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اإنتاج احلبوب يت�شاعف يف خن�شلة
�شجلت والية خن�شلة يف قطب �حلبوب باملنطقة �جلنوبية �شحر�ء �لنمام�شة �نتعا�شا كبري� �أهل بلدية بابار 

الأن حتتل �ملرتبة �الأوىل وطنيا يف هذ� �ملجال وذلك للمو�شم �لر�بع على �لتو�يل، فقد بلغت كمية �إنتاج 
�حلبوب باملنطقة �جلنوبية وحدها 800 �ألف قنطار وذلك بف�شل بر�مج �لدعم �لفالحي �لذي و�شعته 

�ض 05�لدولة للنهو�ض بهذه �ل�شعبة وكذ� جهود �لفالحني بالرغم من �لعو�ئق �لتي تو�جههم... 
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ُمواطنون باملعذر يطالبون باإماطة اللثام
 عنه بعد عامني من اإيداع ملفاتهم

و�سط غياب لل�سلطات املحلية 

موزعني على 57 مركزا

انعدام اأدنى �سروريات العي�ش
 منذ �سنوات طويلة 

بلدية الهن�سري تومغني

الغمو�ض يلف ملف ال�سكن 
الرتقوي املدعم 

خملفات عملية هدم 
ال�سكنات اله�سة  تهدد 

�سكان ال�سمرة

�سرطيا  2037
 لتاأمني امتحانات 
"البيـام" بباتنة

معاناة �سكان 
حي 20 �سكن بخن�سلة 

متوا�سلة

�سكان م�ستة "ك�سبارين" 
مهددون بالفي�سانات

خن�شلة

اأم البواقي
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�ص 04

�ص 04

�ص 05
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باتنة

�شطيف

اأمط��ار غزي��رة ُتخلف خ�شائر فادح��ة ب�شحراء النمام�ش��ة يف خن�شلة جهد الفالحني ذهب اأدراج الرياح

�ص 16

اإنتاج اأزيد من 800 األف قنطار من احلبوب ببابار

زيادة يف االنتاج بـ3 اٱالف قنطار مقارنة بالعام املا�سي

�سورة من االأر�سيف

غبار املحاجر يخنق 
�سكان عني التوتة بباتنة

تتوا�سل معاناة �سكان دائرة عني التوتة بباتنة مع التلوث اجلوي يف 
ظل ما تنفثه املحاجر من �سموم منذ �سنوات، وهو الكابو�ص الذي بات 
يوؤرق املواطنني ب�سبب الكمية الهائلة للغبار املنت�سر يف اجلو  واملنبعث 
من  املحاجر املتاخمة للمدينة، ملحقا اأ�سرارا كبرية بال�سكان وت�سبب 

يف تلويث البيئة واملحيط و�ساعف معاناة مر�سى احل�سا�سية والربو 
�ض 04وااللتهاب الرئوي والتهاب ال�سعب الهوائية... 

مت�ضببا يف اأمرا�ض تنف�ضية وتلويث البيئة

البوبية حتدد
 17 �سبتمرب موعدا 

لعقد اجلمعية 
�ص 08العامة العادية

بعد اأن جدد كل من زير وبودماغ ومزهودي، حافري يوقع وعباب�سة يف الطريق

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

الربوتوكول ... مهمة اجلميع
هل �ستتمكن املوؤ�س�سات الرتبوية مبا فيها من 
اأ�ساتذة واإداريني وبيداغوجيني من ا�ستدراك 

الثالثي املفقود من املو�سم الدرا�سي باملا�سي، ومتكني 
التلميذ والطالب مما فاته من درو�ص ومعلومات 

و"فهامة" ظلت مغيبة طيلة ال�سنة الدرا�سية؟؟ 
وهل �ستتمكن االأ�سرة واالأولياء من اإدراك مدى 

�سعوبة الو�سع بالن�سبة للمعلم الذي �سيجد نف�سه 
حتت �سغط كبري بني وزارة و�سية واإدارة معنية 

وتالميذ اأ�سقطت عن عاتقهم امل�سوؤولية، ومدى ثقل 
هذه االأخرية بعد كل ما حدث ويحدث من تغريات 

على م�ستوى قطاع الرتبية الذي وجد نف�سه مرغما 
على اإنهاء مو�سم درا�سي دون ا�ستكمال ومنح رخ�ص 

النجاح لتالميذ االمتحانات الر�سمية وكذا النتقال 
تالميذ ال�سنوات االأخرى الأق�سام متقدمة بدرو�ص 

متاأخرة؟؟
كلها عالمات ا�ستفهام و�سعت لت�ستنه�ص وعيا نائما 
وم�سوؤولية مغيبة بني اأولياء التالميذ الذين �سيربز 

دورهم بعد اجلائحة، فهم مطالبون ببذل جمهودات 
جليلة مع االأ�سرة الرتبوية من اأجل م�سلحة 

اأبنائهم بدل اخلو�ص يف التحري�سات واالحتجاجات 
والبهدالت التي ال تثبت يف هذا الو�سع اإال ف�سلهم 
الذي يرغبون يف ربطه بغريهم، فدور الويل الذي 
ظل خملوطا بدور املعلم �سيربز اليوم ليو�سح عدة 

اإ�سكاالت ظلت ترمي املربي بحجارة من نار وتتهمه 
كل مرة بالتق�سري لتوا�سل رفع التقارير، وحتى بعد 
فتح املوؤ�س�سات الرتبوية وتو�سيح برتوكول الوقاية 

الذي يجب اأن يعمل به.
انطلق الويل يف "ال�سكوى" قبل بداية املو�سم 

اجلديد ال ل�سيء اإال الأنه تعود على تعليق ف�سله 
وعجزه على �سماعة املدر�سة، وبدل اأن ين�سغل 

بتلقني اأبناءه مدى اأهمية تطبيق الربتوكول 
ال�سحي وطريقة اإجناحه ل�سمان الوقاية من 

الفريو�ص رفع �سوته عاليا عرب �سفحات الفاي�سبوك 
وهو يتهم احلكومة بالتهور، معتمدا يف �سكواه على 

�سعر الكمامة وتهور التالميذ واإهمال االأ�ساتذة 
نا�سيا اأن البالد تعي�ص و�سعا ا�ستثنائيا لن يرتقب 

منها مرافقته كالطفل املدلل الذي "ال يعجبه 
العجب وال �سيام �سهر رجب"، فيزيد من متاعب 

املجتهدين على �سمان وقاية املواطنني وي�ست�سعب 
على البالد م�ساألة اخلروج من حربها مع الكوفيد 

منت�سرة رغم اأن اأ�ساليب الوقاية وا�سحة وغري 
مكلفة مثلما يروج لها،  فالربوتوكول وان بدا �سعبا 

فهو م�سوؤولية ثقيلة يجب اأن يتحملها اجلميع 
ليقتدي بها ويطبقها الكل.

                                                              غيضض من فيضض 
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�سيهولــه  باتنــة  مدينــة  اأحيــاء  بــني خمتلــف  املتجــول 
الو�ســع الــذي اآلت اإليــه اأغلبيــة الطرقــات وامل�سالك، حيث 
اأن الطرقــات ال�سليمــة قــد مت تخريبها اإثــر عمليات تهيئة 
للبالوعــات وقنــوات ال�ســرف ال�سحي واإ�ســالح االأعطاب يف 
خمتلــف ال�سبــكات ومل يتم اإعــادة تهيئتهــا، والطرقات غري 
املهيــاأة اأ�ســال قــد ازداد و�سعهــا �ســوء مــع ت�ساقــط قطــرات 
مــن االأمطــار غري اأن االأمــر االأكرث فظاعة هــو طريقة و�سع 
املمهــالت بع�سوائية دون اال�ستناد علــى اية معايري قانونية، 
ناهيــك عن قنوات �سرف �سحي مت و�سعها بحيث تكون اأعلى 
مــن م�ستــوى الطريــق لت�سبــح جدرانــا ال قنوات فهــل هناك 
�سلطــات وم�سالــح ملراقبــة االأ�سغــال اأم اأن ال�سعــار هو "كعرب 
واعطــي لالعــور" طاملــا ان امل�سوؤولني غائبــون واآلة احل�ساب 

معطلة يف "باتنة".

بطاقة حمـــــــــراء

اأفال يب�شرون؟

auresbook
قال: عي�سى بلخ�رض 

)م�ست�سار رئي�س اجلمهورية املكلف باجلمعيات الدينية(

ولوج  معناه  القادم  للد�ستور  نعم  "قول   ...
مرحلة التغيري".

قلنا: يا ر�جل... �لتغيري يبد�أ باحرت�م �لر�أي 
�لآخر.

تطبيق الكرتوين للم�شوؤولني 

اختفاء كاأ�س اأمم اأفريقيا

وزير�شابق يق�شى من الرت�شح ب�شبب غياباته املتكررة

لقاح كوفيد 19 حتى منت�شف 2021

املجتمع املدين "دولة"

مثقفون ين�شحبون من جائزة اإماراتية

ابن باتنة على بعد خطوة من الذئاب

اأعلن االحتاد امل�سري لكرة القدم، اليوم، فتح حتقيق بخ�سو�ص اختفاء ن�سخة اأ�سلية لكاأ�ص اأمم اأفريقيا، 
والتي احتفظ بها "الفراعنة" بعد اإحرازها ثالث مرات متتالية يف 2006 و2008 و2010، واأقّرت اللجنة 

اخلما�سية التي تدير الكرة امل�سرية، ب�سياع عدد من الكوؤو�ص القدمية املوجودة يف خمازن االحتاد.

اأطلقت وكالة حت�سني ال�سكن وتطويره "عدل" تطبيقا عرب الهاتف املحمول ي�سمح مل�سوؤويل الوكالة مبتابعة 
اآنية مل�ساريعها ال�سكنية عرب كامل الرتاب الوطني، مو�سحة اأن التطبيق موجه لروؤ�ساء ومديري امل�ساريع 
تقدم  ن�سبة  على  التنقل  ودون  م�ستمر  ب�سكل  باالطالع  العام  وملديرها  اجلهويني  ملديريها  وكذا  بالوكالة 

امل�ساريع وعلى خمتلف العراقيل التي تواجهها.

الروؤوف  عبد  ال�سابق  الريا�سة  وزير  تر�سح  ملف  رف�ص  اأ�سباب  عن  اجلزائرية  االأوملبية  اللجنة  ك�سفت 
لّلجنة  العامة  ال�سابق لي�ص ع�سوا يف اجلمعية  الوزير  اأن  اللجنة االأوملبية، بحجة  برناوي ملن�سب رئي�ص 
االأوملبية منذ �سقوط هذه ال�سفة عنه بعد ا�ستخالفه يف اللجنة التنفيذية لغياباته املتكررة، اإىل جانب 
عدم متثيل االحتادية اجلزائرية للمبارزة التي تراأ�سها يف اللجنة االأوملبية ب�سبب خمالفتها لالإجراءات 

القانونية.

قالت منظمة ال�سحة العاملية، اإنها ال تتوقع توفري حت�سني ووقاية على نطاق وا�سع من مر�ص "كوفيد19-" 
الذي ي�سببه فريو�ص "كورونا" قبل حلول منت�سف العام املقبل، م�سددة على اأهمية اإجراء اختبارات دقيقة 

للتاأكد من فاعلية اللقاحات و�سالمة ا�ستخدامها.

اأكد م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية املكلف باحلركة اجلمعوية واجلالية الوطنية باخلارج، اأن املجتمع املدين يف 
اجلزائر اجلديدة "ال ميثل مناف�سا ملوؤ�س�سات الدولة بل يجب اأن يكون مكمال لها يف م�سلحة البالد". م�سريا 

اىل اإدراج املجتمع املدين �سمن الد�ستور املقبل الذي �سيعر�ص على اال�ستفتاء يف الفاحت نوفمرب املقبل.

اأعلن كتاب ومثقفون فل�سطينيون وعرب ان�سحابهم من اأن�سطة وجوائز ثقافية تنظمها االإمارات، للتعبري 
تدعمها  اجلائزة  هذه  الفل�سطينية،  للق�سية  ودعمهم  العربية  الدولة  مع  العالقات  لتطبيع  رف�سهم  عن 
دائرة ثقافة و�سياحة اأبو ظبي يف االإمارات بال�سراكة مع موؤ�س�سة جائزة "بوكر" يف لندن، وفق ما يقول 

موقعها االإلكرتوين.

اأو�سحت �سحيفة "الكوريري ديلي �سبور" اأن فوزي غوالم �سريحل من اإيطاليا نحو وجهة جديدة، وهو قريب 
جدا من االلتحاق بالدوري االإجنليزي املمتاز، حيث يرغب نادي ويلفرهامتون �سمه اإىل �سفوفه، كما اأن 

الظهري االأي�سر للمنتخب الوطني مييل لفكرة اللعب يف البطولة االإجنليزية.
ك�ســف الناطــق با�سم �سركــة اخلطوط اجلويــة اجلزائرية، 
اأمــني اأندل�ســي عن اإجــالء 302 جزائريــا عالقــا يف فرن�سا بعد 
غلق املجال اجلوي اإثر جائحة كورونا، م�سريا اإىل اأنه مت اإجالء 
الرعايــا عرب رحلة اجلزائر – باري�ــص، رقم AH 1005، على 
مــن طائــرة ايربا�ــص A330، م�سيفــا املتحدث اأنــه مت اإجالء 
الرعايــا مــن مطــار اأوريل )فرن�ســا( على مــن طائــرة ايربا�ص 
A330 التــي حطــت يف مطــار هــواري بومديــن الــدويل على 

ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف م�ساء )18�سا30 د( اأول اأم�ص.
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لكل مقام مقال
امتحانات يف زمن كورونا

ارتبطت االمتحانات الر�سمية ل�سنة 2020 بخ�سو�سية 
ال�سنة الدرا�سية وا�ستثنائيتها وهو ما دفع بوزارة الرتبية 

اإىل اتخاذ اإجراءات تتما�سى مع حتديات الو�سع العام 
وم�ستجداته التي تتطلب الكثري من احليطة واحلذر 

واالحرتام الدقيق لكل قواعد االأمن وال�سالمة ال�سحيني 
حفاظا على التالميذ املمتحنني وبعثا للطماأنينة يف 

نفو�سهم وكذا اأوليائهم الذين يعي�سون يف �سغط كبري جراء 
هذه االأجواء غري امل�سبوقة ل�سهادتي التعليم املتو�سط و 

البكالوريا..
وقد �سددت الوزارة قبل اأيام على �سرورة تهيئة 

املوؤ�س�سات التعليمية وتعقيمها ال�ستقبال التالميذ 
املمتحنني يف ظروف تتالءم وتطورات الو�سع الوبائي يف 

البالد والذي مل ي�ستقر بينما ما يزال يثري خماوف ورعب 
انتقاله بني التالميذ وانت�ساره يف حال عدم االلتزام 

بالتباعد وو�سع الكمامة والتعقيم الدوري..
ويف وقت كانت وزارة الرتبية الوطنية حتر�ص كل �سنة 

على ت�سديد اإجراءات الرقابة ل�سمان امتحانات ر�سمية 
نزيهة وحما�سرة الغ�سا�سني و�سد كل منافذ الغ�ص والنجاح 

الزائف الذي يعتمد اأ�سحابه على اآخر ما تو�سلت اإليه 
التكنولوجيا من و�سائل ت�سهل عليهم مهماتهم، فاإن لهذه 
ال�سنة اإجراءات م�ساعفة تتعلق باإ�سدار تعليمات ت�سع 

كل غ�سا�ص مو�سع امل�ساءلة القانونية واملتابعة الق�سائية 
زيادة عن التنظيم ال�سحي املحكم الذي حر�ست الوزارة 
على فر�سه يف جميع املوؤ�س�سات التي �ستحت�سن امتحاين 

�سهادة املتو�سط و البكالوريا.. فيما ال يزال فريو�ص كوفيد 
ما  وهو  واملوتى  امل�سابني  قوائم  �سمن  �سحاياه  ي�سجل   19

ُيوجب على التالميذ املمتحنني االلتزام بالتعليمات من 
جانب ومن جانب اآخر قد يكون لوباء كورونا اأثره على 
اأداء التالميذ وم�ستوى النتائج على العموم خا�سة بعد 

تعليق الدرا�سة منذ ظهور الوباء وحظر املدار�ص اخلا�سة 
ومن ثّم الدرو�ص اخل�سو�سية التي يعتمد عليها غالبية 

التالميذ للتح�سري لالمتحانات الر�سمية وحتى الف�سلية 
منها، وهو ما دعا بفئة منهم اأن يطالبوا بت�سهيالت تتوافق 

مع ظروف الوباء وخ�سو�سية املرحلة ودعوا اإىل حتديد 
العتبة وكل ما من �ساأنه اأن يي�سر عليهم امتحانا م�سرييا 

يخ�ص املرحلة املتو�سطة واآخر ُيعترب نقلة من مرحلة 
تعليمية اإىل اأخرى وكل هذا �سيتك�سف من خالل م�ستوى 
االختبارات املقدم والنتائج التي �ستكون اجلواب احل�سم 
الذي �سيف�سل بني م�ساألة تاأثري كوفيد 19 على التالميذ 

من كونه فر�سة اأتاحت للمجتهدين اال�ستثمار حتى يف زمن 
الوباء هذا.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

تب�شة كلها مناطق ظل
بعد ان جاب م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية املكلف مبهمة متابعة ملف مناطق الظل بعدة مناطق ببلديات 
ال�ّسريعة، العقلة،  الّدير، بئر الّذهب، بئر مقّدم،  الوالية على غرار املاء االأبي�ص، العوينات، بوحلاف 
12 كلها منطقة ظل، اأين اأمر يف ال�سروع يف تنفيذ حلول فورية وا�ستعجالية مثل فك  اأكد اأن الوالية 
ال�سحية، حيث مت اح�ساء  ال�سرب، وتوفري اخلدمة  التدعيم مبياه  والغاز،  بالكهرباء  الربط  العزلة، 

تب�سة. والية  بلديات  اإقليم  عرب  ظل  منطقة   452

�سكان العمارات املحاذية 
للحي االداري مبدينة 
باتنة والتي تفوح منها 

رائحة العفن و�سلت بهم 
درجة ال�سعور بالتهمي�ص 

الن يعلقوا الفتات 
يفرت�ص ان تكون مرئية 

من طرف امل�سوؤولني 
طاملا اأنها مرئية ل�ساكنة 

باتنة، فمتى �ستتم 
اال�ستجابة ل�سكان هذه 
العمارات ويتم تنظيف 
احلي او اعادة ا�سكانهم 

يف م�ساكن الئقة قبل 
ان تنهار بهم او يقتلهم 

التلوث بها؟



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

الربوتوكول ... مهمة اجلميع
هل �ستتمكن املوؤ�س�سات الرتبوية مبا فيها من 
اأ�ساتذة واإداريني وبيداغوجيني من ا�ستدراك 

الثالثي املفقود من املو�سم الدرا�سي باملا�سي، ومتكني 
التلميذ والطالب مما فاته من درو�ص ومعلومات 

و"فهامة" ظلت مغيبة طيلة ال�سنة الدرا�سية؟؟ 
وهل �ستتمكن االأ�سرة واالأولياء من اإدراك مدى 

�سعوبة الو�سع بالن�سبة للمعلم الذي �سيجد نف�سه 
حتت �سغط كبري بني وزارة و�سية واإدارة معنية 

وتالميذ اأ�سقطت عن عاتقهم امل�سوؤولية، ومدى ثقل 
هذه االأخرية بعد كل ما حدث ويحدث من تغريات 

على م�ستوى قطاع الرتبية الذي وجد نف�سه مرغما 
على اإنهاء مو�سم درا�سي دون ا�ستكمال ومنح رخ�ص 

النجاح لتالميذ االمتحانات الر�سمية وكذا النتقال 
تالميذ ال�سنوات االأخرى الأق�سام متقدمة بدرو�ص 

متاأخرة؟؟
كلها عالمات ا�ستفهام و�سعت لت�ستنه�ص وعيا نائما 
وم�سوؤولية مغيبة بني اأولياء التالميذ الذين �سيربز 

دورهم بعد اجلائحة، فهم مطالبون ببذل جمهودات 
جليلة مع االأ�سرة الرتبوية من اأجل م�سلحة 

اأبنائهم بدل اخلو�ص يف التحري�سات واالحتجاجات 
والبهدالت التي ال تثبت يف هذا الو�سع اإال ف�سلهم 
الذي يرغبون يف ربطه بغريهم، فدور الويل الذي 
ظل خملوطا بدور املعلم �سيربز اليوم ليو�سح عدة 

اإ�سكاالت ظلت ترمي املربي بحجارة من نار وتتهمه 
كل مرة بالتق�سري لتوا�سل رفع التقارير، وحتى بعد 
فتح املوؤ�س�سات الرتبوية وتو�سيح برتوكول الوقاية 

الذي يجب اأن يعمل به.
انطلق الويل يف "ال�سكوى" قبل بداية املو�سم 

اجلديد ال ل�سيء اإال الأنه تعود على تعليق ف�سله 
وعجزه على �سماعة املدر�سة، وبدل اأن ين�سغل 

بتلقني اأبناءه مدى اأهمية تطبيق الربتوكول 
ال�سحي وطريقة اإجناحه ل�سمان الوقاية من 

الفريو�ص رفع �سوته عاليا عرب �سفحات الفاي�سبوك 
وهو يتهم احلكومة بالتهور، معتمدا يف �سكواه على 

�سعر الكمامة وتهور التالميذ واإهمال االأ�ساتذة 
نا�سيا اأن البالد تعي�ص و�سعا ا�ستثنائيا لن يرتقب 

منها مرافقته كالطفل املدلل الذي "ال يعجبه 
العجب وال �سيام �سهر رجب"، فيزيد من متاعب 

املجتهدين على �سمان وقاية املواطنني وي�ست�سعب 
على البالد م�ساألة اخلروج من حربها مع الكوفيد 

منت�سرة رغم اأن اأ�ساليب الوقاية وا�سحة وغري 
مكلفة مثلما يروج لها،  فالربوتوكول وان بدا �سعبا 

فهو م�سوؤولية ثقيلة يجب اأن يتحملها اجلميع 
ليقتدي بها ويطبقها الكل.

                                                              غيضض من فيضض 
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�سيهولــه  باتنــة  مدينــة  اأحيــاء  بــني خمتلــف  املتجــول 
الو�ســع الــذي اآلت اإليــه اأغلبيــة الطرقــات وامل�سالك، حيث 
اأن الطرقــات ال�سليمــة قــد مت تخريبها اإثــر عمليات تهيئة 
للبالوعــات وقنــوات ال�ســرف ال�سحي واإ�ســالح االأعطاب يف 
خمتلــف ال�سبــكات ومل يتم اإعــادة تهيئتهــا، والطرقات غري 
املهيــاأة اأ�ســال قــد ازداد و�سعهــا �ســوء مــع ت�ساقــط قطــرات 
مــن االأمطــار غري اأن االأمــر االأكرث فظاعة هــو طريقة و�سع 
املمهــالت بع�سوائية دون اال�ستناد علــى اية معايري قانونية، 
ناهيــك عن قنوات �سرف �سحي مت و�سعها بحيث تكون اأعلى 
مــن م�ستــوى الطريــق لت�سبــح جدرانــا ال قنوات فهــل هناك 
�سلطــات وم�سالــح ملراقبــة االأ�سغــال اأم اأن ال�سعــار هو "كعرب 
واعطــي لالعــور" طاملــا ان امل�سوؤولني غائبــون واآلة احل�ساب 

معطلة يف "باتنة".

بطاقة حمـــــــــراء

اأفال يب�شرون؟

auresbook
قال: عي�سى بلخ�رض 

)م�ست�سار رئي�س اجلمهورية املكلف باجلمعيات الدينية(

ولوج  معناه  القادم  للد�ستور  نعم  "قول   ...
مرحلة التغيري".

قلنا: يا ر�جل... �لتغيري يبد�أ باحرت�م �لر�أي 
�لآخر.

تطبيق الكرتوين للم�شوؤولني 

اختفاء كاأ�س اأمم اأفريقيا

وزير�شابق يق�شى من الرت�شح ب�شبب غياباته املتكررة

لقاح كوفيد 19 حتى منت�شف 2021

املجتمع املدين "دولة"

مثقفون ين�شحبون من جائزة اإماراتية

ابن باتنة على بعد خطوة من الذئاب

اأعلن االحتاد امل�سري لكرة القدم، اليوم، فتح حتقيق بخ�سو�ص اختفاء ن�سخة اأ�سلية لكاأ�ص اأمم اأفريقيا، 
والتي احتفظ بها "الفراعنة" بعد اإحرازها ثالث مرات متتالية يف 2006 و2008 و2010، واأقّرت اللجنة 

اخلما�سية التي تدير الكرة امل�سرية، ب�سياع عدد من الكوؤو�ص القدمية املوجودة يف خمازن االحتاد.

اأطلقت وكالة حت�سني ال�سكن وتطويره "عدل" تطبيقا عرب الهاتف املحمول ي�سمح مل�سوؤويل الوكالة مبتابعة 
اآنية مل�ساريعها ال�سكنية عرب كامل الرتاب الوطني، مو�سحة اأن التطبيق موجه لروؤ�ساء ومديري امل�ساريع 
تقدم  ن�سبة  على  التنقل  ودون  م�ستمر  ب�سكل  باالطالع  العام  وملديرها  اجلهويني  ملديريها  وكذا  بالوكالة 

امل�ساريع وعلى خمتلف العراقيل التي تواجهها.

الروؤوف  عبد  ال�سابق  الريا�سة  وزير  تر�سح  ملف  رف�ص  اأ�سباب  عن  اجلزائرية  االأوملبية  اللجنة  ك�سفت 
لّلجنة  العامة  ال�سابق لي�ص ع�سوا يف اجلمعية  الوزير  اأن  اللجنة االأوملبية، بحجة  برناوي ملن�سب رئي�ص 
االأوملبية منذ �سقوط هذه ال�سفة عنه بعد ا�ستخالفه يف اللجنة التنفيذية لغياباته املتكررة، اإىل جانب 
عدم متثيل االحتادية اجلزائرية للمبارزة التي تراأ�سها يف اللجنة االأوملبية ب�سبب خمالفتها لالإجراءات 

القانونية.

قالت منظمة ال�سحة العاملية، اإنها ال تتوقع توفري حت�سني ووقاية على نطاق وا�سع من مر�ص "كوفيد19-" 
الذي ي�سببه فريو�ص "كورونا" قبل حلول منت�سف العام املقبل، م�سددة على اأهمية اإجراء اختبارات دقيقة 

للتاأكد من فاعلية اللقاحات و�سالمة ا�ستخدامها.

اأكد م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية املكلف باحلركة اجلمعوية واجلالية الوطنية باخلارج، اأن املجتمع املدين يف 
اجلزائر اجلديدة "ال ميثل مناف�سا ملوؤ�س�سات الدولة بل يجب اأن يكون مكمال لها يف م�سلحة البالد". م�سريا 

اىل اإدراج املجتمع املدين �سمن الد�ستور املقبل الذي �سيعر�ص على اال�ستفتاء يف الفاحت نوفمرب املقبل.

اأعلن كتاب ومثقفون فل�سطينيون وعرب ان�سحابهم من اأن�سطة وجوائز ثقافية تنظمها االإمارات، للتعبري 
تدعمها  اجلائزة  هذه  الفل�سطينية،  للق�سية  ودعمهم  العربية  الدولة  مع  العالقات  لتطبيع  رف�سهم  عن 
دائرة ثقافة و�سياحة اأبو ظبي يف االإمارات بال�سراكة مع موؤ�س�سة جائزة "بوكر" يف لندن، وفق ما يقول 

موقعها االإلكرتوين.

اأو�سحت �سحيفة "الكوريري ديلي �سبور" اأن فوزي غوالم �سريحل من اإيطاليا نحو وجهة جديدة، وهو قريب 
جدا من االلتحاق بالدوري االإجنليزي املمتاز، حيث يرغب نادي ويلفرهامتون �سمه اإىل �سفوفه، كما اأن 

الظهري االأي�سر للمنتخب الوطني مييل لفكرة اللعب يف البطولة االإجنليزية.
ك�ســف الناطــق با�سم �سركــة اخلطوط اجلويــة اجلزائرية، 
اأمــني اأندل�ســي عن اإجــالء 302 جزائريــا عالقــا يف فرن�سا بعد 
غلق املجال اجلوي اإثر جائحة كورونا، م�سريا اإىل اأنه مت اإجالء 
الرعايــا عرب رحلة اجلزائر – باري�ــص، رقم AH 1005، على 
مــن طائــرة ايربا�ــص A330، م�سيفــا املتحدث اأنــه مت اإجالء 
الرعايــا مــن مطــار اأوريل )فرن�ســا( على مــن طائــرة ايربا�ص 
A330 التــي حطــت يف مطــار هــواري بومديــن الــدويل على 

ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف م�ساء )18�سا30 د( اأول اأم�ص.

 302

رقم
اليـــوم

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

�حل�صاب �لبنكي:
 BADR 336 300562 3000 42 

وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�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

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

لكل مقام مقال
امتحانات يف زمن كورونا

ارتبطت االمتحانات الر�سمية ل�سنة 2020 بخ�سو�سية 
ال�سنة الدرا�سية وا�ستثنائيتها وهو ما دفع بوزارة الرتبية 

اإىل اتخاذ اإجراءات تتما�سى مع حتديات الو�سع العام 
وم�ستجداته التي تتطلب الكثري من احليطة واحلذر 

واالحرتام الدقيق لكل قواعد االأمن وال�سالمة ال�سحيني 
حفاظا على التالميذ املمتحنني وبعثا للطماأنينة يف 

نفو�سهم وكذا اأوليائهم الذين يعي�سون يف �سغط كبري جراء 
هذه االأجواء غري امل�سبوقة ل�سهادتي التعليم املتو�سط و 

البكالوريا..
وقد �سددت الوزارة قبل اأيام على �سرورة تهيئة 

املوؤ�س�سات التعليمية وتعقيمها ال�ستقبال التالميذ 
املمتحنني يف ظروف تتالءم وتطورات الو�سع الوبائي يف 

البالد والذي مل ي�ستقر بينما ما يزال يثري خماوف ورعب 
انتقاله بني التالميذ وانت�ساره يف حال عدم االلتزام 

بالتباعد وو�سع الكمامة والتعقيم الدوري..
ويف وقت كانت وزارة الرتبية الوطنية حتر�ص كل �سنة 

على ت�سديد اإجراءات الرقابة ل�سمان امتحانات ر�سمية 
نزيهة وحما�سرة الغ�سا�سني و�سد كل منافذ الغ�ص والنجاح 

الزائف الذي يعتمد اأ�سحابه على اآخر ما تو�سلت اإليه 
التكنولوجيا من و�سائل ت�سهل عليهم مهماتهم، فاإن لهذه 
ال�سنة اإجراءات م�ساعفة تتعلق باإ�سدار تعليمات ت�سع 

كل غ�سا�ص مو�سع امل�ساءلة القانونية واملتابعة الق�سائية 
زيادة عن التنظيم ال�سحي املحكم الذي حر�ست الوزارة 
على فر�سه يف جميع املوؤ�س�سات التي �ستحت�سن امتحاين 

�سهادة املتو�سط و البكالوريا.. فيما ال يزال فريو�ص كوفيد 
ما  وهو  واملوتى  امل�سابني  قوائم  �سمن  �سحاياه  ي�سجل   19

ُيوجب على التالميذ املمتحنني االلتزام بالتعليمات من 
جانب ومن جانب اآخر قد يكون لوباء كورونا اأثره على 
اأداء التالميذ وم�ستوى النتائج على العموم خا�سة بعد 

تعليق الدرا�سة منذ ظهور الوباء وحظر املدار�ص اخلا�سة 
ومن ثّم الدرو�ص اخل�سو�سية التي يعتمد عليها غالبية 

التالميذ للتح�سري لالمتحانات الر�سمية وحتى الف�سلية 
منها، وهو ما دعا بفئة منهم اأن يطالبوا بت�سهيالت تتوافق 

مع ظروف الوباء وخ�سو�سية املرحلة ودعوا اإىل حتديد 
العتبة وكل ما من �ساأنه اأن يي�سر عليهم امتحانا م�سرييا 

يخ�ص املرحلة املتو�سطة واآخر ُيعترب نقلة من مرحلة 
تعليمية اإىل اأخرى وكل هذا �سيتك�سف من خالل م�ستوى 
االختبارات املقدم والنتائج التي �ستكون اجلواب احل�سم 
الذي �سيف�سل بني م�ساألة تاأثري كوفيد 19 على التالميذ 

من كونه فر�سة اأتاحت للمجتهدين اال�ستثمار حتى يف زمن 
الوباء هذا.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

تب�شة كلها مناطق ظل
بعد ان جاب م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية املكلف مبهمة متابعة ملف مناطق الظل بعدة مناطق ببلديات 
ال�ّسريعة، العقلة،  الّدير، بئر الّذهب، بئر مقّدم،  الوالية على غرار املاء االأبي�ص، العوينات، بوحلاف 
12 كلها منطقة ظل، اأين اأمر يف ال�سروع يف تنفيذ حلول فورية وا�ستعجالية مثل فك  اأكد اأن الوالية 
ال�سحية، حيث مت اح�ساء  ال�سرب، وتوفري اخلدمة  التدعيم مبياه  والغاز،  بالكهرباء  الربط  العزلة، 

تب�سة. والية  بلديات  اإقليم  عرب  ظل  منطقة   452

�سكان العمارات املحاذية 
للحي االداري مبدينة 
باتنة والتي تفوح منها 

رائحة العفن و�سلت بهم 
درجة ال�سعور بالتهمي�ص 

الن يعلقوا الفتات 
يفرت�ص ان تكون مرئية 

من طرف امل�سوؤولني 
طاملا اأنها مرئية ل�ساكنة 

باتنة، فمتى �ستتم 
اال�ستجابة ل�سكان هذه 
العمارات ويتم تنظيف 
احلي او اعادة ا�سكانهم 

يف م�ساكن الئقة قبل 
ان تنهار بهم او يقتلهم 

التلوث بها؟

�أم�ض  و�ل�شكان،  �ل�شحة  �شجلت وز�رة 
�لعدد  يف  طفيفا  ت��ر�ج��ع��ا  �الأح����د، 
كورونا  بفريو�ض  لالإ�شابات  �ليومي 

خالل 24 �شاعة �ملا�شية.
�لتي  �ل��ي��وم��ي��ة  �حل�شيلة  وح�����ش��ب 
تقدمها �للجنة �لعلمية لر�شد ومتابعة 
تف�شي فريو�ض كورونا يف �جلز�ئر، فقد 
 24 خ��الل  �إ�شابة   293 ت�شجيل  مت 
�الإجمايل  �لعدد  بذلك  لريتفع  �شا، 
ت�شجيل  مت  كما  حالة.   46364 �إىل 
�ملا�شية،  �شاعة  �ل�24  7 وفيات خالل 

لريتفع �الإجمايل �إىل 1556 وفاة.
حالة   264 ت�شجيل  مت  �ملقابل،  يف 
�إىل  �الإجمايل  لريتفع  جديدة،  �شفاء 
مري�ض   44 يتو�جد  بينما   ،32745

د�خل م�شلحة �لعناية �ملركزة.

