقت يف 26 يونيو الفارط لتنتهي 
املناخية  اأن الظروف  2020 غري  1 يوليو  يف 
التي عرفتها منطقة ال�صيد والتي تنح�صر يف 
املياه الدولية بني تون�س واإيطاليا ومالطا اأدت 
اأيام اإ�صافية  اإىل متديد فرتة ال�صيد لع�صرة  
وهو  )اإيكات(  الدولية  اللجنة  موافقة  بعد 
لل�صفن اجلزائرية ب�صيد كل ح�صتها  �صمح  ما 

قبل انتهاء االآجال املحددة.
اإىل  الــعــودة  رحلة  يف  ال�صفن  �صرعت  وقــد 
اأن  عــاديــة خا�صة  الــوطــن يف ظــروف  اأر�ـــس 
ال�صنة  لهذه  احلــمــراء  التونة  �صيد  حملة 
)كوفيد-19(  خا�س  �صحي  ظرف  يف  نظمت 
وكذا  ال�صحة  وزارة  مع  التن�صيق  تطلب  مما 
ال�صحية  االإجــراءات  التخاذ  املعنيني  الوالة 

عودتها،  وعند  ال�صفن  مغادرة  قبل  الالزمة 
يربز ذات امل�صدر.

ال�صيد  وزارة  اأن  ال�صياق  ذات  يف  واأ�ــصــاف 
ن�صاطها  ن�صقت  ال�صيدية  واملنتجات  البحري 
ال�صري  �صمان  اأجــل  من  اخلارجية  وزارة  مع 
مع  بالتن�صيق  واإجنــاحــهــا  للحملة  احل�صن 

البلدان املعنية.

للقطاع  اجلديد  الربنامج  اإطار  يف  اأنه  واأبرز 
ال�صعبة  ــذه  ه �صتحظى   )2024-2020(
يف  ـــراءات  اإج اإدراج  اأجــل  من  دقيق  بتقييم 
�صبط  و  بتح�صني  ت�صمح  الــقــادمــة  احلملة 
ا�صتغالل  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة  ال�صيد  عمليات 
اخلربة املكت�صبة يف هذا املجال لتطوير ال�صيد 

يف اأعايل البحار.

البور�صة  رئي�س جلنة تنظيم عمليات  اأكد 
ومراقبتها )كو�صوب(، عبد احلكيم براح اأنه 
من املنتظر اأن ي�صبح جهاز التمويل اجلماعي 
بتجميع  ي�صمح  الــذي  فاندينغ(  ـــراود  )ك
عرب  النا�صئة  املوؤ�ص�صات  لفائدة  االأمـــوال 
الثالثي  من  ابتداء  عمليا  انرتنت  من�صات 
االأخري ل�صنة 2020. يف ت�صريح اأكد ال�صيد 
البور�صة  عمليات  تنظيم  جلنة  اأن  بــراح 
�صروط  يــحــدد  نظاما  حت�صر  ومراقبتها 
ومراقبة  الن�صاط  مزاولة  و  االعتماد  منح 
الذين  الت�صاركي  اال�صتثمار  م�صت�صاري 
عرب  وت�صيري،  ا�صتحداث  مهمة  �صيتولون 
العامة  اأمــوال  توظيف  من�صات  االنــرتنــت، 
الت�صاركي، حيث متنح  يف م�صاريع اال�صتثمار 
التي  الت�صاركي  اال�صتثمار  يف  م�صت�صار  �صفة 
املالية  قانون  من   45 املادة  مبوجب  اأُ�ص�صت 
لل�صركات التجارية   ،2020 التكميلي ل�صنة 
لهذا  ا�صتثنائيا  واملــكــر�ــصــة  امل�صتحدثة 
الن�صاط و كذا للو�صطاء يف عمليات البور�صة 

وموؤ�ص�صات ت�صيري اأموال اال�صتثمار.
ل�صروط  وفــقــا  اأنـــه  بـــراح  ال�صيد  و�ــصــرح 
�صفة  فان  ا�صتكماله  اجلــاري  التنظيم  هذا 
بعد  مُتنح  الت�صاركي  اال�صتثمار  يف  امل�صت�صار 

البور�صة  عمليات  تنظيم  جلنة  درا�ــصــة 
ا�صتعرا�صا  اأ�صا�صا  يت�صمن  مللف  ومراقبتها 
اال�صتثمار  منــوذج  فيه  مبا  املقرر  للن�صاط 
ــاق الــتــقــديــري لــلــمــبــالــغ املــحــددة  ــط ــن وال
للم�صاريع  انتقاء  اإجــراء  مع  االأمــوال  جلمع 
واالإجــــراءات الــواجــب اجنــازهــا ف�صال عن 
ن�صاط  مراقبة  و�صيا�صة  التثمني  اإجـــراء 
يف  امل�صت�صار  رواتــب  دفع  و�صكليات  امل�صادر 

اال�صتثمار الت�صاركي.
توفر  التنظيم  م�صروع  اإطــار  يف  وي�صرتط 
موقع  عرب  للن�صر  املوجهة  املعلومات  بع�س 
باملوؤهالت  التمتع  اإجبارية  �صيما  املن�صة 
من  النوع  هذا  ملزاولة  ال�صرورية  التقنية 
الن�صاط واحرتام اأخالقيات املهنة ال�صرورية 
الإر�صاء مناخ ت�صوده الثقة و تقدمي معلومة 
املقرتحة  امل�صاريع  عن  مف�صلة  و  وا�صحة 

واملخاطر التي قد يواجهها امل�صتثمر.
ال�صروط  لهذه  ت�صاف  رابح  ال�صيد  وح�صب 
قواعد  الن�صاط  مــزاولــة  على  املفرو�صة 
بالن�صبة  املهنية  والكفاءة  ال�صلوك  ح�صن 
جلنة  اأن  مو�صحا  املن�صة  وم�صريي  الإداريــي 
كانت  ومراقبتها  البور�صة  عمليات  تنظيم 
"مب�صطا"  تنظيميا  جــهــازا  اقــرتحــت  قــد 

اإغفال  دون  لكن  املن�صات  مل�صريي  بالن�صبة 
االإطـــار  و�ــصــيــدخــل  امل�صتثمرين،  حــمــايــة 
اجلديد  الن�صاط  هــذا  لتاأدية  التنظيمي 
يف  ن�صره  فــور  التنفيذ  حيز  ــر  ــزائ اجل يف 
تنظيم  جلنة  لنظام  الر�صمية  ال�صحيفة 
�صت�صرع  التي  مراقبتها  و  البور�صة  عمليات 
اإن�صاء  طلبات  معاجلة  و  ا�صتقبال  يف  بعدها 

من�صات اآلية التمويل اجلماعي.
املوؤ�ص�صات  �صتتمكن  اللجنة،  رئي�س  وح�صب 
اال�صتفادة  من  امل�صاريع  وحاملي  النا�صئة 
من  ابتداء  هذه  اجلديدة  التمويل  اأداة  من 

الثالثي االأخري لل�صنة اجلارية.
اإنــ�ــصــاء من�صات  فـــان  ــــرى،  اأخ ومـــن جــهــة 
بالية  مرفقة  �صتكون  اجلماعي  التمويل 
املوؤ�ص�صات  لفائدة  ال�صريبية  االعــفــاءات 
النا�صئة وباإطالق �صندوق خم�ص�س لتمويل 

املرحلة التي ت�صبق جت�صيد م�صاريعهم.
اأوروبا  يف  اجلماعي  التمويل  اآلية  وظهرت 
والواليات املتحدة االأمريكية بداية االألفية 
الثانية حيث ت�صمح بجمع التدفقات املالية 
من�صة  طريق  عن  اخلوا�س  من  عدد  الأكــرب 
انرتنت وهذا بهدف متويل م�صروع يف خمتلف 

قطاعات الن�صاط )زراعة وعقار وفن(.

متكنت اجلزائر من ا�سطياد كامل ح�ستها من التونة احلمراء احلية ل�سنة 2020 املحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على �سمك 
التونة يف املحيط االأطل�سي واملقدرة بـ 1650 طن، ح�سبما علم يوم اأم�س الثالثاء من ديوان وزارة ال�سيد البحري واملنتجات ال�سيدية.

عمليات  ومراقبة  تنظيم  جلنة  تلقت 
جديدان  طلبان   2020 يف  البور�صة 
رئي�س  ح�صب  اجلزائر،  بور�صة  لدخول 

هذه الهيئة املالية عبد احلكيم براح.
واأ�صاف ال�صيد براح يف ت�صريح اأن االأمر 
يتعلق مبوؤ�ص�صتني �صغريتني ومتو�صطتني 
قدمتا ر�صمًيا طلب تاأ�صرية جلنة تنظيم 
)�صلطة  البور�صة  عمليات  ومراقبة 
اأجل  من  وذلــك  املالية(  ال�صوق  �صبط 
فتحت  التي  اجلزائر  بور�صة  دخولهما 
من  النوع  لهذا  ح�صرًيا  ا  خم�ص�صً ق�صًما 

املوؤ�ص�صات يف عام 2012.
ويخ�س الطلب االأول �صركة تن�صط يف 
قطاع ال�صناعات الغذائية والتي تطمح 
واحد  مبقدار  ــوال  اأم ــس  روؤو� جمع  اإىل 

)1( مليار دينار.
به  تقدمت  ــذي  وال الثاين  الطلب  اأمــا 
يف  تعمل  ومــتــو�ــصــطــة  �ــصــغــرية  �ــصــركــة 
ال�صياحة فيتعلق بعملية الإ�صدار  قطاع 
مليار   10 مبجموع  ت�صاهمية  �صندات 
دينار على مدى ثالث �صنوات يف عملية 

واحدة اأو اأكرث، ح�صب احلاجة.
تنظيم  جلنة  بــاأن  بــراح  ال�صيد  وذكــر 
قد  كانت  البور�صة  عمليات  ومراقبة 
اأطلقت يف 2019 حتقيقا بهدف حتديد 
املوؤهلة  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 
لدخول البور�صة وقد اأف�صى هذا العمل 
اأنه  �صركات  ع�صرة  حوايل  حتديد  اإىل 
ر�صمًيا رغبته يف  منها  اأبدى عديد كبري 
ال�صروع يف عملية الدخول يف البور�صة.

للمحروقات  العمومية  ال�صركة  كرمت 
باجلزائر  اأمــ�ــس،  اأول  ــراك(  ــاط ــون ــص �(
عمال  قدماء  من   70 من  اأكــرث  العا�صمة 
ال58  الــذكــرى  اإحــيــاء  اإطـــار  يف  املجمع 

لعيدي اال�صتقالل وال�صباب.
تراأ�س  املوؤ�ص�صة،  ثقافة  تعزيز  اإطار  ويف 
توفيق  ل�صوناطراك  العام  املدير  الرئي�س 
حكار حفال تكرميا ملجموع عمال وعامالت 
اآداء  يف  وتفانيهم  وفائهم  نظري  املجمع 

عملهم طيلة �صنوات باملجمع.
مبنا�صبة  األــقــاهــا  الــتــي  الكلمة  وخـــالل 
اأن  العام  املدير  الرئي�س  اأكد  احلفل،  هذا 
االأمر يتعلق من خالل هذا احلدث بتكرمي 
العمال  بذلها  التي  باجلهود  واالعـــرتاف 
من  �صنة   30 اىل   15 مــن  ق�صوا  الــذيــن 
يقول  �صرح  كما  باملجمع،  املهني  م�صارهم 
خالل  عمالنا  بذلها  التي  اجلهود  "�صجلنا 
يف  مما  باأكرث  قاموا  اذ  ال�صحية  االأزمـــة 
مكت�صبات  و  االنتاج  على  للحفاظ  و�صعهم 
ــاأن  ب ــرا  ــذك م اجلزائرية"  اجلــمــهــوريــة 
للمجمع  بالن�صبة  ميثل  الب�صري  العن�صر 

الوطني املورد اال�صا�صي لل�صركة.
يف هذا اخل�صو�س، اأكد ال�صيد حكار قائال 
انه تكرمي رمزي بالطبع لكنه م�صتحق الأن 
املجمع يوليه االهتمام البالغ ق�صد التعبري 
الذين  لزمالئنا  واالحــرتام  العرفان  عن 

حتلوا بالوفاء والتفاين يف التزامهم املهني 
كل على م�صتواه داخل �صركتهم.

وح�صب م�صادر اأخرى من املجمع العمومي 
اأ�صا�صيا  حمورا  ي�صكل  الب�صري  املــورد  فان 
ل�صوناطراك  العامة  املديرية  عليه  تبني 
املنا�صبة  الظروف  يوفر  ع�صريا  ت�صورا 

للعمل.
للنقابة  العام  االأمــني  اأو�صح  جهته،  ومن 
ــرود  الــوطــنــيــة لــ�ــصــونــاطــراك خـــالف ج
عرفان  اإبـــراز  اإىل  يهدف  احلفل  هــذا  اأن 
املجمع بعماله نظري اجلهود املبذولة طيلة 
�صنوات، كما اأ�صار اإىل م�صاركة عمال املجمع 
حيث  ال�صحية  ـــة  االأزم خــالل  العمومي 
جتندوا خاللها من اأجل �صمان ا�صتمرارية 

االإنتاج واالإنتاجية ل�صوناطراك.
الوطنية  للفيدرالية  العام  االأمــني  اأمــا 
والكيمياء،  والــغــاز  النفط  قطاع  لعمال 
عرفانه  عن  ــرب  اأع فقد  طواهرية  حمو 
اجلمهورية  رئي�س  وجهها  التي  للر�صالة 
عبد املجيد تبون لعمال جممع �صوناطراك 
مبنا�صبة عيد اال�صتقالل، كما اأردف يقول 
لعمال  بالن�صبة  فخر  م�صدر  ذلك  كان  اأنه 
من  وقتهم  كل  كر�صوا  الأنهم  �صوناطراك 
هذه  وا�صتقرار  اإنتاج  على  املحافظة  اأجل 
املوؤ�ص�صة وهذا يف اإطار احرتام االإجراءات 

االحرتازية اخلا�صة باالأمن ال�صحي.

�جلز�ئر ت�صطاد كامل ح�صتها من �لتونة �حلمر�ء �حلية لـ 2020 

�لتمويل �جلماعي �صي�صبح عمليا عما قريب

�ختيار 20 فائز� يف م�صابقة "هاكا �أجلرييا ما بعد كوفيد-19"

طلبان جديد�ن لدخول بور�صة �جلز�ئر

تكرمي عمال �صوناطر�ك مبنا�صبة �إحياء 
ذكرى عيد �ل�صتقالل

اإقت�صاداخلمي�س  29  يونيو  2970/ 09  جويلية   2020 املوافق لـ 18  ذو القعدة 061441

�أ�صعار �لنفط ترت�جع
تراجعت اأ�صعار النفط، اأم�س، اإذ اأظهرت 
اخلام  خمزونات  زيادة  القطاع  يف  بيانات 
ب�صاأن  ملخاوف  ي�صيف  ما  وهو  االأمريكية 
ارتــفــاع  ت�صبب  فيما  املــعــرو�ــس  فــائــ�ــس 
ــا يف  ــورون ــابــة بــفــريو�ــس ك حـــاالت االإ�ــص
الواليات املتحدة ومناطق اأخرى يف اإلقاء 
ظالل من ال�صك على تعاف يف الطلب على 

الوقود.
بتوقيت   07:42 الــ�ــصــاعــة  وبــحــلــول 
خلام  االآجلة  العقود  تراجعت  اجلزائر، 
برنت 11 �صنتا اأو 0.3 باملئة اإىل 42.97 
العقود  انخف�صت  كما  للربميل،  دوالر 
الو�صيط  تك�صا�س  ــرب  غ ــام  خل ــة  االآجــل
اإىل  باملئة   0.3 اأو  �صنتا   11 االأمريكي 

النطاق  يف  لتقبع  للربميل  دوالر   40.51
االأ�صابيع  يف  فيه  حتركت  الــذي  املحدود 

القليلة الفائتة.
بكورونا  ــابــة  االإ�ــص ـــاالت  ح ــــاوزت  وجت
املتحدة  الواليات  ثالثة ماليني حالة يف 
من  املزيد  اأعلنت  حيث  اأم�س  اأول  حتى 
الواليات ر�صد اأعداد قيا�صية من احلاالت 

اجلديدة.
االأمريكي  البرتول  بيانات معهد  وك�صفت 
يف  زادت  االأمريكية  اخلــام  خمزونات  اأن 
االأ�صبوع املا�صي مقابل توقعات برتاجعها 
البنزين  خمــزونــات  اأن  مــن  الــرغــم  على 
ونــــواجت الــتــقــطــري انــخــفــ�ــصــت اأكــــرث من 

املتوقع.

قدمت طلباتها لدى جلنة تنظيم ومر�قبة عمليات �لبور�ضة



البحث عن
 "ثقاللت املال"...

 حني يختلط اجل�شع 
بحب املغامرة 

اأعلنت وزارة الدفاع التون�صية، يوم 
ملحاولة  ت�صدت  قواتها  اأن  اأم�س، 
"امل�صبوهة"  الــ�ــصــيــارات  مــن  ــدد  ع
ــالد عرب  ــب اأرا�ـــصـــي ال الــتــوغــل يف 

احلدود مع ليبيا.
الع�صكرية  الت�صكيالت  اإن  وقالت 
برمادة  املنزلة  مبنطقة  العاملة 
حتركات  الــثــالثــاء  م�صاء  ر�ــصــدت 
من  قادمة  �صيارات  الأربع  م�صبوهة 
املنطقة  ليبيا وتوغلت داخل  جهة 
م�صتوى  على  الــعــازلــة  احلــدوديــة 

ال�صاتر الرتابي.
فقد  الــدفــاع،  وزارة  بيان  وح�صب 
اأعــرية  التون�صية  الــقــوات  اأطلقت 
نارية حتذيرية يف الف�صاء الإجبار 
مل  لكنها  التوقف،  على  ال�صيارات 
بعد  فتم  التوقف،  الإ�صارات  متتثل 
العجالت  م�صتوى  على  الرمي  ذلك 
الذت  املنتهكة  الــ�ــصــيــارات  اأن  اإال 

بالفرار.

اجلي�ص التون�شي 
يطلق النار على 
�شيارات اخرتقت 
احلدود مع ليبيا

االأمريكي،  وزير اخلارجية  نائب  قال 
ال�صمالية  كوريا  اإىل  اخلا�س  املبعوث 
م�صتعدة  بـــالده  اإن  بــيــغــون،  �صتيفن 

ال�صتئناف املفاو�صات مع بيونغ يانغ.
جاء ذلك يف ت�صريح �صحفي م�صرتك، 
اأم�س، مع نظريه الكوري اجلنوبي يل دو 
بالعا�صمة  اخلارجية  وزارة  يف  هــون، 
�صيول، حيث اأو�صح بيغون، اأن وا�صنطن 
مع  املــفــاو�ــصــات  ال�صتئناف  م�صتعدة 
الزعيم  قـــام  حـــال  يف  ــغ،  ــان ي بــيــونــغ 
اأون،  كــيــم جــونــغ  الــ�ــصــمــايل  ــوري  ــك ال
يف  للتعامل  مفو�س  �صخ�س  بتعيني 
هدف  اأن  واأكــد  البلدين،  بني  الق�صايا 
املفاو�صات اإزالة االأ�صلحة النووية من 
ال�صالم  ل�صمان  الكورية  �صبه اجلزيرة 

الدائم فيها.

من جهة اأخرى، قالت وزارة اخلارجية 
اإدارة  اإن  بيان،  يف  ال�صمالية،  الكورية 
مع  املفاو�صات  توا�صل  لن  يانغ  بيونغ 
اإدارة  اأن  م�صيفة  املتحدة،  الــواليــات 
و�صيطا  وظيفتها  فــقــدت  وا�ــصــنــطــن 

موثوقا.
ي�صار اأن بيونغ يانغ حذرت موؤخرا من 
اأنها �صتتخذ �صل�صلة اإجراءات انتقامية 
خلفية  على  اجلــنــوبــيــة،  كــوريــا  �صد 
قيام من�صقني كوريني �صماليني باإر�صال 
من�صورات مناه�صة عرب احلدود، بينها 

اإغالق مكتب االت�صال امل�صرتك.
الكوري  الدفاع  وزيــر  اأعلن  باملقابل، 
اأنهم  دو،  كــيــونــغ  جــيــونــغ  اجلــنــوبــي 
ع�صكري  عمل  اأي  على  بقوة  �صريدون 

ا�صتفزازي من قبل بيونغ يانغ.

االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اأر�ــصــلــت 
دونــالــد تــرامــب، اأمــ�ــس، اإخــطــارا اإىل 
الكونغر�س بان�صحاب الواليات املتحدة 

ر�صميا من منظمة ال�صحة العاملية.
عن  االأمــريــكــي  ال�صيناتور  ــح  واأو�ــص
يف  مينينديز،  بوب  نيوجري�صي  والية 
الكونغر�س  اأن  تويرت،  عرب  تغريدة 
تـــرامـــب يفيد  مـــن  اإخـــطـــارا  تــلــقــى 
ر�صميا  املتحدة  الــواليــات  بان�صحاب 
م�صيفا  العاملية،  ال�صحة  منظمة  من 
ترامب  اإدارة  مــن  اخلــطــوة  ــذه  ه اأن 
"مري�صة  االأمريكية  االإدارة  �صترتك 

ووحيدة".

يف  م�صوؤول  �صرح  اأخــرى،  جهة  ومــن 
عن  الك�صف  رفــ�ــس  االأبــيــ�ــس  البيت 
من  االأمريكي  االن�صحاب  اأن  ا�صمه، 
�صيكون  الــعــاملــيــة  ال�صحة  منظمة 
واأنه  االإثنني،  يوم  من  اعتبارا  �صاريا 
اإىل  الر�صمي  االإخــطــار  اإر�ــصــال  مت 
اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  االأمــني 

غوتريي�س.
"ال�صحة  اتــهــم  ــب  ــرام ت اأن  يــ�ــصــار 
العاملية" يف 14 اأفريل املا�صي، بالف�صل 
والتقرب  كورونا،  فريو�س  مكافحة  يف 
املادي  الدعم  تعليق  معلنا  ال�صني،  من 

للمنظمة.

ر�شميا.. وا�شنطن تن�شحب
 من "ال�شحة العاملية"

م�شوؤول اأمريكي: م�شتعدون ل�شتئناف 
املفاو�شات مع بيونغ يانغ

بح�ضب نائب وزير �خلارجية، �ملبعوث �خلا�ص �إىل كوريا �ل�ضمالية �ضتيفن بيغون

ق.د

ق.د

ال�سحة  منظمة  يف  امل�سوؤولة  وقالت 
موؤمتر  خــالل  األــيــغــرانــزي،  بينيديتا 
يقرون  اأنهم  االنــرتنــت،  عرب  �سحفي 
ـــــة تــظــهــر يف هــــذا املــجــال  بــــاأن اأدل
منفتحني  نــكــون  اأن  يجب  وبــالــتــايل 
انعكا�ساته،  نفهم  واأن  االحتمال،  لهذا 
احتمال  ا�ستبعاد  ميكن  ال  اأنه  م�سيفة 
اجلّو  طريق  عن  )الفريو�ص(  انتقال 
ب�سكل  املزدحمة  العامة  االأمــاكــن  يف 
ــة  االأدل جمع  يتّم  اأن  ويجب  خــا�ــص، 
وتف�سريها، واأو�ست األيغرانزي بتهوية 
واملحافظة  املغلقة  االأماكن  يف  فعالة 
اأنه  الفــتــة  اجلــ�ــســدي،  التباعد  على 
يو�سون  ممكنًا،  ذلــك  يكون  ال  عندما 

بو�سع الكمامة.
تيدرو�ص  املنظمة  عــام  مدير  ــال  وق

ــر  ــوؤمت امل ــــــوم غــيــربيــ�ــســو�ــص، يف  اأدان
ال�سحفي، اإن انت�سار الوباء يت�سارع ومل 
غيربي�سو�ص  متابعا  بعد،  ذروته  يبلغ 
قائاًل اأنه اإذا كان عدد االإ�سابات على 

العاملي،  ال�سعيد  على  م�ستقرًا  يبدو  ما 
فالواقع اأن بع�ص الدول اأحرزت تقدمًا 
لديها،  الوفيات  عدد  خف�ص  يف  كبريًا 
يف حني ال يزال عدد الوفيات يف دول 

اأخرى يرتفع" مذكرًا باأن 11.4 مليون 
اإىل  اإ�سافة  العامل  يف  �ُسّجلت  اإ�سابة 

اأكرث من 535 األف وفاة.
 239 من  اأم�ص، دعت جمموعة  واأول 
عاملًا دوليًا ال�سلطات ال�سحية ومنظمة 
ــــرتاف  االع اإىل  الــعــاملــيــة  الــ�ــســحــة 
بــاحــتــمــال انــتــقــال عــــدوى كــوفــيــد-
جملة  يف  ُن�سر  مقال  يف  باجلو،   19
ديزيز�ص"  اإينفك�سو�ص  "كلينيكال 

التابعة جلامعة اأك�سفورد.
واُتهمت منظمة ال�سحة العاملية، التي 
تعّر�ست النتقادات لتاأخرها بالتو�سية 
االعرتاف  برف�سها  الكمامات،  بو�سع 
بتزايد املوؤ�سرات اإىل انتقال الفريو�ص، 
الذي اأودى باأكرث من 500 األف �سخ�ص 

يف العامل، يف الهواء.

