
وفاق عني التوتة

م�ضاريع م�ضتعجلة لتدارك الو�ضع 

يف ظل ارتفاع اأرقام كورونا

يف ظل غياب اإ�ضرتاتيجية ناجعة للتخزين 
و�ضيطرة ظاهرة االحتكار

ب�ضبب عطب يف ال�ضبكة

 الأمطار ت�سبب يف تهري 
الطرقات وظهور الربك 

املائية بعني وملان 

عمليات تعقيم وا�سعة 
لأحياء اأم البواقي

اأ�سعار الثوم توا�سل 
الرتفاع يف وليات 
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مواطنون عط�سى 
واخرون ي�ستهلكون

 مياه ماحلة
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بحث يف فائدة "لقاح الأنفلونزا" بباتنــة

ريا�ضة

journalelauresnews@gmail.com :الربيد االلكرتوين

االثنني 12 ونرب 2970/ 23 نوفمرب 2020 املوافق لـ 08 ربيع الثاين 1442 ـ  ال�سعر: 15 دج العدد 1680 
www.elauresnews.com

بلدية حيدو�ضة

بلدية الق�ضبات

عدم التخطيط اجليد لها �ضوه
 الطرقات وال�ضوارع

مواطنون ينتظرون 
ربط �سكناتهم الريفية 

ب�سبكة الكهرباء

م�ساكل باجلملة تتخبط 
مب�ستة "لعوا�سات" 

اإجناز  "الربيكولج" يف 
امل�ساريع يثري ا�ستياء 

املواطنني بزانة البي�ساء

خن�شلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�شطيف

اإنقاذ عائلــة من 4 اأفراد اإثر اختناقهــا بالغاز بباتنة ب�ضبب اأول اك�ضيد الكربون املنبعث من موقد 
جمر كانت ت�ضتعمله العائلة للتدفئة

�ص 16

مواطنون يتخبطون بني ارتفاع �ضعره وندرته 

ندرة لقاح االأنفلونزا ي�سع اأ�سحاب االأمرا�ص املزمنة وكبار ال�سن يف ورطة

عداد االإ�سابات يت�سبب يف حظر احلفالت

العدالة لكل من ُيقيم
 عر�سا يف باتنــة!

قررت ال�سلطات الوالئية بباتنة احلظر التام 
حلفالت الزواج واخلتان على م�ستوى اإقليم بلديات 

والية باتنة موازاة مع االرتفاع الرهيب لعدد 
�ص 04االإ�سابات بفريو�ص كورونا بالوالية... 

يف قرار جديد يف ظل الرتفاع املخيف لعدد الإ�ضابات بفريو�س كورونا

انق�ساء الآجال 
القانونية وجلنة 

الرت�سيــحات 
مل ت�ستلم اأي ملف

اأدى ارتفاع �سعر لقاح االأنفلونــزا املو�سمية وندرته اأي�سا اإىل ا�ستياء عدد كبري من املواطنني الراغبني يف اقتنائه بوالية 
باتنــة، حيث بلغ �سعره 1374 دج بعد اأن كان ال يتجاوز 635 دج، وما زاد الطني بلة هو عدم اإمكانية تعوي�سه من قبل 

�ص 04م�سالح ال�سمان االجتماعي... 

اأم البواقي

اأمل مروانة

�ص 08

ا
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نوارة بوبري

الكوفيد... البقاء للأقوى
ت�ساربت التف�سريات من حولنا وتناحرت 

التحليالت ومل يبقى من ال�سرب غري ا�سمه يف حني 
ركن العمر مركبته جانبا يرتقب موعده مع االأجل 

اأو "التمرميد"، بعد اأن زاد الو�سع �سوءا وخرجت 
االأمور عن ال�سيطرة رغم اأن الواقفني على ال�سحة 
يوؤكدون باأنها حتت ال�سيطرة و�سارت حاالت املوت 

العادي نادرة مقارنة مبا يح�سده الكوفيد يوميا 
خفية وعلنا وعرب خمتلف بقاع العامل ليحكم 

�سيطرته  فيفر�ص  ال�سحة  "دميقراطيا" مملكة 
على اجلميع لقرابة �سنة كاملة والزالت عملية 

ت�سفيته للح�سابات �سارية املفعول اإىل اأن يتم 
االإفراج عن اللقاحات املرتقبة ويتم االعتماد 

عليها كليا وبالتايل اإعادة املياه اإىل جماريها 
والعودة اإىل احلياة الطبيعية فعال ال قوال.