جديدة  اإ�سابة   293
بفريو�ض كورونا

ق. و

بعد امل�سادقة عليه من قبل جمل�ش الوزراء..  

الرئي�ش تبون يهنئ املنتخب الوطني الع�سكري العائد من رو�سيا

يف حديث له مع جملة اجلي�ش، بوقادوم

م�ست�سار الرئي�ش نزيه برم�سان:
اجلزائر ت�سجل اأدنى ح�سيلة منذ 27 جوان..

�شليمان  �لوطني،  �ل�شعبي  �ملجل�ض  رئي�ض  تر�أ�ض 
�شنني، م�شاء �أم�ض، �جتماعا ملكتب �ملجل�ض من �أجل 
�لقانونية.  �للجنة  على  �لد�شتور  م�شروع  �إحالة 
بعد �مل�شادقة عليه من قبل جمل�ض �لوزر�ء، ليتم 
ملناق�شته  �لقانونية  �للجنة  �إىل  بعدها  �إحالته 
و�إعد�د �لتقرير �لتمهيدي للوثيقة قبل �مل�شادقة 
�ليومني  خ���الل  �ملجل�ض  ن���و�ب  ق��ب��ل  م��ن  عليها 

�لقادمني.
من  �ل�شعب  نو�ب  على  �شيعر�ض  مناق�شته  وبعد 
�الأربعاء  �أق�شاه  �أج��ل  يف  عليه  �لت�شويت  �أج��ل 
�أجل  من  �الأمة  جمل�ض  �إىل  بعدها  ليحول  �ملقبل، 
�لهيئة  �جلمهورية  رئي�ض  لي�شتدعي  مناق�شته  
�لناخبة نهاية �الأ�شبوع �لقادم لال�شتفتاء �ل�شعبي 

�ملقرر يوم 1 نوفمرب.
و�شادق جمل�ض �لوزر�ء، �أم�ض �الأحد، على م�شروع 
�خلرب�ء  جلنة  �أع��دت��ه  �ل��ذي  �جلديد  �لد�شتور 

�شكلها رئي�ض �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون،  �لتي 
على  بناء  �مل�شودة  بتعديل  وقامت  �ل�شنة،  مطلع 
�الأحز�ب  مع  �جلمهورية  رئي�ض  فتحها  ��شت�شار�ت 

و�جلمعيات و�ل�شخ�شيات �لوطنية.
وينتظر �أن يعرب م�شروع �لد�شتور غرفتي �لربملان  
�لتي  �ل�شابقة  �لتجارب  �الأ�شلية يف ظل  بن�شخته 
�إدر�ج  دون   �مل�شاريع  على  �ل��ن��و�ب  فيها  ���ش��ادق 
تعديالت لعل �أهمها  م�شروعي قانون �النتخابات 
 ،2019 �شنة  لالنتخابات  �لوطنية  و�ل�شلطة 
باالإ�شافة �إىل حر�ض رئي�ض �جلمهورية للحفاظ 
�ل�شيا�شية  للم�شاور�ت  �ملن�شوب  �مل�����ش��روع  على 
�شرعيتهم  يف  �ملطعون  للنو�ب  مل�شة  �أي  وتفادي 
خ�شو�شا بعد �لت�شريحات �الأخرية لنائب �الأفالن 
بيع  ممار�شات  فيها  ف�شح  �لتي  طليبة  �لدين  بهاء 

قو�ئم حزب �الأغلبية يف ت�شريعيات 2017.

�إي��د�ب��ري،  �أح��م��د  ب��االأه��ق��ار،  �لعقال  �أم��ني  دع��ا 
��شتفتاء م�شروع  �مل�شاركة بقوة يف  �إىل  �ملو�طنني 
نوفمرب  من  �لفاحت  يف  �إج���ر�ءه  �ملزمع  �لد�شتور 

�ملقبل.
�مل�شاركة  �أن  ل��ه،  بيان  يف  �لعقال  �أم��ني  و�أو���ش��ح 
من  �لبلد  �شتحمي  �ل�شعبي  �ال�شتفتاء  يف  بقوة 
�إىل  باجلز�ئر  باالنتقال  و�شت�شاهم  �ملخاطر  كل 
�ال�شتقر�ر  ي�شودها  جديدة  تاريخية  مرحلة 
و�لرقي و�لتقدم، ليكون بذلك حتديا ي�شاف �إىل 
�لتاريخ.  عرب  �جلز�ئر  �ل�شعب  حتديات  جملة 

�شيذكرها  �جل��ن��وب  منطقة  �أن  �إي��د�ب��ري  وذك��ر 
�لتاريخ بحروف من ذهب ب�شبب موقفها �لبا�شل من 
�ملنطقة  �شتكون هذه  و  �لوطن،  كل ق�شية تخ�ض 

لبنة �أ�شا�شية يف بناء �جلز�ئر �جلديدة.
م�شاء  �شادق  �لوزر�ء  جمل�ض  �أن  �الإ�شارة  وجتدر 
جلنة  �أعدته  �ل��ذي  �لد�شتور  م�شروع  على  �أم�ض 
فتحها  مناق�شات  بعد  مر�جعته  ومت  �خل���رب�ء 
و�جلمعيات  �الأح����ز�ب  م��ع  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�ض 
�مل�شروع  �إح��ال��ة  وينتظر  وطنية،  و�شخ�شيات 

للربملان للم�شادقة عليه خالل �الأ�شبوع �جلاري.

تاأجيل  �الأحد،  �أم�ض  قرر جمل�ض ق�شاء �جلز�ئر 
ق�شية رجل �الأعمال علي حد�د ووزر�ء وم�شوؤولني 
�شالل  غ���ر�ر  على  �ملتابعني  �ل��دول��ة  يف  �شابقني 

و�أويحي يف ق�شايا ف�شاد �إىل غاية 20 �شبتمرب.
وجاء قر�ر جمل�ض �لق�شاء، بناء على طلب هيئة 
�ملخ�ش�شة  �ال�شتئناف  جل�شة  بتاأجيل  �ل��دف��اع 

للق�شية.
و�أد�ن������ت حم��ك��م��ة ���ش��ي��دي �أحم��م��د ب��اجل��ز�ئ��ر 
�لعا�شمة، جويلية �ملن�شرم علي حد�د ب� 18 �شنة 
�شجنا نافذ� و12 �شنة حب�شا نافذ� �شد �لوزيرين 

�ملالك  وعبد  �أويحيى  �أحمد  �ل�شابقني،  �الأول��ني 
�شالل.

�ال�شبقني  �لوزيرين  من  كل  �لتهم  بنف�ض  وتوبع 
�حلكم  مت  حيث  يو�شفي  ويو�شف  ب��دة  حمجوب 
عليهما ب�شنيتني حب�شا نافذ� وغر�مة مالية قدرها 
نافذ�  �شجنا  �شنو�ت  و3  منهما  لكل  دج  �ألف   500
�شد �لوزير �الأ�شبق عبد �لغني زعالن وب�20 عاما 
�شجنا نافذ� وغيابيا يف حق وزير �ل�شناعة �الأ�شبق 
عبد �ل�شالم بو�شو�رب وغر�مة مالية مبليون دج مع 

�إ�شد�ر �أمر دويل بالقب�ض عليه.

باحلركة  �ملكلف  �جلمهورية  رئي�ض  م�شت�شار  �أك��د 
�جل��م��ع��وي��ة و�جل��ال��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة ب���اخل���ارج، نزيه 
برم�شان يوم �ل�شبت بعني �لدفلى، �أن �ملجتمع �ملدين 
ملوؤ�ش�شات  مناف�شا  ميثل  ''ال  �جلديدة  �جلز�ئر  يف 
م�شلحة  يف  لها  مكمال  يكون  �أن  يجب  ب��ل  �ل��دول��ة 

�لبالد''.
للمجتمع  �لت�شامنية  �لهبة  �إىل  برم�شان  و�أ���ش��ار 
�ملدين خالل جائحة كوفيد-19، ال �شيما يف �شناعة 
�أقنعة �حلماية وتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية على �ل�شكان 
�ملناطق  م�شتوى  على  �ل�شحي  باحلجر  �ملتاأثرين 

�ملعزولة يف �لبالد.
�أن  ''�جلز�ئر �جلديدة يجب  �أن  �شدد على  وبعدما 
ُتبنى على عقليات جديدة''، دعا �حلركة �جلمعوية 

�أن  �إىل  م�شري�  �ملن�شود،  �لتغيري  يف  مهامها  �أد�ء  �إىل 
تعطي  �لد�شتور  تعديل  مل�شروع  �لنهائية  ''�لن�شخة 
للمجتمع �ملدين مكانة �أ�شا�شية بالنظر للدور �ملنتظر 

منه''.
و�عترب برم�شان �أنه من �ل�شروري �إ�شر�ك �حلركة 
خلق  يف  حتى  ''ب��ل  �لتنمية  جم��ال  يف  �جلمعوية 
م�شتقبل  �أن  �إىل  م�شري�  �ل�شغل''،  ومنا�شب  �ل��روة 
درجة  على  ف�شاعد�  �الآن  من  يتوقف  �جلمعيات 

فعاليتها وجدوى �مل�شاريع �لتي تد�فع عليها.
نق�ض  ب�شاأن  �لتذمر  م��ن  ''ب���دال  برم�شان  وق���ال 
�ل�شلطات  ط��رف  م��ن  �ملمنوحة  �مل��ال��ي��ة  �ل��و���ش��ائ��ل 
دور�  تلعب  �أن  �جلمعيات  لبع�ض  ميكن  �لعمومية، 

كبري� يف �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية''.

�ملوؤ�ش�شة  ح��ال  ل�شان  �فتتاحية  و�أ���ش��ارت 
�الجتماعي  �لدخول  �أن  على  �لع�شكرية، 
للحياة  للعودة  بال�شعي  يتميز  �ل�شنة  لهذه 
�لعادية وجتاوز تبعات جائحة كورونا، وكذ� 
�لعمل على جت�شيد طموح �ل�شعب �جلز�ئري 
وطني  كم�شروع  جديدة  جز�ئر  �إقامة  يف 

طموح، ولي�ض جمرد �شعار فارغ �مل�شامني.
�لتغيري  ق��ط��ار  �أن  �الف��ت��ت��اح��ي��ة  و�أك����دت 
�ل�شعب  به  طالب  �ل��ذي  و�جل��ذري  �ل�شامل 
طريقه  ي�شق  بالفعل،  �نطلق  قد  �جلز�ئري 

بخطو�ت ثابتة رغم �لعر�قيل.
�لتغيري  مالمح  �أوىل  �أن  �إىل  بعدها  لت�شري 
وجود  خ��الل  م��ن  د�خليا  �الأف���ق،  يف  ت��ل��وح 
�إر�دة �شلبة الإعطاء دفعة حقيقية للتنمية 
وخارجيا  �لظل،  مناطق  يف  �شيما  �لوطنية 

�الإقليمي  ل���دوره���ا  �جل���ز�ئ���ر  ب��ا���ش��ت��ع��ادة 
و�لدويل.

�لق�شاء  �أن  على  �الفتتاحية  �شددت  كما 
20 �شنة يتطلب ت�شافر �جلهود  على تركة 
لد�خلية،   � �جلبهة  لتقوية  �ل�شفوف  ور�ض 
''معركة  بالقول  تبون  �لرئي�ض  �أكد  مثلما 
وال  و�أدو�ت��ه��ا،  منطقها  لها  �جل��ذري  �لتغيري 

منا�ض من خو�شها مهما كان �لثمن''.
لتحقيق  �شبيل  ''ال  �أنه  �لرئي�ض  و�شح  كما 
ت�شاركية جتمع  بالتم�شك مبقاربة  �إال  ذلك 
�ل�شادقة  و�لرغبة  و�لو�قعية  �لطموح  بني 
ل��الب��ت��ع��اد عن  �ل��ت��دري��ج��ي،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
�نطالقة  و�إعطاء  �لبليد،  �ملا�شي  ممار�شات 
جديدة للبلد تعيد ثقة �ملو�طن بنف�شه ويف 

موؤ�ش�شاته ووطنه

قطار التغيري ال�سامل واجلذري
 يف اجلزائر انطلق فعال

م�سروع الد�ستور يف الربملان 

اأمني العقال بالهقار يدعو للم�ساركة
 بقوة يف ا�ستفتاء الد�ستور

تاأجيل ق�سية علي حداد 
اإىل غاية 20 �سبتمرب

هناأ رئي�ض �جلمهورية، �ل�شيد عبد �ملجيد تبون، 
�لذي  �لع�شكري  �لوطني  �ملنتخب  �الأح��د،  �أم�ض 
لالألعاب  �ل�شاد�شة  �لطبعة  فعاليات  يف  �شارك 
و5  �أوت   23 بني  جرت  �لتي  �لدولية  �لع�شكرية 

�شبتمرب مبدينة بي�شكوف برو�شيا.
يف  �لر�شمي  ح�شابه  على  تبون  �لرئي�ض  وكتب 
"�أحر �لتهاين  موقع �لتو��شل �الجتماعي تويرت 
�فتكا  على  �ملغاوير،  �الأ�شاو�ض  �أيها  و�لت�شجيعات 
كم �ملر�كز �ملتقدمة عن جد�رة و��شتحقاق يف كل 
برو�شيا،  �لدولية  �لع�شكرية  �الألعاب  تخ�ش�شات 
قدر�تكم  ���ش��دة  على  �أخ���رى  م��رة  برهنتم  �إذ 
�لعامل".  �لعايل بني جيو�ض  وتكوينكم  �لقتالية 
و�أ�شاف �لرئي�ض تبون قائال "دمتم ذخر� لوطننا 
�لتحرير  جي�ض  �شليل  �الأب���ي،  وجي�شنا  �ملفدى 

لوطني''.
�أر���ض  �إىل  �لع�شكري  �لوطني  �ملنتخب  وع��اد 
�لطبعة  يف  م�شاركته  بعد  �ل�شبت،  يوم  �لوطن، 
حمققا  �لدولية،  �لع�شكرية  لالألعاب  �ل�شاد�شة 
على  �لثالثة  م�شاركته  بعد  م�شجعة،  نتائج 

�لتو�يل.
�لدولية،  �لريا�شية  �لتظاهرة  ه��ذه  وخ��الل 
تخ�ش�شني،  يف  �لع�شكري  �لوطني  �لفريق  �شارك 
و"�ل�شديق  جو�"  �ملحمولة  "�لف�شيلة  وهما 
�لويف''. ويف �لتخ�ش�ض �الأول حت�شل فريق قيادة 
�لقو�ت �لربية على �ملرتبة �لر�بعة ح�شب �لفرق، 

كما نال جائزة "�لفريق �ملتحد" وجائزة �أح�شن 
باالإ�شافة   ،"7-RPG"ل�شو�ريخ� بقاذف  ر�مي 
�إىل و�شام وز�رة �لدفاع �لوطني لفدر�لية رو�شيا 
�لع�شكرية  �الألعاب  تطوير  يف  م�شاهمته  نظري 

�لدولية.
قيادة  فريق  فتح�شل  �لثاين  �لتخ�ش�ض  يف  �أما 
ح�شب  �لثالثة  �ملرتبة  على  �لوطني  �ل���درك 
م�شابقة  يف  فريق  �أح�شن  جائزة  وك��ذ�  �لفرق 
�ل�شينو تقني و�ملرتبة �لثانية يف م�شابقة �ل�شيد 
باالإ�شافة  �الأبطال،  �شباق  يف  �لثالثة  و�ملرتبة 

�إىل جائزة �أح�شن حكم يف �لدورة.

الرئي�س تبون يوجه ر�شالة ملرت�شحي
 ''البـاك'' و ''البيـام''

وجه رئي�ض �جلمهورية عبد �ملجيد تبون ر�شالة 
و�ملتو�شط،  �لبكالوريا  المتحانات  للمرت�شحني 

ومتنى �لنجاح للمقبلني على �المتحان.
وطالب �لرئي�ض تبون يف من�شور له على �شفحته 
�لر�شمية يف فاي�شبوك من �ملقبلني على �متحانات 
�إج���ر�ء�ت  �ح���رت�م  يف  �لعزمية  �ل�شنة  نهاية 

�لوقاية من �أجل ظروف �شحية مو�تية.
�لرتبويني  �ملوؤطرين  �جلمهورية  رئي�ض  و�شكر 
وفقكم  �مل�شريية.  �الإمتحانات  الإجناح  �ملجندين 

�هلل و�شّدد خطاكم.

قال وزير �خلارجية، �شربي بوقادوم �أن �ل�شيا�شة 
�خلارجية للجز�ئر ترتكز على ثالثية “�ل�شيادة 
عن  بالدفاع  لها  ت�شمح  �لتي  و�لتنمية”  و�الأم��ن 
�لوطني  �الم��ن  على  و�حل��ف��اظ  �لعليا  م�شاحلها 
�المثل  و�ال�شتغالل  �ل�شيادي  �لقر�ر  و��شتقالل 

لفر�ض �ل�شر�كة.
و�عترب بوقادوم يف حديث له مع جملة �جلي�ض، 
�ال�شتقر�ر  �ن  �شبتمرب،  ل�شهر  �الخ��ري  عددها  يف 
�لذي  �المني  و�ال�شتقر�ر  �ملوؤ�ش�شاتي  �ل�شيا�شي 

للجي�ض  �جلبارة  �ملجهود�ت  بف�شل  بالدنا  تعرفه 
ي�شكالن  �المن  م�شالح  وخمتلف  �ل�شعبي  �لوطني 
عاملني ��شا�شيني لهما وقعهما �اليجابي على �الد�ء 
�لدبلوما�شي وعلى �شور �جلز�ئر ومو�قفها �ملبد�أية 
و�شوتها �لذي ��شحى م�شموعا يف خمتلف �ملحافل 

و�القطار.
�المني  �لو�شع  ه�شا�ض  �ن  �ىل  �ملتحدث  و����ش��ار 
علينا  يفر�ض  �ل�شاحل  ومنطقة  �جل��و�ر  دول  يف 

م�شاعفة �جلهود من �جل �شو �المن �لوطني.

تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ض  �أك��د 
هي  �النتخابية  �ل��وع��ود  �أن  �الأح���د،  �أم�����ض 
وفق  �مل��ي��د�ن  يف  جت�شد  ���ش��ادق��ة  �ل��ت��ز�م��ات 
حمددة  ورزنامة  و��شحة  ��شرت�تيجية  روؤية 
عن  و�البتعاد  بالو�قعية  �لتحلي  ت�شتدعي 
على  و�ل�شكليات  �جل��زئ��ي��ات  يف  �الن��غ��م��ا���ض 
�لعالقة  ذ�ت  �جل��وه��ري��ة  �الأم����ور  ح�����ش��اب 

باالأ�ش�ض �لد�ئمة للدولة.
مت  �لتي  �لد�شتور  تعديل  م�شروع  �أن  وق��ال 
�ل���وزر�ء،  جمل�ض  قبل  م��ن  عليه  �مل�شادقة 
�لع�شرية  �لدولة  بناء  متطلبات  مع  ين�شجم 
�مل��ب��ارك  �ل�شعبي  �حل����ر�ك  م��ط��ال��ب  وي��ل��ب��ي 

�الأ�شيل.
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الرئي�ض تبون: ''الد�ستور اجلديد يلبي مطالب احلراك ال�سعبي''

برهنتم على �سّدة قدراتكم القتالية وتكوينكم العايل بني جيو�ض العامل

اإ�سراك احلركة اجلمعوية يف خلق 
الرثوة ومنا�سب ال�سغل

ال�سيا�سة اخلارجية للجزائر ترتكز على ثالثية ''ال�سيادة والأمن والتنمية''

اأكدت افتتاحية عدد �شهر �شبتمرب من جملة اجلي�س، والذي �شدر اأم�س الأحد، على اأن قطار 
التغيري ال�شامل واجلذري يف اجلزائر قد انطلق بالفعل.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

افتتاحية جملة اجلي�ش

�سنني يجتمع بروؤ�ساء الكتل الربملانية..

جمل�ش ق�ساء العا�سمة.. 

ق. و



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.

ف. قف. ق

ن. م

�شفيقة.�ض

�شميحة. ع

تتوا�سل معاناة �سكان دائرة عني التوتة 
بباتنة، مع التلوث اجلوي يف ظل ما تنفثه 
وهو  �ــســنــوات،  منذ  �سموم  مــن  املــحــاجــر 
الكابو�ص الذي بات يوؤرق املواطنني ب�سبب 
اجلو   يف  املنت�سر  للغبار  الهائلة  الكمية 
واملنبعث من  املحاجر املتاخمة للمدينة، 
يف  وت�سبب  بال�سكان  كبرية  اأ�سرار  ملحقا 
معاناة  و�ساعف  واملحيط  البيئة  تلويث 
وااللتهاب  والــربــو  احل�سا�سية  مر�سى 
كما  الهوائية،  ال�سعب  والتهاب  الرئوي 
ــهــواء على �سحة  ال ــدين جـــودة  ت تــاأثــر 
على  واالأطــفــال  ــل  ــوام واحل ال�سن  كــبــار 
ي�ساهم  اأن  املحتمل  ومن  اخل�سو�ص  وجه 
ب�سكل كبري يف تزايد عدد حاالت الوالدة 

املبكرة موت االأجنة م�ستقبال.  
ورغم وجود معايري حتدد ن�ساط املحاجر 
اآليات خا�سة حتول دون  ووجوب اعتماد 
تلويث اجلو اإال اأن معظم املحاجر تتجاوز 
ال�سرر  متجاهلة  بها  املعمول  القوانني 
احليوانية  بالرثوة  تلحقه  الذي  الفادح 
ما  وهــذا  وال�سكان،  والبيئة  والزراعية 
يف  يحتجون  املنطقة  هــذه  قاطني  جعل 
املزري  الو�سع  هــذا  على  عــدة  منا�سبات 
�سنوات يف ظل تعنت  يعي�سونه منذ  الذي 

اجلهات  تدخل  وعــدم  املحاجر  اأ�سحاب 
الو�سية. 

الــرابــط  الــطــريــق  م�ستعملوا  ويــوؤكــد 
�سائقو  خا�سة  وباتنة  التوتة  عني  بني 
املركبات اأنهم واجهوا عديد املرات خطر 
وال�ساحنات  املركبات  خروج  ب�سبب  املوت 
عن  ناهيك  ع�سوائي،  ب�سكل  املحاجر  من 
التفجري  عمليات  عن  الناجمة  االأخطار 
يف املحاجر والتي ينتج عنها عدم و�سوح 
االأحيان  من  كثري  يف  وانعدامها  الروؤية 
مــروريــة  ـــازر  جم يف  ذلـــك  يت�سبب  وقـــد 
عني  �سكان  يوؤكد  كما  ـــالأرواح،  ل واإزهـــاق 
التوتة اأن مناخ املدينة تاأثر �سلبا من هذا 
التلوث ال �سيما خالل ف�سل ال�سيف الذي 
اأ�سبحت درجات احلرارة فيه تتجاوز 44 

درجة مئوية حتت الظـل.
املواطنني  حفيظة  الو�سع  هــذا  واأثـــار 
ــرتاث  اك ــدم  ع ب�سدة  ا�ستنكروا  الــذيــن 
اجلهات الو�سية باخلطر املحدق بال�سكان 
العدد  هــذا  باإن�ساء  وال�سماح  واملحيط  
طول  على  املتواجدة  املحاجر  من  الكبري 
الطريق الرابط بني مدينتي عني التوتة 
وباتنة دون اأن اكرتاث بالعواقب، لت�سبح 
م�سنع  خملفات  بني  حم�سورة  مدينتهم 

و�سموم  اجلنوبية  اجلهة  من  اال�سمنت 
غبار املحاجر من اجلهة ال�سمالية.

العاجل  بالتدخل  ال�سكان  ويــطــالــب   
جذري  حل  واإيــجــاد  املخت�سة  لل�سلطات 
نتيجة  املدينة  اإليه  اآلــت  الــذي  للو�سع 
وغري  �سنوات  منذ  غزاها  الــذي  التلوث 
�سحية  مــ�ــســاكــل  يف  وتــ�ــســبــب  مــالحمــهــا 

لقاطنيها ودمر بيئتها وحميطها.

 50 ح�سة  حـــول  اجلـــدل  يــتــوا�ــســل 
املعذر  ببلدية  مدعم  ترقوي  م�سكن 
ا�ستياء من قبل طالبي  بباتنة، و�سط 
ــداع  ــاإي ب ــوا  ــام ق ــن  مم ال�سيغة  هـــذه 
عامني  مـــرور  بعد  خا�سة  ملفاتهم، 

كاملني على العملية.
يــاإيــداع  قــامــوا  م�ستكون  وا�ستنكر 
�سكن،  من  االإ�ستفادة  ق�سد  ملفاتهم 
ــــذي ِيــخــيــم عــلــى هــذا  الــغــمــو�ــص ال
اأي  غــيــاب  ظــل  يف  خا�سة  املــ�ــســروع، 
ــروع مــن قبل  ــس ــ� تــو�ــســيــحــات عــن امل
اأنهم  م�سيفني  الــوالئــيــة،  ال�سلطات 
فال  كــبــري،  مـــاأزق  يف  اأنف�سهم  وجـــدوا 
ال�سيغة  هذه  مع  ات�سحت  و�سعيتهم 
وال هم تقدموا مبلفات اال�ستفادة من 
�سيغ اأخرى، وبني هذا وذاك تتوا�سل 
يف  اخلانقة  ال�سكن  اأزمة  مع  معاناتهم 
م�سيفني  الكراء،  تكاليف  اإرتفاع  ظل 
املجل�ص  م�سوؤويل  اأن  ال�ساأن  ذات  يف 
لل�سوؤولني  يوجهونهم  البلدي  ال�سعبي 
يتحججون  واالأخـــرييـــن  ــرة  ــدائ ــال ب
بني  تائهني  ليبقوا   املعلومة،  بغياب 

البلدية والدائرة.
العديد  اأن  ال�سياق نف�سه  واأ�سافوا يف 

من املواطنني تقدموا ب�سكاوى عديدة 
االأ�سباب  معرفة  ق�سد  للم�سوؤولني 
احلقيقية وراء هذا التكتم عن كل ما 
يخ�ص ح�سة 50 م�سكن ترقوي مدعم 
معلومة  على  يح�سلوا  مل  اأنــهــم  اإال 
احلقيقي  االأمل  مبثابة  تكون  واحدة 

لهم.
ببلدية  م�سوؤول  م�سدر  جهته  ومــن 
من  املئات  اإ�ستالم  مت  اأنــه  اأكــد  املعذر، 
ملفات املواطنني الراغبني يف احل�سول 

على �سكن من ح�سة 50 م�سكن ترقوي 
ــدر عــددهــم بـ800  ـــذي ق مــدعــم وال
امل�سوؤولني  و�ــســع  الـــذي  االأمـــر  مــلــف، 
حرية  يف  امل�سروع  هذا  على  والقائمني 
من اأمرهم �سيما واأن معظمهم يعي�سون 
اأزمــة  ظل  يف  املــزريــة  الــظــروف  نف�ص 
ــتــي تــ�ــســد بــخــنــاقــهــا على  الــ�ــســكــن ال
ت�ستمر  لن  االأمور  اأن  م�سيفا  املواطن، 
على حالها بل هناك م�ستجدات حول 

هذه احل�سة يف اأقرب االآجال.

�صابقا  �لتي خلفتها  �لهامدة  �لنفايات  بقايا  من  باتنة،  بوالية  �ل�صمرة  بلدية  �أحياء  �صكان  يعاين 
عملية هدم �ل�صكنات �له�صة، ما �أثار �أمر ذلك ��صتياء �ملو�طنني حيال هذ� �لو�صع �لذي مل حترك 

له �جلهات �مل�صوؤولة �صاكنا.

الفرق  خمتلف  اأن  امل�سدر،  ذات  وح�سب 
مركز   57 تــاأمــني  على  �ستعمل  االأمــنــيــة 
اأمن  اإخت�سا�ص  اإقليم  عرب  موزعة  امتحان 
و36  باتنة  مبدينة  مركز   21 الــواليــة، 
مركز باأمن الدوائر الع�سرين التابعني الأمن 
الوالية واملقرات االأخرى املعنية بالعملية، 
اخلارجي  املحيط  تاأمني  اأي�سا  �سيتم  فيما 
مواكبة  �ــســمــان  مــع  االمــتــحــانــات  ملــراكــز 

االمتحان  موا�سيع  نقل  عملية  وتــاأمــني 
ـــرود االأجـــوبـــة اىل  وعــمــلــيــات اإعــــادة ط
مراكز التجميع، كما �ستكون هناك مرافقة 
والتدابري  االإحرتازية  االإجــراءات  لكافة 
الوقائية املعتمدة من قبل مديرية الرتبية 
ظل  يف  االمتحانات  هذه  الإجناح  بالوالية 

الظروف ال�سحية االإ�ستثنائية.
عند  تتوقف  لــن  االأمــنــيــة  ـــــراءات  االإج

هناك  �سيكون  حيث  فح�سب،  احلــد  هــذا 
بدوريات  االأمنية  للت�سكيالت  تعزيز  اأي�سا 
خا�سة  ال�سرطة  لعنا�سر  وراجلة  متنقلة 
ت�سهد  التي  االإمتحانات  اإجــراء  اأوقــات  مع 
�سمان  على  تعمل  ن�سطة  مرورية  حركية 
الطرق  طــول  على  املــروريــة  االن�سيابية 
املدار�ص  اىل  املوؤدية  وامل�سارات  الرئي�سية 

ومراكز االمتحانات.

�لتقنية  و�لو�صائل  �لتجهيز�ت  بكافة  مدعومني  �لرتب،  خمتلف  من  �صرطي   2037 ت�صخري  عن  باتنــة،  والية  �أمن  م�صالح  ك�صفت 
�ل�صرورية لل�صهر على �صمان تاأمني �صري �متحان �صهادة �لتعليم �ملتو�صط �لذي ينطلق �ليوم 

 2037 �شرطي لتاأمني امتحانات "البيـام" بباتنة

غبار املحاجر يخنق �شكان دائرة عني التوتة بباتنة

الغمو�س يلف ملف ال�شكن الرتقوي املدعم 

موزعني على 57 مركز

مت�ضببا يف اأمرا�ض تنف�ضية وتلويث البيئة

ُمواطنون باملعذر يطالبون باإماطة اللثام عنه بعد عامني من ايداع ملفاتهم

و�ضط غياب لل�ضلطات املحلية 
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التي  العملية  بــاأن  مواطنون  واأفــاد 
وحي  ال�سعري  دوار  حي  من  كل  م�ست 
اخلم�ص  يقارب  ما  منذ  الكدية  �سفح 
خطراحقيقيا  ت�سكل  باتت  �سنوات 
ــجــاورة،  امل ــاء  ــي االأح �سكان  يــداهــم 
البقايا  اإليهم  بالن�سبة  اأ�سحت  حيث 
م�سدرا  الهدم  اأ�سغال  عن  الناجتة 
الإنت�سار الزواحف املحلوظ باالإ�سافة 
اإىل ذلك تخوف املواطنون من حدوث 
كارثة بيئة جراء ا�ستفحال الو�سع، 
كما �ساهم هو االآخر يف ت�سويه املنظر 

اجلمايل للمدينة.
ا�سغال  لبقايا  الــهــامــدة  النفايات 
لدى  �ــســوداء  نقطة  �سكلت  ــهــدم  ال
اجربهم  الذي  االأمر  املواطنني،وهو 
ــداءاتــهــم  ـــع ن ــد املـــــرات رف ــدي يف ع

ــل  اأج ــن  م املــحــلــيــة  الــ�ــســلــطــات  اإىل 
كل  اأن  غري  منهم،  وتخلي�سهم  رفعها 

حماوالتهم باءت بالف�سل.
حترك   عدم  على  املعنيون  وت�ساءل 
على  وذلــك  الو�سع  حيال  امل�سئولني 
رغم من اإ�سداء وايل باتنة تعليمات 
يف  بالنظر  البلدي  ال�سعبي  للمجل�ص 

االأمر.
االأحياء  �سكان  يتخطبه  ما  ــام  واأم
املت�سررة من بقايا النفايات الهامدة 
ال�سلطات  اإىل  مطلبهم  هوؤالء  يوجه 
ب�سرورة  املعنية  واجلــهــات  املحلية 
التحرك العاجل وتخلي�سهم من هذه 
املعاناة، مبا يف ذلك ا�ستغالل االأرا�سي 
يف اإجناز مرافق عمومية يفتقر اإليها 

مواطنو البلدية.

خملفات عملية هدم ال�شكنات اله�شة  
تهدد �شكان ال�شمرة

حفيظة. ب



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.

ف. قف. ق

معاوية. �ض

�سطيـــف

�صجلت والية خن�صلة يف قطب �حلبوب باملنطقة �جلنوبية �صحر�ء �لنمام�صة �نتعا�صا كبري�، �أهل بلدية بابار الأن حتتل �ملرتبة �الأوىل 
وطنيا يف هذ� �ملجال وذلك للمو�صم �لر�بع على �لتو�يل.