بوري�ص  الربيطاين  ـــوزراء  ال رئي�ص  حّمل 
االجتماعية  الرعاية  دور  اأم�ص،  جون�سون، 
يف  كــورونــا  وفيات  اأعـــداد  ارتــفــاع  م�سوؤولية 

اململكة املتحدة.
ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اخل�سو�ص،  وبــهــذا 
وفــاة   155 ت�سجيل  ــص،  ــ� اأم الــربيــطــانــيــة، 
بكورونا، خالل الـ24 �ساعة املا�سية، لريتفع 

االإجمايل اإىل 44 األفا و391 �سخ�سا.
اإجنلرتا،  �سمال  يورك�ساير  اإىل  ــارة  زي ويف 
من  العديد  اأن  اكت�سفوا  اأنهم  جون�سون  قال 
تلتزم  مل  بريطانيا،  يف  امل�سنني  رعاية  دور 
االأمثل،  الوجه  على  الوقائية  باالإجراءات 
لكنهم يتعلمون الدرو�ص طوال الوقت، واأفاد 
العناية  حتـــاول  احلــكــومــة  بـــاأن  جون�سون 
دور  داخــل  املتواجدين  االأ�سخا�ص  بهوؤالء 

الرعاية االجتماعية ب�سورة اأف�سل.
با�سم  املــتــحــدث  ـــاول  ح ـــق،  الح وقـــت  ويف 
تلميحات  ــن  ع الــرتاجــع  الــــــوزراء،  رئــيــ�ــص 
جون�سون حول ف�سل دور الرعاية يف االلتزام 
االعتذار،  راف�سا  االحرتازية،  باالإجراءات 
دور  اإن  جون�سون  با�سم  املتحدث  قــال  كما 
ظروف  ظــل  يف  ــع  رائ بعمل  قامت  الرعاية 

�سعبة للغاية.

الوزراء الربيطاين،  وبرر ت�سريحات رئي�ص 
هي  مــا  يــعــرف  اأحـــد  ال  اأنـــه  على  بالتاأكيد 
انتقال  حجم  الأن  ال�سحيحة،  ـــراءات  االإج

العدوى غري معروف يف ذلك الوقت.
رئي�سة  اأحــمــد،  ــادرة  ن اعتربت  جهتها،  من 
تلميحات  اأن  الوطنية،  الــرعــايــة  جمعية 
جون�سون كانت مبثابة �سفعة �سخمة يف وجه 
معر�سني  �سخ�ص  مليون  نحو  يرعى  قطاع 
ُمنحت  الذي  الوقت  يف  اأنه  م�سيفة  للخطر، 
قطاعات  اإىل  ال�سخ�سية  الوقاية  اأدوات 
رعاية  )دور  يكونوا  مل  بريطانيا،  يف  اأخــرى 
امل�سنني( ميتلكون اختبارات الفريو�ص، موؤكدة  

يف  اأمـــوال  اأي  ي�سعوا  مل  –احلكومة-  اأنهم 
ذلك  ورغــم  االجتماعية،  الــرعــايــة  قطاع 
جنحوا يف مهمتهم، ومن املوؤ�سف اأن ي�سمعوا ما 

قاله زعيم بالدنهم.
مديرة  اأبراهامز،  كارولني  قالت  بدورها، 
موؤ�س�سة خريية  "Age UK"، وهي  منظمة 
املن�سف  غري  من  اأنه  امل�سنني  لرعاية  دولية 
يف  بالتق�سري،  الرعاية  دور  موظفي  اتهام 
ظل نظام مهمل اأرهق من كرثة النقد، متابعة 
اأنه رغم تلك االنتقادات، مت التعامل ب�سورة 
اأبلى  اإنه  القول  وميكننا  اجلائحة،  مع  رائعة 

اأف�سل بكثري مما حققته الدولة.
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هجوم  يف  م�سرعهم،  االأفغانية  ال�سرطة  اأفراد  من   3 لقي 
بوالية  اأمن  مديرية  مبنى  ا�ستهدف  مفخخة  ب�سيارة 

قندهار، جنوبي البالد.
ت�سريح  يف  اأحمدي،  باهر  الوالية  با�سم  املتحدث  واأو�سح 
اأمن  مديرية  مبنى  ا�ستهدف  جمهوال  اأن  اأم�ص،  �سحفي 
منطقة �ساه ويل، ب�سيارة مفخخة، م�سيفا اأن الهجوم اأ�سفر 
عن مقتل 3 من اأفراد ال�سرطة واإ�سابة 14 اآخرين، م�سريا 
ويل"،  "�ساه  اأمن  مبديرية  املحيطة  االأبنية  كافة  اأن  اإىل 

ت�سررت جراء �سّدة االنفجار.

اأم�ص، اخلبري الفل�سطيني  اعتقلت ال�سلطات االإ�سرائيلية، 
مكتبه،  مداهمة  بعد  التفكجي،  خليل  اال�ستيطان،  ب�سوؤون 

مبدينة القد�ص ال�سرقية.
قوات  اقتحمت  اأنه  التفكجي  عائلة  يف  م�سدر  وقال 
دائرة  مكتب  االإ�سرائيلية  واملخابرات  ال�سرطة  من  كبرية 
اخلرائط يف جمعية الدرا�سات العربية يف �ساحية الربيد، 
�سمايل القد�ص، وبعد عبث وعمليات تفتي�ص وا�سعة باملكتب 
م�سريا  التحقيق،  اإىل  ونقله  التفكجي  خليل  اعتقال  مت 
امل�سدر الذي ف�سل عدم الك�سف عن هويته، اإىل اأن ال�سرطة 

واملخابرات االإ�سرائيلية مل تو�سح اأ�سباب املداهمة.
املداهمة واعتقال  ب�ساأن  ال�سرطة تو�سيح  ومل ي�سدر عن 

التفكجي.

قتل �سخ�سان واأ�سيب 3 اآخرون بجروح، اأم�ص، اإثر انفجار 
االإيرانية  العا�سمة  جنوبي  لل�سلب  م�سنع  يف  وقع  جديد 

طهران.
على  الواقعة  "كهريزاك"  منطقة  يف  االنفجار  وحدث 

امل�سارف اجلنوبية لطهران.
بابائي،  اأمني  "كهريزك"  ق�ساء  حاكم  عن  م�سادر  ونقلت 
اإىل مقتل  اأدى  الذي  اإن �سبب االنفجار  يف ت�سريح �سحفي، 
ملء  يف  االإهمال  هو  اآخرين،  ثالثة  واإ�سابة  �سخ�سني 
اأن  م�سيفا  �سهر،  باقر  منطقة  يف  االأوك�سجني  كب�سوالت 
االنفجار وقع ال�ساعة 3:20 فجر اأم�ص، يف �سارع باقر �سهر، 
حيث تدّخلت فرقة االإطفاء ب�سرعة ومت احتواء احلريق.

يف  بجروح  ال�سرطة  ورجال  املحتجني  من  ع�سرات  اأ�سيب 
املواطنني  اقتحم ح�سد من  ليال عندما  �سغب جرت  اأعمال 
مقر الربملان ال�سربي احتجاجا على خطط الإعادة فر�ص 
اإجراءات العزل العام بعد زيادة حاالت االإ�سابة بفريو�ص 

كورونا امل�ستجد.
يركلون  وهم  ال�سرطة  رجال  م�سورة  لقطات  واأظهرت 
املحتجون  كان  حني  يف  بالهراوات  وي�سربونهم  املحتجني 
اأن  بعد  والزجاجات  باحلجارة  االأمن  رجال  ير�سقون 
األك�سندر  الرئي�ص  با�ستقالة  تطالب  هتافات  االآالف  ردد 

فو�سيت�ص اأثناء احت�سادهم اأمام املبنى.

تفجري  جراء  اأم�ص،  بال�سومال،  م�سرعهما  �سرطيان  لقي 
لغم اأر�سي و�سط العا�سمة مقدي�سو، وفق م�سدر اأمني.

وقع  التفجري  اإن  ا�سمه،  ذكر  عدم  مف�سال  امل�سدر،  وقال 
اإىل مقتل  اأدى  ما  �سيارة �سرطة،  اأثناء مرور  يف حي هدن، 
�سادف  مدين  بينهم  اآخرين،   3 واإ�سابة  اثنني  �سرطيني 
اأن  �ساهد عيان،  اأو�سح  فيما  التفجري،  وجوده حلظة وقوع 
التفجري �سمع دويه ب�سدة يف معظم اأحياء العا�سمة، فيما 

فر�ست ال�سلطات طوقا اأمنيا على موقع احلادث.

اإ�شرائيل تعتقل اخلبري الفل�شطيني 
بال�شتيطان خليل التفكجي

مقتل �شخ�شني بانفجار يف م�شنع 
لل�شلب جنوبي طهران الإيرانية

اإ�شابة الع�شرات يف احتجاجات ببلجراد على اإعادة 
فر�ص اإجراءات العزل العام ب�شبب كورونا

مقتل �شرطيني اثنني يف انفجار "لغم" 
و�شط مقدي�شو

مقتل 3 من اأفراد ال�شرطة يف هجوم 
ب�شيارة مفخخة باأفغان�شتان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل ال�شحة العاملية تقر باإمكانية انتقال كورونا يف اجلو

جون�شون يحّمل "دور رعاية امل�شنني" م�شوؤولية 
ارتفاع وفيات كورونا

حذرت منظمة ال�سحة العاملية، اأول اأم�س، من اأن انت�سار وباء كورونا يت�سارع، واأقّرت باأن اأدلة تظهر ب�ساأن انتقال عدوى "كوفيد-19" يف 
اجلو، بعد اأن دّقت جمموعة من 239 عاملا دوليا ناقو�س اخلطر حول هذا النوع من االنتقال.
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جــيدو

خ�س�ست جلنة تنظيم األعاب البحر االأبي�ص املتو�سط ما ال 
يقل عن مليار دينار جزائري من اأجل جتهيز بع�ص الهياكل 
الريا�سية املعنية بالتظاهرة الريا�سية املقررة بوهران يف 

الهيئة. من  الثالثاء  يوم  علم  ح�سبما   2022
 43 اأ�سل  من  الريا�سية  املواقع  من  عددا  العملية  وتخ�ص 
وتدريبات  امل�سابقات  الحت�سان  ت�سخريها  �سيتم  من�ساأة 
هيئات  �ستتكفل  فيما  التظاهرة  يف  امل�ساركني  الريا�سيني 
جديدة  ريا�سية  هياكل  اجنــاز  على  حاليا  ت�سرف  اأخــرى، 
واإعادة تهيئة اأخرى على غرار املديرية املحلية لتجهيزات 
العمومية على توفري التجهيزات الالزمة على م�ستوى بقية 

املواقع.
ومنحت ال�سلطات العمومية حلد االآن ميزانية قدرها 1.3 
املتو�سطية  االألــعــاب  تنظيم  للجنة  جزائري  دينار  مليار 
مثلما كان قد �سرح يف وقت �سابق املدير العام لالألعاب �سليم 
اإىل  العمومية  الهيئات  باأن تقلي�ص ميزانيات  اإيال�ص منوها 
الن�سف بقرار من ال�سلطات العليا للبالد على خلفية تراجع 
اأ�سعار البرتول واالأزمة ال�سحية مل مي�ص جلنته بالنظر اإىل 

االأهمية التي تكت�سيها هذه التظاهرة.
وتتزايد حاجة جلنة التنظيم اإىل االحتفاظ مبيزانيتها 
اأي�سا  تنتظرها  التي  الكثرية  االأعباء  اإىل  بالنظر  كاملة 
لثاين  اجلزائر  ت�ست�سيفها  التي  لالألعاب  الرتويج  جمال  يف 
باجلزائر  ال�سابعة  الطبعة  نظمت  بعدما  تاريخها  يف  مرة 

العا�سمة يف 1975.
كانت  بعدما  اإ�سافية  ل�سنة  املقبلة  الدورة  تاأجيل  وفر�ص 
مقررة يف 2021 على املنظمني توقيف حملتهم الرتويجية 
االأوىل التي �سرفوا ب�ساأنها  مبلغ 2.9 مليون دينار جزائري 
باالألعاب  اخلا�سة  االإعالنية  واملل�سقات  الرايات  اإعداد  يف 
اأهم  من  يعد  للمناف�سة  الرتويج  باأن  علما  ال�سابق  بتاريخها 
يتوخاه  ــذي  ال الهدف  وهــو  املقبلة  الـــدورة  جنــاح  �سروط 

املنظمون.
الـ19 من التظاهرة الريا�سية  يجدر التذكري باأن الطبعة 
جويلية  و5  جوان   25 بني  ما  الفرتة  يف  �ستقام  املتو�سطية 
2022 حيث يتزامن حفل االختتام مع اإحياء الذكرى 60 

ال�سرتجاع اجلزائر ال�ستقاللها وعيد ال�سباب.

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

رئي�ص اللجنة الطبية باالحتاد اجلزائري لكرة القدم

عبد الهادي. ب

بدري. ع

الطبية  اللجنة  رئي�ص  دامرجي،  الدين  جمال  اقرتح 
الثالثاء  يوم  ع�سية  القدم  لكرة  اجلزائري  باالحتاد 
العودة التدريجية للمناف�سات املتوقفة منذ �سهر مار�ص 
موافقة  حال  يف   ،19 كوفيد  جائحة  ب�سبب  املا�سي، 

ال�سلطات.
من  �سهور   4 من  "اقرتبنا   : دامرجي  الدكتور  وقــال 
التوقف، وقد تطول املدة توقف الالعبون عن التدريب 
احلجر  اإجـــراءات  ب�سبب  اأوزانــهــم  يف  زيــادة  عنه  نتج 
ا�ستئناف  على  ال�سلطات  موافقة  حــال  ويف  ال�سحي 
املناف�سات، فينبغي اأن يتم ذلك تدريجًيا لتفادي اإ�سابة 

الالعبني".
اجلــزائــري  لــالحتــاد  التنفيذية  اللجنة  ومت�سكت 

با�ستئناف مو�سم "2019-2020"، حال احل�سول على 
ال�سوء االأخ�سر من ال�سلطات.

30 افريل املا�سي  وو�سعت اللجنة، خارطة طريق يف 
تق�سي با�ستكمال ما تبقى من املو�سم للدرجتني االأوىل 
االأندية  خ�سوع  عقب  اأ�سابيع   8 غ�سون  يف  والثانية 
5 و6 اأ�سابيع بعد موافقة  لفرتة اإعداد ترتاوح ما بني 

ال�سلطات.
متفائل  قائال:"اأنا  الطبية  اللجنة  رئي�ص  واأ�ــســاف 
ومت�سائم يف اآن واحد ب�سبب حاالت االإ�سابة يف االأيام 
االأخرية، ا�ستئناف امل�سابقات يف هذه الظروف م�ستبعد 
لكن ينبغي اأن تعود املناف�سات يف يوم ما، لكن يظل االأهم 

احلفاظ على ال�سحة العامة".

بداية كيف هي يومياتك يف الفرتة احلالية ؟
ال  املا�سية،  االأيــام  كل  مثل  حاليا  اأق�سيها  يومياتي 
اأزال يف احلجر ال�سحي ونلتزم بتدابري الوقاية، كما 
اوا�سل التدريبات الفردية التي اتبعها يف ظل توقف 
يعلم  مثلما  اجلماعية  والتدريبات  املناف�سات  كــل 

اجلميع.

م�ستقبل  بخ�سو�ص  قــرار  اأي  اتــخــاذ  عــدم  ظــل  يف 
هذا  مع  تتعامل  وكيف  كالعب  تفكر  كيف  املناف�سة 

الظرف؟
برنامج  نتبع  اأننا  فرغم  كثريا،  اأقلقنا  ــر  االأم هــذا 
للحفاظ  لكم  قلت  واأن  �سبق  مثلما  فــردي  تدريبات 
يعو�ص  ولن  كاف  غري  االأمــر  هذا  لكن  الفورمة،  على 
نفو�سنا،  اإىل  ت�سرب  واملــلــل  اجلماعية  التدريبات 
حول  االأمــور  ات�ساح  عدم  هو  القلق  حدة  من  زاد  وما 
فال�سيء  �ستتوقف،  اأم  اإكمالها  �سيتم  كان  اإن  املناف�سة 
االأهم هو اأننا نوا�سل تدريباتنا الفردية حاليا نعمل 
بكل جد حتى ات�ساح ال�سورة الالزمة، ونتمنى اأن يتم 

اتخاذ القرار املنا�سب .

على ال�سعيد ال�سخ�سي، هل تتمنى اإكمال املناف�سة اأو 
اإلغاء املو�سم احلايل ؟

وبالن�سبة  اإلغاوؤها،  يتم  وال  املناف�سة  تعود  اأن  اأمتنى 
عن  بعيدين  ول�سنا  لقاءات   6 بحوزتنا  تزال  فال  لنا 
ن�ساهد  اأن  علينا  �سيء  كل  قبل  ،لكن  ال�سعود  حتقيق 
جميع النواحي وتبقى �سحة الالعبني وكل االأ�سخا�ص 
القرار  اأن يتم اتخاذ  نتمناه هو  اأهم من كل �سيء، ما 

ال�سائب بخ�سو�ص هذا اجلانب.

عند  الالعبني  بني  الوباء  تف�سى  اإمكانية  عن  مــاذا 
ا�ستئناف التدريبات اجلماعية ؟

اأعرف باأن هناك "بروتوكول " �سحيا مت اإعداده ،يف 
هذا االإطار و�سن�سري عليه، لذا ال اأظن اأنه �سيكون هناك 

خطر على الالعبني من الناحية ال�سحية ،وهذا طبعا 
يف حال التزام كل الفرق بالوقاية الالزمة ويجب على 
كل واحد منا اأن يتقيد باالإجراءات الوقائية وتبقى 
فقط اإمكانات كل فريق التي ت�سنع الفارق ،واأمتنى اأن 

ت�سري االأمور ب�سكل �سحيح بخ�سو�ص هذا اجلانب .

يف حال ا�ستئناف البطولة فاإنكم �ستلعبون وتتدربون 
حتت طق�ص حار جدا، ما راأيك ؟

مرتفعة  جد  االأيــام  هذه  احلــرارة  درجة  اأن  �سحيح 
درجة  حتــت  الــتــدرب  كثريا  علينا  �سي�سعب  مــا  وهــو 
ونحن  نفعل  اأن  ع�سانا  مــا  ولــكــن  مرتفعة،  حـــرارة 
الالعبون يجب اأن نتجند الأي طارئ ويبقى االأهم وهو 
نتمناه  ما  وهذا  لطبيعتها  احلياة  وعودة  الوباء  زوال 
جميعا، واحلديث عن كرة القدم حاليا ال معنى له الأن 
�سحة اجلميع اأوىل من كل �سيء وبعدها ميكن اأن جند 

احللول بعد �سفاء اجلميع وزوال الوباء نهائيا.

مع اقرتاب االإعالن عن م�ستقبل البطولة الوطنية 
ا�ستقدام  اأجــل  مــن  الــفــرق  بع�ص  حتــركــات  بـــداأت 
من  العديد  يتواجد  االإطــار  هذا  ويف  جدد،  العبني 
العبي فريق �سباب عني فكرون حمل اأطماع العديد 
ح�سان  الرئي�ص  اإدارة  اأن  اإال  االأخــرى،  الفرق  من 
الركائز،  وخا�سة  فيهم  التفريط  ترف�ص  بكو�ص 
و�سعية  يف  الفريق  تــواجــد  فـــاإن  �ــســك،  دون  ــن  وم
و�سعهم  على  العمل  االإدارة  على  �سيفر�ص  �سعبة، 
اأف�سل الظروف وعدم ت�سريحهم الأندية اأخرى،  يف 
اأن االإدارة  البقاء على االأقل  كما  اأجل حتقيق  من 
حيث  االأ�سا�سية  الركائز  باأغلب  االحتفاظ  تريد 
الالعبني  من  اأكرب  عدد  رحيل  تريد  ال  االإدارة  اأن 
وخا�سة ركائز النادي لكي ال تعيد بناء الفريق من 

ال�سفر املو�سم املقبل.
الوقت  يف  النادي  اإدارة  ترف�ص  اأخــر  جانب  ومن 

عدم  ب�سبب  االإ�ستقدامات،  عن  احلديث  احلــايل 
من  عدمه  من  املو�سم  ا�ستكمال  ب�ساأن  االأمور  ات�ساح 
فيها  يتخبط  التي  املالية  االأزمـــة  ظل  ويف  جهة، 
الفريق من جهة اأخرى، من املرتقب اأن تفتح اإدارة 
كما  املناف�سة،  بعد معرفة م�سري  امللف،  النادي هذا 
جعلها  الالعبني  لدى  الرتكيز  اإبقاء  يف  رغبتها  اأن 

ترتيث بخ�سو�ص ملف االإ�ستقدامات.
كما اأنه حلد االآن مل يتم الف�سل يف القرار النهائي 
بخ�سو�ص م�ستقبل البطولة الوطنية ،وهو ما جعل 
اجلميع يف عني فكرون يرتقب القرار ، ولكن بالنظر 
املوا�سلة  رف�ص  على  اتفقت  االأندية  اأغلب  اأن  اإىل 
فاإن الفريق �سيكون مطالبا بتعديل الكثري من االأمور 
ا�ستكمال  حال  يف  اأنــه  ولو  املقبل،  للمو�سم  حت�سبا 
العون  يــد  بتقدمي  مطالب  اجلميع  فـــاإن  املــو�ــســم، 

للفريق وخا�سة من اجلانب املادي.

�إ�صالم بن من�صور: "ننتظر �إعالن �لقر�ر 
�ملنا�صب بخ�صو�س م�صتقبل �ملناف�صة"

�لإد�رة تر�هن على �ل�صتقر�ر
 و�حلفاظ على �لركائز

د�مرجي يقرتح ��صتئناف �لن�صاط
 �لريا�صي ب�صكل تدريجي 
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�لألعاب �ملتو�صطية.. جلنة �لتنظيم تخ�ص�س مليار دينار 
جز�ئري لتجهيز �لعديد من �لهياكل �لريا�صية

�شباب باتنة

�شباب عني فكرون

�سطيف  وفــاق  بيت  يف  الهزات  تتواىل 
ــادت  ــرتة احلــالــيــة حــيــث ع ــف خـــالل ال
بني  جمــددا  لتندلع  الكالمية  احلــرب 
اأعراب  عزالدين  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
النادي  لت�سيري  املوؤقتة  الهيئة  ورئي�ص 
رئي�ص  واإعــتــرب  زغــال�ــص،  جابر  الــهــاوي 
جمل�ص االإدارة والناطق الر�سمي للوفاق 
التحركات  اأن  اأعراب  الدكتور عزالدين 
التوقيت  هذا  يف  زغال�ص  بها  يقوم  التي 
التي  الكثرية  للم�ساكل  بالنظر  م�سبوهة 
اأكرث من �سعيد،  الوفاق على  يعاين منها 
اإدارة وفاق �سطيف  وهدد رئي�ص جمل�ص 
عزالدين اأعراب باال�ستقالة من النادي، 
ت�سرفات  مــن  ا�ستيائه  عــن  عــرب  حيث 
الهاوي واتهمهم بعرقلة  النادي  اأع�ساء 
ال�سدد  هذا  يف  اأعــراب  و�سرح  الفريق، 
:"نحن نطرق كل االأبواب الإيجاد احللول 
واأ�ساف  يعرقلنا"،  الهاوي  النادي  ولكن 
:"االإجراءات  ال�سياق  ذات  يف  ــراب  اأع
ا�ستمرت  واإذا  الوقت  ال تتطلب كل هذا 

الو�سعية هكذا �سنن�سحب من النادي".
الهيئة  رئــيــ�ــص  رد  اأخــــرى  جــهــة  ومـــن 
جابر  الــهــاوي  الــنــادي  لت�سيري  املوؤقتة 

قائال  �سرح  حيث  اأعــراب  على  زغال�ص 
 17 حولنا  ما  بالعرقلة  نفكر  كنا  :"لو 
التجارية،  ال�سركة  اإىل  االأوىل  مليار 
وبخ�سو�ص جتميد االإعانات فكان �سببه 
وقال  ال�سابقة"،  االإدارة  تقرير  غياب 
زغال�ص يف ذات ال�سياق :"مل اأفهم غر�ص 

الهاوي،  النادي  ت�سويه  حماولته  من  اأعــراب 
واأدعو اأعراب اأن يتفادى هذه ال�سراعات الأن 

الوفاق يف غنى عنها".
الهاوي  لــلــنــادي  املــوؤقــت  الرئي�ص  يكن  ومل 
االأخرية  الــقــرارات  عن  را�سيا  زغال�ص  جابر 
هذا  يف  قائال  االإدارة  جمل�ص  مــن  الــ�ــســادرة 

ال�سدد اأن املجل�ص ال يحق له اتخاذ القرارات 
خا�سة منها احلا�سمة واملهمة دون الرجوع اإيل 
الديريكتوار الذي يعترب �سريكا يف الت�سيري وال 
ينبغي االإنفراد يف هذا اجلانب، وتطرق جابر 
زغال�ص يف حديثه اإىل الو�سعية املالية للوفاق 
احلالية  الفرتة  يف  خانقة  اأزمــة  يعي�ص  الذي 
قرب  عــن  ال�سياق  هــذا  يف  زغــال�ــص  وك�سف 
بني  ترتاوح  مالية  قيمة  من  الوفاق  اإ�ستفادة 
طرف  من  ممنوحة  �سنتيم  مليار   05 اإىل   04
ال�سنوية  االإعانة  اإطــار  يف  املحلية  ال�سلطات 

املمنوحة للفريق.
للوفاق  الــقــدامــى  الــالعــبــني  بع�ص  وتــقــدم 
اأجل  من  بطلب  احلالية  االإدارة  مع  بالتن�سيق 
بلكاتب،  حممد  الـــوايل  مقابلة  على  العمل 
على  العمل  يف  تتمثل  وحيدة  نقطة  لدرا�سة 
الو�سعية  ب�سبب  للنادي  راعية  �سركة  جلب 
متويله  ق�سد  بها،  مير  التي  ال�سعبة  احلالية 
الإخراجه  اإ�سافة  املادية،  متطلباته  وتلبية 
جمددين  بها  مير  التي  املالية  ال�سائقة  من 
عزمهم على تقدمي مقرتح لرئا�سة اجلمهورية 
عن طريق الوايل من اأجل احل�سول على �سركة 
االأندية  باقي  غــرار  على  الفريق  لرعاية 

االأخرى.