وقبل كل ذلك اأعلن الكوفيد اأن حربه م�ستمرة 
وان البقاء لالأقوى من حيث اجلهاز املناعي الذي 

ت�سببت الع�سرنة والتطور وكذا خمتلف اأنواع 
التح�سر يف اإ�سعافه، فمن امتلك مناعة حديدية 

�سيتجاوز املحنة بقوة ويعود من املعركة �ساملا 
معافى بل �سيتمكن من قتل الفريو�ص داخل ج�سمه 
واإ�سقاط عدد من جنده ك�سحايا احلرب الطويلة 

التي �سنها، وغري ذلك فلن تتمكن الو�ساطة وال 
االأدوية  حتى  وال  ال�سحة  قطاع  "املعارف" يف 

الذي  حكمه  اإ�سقاط  واجلينرييك" من  "املقلدة 
تبني انه ال يظلم ويف نف�ص الوقت ال يرحم، ال 

يظلم من حيث انه ال مييز بني الفقري والغني 
و�ساحب احلكم وامل�سوؤول واملواطن ال�سقي، وال 
يرحم من حيث نتائجه ال�سلبية على لل�سحة.

فهذا املخلوق الغريب اجلديد املثري للريبة 
وال�سكوك قد علمنا درو�سا يف احلياة واملوت 
واالإن�سانية وما لذي ميكن اأن نفعله من اجل 

البقاء، لعريي الواقع الب�سري ويك�سف انه لي�ص اإال 
غابة من الوحو�ص يبحث فيها القوي عن م�سلحته 
على ح�ساب ال�سعيف، يف �سراع طويل عري�ص كما 
اأنها ومن جهة اأخرى حرب بيولوجية علمية قد 

تكون مفتعلة و�ستعلن بعد فرتة زمنية معينة وبعد 
اأن ت�ساهم يف تخفيف العبء عن �سطح االأر�ص 

عن القوة احلاكمة �سحيا واقت�ساديا وهي ت�سري 
وفق منهج البقاء لالأقوى و�ست�سيل املزيد من احلرب 

وتفتح بابا للمزيد من ال�سم�سرة يف �سحة الب�سر 
اإىل حني ياأتي الفرج  .

الأورا�س بلو�س+االثنني 12 ونرب 2970/ 23 نوفمرب 2020 املوافق لـ 08 ربيع الثاين 021442

مــا هــو متعــارف عليــه فاإنــه مــن حــق اأي �ســخ�ص اأن يحدث 
تغيريات اأو تعديالت يف بيته اإن كان اأر�ســيا وحتى يف �ســقته اإن 
كانت يف عمارة على اأن يتم االأمر برتخي�ص من اجلهات امل�سوؤولة 
ويتــم كذلك مبــا ال يتنافى و�ســالمة اجلــريان واأمالكهم ومبا ال 
يتنافــى وحقوقهــم، غري اأن الذي يحدث يف كثــري من التجمعات 
ال�ســكانية على غرار عمــارات "عدل" بحملــة 3 مبدينة باتنة 
هــو اأن الكثري من امل�ســتفيدين قد فتحوا ور�ســات "يف العمارات" 
حيــث باتوا يهدمــون اجلدران ويحولون �ســالمل العمــارات اإىل 
خمازن لال�ســمنت ومواد البناء وحتى "جممعــا" ملخلفات الهدم 
االأمــر الــذي يعيــق حركــة ال�ســكان وي�ســوه الوجــه احل�ســري 
للعمــارة، لي�ــص ذلك فقط بل اإن االأمر يتم مبا ال يتما�ســى وحق 
اجلــرية حيــث تتوقــف  االأ�ســغال اإال يف وقــت متاأخــر اأو قبيــل 
حلظات من بداية احلجر اجلزئي فهل رخ�ست اجلهات امل�سوؤولة 
لهذا النوع من االأ�ســغال اأم اأن التجاوزات باتت تتم يف غفلة ويف 
غياب للرقابة التي يفرت�ص اأن تفر�ســها الوكاالت امل�سوؤولة عن 