معاوية. �ض

خن�ســـــلة

وبلغت كمية انتاج احلبوب باملنطقة 
الف قنطار   800 اجلنوبية وحدها 
وذلك بف�سل برامج الدعم الفالحي 
بهذه  للنهو�ص  الدولة  و�سعته  الذي 
الفالحني  ــود  ــه ج وكــــذا  الــ�ــســعــبــة 
التي  العوائق  خمتلف  من  بالرغم 
راأ�سها جائحة كورونا  واجهتهم على 
امل�سالح  عــنــه  كــ�ــســفــت  مـــا  حــ�ــســب 

الفالحية لوالية خن�سلة.

اأن  على  امل�سالح  ذات  اأكـــدت  كما 
كانت  املــو�ــســم  هـــذا  االإنـــتـــاج  كمية 
و700  مليون   1 فاقت  والتي  كبرية 
 419 مــن  ـــرث  اأك منها  قــنــطــار  الـــف 
وت�سويقه  حتويله  مت  قنطار  الــف 
اجلافة،  والبقول  احلبوب  لتعاونية 
امل�سقية  امل�ساحات  اأن  اإىل  واأ�سارت 
انتعا�ص  تعرف  اجلنوبية  باملنطقة 
دخول  مــع  خا�سة  �سنة  بعد  �سنة 

للعام  االإنتاج  يف  كو�سيدار  موؤ�س�سة 
�سجلت  الــتــي  الــتــوايل  على  الــثــاين 
من  قنطار  اآالف   8 مــن  اأزيـــد  انــتــاح 
الكمية  يف  ارتفاع  م�سجلة  احلبوب 
اأنتجت  التي  االول  بالعام  مقارنة 
اأكدت  حني  يف  قنطار،  اآالف   5 فيه 
على اأن والية خن�سلة تت�سدر كميات 
فاق  باإنتاج  الفريك  مادة  يف  االإنتاج 

قنطار. الف   100

يعي�ص �سكان حي 20 �سكن بعا�سمة 
حي  من  بالقرب  خن�سلة  الــواليــة 
جراء  كبرية  معاناة  رداح  مو�سى 
العي�ص  �ــســروريــات  خمتلف  غياب 
طويلة  �سنوات  منذ  وذلــك  الكرمي 

بلغت 15 �سنة.
اأنهم  اأكــــدوا  قــاطــنــوا هــذا احلــي 
وكذا  الكهرباء  غياب  من  يعانون 
افتقار  اإىل  اإ�سافة  الطبيعي  الغاز 
ال�سرف  وجمــــاري  لــقــنــوات  احلـــي 
ــنــوات واهــــرتاء  ــس الــ�ــســحــي مــنــذ �
الطرقات التي مل ترى النور بالرغم 
من اأنهم ا�ستفادوا يف وقت �سابق من 
الرتميم دون احل�سول على  م�سروع 

اأدنى �سروريات احلياة.
ال�سلطات  من  طالبوا  احلي  �سكان 
راأ�سها  على  الوالئية  وكذا  املحلية 
التدخل  بــ�ــســرورة  ــة  ــوالي ل وايل 

معاناتهم  على  والــوقــوف  العاجل 
�سخ�سيا وتلبية مطالبهم امل�سروعة 

واإدراج م�ساريع خا�سة بربط احلي 
الرئي�سي  مطلبهم  وهو  بالكهرباء 

الطبيعي  بالغاز  احلــي  ربــط  وكــذا 
عن  يــبــعــد  ال  احلـــي  واأن  خــا�ــســة 
على  تتوفر  التي  املجاورة  االأحياء 
اإ�سافة  احليوية،  ال�سبكات  خمتلف 
وانهاء  ال�سحي  ال�سرف  اإىل قنوات 

معاناتهم مع هذه االأزمة.
ــهــم قدموا  اأن �ــســكــان احلـــي  واأكــــد 
لرئي�ص  �سابق  ــت  وق يف  �سكواهم 
دون  لكن  واحلايل  ال�سابق  البلدية 
على  تطبق  مل  وعود  و�سط  جدوى 
�سكان  معاناة  لتبقى  الواقع،  اأر�ــص 
و�سط  مــتــوا�ــســلــة  �ــســكــن   20 حــي 
المباالة امل�سوؤولني يف انتظار حترك 
جدي من طرف امل�سوؤول االأول على 
على  والــوقــوف  التنفيذي  اجلــهــاز 
واإدراج  ــي  احل ــذا  ه �سكان  مــعــانــاة 

م�ساريع تنموية ح�سب االأولوية.

وال�سكان  الــ�ــســحــة  وزارة  منحت 
على  موافقتها  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
�سرير   60 ب�سعة  م�ست�سفى  بــنــاء 
اجلــهــة  يف  بـــوعـــنـــدا�ـــص  مبــنــطــقــة 
بعد  وهذا  �سطيف  بوالية  ال�سمالية 
واالإحتجاجات  املــتــكــررة  املــطــالــب 
اأجل  مــن  املنطقة  ل�سكان  الــدوريــة 
جت�سيد هذا امل�سروع الذي ظل مبثابة 
منذ  ال�سمالية  اجلهة  ل�سكان  احللم 

�سنوات طويلة.
بقيمة  مــايل  غــالف  تخ�سي�ص  ومت 
اإجنــاز  اأجــل  من  �سنتيم  مليار   7.5
حني  يف  بامل�سروع  اخلا�سة  الدرا�سة 
بقيمة  ـــر  اأخ غـــالف  تخ�سي�ص  مت 
ت�سل اإىل 150 مليار �سنتيم من اأجل 
املوافقة  مت  حيث  واملتابعة  االإجنــاز 
الــوزارة  طرف  من  امل�سروع  هذا  على 
�سكان  يجد  �سنوات  ومــنــذ  االأوىل، 
بلديات  من  جاورها  ومــا  بوعندا�ص 

باملر�سى  التكفل  يف  جمة  �سعوبات 
اإىل  مـــرة  كــل  يف  التنقل  خـــالل  مــن 
رغم  العالج  لتلقي  بوقاعة  م�ست�سفى 

بعد امل�سافة 
اأن  اإال  ال�سحة  وزارة  موافقة  ورغم 

تبقى  ال  اأن  ياأملون  بوعندا�ص  �سكان 
كما  ورق  على  حــرب  االإجنــــاز  وعـــود 
اخلدمات  املتعددة  العيادة  مع  ح�سل 
كثرية  وعـــودا  ب�ساأنها  تلقوا  والــتــي 
حيث  االأ�ـــســـغـــال،  تنطلق  اأن  دون 

يف  االإ�سراع  يتم  اأن  يف  ال�سكان  ياأمل 
هذا  لتج�سيد  االإداريــة  االإجـــراءات 
واإنهاء  الــواقــع  اأر�ـــص  على  امل�سروع 
معاناة املر�سى يف العديد من البلديات 

ال�سمالية من الوالية. 

اإنتاج اأزيد من 800 األف قنطار من احلبوب ببابار

 انعدام اأدنى �ضروريات العي�ض منذ �ضنوات طويلة 

بعد �ضنوات من الإنتظار واملعاناة 

تلميذ  ــــف  األ  12 الـــيـــوم  يــجــتــاز 
املتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحانات 
على  موزعة  اإجــراء  مركز   47 عرب 

البواقي. اأم  بوالية  بلدية   29
االمتحانات  على  و�سي�سرف  هــذا 
اإجــــراءات  و�ــســط  ــر،  ــوؤط م  4171
احــرتم  ــالل  خ مــن  مــ�ــســددة  �سحية 
اأقرته  الــذي  ال�سحي  الربوتوكول 
اتخاذ  مــع  مــوؤخــرا،  الرتبية  وزارة 
تف�سي  ملنع  ال�سحية  التدابري  جميع 

فريو�ص "كورونا" و�سط املمتحنني.
التدابري ال�سحية املتخذة   وت�سمل 
التعليم  �ــســهــادة  امــتــحــانــات  خــالل 
املتو�سط اإجبارية ارتداء الكمامات، 

للمطهرات  الدوري  اال�ستعمال  وكذا 
املمتحنني،  ت�سرف  حتــت  وو�سعها 
اأيــن لن  مع احــرتام م�سافة االأمــان، 
20 تلميذ  يتعدى عدد املمتحنني الـ 

بالق�سم الواحد.
اأم  ــة  والي ــن  اأم م�سالح  جهته،  مــن 
اأمنيا  خمططا  �ــســطــرت  ــبــواقــي  ال
ــز االمــتــحــان  ــرك لــ�ــســمــان تــاأمــني م
االأمــن  قطاع  م�ستوى  على  املــوزعــة 
تاأمني  وكـــذا  ــة،  ــوالي ــال ب الــوطــنــي 
املحيط اخلارجي ملراكز االمتحانات، 
موا�سيع  نقل  لعملية  بــاالإ�ــســافــة 
االأجوبة  طرود  اإعــادة  و  االمتحان 

اإىل مراكز التجميع.

اإنتاج احلبوب يت�شاعف يف خن�شلة

معاناة �شكان حي 20 �شكن بخن�شلة متوا�شلة

وزارة ال�شحة توافق على اإجناز م�شت�شفى ببوعندا�س 

يجتازون  تلميذ  األف   12
امتحانات "البيام" باأم البواقي

حملياتاالثنني  27  غ�ست  2970/ 07  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 19  حمرم 051442
ينا�سد �سكان م�ستة" ك�سبارين" 
التابعة اقليميا لبلدية الهن�سري 

تومغني بدائرة عني كر�سة، 
ال�سلطات الو�سية بالتدخل 

العاجل حلماية �سكان امل�ستة من 
خطر الفي�سانات التي اأ�سحت 

تهدد املجمعات ال�سكنية القريبة 
من االأودية خا�سة خالل ف�سل 

اخلريف، خا�سة واأن امل�ستة 
حميطة بعدد من االأودية التي 

ت�سكل خطرا على حياة املقيمني 
بالقرب منها.

املجل�ص البلدي لبلدية الهن�سري 
تومغني من جهته، اأ�سار اأن 

البلدية حتوي على عدد من 
االأودية، ما ي�ستدعي اجناز 

درا�سات تقنية لتنظيفها وحماية 
املجمعات ال�سكنية، وتفادي تكرار 

�سيناريو الفي�سانات التي عرفتها 
بلدية الهن�سري تومغني خالل 

�سهر اأوت من �سنة 2019،اأين مت 
موؤخرا اإر�سال تقارير للم�سالح 
الوالئية حتوي درا�سة �ساملة 

لكيفية حماية �سكان م�ساتي 
"هن�سري  "ك�سبارين" وم�ستة 
خلبة" و"غوبال"، من خطر 

الفي�سانات الذي اأ�سحى الهاج�ص 
االأكرب اأمام �سكان امل�ساتي عند كل 

ت�ساقط غزير لالأمطار.

�شكان م�شتة 
"ك�شبارين" مهددون 

بالفي�شانات

مع ت�ضخري 7869 موؤطرا

الفروع النقابية مبديرية اخلدمات اجلامعية تلوح بالإحتجاج مبكرا

لوالية  الرتبية  مديرية  �سخرت 
نحو  الإ�ستقبال  مركز   100 �سطيف، 
�سهادة  الإمتحان  مرت�سح   27128
نهار  مــن  بــدايــة  املتو�سط  التعليم 
اليوم، فيما مت جتنيد 7869 موؤطرا 
لالإ�سراف على االإمتحانات مع توفري 
ــمــة الإجــتــيــاز  ــالئ كـــل الـــظـــروف امل
وهو  الــظــروف  اأف�سل  يف  االإمتحان 
االأمر الذي اأكده وايل �سطيف كمال 
اجلاهزية  اإىل  اأ�ــســار  والــذي  عبلة 
التعليم  �ــســهــادة  المــتــحــان  الــتــامــة 
االإمكانات  جميع  توفري  مع  املتو�سط 
والو�سائل لو�سع التالميذ يف اأريحية 
للربوتوكول  ال�سارم  التطبيق  مــع 

ال�سحي.
ويــبــلــغ عـــدد املــرت�ــســحــني مــن ذوي 
تلميذ   23 اخلا�سة  االإحــتــيــاجــات 
منهم 10 من ذوي االإعاقة احلركية 
و09 من ذوي االإعاقة الب�سرية، مع 
ملوؤ�س�سة  تابعا  مرت�سحا   60 ت�سجيل 
اإعادة الرتبية، كما مت اإح�ساء 132 

االأمازيغية  اللغة  مــادة  يف  مرت�سح 
ال�سمالية  البلديات  مــن  واأغلبهم 

للوالية.
ال�سخنة  حــمــام  دوائــــر  وحتــ�ــســي 
وملان  وعني  اأزال  وعني  باي  و�سالح 
يف اجلــهــة اجلــنــوبــيــة مــن الــواليــة 
 23 على  موزعني  مرت�سحا   6225
وملان  عني  دائرة  ففي  اإجراء،  مركز 
مت ت�سخري 8 مراكز مبجموع 2233 
اإعادة  مرت�سحا زائد مركز مبوؤ�س�سة 
الرتبية وي�سم 27 مرت�سحا، ودائرة 
عني اأزال تتواجد 7 مراكز مبجموع 
2129 مرت�سحا، اأما يف دائرة �سالح 
باي فتم ت�سخري 07 مراكز مبجموع 
حمام  دائــرة  اأما  مرت�سحا،   1346
ال�سخنة فت�سم مركز واحد مبجموع 
مديرية  وح�سب  مرت�سحا،   517
ثانويتي  تخ�سي�ص  مت  فقد  الرتبية 
وفاطمة  الفاطمي  اهلل  لدين  املعز 
ت�سحيح  عملية  الإجـــراء  الــزهــراء 

اأوراق االإمتحان. 

ملديرية  النقابية  الــفــروع  قـــررت 
التابعة  اله�ساب  اجلامعية  اخلدمات 
يف  ــول  ــدخ ال  ،02 �سطيف  جلــامــعــة 
ــة اإحــتــجــاجــايــة بـــدايـــة من  ــرك ح
االأ�سبوع القادم وهذا ب�سبب التماطل 
ــعــديــد من  ال ــل يف مــعــاجلــة  احلــا�ــس
بنتائج  املتعلقة  منها  خا�سة  الق�سايا 
الذي  الف�ساد  ق�سايا  يف  التحقيق 
ال�سنوات  خــالل  املــديــريــة  عرفته 
الفارطة ال�سيما بعد توقيف العديد 
الفارطة  االأ�سهر  خــالل  املـــدراء  من 

واإحالتهم على املحاكمة.
وح�سب البيان املوقع عليه من طرف 
الفروع النقابية فاإن املطالب متعلقة 
مبعرفة نتائج حتقيق اللجنة املر�سلة 
للخدمات  الوطني  الديوان  طرف  من 
املن�سرم  اأوت  �سهر  خــالل  اجلامعية 
وثقيلة،  مت�سعبة  وق�سايا  ملفات  يف 
كما طالبت الفروع النقابية بت�سوية 

ــنــوادي  ــكــراء ال املــخــلــفــات املــالــيــة ل
اخلدمات  جلنة  ح�ساب  يف  و�سبها 
كراء  يف  حتقيق  وفتح  االجتماعية 
دون  وجــيــزة  لفرتة  الــنــوادي  بع�ص 
وكذا  القانونية،  االإجـــراءات  اإتباع 
القوانني  اأن  رغم  ملتعاملني  عتاد  منح 

ح�سب الفروع النقابية متنع ذلك.
جملة  النقابية  الفروع  رفعت  كما 
فتح  �سرورة  راأ�سها  وعلى  املطالب  من 
الوظيفية،  ال�سكنات  منح  يف  حتقيق 
ــات  ــي ــرتق ــح ال ــت ــى ف ــل والـــتـــاأكـــيـــد ع
مل  والتي  العليا  للمنا�سب  الداخلية 
�سنوات،  منذ  املوظفني  منها  ي�ستفد 
وهذا اإىل جانب الرتقية يف الدرجات 
اللبا�ص  وتوفري  للتكوين  املجال  وفتح 
�سب  تــاأخــر  م�سكل  على  والــقــ�ــســاء 
ح�سا�ص  ملف  فتح  عن  ف�سال  االأجــور 
يخ�ص �سوء الت�سيري يف ملف اخلدمات 

االإجتماعية. 
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ت�ضرب النفط من اأنبوب OK1 بالوادي

وجاء يف �لبيان �أنه بعد �لزيارة �لتفقدية 
�لتي قام بها �ل�شيد توفيق حكار، �لرئي�ض 
و�لوفد  �شوناطر�ك  ملجمع  �لعام  �ملدير 
�ملر�فق له، �جلمعة 4 �شبتمرب 2020، �إىل 
والية  طيور  �أم  بلدية  �لبعاج،  منطقة 
من  �لنفط  ت�شرب  ح��دوث  مكان  �ل��و�دي، 
تد�بري  عدة  �تخاذ  مت   ،OK1 �الأنبوب 
�لنفط،  ت�شرب  ملعاجلة خملفات  و قر�رت 
حتقيق  �إج��ر�ء  يف  �لتد�بري  هذه  وتتمثل 
تكميلي ملعرفة و حتديد �الأ�شباب �الأخرى 
�ملمكنة لهذه �حلادثة و�إر�شال فريق متعدد 
�لتخ�ش�شات الإجر�ء ت�شخي�ض كامل على 
طول �لو�دي من �أجل حتديد مدى �الأ�شر�ر 
ح�شد  ت�شمل  كما  �لبيئة،  على  �ملحتملة 
�لتابعة  و�لفروع  �ملوؤ�ش�شة  و�شائل  جميع 
�مللوثة  �ملياه  و�شفط  المت�شا�ض  حينا  لها 
على طول �لو�دي و�ملعاجلة �لكاملة لبقع 
�أن  ميكن  و�لتي  �ل��و�دي  ط��ول  على  �ملياه 
�مللوثة  �لرتبة  نقل  وكذلك  ملوثة  تكون 
�لوحد�ت  يف  ملعاجلتها  �حل��ادث  مكان  يف 

�خلا�شة للموؤ�ش�شة، ح�شب �لبيان.
منتظمة  م��ر�ق��ب��ة  �ج����ر�ء  ت��ق��رر  ك��م��ا 
كاملة  �شنة  ملدة  �جلوفية  �ملياه  لنوعية 
عن طريق و�شائل �ملوؤ�ش�شة وت�شخري ق�شم 
هذه  �شي�شمن  �لذي  ل�شوناطر�ك  �ملخابر 
�لبيان،  ي�شيف  �لغر�ض،  ول��ه��ذ�  �ملهمة، 
�شتقوم �ملوؤ�ش�شة بحفر جمموعة من �الآبار 

�لتقييمية يف منطقة �حلادث.
�نه مت  �أخ��رى،  �شوناطر�ك، مرة  و�أك��دت 
ملعاجلة  و�الإمكانيات  �لو�شائل  كل  جتنيد 
�ل��و���ش��ع حتت  �آث����ار ه���ذه �حل��ادث��ة و�ن 

�ل�شيطرة �لكاملة، وكان جممع �شوناطر�ك 
قد ك�شف، عن وقوع ت�شربني نفطيني يوم 
 OK1 �الن��ب��وب  م�شتوى  على  �خلمي�ض 
�لر�بط  �ل��و�دي  بوالية  �لبعاج  مبنطقة 
م�شعود(  )حا�شي  �حل��م��ر�ء  حو�ض  ب��ني 
�لتقنية  �لفرق  با�شرت  حيث  و�شكيكدة، 
�ل�شاعات  من  �بتد�ء  للمجمع،  �ملخت�شة 
و�مت�شا�ض  باحتو�ء  �أم�ض،  لنهار  �الوىل 
��شغال  وب���دء  �ملت�شربة  �ل��ن��ف��ط  كمية 
من  �ملت�شرر  �ملقطع  م�شتوى  على  �ل�شيانة 
جر�ء �لفي�شانات، مو�شحة �شوناطر�ك �أن 
�الأحو�ل  �شوء  �ىل  يعود  �لت�شرب  حدوث 

�جلوية �لتي م�شت �لواليات �جلنوبية.
حمطة  مبخرج  �الول  �لت�شرب  ويتعلق 
�ل�شخ SP2 ببلدية جامعة بوالية �لو�دي 
 )PK(200+190 �لكلومرتية  �لنقطة 
عمال  ط��رف  م��ن  فيه  �لتحكم  مت  و�ل��ت��ي 

و�الإ���ش��الح��ات  ل�����ش��ون��اط��ر�ك  �ل�شيانة 
ف�شجل  �لثاين  �لت�شرب  �أما  حاليا،  جارية 
 263  )PK( �ل��ك��ل��وم��رتي��ة  ب��ال��ن��ق��ط��ة 
مبنطقة �لبعاج بالوالية �ملنتدبة للمغري، 
كما لفت �لبيان �إىل �أن هذ� �لت�شرب حدث 
على م�شتوى و�ٍد يف �ملنطقة وهو يف حالة 

في�شان حاليا.
بني  �مل��ق��ط��ع  ع���زل  مت  �أويل  وك���اإج���ر�ء 
و   233  PK: �لكلومرتيتني  �لنقطتني 
كل  �تخذت  حيث   ،300  +  264  PK
�لو�شع  على  لل�شيطرة  �لالزمة  �لتد�بري 
�أهمها وقف �ل�شخ موؤقتا عرب هذ� �النبوب 
�ملخت�شة  �لتقنية  �لفرق  وكذ� جتنيد كل 
للقيام بعمليات �لت�شليح �لالزمة يف �أقرب 
ل�شمان  �آمنة  �ملمكنة و يف ظروف  �الآجال 
مر�عاة  م��ع  و�مل��ن�����ش��اآت  �الف����ر�د  �شالمة 
�حلفاظ على �لبيئة، ح�شب نف�ض �لبيان.

با�شتور  معهد  م��دي��ر  در�ر  ف���وزي  �أّك���د 
�جلز�ئر �ن�شمام �جلز�ئر منذ �أيام قليلة 
�لعاملي  "كوفاك�ض"  برنامج  �إىل  م�شت 
و�مل�شمى  كوفيد19   لقاح  على  للح�شول 
للتلقيح �شد كوفيد19،  �لعاملي  �الن�شمام 
و�ل�شحيحة  �الآم���ن���ة  �ل���ط���رق  ���ش��م��ن 
و�لعاجلة، حيث تعد و�حدة من بني 192 
دولة �ن�شمت �إىل �لربنامج �لذي �أطلقته 
�نت�شار  ملو�جهة  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 

وتف�شي جائحة كورونا.
برنامج  ف���اإن  ذ�ت���ه  �مل�����ش��وؤول  وح�����ش��ب 
�إليه  �ملن�شمة  �ل��دول  ميّكن  "كوفاك�ض" 
من �حل�شول على �للقاح حيث �نه يهدف 
�إىل دفع �ملخابر الإنتاج كميات كافية من 
معترب�  �لنامية،  للدول  وتوفريها  �للقاح 
�ن�شمام �جلز�ئر مك�شبا حقيقيا من حيث 

�كت�شاف  �الأوىل  �لتو�فقي  �ملبد�أ  مز�يا 
�لطرق �لناجعة حلد �الآن �شمن تو�شيات 
ب��ادرت  �ل��ت��ي  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
�لفر�ض  مبناق�شة  ي�شمح  كما  بالربنامج، 
�شياق  يف  �للقاح  على  للح�شول  �الأف�شل 
ويكون  �لدولية  و�مل�شاور�ت  �ملناق�شات 

ذلك باأف�شل �الأ�شعار و�أرخ�شها.

�جلز�ئر  بعد  �الأوروب��ي  �الحتاد  و�ن�شم 
�ملحددة  �الآج��ال  �نق�شاء  وقبل  مبا�شرة 

بنهاية �ل�شهر �ملن�شرم.
و�أو�شح در�ر �أّن تلقيح كوفيد 19 مل مينح 
�لتجارية  �لناحية  من  �الأخ�شر  �ل�شوء 
وال بد من �نتظار بلوغه �ملرحلة �لثالثة 
وهي �الأهم يف �إنتاج �لتلقيحات �أين تظهر 
�لثانوية، لذ� منطقيا  فعاليته و�أعر��شه 
طلبيات  ت��ق��دمي  ع��ن  �حل��دي��ث  ميكن  ال 
��شرت�تيجيات  كانت  و�إن  �ل�شاأن،  هذ�  يف 
ممار�شات  وج��ود  ت�شتدعي  �ل��دول  بع�ض 

خا�شة.
و�أ�شاف در� ر �أّن �جلز�ئر لها تبادالت مع 
عديد �لدول وتتوفر على �الإر�دة �لقوية 
على  للح�شول  توؤهلها  �لتي  و�الإمكانيات 

�للقاح فور منحه �لرخ�شة �لتجارية. 

وتطويره  �ل�شكن  حت�شني  وكالة  �أعلنت 
"عدل" �أول �أم�ض، عن �طالق تطبيق عرب 
�لوكالة  مل�شوؤويل  ي�شمح  �ملحمول  �لهاتف 
مبتابعة �نية مل�شاريعها �ل�شكنية عرب كامل 

�لرت�ب �لوطني.
وم��دي��ري  ل��روؤ���ش��اء  �لتطبيق  وي�����ش��م��ح 
�مل�شاريع بالوكالة وكذ� ملديريها �جلهويني 
م�شتمر  ب�شكل  ب��االط��الع  �لعام  وملديرها 
�مل�شاريع  تقدم  ن�شبة  على  �لتنقل  ودون 
وعلى خمتلف �لعر�قيل �لتي تو�جهها، كما 
عنه  �أعلن  �ل��ذي  �لذكي،  �لتطبيق  ي�شمح 
للوكالة  �لعام  �ملدير  جمع  �جتماع  خالل 
�جلهويني،  مل���در�ء  و  �مل�����ش��اري��ع  ب��روؤ���ش��اء 
�مليد�ين ومن  �لتنقل  بالتقليل من عمليات 
�لورق،  ��شتعمال  وبتقلي�ض  �لبريوقر�طية 
�لرقابة  يف  �أكرب  فعالية  �شمان  عن  زيادة 
م�شوؤولو  به  �أف��اد  ما  ح�شب  �مل�شاريع،  على 

�لوكالة.
مثال  �مل�����ش��روع  مل��دي��ر  �لتطبيق  وي�شمح 
بتدوين مالحظاته، وب�شكل م�شتمر، حول 

�لدر��شات  ومكاتب  �الجن��از  �شركة  �د�ء 
�مل�شروع،  تقدم  يو�جه  م�شكل  �أي  وح��ول 
وهي �ملالحظات �لتي ميكن �أن يطلع عليها 
�ملدير  وك��ذ�  �جلهوي  �ملدير  �آنية  ب�شفة 
بتكوين  ي�شمح  م��ا  وه��و  للوكالة،  �ل��ع��ام 
ومن  �مل�شاريع  على  وحمينة  دقيقة  فكرة 
�مل�شكل  ملعاجلة  �شريع  ب�شكل  �لتدخل  ثمة 

كما  �ملقدمة،  �ل�شروحات  ح�شب  وجد،  �إن 
ي�شمح باإرفاق �لتقارير ب�شور وفيديوهات.

وتاأتي هذه �ملبادرة متا�شيا مع �جلهود �لتي 
�لع�شرنة  جمال  يف  �ل�شكن  قطاع  يبذلها 
يف  �أ�شا�شيا  حم��ور�  تعد  �لتي  و�لرقمنة 
�لتي  �مل��ق��ارب��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة �جل��دي��دة 

�عتمدتها �لبالد، ي�شيف نف�ض �مل�شدر.

اأعلن جممع �شوناطراك اأول اأم�س، يف بيان له، عن اتخاذ عدة تدابري وقرارات ملعاجلة خملفات ت�شرب النفط الذي �شجل اخلمي�س 
املا�شي على م�شتوى الأنبوب OK1 بولية الوادي، ب�شبب �شوء الأحوال اجلوية.

قدمتها  �شهرية  ح�شيلة  و�أب����رزت 
ن�شاط  �أن  �الإح�����ش��ائ��ي��ات  م�شلحة 
ميناء  ع��رب   و�لت�شدير  �ال���ش��ت��ري�د 
م�شتغامن �لتجاري بلغ خالل �شهر �أوت 
�ملا�شي 55.644 طن مقابل 26.705 
بن�شبة  �أي  جويلية،  �شهر  خالل  طن  

منو �شهري جتاوزت 108 يف �ملائة.
ومت خالل ذ�ت �لفرتة �شحن وتفريغ 
�مل��و�د  مبختلف  حمملة  ب��اخ��رة   24
خالل  باخرة   17 مقابل   و�لب�شائع 
ل��ذ�ت  وف��ق��ا  �مل��ا���ش��ي،  جويلية  �شهر 

�حل�شيلة.
25 �ألف طن  وعرف �شهر �أوت تفريغ 
من �الأ�شمدة و8.600 طن من �خل�شب 
�لكيميائية  �مل��و�د  م��ن   طن  و7.000 
طن  و5.000  �لكال�شيوم(  )كاربونات 
طن  و4.000   )�الإ�شفلت(  �لزفت  من 

�ل�شعري  )مادتي  �لفالحية  �مل��و�د  من 
من  ط��ن   220 و���ش��ح��ن  و�ل�����ش��وف��ان( 

�لهيليوم.
وجتاوز حجم �لن�شاط �لتجاري بني 1 
جانفي و31 �أوت �ملا�شيني 537.686 
�أل��ف طن   50 ق��ر�ب��ة  بينها  م��ن   ط��ن 
و�أزي��د  �مل�شدرة  و�لب�شائع  �مل��و�د  من 
�ملو�د  خمتلف  من   طن  �أل��ف   190 من 
و�أنابيب  ولفائف  )�شبائك  �حلديدية 

وحديد �لبناء(، ي�شيف ذ�ت �مل�شدر.
لالإ�شارة بلغ �حلجم �الإجمايل للن�شاط 
م�شتغامن  ميناء  ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��ج��اري 
خالل �لعام  �ملا�شي 2ر1 مليون طن مع 
لل�شادر�ت  ت�شاعدي  منحنى  ت�شجيل 
بلغ �أزيد من 168 �ألف طن  من خمتلف 
و�ملو�د  �لفالحية  و�ملنتجات  �لب�شائع 

�لتي مت �شحنها �إىل وجهات خمتلفة. 

�الإفريقية  �ل�شر�ئب  �إد�رة  منتدى  توقع 
�أن ت�شجل دول �لقارة �الإفريقية جمتمعة، 
دوالر  مليار�ت   4 نحو  �إىل  ت�شل  خ�شائر 
2020 ب�شبب  للعائد�ت �جلمركية يف عام 

جائحة  كورونا.
�ليوم  �شدر  له  تقرير  يف   - �ملنتدى  وذكر 
 � )لكوفيد  �ملوؤمل  )�لتاأثري  بعنو�ن  �الأح��د، 
19( على �لعائد�ت �جلمركية يف �أفريقيا( 
 2020 دي�شمرب  �شهر  نهاية  بحلول  �أن��ه   -
�ل�54  �ل�����ش��م��ر�ء  �ل��ق��ارة  دول  �شتح�شي 
خ�شائر لعائد�تها �جلمركية قد ت�شل �إىل 
�أن  �لتقرير  و�أو�شح  دوالر،  مليار   3.99
�لفرتة  خالل  للقارة  �جلمركية  �خل�شائر 
�ملا�شيني،  و�أب���ري���ل  ف��رب�ي��ر  ���ش��ه��ري  ب��ني 
�لتباطوؤ  بد�يات  �شهدت  �لتي  �لفرتة  وهي 
�لعامل  �أن��ح��اء  يف  �لتدريجي  �القت�شادي 
 1.09 بنحو  قدرت  كورونا،  فريو�ض  ب�شبب 

مليار دوالر لدول �لقارة جمتمعة.
ولفت �لتقرير �إىل �أن �لدول �لتي يتجاوز 
دوالر  مليار   200 �الإجمايل  �ملحلي  ناجتها 
�أفريل  �إىل  فيفري  م��ن  �ل��ف��رتة  يف  فقدت 
عائد�ت  دوالر  مليون   26 من  �أكر   2020
يقل  �لتي  �ل��دول  فقدت  بينما  جمركية، 
مليار   100 عن  �الإج��م��ايل  �ملحلي  ناجتها 

 968 م��ن  �أك���ر  دول���ة(   48 )وه���ي  دوالر 
للفرتة  جمركية  ع��ائ��د�ت  دوالر  مليون 

ذ�تها.
زيادة  بهدف  �لت�شنيع  الي��ز�ل  حني  ويف 
�لت�شنيع،  �لكاملة  �ملنتجات  من  �ملعرو�ض 
لتح�شني  �ل��دول  لدى  �إ�شرت�تيجية  ي�شكل 
�إد�رة  منتدى  �أن  �إال  �ل�شريبية،  عائد�تها 
بتكثيف  �لدول  ن�شح  �الإفريقية  �ل�شر�ئب 
�أثناء  �لتخلي�ض �جلمركي  �شو�بط ما بعد 
فعلت  مثلما  ك��ورون��ا،  وب��اء  مرحلة  وبعد 
�ل�شريبية  �لتي �شاعفت عائد�تها  �ليابان 

خالل 10 �شنو�ت.
�الإفريقية  �ل�شر�ئب  �إد�رة  منتدى  و�شدد 
يف  �لتكنولوجيا  ��شتخد�م  ���ش��رورة  على 
ت�شريع  �أجل  من  لي�ض  �جلمركية  �لعمليات 
�لعائد�ت  مل�شاعفة  و�إمن��ا  فقط  �ملعامالت 
�ليدوية  �الإج����ر�ء�ت  �أن  مو�شحا  �أي�شا، 
تبطئ عمليات �لتخلي�ض �جلمركي للب�شائع 
�شتكون  �ملتحققة  �لعائد�ت  فاإن  وبالتايل 
دولة   40 ح��و�يل  �إىل  �أ���ش��ار  كما  �شئيلة، 
�لبيانات  نظام  ت�شتخدم  فقط  �إفريقية 
�جلمركية �ملوحدة �الآيل، و�أنه يتعني على 
�لعمل  تطبيق  در��شة  �جلمركية  �الإد�ر�ت 

بنظام تخلي�ض جمركي �آيل موحد.