للنادي  احلـــايل  الرئي�ص  قـــرار  اأخــلــط 
ــاب  رق �سمري  العلمة  ملــولــوديــة  الــهــاوي 
ح�سابات  املقبلة  الفرتة  يف  من�سبه  اإىل 
املوؤقتة  الهيئة  اأع�ساء  خا�سة  اجلميع 
بعد  مبا�سرة  رقاب  واأكــد  النادي،  لت�سيري 
عودته لت�سيري الفريق اأنه �سيوا�سل العمل 
امل�سري  املكتب  اأع�ساء  مع  عادية  ب�سورة 
وكذا رئي�ص جمل�ص االإدارة �سالح كراو�سي 
اإخراج الفريق من م�ستنقع  اأجل  وهذا من 
ال�سراعات االإدارية املتوا�سلة منذ بداية 
املو�سم اجلاري، وقال رقاب اأن اأول خطوة 
منذ  املجمدة  االإعــانــات  �سحب  يف  تتمثل 
الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية  اأجل  من  مدة 
ت�سوية  وكذا  الظروف  اأف�سل  يف  وو�سعهم 

تطهري  على  العمل  مع  العالقة،  الــديــون 
على  التناف�ص  وموا�سلة  الفريق  حميط 
ومن  البطولة،  يف  االأوىل  االأدوار  لعب 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  طلب  اآخـــر  جــانــب 
�سالح  كراو�سي  للفريق  التجارية  ال�سركة 
البلدية  يف  ممثلة  املحلية  ال�سلطات  من 
امل�سرية  الهيئة  اأع�ساء  الإقــنــاع  التدخل 
العمل  اأجــل  مــن  "الديركتوار"  املــوؤقــتــة 
حتويله  قبل  املايل  التقرير  الإنهاء  �سويا 
عليه  للم�سادقة  احل�سابات  حمافظ  اإىل 
بغية عقد اجلمعية العامة يف اأقرب وقت 
يعاين  الــذي  االإداري  الفراغ  من  للخروج 

منه الفريق.
م�سطفى  العلمة  مولودية  مدرب  وحتدث 

يف  املناف�سة  الإ�ستئناف  نظرته  بخ�سو�ص  �سبع 
الفرتة املقبلة يف ظل االإختالف الكبري يف وجهات 
جديد  جزئي  حجر  فر�ص  بعد  خ�سو�سا  النظر 
على والية �سطيف بداية من نهار االأم�ص، وقال 
من  احلــد  هو  احلــايل  الوقت  يف  يهم  :"ما  �سبع 
نهائيا،  عليه  الق�ساء  اأو  كورونا  فريو�ص  انت�سار 
بــالــذات،  الــظــرف  هـــذا  يف  جميعا  واهــتــمــامــنــا 
ب�سبب  اليومية  الوفيات  عــدد  من  التقليل  هو 
الفريو�ص، واأعتقد اأن كل �سيء ممكن يف املرحلة 
للجميع،  وبالن�سبة  عندي  االأهــم  الأن  املقبلة، 
بالدنا  يف  ال�سحي  الــنــظــام  على  احلــفــاظ  هــو 
االلتزام  خالل  من  امل�ست�سفيات،  ت�سبع  وتفادي 
جديدة،  الإ�سابات  التعر�ص  وتفادي  باحلجر 
لكرة  املحرتفة  والرابطة  الفيدرايل  واملكتب 

القدم اأدرى باملو�سوع، واأعتقد اأنه يف حال توفر 
ذلك  فاإن  املناف�سة،  ال�ستئناف  االإمكانات  جميع 
�سيح�سل، دون االجتاه اإىل خيار املو�سم االأبي�ص 

مثلما فعلت بع�ص البطوالت االأوروبية".
كا�سفا  كبرية  ب�سراحة  �سبع  املــدرب  وحتــدث 
للمرة االأوىل اأن بع�ص العبي الفريق مل يتمكنوا 
من التاأقلم مع اللعب على الع�سب الطبيعي وهذا 
بداية  منذ  تــدرب  الفريق  اأن  من  الرغم  على 
املو�سم على اأر�سية ملعب م�سعود زوغار وهو االأمر 
�سبع  الذي يبقى غريبا وغري معقول، كما ك�سف 
اأي�سا اأن بع�ص الالعبني مل يتاأقلموا مع ال�سغط 
املوجود على الت�سكيلة من طرف االأن�سار بالنظر 
لعب  على  تعودهم  وعدم  جهة  من  �سنهم  ل�سغر 

االأدوار االأوىل. 

على  بلعمريي  الهادي  املغرتب  املهاجم  و�سع 
يف  التاأخر  حول  اعــذار  اأول  النادي  طاولة 
العالقة وهذا عن طريق  امل�ستحقات  ت�سوية 
حم�سر ق�سائي، حيث اأكد اأنه يدين بثمانية 
حل  اأي  يجد  مل  ــه  اأن م�سيفا  كاملة،  اأجــور 
للح�سول  اخلــطــوة  هــذه  اإىل  اللجوء  �سوى 
هذه  واأمام  العالقة،  املالية  م�ستحقاته  على 
من  قريبا  بات  املغرتب  املهاجم  فاإن  اخلطوة 
التحويالت  فرتة  يف  االأهلي  تعداد  مغادرة 
مع  بعقد  مرتبطا  مــازال  اأنه  رغم  ال�سيفية 

الفريق ملو�سم اإ�سايف
وين�سغل رئي�ص اأهلي الربج اأني�ص بن حمادي 
ال�سيولة  توفري  بق�سية  الراهن  الوقت  يف 
من  جزء  ت�سديد  اأجــل  من  الكافية،  املالية 
امل�ستحقات حت�سبا للقاء املرتقب بني االإدارة 
وح�سب  ال�سهر،  ــذا  ه منت�سف  والــالعــبــني 
اأمري  الرئي�ص  فاإن  االإدارة  من  مقرب  م�سدر 
على  اأجرتني  ت�سوية  يف  يرغب  حمادي  بن 
جميع  اإقناع  مع  احلالية،  الفرتة  يف  االأقــل 

على  واجللو�ص  �سكاويهم،  ب�سحب  الالعبني 
اإىل  التو�سل  اأجــل  من  املفاو�سات،  طاولة 

اتفاق ير�سي اجلميع.
فيما  الروؤية  اإت�ساح  االأهلي  اإدارة  وتنتظر 
اجلماعية  للتدريبات  العودة  مبوعد  يتعلق 
مع  مفاو�سات  يف  الــدخــول  اأجــل  مــن  وهــذا 
اأخر  ملو�سم  عقودهم  لتجديد  الفريق  ركائز 
خا�سة  ــودة  ــوج امل التحفظات  كــل  واإزالــــة 
من  معترب  عــدد  رغبة  عن  احلديث  ظل  يف 
ب�سبب  ال�سائفة  هذه  املغادرة  يف  الالعبني 
واأمام  العالقة،  املالية  م�ستحقاتهم  م�سكل 
املالية  الناحية  من  للفريق  الكبرية  املعاناة 
اإدارة  فاإن  لالأجور  ال�سهرية  الكتلة  واإرتفاع 
االأهلي تراهن على ت�سقيف الكتلة ال�سهرية 
القادم وهذا حتى  املو�سم  لالأجور بداية من 
كما  مالية  اأزمات  يف  الوقوع  الفريق  يتفادى 
ــر قــرار  ــالل املــو�ــســم اجلــــاري، ومي ح�سل خ
ت�سقيف االأجور على اإقناع الالعبني ب�سرورة 
تخفي�ص رواتبهم وهي اخلطوة التي تراهن 

الفرتة  خالل  بها  القيام  على  الفريق  اإدارة 
املقبلة.

الفني  الطاقم  مبعية  االأهلي  اإدارة  وبداأت 
واملقرتحات  الذاتية  ال�سري  بع�ص  درا�سة  يف 
يف  ال�سائفة  هذه  مرمى  حرا�ص  مع  للتعاقد 
حار�ص  مع  التعاقد  اإىل  االأهلي  حاجة  ظل 
فوزي  املخ�سرم  احلــار�ــص  لتعوي�ص  جديد 
وكذا  الفريق  مع  عقده  انتهى  الذي  �ساو�سي 
الذي  �سيديريك  احلــايل  احلار�ص  مناف�سة 
فيما  االآن،  حد  اإىل  متو�سط  مب�ستوى  ظهر 
غري  بوحلفاية  ال�ساب  احلار�ص  م�سري  يبقى 
الفريق  اإدارة  قــرار  رغــم  االأن  حلد  وا�سح 
بالعفو عن الالعب وال�سماح له بالعودة اإىل 
تدريبات الفريق االأول مبا�سرة بعد العودة 
يبقى  حــيــث  اجلــمــاعــيــة،  الــتــدريــبــات  اإىل 
اإمكانياته  على  بالربهنة  مطالبا  بوحلفاية 
ــاري  اجل املو�سم  مــن  املتبقية  املــبــاريــات  يف 
لالحتفاظ  الفني  الطاقم  ثقة  ينال  حتى 

بخدماته خالل املو�سم القادم. 

�أعر�ب يهدد بال�صتقالة وزغال�س يدعو �إىل �لتعقل 

بلعمريي يطالب مب�صتحقاته ويقرتب من مغادرة �لفريق 

حتركات رقاب تخلط �أور�ق �أع�صاء �لديركتو�ر و�صبع حمتار يف بع�س �لالعبني 

وفاق �شطيف 

اأهلي الربج 

مولودية العلمة 

اأ.ج

ق.ر



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

�لفريق" قوة  و�لأن�صار  �ل�صعود  حتقيق  يف  قائمة  "حظوظنا 

خ�س�ست جلنة تنظيم األعاب البحر االأبي�ص املتو�سط ما ال 
يقل عن مليار دينار جزائري من اأجل جتهيز بع�ص الهياكل 
الريا�سية املعنية بالتظاهرة الريا�سية املقررة بوهران يف 

الهيئة. من  الثالثاء  يوم  علم  ح�سبما   2022
 43 اأ�سل  من  الريا�سية  املواقع  من  عددا  العملية  وتخ�ص 
وتدريبات  امل�سابقات  الحت�سان  ت�سخريها  �سيتم  من�ساأة 
هيئات  �ستتكفل  فيما  التظاهرة  يف  امل�ساركني  الريا�سيني 
جديدة  ريا�سية  هياكل  اجنــاز  على  حاليا  ت�سرف  اأخــرى، 
واإعادة تهيئة اأخرى على غرار املديرية املحلية لتجهيزات 
العمومية على توفري التجهيزات الالزمة على م�ستوى بقية 

املواقع.
ومنحت ال�سلطات العمومية حلد االآن ميزانية قدرها 1.3 
املتو�سطية  االألــعــاب  تنظيم  للجنة  جزائري  دينار  مليار 
مثلما كان قد �سرح يف وقت �سابق املدير العام لالألعاب �سليم 
اإىل  العمومية  الهيئات  باأن تقلي�ص ميزانيات  اإيال�ص منوها 
الن�سف بقرار من ال�سلطات العليا للبالد على خلفية تراجع 
اأ�سعار البرتول واالأزمة ال�سحية مل مي�ص جلنته بالنظر اإىل 

االأهمية التي تكت�سيها هذه التظاهرة.
وتتزايد حاجة جلنة التنظيم اإىل االحتفاظ مبيزانيتها 
اأي�سا  تنتظرها  التي  الكثرية  االأعباء  اإىل  بالنظر  كاملة 
لثاين  اجلزائر  ت�ست�سيفها  التي  لالألعاب  الرتويج  جمال  يف 
باجلزائر  ال�سابعة  الطبعة  نظمت  بعدما  تاريخها  يف  مرة 

العا�سمة يف 1975.
كانت  بعدما  اإ�سافية  ل�سنة  املقبلة  الدورة  تاأجيل  وفر�ص 
مقررة يف 2021 على املنظمني توقيف حملتهم الرتويجية 
االأوىل التي �سرفوا ب�ساأنها  مبلغ 2.9 مليون دينار جزائري 
باالألعاب  اخلا�سة  االإعالنية  واملل�سقات  الرايات  اإعداد  يف 
اأهم  من  يعد  للمناف�سة  الرتويج  باأن  علما  ال�سابق  بتاريخها 
يتوخاه  ــذي  ال الهدف  وهــو  املقبلة  الـــدورة  جنــاح  �سروط 

املنظمون.
الـ19 من التظاهرة الريا�سية  يجدر التذكري باأن الطبعة 
جويلية  و5  جوان   25 بني  ما  الفرتة  يف  �ستقام  املتو�سطية 
2022 حيث يتزامن حفل االختتام مع اإحياء الذكرى 60 

ال�سرتجاع اجلزائر ال�ستقاللها وعيد ال�سباب.

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

رئي�ص اللجنة الطبية باالحتاد اجلزائري لكرة القدم

عبد الهادي. ب

بدري. ع

الطبية  اللجنة  رئي�ص  دامرجي،  الدين  جمال  اقرتح 
الثالثاء  يوم  ع�سية  القدم  لكرة  اجلزائري  باالحتاد 
العودة التدريجية للمناف�سات املتوقفة منذ �سهر مار�ص 
موافقة  حال  يف   ،19 كوفيد  جائحة  ب�سبب  املا�سي، 

ال�سلطات.
من  �سهور   4 من  "اقرتبنا   : دامرجي  الدكتور  وقــال 
التوقف، وقد تطول املدة توقف الالعبون عن التدريب 
احلجر  اإجـــراءات  ب�سبب  اأوزانــهــم  يف  زيــادة  عنه  نتج 
ا�ستئناف  على  ال�سلطات  موافقة  حــال  ويف  ال�سحي 
املناف�سات، فينبغي اأن يتم ذلك تدريجًيا لتفادي اإ�سابة 

الالعبني".
اجلــزائــري  لــالحتــاد  التنفيذية  اللجنة  ومت�سكت 

با�ستئناف مو�سم "2019-2020"، حال احل�سول على 
ال�سوء االأخ�سر من ال�سلطات.

30 افريل املا�سي  وو�سعت اللجنة، خارطة طريق يف 
تق�سي با�ستكمال ما تبقى من املو�سم للدرجتني االأوىل 
االأندية  خ�سوع  عقب  اأ�سابيع   8 غ�سون  يف  والثانية 
5 و6 اأ�سابيع بعد موافقة  لفرتة اإعداد ترتاوح ما بني 

ال�سلطات.
متفائل  قائال:"اأنا  الطبية  اللجنة  رئي�ص  واأ�ــســاف 
ومت�سائم يف اآن واحد ب�سبب حاالت االإ�سابة يف االأيام 
االأخرية، ا�ستئناف امل�سابقات يف هذه الظروف م�ستبعد 
لكن ينبغي اأن تعود املناف�سات يف يوم ما، لكن يظل االأهم 

احلفاظ على ال�سحة العامة".

بداية كيف هي يومياتك يف الفرتة احلالية ؟
ال  املا�سية،  االأيــام  كل  مثل  حاليا  اأق�سيها  يومياتي 
اأزال يف احلجر ال�سحي ونلتزم بتدابري الوقاية، كما 
اوا�سل التدريبات الفردية التي اتبعها يف ظل توقف 
يعلم  مثلما  اجلماعية  والتدريبات  املناف�سات  كــل 

اجلميع.

م�ستقبل  بخ�سو�ص  قــرار  اأي  اتــخــاذ  عــدم  ظــل  يف 
هذا  مع  تتعامل  وكيف  كالعب  تفكر  كيف  املناف�سة 

الظرف؟
برنامج  نتبع  اأننا  فرغم  كثريا،  اأقلقنا  ــر  االأم هــذا 
للحفاظ  لكم  قلت  واأن  �سبق  مثلما  فــردي  تدريبات 
يعو�ص  ولن  كاف  غري  االأمــر  هذا  لكن  الفورمة،  على 
نفو�سنا،  اإىل  ت�سرب  واملــلــل  اجلماعية  التدريبات 
حول  االأمــور  ات�ساح  عدم  هو  القلق  حدة  من  زاد  وما 
فال�سيء  �ستتوقف،  اأم  اإكمالها  �سيتم  كان  اإن  املناف�سة 
االأهم هو اأننا نوا�سل تدريباتنا الفردية حاليا نعمل 
بكل جد حتى ات�ساح ال�سورة الالزمة، ونتمنى اأن يتم 

اتخاذ القرار املنا�سب .

على ال�سعيد ال�سخ�سي، هل تتمنى اإكمال املناف�سة اأو 
اإلغاء املو�سم احلايل ؟

وبالن�سبة  اإلغاوؤها،  يتم  وال  املناف�سة  تعود  اأن  اأمتنى 
عن  بعيدين  ول�سنا  لقاءات   6 بحوزتنا  تزال  فال  لنا 
ن�ساهد  اأن  علينا  �سيء  كل  قبل  ،لكن  ال�سعود  حتقيق 
جميع النواحي وتبقى �سحة الالعبني وكل االأ�سخا�ص 
القرار  اأن يتم اتخاذ  نتمناه هو  اأهم من كل �سيء، ما 

ال�سائب بخ�سو�ص هذا اجلانب.

عند  الالعبني  بني  الوباء  تف�سى  اإمكانية  عن  مــاذا 
ا�ستئناف التدريبات اجلماعية ؟

اأعرف باأن هناك "بروتوكول " �سحيا مت اإعداده ،يف 
هذا االإطار و�سن�سري عليه، لذا ال اأظن اأنه �سيكون هناك 

خطر على الالعبني من الناحية ال�سحية ،وهذا طبعا 
يف حال التزام كل الفرق بالوقاية الالزمة ويجب على 
كل واحد منا اأن يتقيد باالإجراءات الوقائية وتبقى 
فقط اإمكانات كل فريق التي ت�سنع الفارق ،واأمتنى اأن 

ت�سري االأمور ب�سكل �سحيح بخ�سو�ص هذا اجلانب .

يف حال ا�ستئناف البطولة فاإنكم �ستلعبون وتتدربون 
حتت طق�ص حار جدا، ما راأيك ؟

مرتفعة  جد  االأيــام  هذه  احلــرارة  درجة  اأن  �سحيح 
درجة  حتــت  الــتــدرب  كثريا  علينا  �سي�سعب  مــا  وهــو 
ونحن  نفعل  اأن  ع�سانا  مــا  ولــكــن  مرتفعة،  حـــرارة 
الالعبون يجب اأن نتجند الأي طارئ ويبقى االأهم وهو 
نتمناه  ما  وهذا  لطبيعتها  احلياة  وعودة  الوباء  زوال 
جميعا، واحلديث عن كرة القدم حاليا ال معنى له الأن 
�سحة اجلميع اأوىل من كل �سيء وبعدها ميكن اأن جند 

احللول بعد �سفاء اجلميع وزوال الوباء نهائيا.

مع اقرتاب االإعالن عن م�ستقبل البطولة الوطنية 
ا�ستقدام  اأجــل  مــن  الــفــرق  بع�ص  حتــركــات  بـــداأت 
من  العديد  يتواجد  االإطــار  هذا  ويف  جدد،  العبني 
العبي فريق �سباب عني فكرون حمل اأطماع العديد 
ح�سان  الرئي�ص  اإدارة  اأن  اإال  االأخــرى،  الفرق  من 
الركائز،  وخا�سة  فيهم  التفريط  ترف�ص  بكو�ص 
و�سعية  يف  الفريق  تــواجــد  فـــاإن  �ــســك،  دون  ــن  وم
و�سعهم  على  العمل  االإدارة  على  �سيفر�ص  �سعبة، 
اأف�سل الظروف وعدم ت�سريحهم الأندية اأخرى،  يف 
اأن االإدارة  البقاء على االأقل  كما  اأجل حتقيق  من 
حيث  االأ�سا�سية  الركائز  باأغلب  االحتفاظ  تريد 
الالعبني  من  اأكرب  عدد  رحيل  تريد  ال  االإدارة  اأن 
وخا�سة ركائز النادي لكي ال تعيد بناء الفريق من 

ال�سفر املو�سم املقبل.
الوقت  يف  النادي  اإدارة  ترف�ص  اأخــر  جانب  ومن 

عدم  ب�سبب  االإ�ستقدامات،  عن  احلديث  احلــايل 
من  عدمه  من  املو�سم  ا�ستكمال  ب�ساأن  االأمور  ات�ساح 
فيها  يتخبط  التي  املالية  االأزمـــة  ظل  ويف  جهة، 
الفريق من جهة اأخرى، من املرتقب اأن تفتح اإدارة 
كما  املناف�سة،  بعد معرفة م�سري  امللف،  النادي هذا 
جعلها  الالعبني  لدى  الرتكيز  اإبقاء  يف  رغبتها  اأن 

ترتيث بخ�سو�ص ملف االإ�ستقدامات.
كما اأنه حلد االآن مل يتم الف�سل يف القرار النهائي 
بخ�سو�ص م�ستقبل البطولة الوطنية ،وهو ما جعل 
اجلميع يف عني فكرون يرتقب القرار ، ولكن بالنظر 
املوا�سلة  رف�ص  على  اتفقت  االأندية  اأغلب  اأن  اإىل 
فاإن الفريق �سيكون مطالبا بتعديل الكثري من االأمور 
ا�ستكمال  حال  يف  اأنــه  ولو  املقبل،  للمو�سم  حت�سبا 
العون  يــد  بتقدمي  مطالب  اجلميع  فـــاإن  املــو�ــســم، 

للفريق وخا�سة من اجلانب املادي.