االأحياء واملجمعات ال�سكانية؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد الرحمن بن بوزيد
 )وزير ال�صحة(.
موجة  ت�صهد  واجلزائر  مقلق  ..."الو�صع 

ثانية من كورونا"
قلنا: يا راجل... يبدو اأننا بحاجة حلمالت انتخابية 

وجتمعات �شعبية كي نتجاوز املوجة الثانية

اأكد رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة العمل على جتاوز اهتمامات ال�سناعة 
االإقليمية  االأ�سواق  على  وتو�سعها  املحلية،  وال�سوق  امل�سرتكة  االأ�سالك  اجلي�ص،  احتياجات  الع�سكرية 
للمعايري  ومطابقاتها  جودتها  على  احلر�ص  �سريطة  ملنتوجاتنا،  ت�سدير  يف  جديا  والتفكري  والدولية 

الدولية املعمول بها يف هذا املجال.

اأكد رئي�ص املنظمة الوطنية الأولياء التالميذ، علي بن زينة اأن ا�ستبعاد الوزير االأول فر�سية غلق املدار�ص 
يف ظل تف�سي فريو�ص كوفيد19- مبني على "تقارير مغلوطة" يرفعها م�سوؤويل القطاع اإىل احلكومة، فاحتا 
النار على القائمني على قطاع الرتبية، متهما اإياهم بالت�سرت على االإ�سابات املُ�سجلة يف املدار�ص وحماولة 

تزييف حقيقة الو�سعية الوبائية على م�ستوى املوؤ�س�سات الرتبوية.

بعد اإن اأ�سيب الدويل اجلزائري يو�سف عطال مدافع نادي ني�ص الفرن�سي بفريو�ص "كوفيد19-". وغاب 
خالل مواجهة الداربي بني ني�ص وموناكو ومباراتي اخل�سر �سد زميبابوي ذهابا واإيابا، يعلن نادي بورو�سيا 
مون�سغالدباخ االأملاين، اإ�سابة العبه الدويل اجلزائري، رامي بن �سبعيني اأي�سا ليغيب هو االخر عن مواجهة 
اأوغ�سبورج يف الدوري االأملاين، وكتب ح�ساب الريان على تويرت: "تعر�ص يا�سني براهيمي لالإ�سابة بفريو�ص 

كورونا عقب عودته من مع�سكر املنتخب اجلزائري". 

علم من م�سادر مطلعة انه �ستنطلق العرو�ص امل�سرحية والثقافية باأول م�سرح خا�ص "النملة" بوهران بعد 
رفع احلجر ال�سحي الناجم عن فريو�ص كورونا امل�ستجد، وذلك بعد ا�ستئناف االأن�سطة الثقافية املتوقفة 
ب�سبب الظرف ال�سحي ويعد هذا الف�ساء الثقايف اجلديد مثال "حي" لال�ستثمار اخلا�ص يف احلقل الثقايف 
ال�سيما يف جمال الفن الرابع، و اأن م�سرح "النملة" الذي يت�سع لنحو 120 مقعدا جاء لتدارك النق�ص يف 

جمال امل�سرحي.