�سوناطراك تتخذ عدة تدابري ملعاجلة خملفات احلادث

اجلزائر تن�سم لربنامج "كوفاك�ض" للح�سول على لقاح كورونا

وكالة "عدل" تطلق تطبيقا ذكيا ل�سمان
 متابعة اآنية للم�ساريع ال�سكنية

ارتفاع الن�ساط التجاري يف ميناء م�ستغامن 
بـاأكرث من 100 باملائة خالل اأوت املا�سي

خ�سائر العائدات اجلمركية لإفريقيا 
تناهز 4 مليارات دولر ب�سبب كورونا

اإقت�صاداالثنني  27  غ�ست  2970/ 07  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 19  حمرم 061442
عرف الن�شاط التجاري مبيناء م�شتغامن ارتفاعا جتاوز ال�شعف خالل �شهر اأوت املا�شي باملقارنة 
مع �شهر جويلية، ح�شبما علم الأحد من مديرية ال�شتغالل التجاري بهذه املوؤ�ش�شة املينائية.



البحث عن
 "ثقاللت املال"...

 حني يختلط اجل�شع 
بحب املغامرة 

مو�فقة  �إن  �أم�����ض،  فل�شطني،  ق��ال��ت 
ح��ك��وم��ت��ي ���ش��رب��ي��ا وك��و���ش��وف��و على 
ممثليات  �أو  وقن�شليات  �شفار�ت  فتح 
مبثابة  �ملحتلة،  �لقد�ض  يف  للبلدين 
�ل�شعب  على  مربر  وغري  �شافر  ع��دو�ن 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي وق�����ش��ي��ت��ه وح��ق��وق��ه 
حيث  و�مل�شروعة،  �لعادلة  �لوطنية 
�خلارجية  ل��وز�رة  بيان  يف  ذلك  جاء 

و�ملغرتبني �لفل�شطينية.
�لرئي�ض  �أع��ل��ن  �مل��ا���ش��ي،  و�جل��م��ع��ة 
�شربيا  �أن  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي 
�لقد�ض،  �إىل  �شفارتها  بنقل  �لتزمت 
على  و�إ�شر�ئيل  كو�شوفو  �تفقت  فيما 
دبلوما�شية،  عالقات  و�إقامة  �لتطبيع 
�الإ�شر�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ض  �أعلن  فيما 
�أن  �أي�شا،  �جلمعة  نتنياهو،  بنيامني 
دولتي �شربيا وكو�شوفو، تعتزمان نقل 

�شفارتي بلديهما �إىل مدينة �لقد�ض.
و�عتربت �خلارجية �لفل�شطينية، �أن 
هذ� �الإعالن دليل جديد على �أن �إد�رة 
يف  ونفوذها  ثقلها  ت�شتخدم  ت��ر�م��ب 

�بتز�ز عديد �لدول للر�شوخ الإمالء�تها 
ب�شكل  �ملنحازة  �خلارجية  و�شيا�شتها 
م�شيفة  و�شيا�شاته،  لالحتالل  مطلق 
�أن �ل�شيا�شة �خلارجية و�لدبلوما�شية 
�لفل�شطينية ال تو�جه دولة �الحتالل 
و�إمنا  فقط،  �خلارج  يف  ودبلوما�شيتها 
تر�مب،  �إد�رة  دبلوما�شية  ووزن  نفوذ 
�ليمني  و�شيا�شة  مو�قف  تتبنى  �لتي 
وم�شاريعه  �حل���اك���م،  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�أر����ض  يف  �لتو�شعية  �ال���ش��ت��ع��م��اري��ة 
عن  وك�شفت  �ملحتلة،  فل�شطني  دول��ة 
�الأمريكي،  �الإع��الن  �شدور  فور  طلبها 
�حلكومة  قبل  م��ن  ر�شميا  تو�شيحا 
�الإع���الن،  ه��ذ�  بخ�شو�ض  �ل�شربية 
�ملوقف  هذ�  عن  بالرت�جع  و�ملطالبة 
�خلارجية  م�شيفة  ل�شعبهم،  �ملعادي 
�أن��ه��ا ���ش��ت��در���ض خ��ي��ار�ت��ه��ا �أم����ام هذ� 
�خلرق للقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم 
�ملتحدة، مبا فيه رفع ق�شايا على تلك 

�لدول �لتي خرقت تلك �لقر�ر�ت.

�ملتحدة  ل���الأمم  �ل��ع��ام  �الأم����ني  ح���ذر 
دول،  �أرب��ع  �أن  من  غوتريي�ض،  �أنطونيو 
�إحد�ها عربية، تو�جه خطر �ملجاعة 
وغ��ي��اب �الأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي ع��ل��ى نطاق 

و��شع.
�الأم��ني  بعثها  م��ذك��رة،  يف  ذل��ك  ج��اء 
�أول  �الأم��ن،  جمل�ض  �أع�شاء  �إىل  �لعام 
�أنه بعد �أن  �أم�ض، حيث قال غوتريي�ض 
عانو� �شنو�ت من �لنز�ع �مل�شلح و�لعنف 
جمهورية  �شكان  يو�جه  ب��ه،  �ملرتبط 
و�شمال  و�ليمن  �لدميقر�طية  �لكونغو 
مرة  �ل�شود�ن،  وجنوب  نيجرييا  �شرق 

�الأم���ن  �ن��ع��د�م  �زدي����اد  �شبح  �أخ����رى، 
مو�شحا  �ملجاعة،  و�حتمال  �لغذ�ئي 
�لبلد�ن  بني  تعد  �مل��ذك��ورة  �ل��دول  �أن 
�لتي تو�جه �أكرب �الأزمات �لغذ�ئية يف 

�لعامل.
�لتمويل  �شح  من  �لعام  �الأمني  و��شتكى 
�ملت�شررة،  للدول  م�شاعد�ت  لتقدمي 
�ل��ت��ح��رك ف��ور�  م�����ش��دد� على ���ش��رورة 
هناك  �إن  وق����ال  �مل�����ش��ك��ل��ة،  مل��ع��اجل��ة 
�لبلد�ن  بع�ض  يف  مماثال"  "تدهور� 
�الأخرى �ملت�شررة من �ل�شر�ع، مبا فيها 

�ل�شومال وبوركينا فا�شو و�أفغان�شتان.

جتاوز عدد �ملتعافني من فريو�ض كورونا 
حول �لعامل، �أم�ض، حاجز 19 مليونا.

وب����������ح���������������������ش����������ب م���������وق���������ع 
�خلا�ض   "Worldometers"
عدد  بلغ  �لفريو�ض،  �إح�شاء�ت  بر�شد 
�ألفا  و41  مليونا   19 بالعامل  �ملتعافني 
�ملتحدة  �لواليات  تت�شدر  كما  و265، 
�ملتعافني  عدد  حيث  من  �ل��دول  قائمة 
تليها  �ألفا،  و637  ماليني   3 من  باأكر 

�لرب�زيل ب�3 ماليني و278 �ألفا.
وجاءت �لهند ثالثة ب�3 ماليني و162 
و126،  �ألفا   838 ورو�شيا  و305،  �ألفا 

وجنوب �إفريقيا 557 �ألفا و818.
عدد  ب��ل��غ  �أم�����ض،  �أول  م�����ش��اء  وح��ت��ى 

م�شابي كورونا حول �لعامل، 26 مليونا 
 881 منهم  ت��ويف  و953،  �ألفا  و948 

�ألفا و347، وفق �ملوقع ذ�ته.

�لرئي�ض  �أن  م��ايل  يف  م�����ش��وؤول��ون  �أع��ل��ن 
�أطاح  �لذي  كيتا،  بوبكر  �إبر�هيم  �ل�شابق 
به �جلي�ض من �حلكم يف �أوت �ملا�شي، �شافر 
�إىل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لتلقي 

�لعالج.
�شافر  �أنه  ع�شكريون  م�شوؤولون  و�أو�شح 
�أبوظبي،  �إم��ارة  يف  �لطبي  �لعالج  لتلقي 
يف  طفيفة  دماغية  بجلطة  �إ�شابته  بعد 
�الأ�شبوع، كما قال م�شوؤول  �شابق من  وقت 
�إن كيتا غادر باماكو م�شاء �أول �أم�ض على 

منت طائرة ��شتاأجرتها �الإمار�ت بناء على 
مايل،  يف  �حلاكم  �لع�شكري  �ملجل�ض  طلب 
ت�شل  ملدة  �خلارج  يف  يظل  قد  �أنه  م�شيفا 

�إىل خم�شة ع�شر يوما.
يف  م�شت�شفى  ع��ام��ا،   75 ك��ي��ت��ا،  ودخ���ل 
�شتة  بعد  �لثالثاء  يوم  باماكو  �لعا�شمة 
�ملجل�ض  قبل  من  �شر�حه  �إط��الق  من  �أي��ام 
�لطبية  كيتا  وحالة  �حلاكم،  �لع�شكري 
من  حميد  ورم  �أزي��ل  فقد  و��شحة،  غري 

رقبته يف عام 2016.

ويف غ�شون ذلك، بد�أ �حلكام �لع�شكريون 
�لعا�شمة  يف  حم��ادث��ات  م��ايل  يف  �جل��دد 
و�ملجتمع  �ملعار�شة  جماعات  مع  باماكو 
�ملدين حول �النتقال �إىل حكومة مدنية. 
يف  �ل�شلطة  عن  �شيتنحون  �إنهم  وق��ال��و� 

غ�شون عامني.
�لفرتة  �شكل  ح��ول  �مل��ح��ادث��ات  وب���د�أت 
�ملمثلني  مئات  بني  �ل�شبت  يوم  �النتقالية 
من �ملجل�ض �لع�شكري و�الأحز�ب �ل�شيا�شية 

وجماعات �ملجتمع �ملدين.

فل�شطني: فتح �شربيا وكو�شوفو �شفارات 
بالقد�س "عدوان �شافر"

اإحداها عربية.. غوتريي�س يحذر 
من جماعة يف 4 دول

ح�شيلة املتعافني من كورونا
 تتجاوز 19 مليونا

الرئي�س املعزول اإبراهيم كيتا يغادر 
اإىل الإمارات لتلقي العالج

ق.د

ق.د

ق.د

ق.دق.د

مئات الإيطاليني 
يحتجون �شد تدابري 

كورونا
�سهدت العا�سمة االإيطالية روما، اأم�ص، 
تظاهرة وا�سعة احتجاجا على التدابري 

املتخذة ملكافحة وباء كورونا.
 2000 نحو  اجتمع  م�سادر  وبح�سب 
فرييتا"  ديــال  "بوكا  ب�ساحة  �سخ�ص 
ميينية  جمــمــوعــات  بينهم  ــــا،  روم يف 
التدابري،  على  لالحتجاج  متطرفة، 
"نرف�ص  م�سمى  حتت  التظاهرة  وجرت 
اأن  بــدعــوى  ال�سحة"،  ــاتــوريــة  دكــت
الــتــدابــري الــوقــائــيــة مــن الــفــريو�ــص ال 

جتلب �سوى اجلوع.
التباعد  بقواعد  امل�ساركون  يلتزم  ومل 
االجتماعي اأو ارتداء الكمامة، ورددوا 

هتافات "احلرية".
ريكاردو،  املتظاهر  قــال  حديث،  ويف 
واإن  العي�ص،  حــريــة  يــريــديــون  اإنــهــم 

الفريو�ص مل يعد موجودا.
وبلغ عدد امل�سابني بكورونا يف اإيطاليا 
األفا   35 منهم  تويف  و338،  األفا   276

و534، حتى م�ساء ال�سبت.

عامليا.. 

انقالب مايل: 

على متنها 43 فردا.. 

الأمني العام لالأمم املتحدة ا�ضتكى من �ضح التمويل لتقدمي م�ضاعدات للدول املتضضررة

ملحا�صرة التطبيع.. 

جتري فل�صطني �ت�صاالت وم�صاور�ت مكثفة مع م�صوؤولني عرب، ل�صمان �لتم�صك باملبادرة �لعربية لل�صالم، وعدم �إقد�م 
�أي طرف على �لتطبيع مع �إ�صر�ئيل.

ملنظمة  ــــاري  ــــب االإخ املـــوقـــع  وقـــــال 
اأمني  اإن  اأم�ص،  الفل�سطينية،  التحرير 
�سر اللجنة التنفيذية للمنظمة �سائب 
عريقات، اأجرى عدة ات�ساالت مع عدد 

من اإخوانه وزراء اخلارجية العرب.
 154 ــدورة  ال اأعمال  اليوم،  وتنطلق 
على  العربية  الـــدول  جامعة  ملجل�ص 
للتح�سري  الدائمني،  املندوبني  م�ستوى 
م�ستوى  عــلــى  الـــــدورة  تــلــك  الأعـــمـــال 
االأربعاء  بعد(،  )عن  اخلارجية  وزراء 
الذين  ومن  فل�سطني،  برئا�سة  املقبل، 
خارجية  وزراء  بــهــم،  ــال  االتــ�ــس مت 
في�سل  وال�سعودية  �سكري،  �سامح  م�سر 
ال�سفدي،  اأميــن  واالأردن  فــرحــان،  بن 
و�سلطنة عمان بدر البو�سعيدي، اإ�سافة 
للجامعة  امل�ساعد  الــعــام  االأمـــني  اإىل 

العربية ح�سام زكي.
اإن  قوله  عريقات،  عــن  املــوقــع  ونقل 
فل�سطني  مطالبة  تــوؤكــد  اتــ�ــســاالتــه 
ال�سالم  مببادرة  العرب  ومت�سك  بثبات 
اإقدام  عدم  على  ت�سدد  كما  العربية، 

مع  الــعــالقــات  تطبيع  على  ــرف  ط اأي 
�سلطة االحتالل اإال بعد تنفيذ مبادرة 
ال�سالم العربية ب�سكل تام، ومبا ي�سمن 
ا�ستقالل  وجت�سيد  االحــتــالل،  اإنــهــاء 
القد�ص  بعا�سمتها  فل�سطني  دولــــة 
وحل   ،1967 حــدود  على  ال�سرقية 
 194 للقرار  ا�ستنادا  الالجئني  ق�سية 

واالإفراج عن االأ�سرى.

وقعتها  التي  ال�سالم،  مــبــادرة  وت�سم 
بالعا�سمة  الــعــربــيــة،  الــــدول  جميع 
 ،2002 مار�ص   28 يف  بريوت  اللبنانية 
بـــنـــودا متــنــع تــطــبــيــع الــعــالقــات مع 
االأخـــرية  تلتزم  مل  طــاملــا  اإ�ــســرائــيــل، 
على  الفل�سطينية  احلــقــوق  بــاإعــادة 

اأ�سا�ص القرارات الدولية.
بينها  بحرينية،  اإعالم  و�سائل  وكانت 

عن  نقلت  اخلا�سة،  اليوم"  "البحرين 
اأن  ت�سمها(،  )مل  دبلوما�سية  م�سادر 
اجلامعة العربية رف�ست طلبا فل�سطينيا 
املقبل،  االثــنــني  طــارئ  اجتماع  لعقد 
الإعالن رف�ص التطبيع االإماراتي، وذلك 
ب�سبب اعرتا�ص املنامة، واأكدت امل�سادر 
العربية  اجلــامــعــة  يف  مــ�ــســاع  وجــــود 
بال�سفقة  الفل�سطينيني  الإقناع  تهدف 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  رتبها  التي 
االإمارات ودولة االحتالل  ترامب، بني 
اأن  مو�سحة  بينهما،  العالقات  لتطبيع 
الفل�سطيني  الطلب  رف�ست  البحرين 
هام�ص  على  التطبيع  رف�ص  بند  بو�سع 

الدورة العادية للجامعة العربية.
ويف 13 اأوت املا�سي، طلبت فل�سطني من 
طارئ  اجتماع  عقد  العربية،  اجلامعة 
عقب �ساعات من اإعالن اتفاق التطبيع 
بني االإمارات واإ�سرائيل، لرف�ص اخلطوة 
وتاأكيد االإجماع العربي ب�ساأن الق�سية 

الفل�سطينية ومبادرة ال�سالم العربية.
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اآخرين  واإ�سابة  �سخ�ص  مقتل  عن  الربيطانية  ال�سرطة  اأعلنت 
اأ�سمته  بـ"واقعة كبرية" جراء عمليات طعن يف �ساعة  خالل ما 

مبكرة من �سباح اليوم االأحد.
وقالت �سرطة و�ست ميدالندز: "ميكننا االآن اأن نوؤكد اأننا بداأنا 
حتقيقا يف جرمية قتل عقب اأحداث الليلة املا�سية"، م�سيفة اأنه 
خطرية،  بحالة  اثنان  منهم  اأي�سا  7اآخرون  اأ�سيب  و  رجل  تويف 

تويف اأحدهم الحقا يف امل�ست�سفى.
من جهته اأكد املتحدث با�سم ال�سرطة يف برمنغهام اأن ما حدث 
يف برمنغهام لي�ص "عمال اإرهابيا"، واأن التحقيقات ال تزال جارية 

وعمليات البحث م�ستمرة للقب�ص على املنفذ.

داخل  هوائية  مكيفات  انفجار  قتلى  ح�سيلة  ارتفعت 
اأكدت  ما  بح�سب   ،24 اإىل   20 من  بنغالدي�ص  يف  م�سجد 

ال�سلطات املحلية، اأم�ص.
بحروق،  امل�سابني  من   13 تلقي  حمليون  م�سوؤولون  واأكد 
اإىل  ارتفعت  القتلى  ح�سيلة  واأن  امل�ست�سفيات،  يف  العالج 
24، كما ت�سري التقديرات اإىل انفجار 6 مكيفات هواء على 

االقل يف امل�سجد.
واجلمعة املا�سي لقي 12 �سخ�سا حتفهم واأ�سيب اأكرث من 
25 بجروح بليغة، اإثر انفجار مكيفات هوائية خالل �سالة 

الع�ساء، داخل م�سجد قرب العا�سمة البنغالية.

ع�سكريني  مبقتل  اأم�ص،  م�ساء  الفرن�سية،  الرئا�سة  اأفادت 
اثنني من القوات امل�سلحة الفرن�سية خالل عملية ع�سكرية 

يف مايل.
واأو�سحت الرئا�سة الفرن�سية، يف بيان، اأن الع�سكريني كانا 
ينتميان اإىل قوات املظلني وقتال �سباح اأم�ص جراء انفجار 
عبوة نا�سفة ا�ستهدفت عربتهما املدرعة، كما ذكر البيان اأن 
العملية الع�سكرية التي �سارك فيها الع�سكريان كانت جتري 

يف منطقة قروية �سمال �سرق البالد.

اأم�ص،  االإ�سرائيليني،  امل�ستوطنني  من  جمموعة  هاجمت 
االحتالل  ل�سيطرة  اخلا�سع  اجلزء  يف  تقع  فل�سطينية،  منازل 

االإ�سرائيلي من مدينة اخلليل، جنوبي ال�سفة الغربية.
20 م�ستوطنا  اإن نحو  الدويك،  النا�سط احلقوقي بديع  وقال 
�سارع  مبحاذاة  ماأهولة  فل�سطينية  منازل  اأم�ص،  هاجموا 
م�سيفا  اخلليل،  و�سط  للم�ستوطنني  واملخ�س�ص  املغلق  ال�سهداء 
اأن امل�ستوطنون ر�سقوا املنازل باحلجارة واأ�سابت اإحداها �سيدة 
فل�سطينية )متواجدة يف منزلها(، متابعا النا�سط احلقوقي اأن 
جنود االحتالل رافقوا هوؤالء امل�ستوطنني خالل االعتداء دون 

اأن يحركوا �ساكنا.

اأعلنت جمموعة اخلليج للمالحة القاب�سة، املدرجة ب�سوق 
فقدانها  اإىل  اأدى  حلادث  �سفنها  اإحدى  تعر�ص  املايل،  دبي 
قبالة �سواحل اليابان، بينما كانت يف طريقها من نيوزيلندا 

اإىل ال�سني وعلى متنها موا�سي.
اأر�سلت نداء  وقالت املجموعة يف بيان، اأم�ص، اإن ال�سفينة 
حيث  املا�سي،  االأربعاء  �سباح  من  مبكر  وقت  يف  ا�ستغاثة 
من  ومتكن  الفور،  على  الياباين  ال�سواحل  خفر  ا�ستجاب 
43 فردا، وما يزال  اإنقاذ اأحد اأفراد الطاقم البالغ عدده 
"نراقب  ال�سركة:  متابعة  م�ستمرًا،  البقية  عن  البحث 
الو�سع عن كثب ونعمل ب�سكل حثيث مع جميع امل�ساركني يف 

جهود االإنقاذ، اآملني اأن يكون هناك ناجني اآخرين".

"مكيفات" م�شجد  انفجار  قتيل   24
ببنغالدي�س

مقتل ع�شكريني فرن�شيني اثنني 
بعملية يف مايل

م�شتوطنون يهاجمون منازل 
فل�شطينيني جنوبي ال�شفة

غرق �شفينة اإماراتية قبالة
 �شواحل اليابان

مقتل �شخ�س واإ�شابة اخرين جراء 
عملية طعن يف برمنغهام الربيطانية

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
ات�شالت فل�شطينية مكثفة قبيل اجتماع عربي
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فيما وقع حافري واتفق عباب�سة وجدد زير وبودماغ ومزهودي

العامة  باتنة موعد عقد اجلمعية  اإدارة مولودية  حددت 
اجلاري،  �سبتمرب  �سهر  من  الـ17  يف  ذلك  و�سيكون  العادية 
وهذا لعر�ص التقريرين املايل واالأدبي ل�سنة 2019، وتاأمل 
وعقد  ــة  االإداري االأمــور  كل  اإنهاء  يف  زيــداين  م�سعود  اإدارة 
 2020 �سنة  ح�سيلة  لعر�ص  اأخــرى  عادية  عامة  جمعية 

للتفكري بعدها العهدة االأوملبية اجلديدة.
اال�ستقدامات  عملية  يف  االإدارة  �سرعت  اآخــر،  �سياق  ويف 
االأكرب  النادي  عودة  �سيعرف  الذي  القادم  للمو�سم  حت�سبا 
�سيغته  يف  الــثــاين  للق�سم  االأورا�ـــــص  منطقة  يف  �سعبية 
مع  ونهائي  ر�سمي  التفاق  االإدارة  تو�سلت  اإذ  اجلــديــدة، 
متو�سط ميدان احتاد ال�ساوية اإليا�ص عباب�سة الذي تقم�ص 
م�ست،  موا�سم  يف  باتنة  �سباب  و  مروانة  اأمل  من  كل  األــوان 

ليلقى الالعب قبوال منقطع النظري من قبل االأن�سار الذين 
رحبوا به خا�سة وانه يقدم اأرقى امل�ستويات كما اأنه يتمتع 

باأخالق عالية
ظهري  من�سب  اأي�سا  ي�سع  والذي  املحوري  املدافع  ووقع  هذا 
�سلغوم  اأمل  من  قادما  باتنة،  ملولودية  حافري  ر�سا  اأميــن  
يف  باتنة  ملولودية  لعب  حافري  اأن  الذكر  ويجدر  العيد، 
ما  ق�سم  من  البوبية  مع  ال�سعود  وحقق  املا�سي  قبل  املو�سم 

بني الرابطات اإىل الثاين هواة
كما اأكدت م�سادر مقربة من بيت املولودية اأنه مت االتفاق 
واأمني غ�سبان وحممد  زير  اأمني  من  ر�سميا على جتديد كل 
انتظار  يف  ر�سمية  ب�سفة  وهذا  مزهودي  وكذا  بودماغ  زهري 

ح�سم بع�ص ال�سفقات يف ال�ساعات القليلة القادمة.

اأ�سفر االجتماع املو�سع الذي جمع بني اأع�ساء ال�سركة التجارية 
لالأهلي وم�سريي النادي الهاوي على ت�سكيل "ديركتوار" لت�سيري 
جديد  رئي�ص  انتخاب  غاية  اإىل  وهذا  موؤقتة  ب�سورة  الفريق 
للنادي الهاوي وكذا ال�سركة التجارية، وياأتي خيار ت�سكيل هيئة 
موؤقتة من اأجل ال�سروع يف التح�سريات للمو�سم اجلديد وتدارك 
التاأخر احلا�سل، كما مت االتفاق على اإقناع املدير العام ال�سابق 
االأمور  لالإ�سراف على  االأهلي  اإىل  العودة  اأجل  بوزناد من  نذير 
االإدارية للفريق خا�سة اأنه على كل دراية بكل االأمور االإدارية 

املتعلقة بعقود و�سكاوى الالعبني لدى جلنة املنازعات.
على  التاأكيد  مت  فقد  امل�ستحقات  بق�سية  املتعلق  ال�سق  ويف 
والبلدية(  )الوالية  املحلية  ال�سلطات  اإعانات  دخول  انتظار 
من اأجل ت�سوية جزء من م�ستحقات الالعبني، ومن جانب اأخر 

الظرف  هذا  يف  امل�سوؤولية  حتمل  االإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  رف�ص 
مطالبني ب�سرورة العمل جماعيا اإىل غاية ات�ساح الروؤية خالل 
حال  يف  التجارية  لل�سركة  جديد  رئي�ص  لتعيني  املقبلة  االأيام 

عدم تراجع بن حمادي عن االإ�ستقالة.
فكرة  االأهــلــي  بيت  يف  الفاعلة  االأطـــراف  بع�ص  واقــرتحــت 
التعاقد مع املدرب ال�سابق لوداد تلم�سان عزيز عبا�ص من اأجل 
قيادة العار�سة الفنية للفريق يف بطولة املو�سم اجلديد خا�سة 
على  قادرا  ويبقى  ال�سابق،  فريقه  مع  ارتباطه  اأنهى  املعني  اأن 
اللعب  القادم من خالل  املو�سم  الفريق يف بطولة  حتقيق هدف 
على االأدوار االأوىل، ولو اأن عبا�ص يكون قد ح�سم وجهته خالل 

ال�ساعات الفارطة من خالل التعاقد مع فريق اإحتاد عنابة.

و�سيلعب "اخُل�سر" كذلك مبعية اإي�سلندا واملغرب 
�ستجري  التي  للمناف�سة  التمهيدي  الــدور  خالل 
القادم  جانفي   31 و   13 بني  النهائية  دورتــهــا 
بح�سور 32 منتخبا حيث �ستتاأهل اأ�سحاب املراتب 

الثالث االأوىل اإىل الدور الرئي�سي.
ويف الدور الرئي�سي �ستق�سم املنتخبات الـ 24 على 
اأربع جمموعات حيث ت�سم كل منها �ستة منتخبات 
تتناف�ص  فيما بينها بنظام بطولة واحدة ت�سفر 
االأول  املــركــزيــن  �ساحبا  املنتخبان  تــاأهــل  عــن 
النهائي  ربع  الدور  اإىل  جمموعة  كل  يف  والثاين 

بداية االأدوار االإق�سائية يف البطولة.

يف  الثانية  للمرة  ت�ست�سيف  م�سر  اأن  للتذكري 
اليد  لكرة  العام  لكاأ�ص  النهائية  االأدوار  تاريخها 
بعد ن�سخة 1999، واختار املنظمون اأربعة مواقع 
القاهرة،  االإ�سكندرية،  وهي  املناف�سة  الحت�سان 

اجليزة وم�سر اجلديدة، 
من جهتها املنتخب الوطني اجلزائري يبقى دون 
وقد  فريو�ص  كورونا  جائحة  بداية  منذ  ن�ساط 
خ�سعت العنا�سر الوطنية هذا االأ�سبوع من خالل 
"كوفيد- فح�ص  اختبار  اإىل  �سغرية  جمموعات 
ت�سحبا  الريا�سة،  لطب  الوطني  باملركز   ،"19

ال�ستئناف التدريبات.

بيت  يف  احلــديــديــة  القب�سة  تــتــوا�ــســل 
مولودية العلمة بني م�سريي النادي الهاوي 
ظل  يف  التجارية  ال�سركة  من  ونظرائهم 
ت�سيري  على  االإ�ستحواذ  يف  طرف  كل  رغبة 
و�سط  وهذا  اجلديد،  املو�سم  خالل  الفريق 
�سمت حمري من طرف ال�سلطات املحلية على 
غرار م�سالح البلدية وكذا مديرية ال�سباب 
امللحية  ال�سلطات  ترف�ص  حيث  والريا�سة، 
غاية  اإىل  وهذا  الراهن  الوقت  يف  التدخل 

حتى  الهاوي  للنادي  العامة  اجلمعية  عقد 
الهاوي  النادي  رئي�ص  م�ستقبل  بخ�سو�ص  ــور  االأم تت�سح 
�سمري رقاب وهذا يف ظل رغبة العديد من اأع�ساء اجلمعية 
يف  احلا�سل  االإنــ�ــســداد  ب�سبب  رقــاب  من  الثقة  �سحب  يف 

الفريق.
يف  خمــلــوف  كفي  العلمة  مــولــوديــة  مهاجم  بــقــاء  وبـــات 
للغاية  م�ستبعدا  اجلديد  املو�سم  خــالل  الفريق  �سفوف 
فرق  عدة  من  الالعب  تلقاها  التي  العرو�ص  هي  وال�سبب 
نا�سطة يف الرابطة االأوىل والثانية على غرار جنم مقرة 
حيث  الــالعــب،  خــدمــات  مــن  االإ�ستفادة  يف  يرغب  ــذي  ال

الطريق  يف  الطرفني  بني  املفاو�سات  ت�سري 
عقده  نهاية  يف  كفي  ويتواجد  ال�سحيح، 
الوجهة  تغيري  لــه  يتيح  ممــا  الفريق  مــع 
دون احلاجة اإىل ورقة الت�سريح، علما اأنه 
اأجل  من  املنازعات  جلنة  لدى  �سكوى  قدم 
اإىل  ت�سل  مالية  تعوي�سات  على  احل�سول 
مليار �سنتيم متثل م�ستحقاته خالل املو�سم 

الفارط والذي قبله.
الرحيم  ال�ساب كامل عبد  املدافع  واأم�سى 
يف �سفوف فريق ن�سر ح�سني على عقد �ساري 
املفعول ملدة ثالثة موا�سم بعد اإتفاقه مع املدير الريا�سي 
العنا�سر  بني  من  كامل  ويعترب  مرزقان،  �سعبان  للن�سرية 
املفرت�ص  من  وكــان  الــرديــف  الفريق  �سفوف  يف  املتاألقة 
ترقيته اإىل الفريق االأول هذه ال�سائفة اإال اأن ال�سراعات 
التي يعرفها الفريق من الناحية االإدارية عجلت مبغادرة 
الذي  االأمــر  وهو  اإرتباط،  اأي  من  حرا  كان  الذي  الالعب 
زاد من غ�سب االأن�سار بخ�سو�ص عدم توقيع عقود طويلة 
املدى لالعبني ال�سبان املتاألقني الذين من املنتظر اأن يغادروا 

بدورهم �سفوف الفريق بعد تلقيهم لعرو�ص خمتلفة. 

الرئي�ض تبون يهنئ املنتخب الوطني الع�سكري امل�سارك 
يف الألعاب الع�سكرية الدولية برو�سيا

الإدارة ت�سر على اإكمال مناف�سة الكاأ�ض والتدريبات الفردية تنطلق غدا

�سفقات جديدة باجلملة واجلمعية 
العامة العادية يوم الأربعاء 

الأن�سار يطالبون البلدية بحلول
 م�ستعجلة يف اأقرب وقت

الإدارة حتدد الـ17 من �سبتمرب اجلاري موعدا 
لعقد اجلمعية العامة العادية

ت�سكيل "ديريكتوار" لل�سروع يف التح�سريات

اجلزائر يف املجموعة ال�ساد�سة لكاأ�ض العامل

البلدية والديجيا�ض ترف�سان 
التدخل يف اأزمة البابية..!
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املجيد تبون  رئي�ص اجلمهورية عبد  هناأ 
�سارك  الذي  الع�سكري  الوطني  املنتخب 
لالألعاب  ال�ساد�سة  الطبعة  فعاليات  يف 
ــتــي جـــرت بني  ــة ال ــي ــدول الــعــ�ــســكــريــة ال
بي�سكوف  مبدينة  �سبتمرب  و5  اأوت   23

برو�سيا.
وكتب الرئي�ص تبون على ح�سابه الر�سمي 
:"اأحر  االجتماعي  التوا�سل  موقع  يف 
االأ�ساو�ص  اأيــهــا  والت�سجيعات  الــتــهــاين 
املتقدمة  املراكز  افتكاكم  على  املغاوير 
تخ�س�سات  كل  يف  وا�ستحقاق  جدارة  عن 
اإذ  برو�سيا،  الدولية  الع�سكرية  االألعاب 
قدراتكم  �سدة  على  اأخــرى  مرة  برهنتم 
جيو�ص  بني  العايل  وتكوينكم  القتالية 

العامل".
"دمتم  قــائــال:  تبون  الرئي�ص  واأ�ــســاف 
ذخرا لوطننا املفدى وجي�سنا االأبي �سليل 

جي�ص التحرير لوطني".