�إ�صالم بن من�صور: "ننتظر �إعالن �لقر�ر 
�ملنا�صب بخ�صو�س م�صتقبل �ملناف�صة"

�لإد�رة تر�هن على �ل�صتقر�ر
 و�حلفاظ على �لركائز

د�مرجي يقرتح ��صتئناف �لن�صاط
 �لريا�صي ب�صكل تدريجي 
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�لألعاب �ملتو�صطية.. جلنة �لتنظيم تخ�ص�س مليار دينار 
جز�ئري لتجهيز �لعديد من �لهياكل �لريا�صية

�شباب باتنة

�شباب عني فكرون

�سطيف  وفــاق  بيت  يف  الهزات  تتواىل 
ــادت  ــرتة احلــالــيــة حــيــث ع ــف خـــالل ال
بني  جمــددا  لتندلع  الكالمية  احلــرب 
اأعراب  عزالدين  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
النادي  لت�سيري  املوؤقتة  الهيئة  ورئي�ص 
رئي�ص  واإعــتــرب  زغــال�ــص،  جابر  الــهــاوي 
جمل�ص االإدارة والناطق الر�سمي للوفاق 
التحركات  اأن  اأعراب  الدكتور عزالدين 
التوقيت  هذا  يف  زغال�ص  بها  يقوم  التي 
التي  الكثرية  للم�ساكل  بالنظر  م�سبوهة 
اأكرث من �سعيد،  الوفاق على  يعاين منها 
اإدارة وفاق �سطيف  وهدد رئي�ص جمل�ص 
عزالدين اأعراب باال�ستقالة من النادي، 
ت�سرفات  مــن  ا�ستيائه  عــن  عــرب  حيث 
الهاوي واتهمهم بعرقلة  النادي  اأع�ساء 
ال�سدد  هذا  يف  اأعــراب  و�سرح  الفريق، 
:"نحن نطرق كل االأبواب الإيجاد احللول 
واأ�ساف  يعرقلنا"،  الهاوي  النادي  ولكن 
:"االإجراءات  ال�سياق  ذات  يف  ــراب  اأع
ا�ستمرت  واإذا  الوقت  ال تتطلب كل هذا 

الو�سعية هكذا �سنن�سحب من النادي".
الهيئة  رئــيــ�ــص  رد  اأخــــرى  جــهــة  ومـــن 
جابر  الــهــاوي  الــنــادي  لت�سيري  املوؤقتة 

قائال  �سرح  حيث  اأعــراب  على  زغال�ص 
 17 حولنا  ما  بالعرقلة  نفكر  كنا  :"لو 
التجارية،  ال�سركة  اإىل  االأوىل  مليار 
وبخ�سو�ص جتميد االإعانات فكان �سببه 
وقال  ال�سابقة"،  االإدارة  تقرير  غياب 
زغال�ص يف ذات ال�سياق :"مل اأفهم غر�ص 

الهاوي،  النادي  ت�سويه  حماولته  من  اأعــراب 
واأدعو اأعراب اأن يتفادى هذه ال�سراعات الأن 

الوفاق يف غنى عنها".
الهاوي  لــلــنــادي  املــوؤقــت  الرئي�ص  يكن  ومل 
االأخرية  الــقــرارات  عن  را�سيا  زغال�ص  جابر 
هذا  يف  قائال  االإدارة  جمل�ص  مــن  الــ�ــســادرة 

ال�سدد اأن املجل�ص ال يحق له اتخاذ القرارات 
خا�سة منها احلا�سمة واملهمة دون الرجوع اإيل 
الديريكتوار الذي يعترب �سريكا يف الت�سيري وال 
ينبغي االإنفراد يف هذا اجلانب، وتطرق جابر 
زغال�ص يف حديثه اإىل الو�سعية املالية للوفاق 
احلالية  الفرتة  يف  خانقة  اأزمــة  يعي�ص  الذي 
قرب  عــن  ال�سياق  هــذا  يف  زغــال�ــص  وك�سف 
بني  ترتاوح  مالية  قيمة  من  الوفاق  اإ�ستفادة 
طرف  من  ممنوحة  �سنتيم  مليار   05 اإىل   04
ال�سنوية  االإعانة  اإطــار  يف  املحلية  ال�سلطات 

املمنوحة للفريق.
للوفاق  الــقــدامــى  الــالعــبــني  بع�ص  وتــقــدم 
اأجل  من  بطلب  احلالية  االإدارة  مع  بالتن�سيق 
بلكاتب،  حممد  الـــوايل  مقابلة  على  العمل 
على  العمل  يف  تتمثل  وحيدة  نقطة  لدرا�سة 
الو�سعية  ب�سبب  للنادي  راعية  �سركة  جلب 
متويله  ق�سد  بها،  مير  التي  ال�سعبة  احلالية 
الإخراجه  اإ�سافة  املادية،  متطلباته  وتلبية 
جمددين  بها  مير  التي  املالية  ال�سائقة  من 
عزمهم على تقدمي مقرتح لرئا�سة اجلمهورية 
عن طريق الوايل من اأجل احل�سول على �سركة 
االأندية  باقي  غــرار  على  الفريق  لرعاية 

االأخرى.

للنادي  احلـــايل  الرئي�ص  قـــرار  اأخــلــط 
ــاب  رق �سمري  العلمة  ملــولــوديــة  الــهــاوي 
ح�سابات  املقبلة  الفرتة  يف  من�سبه  اإىل 
املوؤقتة  الهيئة  اأع�ساء  خا�سة  اجلميع 
بعد  مبا�سرة  رقاب  واأكــد  النادي،  لت�سيري 
عودته لت�سيري الفريق اأنه �سيوا�سل العمل 
امل�سري  املكتب  اأع�ساء  مع  عادية  ب�سورة 
وكذا رئي�ص جمل�ص االإدارة �سالح كراو�سي 
اإخراج الفريق من م�ستنقع  اأجل  وهذا من 
ال�سراعات االإدارية املتوا�سلة منذ بداية 
املو�سم اجلاري، وقال رقاب اأن اأول خطوة 
منذ  املجمدة  االإعــانــات  �سحب  يف  تتمثل 
الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية  اأجل  من  مدة 
ت�سوية  وكذا  الظروف  اأف�سل  يف  وو�سعهم 

تطهري  على  العمل  مع  العالقة،  الــديــون 
على  التناف�ص  وموا�سلة  الفريق  حميط 
ومن  البطولة،  يف  االأوىل  االأدوار  لعب 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  طلب  اآخـــر  جــانــب 
�سالح  كراو�سي  للفريق  التجارية  ال�سركة 
البلدية  يف  ممثلة  املحلية  ال�سلطات  من 
امل�سرية  الهيئة  اأع�ساء  الإقــنــاع  التدخل 
العمل  اأجــل  مــن  "الديركتوار"  املــوؤقــتــة 
حتويله  قبل  املايل  التقرير  الإنهاء  �سويا 
عليه  للم�سادقة  احل�سابات  حمافظ  اإىل 
بغية عقد اجلمعية العامة يف اأقرب وقت 
يعاين  الــذي  االإداري  الفراغ  من  للخروج 

منه الفريق.
م�سطفى  العلمة  مولودية  مدرب  وحتدث 

يف  املناف�سة  الإ�ستئناف  نظرته  بخ�سو�ص  �سبع 
الفرتة املقبلة يف ظل االإختالف الكبري يف وجهات 
جديد  جزئي  حجر  فر�ص  بعد  خ�سو�سا  النظر 
على والية �سطيف بداية من نهار االأم�ص، وقال 
من  احلــد  هو  احلــايل  الوقت  يف  يهم  :"ما  �سبع 
نهائيا،  عليه  الق�ساء  اأو  كورونا  فريو�ص  انت�سار 
بــالــذات،  الــظــرف  هـــذا  يف  جميعا  واهــتــمــامــنــا 
ب�سبب  اليومية  الوفيات  عــدد  من  التقليل  هو 
الفريو�ص، واأعتقد اأن كل �سيء ممكن يف املرحلة 
للجميع،  وبالن�سبة  عندي  االأهــم  الأن  املقبلة، 
بالدنا  يف  ال�سحي  الــنــظــام  على  احلــفــاظ  هــو 
االلتزام  خالل  من  امل�ست�سفيات،  ت�سبع  وتفادي 
جديدة،  الإ�سابات  التعر�ص  وتفادي  باحلجر 
لكرة  املحرتفة  والرابطة  الفيدرايل  واملكتب 

القدم اأدرى باملو�سوع، واأعتقد اأنه يف حال توفر 
ذلك  فاإن  املناف�سة،  ال�ستئناف  االإمكانات  جميع 
�سيح�سل، دون االجتاه اإىل خيار املو�سم االأبي�ص 

مثلما فعلت بع�ص البطوالت االأوروبية".
كا�سفا  كبرية  ب�سراحة  �سبع  املــدرب  وحتــدث 
للمرة االأوىل اأن بع�ص العبي الفريق مل يتمكنوا 
من التاأقلم مع اللعب على الع�سب الطبيعي وهذا 
بداية  منذ  تــدرب  الفريق  اأن  من  الرغم  على 
املو�سم على اأر�سية ملعب م�سعود زوغار وهو االأمر 
�سبع  الذي يبقى غريبا وغري معقول، كما ك�سف 
اأي�سا اأن بع�ص الالعبني مل يتاأقلموا مع ال�سغط 
املوجود على الت�سكيلة من طرف االأن�سار بالنظر 
لعب  على  تعودهم  وعدم  جهة  من  �سنهم  ل�سغر 

االأدوار االأوىل. 

على  بلعمريي  الهادي  املغرتب  املهاجم  و�سع 
يف  التاأخر  حول  اعــذار  اأول  النادي  طاولة 
العالقة وهذا عن طريق  امل�ستحقات  ت�سوية 
حم�سر ق�سائي، حيث اأكد اأنه يدين بثمانية 
حل  اأي  يجد  مل  ــه  اأن م�سيفا  كاملة،  اأجــور 
للح�سول  اخلــطــوة  هــذه  اإىل  اللجوء  �سوى 
هذه  واأمام  العالقة،  املالية  م�ستحقاته  على 
من  قريبا  بات  املغرتب  املهاجم  فاإن  اخلطوة 
التحويالت  فرتة  يف  االأهلي  تعداد  مغادرة 
مع  بعقد  مرتبطا  مــازال  اأنه  رغم  ال�سيفية 

الفريق ملو�سم اإ�سايف
وين�سغل رئي�ص اأهلي الربج اأني�ص بن حمادي 
ال�سيولة  توفري  بق�سية  الراهن  الوقت  يف 
من  جزء  ت�سديد  اأجــل  من  الكافية،  املالية 
امل�ستحقات حت�سبا للقاء املرتقب بني االإدارة 
وح�سب  ال�سهر،  ــذا  ه منت�سف  والــالعــبــني 
اأمري  الرئي�ص  فاإن  االإدارة  من  مقرب  م�سدر 
على  اأجرتني  ت�سوية  يف  يرغب  حمادي  بن 
جميع  اإقناع  مع  احلالية،  الفرتة  يف  االأقــل 

على  واجللو�ص  �سكاويهم،  ب�سحب  الالعبني 
اإىل  التو�سل  اأجــل  من  املفاو�سات،  طاولة 

اتفاق ير�سي اجلميع.
فيما  الروؤية  اإت�ساح  االأهلي  اإدارة  وتنتظر 
اجلماعية  للتدريبات  العودة  مبوعد  يتعلق 
مع  مفاو�سات  يف  الــدخــول  اأجــل  مــن  وهــذا 
اأخر  ملو�سم  عقودهم  لتجديد  الفريق  ركائز 
خا�سة  ــودة  ــوج امل التحفظات  كــل  واإزالــــة 
من  معترب  عــدد  رغبة  عن  احلديث  ظل  يف 
ب�سبب  ال�سائفة  هذه  املغادرة  يف  الالعبني 
واأمام  العالقة،  املالية  م�ستحقاتهم  م�سكل 
املالية  الناحية  من  للفريق  الكبرية  املعاناة 
اإدارة  فاإن  لالأجور  ال�سهرية  الكتلة  واإرتفاع 
االأهلي تراهن على ت�سقيف الكتلة ال�سهرية 
القادم وهذا حتى  املو�سم  لالأجور بداية من 
كما  مالية  اأزمات  يف  الوقوع  الفريق  يتفادى 
ــر قــرار  ــالل املــو�ــســم اجلــــاري، ومي ح�سل خ
ت�سقيف االأجور على اإقناع الالعبني ب�سرورة 
تخفي�ص رواتبهم وهي اخلطوة التي تراهن 

الفرتة  خالل  بها  القيام  على  الفريق  اإدارة 
املقبلة.

الفني  الطاقم  مبعية  االأهلي  اإدارة  وبداأت 
واملقرتحات  الذاتية  ال�سري  بع�ص  درا�سة  يف 
يف  ال�سائفة  هذه  مرمى  حرا�ص  مع  للتعاقد 
حار�ص  مع  التعاقد  اإىل  االأهلي  حاجة  ظل 
فوزي  املخ�سرم  احلــار�ــص  لتعوي�ص  جديد 
وكذا  الفريق  مع  عقده  انتهى  الذي  �ساو�سي 
الذي  �سيديريك  احلــايل  احلار�ص  مناف�سة 
فيما  االآن،  حد  اإىل  متو�سط  مب�ستوى  ظهر 
غري  بوحلفاية  ال�ساب  احلار�ص  م�سري  يبقى 
الفريق  اإدارة  قــرار  رغــم  االأن  حلد  وا�سح 
بالعفو عن الالعب وال�سماح له بالعودة اإىل 
تدريبات الفريق االأول مبا�سرة بعد العودة 
يبقى  حــيــث  اجلــمــاعــيــة،  الــتــدريــبــات  اإىل 
اإمكانياته  على  بالربهنة  مطالبا  بوحلفاية 
ــاري  اجل املو�سم  مــن  املتبقية  املــبــاريــات  يف 
لالحتفاظ  الفني  الطاقم  ثقة  ينال  حتى 

بخدماته خالل املو�سم القادم. 

�أعر�ب يهدد بال�صتقالة وزغال�س يدعو �إىل �لتعقل 

بلعمريي يطالب مب�صتحقاته ويقرتب من مغادرة �لفريق 

حتركات رقاب تخلط �أور�ق �أع�صاء �لديركتو�ر و�صبع حمتار يف بع�س �لالعبني 

وفاق �شطيف 

اأهلي الربج 

مولودية العلمة 
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الت�صحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21

�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
اأقل عر�سيومني24.990.000.00100/80دج24.990.000.00دجوذات �صخ�س وحيد بن ح�صي

  

�صهادة التاأهيل والت�صنيف والدرجةعنوان امل�صروعالرقم

يف ميدان اأ�صغال البناء درجة ثالثة )03( فما فوق ن�صاط رئي�صياجناز تو�صعة 06 اأق�صام مبدر�صة بن حب�صة بلقا�صم طريق تازولت باتنة01

يف ميدان االأ�صغال العمومية درجة ال�صاد�صة )06( فما فوق  ن�صاط رئي�صياأ�صغال اعادة االعتبار للطرقات عرب اأحياء مدينة باتنة 02

يومية اإخبارية عامة

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
�لهاتف: 033.29.18.51
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                          وباأ�سعـــار تناف�سية
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�إعالن عن طلب �لعرو�س �ملفتوح مع ��صرت�ط قدر�ت دنيا 

رقم: ......../2020
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مع  املفتوح  العرو�س  طلب  ملف  �صحب  امل�صاركة  يف  والراغبة  املوؤهلة  للموؤ�ص�صات  ميكن 
ا�صرتاط قدرات دنيا التقرب من مقر بلدية باتنة �صارع اال�صتقالل باتنة )مكتب ال�صفقات 

العمومية(، مقابل دفع مبلغ 10.000.00 دج. 
ترفق العرو�س بامل�صتندات االإجبارية التالية:

الرت�صح: ملف  01ـ 
منوذج  وفق  املتعهد  طرف  من  وخمتوم  موؤرخ  مم�صي،  كليا،  مملوء  بالرت�صح  الت�صريح  01ـ 

دفرت ال�صروط.
منوذج  وفق  املتعهد  طرف  من  وخمتوم  موؤرخ  مم�صي،  كليا،  مملوء  بالنزاهة  الت�صريح  02ـ 

دفرت ال�صروط.
منوذج  وفق  املتعهد  طرف  من  وخمتوم  موؤرخ  مم�صي،  كليا،  مملوء  باملناولة  الت�صريح  03ـ 

دفرت ال�صروط.
لل�صركات. االأ�صا�صي  القانون  04ـ 

املوؤ�ص�صة. باإلزام  لالأ�صخا�س  ت�صمح  التي  بالتفوي�صات  تتعلق  التي  الوثائق  05ـ 
املفعول. �صارية  املهنيني  والت�صنيف  التاأهيل  �صهادة  من  ن�صخة  06ـ 

CASNOS-CACOBATPH- 07ـ ن�صخة من �صهادة اأداء امل�صتحقات �صارية املفعول
.CNAS

08ـ ن�صخة من اجلدول ال�صريبي مل تنته مدة �صالحيته م�صفى اأو مرفقة برزنامة ت�صديد 
الديون من م�صالح ال�صرائب ويحمل عبارة ''غري م�صجل يف �صجل التهرب ال�صريبي''.

باملتعهد. خا�صة  املفعول  �صارية   03 رقم  العدلية  ال�صوابق  �صحيفة  من  اأ�صلية  ن�صخة  09ـ 
.)NIF( اجلبائي  التعريف  رقم  بطاقة  من  ن�صخة  10ـ 

االإلكرتوين. التجاري  ال�صجل  م�صتخرج  من  ن�صخة  11ـ 
ال�صجل  م�صالح  طرف  من  م�صتخرجة  االجتماعية  احل�صابات  اإيداع  �صهادة  من  ن�صخة  12ـ 

التجاري بالن�صبة لل�صركات 
.)SNC-SARL-EURL-SCS(

13ـ ن�صخة من املراجع املهنية )ن�صخة من �صهادات ح�صن اجناز م�صاريع مماثلة �صادرة عن 
اإدارة عمومية خلم�س �صنوات االأخرية(.

امل�صتخدمني  اإثبات  بوثائق  مربر  التقني  بالعر�س  حمدد  هو  )كما  الب�صرية  الو�صائل  14ـ 
�صادرة عن ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي، و�صهادات النجاح التي تثبت ذلك(.

التنظيم  مديرية  امل�صالح  عن  �صادرة  الت�صجيل  ببطاقات  )مربرة  املادية  الو�صائل  15ـ 
املفعول  �صارية  التاأمني  و�صهادة  املفعول  �صاري  اإيداع  و�صل  اأو  للوالية  العامة  وال�صوؤون 
اخلا�صعة  االإدارية  للقواعد  تخ�صع  التي  العمومية  االأ�صغال  ومعدات  للمركبات  بالن�صبة 
حلركة املرور، وحم�صر قائمة العتاد معدة من طرف حم�صر ق�صائي بالن�صبة للعتاد الذي ال 

يخ�صع للقواعد االإدارية اخلا�صعة حلركة املرور( ال تتجاوز مدة ال�صالحية. 
املعنية. امل�صالح  طرف  من  عليها  موؤ�صر  االأخرية  �صنوات  لثالث  املوؤ�ص�صة  اأعمال  رقم  16ـ 

التقني: العر�س  02ـ 

منوذج  وفق  املتعهد  طرف  من  وخمتوم  موؤرخ  مم�صي،  كليا،  مملوء  باالكتتاب  ت�صريح  01ـ 
دفرت ال�صروط.

التقني مذكرة تقنية تربيرية وكل وثيقة مطلوبة  العر�س  02ـ كل وثيقة ت�صمح بتقييم 
تطبيقا الأحكام املادة 78 من هذا املر�صوم.

طرف  من  وخمتوم  موؤرخ  مم�صي،  كليا،  مملوء  موؤ�صر،  التقني''  ''العر�س  ال�صروط  دفرت  3ـ 
املتعهد يحتوي على العبارة ''قرئ وقبل'' مكتوبة بخط اليد.

املتعهد. طرف  من  عليه  وموؤ�صر  مم�صي  االأ�صغال  تنفيذ  برنامج  04ـ 
املايل: العر�س  03ـ 

منوذج  وفق  املتعهد  طرف  من  وخمتومة  موؤرخة  مم�صية،  كليا،  مملوءة  تعهد  ر�صالة  02ـ 
دفرت ال�صروط.

املتعهد. طرف  من  وخمتوم  موؤرخ  مم�صي،  كليا،  مملوء  بالوحدة  االأ�صعار  جدول  02ـ 
املتعهد. طرف  من  وخمتوم  موؤرخ  مم�صي،  كليا،  مملوء  وتقديري  كمي  تف�صيل  04ـ 

مقفل  خارجي  اآخر  ظرف  داخل  و�صعها  ويتم  م�صتقلة  اأظرفة  ثالثة  يف  العرو�س  تو�صع 
ومغفل ال يحمل �صوى العبارة االآتية:

''اإىل ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي باتنة''
ال يفتح اإال من طرف جلنة فتح االأظرفة وتقييم العرو�س+ اإعالن عن طلب العرو�س املفتوح 
مع ا�صرتاط قدرات دنيا رقم...........+ مو�صوع طلب العرو�س املفتوح مع ا�صرتاط قدرات 

دنيا:
امل�صروع 01: اجناز تو�صعة 06 اأق�صام مبدر�صة بن حب�صة بلقا�صم طريق تازولت باتنة

امل�صروع 02: اأ�صغال اعادة االعتبار للطرقات عرب اأحياء مدينة باتنة
�صارع  البلدي  ال�صعبي  املجل�س  مبقر  الكائن  ال�صفقات  مكتب  اأمانة  لدى  العرو�س  تودع  ـ 

اال�صتقالل باتنة.
اأول ظهور االإعالن عن  العا�صر )10اأيام( ابتداء من  اليوم  اإيداع العرو�س يف  ـ حدد تاريخ 
ال�صاعة  قبل  العمومي  للمتعامل  الر�صمية  والن�صرة  الوطنية  ال�صحف  يف  العرو�س  طلب 

.10:00
اأعاله على  املذكور  باملقر  التي تعقد  للم�صاركة يف جل�صة فتح االأظرف  املتعهدون مدعوون  ـ 

ال�صاعة 10:30 من نف�س اليوم.
اإيداع العرو�س متدد اإىل غاية  اأو راحة قانونية فاإن يوم  اإذا �صادف هذا اليوم يوم عطلة 

يوم العمل املوايل.
ـ يبقى املتعهدون ملزمني بعرو�صهم ملدة 90 يوما+ مدة حت�صري العرو�س ابتداءا من تاريخ 

اإيداع العرو�س )10اأيام(.
هام جدا:

ـ العرو�س غري املطابقة لدفرت ال�صروط ترف�س.
تنقيط  يف  تدخل  ال  والتي  الناق�صة  بالوثائق  �صوى  عر�صه  ملف  اإمتام  للمتعهد  ميكن  ال  ـ 

العر�س ويكون ذلك يف اأجل اأق�صاه 10 اأيام.

طبقا للمادة 44 من املر�صوم الرئا�صي رقم 15 ـ247 املوؤرخ يف 2015/09/16 املت�صمن تنظيم ال�صفقات العمومية وتفوي�صات املرفق العام.
يعلن ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية باتنة عن طلب العرو�س املفتوح مع ا�صرتاط قدرات دنيا الجناز امل�صاريع التالية:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية باتنة
دائرة باتنة
بلدية باتنة

مديرية الت�صيري العمراين
م�صلحة الدرا�صات واالإجناز

الرقم اجلبائي: 05.010.51.60.11.73 

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

املكتب العمومي للتوثيق
االأ�ستاذ: عالوة بوتغرار 

بوعب�سة االإخوة  �سارع   03

تاأ�صي�س �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
لالإعالنات  الر�سمية  الن�سرة  يف  القانونية  االإ�سهارات  اإدراج  وم�ساريف  كيفيات  يحدد  الذي   2016 اأفريل   25  : يف  املــوؤرخ   136-16  : رقم  التنفيذي  املر�سوم   -

القانونية.