ال�سباب  مديرية  وكذا  للتقاعد  الوطني  ال�سندوق  مع  بالتن�سيق  جيجل  لوالية  الربيد  مديرية  باردت 
والريا�سة بالوالية اإىل دفع معا�سات املتقاعدين با�ستغالل القاعة املتعددة الريا�سات اأبركان عبد القادر 
بو�سط مدينة جيجل، وجاء اختيار القاعة للحد من انت�سار جائحة كوفيد- 19 والتي دفعت اىل اإيجاد 

حلول اإ�سافية لتطبيق االإجراءات الوقائية حفاظا على �سالمة الزبائن خا�سة من فئة املتقاعدين.
و�ستتوا�سل هذه العملية طيلة الفرتة املمتدة من 21 اإىل غاية 24 نوفمرب اجلاري.

يف  التواجد  ب�سرورة  للقطاع  الوالئيني  واملدراء  اجلهويني  للمدراء  �سارمة  تعليمات  التجارة،  وزير  وجه 
امليدان ومتابعة تنفيذ اإجراءات احلد من تف�سي وباء كوفيد19- على مدار ال�ساعة وطيلة اأيام االأ�سبوع، 
كما حث �سرورة التجند الكامل يف هذا الظرف ال�سحي اخلا�ص ،مطالبا مبتابعة تنفيذ كل االإجراءات التي 
اأقرتها احلكومة للحد من تف�سي الوباء والتن�سيق الكامل حتت �سلطة والة اجلمهورية يف اتخاذ اأي قرار 

ا�ستعجايل من �سانه حماية �سحة املواطن.

 هــو عدد املخالفات امل�ســجلة املتعلقة بعدم االلتــزام باالإجراءات 
الوقائيــة مــن فريو�ص كورونــا خالل الفــرتة املمتدة مــن 14 اإىل 20 
نوفمرب 2020، حيث مت ت�سجيل 3452 خمالفة تتعلق بعدم احرتام 
م�ســافة االأمــان والتي تدخــل يف اإطــار الوقاية من فريو�ــص كورونا.و 
3034 خمالفــة، تتعلــق بعدم احرتام قواعد ال�ســالمة املفرو�ســة 

على م�ستوى املحالت التجارية.
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رغم امل�ساوئ اجلمة التي متيز مواقع التوا�سل 
االجتماعي وقد جعلت منها يف مقدمة الو�سائط 

"املحبوبة" من جهة و"املذمومة" من جهات عدة لكونها 
مبيزات متداخلة ومت�سعبة مل نعد نفرق فيها بني 
خريها و�سرها واإن كان ال�سرر بنينّ ال غبار عليه..

وقد اخت�سرت مواقع التوا�سل كل امل�سافات واألغت 
كل احلواجز وكانت ال�سبب يف تف�سي مظاهر غريبة عن 

املجتمع مع حتالف غري م�سبوق مع وباء كورونا وكرثة 
اأعداد الوفيات التي بتنا نح�سيها يوميا ون�سمع بها 

ون�سهد بيوت عزاء اإلكرتونية على غري عادة املجتمعات 
وتقاليدها، بجنازات دون م�سيعني بينما يقدمون 
التعازي عن بعد بتعابري حزن مرافقة للتعليقات 

واملن�سورات..
 وهذا ما اعتربه البع�ص تهربا من اأعباء النفقات 
التي اأثقلت كاهل االأ�سر اجلزائرية وزادت فجائعهم 

م�ساريف كان اأحرى اأن حُتول اإىل �سدقات جارية 
ل�سالح املفقودين حُتت�سب لوجه اهلل تعاىل..