�سبط الطاقم الفني لوفاق �سطيف بقيادة 
التح�سريات  برنامج  الكوكي  نبيل  ــدرب  امل
للمو�سم اجلديد، حيث علمنا اأن االنطالقة 
�ستكون عن طريق التدريبات الفردية خالل 
االأيام املقبلة حيث �سيتوىل املح�سر البدين 
عن  لالعبني  الــربنــامــج  ــال  ــس اإر� الغطا�سي 
يتم  اأن  على  لالعبني،  "الوات�ساب"  طريق 
ال�سروع يف التدريبات بداية من نهار الغد يف 
للتدريبات اجلماعية تبقى  العودة  اأن  حني 
مرهونة بقرار الرابطة املحرتفة بخ�سو�ص 
اجلماعية،  التح�سريات  ا�ستئناف  تاريخ 
للوفاق  الفني  الــطــاقــم  اأعــ�ــســاء  وينتظر 
اجلزائر  اإيل  العودة  اأجل  من  احلــدود  فتح 
ذلك  وقبل  الت�سكيلة  مع  العمل  وا�ستئناف 
وهذا  الفريق،  مع  عقودهم  على  التوقيع 
بعد اأن مت االإتفاق على كل التفا�سيل خالل 

االأيام الفارطة.
االأم�ص  نهار  �سطيف  وفــاق  اإدارة  و�ساركت 
االحتادية  اإليه  دعــت  الــذي  االجتماع  يف 
الف�سل  بخ�سو�ص  القدم  لكرة  اجلزائرية 
حيث  اجلمهورية،  كاأ�ص  مناف�سة  م�سري  يف 
الدور  اإىل  املتاأهلة  الفرق  جميع  دعــوة  مت 

ربع النهائي للف�سل يف م�سري هذه املناف�سة، 
عزالدين  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وجـــدد 
م�سر  الــوفــاق  اأن  عــلــى  الــتــاأكــيــد  ــــراب  اأع
كاأ�ص  مناف�سة  من  تبقى  ما  ا�ستكمال  على 
ح�سب  عذر  اأي  يوجد  ال  حيث  اجلمهورية 
قوله يف توقيف املناف�سة ال�سيما مع اإقرتاب 

العودة اإىل املناف�سة الر�سمية.

�سركة  مع  مفاو�سات  يف  الوفاق  اإدارة  وتتواجد 
على  عر�ست  والتي  الريا�سية  لالألب�سة  "كلمي" 
اجلديد  املو�سم  خالل  النادي  متويل  الوفاق  اإدارة 
ومن  اخلا�سة  االإمتيازات  بع�ص  تقدمي  خالل  من 
الطواقم  لكل  التدريبات  م�ستلزمات  توفري  ذلك 
والفئات ال�سبانية، ومن املنتظر اأن يتم توقيع عقد 
ر�سمي،  حفل  خالل  املقبلة  االأيــام  خالل  التمويل 

اأن فرع ال�سركة االإ�سبانية يف اجلزائر ميول  علما 
فريق مولودية وهران.

النادي  لت�سيري  املوؤقتة  الهيئة  اأع�ساء  ويوا�سل 
اجلمعية  لعقد  حت�سرياتهم  �سطيف  لوفاق  الهاوي 
ي�سرف  حيث  املقبلة  االأيــام  خالل  للنادي  العامة 
الدراجي  اهلل  جــاب  بن  للوفاق  ال�سابق  الالعب 
جابر  ال�سابق  الرئي�ص  ان�سحاب  بعد  العملية  على 
عمل  اجتماع  عقد  يتم  اأن  املنتظر  ومن  زغال�ص، 
على  التنظيم  ومدير  والريا�سة  ال�سباب  مدير  مع 
م�ستوى الوالية من اجل الف�سل يف تاريخ اجلمعية 
اجلمعية  اأع�ساء  هيكلة  اإعــادة  عن  ف�سال  العامة 
للرتكيبة  جدد  اأع�ساء  بدخول  ال�سماح  خالل  من 

احلالية.

�سرار يعر�ص م�سروع ريا�سي على اإحتاد البليدة 
عبيد  �سطيف  لــوفــاق  ال�سابق  الرئي�ص  عر�ص 
اإحتاد  فريق  م�سريي  على  ريا�سي  م�سروع  احلكيم 
وهو  الثاين،  الق�سم  حظرية  اإىل  ال�ساعد  البليدة 
املتعلقة  االأمــور  من  الكثري  يت�سمن  الــذي  امل�سروع 
وهو  اإحرتافية،  اأ�س�ص  وفق  الفريق  تنظم  باإعادة 
االأمر الذي جعل التكهنات ت�سب حول تويل �سرار 

الإدارة هذا الفريق خالل املو�سم اجلديد.

وا�سلت اإدارة مولودية ق�سنطينة اإبرام 
التحويالت  �ــســوق  يف  جــديــدة  �سفقات 
مع  الــفــريــق  تــعــاقــد  حــيــث  ال�سيفية، 
جنم  من  القادم  دردوري  ل�سعد  املهاجم 
القادم  خريفي  في�سل  واملدافع  تقرت، 
من اإحتاد عنابة، كما تعاقد الفريق مع 
اإحتاد  من  القادم  بو�سافر  اأمني  احلار�ص 
احلار�ص  تعوي�ص  اأجــل  من  االأخ�سرية 
�سفوف  ــادرة  ــغ م قــرر  الـــذي  براهيمي 
القبة،  رائــد  اإىل  واالإن�سمام  املولودية 
وكانت االإدارة بقيادة الرئي�ص عبد احلق 
دميغة قد تعاقدت يف وقت �سابق مع كل 
فرحات،  لعريبي،  ــدروق،  ه عريبي،  من 

منر، بوكاف وبزاز.
عقد  بتجديد  املولودية  اإدارة  وقامت 

رفقة  اأخــر  ملو�سم  عاي�ص  امليدان  و�سط 
جتديد  انتظار  يف  جامع  املدافع  زميله 
ـــالل االأيــــام  ــز خ ــائ ــرك ــي ال ــاق ــود ب ــق ع
خدمات  عــن  التخلي  مت  فيما  املقبلة، 
عقده  جتديد  وعــدم  قرماطي  الالعب 
جنار  ــع  ــداف امل ف�سل  فيما  الــفــريــق  مــع 
بينما  القبة،  رائد  فريق  اإىل  االإن�سمام 
العار�سة  بخ�سو�ص  الغمو�ص  يتوا�سل 
الفنية للفريق حيث مل يف�سل امل�سريون 
ومن  املدرب اجلديد،  االآن يف هوية  حلد 
االأربعاء  هذا  اأم�سية  تنعقد  اأخر  جانب 
النادي  مبقر  للفريق  العامة  اجلمعية 
نحو  االأمور  ت�سري  البي�ساء حيث  بالقبة 
موا�سلة الرئي�ص عبد احلق دميغة ملهامه 

لعهدة اأوملبية جديدة.

العيد  �سلغوم  هالل  اأن�سار  من  الع�سرات  جتمع 
العيد وقفة  اأمام مقر بلدية �سلغوم  نهار االأم�ص 
من  املحلية  ال�سلطات  حث  اأجل  من  احتجاجية 
اإيجاد حل للو�سعية ال�سعبة التي مير بها  اجل 
الفريق يف ظل العزوف امل�سجل عن التقدم لت�سيري 
الفريق بعد الدعوة التي وجهتها م�سالح البلدية 
"ديريكتوار"  ت�سكيل  اأجل  من  االأطــراف  جلميع 
و�سمان  احلالية  الفرتة  خالل  النادي  لت�سيري 
انخراط الفريق يف بطولة املو�سم اجلديد وهذا 
العامة  اجلمعية  عقد  اإجراءات  اإىل  املرور  قبل 

ثم االإنتخابية الإختيار اإدارة جديدة.  
ومن جانب اأخر طالب االأن�سار ب�سرورة البحث 
عن حل لو�سعية الر�سيد البنكي املجمد للفريق 
وهو  العالقة  الــديــون  ب�سبب  طويلة  مــدة  منذ 
طيلة  اال�ستفادة  من  النادي  حرم  الــذي  االأمــر 

الفرتة ال�سابقة من االإعانات العمومية.

ويف �سياق منف�سل �سيتم ال�سروع يف اأ�سغال تهيئة 
وهذا  اجلديد  للمو�سم  حت�سبا  املظاهرات  ملعب 
حتى يتمكن الفريق من ا�ستقبال مناف�سيه بهذا 

امللعب دون احلاجة للتنقل اإىل املدن املجاورة. 

وفاق �سطيف 

هالل �سلغوم العيد مولودية ق�سنطينة 

مولودية العلمة 

اأهلي الربج

مولودية باتنة 

وقع �ملنتخب �جلز�ئري لكرة �ليد يف �ملجموعة �ل�صاد�صة لكاأ�س �لعامل لكرة �ليد-2021 مب�صر )رجال(، مبعية �لربتغال على وجه 
�خل�صو�س، وح�صب نتائج قرعة عملية �صحب �لقرعة �لتي جرت �صهرة يوم �ل�صبت يف �صفح �أهر�مات �جليزة �ل�صهرية قرب �لقاهرة.
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فيما وقع حافري واتفق عباب�سة وجدد زير وبودماغ ومزهودي

العامة  باتنة موعد عقد اجلمعية  اإدارة مولودية  حددت 
اجلاري،  �سبتمرب  �سهر  من  الـ17  يف  ذلك  و�سيكون  العادية 
وهذا لعر�ص التقريرين املايل واالأدبي ل�سنة 2019، وتاأمل 
وعقد  ــة  االإداري االأمــور  كل  اإنهاء  يف  زيــداين  م�سعود  اإدارة 
 2020 �سنة  ح�سيلة  لعر�ص  اأخــرى  عادية  عامة  جمعية 

للتفكري بعدها العهدة االأوملبية اجلديدة.
اال�ستقدامات  عملية  يف  االإدارة  �سرعت  اآخــر،  �سياق  ويف 
االأكرب  النادي  عودة  �سيعرف  الذي  القادم  للمو�سم  حت�سبا 
�سيغته  يف  الــثــاين  للق�سم  االأورا�ـــــص  منطقة  يف  �سعبية 
مع  ونهائي  ر�سمي  التفاق  االإدارة  تو�سلت  اإذ  اجلــديــدة، 
متو�سط ميدان احتاد ال�ساوية اإليا�ص عباب�سة الذي تقم�ص 
م�ست،  موا�سم  يف  باتنة  �سباب  و  مروانة  اأمل  من  كل  األــوان 

ليلقى الالعب قبوال منقطع النظري من قبل االأن�سار الذين 
رحبوا به خا�سة وانه يقدم اأرقى امل�ستويات كما اأنه يتمتع 

باأخالق عالية
ظهري  من�سب  اأي�سا  ي�سع  والذي  املحوري  املدافع  ووقع  هذا 
�سلغوم  اأمل  من  قادما  باتنة،  ملولودية  حافري  ر�سا  اأميــن  
يف  باتنة  ملولودية  لعب  حافري  اأن  الذكر  ويجدر  العيد، 
ما  ق�سم  من  البوبية  مع  ال�سعود  وحقق  املا�سي  قبل  املو�سم 

بني الرابطات اإىل الثاين هواة
كما اأكدت م�سادر مقربة من بيت املولودية اأنه مت االتفاق 
واأمني غ�سبان وحممد  زير  اأمني  من  ر�سميا على جتديد كل 
انتظار  يف  ر�سمية  ب�سفة  وهذا  مزهودي  وكذا  بودماغ  زهري 

ح�سم بع�ص ال�سفقات يف ال�ساعات القليلة القادمة.

اأ�سفر االجتماع املو�سع الذي جمع بني اأع�ساء ال�سركة التجارية 
لالأهلي وم�سريي النادي الهاوي على ت�سكيل "ديركتوار" لت�سيري 
جديد  رئي�ص  انتخاب  غاية  اإىل  وهذا  موؤقتة  ب�سورة  الفريق 
للنادي الهاوي وكذا ال�سركة التجارية، وياأتي خيار ت�سكيل هيئة 
موؤقتة من اأجل ال�سروع يف التح�سريات للمو�سم اجلديد وتدارك 
التاأخر احلا�سل، كما مت االتفاق على اإقناع املدير العام ال�سابق 
االأمور  لالإ�سراف على  االأهلي  اإىل  العودة  اأجل  بوزناد من  نذير 
االإدارية للفريق خا�سة اأنه على كل دراية بكل االأمور االإدارية 

املتعلقة بعقود و�سكاوى الالعبني لدى جلنة املنازعات.
على  التاأكيد  مت  فقد  امل�ستحقات  بق�سية  املتعلق  ال�سق  ويف 
والبلدية(  )الوالية  املحلية  ال�سلطات  اإعانات  دخول  انتظار 
من اأجل ت�سوية جزء من م�ستحقات الالعبني، ومن جانب اأخر 

الظرف  هذا  يف  امل�سوؤولية  حتمل  االإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  رف�ص 
مطالبني ب�سرورة العمل جماعيا اإىل غاية ات�ساح الروؤية خالل 
حال  يف  التجارية  لل�سركة  جديد  رئي�ص  لتعيني  املقبلة  االأيام 

عدم تراجع بن حمادي عن االإ�ستقالة.
فكرة  االأهــلــي  بيت  يف  الفاعلة  االأطـــراف  بع�ص  واقــرتحــت 
التعاقد مع املدرب ال�سابق لوداد تلم�سان عزيز عبا�ص من اأجل 
قيادة العار�سة الفنية للفريق يف بطولة املو�سم اجلديد خا�سة 
على  قادرا  ويبقى  ال�سابق،  فريقه  مع  ارتباطه  اأنهى  املعني  اأن 
اللعب  القادم من خالل  املو�سم  الفريق يف بطولة  حتقيق هدف 
على االأدوار االأوىل، ولو اأن عبا�ص يكون قد ح�سم وجهته خالل 

ال�ساعات الفارطة من خالل التعاقد مع فريق اإحتاد عنابة.

و�سيلعب "اخُل�سر" كذلك مبعية اإي�سلندا واملغرب 
�ستجري  التي  للمناف�سة  التمهيدي  الــدور  خالل 
القادم  جانفي   31 و   13 بني  النهائية  دورتــهــا 
بح�سور 32 منتخبا حيث �ستتاأهل اأ�سحاب املراتب 

الثالث االأوىل اإىل الدور الرئي�سي.
ويف الدور الرئي�سي �ستق�سم املنتخبات الـ 24 على 
اأربع جمموعات حيث ت�سم كل منها �ستة منتخبات 
تتناف�ص  فيما بينها بنظام بطولة واحدة ت�سفر 
االأول  املــركــزيــن  �ساحبا  املنتخبان  تــاأهــل  عــن 
النهائي  ربع  الدور  اإىل  جمموعة  كل  يف  والثاين 

بداية االأدوار االإق�سائية يف البطولة.

يف  الثانية  للمرة  ت�ست�سيف  م�سر  اأن  للتذكري 
اليد  لكرة  العام  لكاأ�ص  النهائية  االأدوار  تاريخها 
بعد ن�سخة 1999، واختار املنظمون اأربعة مواقع 
القاهرة،  االإ�سكندرية،  وهي  املناف�سة  الحت�سان 

اجليزة وم�سر اجلديدة، 
من جهتها املنتخب الوطني اجلزائري يبقى دون 
وقد  فريو�ص  كورونا  جائحة  بداية  منذ  ن�ساط 
خ�سعت العنا�سر الوطنية هذا االأ�سبوع من خالل 
"كوفيد- فح�ص  اختبار  اإىل  �سغرية  جمموعات 
ت�سحبا  الريا�سة،  لطب  الوطني  باملركز   ،"19

ال�ستئناف التدريبات.

بيت  يف  احلــديــديــة  القب�سة  تــتــوا�ــســل 
مولودية العلمة بني م�سريي النادي الهاوي 
ظل  يف  التجارية  ال�سركة  من  ونظرائهم 
ت�سيري  على  االإ�ستحواذ  يف  طرف  كل  رغبة 
و�سط  وهذا  اجلديد،  املو�سم  خالل  الفريق 
�سمت حمري من طرف ال�سلطات املحلية على 
غرار م�سالح البلدية وكذا مديرية ال�سباب 
امللحية  ال�سلطات  ترف�ص  حيث  والريا�سة، 
غاية  اإىل  وهذا  الراهن  الوقت  يف  التدخل 

حتى  الهاوي  للنادي  العامة  اجلمعية  عقد 
الهاوي  النادي  رئي�ص  م�ستقبل  بخ�سو�ص  ــور  االأم تت�سح 
�سمري رقاب وهذا يف ظل رغبة العديد من اأع�ساء اجلمعية 
يف  احلا�سل  االإنــ�ــســداد  ب�سبب  رقــاب  من  الثقة  �سحب  يف 

الفريق.
يف  خمــلــوف  كفي  العلمة  مــولــوديــة  مهاجم  بــقــاء  وبـــات 
للغاية  م�ستبعدا  اجلديد  املو�سم  خــالل  الفريق  �سفوف 
فرق  عدة  من  الالعب  تلقاها  التي  العرو�ص  هي  وال�سبب 
نا�سطة يف الرابطة االأوىل والثانية على غرار جنم مقرة 
حيث  الــالعــب،  خــدمــات  مــن  االإ�ستفادة  يف  يرغب  ــذي  ال

الطريق  يف  الطرفني  بني  املفاو�سات  ت�سري 
عقده  نهاية  يف  كفي  ويتواجد  ال�سحيح، 
الوجهة  تغيري  لــه  يتيح  ممــا  الفريق  مــع 
دون احلاجة اإىل ورقة الت�سريح، علما اأنه 
اأجل  من  املنازعات  جلنة  لدى  �سكوى  قدم 
اإىل  ت�سل  مالية  تعوي�سات  على  احل�سول 
مليار �سنتيم متثل م�ستحقاته خالل املو�سم 

الفارط والذي قبله.
الرحيم  ال�ساب كامل عبد  املدافع  واأم�سى 
يف �سفوف فريق ن�سر ح�سني على عقد �ساري 
املفعول ملدة ثالثة موا�سم بعد اإتفاقه مع املدير الريا�سي 
العنا�سر  بني  من  كامل  ويعترب  مرزقان،  �سعبان  للن�سرية 
املفرت�ص  من  وكــان  الــرديــف  الفريق  �سفوف  يف  املتاألقة 
ترقيته اإىل الفريق االأول هذه ال�سائفة اإال اأن ال�سراعات 
التي يعرفها الفريق من الناحية االإدارية عجلت مبغادرة 
الذي  االأمــر  وهو  اإرتباط،  اأي  من  حرا  كان  الذي  الالعب 
زاد من غ�سب االأن�سار بخ�سو�ص عدم توقيع عقود طويلة 
املدى لالعبني ال�سبان املتاألقني الذين من املنتظر اأن يغادروا 

بدورهم �سفوف الفريق بعد تلقيهم لعرو�ص خمتلفة. 

الرئي�ض تبون يهنئ املنتخب الوطني الع�سكري امل�سارك 
يف الألعاب الع�سكرية الدولية برو�سيا

الإدارة ت�سر على اإكمال مناف�سة الكاأ�ض والتدريبات الفردية تنطلق غدا

�سفقات جديدة باجلملة واجلمعية 
العامة العادية يوم الأربعاء 

الأن�سار يطالبون البلدية بحلول
 م�ستعجلة يف اأقرب وقت

الإدارة حتدد الـ17 من �سبتمرب اجلاري موعدا 
لعقد اجلمعية العامة العادية

ت�سكيل "ديريكتوار" لل�سروع يف التح�سريات

اجلزائر يف املجموعة ال�ساد�سة لكاأ�ض العامل

البلدية والديجيا�ض ترف�سان 
التدخل يف اأزمة البابية..!
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املجيد تبون  رئي�ص اجلمهورية عبد  هناأ 
�سارك  الذي  الع�سكري  الوطني  املنتخب 
لالألعاب  ال�ساد�سة  الطبعة  فعاليات  يف 
ــتــي جـــرت بني  ــة ال ــي ــدول الــعــ�ــســكــريــة ال
بي�سكوف  مبدينة  �سبتمرب  و5  اأوت   23

برو�سيا.
وكتب الرئي�ص تبون على ح�سابه الر�سمي 
:"اأحر  االجتماعي  التوا�سل  موقع  يف 
االأ�ساو�ص  اأيــهــا  والت�سجيعات  الــتــهــاين 
املتقدمة  املراكز  افتكاكم  على  املغاوير 
تخ�س�سات  كل  يف  وا�ستحقاق  جدارة  عن 
اإذ  برو�سيا،  الدولية  الع�سكرية  االألعاب 
قدراتكم  �سدة  على  اأخــرى  مرة  برهنتم 
جيو�ص  بني  العايل  وتكوينكم  القتالية 

العامل".
"دمتم  قــائــال:  تبون  الرئي�ص  واأ�ــســاف 
ذخرا لوطننا املفدى وجي�سنا االأبي �سليل 

جي�ص التحرير لوطني".

�سبط الطاقم الفني لوفاق �سطيف بقيادة 
التح�سريات  برنامج  الكوكي  نبيل  ــدرب  امل
للمو�سم اجلديد، حيث علمنا اأن االنطالقة 
�ستكون عن طريق التدريبات الفردية خالل 
االأيام املقبلة حيث �سيتوىل املح�سر البدين 
عن  لالعبني  الــربنــامــج  ــال  ــس اإر� الغطا�سي 
يتم  اأن  على  لالعبني،  "الوات�ساب"  طريق 
ال�سروع يف التدريبات بداية من نهار الغد يف 
للتدريبات اجلماعية تبقى  العودة  اأن  حني 
مرهونة بقرار الرابطة املحرتفة بخ�سو�ص 
اجلماعية،  التح�سريات  ا�ستئناف  تاريخ 
للوفاق  الفني  الــطــاقــم  اأعــ�ــســاء  وينتظر 
اجلزائر  اإيل  العودة  اأجل  من  احلــدود  فتح 
ذلك  وقبل  الت�سكيلة  مع  العمل  وا�ستئناف 
وهذا  الفريق،  مع  عقودهم  على  التوقيع 
بعد اأن مت االإتفاق على كل التفا�سيل خالل 

االأيام الفارطة.
االأم�ص  نهار  �سطيف  وفــاق  اإدارة  و�ساركت 
االحتادية  اإليه  دعــت  الــذي  االجتماع  يف 
الف�سل  بخ�سو�ص  القدم  لكرة  اجلزائرية 
حيث  اجلمهورية،  كاأ�ص  مناف�سة  م�سري  يف 
الدور  اإىل  املتاأهلة  الفرق  جميع  دعــوة  مت 

ربع النهائي للف�سل يف م�سري هذه املناف�سة، 
عزالدين  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وجـــدد 
م�سر  الــوفــاق  اأن  عــلــى  الــتــاأكــيــد  ــــراب  اأع
كاأ�ص  مناف�سة  من  تبقى  ما  ا�ستكمال  على 
ح�سب  عذر  اأي  يوجد  ال  حيث  اجلمهورية 
قوله يف توقيف املناف�سة ال�سيما مع اإقرتاب 

العودة اإىل املناف�سة الر�سمية.

�سركة  مع  مفاو�سات  يف  الوفاق  اإدارة  وتتواجد 
على  عر�ست  والتي  الريا�سية  لالألب�سة  "كلمي" 
اجلديد  املو�سم  خالل  النادي  متويل  الوفاق  اإدارة 
ومن  اخلا�سة  االإمتيازات  بع�ص  تقدمي  خالل  من 
الطواقم  لكل  التدريبات  م�ستلزمات  توفري  ذلك 
والفئات ال�سبانية، ومن املنتظر اأن يتم توقيع عقد 
ر�سمي،  حفل  خالل  املقبلة  االأيــام  خالل  التمويل 

اأن فرع ال�سركة االإ�سبانية يف اجلزائر ميول  علما 
فريق مولودية وهران.

النادي  لت�سيري  املوؤقتة  الهيئة  اأع�ساء  ويوا�سل 
اجلمعية  لعقد  حت�سرياتهم  �سطيف  لوفاق  الهاوي 
ي�سرف  حيث  املقبلة  االأيــام  خالل  للنادي  العامة 
الدراجي  اهلل  جــاب  بن  للوفاق  ال�سابق  الالعب 
جابر  ال�سابق  الرئي�ص  ان�سحاب  بعد  العملية  على 
عمل  اجتماع  عقد  يتم  اأن  املنتظر  ومن  زغال�ص، 
على  التنظيم  ومدير  والريا�سة  ال�سباب  مدير  مع 
م�ستوى الوالية من اجل الف�سل يف تاريخ اجلمعية 
اجلمعية  اأع�ساء  هيكلة  اإعــادة  عن  ف�سال  العامة 
للرتكيبة  جدد  اأع�ساء  بدخول  ال�سماح  خالل  من 

احلالية.

�سرار يعر�ص م�سروع ريا�سي على اإحتاد البليدة 
عبيد  �سطيف  لــوفــاق  ال�سابق  الرئي�ص  عر�ص 
اإحتاد  فريق  م�سريي  على  ريا�سي  م�سروع  احلكيم 
وهو  الثاين،  الق�سم  حظرية  اإىل  ال�ساعد  البليدة 
املتعلقة  االأمــور  من  الكثري  يت�سمن  الــذي  امل�سروع 
وهو  اإحرتافية،  اأ�س�ص  وفق  الفريق  تنظم  باإعادة 
االأمر الذي جعل التكهنات ت�سب حول تويل �سرار 

الإدارة هذا الفريق خالل املو�سم اجلديد.

وا�سلت اإدارة مولودية ق�سنطينة اإبرام 
التحويالت  �ــســوق  يف  جــديــدة  �سفقات 
مع  الــفــريــق  تــعــاقــد  حــيــث  ال�سيفية، 
جنم  من  القادم  دردوري  ل�سعد  املهاجم 
القادم  خريفي  في�سل  واملدافع  تقرت، 
من اإحتاد عنابة، كما تعاقد الفريق مع 
اإحتاد  من  القادم  بو�سافر  اأمني  احلار�ص 
احلار�ص  تعوي�ص  اأجــل  من  االأخ�سرية 
�سفوف  ــادرة  ــغ م قــرر  الـــذي  براهيمي 
القبة،  رائــد  اإىل  واالإن�سمام  املولودية 
وكانت االإدارة بقيادة الرئي�ص عبد احلق 
دميغة قد تعاقدت يف وقت �سابق مع كل 
فرحات،  لعريبي،  ــدروق،  ه عريبي،  من 

منر، بوكاف وبزاز.
عقد  بتجديد  املولودية  اإدارة  وقامت 

رفقة  اأخــر  ملو�سم  عاي�ص  امليدان  و�سط 
جتديد  انتظار  يف  جامع  املدافع  زميله 
ـــالل االأيــــام  ــز خ ــائ ــرك ــي ال ــاق ــود ب ــق ع
خدمات  عــن  التخلي  مت  فيما  املقبلة، 
عقده  جتديد  وعــدم  قرماطي  الالعب 
جنار  ــع  ــداف امل ف�سل  فيما  الــفــريــق  مــع 
بينما  القبة،  رائد  فريق  اإىل  االإن�سمام 
العار�سة  بخ�سو�ص  الغمو�ص  يتوا�سل 
الفنية للفريق حيث مل يف�سل امل�سريون 
ومن  املدرب اجلديد،  االآن يف هوية  حلد 
االأربعاء  هذا  اأم�سية  تنعقد  اأخر  جانب 
النادي  مبقر  للفريق  العامة  اجلمعية 
نحو  االأمور  ت�سري  البي�ساء حيث  بالقبة 
موا�سلة الرئي�ص عبد احلق دميغة ملهامه 

لعهدة اأوملبية جديدة.

العيد  �سلغوم  هالل  اأن�سار  من  الع�سرات  جتمع 
العيد وقفة  اأمام مقر بلدية �سلغوم  نهار االأم�ص 
من  املحلية  ال�سلطات  حث  اأجل  من  احتجاجية 
اإيجاد حل للو�سعية ال�سعبة التي مير بها  اجل 
الفريق يف ظل العزوف امل�سجل عن التقدم لت�سيري 
الفريق بعد الدعوة التي وجهتها م�سالح البلدية 
"ديريكتوار"  ت�سكيل  اأجل  من  االأطــراف  جلميع 
و�سمان  احلالية  الفرتة  خالل  النادي  لت�سيري 
انخراط الفريق يف بطولة املو�سم اجلديد وهذا 
العامة  اجلمعية  عقد  اإجراءات  اإىل  املرور  قبل 

ثم االإنتخابية الإختيار اإدارة جديدة.  
ومن جانب اأخر طالب االأن�سار ب�سرورة البحث 
عن حل لو�سعية الر�سيد البنكي املجمد للفريق 
وهو  العالقة  الــديــون  ب�سبب  طويلة  مــدة  منذ 
طيلة  اال�ستفادة  من  النادي  حرم  الــذي  االأمــر 

الفرتة ال�سابقة من االإعانات العمومية.

ويف �سياق منف�سل �سيتم ال�سروع يف اأ�سغال تهيئة 
وهذا  اجلديد  للمو�سم  حت�سبا  املظاهرات  ملعب 
حتى يتمكن الفريق من ا�ستقبال مناف�سيه بهذا 

امللعب دون احلاجة للتنقل اإىل املدن املجاورة. 

وفاق �سطيف 

هالل �سلغوم العيد مولودية ق�سنطينة 

مولودية العلمة 

اأهلي الربج

مولودية باتنة 
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كــرة اليـد 



ذكرو� ل�شوؤ�ل �إبر�هيم عليه �ل�شالم 
�أ�شبابا، منها �أنه ملا قال لنمرود: {ربي 
�أن يرتقى  �أحب  �لذي يحيي ومييت} 
من علم �ليقني بذلك �إىل عني �ليقني 
رب   } فقال:  م�شاهدة،  ذلك  يرى  و�أن 
�أومل  ق��ال  �مل��وت��ى!  حتيي  كيف  �أرين 
توؤمن! قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} 
�لبخاري  رو�ه  �ل��ذي  �حل��دي��ث  ف��اأم��ا 
�أبي هريرة ر�شي �هلّل عنه قال:  عن 
قال ر�شول �هلّل �شلى �هلّل عليه و�شلم 
�إبر�هيم،  من  بال�شك  �أح��ق  )نحن   :
�ملوتى،  �أرين كيف حتيي  �إذ قال: رب 
ولكن  بلى،  ق��ال:  توؤمن؟  مل  �أو  ق��ال: 
�ل�شيخان  ""�أخرجه  قلبي(  ليطمئن 
�مل���ر�د  للبخاري""فلي�ض  و�ل��ل��ف��ظ 
ههنا بال�شك ما قد يفهمه من ال علم 
 } تعاىل:  وقوله  خ��الف.  بال  عنده، 
ف�شرهن  �لطري  من  �أربعة  فخذ  ق��ال 
هذه  يف  �مل��ف�����ش��رون  �ختلف  �إل��ي��ك} 
ك��ان ال طائل  و�إن  ه��ي؟  م��ا  �الأرب��ع��ة 
لو كان يف ذلك مهم  �إذ  حتت تعيينها، 
�بن  عن  ف��روي  �ل��ق��ر�آن،  عليه  لن�ض 
وهو  ور�أاًل  وز�  �أخذ  قال:  �أنه  عبا�ض 

وقال  وط��او���ش��ا،  ودي��ك��ا  �لنعام  ف��رخ 
جماهد: كانت حمامة وديكا وطاو�شا 
وغر�با، وقوله: { ف�شرهن �إليك} �أي 
وقطعهن. وعن �بن عبا�ض { ف�شرهن 
ذبحهن  �أوثقهن  فلما  �أوثقهن،  �إليك} 
جزء،  منهن  جبل  كل  على  جعل  ثم 
فذكرو� �أنه عمد �إىل �أربعة من �لطري 
ري�شهن  ونتف  قطعهن  ث��م  فذبحهن 
ثم  ببع�ض،  بع�شهن  وخلط  ومزقهن 
جبل  كل  على  وجعل  �أج��ز�ء  جز�أهن 
منهن جزء� ثم �أمره �هلّل عز وجل �أن 
عّز  �هلّل  �أمره  كما  فدعاهن  يدعوهن 
�لري�ض يطري  �إىل  وجّل، فجعل ينظر 
�إىل �لري�ض، و�لدم �إىل �لدم، و�للحم 
طائر  كل  من  و�الأج���ز�ء  �للحم،  �إىل 
يت�شل بع�شها �إىل بع�ض حتى قام كل 
طائر على حدته و�أتينه مي�شني، �شعيًا 
ليكون �أبلغ له يف �لروؤية �لتي �شاألها. 
عزيز  �هلّل  �أن  و�علم   } ق��ال:  ولهذ� 
وال  �شيء  يغلبه  ال  عزيز  �أي  حكيم} 
ميتنع م��ن ���ش��يء، وم��ا ���ش��اء ك��ان بال 
حكيم  �شيء،  لكل  �لقاهر  الأنه  ممانع 

يف �أقو�له و�أفعاله و�شرعه وقدره.

الدعـــاء
�للهم �إين ظلمت نف�شي ظلما كثري�، و�إنه ال يغفر �لذنوب �إال �أنت فاغفر يل مغفرة 
ويف  ح�شنة  �لدنيا  يف  �آتني  ربي  �لرحيم،  �لغفور  �أن��ت  �إن��ك  و�رحمني  عندك  من 
�الآخرة ح�شنة وقني عذ�ب �لنار، و �غفر يل مغفرة من عندك ت�شلح بها �شاأين �أنا 

وجميع �ملوؤمنني.�آمني

قال اهلل تعاىل: 
﴿ اْدُع إِِل َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم 

ِبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن ِ﴾                                                ]النحل: 125[.