مبوجب عقد حمرر مبكتبنا بتاريخ : 29 جوان 2020 وم�سجل،  مت تاأ�سي�ص �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة حتمل املوا�سفات التالية: الت�سمية: �سركة ذات م�سوؤولية 
حمدودة "كري�ستال يون�ص فراقران�ص"، املقر االإجتماعي: االإ�سرتاحة الكبرية ال�سرقية - طريق تازولت رقم 20 تازولت ـ بلدية تازولت ـ والية باتنة، الراأ�سمال: 

مت�ساوية. بن�سب  فيها  ال�سريكني  على  وموزعة  االإطالق  متام  ومطلقة  حمررة  دج  00ر1.000  قيمة:  ذات  �سركوية  ح�سة   20 اإىل  مق�سم  دج  00ر20.000 
املو�سوع: 401101 - ا�سترياد املنتجات، االأجهزة واملعدات املرتبطة مبيدان الفالحة، قطع غيارها ولواحقها، 401102 - ا�سترياد املعدات واملواد املوجهة لرتبية 
الطيور والدواجن، 402001 - ا�سترياد املواد املرتبطة بالتغذية الب�سرية، 402002 - ا�سترياد املواد الغذائية واملنتجات املوجهة لتغذية االأطفال ولوازم متعددة 
للر�سع، 402106 - ا�سترياد ال�سكر، ال�ساي، النب، الكاكو والتوابل، 402107 - ا�سترياد التمور والفواكه اجلافة اأو املعقدة، 402112 - ا�سترياد الب�سكتة، ال�سكوالطة 
واحللويات، 402114 - ا�سترياد اأدوات ولوازم خمتلفة خا�سة برعاية الر�سع، 402115 - ا�سترياد اأدوات ومنتوجات موجهة لتغذية االأطفال، 403301 - ا�سترياد 
ا�سترياد   -  405108 املالب�ص،  ولواحق  االألب�سة  ا�سترياد   -  405105 واالأ�سالك،  االأقم�سة، اخليوط  ا�سترياد   -  405103 الري،  املرتبطة مبيدان  واملعدات  املواد 
الثمينة،  املعادن  ا�سترياد   -  405303 االأحذية،  ل�سناعة  املوجهة  واالأدوات  املواد  ا�سترياد   -  405206 االأحذية،  ا�سترياد   -  405205 الثمينة،  غري  املجوهرات 
املواد  ا�سترياد   -  406203 والبيطرية،  ال�سيدالنية  واملعدات  املواد  ا�سترياد   -  406201 الزراعي،  اأو  ال�سناعي  لالإ�ستعمال  املواد  املعدات  ا�سترياد   -  406101
البيطرية، 406204 - ا�سترياد املواد ال�سبه ال�سيدالنية، املعدات والتجهيزات الطبية اجلراحية،  قطع غيار وم�ستهلكات وكل جهاز وم�ستهلكات طبية، 406102 
- ا�سترياد املواد الكيمائية بكل اأنواعها  وامل�ستح�سرات الكيميائية املوجهة لكل اال�ستعماالت، 406209 - ا�سترياد االأجهزة واملواد اخلا�سة بالتنظيف وتطهري املراكز 
االإ�ست�سفائية، 406210 ـ ا�سترياد االأجهزة واملواد اخلا�سة بالتنظيف والتطهري الفالحي الغذائي واجلماعات املحلية، 406301 - ا�سترياد مواد التجميل والتنظيف 
االأجهزة  ا�سترياد   -  406303 اجل�سدية،  والنظافة  والعطارة  التجميل  مواد  ل�سناعة  املوجهة  االأ�سا�سية  والزيوت  االأولية  املواد  ا�سترياد   -  406302 البدين،  
واأدوات احلالقة والتجميل، 407001 - ا�سترياد التجهيزات، املواد واملعدات املرتبطة بقطاع البناء واالأ�سغال العمومية، 408101 - ا�سترياد املعدات، قطع الغيار 
الكهربائي  بامليدان  املرتبطة  والتجهيزات  املعدات  كل  ا�سترياد   -  408407 املطاطية،  ــارات  االإط ا�سترياد   -  408102 امليكانيك،  مبيدان  املرتبطة  واللواحق 
واالإلكرتوين، 408201 - ا�سترياد املعدات واملواد املرتبطة بامليدان الكهرومنزيل، 408413 - ا�سترياد لكل املعدات واملواد املرتبطة مبيدان املهاتفة،  لواحقها وقطع 
 408301 البيطرية،  للمواد  308003 - جتارة باجلملة  واالإلكرتونية،  الكهربائية  الكهروميكانيكية  امليكانيكية،  واالأدوات  االآالت  ا�سترياد   -  409004 غيارها، 
ال�سيارات  ا�سترياد   -  410316 اجلراحية،  الطبية  لالأجهزة  باجلملة  جتارة   -  305012 واملكتبي،  االآيل  االإعــالم  مبيدان  املرتبطة  واملــواد  املعدات  ا�سترياد   -
وعتاد النقل اللواحق وقطع الغيار )وكيل(، 604604 - تخزين ال�سلع،  308004 - جتارة باجلملة للمواد �سبه ال�سيدالنية،  العتاد واالأدوات الطبية اجلراحية، 
ال�سيدالنية  للمنتجات  باجلملة  جتارة   -  308001 الطبية،  والنظارات  النظارات  �سنع  الأدوات  باجلملة  جتارة   -  308005 وامل�ستهلكات،  غيارها  وقطع  لواحقها 
والبيطرية، 403201 - ا�سترياد املعدات، التجهيزات املرتبطة مبيدان الطاقة ال�سم�سية الكهربائية والطاقة مبختلف م�سادرها، 408405 - ا�سترياد التجهيزات، 
املعدات و العتاد املوجهة لالختبار، البحث العلمي، الوزن، القيا�ص والتحليل الفيزيائي والكيميائي مبا يف ذلك لواحقها وقطع غيارها وم�ستهلكاتها، 406207 - ا�سترياد 
منتجات ال�سحة النباتية لالإ�ستعمال الفالحي، 402201 - ا�سترياد حلم الق�سابة، 406103 - ا�سترياد اأدوات من املطاط ومن البال�ستيك املوجهة لكل االإ�ستعماالت  
407003 - ا�سترياد امل�سنوعات الزجاجية،  408308 - ا�سترياد ال�سقفيات واالأ�سقف امل�ستعارة املوجهة لتهيئة مراكز االإعالم االآيل واملراكز التقنية، 408403 - 
ا�سترياد التجهيزات واملعدات لتوليد احلرارة والتربيد، 410102 - ا�سترياد املادة االأولية املوجهة ل�سنع االأثاث واأدوات التاأثيث، 410201 - ا�سترياد اأدوات الت�سلية 
والريا�سية، 410304 - ا�سترياد كل املعدات، املاكنات، املواد االأولية واللواحق املوجهة لتحويل اخل�سب وم�ستقاته، 410312 - ا�سترياد املعدات، ماكنات رفع االأثقال 
والتفريغ مبا يف ذلك لواحقها وقطع غيارها، 410313 ـ ا�سترياد كل املعدات لالأ�سغال العمومية والبناء، مبا يف ذلك قطع الغيار واللواحق، 410314 - ا�سترياد كل 
ال�سناعي،  لالإ�ستعمال  البطاريات  ا�سترياد   -  410328 التغطية،  اأنواع  لكل  واالأقم�سة  االأفالم  ا�سترياد   -  410327 غيارها،  وقطع  ولواحقها  الفالحية  املعدات 
410330 - ا�سترياد اأ�سلحة ال�سيد، 410331 - ا�سترياد العتاد، التجهيزات واملواد املرتبطة مبيدان االإ�سهار والعر�ص، 410333 - ا�سترياد كل املعدات، التجهيزات، 
 -  410337 احلريق،  �سد  للمكافحة  معدات  ا�سترياد   -  410336 النارية،  والدراجات  الدراجات  ا�سترياد   -  410334 للمعوقني،  املوجهة  واالأدوات  االأجهزة 
ا�سترياد الغرف املوؤمنة لال�ستعمال البنكي، خزانات م�سفحة خزانات وحاويات خمتلفة، 301106 - جتارة باجلملة للتمور والفواكه املثخنة، 410101 - ا�سترياد 
ملواد  302401 - جتارة باجلملة  واملكتبي،  املنزيل  لالإ�ستعمال  التاأثيث  واأدوات  لالأثاث  303106 - جتارة باجلملة  واملكتبي،  املنزيل  لال�ستعمال  واالأثاث  االأدوات 
التجميل والتنظيف البدين، 302203 - جتارة باجلملة لالأحذية، 302101 - جتارة باجلملة لالأقم�سة، اخليوط وال�سباك، 302103 - جتارة باجلملة لالألب�سة 
وملحقات املالب�ص، 301401 - جتارة باجلملة ملنتجات غذائية خا�سة، 302301 - جتارة باجلملة للمجوهرات و ال�ساعات، 302302 - جتارة باجلملة للمعادن 
الثمينة، 306001 - جتارة باجلملة لقطع الغيار ولواحق ال�سيارات، 702102 - ت�سدير كل املواد الغري حمددة يف مكان اآخر، ما عدا املحروقات، 701101 - ت�سدير 
303201 - جتارة باجلملة للم�سنوعات الزجاجية،  410204 - ا�سترياد الوراقة، اللوازم واالأدوات املدر�سية واأدوات الفنون اجلميلة،  املواد الزراعية الغذائية، 
االأواين، اأدوات منزلية وماعون املطبخ، 409011 - ا�سترياد امل�سنوعات الزجاجية، االأواين، اأدوات منزلية وماعون املطبخ، 305041 - جتارة باجلملة للمعدات، 
التجهيزات املرتبطة مبيدان الطاقة ال�سم�سية،  الكهربائية والطاقة مبختلف م�سادرها،  وب�سفة عامة و�ساملة كافة العمليات التجارية العقارية واملنقولة املرتبطة 

ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة باملو�سوع ال�سالف الذكر اأو باأي مو�سوع اآخر مماثل اأو �سبيه.
املدة: 99 �سنة ابتداء من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .

اإ�سم امل�سري: عني ال�سيدبن: حلي�ص �سـا�سية ورحمون يون�ص والء الدين م�سريين لل�سركة ملـدة غري حمدودة.
�سيتم االإيداع واالإ�سهار طبقا للقانون.

الأورا�س نيوز ـ العدد: 1586 ـ اخلمي�س  09  جويلية  2020

لالإعالن املوثق



مبلغ العر�ست�صمية املوؤ�ص�صةت�صميةرقم
مبلغ العر�س بعد 

الت�صحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21

�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
اأقل عر�سيومني24.990.000.00100/80دج24.990.000.00دجوذات �صخ�س وحيد بن ح�صي

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي

اإ�صالمياتاخلمي�س  29  يونيو  2970/ 09  جويلية   2020 املوافق لـ 18  ذو القعدة 111441  

ـــقـــراآن الــكــرمي قــال  ـ تــــالوة ال
اأنزلناه  كتاب  )وهــذا  تعاىل  اهلل 

مبارك(
فالقراآن الكرمي جعله اهلل تعاىل 
وال�صري  تــدبــره،  خــالل  من  بركة 

علي تعاليمه يف �صوؤون احلياة
ولهذا قال نبينا الكرمي �صلى اهلل 
عليه واآله و�صحبه و�صلم عن البيت 
)ت�صكنه  القراآن  فيه  يتلى  الذي 
ال�صياطني ويت�صع  املالئكة تهجره 

باأهله ويكرث خريه(.

ـ الب�سملة وذكر الله
عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قال 
بيته  الــرجــل  دخــل  اإذا  و�صلم:" 
دخوله  عند  تــعــاىل  اهلل  فــذكــر 
ال�صيطان  قـــال  طــعــامــه،  وعــنــد 

الأ�صحابه ال مبيت وال ع�صاء".

ـ ال�سدقة
البيت  على  الــربكــة  اأ�صباب  مــن 
ال�صر  �صدقة  ..خا�صة  الت�صدق 

فاإنها تطفئ غ�صب الرب.

ـ �سلة الرحم
ال�صالة  عليه  نبينا  اأخربنا  وقد 
وح�صن  الرحم،  �صلة  اأن  وال�صالم 
يف  تــزيــد  ـــوار  اجل وح�صن  اخلــلــق 

الرزق وتطيل العمر.

ـ التبكري يف طلب الرزق
جاء يف احلديث )بورك الأمتي يف 
الرزق  اأي اخلروج لطلب  بكورها( 

باكرا .

ـ اإقامة ال�سالة

 ، لوقتها  ال�صالة  اإقامة 
"واأمر  تعاىل:  اهلل  قال 
بال�صالة وا�صطرب  اأهلك 
رزقــا  ن�صاألك  ال  عليها 
والعاقبة  نرزقك  نحن 

للتقوى".

ـ التوكل على الله حق توكله
توكلتم  لو   " احلديث  يف  ورد  ملا 
كما  لرزقكم  توكله  حق  اهلل  على 
يرزق الطري، تغدو خما�صا وتروح 

بطانا".

ـ موا�سلة اال�ستغفار

واال�صتغفار بحد ذاته 
م�صدر للرزق، كما قال نبينا �صلى 

اهلل عليه و�صلم
اهلل  جعل  اال�صتغفار  لــزم  "من 
ومن  كــل �صيق خمــرجــا   مــن  ــه  ل
ال  حيث  من  ورزقــه  فرجا  هم  كل 

يحت�صب".

قال ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما: 
ماٌل،  عليه  يكون  ُجل  الرَّ يف  "هذا 
فَيْجَحد  نة،  بيِّ فيه  عليه  ولي�س 
ام، وهو  املاَل، ويخا�صمهم اإىل احلكَّ
يعرف اأنَّ احلقَّ عليه، واأنَّه اآِثٌم اآِكٌل 
للحرام". وقال تعاىل: { اإِنَّ الَِّذيَن 
ا  َ اإِمنَّ ُظْلًما  اْلَيَتاَمى  ــَواَل  اأَْم َياأُْكُلوَن 
َلْوَن  َو�َصَي�صْ َناًرا  ُبُطوِنِهْم  يِف  َياأُْكُلوَن 

�َصِعرًيا}]الن�صاء: 10[.
"م�صنده"،  يف  اأحمد  االإمــام  روى 
ر�صي  عيا�س  بن  كعب  حديث  من 
اهلل عنه: اأنَّ النبيَّ �صلى اهلل عليه 
ٍة فتنًة، واإنَّ  و�صلم قال: "اإنَّ لكلِّ اأمَّ

تي املاُل". فتنَة اأُمَّ
من  كثري  ت�صاهل  يالحظ  وممــا 
وذلك  احلرام؛  املال  اأكل  يف  النا�س 
اهلل  �صلى  النبي  لــقــول  م�صداقا 
النا�س  على  "لياأتنيَّ  و�صلم:  عليه 
زماٌن، ال يبايل املرُء مبا اأخَذ املاَل: 

اأِمَن احلالل اأم من احلرام".
قال ابن املبارك: "الأْن اأُردَّ ِدْرهًما 
ق  من �ُصْبَهٍة؛ اأحّب اإيلَّ من اأن اأت�صدَّ

مبائة األٍف".
ا  "كنَّ عنه:  اهلل  ر�صي  عمر  قال 
خمافَة  احلالل؛  اأع�صار  ت�صعَة  َنَدُع 
الوقوع يف احلرام"، واإمنا فعل ذلك 
ر�صي اهلل عنه امتثااًل لقول النبيِّ 
حديث  يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
 ، ٌ النعمان بن ب�صري: "اإنَّ احلالل َبنيِّ
، وبينهما م�صتبهاٌت،  ٌ واإنَّ احلرام َبنيِّ
فَمِن  النا�س،  مــن  كثرٌي  يعلمهنَّ  ال 
لدينه  ا�ــصــتــرباأ  بهات،  ال�صُّ ــقــى  اتَّ
بهات،  ال�صُّ يف  ــَع  َوَق ــْن  وَم ه،  وِعْر�صِ
يرعى  كالراعي  احلـــرام،  يف  وقــع 
حول احِلمى، يو�صك اأن َيْرَتَع فيه" 

احلديث.
با  م: الرِّ ومن �صور اأكل املال املحرَّ
َوَلَعَن  ور�صوُله،  اهلُل  َمُه  حرَّ الــذي 
ــُه، وكــاِتــَبــُه، و�ــصــاِهــَدْيــه؛ قال  ــَل اآِك
ُقوا  َها الَِّذيَن اآَمُنوا اتَّ تعاىل: { َيا اأَيُّ
َبا اإِن ُكنُتم  َ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ اهللَّ

 ،]278 ]البقرة:   { وؤِْمِننَي  مُّ
قلوب  على  املـــال  حــبُّ  غلب  وقــد 
يت�صابقون  ف�صاروا  امل�صلمني،  بع�س 
ة،  بويَّ الرِّ البنوك  اأ�صهم  �صراء  اإىل 
ــم يف  ــه ــوال واآَخــــــرون يـــوِدعـــون اأم
ــادُة  زي عليها  ويــاأخــذون  البنوك، 

ًة ي�صمونها )فوائد(! ِربويَّ
واإن من اجلرائم العظيمة واالأمور 
ت�صابق  من  ن�صاهده  ما  اخلطرية: 
�صتَّى  بو�صع  الــبــنــوك،  ــذه  ه اأهـــل 
يف  النا�س  الإيقاع  واحِلَيل؛  الطرق 
الو�صائل؛  ب�صتَّى  وترغيبهم  با،  الرِّ
االأموال  هذه  من  اأر�صدتهم  لتزداد 
ما  املــثــال:  �صبيل  وعلى  اخلبيثة، 
�صامبا(،  ــزا  ــي )ف بــطــاقــة  ي�صمى 
اللجنة  من  فتوى  فيها  �صدرت  وقد 
الدائمة بتحرمي التعامل بها، واأنها 
مه اهلل ور�صوُله،  با الذي حرَّ من الرِّ
مببلٍغ  البنك  ي�صدرها  بطاقة  وهي 
ٍ ي�صمى )قيمة اإ�صدار(، ويحقُّ  معنيَّ
�صلع  �صاء من  ما  اأن ي�صرتي  حلاملها 
وحاجيات، على اأن يُردَّ قيمة هذه 
مل  فــاإن  معينة،  مــدة  خــالَل  ال�صلع 
كل  عن  عليه  ُيْح�َصب  فاإنه  َيفعل؛ 

يوٍم فائدة..
م:  ــرَّ ــح ـــال امل ـــل امل ومـــن �ــصــور اأك
ال، وعدم  االعتداء على رواتب العمَّ

اإعطائهم حقوقهم يف اأوقاتها.
التي  املحرم  املال  اأكل  �صور  ومن 
ن�صاهدها كثريا يف االأ�صواق: احللف 
ــاِذب،  ــك ال باليمني  ــْلــَعــة  الــ�ــصِّ على 

والغ�س يف املعامالت، وغري ذلك.
نف�صه  �س  يعرِّ اإمنا  احلــرام  واآكــل 
ه، ويوم  للعقوبة يف الدنيا، ويف َقرْبِ

القيامة:
اأما يف الدنيا، فقد تكون العقوبة 
ٌق اإلهيٌّ للمال  خ�صارة يف ماله، اأو حَمْ
الذي اكت�صبه، وَنْزع الربكة منه، اأو 
 } تعاىل:  قال  ج�صده؛  يف  م�صيبًة 
َدَقاِت  ال�صَّ َوُيْرِبي  َبا  الرِّ  ُ اهللَّ َحُق  مَيْ
اأَِثــيــٍم }  ــاٍر  َكــفَّ ــلَّ  ُك ُيــِحــبُّ  اَل   ُ َواهللَّ

]البقرة: 276[.

يف  ورد  ــد  ــق ف قـــــربه،  يف  واأمــــــا 
احلديث: اأن عبًدا ُيقال له ِمْدَعٌم، 
كان مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأ�صابه  خيرب؛  غزوة  يف  وا�صت�صِهد 
ر�صي  ال�صحابة  فقال  �صهٌم طاِئ�ٌس، 
هادة، فقال  اهلل عنهم: هنيًئا له ال�صَّ
"كالَّ،  النبيُّ �صلى اهلل عليه و�صلم: 
ْملة التي  والذي نف�صي بيده، اإن ال�صَّ
مل  املــغــامِن،  من  خيرب  يــوم  اأ�صابها 
عليه  َلَت�ْصَتِعُل   - املقا�ِصم  ْبها  ُت�صِ
جاء  ذلك،  النا�س  �صمع  فلما  ناًرا"، 
رجٌل ب�ِصراٍك اأو �ِصراَكنْي اإىل النبيِّ 
�صلى اهلل عليه و�صلم فقال: "�ِصراٌك 
ْمَلة  اأو �ِصراكاِن من ناٍر" ؛ وهذه ال�صَّ
عباءٌة قيمتها دراهم معدودة، ومع 
عقوبة  من  �صاحبها  َي�ْصَلم  مل  ذلك 

اأكل املال احلرام.
بن  كعب  فعن  االآِخــــرة،  يف  واأمـــا 
عليه  اهلل  �صلى  النبيَّ  اأنَّ  َعْجَرة: 
َيْرُبو  ال  كعُب،  "يا  له:  قال  و�صلم 
َنَبَت من �ُصْحٍت؛ اإالَّ كانت النار  ٌم  حَلْ

اأْوىل به".

ـــال احلـــرام  ـــل امل ــن عــقــوبــة اأك م
وقبول  ــاء  ــدع ال ــة  ــاب اإج حــرمــان 

العبادة
عنه:  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبي  عن 
اأنَّ النبيَّ �صلى اهلل عليه و�صلم قال: 

اإنَّ اهلل طيٌب،  اأيها النا�س،  "يا 
اهلل  واإن  ًبا،  طيِّ اإال  يقبل  ال 

املر�َصلني؛  به  اأمر  مبا  املوؤمنني  اأمر 
ِمَن  ُكُلوا  �ُصُل  الرُّ ــَهــا  اأَيُّ َيا   } فقال: 
ا  مِبَ اإِينِّ  ا  احِلً �صَ َواْعَمُلوا  َباِت  يِّ الطَّ
َتــْعــَمــُلــوَن َعــِلــيــٌم } ]املــوؤمــنــون: 
الَِّذيَن  ــَهــا  يُّ َيــااأَ  } ــال:  وق  ،]51
َرَزْقَناُكْم  َما  َباِت  َطيِّ ِمْن  ُكُلوا  اآَمُنوا 
ذكر  ثــمَّ   ،]172 }]الــبــقــرة: 
اأغرب،  اأ�صعَث  فَر،  ال�صَّ ُيطيُل  ُجَل  الرَّ
رب،  يــا  ال�صماء:  اإىل  يــديــه  ميــد 
وَم�ْصَربه  ــراٌم،  ح وَمْطَعمه  رب،  يا 
ـــِذَي  وُغ حــــراٌم،  وَمْلَب�صه  حــــراٌم، 

باحلرام، فاأنَّى ُي�ْصَتَجاُب لذلك!".
وهذا احلديث فيه حتذيٌر لطائفٍة 
ن  من النا�س، خدعهم ال�صيطان، وزيَّ
فرتاهم  ال�صيئة،  اأعــمــالــهــم  لــهــم 
يف  منه  وينفقون  ــرام،  احل ياأكلون 
كبناء  ال�صاحلة؛  االأعــمــال  بع�س 
امل�صاجد اأو املدار�س، اأو حفر االآبار، 
بهذا  اأنهم  ون  ويظنُّ ذلــك،  غري  اأو 
يعاَقبون  فــهــوؤالء  ــتــهــم،  ذمَّ بــرئــت 

مرَتنْي:
منهم  يقبل  ال  اهلل  اأنَّ  االأوىل: 
اأنفقوا  التي  ال�صاحلة  اأعمالهم 
لقوله  مة؛  املحرَّ االأموال  من  عليها 
اهلل  "اإن  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى 

ًبا" ٌب، ال يقبل اإال طيِّ طيِّ
على  يعاقبهم  اهلل  اأن  الثانية: 
هذا املال احلرام، ويحا�َصبون عليه 
يوم القيامة؛ فعن َخْوَلة االأن�صارية 
�صلى  النبيَّ  اأنَّ  عنه:  اهلل  ر�صي 
رجااًل  "اإن  قــال:  و�صلم  عليه  اهلل 
؛  حقٍّ بغري  اهلل  مال  يف  �صون  يتخوَّ

فلهم النار يوم القيامة".
اأنفق  "َمْن  الثوري:  �صفيان  قال 
طهَّر  كَمْن  فهو  الطاعة،  يف  احلرام 
َيْطُهر  ال  والــثــوب  بالَبْول،  الــثــوَب 
اإال  ره  يكفِّ ال  والــذنــب  بــاملــاء،  اإال 

احلالل".

اأكل اأموال النا�ص بالباطل عقوبة يف الدنيا وهالك يف الآخرة

مفاتيح الربكة الثمانية

عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه عن النبي �سلى الله 
و�سيعود  غريبا  االإ�سالم  " بداأ  قال:  اأنه  و�سلم  عليه 

غريبا كما بداأ فطوبى للغرباء" متفق عليه

فاملق�صود اأن الغرباء: هم اأهل اال�صتقامة، 
وال�صعادة  اجلنة  يعني:  للغرباء  فطوبى 
للغرباء الذين ي�صلحون عند ف�صاد النا�س، 
وقل  االأمور،  والتب�صت  االأحوال  تغريت  اإذا 
اأهل اخلري ثبتوا هم على احلق وا�صتقاموا 
له  واأخل�صوا  اهلل  ووحــدوا  اهلل،  دين  على 
والزكاة  ال�صالة  على  وا�صتقاموا  العبادة، 
هوؤالء  الدين،  اأمور  و�صائر  واحلج  وال�صيام 

هم الغرباء.
فاالإ�صالم بداأ قليل يف مكة، مل يوؤمن به اإال 
النبي  وعاندوا  عادوه  اخللق  واأكرث  القليل 
�صلى اهلل عليه و�صلم واآذوه واآذوا اأ�صحابه 
الذين اأ�صلموا، ثم انتقل اإىل املدينة مهاجرا 
وكان  اأ�صحابه،  من  قــدم  من  معه  وانتقل 
املدينة  يف  اأهله  كرث  حتى  اأي�صا  غريبا 
يف  النا�س  دخل  ثم  االأم�صار،  بقية  ويف 
على  اهلل  فتح  اأن  بعد  اأفواجا  اهلل  دين 
فاأوله  ال�صالة وال�صالم،  نبيه مكة عليه 
اخللق  واأكـــرث  النا�س  بــني  غريبا  كــان 

وعبادة  بــاهلل  وال�صرك  بــاهلل  الكفر  على 
واالأ�صجار  وال�صاحلني  واالأنبياء  االأ�صنام 
ــك، ثــم هــدى اهلل من  واالأحــجــار ونحو ذل
هدى على يد ر�صوله حممد �صلى اهلل عليه 
دين  يف  فدخلوا  اأ�صحابه،  يد  وعلى  و�صلم 
عبادة  وتركوا  هلل  العبادة  واأخل�صوا  اهلل 
وال�صاحلني،  واالأنبياء  واالأوثــان  االأ�صنام 
واأخل�صوا هلل العبادة ف�صاروا ال يعبدون اإال 
اإال له وال ي�صجدون  اهلل وحده، ال ي�صلون 
واال�صتغاثة  بالدعاء  يتوجهون  وال  له  اإال 
ال  وتعاىل،  �صبحانه  له  اإال  ال�صفاء  وطلب 
ي�صاألون اأ�صحاب القبور وال يطلبونهم املدد 
وال ي�صتغيثون بهم وال ي�صتغيثون باالأ�صنام 
واالأ�صجار واالأحجار، وال بالكواكب واجلن 
وحده  اهلل  اإال  يعبدون  ال  بل  واملالئكة، 
الغرباء،  هــم  فــهــوؤالء  وتــعــاىل،  �صبحانه 
وهكذا يف اآخر الزمان هم الذين ي�صتقيمون 
عن  النا�س  يتاأخر  عندما  اهلل،  ديــن  على 
عندما  الــنــا�ــس،  يكفر  عندما  اهلل،  ــن  دي
هوؤالء  ي�صتقيم  و�صرورهم  معا�صيهم  تكرث 
الغرباء على طاعة اهلل ودينه، فلهم اجلنة 
وال�صعادة ولهم العاقبة احلميدة يف الدنيا 

ويف االآخرة.