م��ن حولنا  �ل���و�ق���ع  ت��اأم��ل��ن��ا  ل��و 
�إن��ك��ار  ن�شتطيع  ال  �أن��ن��ا  ل��وج��دن��ا 
ر�أ�شها  وعلى   - �لدولية  �ملطالب 
�إعادة  ي�شمونه:  ملا   - �لغرب  دول 
�لنظر يف �خلطاب �لديني لدينا.. 
يدعوننا  �لظاهر  يف  �أنهم  مبعنى 
و�لت�شامح  �لدعوة  يف  �حلكمة  �إىل 
مع �الآخرين، مع �أن هذ� مما يدعو 

�إليه ديننا �حلنيف.
�أن  يف  ي��ك��م��ن  �خل��ط��ر  �أن  ب��ي��د   
يختبئ  �ل����دع����و�ت  ه����ذه  حت���ت 
�لعقيدة  على  دفني  تاريخي  حقد 
�الإ�شالمية، وعلى كل موؤمن موحد؛ 
لوجدنا  يطلبونه  فيما  تعمقنا  فلو 
�أن �الأمر ميتد �إىل �ملطالبة بحذف 
بع�ض �الآيات �لقر�آنية بحجة عدم 
بع�ض  تغيري  �أو  �لكر�هية..  �إث��ارة 
حقوق  بذريعة  �ل�شرعية  �الأحكام 
�الإن�����ش��ان و�الإ���ش��الم �أح��ف��ظ لتلك 
�حلقوق.. فهل ميكن قبول حتريف 
بحجة  تغييبها  �أو  �ل��ن�����ش��و���ض 

�لع�شرنة؟.
ال  �لع�شري  �لد�عية  وم�شطلح 
فال  ه��و،  حيث  من  عليه  �ع��رت����ض 
ال  لكننا  �ال���ش��ط��الح،  يف  م�شاحة 
�الأغر��ض  �أ�شحاب  ميرر  �أن  نريد 
�أم���ور�  �الأم����ة  و�أع�����د�ء  �خلبيثة 
ديننا  وتعاليم  لعقيدتنا  خمالفة 
عليه  د�عية  فكل  �لع�شرنة؛  با�شم 
�أن يكون مو�كبا لع�شره، لكن علينا 
ع�شري،  د�ع���ي���ة  ب���ني  �ل��ت��ف��ري��ق 
و�إ�شالم ع�شري، �إذ ال يوجد �إ�شالم 
غري ع�شري؛ فديننا �لعظيم �شالح 
يف  �شبق  الأن���ه  وم��ك��ان؛  زم���ان  لكل 
هذه  �أن  �لقدير  �حلكيم  �هلل  علم 
�خلامتة،  �لر�شالة  ه��ي  �لر�شالة 
وه����و ���ش��ب��ح��ان��ه ي��ع��ل��م م��ت��غ��ري�ت 

�إىل  �ملجتمعات  وت��ب��ّدل  �حل��ي��اة 
�أن  يعني  وه���ذ�  �ل�����ش��اع��ة،  ق��ي��ام 
مر�حل  كل  يف  ع�شري  �لدين  هذ� 
�الأر���ض  �هلل  ي��رث  �أن  �إىل  �لزمان 
�الإ�شالمي  و�لت�شريع  عليها،  وم��ن 
���ش��ام��ل م��ت��ك��ام��ل؛ ق���ال ت��ع��اىل: { 
ْمُت  مْتَ َو�أَ ِديَنُكْم  َلُكْم  �أَْكَمْلُت  �ْلَيْوَم 
يُت َلُكُم �الإِ�ْشاَلَم  َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�شِ

ِدينًا}]�ملائدة: 3[.
ينطلق  �مل��ع��امل  ه��ذه  ���ش��وء  على 
مكانته  لياأخذ  �لع�شري  �لد�عية 
و��شعا  �مل��ج��ت��م��ع��ات،  يف  �ل��الئ��ق��ة 
�ْدُع   } تعاىل:  قوله  عينيه  ن�شب 
ْكَمِة َو�مْلَْوِعَظِة  َك ِباحْلِ �إِىِل �َشِبيِل َربِّ
�َشَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َشُن  �حْلَ
لَّ َعن �َشِبيِلِه  ن �شَ َك ُهَو �أَْعَلُم مِبَ �إِنَّ َربَّ
]�لنحل:   { ِبامْلُْهَتِديَن  �أَْعَلُم  َوُهَو 

.]125
به  جاء  مبا  للم�شا�ض  جمال  فال 
بحجة  �ل�شحيحة  و�ل�شنة  �لكتاب 
و�ملو�كبة،  �لتطور  �أو  �لع�شرنة 
يرتدد  �شار  )�لع�شرنة(  فم�شطلح 
كثري� يف �الآونة �الأخرية، و�لنظرة 
��شتعماله،  بح�شب  تختلف  �إليه 
ع�شري،  د�عية  عن  ن�شمع  ف�شرنا 
ع�شري  وتف�شري  ع�شري،  وم�شلم 
ل��ل��ن�����ش��و���ض �ل�����ش��رع��ي��ة وح��ج��اب 
ونحن  ع�شرية،  وعقلية  ع�شري، 
�أه��م��ي��ة �شبط  ن���وؤك���د ع��ل��ى  ه��ن��ا 
�مل�شطلح وعدم متييعه بهدف مترير 
ق�شايا ت�شطدم بالعقيدة �أو تخالف 
�لكتاب و�ل�شنة، وعلى هذ� �الأ�شا�ض 
ميكن قبول هذ� �مل�شطلح )�لد�عية 
�ل�شديد  �لتحفظ  م��ع  �لع�شري( 
على ما تريده بع�ض �لتوجهات من 
�لت�شويق لهذ� �مل�شطلح؛ فعلى �شبيل 
�ملثال هناك فرق كبري بني �حلكمة 
وتخرّي  �لقر�آنية  �الآي��ات  ط��رح  يف 

حذفها  طلب  وب��ني  عر�شها  وق��ت 
باإلغاء  �ملطالبة  ب��ني  كبري  وف��رق 
بحجة  �ل��ق��ر�آن  حتفيظ  حلقات 
�لتطرف  على  �الأجيال  تربي  �أنها 
وتنقيتها  ب�شبطها  �ملطالبة  وبني 
من �ملتنطعني �أو �جلهلة �أو �أ�شحاب 

�الأغر��ض.
�لفر�شة  نعطي  �أن  ينبغي  ف��ال 
للذين يف قلوبهم مر�ض الأن يوجهو� 
للمجتمعات  �ل���غ���ادرة  ���ش��ه��ام��ه��م 
�مل�شلمة بحجة مكافحة �لتطرف.. 
يجب �أن نكون جميعا �شد �لتطرف، 
جميعًا  نكون  �أن  نف�شه  �لوقت  ويف 
�أو  و�ل�شنة،  �لكتاب  مي�ض  من  �شد 
�شلى  �الأك���رم  نبّينا  على  يتطاول 
�أن  يف  ي�شكك  �أو  و�شلم،  عليه  �هلل 
�حلق  �لدين  هو  �الإ�شالمي  �لدين 
�لذي �رت�شاه �هلل لعباده.. ويبقى 
قائمًا:  ه��ن��ا-   - �مل��ري��ر  �ل�����ش��وؤ�ل 
ه���ل ه���ي ع�����ش��رن��ة وم���و�ك���ب���ة يف 
حماولة  �أم  و�ل�شنة  �لكتاب  �شوء 
�حل�شارة  لتبعية  �مل�شلمني  لتطويع 
�لغربية، و�ل�شري يف فلك �ال�شتعمار 
�حلديث �لذي يريد �إ�شالما يوجهه 

بالرميوت كونرتول بكل �أ�شف.
ال �شك �أننا بحاجة �إىل �ملو�كبة 
و�لتفاعل �الإيجابي يف ظل �لتطور 
و�حلكمة  �ملجتمعات،  ت�شهده  �لذي 
يف �ل��ت��ع��ام��ل م���ع ع�����ش��ر �ل��ع��ومل��ة 
�ملفرو�ض  �لو�قع  م�شامني  و�إدر�ك 
�ل��رو�د  جهود  م��ن  �ال�شتفادة  م��ع 

�جلاد  و�ل��دخ��ول  �ل�شابقني.. 
�لعملي  �لتطبيق  مرحلة  يف 
�لو�عية  �لبحوث  على  �ملبني 
و�ال�شتجابة  �مل��ع��ّم�����ق��ة.. 
�مل�شلمة  �ملجتمعات  ملتطلبات 
ومعاي�شة  �لنا�ض  وح��اج��ات 
�لفهم  هذ�  �شمن  و�قعهم.. 

ع�شريا،  �لد�عية  ن�شمي  �أن  ميكن 
جتديد  ق�شية  لي�شت  فالق�شية 
وتفعيل  �إحياء  هي  و�إمن��ا  فح�شب، 
يكون  و�لتغيري  �لن�شو�ض،  حلقيقة 
يف �الأ�شلوب فقط، ومو�كبة �لتطور 
�حلديثة..  �لو�شائل  ��شتعمال  يف 
�إىل عودة حقيقية  فنحن بحاجة 
فهم  �إىل  ع��ودة  و�ل�شنة..  للكتاب 
و�ل�شلف  �ل��ع��ل��م��اء  الآر�ء  متعمق 
�ل�����ش��ال��ح.. ي�����ش��اع��د ع��ل��ى ذل��ك 
�الإ�شالمية  �ملوؤ�ش�شات  دور  تفعيل 
و�مل��رج��ع��ي��ات �مل��ع��ت��م��دة، و�الأخ���ذ 
عليه  �تفق  وما  �لر�جحة  ب��االآر�ء 

علماء �الأمة.
مو�هب  لديهم  �لدعاة  من  كثري 
بحاجة  وهم  يعرفوها،  مل  كامنة 
�إىل �ال�شتفادة من خرب�ت �إخو�نهم 
متيزو�  �ل��ذي��ن  �ل��دع��اة،  �لعلماء 
من  البد  �أن��ه  كما  �جلانب،  هذ�  يف 
�حلديثة،  �لتقنيات  ع��امل  دخ��ول 
ليثبت �لد�عية للعامل �أن �جلماهري 
�إليه  تتطلع  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ك��ل  يف 
حقيقة  تتعرف  �أن  وتريد  بلهفة، 
فالد�عية  �لعظيم  �ل��دي��ن  ه���ذ� 
تطويع  يف  ك��ب��ري�  حت��دي��ا  ي��و�ج��ه 
ك��ل م��ا ح��ول��ه ل��ي��ك��ون يف �الإط���ار 
جميعا:  منا  فاملطلوب  �ل�شرعي.. 
ع�شرنة  ال  �مل��ج��ت��م��ع��ات  �أ���ش��ل��م��ة 
�الإ�شالم )وع�شر �مل�شلمني( باملفهوم 

�لغربي.
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عجائب  من  �لكرمي  للقر�آن  كم 
�لكتاب  الأنه  جمال؛  كل  يف  عطاء 
هو  فها  عجائبه،  تنق�شي  ال  �لذي 
يطل علينا يف ع�شر �لعلم و�لتقنية 
ر:  بدالئل كثرية، تقول للعقل �ملفكِّ
�خلالد  �ل��وح��ي��د  �هلل  ك��ت��اب  �إن���ه 
د�شتوًر�  ليكون  �ملحفوظ؛  �لباقي 
للعاملني، ملن �شاء منهم �أن ي�شتقيم، 
�آي��اٍت  وق��د ح��وى �ل��ق��ر�آن �لكرمي 
�آية،   6236 �إىل  و�شلْت  كافيات، 
فهي  ًة،  �أمَّ ُت�شِلح  �لو�حدة  و�الآية 

د�شتور حياة.
�أنعم  �لتي  عم  �لنِّ �أهمِّ  و�لوقت من 
�لوقت  والأهمية  علينا،  بها  �هلل 
�أق�شم �هلل يف �لقر�آن �لكرمي به - 
وهو �لغني عن �لق�شم - عدَة مر�ٍت؛ 
قال - تعاىل -: }َو�ْلَفْجِر * َوَلَياٍل 
َع�ْشٍر{ ]�لفجر: 1، 2[، وقال 
َحى *  - تبارك وتعاىل -: }َو�ل�شُّ
َو�للَّْيِل �إَِذ� �َشَجى{ ]�ل�شحى: 1، 
ِر * �إِنَّ  ا: }َو�ْلَع�شْ 2[، وقال �أي�شً
]�لع�شر:  ُخ�ْشٍر{  َلِفي  �اْلإِْن�َشاَن 
 :- وج��ل  عز   - وق��ال   ،]2  ،1
�إَِذ�  َهاِر  َو�لنَّ  * َيْغ�َشى  �إَِذ�  }َو�للَّْيِل 
ومن   ،]2  ،1 ]�لليل:  لَّى{  جَتَ

�هلل  �أن  رين  �ملف�شِّ ل��دى  �مل��ع��روف 
ِمن خْلِقه، فذلك  ب�شيء  �أق�شم  �إذ� 
ليلفَت �أنظاَرهم �إليه، وينبههم �إىل 

جليل منفعته.
د  حدَّ  - �شاأنه  جل   - �هلل  �أن  كما 
�ملفرو�شة،  للعباد�ت  �أوق��اًت��ا  لنا 
ومن �أمثلتها قوله - عز وجل - يف 
�إِنَّ  اَلَة  �ل�شَّ }َفاأَِقيُمو�  �ل�شالة: 
ِكَتاًبا  �مْلُوؤِْمِننَي  َعَلى  َكاَنْت  اَلَة  �ل�شَّ
 ،]103 ]�لن�شاء:  َمْوُقوًتا{ 
اَلَة  �ل�شَّ }�أَِق��ِم   :- تعاىل   - وقوله 
�للَّْيِل  َغ�َشِق  �إِىَل  ْم�ِض  �ل�شَّ ِلُدُلوِك 
َوُقْر�آَن �ْلَفْجِر �إِنَّ ُقْر�آَن �ْلَفْجِر َكاَن 
 ،]78 ]�الإ���ش��ر�ء:  َم�ْشُهوًد�{ 
اَلَة  وقوله - تعاىل -: }َو�أَِقِم �ل�شَّ
�للَّْيِل{  ِم��َن  َوُزَل��ًف��ا  ��َه��اِر  �ل��نَّ َط���َريَفِ 
�ل�شيام  ويف   ،]114 ]ه��ود: 
���اًم���ا  }�أَيَّ  :- وع���ال  - ج��ل  ق��ول��ه 
 ،]184 ]�لبقرة:  َمْعُدوَد�ٍت{ 
اَن  َرَم�شَ }�َشْهُر   :- تعاىل   - وقوله 
���ِذي �أُْن����ِزَل ِف��ي��ِه �ْل���ُق���ْر�آُن ُه��ًدى  �لَّ
َناٍت ِمَن �ْلُهَدى َو�ْلُفْرَقاِن  ا�ِض َوَبيِّ ِللنَّ
ْمُه{  َفْلَي�شُ ْهَر  �ل�شَّ ِمْنُكُم  �َشِهَد  َفَمْن 
�حلج  ويف   ،]185 ]�لبقرة: 
جُّ  }�حْلَ  :- وتعاىل  تبارك   - قوله 

]�لبقرة:  َم��ْع��ُل��وَم��اٌت{  ��ُه��ٌر  �أَ���شْ
.]197

قد   - وج���ل  ع��ز   - �هلل  �إن  ب��ل 
ل �أخرى، يف  �ختار لنا �أوقاًتا َتف�شُ
�أي وقت،  ى يف  توؤدَّ �أخرى  عباد�ت 
 - فيقول  و�ال�شتغفار؛  كالت�شبيح 
ِبَحْمِد  ��ْح  ��بِّ }َو���شَ  :- قائل  من  عز 
َوَقْبَل  ْم�ِض  �ل�شَّ ُط��ُل��وِع  َقْبَل  ��َك  َربِّ
39[، ويقول:  �ْلُغُروِب{ ]ق: 
]�آل  ِبااْلأَ�ْشَحاِر{  }َو�مْلُ�ْشَتْغِفِريَن 

عمر�ن: 17[.
من  و��شحة  �إ���ش��ار�ت  فهي  �إذ�؛ 
�أهمية  �إىل   - وج��ل  ع��ز   - �مل��وىل 
�ل���وق���ت، وق��ط��ع��ه يف �الأع���م���ال 
�ل�����ش��احل��ة �ل��ن��اف��ع��ة؛ ب��ل وي��اأم��ر 
و�آل��ه  عليه  �هلل  �شلى   - ر���ش��ول��ه 
خلفه  ِم��ن  كلَّها  ����َة  و�الأمَّ  - و�شلم 
يرتكه  و�أالَّ  �ل��ف��ر�َغ،  ي�شتثمر  �أن 
يذهب هباء؛ بل ي�شغله مبا ير�شي 
فيقول:  مفيدة،  �أع��م��ال  من  �هلَل 
َك  ْب * َو�إِىَل َربِّ }َفاإَِذ� َفَرْغَت َفاْن�شَ

َفاْرَغْب{ ]�ل�شرح: 7، 8[.
�ل�شالة  عليه   - �مل�شطفى  ويقول 
مغبوٌن  ))ن��ع��م��ت��اِن   :- و�ل�����ش��الم 
�ل�شحة،  �لنا�ض:  من  كثرٌي  فيهما 

و�لفر�غ((، فهاتان �لنعمتان - وال 
على  �هلل  ِن��َع��م  �أع��ظ��م  م��ن   - �شك 

عباده.
ه - عليه �ل�شالة و�ل�شالم  ويف حثِّ
- ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م �ل���وق���ت وع���دم 
 - عبا�ض  �بن  حديث  يف  �إ�شاعته، 
ر�شي �هلل عنهما - قال: قال ر�شول 
))�غتِنْم  يعظه:  وهو  لرجٍل  �هلل 
قبل  �شباَبك  خم�ض:  قبل  خم�ًشا 
�شقمك،  قبل  و�شحَتك  َه��َرِم��ك، 
وغناك قبل فقرك، وفر�َغك قبل 
موتك((،  قبل  وحياَتك  �ُشغلك، 
�لكلمات  �لنبي يف هذه  �ض  فقد خلَّ
�ملوجزة �لبليغة ما تناوله �أ�شاتذُة 
وهي   - عدة  كتب  يف  �الإد�رة  علم 
مبيعات  �لكتب  �أكر  من  باملنا�شبة 
بنجاح  الرتباطها  ه��ذ�؛  زمننا  يف 
فذلك   - و�ل�����ش��رك��ات  �الأع���م���ال 
عن  ث  حت��دَّ �إذ  �لكلم؛  جو�مع  من 
�أه��م��ي��ة �ل��وق��ت، و�مل���ب���ادرِة �إىل 
�ل�شباب،  قوة  و�غتناِم  ��شتثماره، 
�ل�شالح  �لعمل  يف  �لفر�غ  وفر�ِض 
معوقات  خم�شة  من  ر  وحذَّ �ملثمر، 
يف  ذلك  وك��لُّ  �الأوق���ات،  ال�شتثمار 
عبار�ت وجيزة حتمل �ألف معنى.

وجوب معاي�شة امل�شلم ملتطلبات الع�شر مع احلفاظ على دينه

نعمتان مغبون فيهما ال�صحة والفراغ

قال ر�شوُل اللِه �شلى الله عليه و�شلم:" 
َعَجبًا لأمِر املوؤمِن اإِنَّ اأْمَره ُكلَُّه لُه َخرٌي ولي�َس 
ذلَك لأَحٍد اإل للُموؤْمِن اإِْن اأ�َشابتُه �َشرَّاُء �َشَكَر 
�َشربَ  �َشرَّاُء  اأ�َشابتُه  واإْن  لُه  َخــريًا  فكانْت 

فكانْت َخريًا لُه ". رواُه ُم�ْشِلٌم.

�ملعنى �أن �ملوؤمن �لكامل يف �حلالني 
�أ�شابته  �إن  �هلل  عند  هو  خري  على 
وغري  �ل��رزق  يف  ورخ��اء  ب�شط  نعمة 
�شر�ء  �أ�شابته  و�إن  �هلل  ي�شكر  ذلك 

يت�شخط  وال  ي�شرب  وم�شيبة  بلية  �أي 
على ربه بل ير�شى بق�شاء ربه فيكون 

له �أجر بهذه �مل�شيبة.
 ومعنى �ل�شكر هو �أن ي�شرف �الإن�شان 
�لنعم �لتي �أعطاه �هلل فيما يحب �هلل 
�ل�شكر  ولي�ض  �هلل،  ح��رم  فيما  لي�ض 
�لتي  بالنعم  �الإن�شان  يفرح  �أن  جمرد 
هلل  �حل��م��د  ف��رح  �إذ�  وي��ق��ول  ينالها 
و�ل�شكر هلل ال يكون �لعبد بهذ� �شاكر� 

هلل.

عجبا لأمر املوؤمن
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

�لعظام،  �الإ���ش��الم  �أرك���ان  م��ن  �ل�شيام 
بيان  يف  �ل�شابقون  �الأئمة  �جتهد  وقد 
�إال  ع�شرهم،  يف  �مل��ع��روف��ة  مفطر�ته 
ال  طبية  مفطر�ت  ع�شرنا  يف  وجد  �أن��ه 
بني  �خل��الف  كر  ول��ذ�  بها،  لل�شلف  عهد 
فتعددت  حكمها،  ب��ي��ان  يف  �ملعا�شرين 
تقرير  يف  و�الح��ت��ج��اج��ات  �لتعليالت 
بني  �لتفريق  كر  كما  �ملختار،  �ملذهب 
�ملتماثالت، و�شبب هذ� �الختالف يرجع 
�إىل م��ا �خ��ت��اره ���ش��اح��ب ك��ل ق���ول من 

تعريف �ل�شيام.

املكتبة الإ�سالمية

د. حممد عبد�لقادر

من اأقوال 
ال�صاحلني

�لنف�ض  يف   ، �هلل  " �شبحان 
كرب �إبلي�ض ، وح�شد قابيل 
، وعتو عاد ، وطغيان ثمود 
، وجر�أة منرود ، و��شتطالة 

فرعون ، وبغي قارون ، 
وقحة هامان" �بن �لقيم 

رحمه �هلل

كتاب ال�شيام ومفطراته الطبية

قال اهلل تعاىل: 
﴿َوإِْذ َقاَل إِْبرَاِهيُم رَبِّ أَِرِن َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتٰ  َقاَل أََوَلْم ُتْؤِمْن  َقاَل َبَلٰ 

ْيِ َفُصُْهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلٰ ُكلِّ  َوَلِٰكْن ِلَيْطَمِئَّ َقْلِبي  َقاَل َفُخْذ أَْرَبَعًة ِمَن الطَّ
َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم أَنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾                     
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رئي�ض �ملجل�ض �ل�شعبي �لبلدي

فوزية.ق

معاوية. �ص

خن�صلة

عبد الهادي. ب 

تزامنا وتقدمي جملة من اخلدمات االإجتماعية

فيما تعالت املطالب بفتح بقية م�صاجد اجلمهورية

جاء ذلك، عقب �سل�سلة الدعاوى واملطالب 
ال�سوؤون  وعمال  االأئمة  قبل  من  املرفوعة 
بقية  فــتــح  تعميم  بخ�سو�ص  الــديــنــيــة 
امل�ساجد عرب تراب الوطن وفق الربتوكول 
امل�ساجد  يف  حاليا  املتبع  الوقائي  ال�سحي 
انت�سار  ح�سر  اإىل  اأدت  والــتــي  املرخ�سة 
وا�سعا  جناحا  والقت  اهلل  بيوت  يف  الوباء 
وااللتزام  امل�سلني  �سالمة  على  احلفاظ  يف 
اإ�سراف  بعد  قبلهم  من  املحكم  باالن�سباط 
خمتلف الهيئات من جمعيات واأئمة وطواقم 
التعقيم  حلمالت  جتندت  التي  امل�ساجد 
واحلفاظ  ال�سفوف  تنظيم  وكذا  والتطهري 
امل�سلني،  بني  البدين  التباعد  م�سافات  على 
وهـــو االمـــر الـــذي حــفــز املــواطــنــني على 
الدعوة اإىل فتح بقية امل�ساجد والرتخي�ص 
مطالب  مــع  بها  الــ�ــســلــوات  كــافــة  بــاإقــامــة 
بتغيري اأوقات احلجر ال�سحي بحيث يتمكن 
يف  الفجر  �سالة  اأداء  من  امل�سلني  خمتلف 
اأن اللجنة العلمية لر�سد  امل�ساجد، خا�سة 
وقت  يف  اأعلنت  قد  كورونا  وبــاء  ومتابعة 
�سابق عن �سرورة العودة للحياة الطبيعية 
تراجعا  تعرف  التي  امل�سجلة  النتائج  بعد 

ن�سبيا لهذا الوباء.
لالأئمة  الوطني  املجل�ص  ك�سف  جهته،  من 
ال�سلوات  وتنظيم  الأداء  خمطط  و�سع  عن 

للدعوات  اال�ستجابة  حال  يف  امل�ساجد  يف 
اأبــرزهــا  مــن  ــي  ــت وال للحكومة  املــرفــوعــة 
التي  الــوقــائــيــة  الــتــدابــري  على  احلــفــاظ 
و�سالمة  الدينية  ال�سعائر  اإقامة  ت�سمن 
عن  ف�سال  الـــعـــدوى،  انــتــقــال  مــن  امل�سلني 
واالإكتظاظ  ال�سغط  تخفيف  على  العمل 
خالل �سالة اجلمعة من خالل فتح م�سليات 
اإذا  للم�ساجد  التابعة  وال�ساحات  الن�ساء 
اقت�ست احلاجة لذلك، كما اأكد املجل�ص اأن 
ب�سكل كبري بفعل  امل�سلني قد تناق�ص  عدد 

والرعب  اخلوف  زرع  الذي  الوباء  تاأثريات 
بيان  املجل�ص يف  يف قلوب اجلميع، كما ذكر 
يف  اأدائها  اأن  اجلمعة،  �سالة  بخ�سو�ص  له 
الزمن  مــن  �ساعة  الــربــع  يتجاوز  ال  وقــت 
ومرة واحدة يف االأ�سبوع ال ي�سكل اأي خطر 
يف  �سببا  يكون  اأن  ميكن  وال  املواطنني  على 
انت�سار الفريو�ص، ف�سال عن احلاجة امللحة 
واالإميانية  الروحية  الوقاية  يف  للم�سلمني 
التي تقيهم من االأمرا�ص النف�سية واخللقية 

وتطهرهم منها.

املحلية  الــيــتــيــم  كــافــل  جمعية  اأطــلــقــت 
بخن�سلة، حملة ت�سامنية حتت �سعار"م�سروع 
احلقيبة املدر�سية" بهدفجمع املحافظ واملاآزر 
واقرتاب  تزامنا  وذلك  املدر�سية  واالأدوات 
االأيتام  لفائدة  اجلديد  املدر�سي  الدخول 
اإىل  )العودة  لواء  حملت  والتي  واملعوزين، 

املدر�سة.. حمفظة اليتيم(.
من  التربعات  جمع  يف  اجلمعية  و�سرعت 
الإقتناء  وهـــذا  اخلــري  وفــاعــلــي  املح�سنني 
خمتلف االأدوات املدر�سية من كرا�سي واأقالم 
من  وغريها  وكتب  واأغلفة  ومــاآزر  وحمافظ 
اللوازم املدر�سية، بهدف توزيعها على االأيتام 
واإدخال الب�سمة على قلوبهم اأثناء الدخول 
املدر�سي، يف الوقت الذي قامت فيه جمعية 
االأن�سطة  بــعــديــد  املحلية  اليتيم  كــافــل 
اخلريية الت�سامنية يف خمتلف املجاالت اأين 
الكمامات  توزيع  على  اجلمعية  عكفاأع�ساء 

واالألب�سة الواقية عرب خمتلف امل�ست�سفيات 
احمد  م�ست�سفى  غــرار  على  امل�ساجد  وكــذا 
ومركز  عليبو�سحابة  وم�ست�سفى  بلة  بــن 
القادر  عبد  ـــري  االأم وم�سجد  الت�سخي�ص 
وم�سجد ال�سنة، يف حني مت توزيع اأزيد من 6 
اآالف كمامة وكذاقارورات املاء ال�سروب على 

املر�سى ومرافقي املر�سى.
مبادرة  اجلمعية  اأطلقت  اأخــرى،  جهة  من 
و�سبه  الطبية  واملــعــدات  امل�ستلزمات  جمع 
املعوزين  للمر�سى  اإعارتها  اأجل  من  الطبية 
اإليها  احلاجة  اأم�ص  يف  هم  الذين  واليتامى 
وذلك حتت �سعار )ال تدعها مركونة بالبيت 
اجعل منها �سدقة جارية(، حيث اأكداأع�ساء 
االأعمال  تقدمي  يف  توا�سل  اأنها  اجلمعية، 
اخلريية الت�سامنية لفائدة املعوزين واليتامى 
عرب كامل تراب الوالية من اأجل م�ساعدتهم 
يف خمتلف االأمور التي ال ي�ستطيعون القيام 

بها نظرا لظروفهم ال�سعبة، كما طالبوا من 
املح�سنني وفاعلي اخلري تقدمي يد امل�ساعدة 
من خالل تربعاتهم والوقوف معهم يف خمتلف 

ــــال  االأعــــم
اخلريية. 

�سهدت موؤخرا، مدينة عني التوتة عملية 
اخل�سراء  م�ستامل�ساحات  وا�سعة  تنظيف 
مع عملية ت�سجريالأنواع كثرية من ال�ستالت 
واالأ�سجار املزينة للمحيط والغابات، وهي 
موجة  بعد  مبا�سرة  جــاءت  التي  احلملة 
لها  تعر�ص  الــتــي  والــتــخــريــب  ــق  ــرائ احل
الغطاء النباتي عرب اأغلب غابات الوالية 
خا�سة بعد اخل�سائر الكبرية التي اأحلقت 
االأنواع  عديد  واإتــالف  النباتية  بالرثوة 

اأبرزها اأ�سجار االأرز النادرة.
احلملة، كانت من تنظيم متطوعني �سباب 
اأفكارهم  �سحدوا  التوتة  عني  مدينة  من 
اأر�ص  على  واتقان  باحرتافية  املدرو�سة 
الإجناز  درا�سة  اإجــراء  خــالل  من  الواقع 
بجمع  قاموا  باأنهم  عائلي،وقالوا  متنزه 
على  وجت�سيدها  ــار  ــك االأف مــن  جمموعة 
وتقدميها  اخل�سراء  وامل�ساحات  الغابات 
مـــن خــــالل تغيري  و�ــســكــانــهــا  لــلــمــديــنــة 
اأي�سا  ال�سكان  تفكري  وتغيري  مظهرها 
ف�سال  العون،  يد  ومد  للم�ساعدة  ليبادروا 
دوريــة  مبادرتهم  اأن  اإىل  اإ�سارتهم  عــن 
ولي�ست مرة واحدة عك�ص عمل الكثري من 
اجلمعيات، حيث كانت بالتن�سيق مع هيئة 
ــم  زودوه بــدورهــم  الــذيــن  الغابات  عمال 

ويعترب  الالزم  والعتاد  واالآالت  باالأ�سجار 
م�سروعا كبريا وطموحا له اأبعاد خمتلفة 
تعود بالفائدة على الغطاء النباتي ب�سكل 
كبري، حيث مت تنظيف جزء من امل�ساحات 
عديد  وزرع  الــغــابــات  وبع�ص  اخلــ�ــســراء 
ومدرو�ص  منظم  ب�سكل  ال�سغرية  االأ�سجار 
ليكون  منه  املرجو  امل�سروع  طبيعة  الإبراز 
�سيتم  والـــذي  بــه  يعمل  منـــوذج  مبثابة 

تعميمه الحقا على باقي الغابات.
م�سروع  لتج�سيد  متهيدا  تعترب  احلملة 
بيئي كبري �سيطبق ب�سكل مدرو�ص بعيدا عن 
تخطيط  بدار�سة  قاموا  حيث  الع�سوائية 
الإجناز متنزه ي�ستقطب العائالت من خالل 
غر�ص اأنواع خمتلفة من االأ�سجار الثنائية 
وتوزيعها بطريقة منتظمة وتوفري مرافق 
لــالأطــفــال والــعــائــالتــوالــريــا�ــســيــني، ومن 
املنتظر اأن يكون جبل "حمادة" موقعالهذا 
ا�ستقطاب  من  اأبــرزه  ما  بعدما  التخطيط 
كبري للعائالت والريا�سيني خا�سة يف فرتة 
القائمون على  اأين طالب  ال�سحي،  احلجر 
طرف  من  املــادي  الدعم  ب�سرورة  املبادرة 
املواطنني وال�سلطات يف مدينة عني التوتة 
بالعتاد واملواد و�ستالت الزينة مل�ساعدتهم 

على جت�سيد امل�سروع.

بعد  املقرر  اجلديد  املدر�سي  للدخول  مبكرا  التح�سري  يف  العائالت  اأربــاب  من  العديد  �سرع 
تفاديا الإرتفاع  للتالميذ  املدر�سية  واللوازم  االأدوات  اإقتناء  االآن من خالل  �سهر من  اأقل من 
اأ�سعارها يف االأيام التي ت�سبق الدخول املدر�سي وهذا و�سط �سعوبات جمة يف توفري احلاجيات 

ال�سرورية الأبنائهم.
يف  املادية  الناحية  من  جمة  متاعب  يواجهون  االأ�سر  اأربــاب  من  الكثري  اأن  خافيا  يعد  ومل 
ن�ساط  وتوقف  كورونا  بفريو�ص  اخلا�سة  الوبائية  الو�سعية  تاأثريات  ب�سبب  الراهن  الوقت 
كبرية  متاعب  �سبب  الذي  االأمــر  وهو  ال�سحي  احلجر  فرتة  يف  العائالت  اأربــاب  من  العديد 
للعديد من االأولياء بغية توفري كل احلاجيات ال�سرورية للتالميذ، التي مل تعد مقت�سرة على 
االأدوات املدر�سية فح�سب بل تعدتها اإىل �سرورة اإقتناء مالب�ص جديدة، حيث 
باتت التكاليف املالية مرتفعة للغاية وت�سل اإىل اأكرث من مليون 
�سنتيم للتلميذ الواحد وهي قيمة مرتفعة خا�سة بالن�سبة 

لالأ�سر التي متلك العديد من االأطفال املتمدر�سني. 
العائالت  مــن  العديد  فــاإن  الو�سعية  هــذه  وملــواجــهــة 
وجدت نف�سها جمربة على العودة اإىل �سيا�سة التق�سف 
توفري  بغية  وهذا  االأدنى  احلد  اإىل  امل�ساريف  وتقليل 
احلاجيات ال�سرورية لالأبناء املتمدر�سني، يف حني اأن 
اخليار االآخر الذي يبقى املنفذ بالن�سبة للكثريين 
اأو  االأقــــارب  مــن  ــص  ــرتا� االإق اإىل  اللجوء  هــو 
الو�سعية  هذه  جمابهة  اأجل  من  االأ�سدقاء 
االأ�سهر  خــالل  االأمـــور  اإنــفــراج  غاية  اإىل 
التالميذ  مــن  الــعــديــد  اأن  علما  املقبلة، 
من  ال�سيف  ف�سل  خالل  للعمل  ي�سطرون 
اأجل توفري احلاجيات ال�سرورية لهم دون 
بالنظر  اأوليائهم  على  كثريا  االإعتماد 

لظروفهم املادية ال�سعبة.
اإنتظار  االأولياء  من  العديد  ويف�سل 
ــى مــنــحــة الــتــمــدر�ــص  ــول عــل ــس ــ� احل
املمنوحة من طرف ال�سلطات العمومية 
خا�سة  ال�سرورية  اللوازم  اإقتناء  بغية 
دج(   5000( املمنوحة  املالية  القيمة  اأن 
توفري  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  تلميذ  كل  عن 
اأولياء  تخوف  اأن  ولو  احلاجيات،  من  العديد 
التالميذ يبقى قائما من تاأخر احل�سول على هذه 
خالل  املقررة  الدرا�سة  بداية  بعد  ما  اإىل  املنحة 
�سهر اأكتوبر القادم، فيما تبقى اأمال العائالت الفقرية 
واملعوزة م�سوبة نحو اجلمعيات اخلريية واملح�سنني من 
اأجل توفري هذه احلاجيات ال�سرورية الأبنائهم كما جرت 

عليه العادة خالل ال�سنوات الفارطة. 