بداأ الإ�شالم غريبا
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء
ال�صر  يف  يخ�صاك  ممن  واجعلنا  بالذكرى،  وانفعنا  للي�صرى،  ي�صرنا  اللهم 
وح�صن  و�صكرك  ذكرك  على  اأعنا  اللهم  التقوى،  حق  يتقيك  وممن  والنجوى، 

عبادتك، واجعلنا من عبادك ال�صاحلني يا رب العاملني
والف�صوق  الكفر  اإلينا  وكــره  قلوبنا،  يف  وزينه  االإميـــان  اإلينا  حبب  اللهم 

والع�صيان، واجعلنا يا موالنا من الرا�صدين. اآمني

الفقه  يف  االأ�صحية  اأحــكــام  كتاب 
االإ�صالمي األفه االأ�صتاذ حممد الهزاع، 
نظرا النت�صار اجلهل يف بع�س البلدان 
االأ�صحية،  اأحكام  حول  االإ�صالمية 
بع�س  تبيني  ــروري  ــص ــ� ال ــن  م فــكــان 
م�صتقل  بحث  يف  ال�صرورية  االأحكام 
يبني اأحكام االأ�صحية ب�صكل مب�صط، 
وم�صروعية االأ�صاحي وف�صلها، وبيان 
�صالمة  يف  املـــوؤثـــرة  الــعــيــوب  بع�س 

االأ�صحية وتف�صيلها.

املكتبة الإ�سالمية

د. اأمني بن عبداهلل 

من اأقوال 
ال�صاحلني

كرثة  لالنتباه  الالفت  " من 
االأدعية املخ�ص�صة للقلب، 

مما يوجب على املوؤمن 
العناية بتلك االأدعية، 
وحفظها، وكرثة الدعاء 

بها؛ تاأ�صيا بالنبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم؛ والأن القلب حمل 
االإميان واال�صتقامة والوالء 

والرباء واحلب والكره، 
واأعمال القلوب اأهم واأوىل من 
حركات االأبدان، واخل�صوع يف 
ال�صالة روحها ولبها، وتفكر 

�صاعة خري من قيام ليلة، كما 
جاء عن عدد من ال�صحابة 
ر�صي اهلل عنهم". ال�صيخ د. 

اإبراهيم بن حممد احلقيل

كتاب اأحكام الأ�شحية يف الفقه 
الإ�شالمي

قوله تبارك وتعاىل: {وجاءت �صكرة 
حتيد}  منه  كنت  ما  ذلك  باحلق  املــوت 
االإن�صان  اأيها  وجــاءت   : وجــلَّ عز  يقول 
عن  لك  ك�صفت  اأي  باحلق  املــوت  �صكرة 
اليقني الذي كنت مترتي فيه، { ذلك ما 
كنت منه حتيد} اأي هذا هو الذي كنت 
تفر منه قد جاءك، فال حميد والمنا�س 
اأن  وال�صحيح  خــال�ــس،  وال  فكاك  وال 
هو،  حيث  من  االإن�صان  بذلك  املخاطب 
روي  ــك،  ذل غري  وقيل  الكافر،  وقيل: 
عنه  اهلّل  ر�صي  بكر  اأبو  ثقل  اأن  ملا  اأنه 
فتمثلت  عنها  اهلّل  ر�صي  عائ�صة  جاءت 
الرثاء  يغني  ما  لعمرك  البيت:  بهذا 
عن الفتى ** اإذا ح�صرجت يوما و�صاق 

بها ال�صدر فك�صف عن وجهه وقال ر�صي 
} قويل:  ولكن  كذلك،  لي�س  عنه:  اهلّل 
وجاءت �صكرة املوت باحلق ذلك ما كنت 

منه حتيد} .
 وقد ثبت يف ال�صحيح عن النبي �صلى 
اهلّل عليه و�صلم اأنه ملا تغ�صاه املوت جعل 
مي�صح العرق عن وجهه ويقول: )�صبحان 
اهلّل اإن للموت �صكرات( ويف قوله: {ذلك 
اأحدهما :  ما كنت منه حتيد} قوالن: 
اأي الذي كنت منه  اأن ما ههنا مو�صولة 
بك  حلَّ  قد  وتفر،  تبتعد  مبعنى  حتيد 
ما  اأن   : الثاين  والقول  ب�صاحتك،  ونزل 
على  تقدر  كنت  ما  ذلك  مبعنى:  نافية 

الفراق منه وال احليد عنه.

قال اهلل تعاىل: 
ِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه َتِحيُد ﴾               ﴿َوَجاَءْت َسْكرَُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذٰ
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قال اهلل تعاىل: 
ِلَتْأُكُلوا  ��اِم  اْل��ُح��كَّ إَِل  ِب��َه��ا  َوُت��ْدُل��وا  ِب��اْل��َب��اِط��ِل  َبْيَنُكم  أَْم��َواَل��ُك��ْم  َت��ْأُك��ُل��وا  ﴿َوال 

���ْن أَْم�����َواِل ال��نَّ��اِس ِب���اإلِْث���ِم َوأَن���ُت���ْم َت��ْع��َل��ُم��وَن   َ﴾]ال��ب��ق��رة: 188[. بني يدي �آيةَف��ِري��ًق��ا مِّ



و�صط ا�صتمرار ال�صتهتار والالمبالة من قبل املواطنني 
بعيون �مر�أة

احلل الأن�شب؟!
من غري املفهوم اأن يثري قرار جتميد عقود 
خماوف  الواليات  ببع�ص  املوؤقت  الــزواج 
ورجال  االأئمة  وكذا  اجلزائرية  االأ�سر 
يدفع  قد  احلظر  هــذا  كــون  من  القانون 
ال�سرعي  العقد  اإىل  اللجوء  اإىل  بالبع�ص 
الــزواج  مرا�سيم  الإمتـــام  بــه  واالكــتــفــاء 
مكاتب  ا�ستئناف  غــايــة  اإىل  ــاف  ــزف وال
متعارف  هو  ما  وفق  العمل  الــزواج  عقود 
لتاأمني دفرت عائلي ي�سمن احلقوق املادية 

واملعنوية لكال الزوجني..
على  مبني  ال�سرعي  العقد  من  واخلــوف 
امل�سلحة  لغري  ا�ستغالله  يف  البع�ص  نية 
تكون  ما  وعــادة  الزوجني  بني  امل�سرتكة 
مت  ـــال  ح يف  االأوىل  الــ�ــســحــيــة  ـــــراأة  امل
القانوين  العقد  اإمتــام  قبل  بها  الدخول 
اأو وقوع الطالق  بينهما مع  واإنكار الزوج 
وجود حتايل من طرف الزوجة اأو الزوج 
باال�ستحواذ على املهر اأو الهدايا اأو اإرغام 
الطرف االآخر للتنازل عن حقوقه ب�سكل 

اأو باآخر..
ولي�ص  مثاليا  لي�ص  اجلزائري  واملجتمع 
العالقات  لتكون  هناك من جمتمع مثايل 
اأو  قانونيا  موثقة  اأكانت  �سواء  الزوجية 
عليه  تعارف  ما  اأو  ال�سرعية  �سورتها  يف 
حفظ  حــيــث  مــن  مت�ساوية  بــالــفــاحتــة 
احلقوق فللعقد القانوين وجاهته وتاأثريه 
ت�سمن  حدود  وفق  العالقات  �سبط  على 
ال�سرعي  العقد  ي�ستطيع  ال  قد  حقوقا 
خاللها  ف�سل  كثرية  ــاالت  ح يف  تاأمينها 
ُيلزموا  اأن  ــيــاء  واالأول وال�سهود  االأئــمــة 
منا�سبا  ارتــــاأوه  مبــا  الــزوجــة  اأو  الـــزوج 

الإحقاق احلقوق و �سبط الواجبات..
وعليه فاإن العائالت التي تف�سل اأن تقيم 
متاأزم من  اأعرا�سها ولو على ح�ساب و�سع 
مواتي  غري  و  ومت�سابك  جوانبه  جميع 
مع  العمر  بليلة  واالحتفال  للفرح  البتة 
على  ــزواج  ال توثيق  بعدم  القا�سي  املنع 
ال�سواب  جانبت  قــد  البلديات  م�ستوى 
�سوى  حل  من  هناك  ولي�ص  هذا  بقرارها 
االأطــراف  جلميع  ي�سمن  الــذي  التاأجيل 
والت�سرع  املزايدات  عن  بعيدا  حقوقهم 
حفظ  اإىل  تهدف  التي  التعليمات  وخرق 
انت�سار  ــدم  ع و�ــســمــان  الــعــامــة  ال�سحة 
فر�ستها  جتد  التي  كورونا  وبــاء  عــدوى 
هذه  العائلية  واملنا�سبات  التجمعات  يف 
اجلزائريون  ي�ستطع  مل  التي  االأخـــرية 
ا�ست�ساغة تاأجيلها اإىل حني الق�ساء على 
اإيجاد لقاحه املنا�سب وهو  اأو   19 كوفيد 
ما كان �سببا يف هذا االرتفاع امل�سهود لن�سب 
م�ست�سفياتنا  ت�ستطع  مل  حيث  امل�سابني 
م�ستوى  عــلــى  االكـــتـــظـــاظ  ا�ــســتــيــعــاب 
"النوعي"  التكفل  حتى  وال  م�ساحلها 
باملر�سى ما جعلهم عر�سة للموت املفاجئ 

لقلة االأك�سجني اأو انعدامه..
اأنه  هو  اإليه  االنتباه  نلفت  اأن  يجب  وما 
املجتمع  اأخالق  من  االإن�ساين وال  من غري 
اأفــراحــه  يقيم  اأن  امل�سلم  اجلـــزائـــري 
يوميا  حُت�سى  التي  اجلثث  ح�ساب  على 
وامل�سابني الذين يئنون ويعانون يف غياب 

�سماح خميليالتكفل الالزم بهم.

اأطقم طبية باأكملها ترتجل ب�شمت ب�شبب فريو�ص كورونا 

متطوعون ب�شيدي عقبة يطلقون 
مبادرة لفائدة م�شلحة الكوفيد

توقف حركة النقل يخلط اأوراق 
املواطنني يف اليوم الأول للحجر امل�شدد 

واجلزائر  متتالية  اأ�سهر  خم�سة  منذ 
نخبتها  من  طائفة  مــرة  كل  يف  ــودع  ت
املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  البارزة  الطبية 
ي�ستثن  مل  الــذي  الفريو�ص  ال�سحية، 
اأي �سخ�ص مهما كانت مرتبته وم�ستواه 
يفتك  اأن  ا�ستطاع  والــفــكــري،  املهني 
بالع�سرات من االأدمغة يف غ�سون وقت 
ق�سري جدا، بعدما انت�سر ب�سكل رهيب 
اأطقما  االأخــرية وم�ص  االآونــة  جدا يف 
هذه  ــادر  غ مــن  منهم  باأكملها،  طبية 
احلياة وحيدا يف غرفة مغلقة ي�سارع 
من اأجل اأخذ نف�ص يعي�ص به، مل يرى 
ومل يودع عائلته وال اأ�سدقاوؤه متكنوا 
من توديعه مبرا�سم جنازة تليق مبقامه 
�سفي  من  ومنهم  ومكانته،  وت�سحياته 
�سمن  اجلائحة  هذه  يجابه  واليــزال 
ال�سفوف االأوىل رفقة رجال احلماية 
جميع  يف  اأي�سا  جتندوا  الذين  املدنية 
املوؤ�س�سات  اإىل  امل�سابني  لنقل  االأوقات 
ال�سحية، يف الوقت الذي اأ�سيب هوؤالء 
اأي�سا ومنهم من ال يزال يتابع  اجلنود 

عالجه لغاية االآن.
يتفاقم  الـــذي  املـــزري  الــو�ــســع  هــذا 
الواليات،  عديد  يف  جدا  مريع  ب�سكل 
ب�سكرة،  بــاتــنــة،  �سطيف،  فيها  مبــا 
�سوء  يزيد  والبليدة،  �سكيكدة  ورقلة، 
مع اال�ستهتار وال�سخرية التي ينتهجها 
مــواطــنــون المــ�ــســوؤولــون عــن املــجــازر 
غــادر  حيث  وراءهــــم،  خلفوها  الــتــي 

رئي�ص  مهدي  احمد  �سي  الربوفي�سور 
مب�ست�سفى  العامة  اجلراحة  م�سلحة 
فانون، احلياة يف بداية ظهور  فران�ص 
هذا الوباء يف اجلزائر، بعد اإ�سابته به 
جراء جتنده ملتابعة و�سعية امل�سابني، 
الطبيبة  غــــادرت  الــــذي  ــت  ــوق ال يف 
رفقة  احلياة  بودي�سة  وفــاء  احلامل 
نوعا  زرع  ما  ال�سبب وهو  لذات  جنينها 
من اخلوف يف قلوب اجلزائريني الذين 
ال�سحي،  باحلجر  التزامهم  جـــددوا 
بعد  فــجــاأة  االأمــــور  تتفاقم  اأن  قبل 
وحركة  التجارية  الن�ساطات  عــودة 
وبذلك  الـــواليـــات  معظم  يف  الــنــقــل 

اعـــتـــرب املــواطــنــون 
وعــادوا  ال�سيطرة  حتت  االأو�ــســاع  اأن 
اأدنى  غياب  و�سط  الطبيعية  حلياتهم 
فر�ستها  الــتــي  الــوقــايــة  اإجـــــراءات 
ال�سلطات العليا يف البالد، والتي بقيت 
لتعود  منهم،  فقط  قليلة  قلة  تــالزم 
اجلائحة من جديد وجتتاح هذه املرة 
ح�سابات  وتخلط  الــواليــات  جميع 
اجلميع و�سط دعوات م�ستمرة باإعادة 
زمام  ــادت  وع اجلزئي،  احلجر  فر�ص 
اأنف�سهم  وجــدوا  الذين  للوالة  االأمــور 
اأمام اأو�ساع وتراكمات كارثية للغاية.

�سمري  ورقلة،  من  هجرية  بن  بحو�ص 

من  حممد  بلحمرة  ب�سكرة،  من  �سبيلة 
ب�سكرة،  مــن  حــوحــو  حممد  ب�سكرة، 
مكاوي عطية من حا�سي بحبح، رفاوي 
مراد من �سطيف واآخرون، كلهم اأطباء 
الفريو�ص  هـــذا  �سحايا  وخمــتــ�ــســون 
املزيد  ح�سد  �سيوا�سل  الــذي  التاجي 
امل�ستهرتون  وا�ــســل  اإذا  االأرواح  مــن 
فر�ص  يف  ومتــادوا  ال�ساخرة  م�سريتهم 
يف  البقية،  على  الالم�سوؤول  منطقهم 
الوالئية  ال�سلطات  مــن  ينتظر  حــني 
على  اجلزئي  احلجر  وفر�ص  التدخل 
بــوؤرا  تعترب  التي  واالأحــيــاء  املناطق 

النت�سار هذا الوباء.

اأطلق، جمموعة من ال�سباب من بلدية 
مبادرة  موؤخرا،  عقبةبب�سكرة،  �سيدي 
اأطباء م�سلحة  ت�سامنية بالتن�سيق مع 
اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة   19 كوفيد 
�سيدي  اجلــواريــة  لل�سحة  العمومية 
التربعات  جــمــع  اإىل  تــهــدف  عــقــبــة، 
اقتناء  ــل  اأج مــن  املالية  وامل�ساهمات 
معدات ولوازم الوقاية وتزويد املوؤ�س�سة 
بها وكذا املر�سى والطاقم الطبي و�سبه 
الطبي الذي يواجه يوميا �سعوبات مع 
هذا الوباء القاتل، ويف ظل تزايد عدد 
م�ستوى  على  خا�سة  االإ�سابة،  حاالت 
اإىل  حتولت  التي  عقبة  �سيدي  بلدية 
وهي  ال�سابعة،  بالوالية  للوباء  بــوؤرة 
كبريا  ا�ستح�سانا  القــت  التي  املــبــادرة 
وت�سامنا ايجابيا وخا�سة على �سفحات 
عليها  القائمون  اأكد  اأين  الفاي�سبوك، 
ــودا  وع وكـــذا  م�ساعدات  تلقوا  اأنــهــم 
عديدة  مناطق  من  العون  يد  بتقدمي 

من الوطن.
كما اأكد عادل بو�سارب طبيب ورئي�ص 
التي  املبادرة  هذه  اأن  كوفيد،  م�سلحة 
القت ا�ستح�سانا وكذا ت�سامنا كبريا قد 
اأهمية هذه  املواطن مبدى  اأثبتت وعي 
املوؤ�س�سة ال�سحية التي وجدت من اأجل 
بوجه  الوقوف  م�سوؤولية  واأن  اجلميع 
م�سوؤولية  اجلائحة  وجمابهة  الوباء 
م�ساعدات  امل�سلحة  تلقت  وقــد  الكل 
الواقية  االأقــنــعــة  توفري  منها  هامة 
املبادرة  �ساهمت  كما  التنف�ص،  واأقنعة 
الكبرية التي اأطلقها مغرتبون من بلدية 
م�سمى  حتــت  ــارج  ــاخل ب عقبة  �سيدي 
توفري  يف  العقبية"  اجلالية  "مبادرة 
بعد  بامل�ست�سفى  خا�سة  ولــوازم  عتاد 
جمع مبلغ مايل حمرتم، وكلها مبادرات 
واإح�سا�سه  باملحنة  ال�سعب  وعي  توؤكد 
بامل�سوؤولية من حيث جمابهة اجلائحة 

بكل الطرق املتاحة.

اجلزئي  احلجر  من  االأول  اليوم  عــرف، 
بوالية  بلدية   18 على  واملطبق  امل�سدد 
رغم  املواطنني  مــن  كبري  �سطيف،اإلتزام 
العمال  وجود بع�ص االإمتعا�ص ال�سيما من 
من  يبداأ  الــذي  احلجر  توقيت  بخ�سو�ص 
الواحدة زواال اإىل غاية اخلام�سة �سباحا 

من اليوم املوايل وملدة اأ�سبوعني كاملني.
جلاأ  اجلـــديـــدة،  الو�سعية  هـــذه  ــــام  واأم
اخلا�ص  القطاع  يف  املوظفني  من  العديد 
تغيري  اإىل  الــتــجــاريــة  املــحــالت  ال�سيما 
توقيت العمل من خالل فتح االأبواب مبكرا 
اإىل  �سباحا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  بداية 
غاية منت�سف النهار للتكيف مع الو�سعية 
اإىل  العودة  فر�سة  العمال  ومنح  اجلديدة 
ظل  يف  ال�سيما  املحدد  الوقت  يف  منازلهم 
ممنوحة  كانت  التي  الرتاخي�ص  كل  اإلغاء 

يف وقت �سابق.
بعد  االأم�ص  نهار  النقل  حركة  وتوقفت 
الذي  االأمــر  وهو  املحلية،  ال�سلطات  قرار 
اأخلط ح�سابات كثري من املواطنني ال�سيما 
اأيام قليلة من ال�سماح  اأن القرار جاء بعد 
وهو  الن�ساط،  اإىل  بــالــعــودة  للحافالت 
اأجربت  حادة  نقل  اأزمة  خلق  الذي  االأمر 
العديد من املواطنني على اإ�ستغالل �سيارات 
النقل غري ال�سرعية )الفرود( للتنقل اإىل 
العمل جمربين يف ظل عدم وجود  مقرات 
املحلية  ال�سلطات  اأن  علما  ــرى،  اأخ حلول 
ف�سلت اإبقاء خدمة "الرتامواي" متوا�سلة 
ال�ساعة  من  العمل  مع  الفرتة  هذه  خالل 

ال�سابعة حتى منت�سف النهار.
اإجــراءات  من  املت�سررة  الفئات  بني  ومن 
ــدد، فــئــة املــوالــني  ــي املــ�ــس ــزئ احلــجــر اجل

كان  منهم  الــعــديــد  اأن  ــك  ذل يف  وال�سبب 
من  املجاورة  الواليات  اأ�سواق  اإىل  يتنقل 
اأجل بيع اأ�ساحي العيد يف ظل غلق اأ�سواق 
املا�سية بوالية �سطيف، ويف ظل عدم منح 
املوالني  هـــوؤالء  ــاإن  ف للتنقل  الرتاخي�ص 
لت�سويق االأ�ساحي  وجدوا �سعوبات كبرية 
االأ�سحى  عيد  منا�سبة  اإقرتاب  مع  ال�سيما 
املعنية  ــات  ــه اجل ــن  م مــطــالــبــني  املـــبـــارك 

مبنحهم رخ�ص تنقل اإ�ستثنائية.   
ـــــراءات املــ�ــســددة مــن طرف  ورغـــم االإج
فر�ص  قـــرار  اأن  اإال  املحلية،  ال�سلطات 
املت�سررة  البلديات  على  اجلزئي  احلجر 
لدى  كبريا  ارتياحا  اأثار  كورنا  فريو�ص  من 
من  احلد  اأجل  من  وهذا  الوالية  مواطني 
انت�سار الفريو�ص ال�سيما بعد تزايد حاالت 
حيث  الفارطني،  االأ�سبوعني  يف  االإ�سابة 
يبقى االإلتزام بتدابري احلجر مبثابة احلل 

االأجنع حاليا للخروج من هذه الو�سعية. 
ــاين رئي�ص  ــرك ب بــقــاط  الــدكــتــور  ـــان  وك
اللجنة  وع�سو  باجلزائر  االأطباء  عمادة 
اأكد  كــورونــا،قــد  فــريو�ــص  لر�سد  العلمية 
ب�سطيف  اجلــزئــي  ــر  ــج احل اإجـــــراء  اأن 
بعد  االنت�سار  ذروة  لتك�سري  �سروريا  كان 
التزايد الرهيب يف عدد حاالت االإ�سابات، 
للخرباء  �سي�سمح  ــــراء  االإج اأن  م�سيفا 
الو�سع  يف  التحكم  يف  املعنية  وال�سلطات 
يوما،   15 بعد  �ستظهر  والنتيجة  اأكــرث، 
بركاين  الدكتور  طالب  اآخــر  جانب  ومــن 
من املواطنني ب�سطيف احرتام هذا احلجر 
ت�سطر  ال  حتى  الواقي  القناع  وا�ستعمال 

ال�سلطات اإىل فر�ص حجر كلي م�ستقبال. 

قاموا بتوفري خمتلف املعدات والتجهيزات الطبية..
تغيري مواقيت العمل يف املحالت..

متكن �لفريو�س �لتاجي �مل�صتجد، من ح�صد مئات �الأرو�ح عرب كامل تر�ب �لوطن، ع�صر�ت �الأرو�ح منها الأطباء وخمت�صني جندو� �أنف�صهم ملو�جهة هذ� 
�لوباء فتمكن من �لق�صاء عليهم، هوؤالء �جلنود �لذين ترجلو� ب�صمت، مل يتمكنو� حتى من ق�صاء �آخر حلظاتهم مع عائلتهم و�أطفالهم، رحلو� وهم 

يجاهدون يف �صبيل �إنقاذ حياة �لع�صر�ت من �مل�صابني، �الآالف منهم ال يز�لون يتجولون يف �ل�صو�رع و�الأ�صو�ق �صاخرين من �لو�صع، ر�مني بخطورته 
عر�س �حلائط غري �آبهني مبا هو قادم جر�ء المباالتهم و��صتهتارهم غري �مل�صوؤول.
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الطبيعة  يف  التاأمالت  هذه  يل  كانت  االأدبي"  اخلطاب  "�سيا�سات  كتابي  �سدور  هام�ص  )على 
املناورة للخطابات(

�أوال: يغلب �العتقاد باأن �خلطاب ي�صبه �ملنظمة �ل�صرية �ملتاآمرة على �لب�صر.
اأن اخلطاب يعمل دوما ب�سكل خفي، هو مولع  امل�ساألة هي  التعبري طبعا تعبري رمزي، وجوهر 
بت�سكيل �سطوح للمعنى تغرينا باخلو�ص فيها من خالل حماورة مكت�سباتنا العقلية ومتوقعاتنا 
االإيديولوجية وكذا عاداتنا الذوقية .. ولكن اخلطابات لي�ست بريئة ابدا. هي تتالعب بنا 
يف ظل �سعورنا بالهدهدة والتاأرجح اللذيذ، ويف ظل اتكائنا اإىل كون كل �سيء يف كنف اخلطاب 
هو  والواقع  ين�سئها،  من  نحن  اأننا  بفكرة  تغرينا  اخلطابات  يرام.  ما  على  احلياة(   كنف  )يف 
اأنها هي التي تتحكم فينا. نحن نقول الكلمة ال نلقي لها باال اأو نن�سغل عنها فيما هي تفعل بنا 
اإىل  �سبعني عاما  بنا  �سيا�سية فيعود  اأو عن غفلة  نية  �سيا�سيا بح�سن  نزكي خطابا  االأفاعيل. 
الوراء. نعلي من قيمة ن�سو�ص �سعرية تبدو م�ساحات جمالية بال تطلعات اإيديولوجية فاإذا بها 
تعمل بعمق على هند�سة اأجيال من النا�ص يحملون مزاج تلك الن�سو�ص.. طريقتها يف التفكري.. 
متوقعاتها من الوجدان وما ينجر عنها من ميل اإيديولوجي ومن توجهات �سيا�سية. ولهذا و�سفت 
االأدب باأنه نظرية موؤامرة على املعنى وعلى االإن�سان... والواقع اأن كل هذا من �سميم الدرا�سات 

الثقافية  cultural studies  التي اأ�ستغل عليها منذ اأعوام.
ثانيا: �الأدب نظرية موؤ�مرة... و�خلطاب �الأدبي حتقيق له.