املجل�س الوطني لالأئمة يدعو للرتخي�س 
باإقامة �شالة اجلمعة

جمعية كافل اليتيم بخن�شلة تتجند مل�شاعدة 
التالميذ الفقراء واليتامى

عمليات ت�شجري وتنظيف وا�شعة 
تطال غابات عني التوتة 

التق�شف والإ�شتدانة ملواجهة تكاليف 
الدخول املدر�شي لهذا العام
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دعا، �ملجل�س �لوطني �مل�صتقل لالأئمة وموظفي قطاع �ل�صوؤون �لدينية و�الأوقاف، �حلكومة �إىل �صرورة فتح �مل�صاجد �ملرخ�صة عرب كامل 

تر�ب �لوطن الإقامة �صالة �جلمعة كونها من �لو�جبات �الإميانية �لتي متتاز بتاأثري خطبها على توجيه �ملجتمع للخري و�لف�صيلة، مع �الإلتز�م 
بتطبيق �لتد�بري �لوقائية �ملعمول بها منذ قر�ر فتح �مل�صاجد موؤخر�.

حفاظا على الغطاء النباتي والرثوة الغابية

فيما تنتظر عائالت احل�سول على منحة التمدر�ش

اإىل  تتوجه عائلة خلخال من بلدية بوزينة بوالية باتنة، 

اإجراء  على  وم�ساعدتهم  بهم  للتكفل  واالإح�سان  الرب  ذوي 

عملية جراحية من اأجل ا�ستعادتهم الب�سر وممار�ستهم حياة 
طبيعية.

�سعف  والدتهم،من  العائلةمنذ  من  االأربعة  االإخــوة  ويعاين 

تفاديا  وذلــك  االآجــال  اأقــرب  يف  العالج  تلقيهم  يتطلب  ما  الب�سر 

لفقدانهم حا�سة الب�سر ب�سكل نهائي، حيث ي�ستعجل االأخ االأكرب "مولود 

الوطن،  خارج  بعالجه  التكفل  املح�سنني  �سنة   41 العمر  من  خلخال" البالغ 

بعدمااأجرى منذ مدة قريبة عملية جراحية مبوؤ�س�سة اإ�ست�سفائية داخل الوطن 

اأجربه على التنقل والقيام بفحو�سات باإحدى العيادات الطبية  باءت بالف�سل، ما 

بتون�ص، حيث اقرتح عليه االأطباء اإجراء عملية زرع للقرنية ي�سمن جناحها بن�سبة مئة باملئة، مت خاللها حتديد 

تكلفتها املالية بالن�سبة للعني الواحدة بحدود مايقارب 50 مليون �سنتيم، وبالنظر اإىل اأو�ساعه املادية ال�سيما واأنه 

عامل يتلقى اأجرا ب�سيطا ويعمل اأي�سا على التكفل بباقي اأفراد اأ�سرته،حال االأمر دون جمع املبلغ املطلوب. 

ويف ال�سياق ذاته،يعي�ص اإخوة مولود خلخال الذين ترتاوح اأعمارهم على التوايل 13 و18 و27، من بينهم 

اأن  غري  القرنية  زرع  االأخرى  هي  تتطلب  ب�سرية  اإعاقة  من  ال�سحية  احلالة  نف�ص  بالبيت،  ماكثة  فتاة 

الو�سعية االإجتماعية للعائلة مل ت�سمح لهم حتى من اجراء فحو�سات طبية وال االإ�ستعجال باإجراء 

احلالة  العاديني،واأمام  االأ�سخا�ص  كباقي  الب�سر  بحا�سة  التمتع  لهم  ت�سمن  جراحية  عملية 

من  هــوؤالء  ياأمل  ــال،  االآج اأقــرب  يف  اإليها  النظر  ت�ستدعي  والتي  خلخال  لالإخوة  ال�سحية 

اجلمعيات اخلريية وذوي الرب واالإح�سان التحرك العاجل من اأجل توفري تكاليف العالج 

وزرع االإبت�سامة على وجوه هذه العائلة التي تعاين منذ مدة طويلة.

الهاتف،  رقــم  على  بالعائلة  االإت�سال  باإمكانه  امل�ساعدة  يد  تقدمي  يــود  ملن 
.0676601049

.8852463 59 Clé :اأو رقم ح�ساب الربيد اجلاري

عائلة خلخال تنا�سد املح�سنني 
مل�ساعدتهم على اإ�سرتجاع ب�سرهم

معاناة اأربعة اإخوة من اإعاقة ب�سرية 

حفيظة. ب

نداء

ح�سام الدين.ق



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية  
والية باتنة 

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

رقم: 2020/19

تغيري �لهيئة �لتنفيذية
طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 12ـ  06 املوؤرخ 
املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر  يف 
ا�ستالم   2020 اأوت   26 اليوم  هــذا  مت  باجلمعيات 
 2020/01/09 يف  ــة  ــوؤرخ امل الــتــعــديــالت  مــذكــرة 
للجمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�سكيلة  بتغيري  املتعلقة 

الثقافية امل�سماة:
اجلمعية الدينية مل�سجد ال�سنة لقرين ـ اأوالد فا�سل.

ـــخ:  ـــاري ـــت ب  10003 ـــــــم:  رق حتــــت  املـــ�ـــســـجـــلـــة 
.1988/06/28

املقيمة بـ: قرية لقرين ـ بلدية اأوالد فا�سل.
يرتاأ�سها ال�سيد)ة(: موري نا�سر.

االأورا�س نيوز ـ العدد: 1627 ـ االثنني  07  �سبتمرب 2020

الوايل

عنوان واحد يجمعنا

عنوان واحد يجمعنا

يومية �إخبارية عامة
املنطقة احل�سرية الثانية

 جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
الهاتف: 033.29.18.51
الفاك�ص: 033.29.18.51

الربيد االإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

يومية اإخبارية عامة

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

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                       "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                          وباأ�سعـــار تناف�سية
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�إعالن عن طلب عرو�س وطني مفتوح مع ��صرت�ط قدر�ت دنيا

رقم: 06/م.ت/2020 
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تعلن مديرية �لرتبية لوالية باتنة عن طلب �لعرو�ض �ملفتوح مع ��شرت�ط قدر�ت دنيا ق�شد:
جتهيز ثانوية )01( منط 1000 على م�شتوى 2350 م�شكن �جاري للبيع ببارك �فور�ج بلدية باتنة )حي �مل�شاكن �ملدجمة 2019(

برنامج عدل 2019
رموز  �أ�شحاب  و�لتجار  �مل�شتوردون  �ملنتجون،  هم  بامل�شاركة  لها  �مل�شموح  �ملوؤ�ش�شات   �

�الأن�شطة �ملذكورة يف �جلدول. 
� ي�شتطيع �ملمون �أن ي�شارك يف ح�شة و�حدة �أو يف عدة ح�ش�ض.

� �ملوؤ�ش�شة �لر�غبة يف �مل�شاركة ت�شتطيع �شحب دفرت �ل�شروط من �لعنو�ن �لتايل:
مديرية �لرتبية لوالية باتنة )م�شلحة �لربجمة و�ملتابعة( طريق ب�شكرة � باتنة.

10 �أيام �بتد�ء من تاريخ �أول �شدور لهذ� �الإعالن يف �ليوميات �لوطنية  وهذ� يف �أجل 
.BOMOP أو�

يجب �أن تكون �لعرو�ض مرفقة بالوثائق �لقانونية �ملبينة يف دفرت �ل�شروط وت�شلم �إىل 
�لعنو�ن �ملبني �أعاله يف ظرف خارجي ال يحمل �إال �لعبار�ت �لتالية: 

''طلب عرو�ض وطني مفتوح مع ��شرت�ط قدر�ت دنيا رقم: 06/م.ت/2020''
عنو�ن �لعملية و�حل�شة 

''ال يفتح �إال من طرف جلنة فتح �الأظرفة وتقييم �لعرو�ض''
�لعرو�ض يجب �أن حتتوي على 03 �أظرفة

وي�شم: �لرت�شح  ملف  على  يحتوي  �الأول  �لظرف   �I
من  ملئه  بعد  موقع  �ل�شروط  دفرت  يف  �لو�رد  للنموذج  طبقا  بالنز�هة  �لت�شريح   )1

طرف �ملتعهد.
من  ملئه  بعد  موقع  �ل�شروط  دفرت  يف  �لو�رد  للنموذج  طبقا  بالرت�شح  �لت�شريح   )2

طرف �ملتعهد.
�الإلكرتوين. �لتجاري  �ل�شجل  من  ن�شخة   )3

معنوي(. )�شخ�ض  لل�شركة  �الأ�شا�شي  �لقانون  من  ن�شخة   )4
.2019  �2018  �2017 �الأخرية  �شنو�ت  ل�03  �ملالية  �حل�شائل  من  ن�شخة   )5

 NIF: Numéro( �جلبائي  �لرتقيم  بطاقة  من  ن�شخة   )6
)d’Immatriculation Fiscal

�مل�شري. �أو  �ملوؤ�ش�شة  مدير  للمتعهد  �لعدلية  �ل�شو�بق  �شهادة   )7
�أو بجدول زمني لت�شديد، حامال لعبارة ''غري م�شجل يف  8( م�شتخرج �ل�شر�ئب م�شفى 

�لبطاقية �لوطنية ملرتكبي �أعمال �لغ�ض''.
�ملفعول. �شارية   CASNOS �مل�شتحقات  �أد�ء  �شهادة  من  ن�شخة   )9

�ملفعول. �شارية   CNAS �مل�شتحقات  �أد�ء  �شهادة  من  ن�شخة   )10
�ملعنويني  باالأ�شخا�ض  �خلا�شة  �الجتماعية  �حل�شابات  �إيد�ع  �شهادة  من  ن�شخة   )11

2019
12( ن�شخة من �الإ�شعار بالتعريف �ل�شادر عن �لفهر�ض �لوطني لالأعو�ن �القت�شاديني 

N.I.S و�الجتماعيني
R.I.B �لبنكية  �ملر�جع   )13

وي�شم: �لتقني  �لعر�ض  على  يحتوي  �لثاين  �لظرف   �II
�ل�شروط  دفرت  يف  �لو�رد  �لنموذج  ح�شب  باالكتتاب  �لت�شريح  باالكتتاب  �لت�شريح   )1

موقع بعد ملئه من طرف �ملتعهد.
ملئه  بعد  موقع  �ل�شروط  دفرت  يف  �لو�رد  �لنموذج  ح�شب  للمتعهد  تقنية  مذكرة   )2

من طرف �ملتعهد.
طرف  من  ملئه  بعد  موقع  �ل�شروط  دفرت  يف  �لو�رد  �لنموذج  ح�شب  �لتقني  �لعر�ض   )3

�ملتعهد مع عبارة ''قر�أ وقبل''.
وي�شم: �ملايل  �لعر�ض  على  يحتوي  �لثالث  �لظرف   �III

طرف  من  ملئها  بعد  موقعة  �ل�شروط  دفرت  يف  �لو�رد  للنموذج  طبقا  �لتعهد  ر�شالة   )1
�ملتعهد.

�ل�شروط موقع بعد ملئه يف  �لو�رد يف دفرت  للنموذج  بالوحدة طبقا  �الأ�شعار  2( ك�شف 
جميع �ملو��شع من طرف �ملتعهد.

3( �لتف�شيل �لكمي و�لتقديري طبقا للنموذج �لو�رد يف دفرت �ل�شروط موقع بعد ملئه 
يف جميع �ملو��شع من طرف �ملتعهد.

يجب �أن تقدم �الأظرفة ح�شب �لتعليمات �ملوجودة يف دفرت �ل�شروط.
� �إيد�ع �لعرو�ض يكون �ليوم �لعا�شر قيل �ل�شاعة 00h10 �شباحا �بتد�ء من تاريخ �أول 

.BOMOP شدور لهذ� �الإعالن يف �ليوميات �لوطنية �أو�
على  �لعرو�ض  الإيد�ع  �ملو�فق  �ليوم  يف  و�ملالية  �لتقنية  �لرت�شح،  �الأظرفة  فتح  يكون   �
�ل�شاعة 00h10 �شباحا يف جل�شة علنية وبح�شور �ملتعهدين �ملعنيني و�لر�غبني يف ذلك 

مبقر مديرية �لرتبية يف �لعنو�ن �ملذكور �أعاله.
 2015/09/16 يف  �ملوؤرخ   247  �  15 رقم  �لرئا�شي  �ملر�شوم  من   66 للمادة  طبقا   �

و�ملت�شمن تنظيم �ل�شفقات �لعمومية وتفوي�شات �ملرفق �لعام.
يو�فق تاريخ و�آخر �شاعة الإيد�ع �لعرو�ض وتاريخ و�شاعة فتح �الأظرفة �لتقنية و�ملالية 
ر�حة  يوم  �أو  عطلة  يوم  �ليوم  هذ�  �شادف  و�إذ�  �لعرو�ض.  حت�شري  مدة  من  يوم  �آخر 

قانونية فاإن مدة حت�شري �لعرو�ض متدد �إىل غاية يوم �لعمل �ملو�يل.
� يبقى �ملتعهدون ملزمني بعرو�شهم مدة 100 يوم �بتد�ء من تاريخ �إيد�ع �لعرو�ض.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
وز�رة �لرتبية �لوطنية

مديرية �لرتبية لوالية باتنة

رمز �لن�شاط على �ل�شجل �لتجاري

110204/110301/110203/110301/410101/307203�أثاث بيد�غوجيح�شة رقم 01

110203/410101/203106/507201/503104�أثاث لالإد�رة وقاعة �ملطالعةح�شة رقم 02
408301/305001/507202جتهيز �عالم �آيل لالإد�رة و�ملخابر وجتهيز �لن�شخح�شة رقم 03
105508/408201/408403/30310جتهيز باملكييفاتح�شة رقم 04

ح�شة رقم 05
جتهيز بالهاتف و�لتجهيز�ت �ل�شمعية

)توريد وتركيب جممع �لهاتف بلو�حقه... 
توريد وتركيب �الأجهزة �ل�شمعية بلو�حقها(

109214/408413/305023/613224/507214

410336/305025/613137/504205�لتجهيز باملطافئح�شة رقم 06



نوارة.ب

توثيق للحياة الربية مع...ممثلني ل يقهرون
  لعل �أبرز �الأفالم �لوثائقية �لطويلة �لتي تتمحور 
�بن  "نانوك  فهي  �لطبيعة  �أو  �لربية  �حلياة  حول 
و"�ل�شحر�ء  فالهريتي،  لروبرت   1922 �ل�شمال" 
فيلم  �إىل  �الإ���ش��ارة  وميكن  �ألغار.  جليم�ض  �حلّية" 
فولكو  �الإي��ط��ايل  للمخرج  �ل�شاد�شة"  "�لقارة 
كوليت�شي، و"�لعامل �ل�شامت" للمخرجني �لفرن�شيني 
جاك كو�شتو ولوي مال و"�ل�شياد �الأخري" للفرن�شي 
�لربية  �جلز�ئرية  �ل�شحر�ء  ويف  فانيية،  نيكوال 
�لتي  �لروبورتاجات  بع�ض  عن  نتحدث  �أن  ميكننا 
�حليو�نات  �أن���و�ع  وبع�ض  �لقاحلة  �حلياة  ت�شور 
قدمها  �لتي  �ملذهلة  �الكت�شافات  �أن  غري  �ملعروفة، 
عامل  ع��ن  طاهري"  "ر�شو�ن  �ل��وث��ائ��ق��ي  �مل��خ��رج 
�ملولعة  �الأنفا�ض  جعل  �الآخ��ر،  بوجهها  �ل�شحر�ء 
بهذه �الأفالم تتز�يد الإ�شباع �شهية �ال�شتك�شاف �لتي 
�أر�د ر�شو�ن تقدميها عرب فيديو ترويجي يت�شمن 3 
لالنقر��ض،  مدعاة  باتت  جديدة  الأن���و�ع  دقائق 
طرف  من  وكبري  و��شع  �هتمام  على  ح��ازت  و�لتي 
�لربي  �لعجائبي  بالعام  �أذهلو�  �لذين  �مل�شاهدين، 

�لذي يعي�ض د�خل �شحر�ء �جلز�ئر �ملن�شي.
يتحدث ر�شو�ن طاهري جلريدة �الأور��ض نيوز عن 
ذلك بقوله: "حتوي �ل�شحر�ء �جلز�ئرية على تنوع 
�الأحياء  �لنا�ض مبا يف ذلك علماء  ما يدركه  يفوق 
منطقة  يف  ووج��ودي  �لبيئة،  على  �حلفاظ  ودع��اة 
�ل�شاورة عزز حبي و�نتمائي لل�شحر�ء بعد رحالت 
بذلك  و�أق�شد  �ليها،  قادتني  �لتي  �ال�شتك�شاف 
�الحتكاك  قبل  كان  �حليو�ين  بالتنوع  �شغفي  �أن 
�لبحث  �أج��ل  من  عائلتي  مع  �لربية  �إىل  و�خل��روج 
عن فطر غال �لثمن ي�شمى "�لرتفا�ض" و�لذي ينمو 
معينة  مو�شمية  �أمطار  �إىل  ويحتاج  �للحم  ب��ذوق 
من  وه��و  كاملة،  �شنو�ت   10 مل��دة  �نتظارها  ميكن 
كبري،  ب�شكل  �الأغنياء  عليها  يتهافت  �لتي  �الأطباق 
�حليو�نات  مع  وباحتكاك  �ل��ع��ذر�ء  �ملنطقة  ه��ذه 
مدعاة  �أ�شحت  و�لع�شافري  �لثدييات  منها  خا�شة 
هذه  حماية  حول  �لوعي  نق�ض  ب�شبب  لالنقر��ض 
�لثورة �لنباتية و�حليو�نية، ب�شبب ��شتحو�ذ �لب�شر 
�مل�شاحات  �لطرقات حول  �ملاء و�جناز  على مناطق 
�شيدها  ي�شمح  م��ا  �حل��ي��و�ن��ات  م��الذ  تعترب  �ل��ت��ي 

و�لو�شول �إليها ب�شهولة".

عامل الربية يف اجلزائرية �شتغري خرائط 
العامل احليواين

     تعقبه للحياة �لربية خالل ثالث �شنو�ت، وب�شكل 
�أدق ع��ن �حل��ي��و�ن��ات م��ن ج��ن��وب �جل��ز�ئ��ر، �ل��ذي 
�ل�شنة  ف�شول  فيه  تعي�ض  ود�فئا  هادئا  مكانا  يعد 
�الأربعة، ويتميز بتنوع بيولوجي وبيئي كبري، بتنوع 
ا على نطاق و��شع، من �ل�شحر�ء  �لنظم �لبيئية �أي�شً
�ملفتوحة �إىل �جلبال، وهي موطن حلو�يل 50 نوًعا 
من �حليو�نات باالإ�شافة �إىل �حل�شر�ت و�لنباتات، 
�لوثائقي  فيلمه  يقدم  ر���ش��و�ن  �مل��خ��رج  م��ن  جعل 
وثائقية  �أ�شرطة  �شل�شلة  وهي  �ملفقودة"،  "�الأر�ض 
خام  كمادة  دقيقة،   26 م��د�ر  على  حلقات   7 من 
من �ل�شور �حلية �لتي ت�شور حياة �حليو�ن �لتي ال 
�الأطل�ض"  غز�ل  غر�ر  على  �لقليل،  �إال  عنها  نعرف 
وعدة  �لع�شل"،  و"غرير  و"�لرمي"  �ملها"  و"غز�ل 
�أنو�ع من �لقنافذ، و"�لوعل"، و"ثعلب �ملاء"، وغريها 
ر�شو�ن جتربته  �ملخرج  يو�شح  �لنادرة،  �لطيور  من 
جعلتني  بيتي  " �ل�شحر�ء  فيقول:  �لفرتة  هذه  يف 
حليو�ن  �لتوثيق  �أجل  من  فيها  �شرب  كل  يف  �أتغلغل 
فطو�ل  �جلز�ئرية،  �ل�شحر�ء  يف  مهما  ر�شيد�  يعد 
من  كثرية  �أن��وع  وج��دت  للحيو�نات  تتبعي  مرحلة 
وكنتت  �الأنهار،  بجانب  �ال  تعي�ض  ال  �لتي  �لطيور 
�ملناخ،  هذ�  ويف  هنا  تعي�ض  �أن  لها  كيف  الأت�شاءل 
و�الأ�شماء  �لبحري�ت  م��ن  �أن���و�ع  بعدها  الأكت�شف 
كوين  نظام  يف  تعي�ض  �لتي  و�حليو�نات  و�لطيور 
�لكامري�"،  حتمل  و�أنت  �لده�شة  يثري  عامل  �شاحر، 
�ل�شحر�ء  الأدغ����ال  �أوث���ق  �أن  �أردت   " م�شيفا: 
للمناطق  و�شفري  �أهد�ف حمددة،  دون  �جلز�ئرية 
حية  كائنات  �حليو�نات  �أن  لتبيان  كانت  �ملعزولة 
ت�شتحق �حلياة على هذ� �لكوكب ولي�ض �النقر��ض، 
�حليو�نات �لتي مت �كت�شافها يف �جلز�ئر �شتغري فعال 

خارطة �لعامل �حليو�ين". 

ع�شامي ُتدىل �شهاداته يف التنوع اليكولوجي يف 
اأكرب اجلامعات الدولية 

�للقاء�ت  عديد  يف  ر���ش��و�ن  �مل��خ��رج  و���ش��ارك  ه��ذ� 
�لربية،  عامل  يف  تبحث  �لتي  �لدولية  و�ل��ن��دو�ت 
�لدولية،  �جلامعات  خمتلف  يف  جتربته  قدم  �أي��ن 
�أي�شا �شور توثق للحياة �لربية  و�شبق و�أن ن�شر له 
ح�شوله  �أن  وقال  �الأجنبية،  �ملجاالت  كربيات  يف 
غربية  كتابات  �إىل  ��شتناد�  ك��ان  �ملعلومات  على 
فاجلامعات �جلز�ئرية  ال تخرج من منطق نظري 
ميد�ين،  منه  �أك��ر  و�ل��ن��ظ��ري  �ل��ت��ك��ر�ر  م��ن  ينهل 
�لتجارب  �كت�شبه من  ما  �أو يقارن بني  وكان يحاول 
�حلياة  يف  خربته  وبني  �حليو�ن  عامل  يف  �لغربية 
"وجدت بع�ض �لكتب �لغربية �لتي  �لربية، قائال: 
تبحث عن حيو�ن ما، لكن �أجد �أن توثيقه فيه بع�ض 

�حليو�نات  ببع�ض  �حتكاكي  و�أن  خا�شة  �الأخطاء 
جعلني �أكت�شف منط معي�شتها، كنت الأرى هذ� �لعامل 
من ز�ويتي �خلا�شة �نطالقا من قناعات ورثتها يل 

�ل�شحر�ء �لربية".

العامل الربي "اأمم اأمثالنا" واجلمعيات البيئة عليها اأن 
تخرج من نطاق "احلفاظ على البيئة من القمامة"

يو�شح �ملخرج ر�شو�ن طاهري �أن �ن�شمامه جلمعيات 
من  تخرج  مل  منطقته  يف  و�لنبات  �لبيئة  حماية 
منظور �حلفاظ على �لبيئة من �لقمامة و�الأو�شاخ، 
عن  عليها  للحفاظ  �أ�شمل  �لنظرة  تكون  �أن  ودع��ا 
م�شيقا:  و�لتوعية،  �النقر��ض  من  حمايتها  طرق 
�لثورة  باأهمية  �لنا�ض  تقنع  �أن  جد�  �ل�شعب  "من 
طريق  ع��ن  ذل��ك  تفعل  �أن  ميكن  لكن  �حليو�نية، 
من  �لكبري  بدورها  تقوم  �لتي  �لوثائقية  �الأف��الم 
خالل �ل�شورة و�ل�شوت و�أن تعي�ض مع هذه �لكائنات 
�لتلقي، وجتذب  �أن توؤثر فيه كفعل  �شاأنها  �لتي من 
�ملخاطر  حول  �لتوعية  تكون  ومنها  �إليها،  �نتباهه 
طرف   م��ن  و�شيدها  ك��االن��ق��ر����ض  ت��ه��دده��ا  �ل��ت��ي 
�ل�شيادين �لع�شو�ئيني �لذي يقتلون وي�شلبون حياة 

هذه �لكائنات �جلميلة.

الح�شا�س باحليوانات وحبها كجزء من النتماء �شر 
الفلم الوثائقي الروائي 

للحياة  �لت�شوير  �أن  ر���ش��و�ن  �مل��خ��رج  لنا  وي���روي 
تتحكم  �أن  ميكن  �أ�شخا�ض  جم��رد  لي�شت  �ل��ربي��ة 
يقهرون  ال  ممثلون  هم  بل  ت�شويرهم،  و�شعية  يف 
بد  وال  �لعذر�ء،  طبيعتهم  د�خل  بحرية   يعي�شون 
حجر،  كل  حي،  كائن  "كل  م�شيفا:  بهم  حت�ض  �أن 
قلبه  بنب�ض  �أ�شعر  غز�اًل،  �أرى  عندما  ق�شة،  يروي 
�أن  �أنني يجب  �أ�شعر  وخوفه و�أرى نظرته �لر�ئعة. 
للتو��شل،  �خلا�شة  لغتهم  لديهم  فهم  بهم،  �أعتني 
�إيل  بها  ينظرون  �لتي  فالطريقة  يل  وبالن�شبة 
يبكي  �حليو�ن  يريدون،  وما  لهم  فهما  �أكر  جتعلنا 
�حليو�ن  �أن  �ل��ت��ج��ارب  و�أث��ب��ت  وي��ح�����ض،  وي��ح��زن 
تذبذبات  عرب  ليو��شيه  �آخر  مع  يتو��شل  �أن  ميكن 
من  مذهل  عامل  �حليو�ن  �حلزن،  منطقة  يف  �لعقل 
�ال�شر�ر، و�لفيلم �لوثائقي �لذي قدمته يعد رو�ئيا 
�لربية  يف  حيو�ن  ق�شة  يحكي  و�شوت  �شورة  فكل 

�ل�شحر�وية".

توثق  عندما  �الأخري"  �خلطاأ  هو  �الأول  "�خلطاأ 
للحياة �لربية

و�جهته  �لتي  �ملخاطر  عن  ر�شو�ن  �ملخرج  يتحدث 
بقوله: "�إنه عمل �شعب وحمفوف باملخاطر، ولكنه 

ا الأنني �شغوف. دعيني �أخربك عن �إحدى  ممتع �أي�شً
�ل�شحر�ء،  يف  نومي  �أثناء  ليلة،  ذ�ت  مغامر�تي. 
وجدت ثعباًنا نائًما بالقرب مني، كان علي �أن �أكون 
�ل�شباح  ا جًد� على عدم مهاجمتي. يف ذلك  حري�شً
�أن علقت �شيارتي  �أغرق يف �شيل بعد  بالذ�ت، كدت 
يف �أحد �الأودية لفرتة. ��شتغرق �الأمر مني �شاعات 
قبل  �شاعات  �أرب��ع  �شوى  لدي  يكن  ومل  الإخر�جها، 
�ل��و�دي. ثم، مما  �شوف ي�شب يف  �ملاء  �أن  �أعرف  �أن 
يف  �آث��اري  رملية  عا�شفة  حميت  �لده�شة،  يثري  ال 
�لكثبان �لرملية وتهت، ومع ذلك، فاإن �ملخاطر �لتي 
تقتلني،   �أن  �ملمكن  من  كان  رحلتي  �أثناء  و�جهتها 
هذ�  خ��الل  �كت�شبتها  �لتي  و�خل���ربة  �هلل  بف�شل 
زلت  ما  �ل�شحر�ء  �أم�شيته يف  �لذي  �لطويل  �لوقت 

على قيد �حلياة �ليوم!".

مول م�شاريعه بنف�شه ورف�س عرو�س قنوات وثائقية 
الدولية واأوليته اأن يعر�س العمل باجلزائر

جميع  بتمويل  "�أقوم  �ل�����ش��دد:  ذ�ت  يف  ي��ق��ول   
لنف�شي  �أح�شر  �أن  علّي  وك��ان  بنف�شي،  م�شاريعي 
رباعية  و�شيارة  متطورة،  وب�شرية  �شمعية  معد�ت 
�أنا  �ملجال،  هذ�  يف  للعمل  �لالزمة  و�ملعد�ت  �لدفع 
�لت�شوير  ومدير  و�مل��وؤل��ف  �مل�شور  �لوقت  نف�ض  يف 
قوي  حافزي   ... و�ملحرر  و�ملنتج  �ل�شوت  ومهند�ض 
لدرجة �أنني �أ�شتطيع �لقيام بعمل فريق كامل، لقد 
مكر�شة  �لتهري"  "ر�شو�ن  ت�شمى  موؤ�ش�شة  �أن�شاأت 

الإنتاج �الأفالم �لوثائقية و�لبيئة يف �جلز�ئر".
من  مكاملات  تلقيت  فقد  للعرو�ض  "وبال�شنبة 
�لفيلم  من  مقطًعا  �إحد�ها  وعر�شت  دولية  قنو�ت 
تندفع  �أخرى  قنو�ت  جعل  �لذي  �الأمر  �لوثائقي، 
�إيل من �أجل �شفقة، لكنني �أردت بيع هذ� �ملنتج يف 
�جلز�ئر. . �أنا م�شتعد للعمل مع �لقنو�ت �الأجنبية 
يف نف�ض �لوقت، لكن �أولويتي هي توعية �جلز�ئريني 
مبا يخ�ض ثقافتهم وبيئتهم، �أريد �ي�شال ر�شالة �أين 
ال �أريد جتارة لفلمي بقدر تقدمي �لتوعية للحفاظ 

على هذ� �لكنز �لكبري، فحبك للمجال يجعلك تبدع 
فيه".

�عد�د  جانب  �ملقبل...�إىل  م�شروعي  "�الأور��ض" 
جملة وكتاب خا�ض باحلياة �لربية

هذ� ونوه �ملخرج و�ملنتج �لوثائقي ر�شو�ن �أن منطقة 
�حليو�نات  ع��امل  لر�شد  �ملقبل  م�شروع  �الأو������ض 
م�شروع  على  يعمل  �أن��ه  م�شري�  و�لنباتية،  �لربية 
خا�ض  �لكرتوين  موقع  و�أي�شا  وكتب  جملة  �ع��د�د 

باحلياة �لربية يف �جلز�ئر.

الطبيعة تخاطب العامل "اأنقذوين"
كيلومرت   2،381،741 �جل��ز�ئ��ر  م�شاحة  تبلغ   
مربع، ومع ذلك تظل و�حدة من �أقل �ملناطق �شهرة 
من حيث �لتنوع �لبيولوجي، على �ل�شعيدين �لعاملي 
لتهديد�ت  ونباتاتها  حيو�ناتها  تتعر�ض  و�لوطني. 
من  و�لالمباالة  و�حل��ر�ئ��ق  �لتلوث  مثل  خمتلفة، 
ثالث  وبعد  �ملطلعني،  غري  و�ل�شيادين  �ملو�طنني 
�شنو�ت من �لعمل �نتهى �لفيلم، بن�شر �ملخرج ر�شو�ن 
�الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على  دعائًيا  مقطًعا 
ال  �لنا�ض  غالبية  �أن  معتقًد�  �شيء،  �أي  توقع  دون 
خم�ض  غ�شون  يف  ذل��ك،  وم��ع  يفعله.  مب��ا  يهتمون 
مليون  ن�شف  �مل�شاهد�ت  عدد  جتاوز  فقط،  �شاعات 
من  �ل�شحفيني  من  خا�شة  �لر�شائل،  مئات  وتلقى 
خمتتما  �أخ���رى،  ب��ل��د�ن  م��ن  ا  �أي�شً ولكن  �جل��ز�ئ��ر 
"�أردت عر�ض فيلمي على �جلمهور الأجعلهم  قوله: 
رمبا  و�أن��ه��ا  �لعامل  تخاطب  �لطبيعة  �أن  يفهمون 
�أعترب �ل�شحر�ء بيتي  "�أنقذين"، كنت د�ئًما  تقول 
�أهتم كثرًي� بكل مكان  �أنا  و�لعناية بها و�جب علي، 
بالن�شبة  ت�شبه  و�لتي  �ل�شا�شعة،  �مل�شاحة  هذه  يف 
يل غرًفا وجدر�ًنا يجب �حلفاظ عليها نظيفة، �إذ� 
�نخف�ض نوع حيو�ين، يبدو �الأمر كما لو �أنني فقدت 
�شيًئا مرتبًطا بحياتي �ل�شخ�شية...�حليو�نات كنز 

ثمني".