نظرية املوؤامرة توؤمن دوما باأن هنالك تنظيمات خفية ت�سري ال�ساأن العام على م�ستويات كبرية 
– خ�سو�سا عندنا  وعميقة مع االجتهاد الكبري يف اإخفاء اأثر هذا العمل. االأدب اأي�سا الت�سق 
عن  تبتعد  عوامل  على  امل�ستمرة  االإحالة  بطرق  اأو  املجاز.  با�سرتاتيجيات  ال�سرق-  يف  نحن 
الواقع مبربر جمايل يف كثري من االأحيان ولكن بال مربرات وا�سحة يف كثري من االأحيان. يت�سل 
الذات  the anxiety of influence بتجريد  الهام   ذلك مبا �سماه هارولد بلوم يف كتابه 
والعامل، اأي اأننا لكي نحقق اأدبية االأدب علينا اأن ناأخذ موادنا التخييلية اإىل عامل خارج الزمن 
بعيدا عن  وي�سعه  الداليل  بالف�ساء  االأمر  بارط هذا  روالن  ي�سمي  الكونية،  املنظومة  وخارج 
اخليال وعن الواقع/ املرجع.. هو ف�ساء ثالث ناجت عن م�سارات الكتابة، يتجاوز الواقع �سوب 
ت�سورات مركبة وت�سكيلية لهذا الواقع، ثم يتجاوز هذه العوامل �سوب ف�ساء تتقاطع فيه كل 
هذه االأ�سياء الإنتاج داللة معينة ت�ستدرج القارئ من خالل معاٍن خوافيها اأكرث من ظواهرها.. 
وهذا ما و�سفته اأنا بعمل املنظمة ال�سرية... االأدب ي�سكلنا بعمق بعيدا عن وعينا بهذا الفعل. 
وهو يفعل ذلك بنية اأنه يح�سن عمال. وهذا جوهر املنظمات ال�سرية التي تتعاىل على الواقع 
املنظمات  عمل  خطر  يكمن  وهنا  للنتائج،  �سمان  عدم  مع  نية،  بح�سن  والتاريخي  ال�سيا�سي 

ال�سرية )وخطر االأدب اأي�سا(.
ثالثا: ول�صلطة �خلطاب م�صادر

ولكن  املعنى،  ل�سياغة  حمــاوالت  الن�سو�ص  املعنى.  م�سارات  ت�سور  يف  طريقتنا  هو  اخلطاب 
الن�سو�ص تبقى خامات نفعل بها يف تداولنا ما ن�ساء. اإذا در�ص الواحد منا املعلقات فاإنه ميكنه 
اإعجاب بالوجدان العربي. و�سف دقيق لنظام االأخالق وجداول  اأن يقف معها عدة وقفات: 
اإطار  العامل خارج  لت�سور  كلي  ال�سيا�سي. غياب  القبيلة  اأفق  القيمة عندهم، عجز عن جتاوز 
ال�سحراء. اإهمال لثقافة البحر رغم اآالف الكيلومرتات من ال�سواحل العربية التي كان العرب 
وقتها يعرفونها ويعاي�سونها ويقتاتون من خاللها وميار�سون التجارة وال�سيد واجلوار معها... 

وكل ذلك غفلت عنه املعلقات...
ميكننا اأن ن�سائل املعلقات األف �سوؤال. وكلها تولد خطابات بع�سها ذو توريطات اإيديولوجية، 

وبع�سها فيه اإحراج للمدونة التاريخية على اأ�سا�ص خمرجاتها التاريخية واملجتمعية. 
�سلطة اخلطاب �سلطة نوجدها نحن من خالل تعاطينا للمعنى.

اخلراب  يف  م�ساهمته  مدى  عن  و�سوؤاله  هاديغري  ملحاكمة  �سياغة  فيها  روايــة  معي  ت�سوري 
اأو مقاال فيه �سوؤال حمرج لهيغل  اأو ت�سوري رواية  اأنه كان منخرطا مع النازيني،  الهتلري مبا 
اأنه  يبدو  لفيل�سوف  ميكن  هل  التاريخ..  يف  ودورهم  وامل�سلمني  العرب  على  املطبق  �سمته  حول 
لها  كان  برمتها  اأمــة  عن  كلي  �سبه  �سمتا  ي�سمت  اأن  اأيامه  على  العامل  معارف  بكامل  اأحــاط 

دورها؟ 
�ستكون هذه اخلطابات اخليالية ذات �سلطة واقعية كبرية رغم عنوان "التخييل" الهام الذي 
تعودنا نحن امل�سارقة على عده عنوانا ا�ست�سغاريا ب�سبب اخلطاأ الكبري يف ربط التخييل الذي 
البحث عن  م�سار  الذي هو ح�سيلة خائبة يف  بالوهم  التفكري،  لفعل  ن�ساط عقلي �سروري  هو 

احلقيقة.
ر�بعا: �أما عن دور �الإيديولوجيا ...

من  قليل  يوجد  دومــا  اأقــول  كما  حياتنا.  يف  �سيء  كل  تعرب  هي  الــروح.  مثل  االإبدبولوجيا 
فطرية..  اأو  قهوة  وتناولنا  الفطور  طاولة  اإىل  جلو�سنا  طريقة  يف  حتى  االإيديولوجيا 
االإيديولوجيا متوقع للذات، وال مهرب لنا من هذا التموقع حتى يف اأب�سط االأ�سياء. نحن اأبناء 

عاداتنا، وخماوفنا، وطريقتنا يف ممار�سة االأ�سياء بوعي اأو بال وعي.
تبقى االإيديولوجيا �سالحا ذا حدين، فنحن نفعل بها )ولها( ما ن�ساوؤه؛ اإذ ميكننا حتويلها اإىل 
طاقة دافعة �سوب البناء كما ميكننا فعل العك�ص بها. يف نهاية االأمر هنالك اإيديولوجيا �ساعدت 
رو�سيا على االنبعاث من رماد كانته منذ اأربعني �سنة، وهنالك اإيديولوجيا مقيتة فككت بلدانا 
عربية مثل العراق وليبيا، ولي�ست اإيديولوجيا الغزاة التف�سري الوحيد ملا حدث ويحدث عندنا، 

بل اإن هنالك حا�سنة حملية لكل هذا اال�ستعداد للعداء ولل�سقاق هي التي مهدت للغزاة.
�أم عن  خام�صا: فر�صية هو�ج�س رجل �لف�صاء �لذي يزور �الأر�س...وهل يا ترى ي�صاأل عن �ل�صيا�صة 

�جلن�س؟
ال اأعتقد ان هنالك فرقا بني ال�سوؤال عن ال�سيا�سة وال�سوؤال عن اجلن�ص. اجلن�ص م�ساألة �سيا�سة 
الأن كل �سيء يف احلياة م�ساألة �سيا�سية. ال�سيا�سة قد تدخل حتى يف اخليال الذي يف الكتب. 

وهو املعنى اخلفي لرواية ري برادبوري "فهرنهابت 451" التي يتم ذكرها يف كتابي.
االأحالم والال�سعور نف�سهما م�ساألتان �سيا�سيتان. الواقع يبداأ يف الت�سكل من خالل الوجدان، 
من خالل خماوفنا واآمالنا ثم اأطماعنا يف ظرف معني لتح�سني احلياة. جلعل العامل اأقل عنتا 

واأجمل واأكرث مالءمة ملا هو يف الكتب.
"ميكروميغا�ص" هي  اإحداثية رجل الف�ساء التي اقرتحها هوبز ثم طورها فولتري يف ق�سته 
حيلة كتابية وفل�سفية للتفكري يف حماوالت جتديد الوعي الب�سري باالأ�سياء. ا�ستعادة عذرية 
العقل.  ورمبا يكون اأ�سل هذه الرت�سيمة من ابتكار ابن �سينا يف ق�سته العميقة "�سالمان واأب�سال" 

والتي ا�ستعادها حكماء العرب واأدباوؤها مرارا: ال�سهروردي، ابن طفبل، ابن النفي�ص.
ماذا �سيكون وجدان رجل يولد من جديد ويتعلم كل �سيء كاأنه الرجل االأول يف الوجود؟

�سيء  كل  �سوؤون  تنظم  يف  �سيبداأ  وبعدها  اجلن�ص.  يف  اأوال  يفكر  �ستجعله  غريزته  اأن  اأعتقد 
)مبا يف ذلك ال�ساأن اجلن�سي بكل الفو�سى اجلميلة املحيطة به طبعا( و�ساعتها �سيكون ب�سدد 

التفكر يف ال�سيا�سة.

تاأمالت يف اخلطاب

عال" ب�صوت  "التفكري 

زاوية اأ�شبوعية 
يكتبهــــــا:

 في�شل الأحمر

رقية. ل
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خن�صلة

�صطيف

فيما برجمت ندوات تاريخية باملنا�ضبة

مكتبة خن�صلة حتت�صن م�صابقة "�لذ�كرة... رفات �ملقاومة
 �ل�صعبية يعودون" لفئة �لأطفال 

تعيني "ليلى بن عائ�صة" ع�صو� يف �ملجل�س �لوطني للفنون و�لآد�ب لوز�رة �لثقافة 

�إطالق �لطبعة �لأوىل جلائزة 
�لإبد�عية" بباتنة "�أدلي�س 

�لثالثة  �جلائزة  من�صور" تفتك  بن  "�أ�صماء 
مل�صابقة �ملجدل للق�صة �لق�صرية بالأردن

الرئي�صية  املــكــتــبــة  بــرجمــت 
لوالية  العمومية  للمطالعة 
خن�صلة برناجما ثريا لالحتفال 
وال�صباب  اال�صتقالل  بعيدي 
ثقافة"  "احلرية  �صعار  حتــت 
موقع  على  �صفحتها  عرب  وذلك 
الفاي�س  االجتماعي  التوا�صل 
بوك، اأين مت من خاللها تقدمي 
للكاتبة  ــن  ــدي ــدي ج ــابــني  كــت
"لعنة  قا�صمي  و�ــصــام  ال�صابة 
ال�صاعر  جانب  اإىل  روكانو�س" 
عمر هيم�صونني بتقدمي ديوانه 
باالأمازيغية  اجلديد  ال�صعري 
 "  îles inu  "بـ واملــو�ــصــوم 
تاريخية  مداخلة  عن  ف�صال   ،
بعنوان "من 19 مار�س اإىل 05 
وعرب"  تاريخ   1962 جويلية 
قــدمــهــا الــدكــتــور الـــنـــوي بن 

مربوك من جامعة خن�صلة .

برناجما  املكتبة  �صطرت  كما 
التاريخية  املنا�صبة  لهذه  ثريا 
االأغــاين  اأجــمــل  بــث  ويت�صمن 
وملحمة  اال�صتقالل  عيد  حول 
اجلزائر واأفالم ثورية حيث مت 
عر�س برنامج هذه االحتفالية 
ــفــحــة الــر�ــصــمــيــة  عــلــى الــ�ــص
للمطالعة  الرئي�صية  للمكتبة 

لوالية خن�صلة.
يف  م�صابقة  اطـــالق  ومت  هـــذا 
الر�صم حتت �صعار "الذاكرة... 
ال�صعبية  ـــقـــاومـــة  امل ـــــات  رف
خم�ص�صة  وامل�صابقة  يعودون" 
ـــال الــــذيــــن تـــــرتاوح  ـــف ـــالأط ل
اأعمارهم بني 8 �صنوات اإىل 15 
امل�صابقة  �صعار  وتتناول  �صنة 
اأين خ�ص�صت مدة حمددة لهذه 
من  بداية  يوما  ب15  امل�صابقة 

جويلية.  7

مت تعيني الربوفي�صور ليلى بن عائ�صة 
للفنون  الوطني  املجل�س  يف  ع�صوا 
كونها  الــثــقــافــة،  بــــوزارة  واالآداب 
واللغات  االآداب  جامعة  يف  اأ�صتاذة 
حممد ملني دباغني ب�صطيف ونا�صطة 
بامل�صرح اجلهوي للعلمة، ووجهت بن 
على  الثقافة  لوزارة  ال�صكر  عائ�صة 
اإختيارها  وكذا  لها  املمنوحة  الثقة 
امل�صتوى  على  الفنانني  مئات  بني  من 

الوطني.
وقالت ليلى بن عائ�صة عن ع�صويتها 
الثقافة  لـــوزارة  التابع  املجل�س  يف 

هيئة  ـــى  اأعـــل يــعــتــرب  :"املجل�س 
ويهتم  الثقافة  بـــوزارة  ا�صت�صارية 
الثقايف  املــجــال  وتــطــويــر  برتقية 
والفني، ومن بني املهام التي �صي�صطلع 
هي  وم�صتعجلة  اأوىل  وكمهمة  بها 
ــرتح لــ�ــصــيــاغــة قــانــون  ــق ــدمي م ــق ت
يف  كثريا  عليه  يعول  الــذي  الفنان 
االرتقاء بو�صعية الفنان وحمايته، 
ناهيك عن مقرتحات اأخرى لتطوير 
ب�صكل  والفنون  الثقافة  وترقية 

عام".
وعن الدور املنوط بها يف هذا املجل�س 

حتما  :"اأنا  عائ�صة  بن  ليلى  قالت 
�صعيدة بهذا الت�صريف الذي يجعلني 
وبقية الزمالء اأمام م�صوؤولية كبرية 
على  احلر�س  �ــصــرورة  علينا  حتتم 
م�صاريع  وتــقــدمي  الثقافة  ترقية 
طموحة من �صاأنها حتقيق اأو االإ�صهام 
الوزيرة  تكليف  وبناء على  يف ذلك، 
دورنا  نفعل  اأن  اإىل  �صن�صعى  فاإننا 
اال�صت�صاري لنكون قلبا ناب�صا مبعية 
لالإ�صهام بجدية يف  املوجود  الطاقم 
ظل  يف  للثقافة  جديد  نف�س  اإعطاء 
اال�صرتاتيجية التي تنتهجها الوزارة 

مليكة  الدكتورة  الــوزيــرة  برعاية 
جميعا  جهودنا  لتتكاثف  دودة،  بن 
لتحقيق هذه اال�صرتاتيجية والعمل 
على تفعيل دور الثقافة اأكرث فاأكرث 

بني االأفراد ويف املجتمع ككل". 
اجلدير بالذكر اأنه مت تن�صيب حممد 
يحياوي رئي�صا للجنة املتخ�ص�صة يف 
اإعانة الفنون واالآداب، ح�صبما افاد 
الفنون،  و  الثقافة  لــوزارة  بيان  به 
 )15( ع�صر  خم�صة  جــانــب   اإىل 
وكتاب  فنانني  بينهم   مــن  ع�صوا 

وجامعيني.

بلزمة  ــس  ــ� ــي اأدل دار  ــنــت  اأعــل
تنظيم  عـــن  بــاتــنــة  بـــواليـــة 
جلـــائـــزة  االأوىل  ــة  ــع ــب ــط ال
لفائدة  االإبداعية"  "اأدلي�س 
االأعــمــال الــ�ــصــادرة مــن طرف 

الدار.
املنظمة  ــة  ــه اجل وقـــالـــت 

ــــالل  ــــزة خ ــــائ ــــج ــــل ل
ليومية  حــديــثــهــا 

نيوز  االأورا�ـــس 
الطبعة  "اأن 
ىل  و الأ ا

�صعار   جــاءت 
ي�صري"،  "حلمك 

اختيار  اإىل  تهدف 
اأفــ�ــصــل ثــالثــة اأعــمــال 

ـــادرة مـــن طــــرف الــــدار  ـــص �
2020، لت�صجيع الكتاب  ل�صنة 
عامل  يف  االأف�صل  تقدمي  على 

التاأليف يف خمتلف املجاالت.
على  املعنية  اجلهة  واأ�صافت 
ــال  ــم االأع تــكــرمي  �صيتم  ـــه  اأن
معتربة،  ــز  ــوائ ــج ب ــة  ــالث ــث ال
االأول  العمل  �صيتح�صل  حيث 
وترجمة  م�صرية  طبعة  على 
حيت  يف  االإجنــلــيــزيــة،  للغة 
على  الــثــاين  العمل  �صيح�صل 

العمل  ــن  وع م�صرية،  طبعة 
لثالث ف�صيحظى بطبعة ثانية 
اأدلي�س  دار  طرف  من  جمانية 

بلزمة.
ونوهت اأن  امل�صابقة تدخل فيها 
تلقائيا اأعمال الدار ال�صادرة يف 
الفرتة املمتدة بني 1 جانفي 
 ،2020 اأكــتــوبــر  و31 
ــاء  ــق ــت و�ــصــيــتــم ان
من  االأعـــــمـــــال 
جلنة  طــرف 

متخ�ص�صة 
ثــــــم يــعــلــن 
وقــت  يف  ــا  ــه عــن

�صتحدده الحقا.
وت�صعى دار اأدلي�س بلزمة 
املن�صورة  االأعمال  جعل  اإىل 
ذات �صبغة دولية وعربية عرب 
م�صرية  ن�صر  دار  مع  التعاقد 
الحقا،  عنها  �صيعلن  حمرتمة 
يف  ين�صر  عمل  اأي  اأن  مو�صحة 
تلقائيا  يــدخــل  الــفــرتة  هـــذه 
�صعار  حــامــلــتــا  املــ�ــصــابــقــة،  يف 
نحو  بلزمّة" طريقكم  "اأدلي�س 
االأحالم  عن  تكفوا  فال  احللم 
انتهاء  تــاريــخ  متلك  ال  الأنــهــا 

ال�صالحية".

بن  "اأ�صماء  الــكــاتــبــة  ــت  ــوج ت
العيون  راأ�ـــــس  ــة  ــن اب من�صور" 
بوالية باتنة باملرتبة الثالثة يف 
الق�صرية  للق�صة  املجدل  م�صابقة 
االأردن بعدما كان مو�صوع  بدولة 
الق�صية  عــن  يتحدث  امل�صابقة 
عنوان  كــان  حيث  الفل�صطينية، 
بــ"غ�صن  مــو�ــصــومــا  مــ�ــصــاركــتــهــا 

الزيتون".
بيومية  جــمــعــهــا  حـــديـــث  ويف 
الكاتبة  قــالــت  نــيــوز،  االأورا�ـــــس 
م�صابقة  يف  م�صاركتها  باأن  اأ�صماء 
املجدل تعد واحدة من امل�صاركات 
بحما�س  العام   لهذا  دخلتها  التي 
م�صابقة  حتـــدد  ومل  كــعــادتــهــا  
املجدل بالتحديد  لكونها تتحدث 
اأو  الفل�صطينية  الق�صية  ــن  ع
كان  بــل  الفكري  مليولها  نتيجة 
من  خري  �صدفة  برب  اأ�صبه  االأمر 

األف ميعاد.
التي  الق�صة  عنوان  باأن  واأردفت   
عن  يعرب  زيتون"  "غ�صن  �صاركت 
نعلم  "نحن  مو�صحتا:  م�صمونها،  
التي  الوطيدة  العالقة  جيدا عن 
والقد�س  الــزيــتــون  بــني  تــربــط  

ال�صريف".
واأ�صارت باأن الق�صة تعالج مو�صوع 
خيايل  طابع  يف  فل�صطني  حترير 
ـــــاين واالأحـــــالم  ـــزج بـــني االأم مي
يوؤمن  حر  عربي  كل  تــراود  التي 
وبالق�صية  العربية  بالقومية 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة، فــتــتــحــدث عن 
احلرب؛  بعد  وما  التحرير  حرب 
التي  ــفــات  املــخــل ــك  ــذل ب ــت  ــن وع
املادية  واالأ�صرار  احلرب  تركتها 

الب�صرية  واخل�صائر  والروحية 
الفل�صطينيني  الالجئني  عودة  من 
اإىل وطنهم واملعاناة ما بعد احلرب 

واجلوع والفقر ودمار البيوت.
اأما عن اأجواء امل�صابقة وجمرياتها 
ف�صرحت باأنها ال تعرف �صيئا عن 
اأجواء امل�صاركة فهي يف العادة ال 
الب�صر وتكتفي  تتوا�صل كثريا مع 
بالعمل ب�صمت، وعن حظوظها يف 
الفوز يف امل�صابقة فقد اأكدت باأنها 
ما  ن�صا  يكتب  عندما  كاتب  كــاأي 
ثم  االأوىل  الثواين  يف  به  ينبهر 
االنبهار  ذلك  يتال�صى  اأن  يلبث  ال 
عملية  اأمتمت  "عندما  كال�صراب، 
اأر�صلُت  و  امل�صابقة  يف  الت�صجيل 
العديد  هــنــاك  اأن  �صعرت  ن�صي 
و رحُت  تنق�صه؛  التي  االأفكار  من 
علي  قائلة:" كان  نف�صي  اأخاطب 
اأن اأ�صيف هذا و اأزيل ذاك  و لذا 
فاجاأُت  لكني  و  الفوز  اأتوقع  مل 

نف�صي بالفوز باملرتبة الثالثة". 
ملو�صوع  تطرقت  اآخــر  جانب  من 
االأدب يف اجلزائر واإىل اأين  يتجه 
م�صاره، فقد اأكدت باأنها تعتقد اأن 
على  ظهرت  جــادة  اأقالما  هناك 
الــ�ــصــاحــة الــفــنــيــة اجلــزائــريــة 
حديثا  وظهر جيل جديد يحمل 
غري  الفطرية  املوهبة  مــورثــات 
اأنــــه قــلــيــل لــلــغــايــة؛ فــاأغــلــب ما 
االأدبية  ال�صاحة  يف  حاليا  ُين�صر 
اجلزائرية ال يرقى مل�صتوى االأدب 
دور  وتاأ�صفت على  اجليد ح�صبها، 
الن�صر التجارية التي تن�صر الغث 
باجلودة  مبالية  غــري  وال�صمني 

وبقيمة االأدب ور�صالته.
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من هو قائل هذا البيت اأال يا ليت ال�سباب 
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تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

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

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



عائلة واحدة
قرية فيها مدر�صة وهناك ق�صم نافذته مطلة 

على ال�صارع
وكل يوم يجي حمار يحك را�صو على الباروداج 

تاع النافذة
فقال االأ�صتاذ للتالميذ م�صتغربا 

وم�صتهزئا
يدير  يوم  كل  هذا  احلمار 

هذي العف�صة هنا
ابن  اأو  خــوه  عندو  يابنة 

عمو يف هذا الق�صم
الــطــالب  اأحــــد  عــلــيــه  رد 

مبا�صرة: واهلل يا اأ�صتاذ
ــــار مــايــجــيــ�ــس يف  ــــم احل

احل�ص�س خلرين
تاعك  احل�صة  يف  غري  يجي  راه 

انت؟!!.

انتباه

واحد حاب�س وغبي بزاف
يف ح�صة تاع ريا�صيات

راك  وال  معايا  تبع  راك  بغل  يــا  االأ�ــصــتــاذ: 
راقد؟

التلميذ: راين نتبع معاك
اآخر  االأ�صتاذ: �صحا وا�س قلت 

حاجة
التلميذ: يا بغل راك تبع 

معايا وال راك راقد؟!!.

زوايل وغبي
واحد زوايل وغبي فوق 

هكذاك
يف  ـــــــاه  مي ـــــــــزور  ي راح 

ال�صبيطار
القى مكتوب على الباب اإدفع

قال ربي ي�صفيها
خّلي كي تروح للدار ن�صوفها؟!!.

معلومات م�سلية

اجلمل 

اأمثال �سعبية

االأكيا�ص  ا�ستخدام  يعترب  روانــدا  يف   •
حاملها  ويغرم  قانوين  غري  البال�ستيكية 
املطار  جــمــارك  ويف  100-150دوالر، 
من  البال�ستيك  اأكــيــا�ــص  جميع  تــ�ــســادر 
رواندا  تكون  اأن  اإىل  اأدى  مما  احلقائب، 
واحـــدة مــن اأكـــرث الــبــلــدان اخلــالــيــة من 

القمامة يف اإفريقيا.
اأن  االإفريقية  االأ�سلة  اأفعى  • ت�ستطيع 
ملدة  طــعــام  بــال  احلــيــاة  قيد  على  تبقى 

�سنتني كاملتني.
اأف�سل  اأن  اإىل  تو�سلت  درا�سة  هناك   •
تعب  بــال  اأيـــام  لعدة  الرك�ص  يف  خملوق 
ال  اخليول  حتى  منازع  بال  االإن�سان  هو 

ت�ستطيع جماراة االإن�سان يف ذلك.
القارة  هي  اجلنوبية  القطبية  • القارة 
بها  توجد  ال  التي  الــعــامل  يف  الــوحــيــدة 
ــن طبقة  ــل تــتــاألــف م ــــص يــابــ�ــســة، ب اأر�

جليدية.
�سخ�ص  لكل  مرحبا  تقول  اأن  اأردت  اإذا 
لغة   2796 تتعلم  اأن  �ستحتاج  العامل  يف 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على اجليم 

واجليم جمجامة 
يح�سد يف االر�ص 
و يدر�ص يف ال�سماء

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�صع من �صهر جويلية
ينجح  زياد  بن  طارق  القائد  ـ    711
يف  اإ�سبانيا  �سمال  على  ال�سيطرة  يف 
جزيرة  ل�سبه  االإ�سالمي  الفتح  بداية 

اأيبرييا.
عن  االأرجــنــتــني  ا�ستقالل  ـ   1816

اإ�سبانيا.
ــوري  ن حــكــومــة  ا�ستقالة  ـ   1952

ال�سعيد يف العراق.
املاليزي  ــاد  االحت تاأ�سي�ص  ـ   1963
التي  ــزر  اجل مــن  جمموعة  �سم  ــذي  ال
الربيطاين  لالحتالل  خا�سعة  كانت 
ماليزيا  دولــة  لت�سكل  ا�ستقاللها  قبل 

االحتادية.
املتعلق  ــون  ــقــان ال ــدور  ــس � ـ   1984

باالأ�سرة.
املغرب  احتاد  موؤمتر  افتتاح  ـ   1989

الغربي باجلزائر العا�سمة.
جنوب  انــ�ــســمــام  اإعـــــادة  ـ   1991
اأفريقيا اإىل اللجنة االأوملبية الدولية 

بعد طردها قبل ثالثني �سنة.
الوطنية  اجلل�سات  انعقاد  ـ   1995
باجلزائر  االأورا�سي  بفندق  لل�سناعة 

العا�سمة.
الوطني  املر�سد  ا�ستحداث  ـ   1996

ملراقبة الف�ساد و الوقاية منه  .
اجلــديــد  ــقــر  امل تــاأ�ــســيــ�ــص  ـ   2002
اأبابا  ــص  ــ� اأدي يف  االإفــريــقــي  لــالحتــاد 
الوحدة  منظمة  مــن  حتــولــت  بعدما 

االإفريقية.
تقر  الدولية  العدل  حمكمة  ـ   2004
الذي  الفا�سل  ــدار  اجل �سرعية  بعدم 

بنته اإ�سرائيل يف ال�سفة الغربية.
يتغلب  االإيــطــايل  املنتخب  ـ   2006
بالركالت  الــفــرنــ�ــســي  املنتخب  عــلــى 
كاأ�ص  عــلــى  وي�ستحوذ  الرتجيحية 
الثامنة  بن�سخته  القدم  لكرة  العامل 

ع�سر.
2011 - االإعالن عن ا�ستقالل جنوب 
و�سيلفا  املوحد،  ال�سودان  عن  ال�سودان 
نتيجة  لها،  رئي�سا  اليمني  يــوؤدي  كري 
ا�ستفتاء  يف  اجلــنــوب  �سكان  ت�سويت 
الفرتة  يف  اأجري  والذي  امل�سري  تقرير 

من 9 اإىل 15 جانفي 2011.
عن  يعلن  العراقي  اجلي�ص   -  2017
من  بالكامل  املو�سل  مدينة  ا�ستعادة 

قب�سة تنظيم داع�ص.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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ــــــدارك غـــري الــقــمــح  ــــل ل دخ
وال�صعري..حتى من الفول يقربع

حكـــمة

اإذا وع��ظ��ت ف���أوج��ز، ف����إن كرثة 
بع�ض� ب��ع�����ض��ه  ي��ن�����ض��ي  ال����ك����ام 

يف  عــالوة  �صي  يا  االأ�صحى  عيد  اإلغاء  مت  اإذا  ـ 
رايك وا�س ي�صرا؟

عزيز �صاو�س �صطيف
الوحيدة  ال�صنوية  فر�صتهم  اجلزائريون  يفقد 

يف اأكل اللحم االأحمر املتو�صط!؟.
ـ هل اأنت مع احلجر ال�صامل يا �صي عالوة؟

جنوى غري�س خن�صلة
رانا  حلول  ال�صامل..كاين  االختناق  �صد  اأنــا 

عاميني عليها اهلل ينور الب�صرية!!.
ـ مرة طفلة طلقت �صعرها....................

هرب؟
عنرت معن�صر عني ببو�س 
اأن  ن�صحك..نبكي..فاكت�صفت  جنــي  �صاعات 
من  هو  اجلــزائــري  منانة  بن  اجلمعي  ولــد  قــدور 
يا  �صبات  يف  كنت  ي�صحك..هل  ما  البلية  �صر  قال 

عنرتة؟!!.
ـ �صي عالوة متى يكون حا�صل �صرب ع�صرون يف 

ثمانية ي�صاوي ثالثة؟
غيابة العربي ب�صكرة

عندما تفكر يف �صيء وتفعل �صيء اآخر!!.

ـ ترجو النجاة ومل ت�صلك م�صالكها اإن ال�صفينة 
ال مت�صي على ياب�س..ملن توجه هذه احلكمة يا �صي 

عالوة؟
مراد عقيني باتنة

اإىل كل من ال ميلك �صفينة برمائية!!؟.
ـ من خاللك يا �صي عالوة اأوجه �صكري الأ�صحاب 
والقلب  الــغــائــبــة  واملــ�ــصــالــح  الــثــابــتــة  املــواقــف 

الالأبي�س؟
يا�صني بوزيان خن�صلة
وهاذو مازالهم حيني وال راح تن�صرلهم الذكرى 

االألفية؟؟!.
ـ اأقراأ دائما عن جتارب االأثرياء، كيف حتولوا 
حت�صى  ال  ماليري  اأ�صحاب  اإىل  معدمني  فقراء  من 

لكني مل اأ�صتفد �صيئا كيف يل اأ�صبح مثلهم؟
فاروق دهيلي �صكيكدة
يكفي.. ما  ــراأت  ق فقد  الــقــراءة  يف  ت�صتمر  ال 
نقطة  اأن  طــمــوحــك..وتــاأكــد  تطبيق  يف  اإبــــداأ 
االنعطاف التي حولت املعدمني الأثرياء مل تذكر 
نت�صاركه  ال  �صر  دائما  الذاتية..هناك  �صريهم  يف 

مع االآخرين؟!.

�شورة م�شحكة

املهم م�صموح بالطريان؟!



باتنـــة

عالء.ع

معاوية. �ص

بعد ت�ضجيل 21 اإ�ضابة

عنابــة

قالـمة

خن�صلة

مع اإ�ضرتجاع 02 مليار �ضنتيم
�صطيف

اأعلى ح�شيلة يومية لفريو�ص كورونا 
منذ بداية الوباء بخن�شلة

عام حب�ص نافذ ملروج املهلو�شات بقاملة

حجزاكرث من 4 قناطر ون�شف من اللحوم 
والكبد الفا�شدة ببلدية �شيدي عمار

م�صالح  بــهــا  ــت  ــام ق تفتي�س  عــمــلــيــة  كــ�ــصــفــت 
بالتن�صيق  باحلجار  للتجارة  االقليمية  املفت�صية 
عمار  �صيدي  ببلدية  البيطرية  املفت�صية  مــع 
الفا�صدة  اللحوم  من  معتربة  كميات  حجز  من 
مادة  وكــذا  للدجاج  كبد  من  اأنواعها  مبختلف 
ب�صبب  كلغ،   451 بـ  قدرت  والتي  فا�صدة  املرقاز 
للممار�صة  ال�صحية  بالقواعد  التجار  عدم تقيد 
التجارية وعدم احرتام مقايي�س اجلودة، ناهيك 
عن ت�صجيل عدد كبري من التجاوزات التي يقوم 
بها بائعي اللحوم من خالل فرم اللحوم املجمدة 
االكرتاث  وعــدم  طازجة  كلحوم  بيعها  واإعــادة 
الت�صرفات  من  وغريها  ال�صالحية  انتهاء  ملدة 

التي ي�صكل خطرا على  �صحة امل�صتهلك.
العديد  امل�صادرة كانت تباع على م�صتوى  اللحوم 

من الق�صبات لبلدية �صيدي عمار، اين مت حجز 
هذه الكمية من اللحوم غري ال�صاحلة لال�صتهالك 
ــــة عــاديــة الأعـــــوان الــتــجــارة  عــلــى اإثــــر دوري
ا�صتهدفت مراقبة املواد ذات االإ�صتهالك الوا�صع 
بالف�صاءات  تعر�س  التي  ال�صلع  مطابقة  ومدى 
بع�س  تــقــدم  عــن  ف�صال  واال�ـــصـــواق  الــتــجــاريــة 
عديدة  ب�صكاوى  التجارة  ملديرية  امل�صتهلكني 

حول نوعية اللحوم املعرو�صة
حجز  عن  اأي�صا  املراقبة  عمليات  اأف�صت  كما 
امل�صروبات  خمتلف  مــن  لــرت   1205 ــــالف  واإت
الغازية واملياه املعدنية املعرو�صة خارج املحالت 
اأ�صعة  وحتت  التلوث  من  وقاية  بدون  التجارية 
عدة  �صد  خمــالــفــات  حتــريــر  مت  ايــن  ال�صم�س 

بائعني.

اإ�صابة   21 اأم�س االأول،  �صجلت والية خن�صلة، 
ح�صيلة  اأعلى  وهــي  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يومية بالوالية منذ بداية تف�صي وباء كورونا 
بفريو�س  االإ�ــصــابــات  اإجــمــايل  بــذلــك  لريتفع 
كورونا اإىل 246 اإ�صابة موؤكدة، يف حني �صجلت 
حالة   90 بيانها  يف  بالوالية  ال�صحة  مديرية 
باالأ�صعة  ت�صخي�صها  مت  اأن  بعد  للعالج  تخ�صع 
عرب  موزعة  املخربي  والتحليل  �صكانري  جهاز 
 24 بـ  و�ص�صار  حالة   45 بـ  خن�صلة  م�صت�صفى 

البيان  يف  جاء  كما  حالة،   21 وقاي�س  حالة 
ــادرت  وغ لل�صفاء  متاثلت  حالة   16 ت�صجيل 
املا�صية  االأخــرية  ال�صاعات  خــالل  امل�صت�صفى 
وت�صجيل 24 حالة �صلبية من خمرب التحاليل، 
العدد  يجهل  خن�صلة  بوالية  املواطن  ويبقى 
االإجمايل للوفيات بفريو�س كورونا بالرغم من 
داخل  موؤخرا  الوفيات  عديد  الوالية  ت�صجيل 

امل�صت�صفيات املخ�ص�صة بفريو�س كورونا.

دائرة  باأمن  الق�صائية  ال�صرطة  عنا�صر  متكنت 
وادي الزناتي، من توقيف �صخ�س يبلغ من العمر 
22 �صنة، مت العثور بحوزته على م�صط من مواد 
مق�س  اإىل  اإ�صافة  كب�صولة،   13 به  �صيدالنية 

الرتويج،  عائدات  من  مايل  ومبلغ  احلجم  �صغري 
ومت حتويل امل�صتبه فيه اإىل مركز ال�صرطة، بعد 
حتقيق  فتح  مت  حيث  عليه،  العثور  مت  ما  حجز 
فعل  عن  ق�صائيا  ملفا  �صده  كون  و  الق�صية  يف 

امل�صتبه  ال�صحة،  ملهنة  ال�صرعية  غري  املمار�صة 
اأين �صدر  الزناتي،  اأمام حمكمة وادي  فيه قدم 
مالية  وغرامة  نافذ  حب�س  بعام  حكم  حقه  يف 

نافذة مع االإيداع.

�سي الأورا�سي..
ماعندو  ـــزوايل...  ال را�ــص  يف  جــات  ال�سربة 
يل  بال�سربات  مــوالــف  وايل...  وال  حبيب 
اليوم  خبزة  لكبري  همو  تــايل....  ماعندهم 
ما  وكل  العاليل..  طلب�ص  ما  يغطيه  �سقف  و 
و�سمومكم  ماكم  يف  يغرق  الــظــروف  تتقلب 

وحالتو حوايل...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف ع�شابة وطنية مكونة من 08 اأفراد خمت�شة يف الن�شب والإحتيال 
وجب الكالم

العليا  وال�سلطات  اجلــزائــر  يف  اجلائحة  بداية  منذ 
احلجر  متديد  لتقرر  الأخــرى  فرتة  من  جتتمع  البالد  يف 
بع�ص  يف  احلجر  وانتهاء  بداية  توقيت  يف  التعديل  مع 
واليــات  يف  نف�سه  التوقيت  على  واالإبـــقـــاء  الــواليــات 
البالد  العليا يف  اأخرى، ومنذ بداية اجلائحة وال�سلطات 
جتتمع لتقرر غلق حمالت ومتنع بع�ص االأن�سطة وت�سمح 
العليا يف  ال�سلطات  اأن  مبزاولة البع�ص االآخر، معنى هذا 
البالد قد كانت تتبع طريقة االحتماالت، وكانت حتاول 
القرارات  حتديد  اأو  الفريو�ص"  تف�سي  "م�سببات  ح�سر 
اليومية  احل�سيلة  على  بناء  ثمارها  توؤتي  اأن  ميكن  التي 
اأن  وبعد  لكن  الوفيات،  وعدد  بالفريو�ص  االإ�سابات  لعدد 
دخل  اأن  وبعد  ما  نوعا  انفراج  حالة  بلدان  عدة  �سهدت 
بالن�سبة  االأعرا�ص  مو�سم  هو  والــذي  اال�سطياف  مو�سم 
"زاغت عيون" الكثري منهم وا�ستعجلوا  للجزائريني حتى 
ال�سلطات  قــرارات  فباتت  االأعرا�ص  وا�ستعجلوا  الــزواج 
العليا بالن�سبة لهم قرارات غري جمدية الأنها يف نظرهم 
للتجار  بالن�سبة  خا�سة  اليومية  احلياة  عجلة  �سلت  قد 
واحلرفيني، فمن جهة ميكن القول باأن للتجار واحلرفيني 
اأن ينتف�سوا وي�سروا على  واأ�سحاب املهن احلرة احلق يف 
احل�سول  �سعوبة  مع  ملعاناتهم  نظرا  العمل  اإىل  العودة 
على "قوت يومهم"، ومن جهة اأخرى فهناك من هو اأناين 
ومل يفكر يف ال�سعب ومل يفكر يف ال�سحة العمومية بقدر 
ارتاأت  فقد  ولذلك  ال�سخ�سية  م�سلحته  يف  يفكر  كان  ما 
ال�سلطات العليا يف البالد اأن تقذف الكرة يف ملعب "الوالة" 
للمغر�سني  فر�سة  منح  وتتفادى  التاأويالت  تتفادى  كي 

ال�ستغالل "اأزمة كورونا" لتوجيه اتهامات لل�سلطة.
اإذا ما نظرنا اإىل االأمر بعني املنطق فالوالة وبناء على 
"تكوينهم" وبناء على "خربتهم الطويلة" يف ت�سيري �سوؤون 
للم�سوؤولية،  اأهال  يكونوا  اأن  املنطقي  من  فاإنه  الواليات 
مبعنى اأن الدولة قد دخلت مرحلة تعترب كفر�سة �سانحة 
الختبار "كفاءة الوالة" الذين هم قبل كل �سيء اإطارات 
مت تكوينها ملثل هذه الظروف، اأي لت�سيري االأزمات ولي�ص 
التهريج يف  ملمار�سة  �سيلفي" اأو  واأخذ �سور  "لال�ستعرا�ص 
الأن  نخدم"،  راين  "�سوفوين  م�سمى  الظل" حتت  "مناطق 
كل املراحل املا�سية قد كانت مبثابة "زمن عز" بالن�سبة 
االأغلفة  وتوزيع  "الترباح"  �سوى  عليهم  يكن  فلم  للوالة 
قرية  يف  غــداء  ماأدبة  حل�سور  يوم  كل  واخلــروج  املالية 
اأما  ما،  مناطق  يف  ما  م�سروع  انطالق  اإ�سارة  واإعطاء  ما 
يهان"،  اأو  وال  "كل  فيه  يكرم  الذي  االمتحان  فهو  اليوم 
امل�سوؤول  الوالية  للدولة يف  الوايل ممثال  ولهذا فباعتبار 
عنها فاإن من واجبه اأن يح�سن الت�سرف ويتخذ القرارات 
ال�سالحيات  كل  ا�ستغالل  االأمــر  لــزم  لو  حتى  املنا�سبة 
وبالتايل  "بع�سها"،  ولي�ص  كلها  ونقول  كوال  له  املمنوحة 
فاإما اأن يكون الوالة �سجعانا ال يخافون يف اتخاذ القرارات 
ال�سارمة لومة الئم واإما ف�ستقذف بهم االأزمة اإىل مزبلة 
التاريخ، وبناء على النتائج املحققة خالل االأيام القليلة 
يكونوا  اأن  فعال  ي�ستحقون  الذين  الوالة  �سيتحدد  القادم 
�سمن  ي�سجلوا  اأن  بهم  يفرت�ص  كان  الذين  والــوالة  والة 
نقابة الفنانني ك�سعراء  يف كل واد ومنطقة ظل يهيمون 

ويقولون ما ال يفعلون.

ولة يف مواجهة الفريو�ص

حمزه لعريبي

�ضطيف 

خالل �ضهر جو�ن

خن�ضلة

وفاة رئي�ص م�شلحة الأ�شعة بامل�شت�شفى 
اجلامعي متاأثرا بفريو�ص كورونا

اإتالف 200 هكتار من الأدغال 
و1500 �شجرة مثمرة 

بالر�شفة مرور  حادث  يف  قتلى   3

�سجل امل�ست�سفى اجلامعي �سعادنة عبد النور ب�سطيف 
وفاة اأحد اأبرز م�ستخدميه من اجلي�ص االأبي�ص نهار االأم�ص 

ويتعلق االأمر برئي�ص م�سلحة االأ�سعة باال�ستعجاالت 
الدكتور مراد رفاوي البالغ من العمر 56 �سنة والذي تويف 

بعد �سراع مع فريو�ص كورونا، حيث كان يرقد مب�سلحة 
االإنعا�ص الأيام، ونظمت الطواقم الطبية للم�ست�سفى 

اجلامعي وقفة ترحم على روح الفقيد اأمام جناح االأ�سعة 
املركزية ثم تاأدية �سالة اجلنازة يف اأجواء مهيبة 

وموؤثرة.

�سجلت م�سالح احلماية املدنية ب�سطيف خالل �سهر 
جوان املنق�سي ما يقارب 300 حريقا للنباتات، منها 

مت  واحلدائق  واملزارع  الغابات  حميط  م�ست  حريقا   213
اإخمادها يف بدايتها بخ�سائر مهملة، وت�سبب 84 حريقا 

منها يف اإتالف حوايل 33 هكتارا من اأ�سجار ال�سنوبر 
احللبي و200 هكتارا من االأدغال واالأحرا�ص والنباتات 

ال�سوكية وكذا 1500 �سجرة مثمرة اإ�سافة اإىل 46 هكتارا 
من حقول القمح وال�سعري.

كما ت�سببت هذه احلرائق يف اإتالف 5300 حزمة تنب 
وكالأ و125 هكتارا من احل�سائ�ص وبقايا حقول القمح 

وال�سعري وكذا 58 �سندوق تربية النحل الإنتاج الع�سل، 
وطالت احلرائق 35 بلدية، ال�سيما حمام قرقور، تا�سودة، 

�سرج الغول، البالعة، عمو�سة، بي�ساء برج، بئر العر�ص، 
قجال و�سطيف.

ت�سبب حادث مرور وقع على م�ستوى مفرتق الطرق بني 
الر�سفة واأوالد تبان يف اجلهة اجلنوبية من والية �سطيف 

يف وفاة 03 اأ�سخا�ص ينحدرون من والية امل�سيلة، ووقع 
احلادث اإثر ا�سطدام عنيف بني �سيارة و�ساحنة، وتدخلت 
فرق احلماية املدنية لنقل ال�سحايا اإىل امل�ست�سفى يف حني 

فتحت اجلهات االأمنية حتقيقا يف احلادث.

متكنت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية باأوالد ر�سا�ص من 
حجز كمية معتربة من االأدوية واملوؤثرات العقلية ال�سبيهة 
تقدر باأزيد من 1000 كب�سولة وحجز مبلغ مايل معترب من 

عائدات البيع، فيما مت توقيف �سخ�سني مت العثور بحوزتهما 
على مبلغ مايل يقدر بـ40.000 دينار من عائدات بيع 

املوؤثرات العقلية، كما مت العثور بحوزة اأحد امل�ستبه فيهما 
على مبلغ مايل اآخر يقدر بـ4500 دج.

متكنت عنا�صر فرقة البحث 
والتدخل بباتنة، من توقيف 

�صاب م�صبوق ق�صائيا يبلغ 
من العمر 36 �صنة ي�صتغل 

ك�صكه بحي بوزوران لرتويج 
املخدرات، حيث �صبطت 

بحوزته كمية من الكيف 
املعالج تقدر بـ 120 غرام، 

كما متكنت عنا�صر اأمن والية 
باتنة من توقيف �صخ�س 

يبلغ من العمر 35 �صنة بحي 
الزمالة بحوزته 105 قر�س 

مهلو�س فيما مت توقيف 
ترتاوح  اآخرين  �صبان   06

اأعمارهم بني 21 و33 �صنة 
كانوا ب�صدد عقد �صفقة لبيع 
كمية من االأقرا�س املهلو�صة، 

حيث �صبط بحوزتهم 
على 2226 قر�س، لتكون 

احل�صيلة االإجمالية 2331 
قر�س مهلو�س، ليتم تقدمي 

امل�صتبه بهم اأمام اجلهات 
الق�صائية املخت�صة.

توقيف �شباب 
ي�شتغل ك�شكه 

لرتويج املخدرات

متكنــت م�سالــح اأمــن دائــرة �سالــح بــاي 
جنــوب واليــة �سطيف مــن تفكيــك �سبكة 
وطنيــة للن�سب واالإحتيــال تتكون من 08 
اأفراد بعــد اأن قامت هذه الع�سابة ب�سرقة 
مبلــغ مايل ناهــز 02 مليار �سنتيــم من اأحد 
املواطنــني، ومكنــت العمليــة مــن توقيــف 
كامــل اأفــراد الع�سابــة مع اإ�سرتجــاع كامل 
املبلــغ املايل وحجــز 03 مركبــات ومعدات 
اإلكرتونية كانت ت�ستعمل يف عملية الن�سب 

مــن  كميــة  اإىل  باالإ�سافــة  واالإحتيــال 
املخدرات ال�سلبة "كوكايني". 

اأحــد  مــن  �سكــوى  اإثــر  العمليــة  ومتــت 
املواطنني حــول تعر�سه للن�سب عن طريق 
و�سائــل التوا�سل االإجتماعــي، وعلى الفور 
مت اإطالق حتريات واأبحــاث مو�سعة مكنت 
املحققني من التو�سل الأحد اأفراد الع�سابة 
من خالل املركبة التي ي�ستعملها وبالتن�سيق 
مــع النيابــة املحلية مت احل�ســول على اإذن 

واليــات  الإحــدى  االخت�سا�ــص  بتمديــد 
الغرب اجلزائــري، مت توقيف امل�ستبه فيه 
الرئي�ســي وباقي اأفــراد الع�سابــة الواحد 
جــد  زمنــي  ظــرف  يف  وذلــك  االآخــر  تلــو 
قيا�سي، مــع ا�سرتجاع املبلغ املــايل امل�سلوب 
وكــذا جهاز اإعــالم اآيل الذي كــان ي�ستعمل 
للتوا�ســل واالإيقــاع بال�سحايــا باالإ�سافــة 

اإىل اأجهزة ومعدات اإلكرتونية اأخرى.

العدد 1586 اخلمي�ص  29  يونيو  2970/ 09  جويلية   2020 املوافق لـ 18  ذو القعدة 1441

2424ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامو�قيت �ل�ضالة:
�لإد�رة ـ �لتحرير

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

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

يومية اإخبارية عامة

الفجر: 03:42   الظهر: 12:41 الع�سر: 16:29  املغرب: 19:56  الع�ساء: 21:32    

اأحوال الطق�ص اليوم

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

أقصى 37
أدنى  15 

أقصى 35
أدنى 16

أقصى 32
أدنى 17

أقصى 36
  أدنى 16 

أقصى 40
أدنى 27

1616
�لإد�رة ـ �لتحرير

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

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

نور�سني. م

عبد الهادي. ب

نا�سر. محجز اأزيد من 1000 قر�ص خمدر

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

معاوية. �ص