يعمل على حماية احليوانات الربية من االنقرا�ش وعر�سها على قنوات جزائرية

رق������ي������������������������������������������������ة حل����م����ر

ظروف �سحية ومعي�سية �سعبة يتخبط فيها

�ملخرج  ير�فق  �آخر  �صالحا  �لقاعدة  هذه  تكون  �أن  يجب  �جلز�ئرية،  �ل�صحر�ء  �أدغال  يف  �لربية  للحياة  توثق  �أن  على  تعمل  فعندما  �الأخري"،  �خلطاأ  هو  �الأول  "�خلطاأ 
�مل�صتك�صف للطبيعة �لعذر�ء، ومن �ملذهل �أي�صا �أن جند خمرجا �صابا مولعا بالتنوع �لبيولوجي �جلز�ئري يف �ل�صحر�ء يعمل على �أن يكون �حلامي حلياة �حليو�ن و�لنبات و�حلفاظ 
عليها من �النقر��س، وكاأن روح �لطبيعة ت�صكن د�خله، حيث وطد عالقة من �لعو�طف و�الأحا�صي�س �جتاه كل ما يلتقطه قلبه قبل عد�صة �لكامري�، "ر�صو�ن طاهري" منتج وخمرج 

�أفالم وثائقية من بينها "�الأر�س �ملفقودة" �لتي ح�صدت �عجابا دوليا ووطنيا بعد تنزيل فيديو ترويجي ملدة ثالث دقائق يت�صمن �حلياة �لربية �جلز�ئرية كما مل نعرفها من قبل، 
ناف�صت �لقنو�ت �لدولية �لوثائقية يف ��صتعر��صها لعامل �حليو�ن �ملده�س.

خمرج وثائقي يجوب  طاهري"..  "ر�سوان 
احلياة الربية اجلزائرية فيدرك عاملها املفقود 

جمال �سابري... اأيقونة الأغنية ال�ساوية يحرك عاطفة الورا�سيني
�ل�شحية  ح��ال��ت��ه  ع���ن  ���ش��ف��ح��ات  ع����دة  ك��ت��ب��ت 
مع  �لفاي�شبوكيني  تعليقات  وتفاعلت  و�الجتماعية 
�لند�ء�ت �ملوجهة للجهات �ملعنية لرتفع �أ�شماء فنية 
"كلنا جمال �شابري" �لذي  وم�شرحية عديدة �شعار 
بوالية  ر�أ�شه  مب�شقط  �شحية  �أزمة  من  �ليوم  يعاين 
�الجتماعية  ظروفه  تعقيدها  من  ز�دت  �لبو�قي  �أم 
�ل�شعبة، �لتي حركت عاطفة وزيرة �لثقافة و�لفنون 
�لف�شاء  عرب  �شفحتها  على  لتكتب  دودة  بن  مليكة 
�الأزرق: "جمال �شابري... ب�شطولة.. �أمغار ووو... 
بالرمز،  خم�شبة  وكلمات  ملتزمة،  باأحلان  ت�شدح 
فر�غات  مت��الأ  تنفك  ال  وح��رك��ات  متوثب،  و�إي��ق��اع 
مبفرد�ت  و�ملعتق  �ل��وط��ن،  بحب  �مل�شحون  �ل��ف��وؤ�د 
�لرت�ث �جلز�ئري �لغني... معك و�ىل جانبك يا ن�شر 
و�أقوى  �شاملا  لفنك وجمهورك  �أن تعود  �إىل  �الأور��ض 

من كل �الأ�شقام.. حفظك �هلل".
طرف  م��ن  زي���ارة  "�لب�شطولة"  �شاحب  تلقى  وق��د 

�لوالية  و�يل  قادها  و�ملحلية  �لوالئية  �ل�شلطات 
على  لالطمئنان  زو�ل���غ  علي  �لثقافة  مدير  رفقة 
�شحته منذ قر�بة يومني، كما نا�شد مثقفون وفنانون 
بوالية �أم �لبو�قي �مل�شوؤولني على ر�أ�ض هذه �الأخرية 
للنظر بجدية  �لثقافة  �لعليا ووز�رة  �ل�شلطات  وكذ� 
للفنان  �العتبار  ورد  �ل�شعبة  �لفنان  و�شعية  يف 
�نه  كما  و�حلقرة  �لتهمي�ض  يعاين  �لذي  �جلز�ئري 
�لكاتب  رد  كما  �شعبة،  معي�شية  ظ��روف  يف  يتخبط 
�إعطاءنا  منه  طلبنا  وح��ني  قد��ض  عمار  �مل�شرحي 
جمال   ": قائال  "دجو"  �الأيقونة  �لفنان  عن  كلمة 
�شابري �أ�شد �الأغنية �ل�شاوية وحمبوب �لكل ال خري 
�شيدي  جبل  �شموخ  �شاخما  �شيبقى  ن�شيناه  �إن  فينا 
ويعود  �ملحنة  هذه  �شيتجاوز  �نه  من  ومتاأكد  رغي�ض 
ويف  �لب�شطولة  يده  يف  حامال  وحمبيه  ع�شاقه  �إىل 
�ليد �الأخرى �لبذور �لتي مافتئ يزرعها ملحبيه و�لتي 

تنبت ورد� وفال ويا�شمني..".
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تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

الكلمات املتقاطعة�ضـودوكـو

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

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

الأخطاء ال�صبعة

املن�سفة  1ـ 
االطار 2ـ 

ال�سقف 3ـ 

احلذاء 4ـ 
ال�سرير اأ�سفل  5ـ 

الطفل اأنف  6ـ 
الكر�سي 7ـ  

احلل

6

5

4

32

                         1

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة

 التعريف:
ال�سيا�سي الذي وّحد اأملانيا و�سار اأول 

رئي�ص وزراء لها

الكلمات ال�ضهمية

�سبعة اأيام

يب�ص ون�سف

الدولة التي على 
علمها �سجرة االأرز

مربي النحلحرف جواب

جوهر ال�سيء

بني ال�سماء واالأر�ص حرف متن

اأعلى �سالل يف العامل قعر ال�سيء
يوجد بفنزويال

تدهور

اإلهعباأ

والية اأمريكية كنية
عا�سمتها دي موين

يبطل اإذا ح�سر 
املاء

والية جزائريةمت�سابهان

مت�سابهان

الدولة التي يطلق 
على زي ن�ساءها 

الكيمنو

قناطريف اخلزانة

مت�سابهان

الفنان الذي ر�سم 
لوحة املوناليزا

الدولة التي ت�سدر 
ربع �سحف العامل

ثالثة باالأرقام 
الرومانية

للنهي

نظم

اأطوار

طليق

ياب�سة

تداخال وامتزجاخرب

�سح

خادم جيد ولكنه 
اأحد االأبوين�سيد فا�سد

�سيء ياأكل فيعي�ص 
وي�سرب فيموت

�ساحب رفق واأدب

كائن ب�سرياأعطى

اأ�سلح البناء

رئي�ص عربي�سد اأ�سبحنا

مي�سي

123456

1

2

6

10

3

7

4

8

5

9

15 37 26 48910

اأفقيا:
1ـ ما ي�سغل بال االإن�سان وُيوؤرق فكره ـ اإحدى 
خمادع  ـ  نحن  مفرد  االأمريكية،2ـ  الواليات 
املمنوعة  االأ�سياء  باإدخال  يقوم  من  ومراوغ،3ـ 
واأت�سلى،4ـ  األعب  ـ  البالد  من  اإخراجها  اأو 
للتعريف ـ قنوط ـ حروف مت�سابهة،5ـ ُمتعجرف 
عا�سمتها  باالإجنليزية،6ـ  اأنت  ـ  الراأ�ص  و�سامخ 
نيودلهي)م(ـ  طاف حول ال�سيء،7ـ ال باالأجنبية 
حدوث  يتوقع  مبعنى  ـ  متوح�ص  �سد  اإنكار،8ـ  ـ 
الطريق  ـ مال عن  املطرقة )م(  يقابل  �سيء،9ـ 
امل�ستقيم،10 ـ كل ما يخرج مت�سبعا من اأ�سل ـ اآلة 

الطرب ـ ر�سد )متفرقة(.

عموديا:
موهبة  �ساحب  كل  ـ  فرعون  وزير  1ـ 
ـ عملة  اأو مورد  ال�سرب  فنية )م(،2ـ مكان 
ـ  جر  حرف  ـ  امل�ساحة  لقيا�ص  خ�سراء،3ـ 
له  املو�سيقى  عباقرة  اأعظم  من  يرتك،4ـ 
ال�سنفونيات الت�سع،5ـ عملة �سفراء ـ طعام 
ـ حاجز مائي،6ـ اأ�سل الر�سام العاملي بابلو 
يف  املتعبد  اإغالق،8ـ  �سد  ـ  بعري  بيكا�سو،7ـ 
كني�سةـ  عملة عربية،9ـ عا�سمة جمهورية 
ـ  )م(  �سقي  ـ   10 و�ستت،  فّرق  ـ  مقدونيا 

اإحدى دول اآ�سيا تعرف با�سم ميامنار.
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احلل الأخري
قالك و�حد تزوج جديد

مرتو �لنهار لول طيبتلو �شلق
�لنهار �لتاين طيبتلو خر�شف

�لنهار �لثالث تيقرنينة
و��ض  �شق�شاتو  �لر�بع  �لنهار 

نطيبلك
قالها ماكان اله ت�شقي روحك 

�ليوم
خارج نرعى وحدي؟!!.

بنك املعلومات
و�حد �د� بنو ومرتو يف رحلة يف �ل�شيارة، وكي فاتو 

على ناطحة �شحاب قال
�لطفل � و�شي هذ� يا بابا قال �الأب � و�هلل ما نعرف 

وز�دو فاتو على مر�آب
 � �الأب  رد  بابا  يا  هذ�  و�شي   � �لطفل  قال  لل�شيار�ت 

و�هلل ما نعرف وز�دو فاتو
على م�شبح قال �الإبن  � و�شي هذ� يا بابا قال �الأب � 

و�هلل ما نعرف 
قلقت  ر�ك  بني  يا  ��شكت   � وقالت  �الأم  نطقت 

باباك
 قال �الأب � ال ال خلي �بنك ي�شق�شي با�ض 

يتعلم؟!.

ا�شتفتاء
عند نزول �لكائنات �لف�شائية على �الأر�ض

�شيقول �شكان �أملانيا كيف �شن�شتفيد من علمهم 
وتطورهم

تعمل  وكيف  �الأر���ض  �إىل  و�شلو�  كيف  رو�شيا  �شكان 
مركباتهم �لف�شائية

�شكان �أمريكا كيف نقاتلهم وما هي نقاط �شعفهم
�ملخلوقات  نكاح  يجوز  �لعربي..هل  �لوطن  �شكان 

معلومات م�سلية�لف�شائية يا �شيخ؟؟

�لقر�آن 
�لكرمي مكتوب 

على �للوح

�أمثال �سعبية

هي  التاريخ  يف  االأرق  حاالت  اأغــرب  من   •
حيث  "بافوين"  االإيــطــايل  الدكتور  حالة 
توقف عن النوم عام 1890 وعا�ص بعد ذلك 

جانبية. اآثار  اأي  بدون  نوم  بال  عام   60
لدرجة  جدا  كثرية  نيويورك  يف  • املطاعم 
اأحدها  يف  ليلة  كــل  االأكـــل  اأردت  لــو  اأنـــك 

ف�سي�ستغرقك ذلك 54 عاما.
ا�ستبدال  يتم  حياتك  من  �سنوات   10 • كل 
ما  وهــذا  جديدة  بخاليا  ج�سمك  خاليا  كل 
�سابقا  فعلناها  الأ�سياء  نظرتنا  تغري  يف�سر 

واكت�سابنا �سفات جديدة.
بارد  مكان  يف  املحمول  هاتفك  و�سعت  • لو 
لو و�سعته يف  اأقل مما  �سي�ستهلك طاقة  فاإنه 

مكان دافئ.
ب�سكل  االأظافر  تنمو  ال�سيف  ف�سل  يف   •

اأ�سرع من منوها يف ال�ستاء.
 4 ق�ساء  اأن  تقول  الــدرا�ــســات  اإحـــدى   •
تتعلم  يجعلك  غوغل  يف  البحث  من  �ساعات 
يف  ــل  ــام ك �ــســهــر  قــ�ــســاء  مــن  ــل  اأفــ�ــس ب�سكل 

املدر�سة.

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

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك
 يا قاب�ص 

بعيني �سفت 
النوار فوق 

العود الياب�ص

حدث يف مثل هذا اليوم
�ل�شابع من �شهر �شبتمرب

عن  الــــربازيــــل  ــتــقــالل  ــس ا� ـ   1822
الربتغال.

بالرق. حتظر االجتار  النم�سا  ـ   1848
الثاين  احلميد  عبد  تتويج   -  1876

خليفة للم�سلمني و�سلطان العثمانيني.
ال�سرطة  منظمة  تاأ�سي�ص  ـ   1932

اجلنائية الدولية / االإنرتبول.
توافق  الربيطانية  ال�سلطات  ـ   1944
اجلي�ص  داخل  يهودي  لواء  ت�سكيل  على 

الربيطاين.
غي  الفرن�سي  االأول  الوزير  ـ   1956
م�ساريع  لدرا�سة  اجلــزائــر  ــزور  ي مــويل 
رفقة  الثورة اجلزائرية  اإىل كبح  تهدف 

روبار الكو�ست.
العربية  اجلــامــعــة  جمل�ص  ـ   1959
يوافق على قبول اجلزائر ع�سوا مراقبا 

يف اجلامعة ب�سفة دائمة.
وطنية  بطولة  اأول  انطالق  ـ   1962
وقد  الــقــدم  لــكــرة  امل�ستقلة  للجزائر 
بطولة  �سكل  عــلــى  املناف�سة  انطلقت 
واأبطال  اأفواج  عدة  اىل  مق�سمة  جهوية 
التي  اللقب  لدورة  يتاأهلون  االأفواج  هذه 

جترى يف العا�سمة مبلعب 20 اأوت .
يــ�ــســوتــون  اجلـــزائـــريـــون  ـ   1963
د�ستور  اأول  ل�سالح  ال�ساحقة  باالأغلبية 

للجزائر امل�ستقلة.
بنما  بــني  اتفاقية  توقيع  ـ   1977
الواليات  بها  تعيد  املتحدة  والــواليــات 
اإىل  بنما  قناة  على  ال�سلطة  املتحدة 

بنما.
كامب  اجتماعات  اأول  عقد  ـ   1978
اإ�ــســرائــيــل  وزراء  رئــيــ�ــص  بــني  ديــفــيــد 
حممد  امل�سري  والرئي�ص  بيغن  مناحم 

اأنور ال�سادات.
الوطنية  ال�سلطة  رئــيــ�ــص  ـ   2003
اأحمد  يعني  عرفات  يا�سر  الفل�سطينية 

قريع رئي�سا للوزراء.
ال�سناعة  لــــوزارة  تــقــريــر  ـ   2010
 70 اأن  يك�سف  اال�ــســتــثــمــار  وتــرقــيــة 
تعي�ص  العمومية  ال�سركات  من  باملائة 

على اأموال الدعم.
2011- حتطم طائرة كانت تقل فريق 
لهوكي  الرو�سي  يارو�سالفل  لوكوموتيف 
 43 مقتل  عن  احلــادث  واأ�سفر  اجلليد، 

�سخ�سا.
الدولية  االأوملبية  اللجنة   -  2013
االألعاب  دورة  ال�ست�سافة  طوكيو  تختار 

االأوملبية ال�سيفية عام 2020.
الباراملبية  االألعاب  افتتاح   -  2016

ال�سيفية بريو دي جانريو، الربازيل.

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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ما ت�شوف جني ما ت�شمي عليه

حكـــمة

�خل�����ائ�����ن�����ون �أرب��������ع��������ة.. ق���������ادر مل 
ي���ن���ف���ق وق����اع����د  ي���ف���ع���ل وغ�����ن�����ي مل 
يتكلم مل  ول�����������س�����ان  ي�������ب�������ادر  مل 

� ق��ل��ي��ل م��ن �الأم���ط���ار...غ���رق 
�شي  يا  �مل�شكل  ر�هو  �لوطن..وين 

عالوة؟
يو�شف خ�شاب تب�شة
�ل�شرف  ب��ال��وع��ات  يف  �مل�شكل 
و�مل�����ج�����م�����ول..م�����ا ك���اي���ن���ا����ض 

�أ�شاحبي!!.
�لوطن..ما هو  � عندما تفكر يف 

�أول �شيء يتبادر �إىل ذهنك؟
�شالف فروج خن�شلة

�لغربة؟؟؟؟؟!!.
يوما..من  تكرب  �أن  متنيت  هل   �
جانبي ندمت خلاطر هذي �الأمنية 

�لوحيدة يل حتققت يف حياتي؟
�شربي عزو باتنة

بالن�شبة لعمك عالوة..ز�د كبري 
ما  يل  �لوحيدة  �الأمنية  وه��ذي 

متنيتها�ض يف حياتي!؟.
� �أنا جز�ئري...�أين حقي؟

ح�شان هو��ض �شلغوم �لعيد
على ح�شاب ما فهمت من �ملفقودين 
رجوعهم....و��ض  م��ن  �مل��ي��وؤو���ض 
نقدرو�  با�ض  ه��ذ�  حقي  يقربلك 

نتحركو�؟!!.
�لديني  �لتطرف  �أ�شباب  ما هي   �

يف ر�أيك يا �شي عالوة؟
خل�شر مفتاح �مل�شيلة
�ل��الدي��ن��ي......ه��ذ�  �لتطرف 
لي�ض  و�لعك�ض  ذ�ك  �إىل  ي���وؤدي 

�شحيح؟!.

�شورة م�شحكة

هكذ� يا جتيب 
�ل�شينيال يا 
غد�..�أنت 
وزهرك؟!
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�صطيف

جهد الفالحني ذهب اأدراج الرياح

مع اإنخفا�ش حم�سو�ش خالل ف�سل ال�سيف 

�ملدنية  �حل��م��اي��ة  م�����ش��ال��ح  ���ش��ج��ل��ت 
�أوت  ���ش��ه��ر  ���ش��ط��ي��ف، خ���الل  ل��والي��ة 
�ملرور،  يف  حادثا   217 وق��وع  �لفارط 
مقتل  �إج��م��اال  خلفت  مميتة   4 منها 
ور�شيعة،  ورجل  �مر�أتان  �أ�شخا�ض   4
ب��اأ���ش��ر�ر  �آخ��ري��ن   301 �إ���ش��اب��ة  م��ع 
م�شالح  و�أرجعت  �خلطورة،  متفاوتة 
�إىل  �النخفا�ض  هذ�  �ملدنية  �حلماية 
�لفرتة،  هذه  خالل  م��رور  حركة  قلة 
�لتز�ما  �لن�شاطات  من  �لكثري  وتوقف 
متعلقة  �إج���ر�ء�ت  من  �تخاذه  مت  مبا 

مبكافحة جائحة كورونا.
�لتي  �مل���رور  ح���و�دث  ح�شيلة  وبلغت 
�لثالثة  خ��الل  �مل�شالح  ذ�ت  �شجلتها 
و�أوت  جويلية  ج��و�ن،  �الأخ��رية  �أ�شهر 
حني  يف  ح��ادث��ا،   588 �ل�شيف  لهذ� 

من  �ل��ف��رتة  نف�ض  يف  �حل�شيلة  كانت 
حيث  ح��ادث��ا،   760 �ملا�شية  �ل�شنة 
عرفت �حل�شيلة �نخفا�شا هاما بن�شبة 
منها،  �ملميت  فيه  مبا   %22 جت��اوزت 
�لعدد  يف  �نخفا�ض  ت�شجيل  مت  حيث 
�لن�شف  من  باأكر  للقتلى  �الإج��م��ايل 
�لعام  قتيل   35 من  �أي   ،%51.43
فيما  �لعام،  هذ�  قتيل   17 �إىل  �ملا�شي 
من  ب��اأك��ر  �مل�����ش��اب��ني  ع���دد  �نخف�ض 
767 م�شابا  �إىل   1025 �أي من  �لربع 
وقد  �خلطورة،  من  متفاوتة  بدرجات 
عرب  �مل��وزع��ة  �لعملية  �ل��ف��رق  ت��ول��ت 
�ملدنية  للحماية  ومركز  وح��دة   19
�إىل  �ل�شحايا  ونقل  �إ�شعاف  ب�شطيف 

�مل�شت�شفيات و�ملر�كز �ل�شحية. 

�سهدت �سحــراء النمام�سة ببلدية 
الواليــة  عا�سمــة  جنــوب  بابــار 
غزيــرة،  اأمطــار  ت�ساقــط  خن�سلــة، 
�سكلت �سيوال جارفة، خملفة خ�سائر 
فادحــة واأ�ســرارا يف احلقــول، كمــا 
فيمــا  الفالحيــة،  امل�سالــك  اأغلقــت 
ت�سببــت اأي�سا يف انهيــار بع�ص املنازل 
اإىل  حتولــت  التــي  امليتــة  مبنطقــة 

بركــة للميــاه وانهيار املعــرب الوحيد 
باملنطقة ما �سعب عملية التنقل اإىل 
بلديــة �س�ســار وبابــار، اإ�سافـــــة اإىل 

م�سكل يف ال�سد املتواجد باملنطقة.
اأن  اأكــدوا  امليتــة  منطقــة  فالحــو 
عملهم الفالحــي الذي قاموا به منذ 
حــوايل �سهريــن ذهــب ادراج الرياح 
خملفا خ�سائر مادية لهم، اأين طالبوا 

مــن ال�سلطــات الوالئيــة واملركزيــة 
واإنهــاء  العاجــل  التدخــل  ب�ســرورة 
التدابــري واالإجــراءات الالزمــة من 
اأجــل انقا�سهم من خطــر الفي�سانات 
الذي يهددهم ويهدد تلف منتجاتهم 
مــع  خا�ســة  مــرة  كل  يف  الفالحيــة 

مو�سم ت�ساقط االأمطار.

�سي الأورا�سي..
بحلقة  اجـــتـــمـــاعـــي  دخـــــــول 
واأزمات  مفقودة... م�ساكل كثرية 
وزادلــو  املليح  عمي  مــعــقــودة... 
من�سودة...  حكمة  والريح  لهواء 
يف ظل الوقائع يل تهدد يف الواقع 

والو�سعية �سارت معهودة...

hamzalaribi005@gmail.com

اأمطار غزيرة ُتخلف خ�شائر فادحة ب�شحراء
 النمام�شة يف خن�شلة

وجب الكالم

حتدث  اأم�ص،  اأول  املدين  املجتمع  فعاليات  مبمثلي  له  لقاء  يف 
وايل والية باتنة "توفيق مزهود" مطوال عن الو�سع يف الوالية 
عموما وعن التنمية على وجه اخل�سو�ص، ومن بني ما قال الوايل 
خمتلف  يف  باتنة  واليــة  ت�سهده  الــذي  النق�ص  عن  تاأ�سف  اأنــه 
تاريخيا  اأوىل  كوالية  مكانتها  ينا�سب  ال  الذي  االأمــر  املجاالت، 
االأ�سبق  الــوايل  قاله  قد  الكالم  فهذا  وب�سراحة،  قوله،  ح�سب 
عبد اخلالق �سيودة اأثناء زيارة قادته اإىل مقر جريدة االأورا�ص 
تاأ�سف هو االآخر عما ت�سهده والية  املرات، فقد  نيوز يف مرة من 
الرجالن  اتفق  واإن  التاريخية،  مبكانتها  يليق  ال  و�سع  من  باتنة 
ال�سر هي  املتفق عليها يف  الفكرة  فاإن  العلن  الفكرة يف  نف�ص  على 
هذا  يف  الرجلني  مع  نتفق  ونحن  رجالها"،  على  الوالية  "عيب  اأن 
"قنينة  ومنتخبيها  الوالية  ممثلي  معظم  باأن  يعلمان  كما  ونعلم 

ما ينو�سوها�ص".
اأن هناك تغليطا للراأي  مزهود ويف كلمته حتدث مبا يعرب عن 
املو�ص"  "مب�سح  يقوم  من  هناك  اأن  معناه  فيما  اأو  ب�ساأنه،  العام 
فيه وين�سب اإليه �سبب تاأخر العديد من امل�ساريع ونق�ص التنمية 
من  تق�سريا  هناك  باأن  الوايل  �سرح  ال�سدد  هذا  ويف  الوالية،  يف 
اإ�سارة  اأو منتخبني، يف  اإداريني  اأكانوا  م�سوؤولني من حميطه �سواء 
دعا  وقد  الوالية،  يف  التنمية  عجلة  يعرقل  من  هناك  اأن  اإىل 
يرفعوا  الأن  املــدين  املجتمع  عن  وممثلني  مواطنني  من  احل�سور 
االأمر  ا�ستلزم  اإذا  حتى  ذلك  يف  ــرتددوا  ي وال  اإليه  ان�سغاالتهم 

اإليه. والولوج  الوايل  باب  الباب" اأي  "�سرب 
�سبيل  ويف  �سادقا،  ليظهر  "�سوتيا"   جهدا  بذل  واإن  الــوايل، 
التق�سري" وعن  من  "كثري  عن  م�سوؤول  غري  "احل�سور" باأنه  اإقناع 
يف  الركود  من  كبرية  ن�سبة  وعن  للتنمية  العرقلة  من  كبري  جزء 
خمتلف املجاالت بالوالية وعن تف�سي البريوقراطية يف املوؤ�س�سات 
لي�ص  املواطن  باأن  لنقول  ن�ست�سمحه  اأننا  اإال  بالوالية،  واالإدارات 
اأن  طاملا  ان�سغاالته  اإليه  يرفع  كي  الباب"  "ي�سرب  الأن  بحاجة 
يوميا ومن كل  ان�سغاالته  وتنقل  تنوب عنه  اإعالم  و�سائل  هناك 
اأن  �سرب يف الوالية حتى من املناطق التي ال ميكن لرجل م�سوؤول 
"ي�سرب  الأن  بحاجة  لي�ص  ما  هيئة  اأو  جمعية  وممثل  تطالها، 
"مرا�سالت"  هناك  اأن  طاملا  للوايل  ان�سغاالته  ليو�سل  الباب" 
بالربيد العادي وحتى عرب ال�سفحة الر�سمية لوالية باتنة على 
الأن  م�سطرين  لي�سوا  باتنة  والية  و�ساكنة  الفاي�سبوك"،  "موقع 
"ي�سربوا الباب" طاملا اأن هناك م�سالح "تابعة للوالية" و�سلطات 
تعمل حتت �سلطة الوايل باإمكانها اأن ت�سل اإىل كل ركن من اأركان 
الف�ساد  وك�سف  احلقائق  لتق�سي  الوالية  يف  واالإدارات  املوؤ�س�سات 
واملظلومون  البريوقراطيني،  وتوقيف  الفا�سدين  وحما�سبة 
الباب" طاملا  "ي�سربوا  الأن  بحاجة  لي�سوا  الوالية  يف  واملهم�سون 
اأن هناك واليا مهمته "ا�ستغالل �سالحياته" والتحقق من اإحقاق 
احلق واإبطال الباطل، ووالية باتنة لي�ست بحاجة الأن "تنطق" 
اأو تنتف�ص طاملا اأن هناك واليا يب�سر ويتب�سر ويالحظ ويدرك ما 

يجب اأن يبادر للقيام به كوال وكم�سوؤول قبل ذلك.
يف  اجلمهورية  ممثل  هو  ــوايل  ال بــاأن  ــان  اإمي وكلنا  هــذا  نقول 
حتريك  من  متكنه  التي  الوا�سعة  ال�سالحيات  وله  "الوالية" 
املوؤ�س�سات  "الع�سابات يف  ن�ساط  من  "التنمية" واالإ�سهام يف احلد 
رئي�ص  اأن  نــظــن  وال  الــبــريوقــراطــيــة  مــن  واحلـــد  واالإدارات" 
"اجلزائر  م�سروع  باإجناح  يعد  زال  وال  وعــد  الــذي  اجلمهورية 
من  "املعينني  لوالته  اال�ستجابة  يف  جهدا  �سيدخر  اجلديدة" 
طرفه" فيما يتعلق "ب�سرب الف�ساد والبريوقراطية" اإن هم رفعوا 
اإليه تقارير يف هذا ال�ساأن واإن هم اأثبتوا باأنهم "اأهل للم�سوؤولية 

واملهام املوكلة اإليهم".
الوايل لي�ص بحاجة الأن يتعب حباله ال�سوتية يف �سبيل اإقناع 
اإنه بحاجة الأال  "مي�سح فيه املو�ص"، بل  املواطنني باأن هناك من 
"مي�سح املو�ص بدوره يف غريه"، اأي اأنه بحاجة فقط الأن يعمل بناء 
على ما يقروؤه يوميا عرب اجلرائد، ويعمل بناء على ما يالحظه اأو 
التوا�سل االجتماعي كما قال، ويعمل على  ما يقروؤه عرب مواقع 
اليومية  واالن�سغاالت  الر�سائل  من  قليل  عدد  على  ولو  االإطــالع 
الر�سمية"  "ال�سفحة  عرب  اأو  العادي  الربيد  عرب  ت�سله  التي 
عدا  وما  ال�سالحيات،  كامل  وال  كونه  على  بناء  ويعمل  للوالية، 

ذلك فكل ما قاله قد قيل.

فلي�شمح لنا الوايل
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�ضطيف

باتنة

خن�ضلة
م�شرع �شاب ب�شعقة كهربائية

 باأولد اأر�شا�س 

اإخماد حريق يف غابة بني موحلي 

قتيل وجريحان يف حادث مرور 

قتيل وجريحان اثر
 انقالب �شيارة

لفظ اأمــ�ص، �ساب يبلغ من العمر 21 �سنــة، 
اأنفا�سه االأخرية عقب اإ�سابته ب�سعقة كهربائية 
مبقر �سكناه ببلدية اأوالد ر�سا�ص بخن�سلة، حيث 
مت حتويله اىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 

ال�سهيد علي بو�سحابة، فيما فتحت م�سالح االأمن 
حتقيقا يف مالب�سات احلادثة.

تدخلت وحدة احلماية املدنية ببني ورتيالن 
�سمال والية �سطيف من اأجل اإخماد حريق اأدغال 

وب�ساتني يف املكان امل�سمى تي�سي التابع لبلدية 
بني موحلي يف اجلهة ال�سمالية من الوالية، 

حيث واجهت الفرق املتدخلة عديد ال�سعاب 
ك�سعوبة وانعدام امل�سالك باالإ�سافة اإىل قوة 

الرياح، واإ�ستمرت عملية االإخماد اإىل غاية �ساعة 
متاأخرة من ليلة اأول اأم�ص.

ت�سبب حادث انحراف وانقالب �سيارة �سياحية 
من نوع كيوكيو مبفرتق الطرق احل�سي�سية، مزلوق 

وديرو ببلدية عني اأرنات غرب والية �سطيف 
يف وفاة �سخ�ص واإ�سابة اإثنني بجروح متفاوتة 

اخلطورة، حيث تدخلت م�سالح احلماية املدنية 
لنقل امل�سابني اإىل امل�ست�سفى اجلامعني فيما فتحت 

اجلهات االأمنية حتقيقا يف احلادث.
كما ت�سبب انحراف وانقالب �سيارة بالطريق 

الوطني رقم 28 باملكان امل�سمى ال�سبخة ببلدية 
قالل يف اإ�سابة 04 اأ�سخا�ص لديهم اإ�سابات 

متفاوتة اخلطورة، كما ت�سبب حادث اأخر بعد 
انقالب وانحراف �سيارة بالطريق الوالئي رقم 

اإ�سابة �سخ�سني.  69 ببلدية قالل يف  113 نقطة 

لقي، اأم�ص االأول،  �سخ�ص يبلغ من العمر 43 
�سنة، فيما اأ�سيب �سخ�سان اٱخران ابجروح بليغة 

اإثر انحراف وانقالب �سيارة �سياحية على م�ستوى 
الطريق الوطني رقم 86 باإقليم حي بن علي يف 

بلدية وادي املاء، حيث تدخلت فرق التدخل 
للحماية املدنية اإىل عني املكان وقامت باإ�سعاف 

اجلريحني ونقلهما اىل م�ست�سفى مروانــة.

تدخلت �لوحدة �لثانوية 
للحماية �ملدنية بو�دي 
�لزناتي، نهاية �الأ�شبوع 

�ملا�شي، بالطريق �لوطني 
رقم 20 �لر�بط بني قاملة 

وق�شنطينة  وبال�شبط 
باملكان �مل�شمى قرية كيفان 

لع�شل �إثر وقوع حادث مرور 
خطري متثل يف ��شطد�م 
ت�شل�شلي الأربع �شيار�ت، 

وهو ما خلف �إ�شابة 06 
�أ�شخا�ض ترت�وح �أعمارهم 

مابني 18 و32 �شنة، �إ�شافة 
�إىل طفلني يبلغان من �لعمر 

�شنتني، حيث مت �إ�شعاف 
�جلميع من طرف �أعو�ن 
�حلماية �ملدنية ونقلهم 

بو��شطة �شيارتي �إ�شعاف 
�إىل م�شت�شفى و�دي �لزناتي، 

فيما تقرر �الأطباء حتويل 
جناح  على  م�شابني   03
�ل�شرعة �ىل �مل�شت�شفى 

�جلامعي بق�شنطينة 
و�مل�شت�شفى �لع�شكري علي 

منجلي نظر� خلطورة 
��شابتهم.

متكنت �لوحدة �لثانوية للحماية �ملدنية لد�ئرة ترعي باينان من 
�إخماد حريق �أحر��ض و�أ�شجار مثمرة، باملكان �مل�شمى م�شتة بو�لقر�م�ض 

ببلدية �أعمرية �آر��ض، حيث �أ�شفر �حلريق عن �حرت�ق حو�يل 01 هكتار 
�أحر��ض و�أع�شاب ياب�شة وعدد معترب من �شجري�ت �لزيتون، ومت �إنقاذ 

عدد كبري من �شجري�ت �لزيتون و04 منازل جماورة، و��شتغرقت عملية 
�الإخماد مدة 03 �شاعات فيما يبقى �شبب �حلريق جمهوال.
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جرحى    6
يف حادث مرور 

ت�شل�شلي

حريق يتلف هكتار من الأحرا�س
 و�شجريات الزيتون

مرور حوادث  يف  قتلى    04
 خالل �شهر اأوت 
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