ويف ظل احلجر واحلظر املتعلق بعدم اإقامة املاآمت 
ملا فيها من جتمعات ال حترتم التباعد االجتماعي وقد 
كانت ال�سبب االأول يف انت�سار وباء كورونا عرب كثري من 

واليات الوطن فقد اأ�سبح لزاما على اأهايل املفقودين 
اأن يعلنوا "فاجعتهم" عرب مواقع التوا�سل مع التاأكيد 

على تلقي التعازي عربها اأي�سا خل�سو�سية الظروف 
واالأو�ساع التي نعي�سها اليوم واملتعلقة باالآثار ال�سلبية 

لكوفيد 19 وخملفاته على العالقات االجتماعية 
وهذا ما �سرق من اجلنائز هيبتها وعزلها كليا عن االأهل 

واالأقارب واجلريان واالأ�سدقاء واملعارف وحولها اإىل 
جنائز باردة خالية من كل م�ساعر احلزن واملوا�ساة 

عدا تلك التي ين�سرها املعزون على الفاي�ص بوك وغريه 
من املواقع يف ظاهرة م�ستجدة ومرتبطة على وجه 

اخل�سو�ص بظروف الوباء..
واإن كان لهذه الظاهرة دور كبري ومبا�سر يف التخفيف 

على املعزين عناء التنقل يف حال بعد امل�سافات التي 
بت من اأمر التوا�سل  مل تعد ت�سمح حاليا بالتنقل و�سعنّ
املبا�سر غري املرغوب به والوباء ي�سجل اأعلى معدالت 

االإ�سابة منذ ت�سجيل اأول حالة يف البالد..
ومن جهة اأخرى فاإن كرثة املوت والتعازي املرافقة يف 
االأ�سهر االأخرية حتولت اإىل م�سهد يومي يح�سد االأرواح 

وي�سنع مظاهر جديدة وقد يغري مفاهيم وتقاليد 
تر�سخت لقرون يف جمتمعنا ويبدو اأنه قد اآن اأوان 

التغيري مبقت�سى كورونا و �سروراته ؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

حذاري ا�شتخدام "رميدي�شيفري"
حذرت منظمة ال�سحة العاملية من ا�ستخدام عقار "رميدي�سيفري" امل�ساد للفريو�سات لعالج مر�سى فريو�ص 
اأدلة على فعاليته مما  كورونا امل�ستجد )كوفيد19-( بغ�ص النظر عن مدى مر�سهم، موؤكدة عدم وجود 
اآالف   7 من  اأكرث  على  جتارب  على  املنظمة  تو�سية  وا�ستندت  جانبه،  من  اأ�سرار  حدوث  احتمال  يبقى 

مري�ص يف امل�ست�سفيات

ال�سورة ماأخوذة من حي 
�سكن   100(  100+30

ت�ساهمي 30+ حمل 
جتاري( مبدينة عني 
التوتة، وهي تو�سح 

كيف اأن �سكان احلي قد 
بادروا اإىل حت�سينه 

واإعطائه �سورة جمالية 
وم�سهدا ح�ساريا 

باإمكانيات ب�سيطة جدا 
وليعطوا بهذا در�سا يف 

اأن "النظافة واجلمال" 
ال يحتاجان �سوى لنية 
نظيفة والإرادة وت�سامن



. .

نوارة بوبري

بايدن... 
الأر�س يف  املعذبني  رجل 

ا�ستب�سر امل�سلمون وامل�سطهدون وكذا الفئات 
االأقلية عرب العامل خريا بعد افتكاك جو بايدن 
لرئا�سة الواليات املتحدة االأمريكية الذي دخل 

البيت االأبي�ص من بابه الوا�سع رافعا �سعارات 
امل�ساواة التي كثريا ما كان يرددها دفاعا عن 

االأقليات امل�سطهدة وعن امل�سلمني وحقوقهم يف 
العي�ص الكرمي واملعاملة اجليدة عرب العامل على 

وجه اخل�سو�ص، ليتحول رجل الدميقراطيني 
املنتخب اإىل �سمعة اأمل جديدة يف نظر املهم�سني 

واملحقرين واملعذبني يف االأر�ص التي كثريا 
ما وجدت نف�سها حتت اإمرة مر�سى نف�سانيني 
وعن�سريني هدفهم االأهم يف احلياة تكري�ص 

العن�سرية وتغليب املال على االإن�سانية والت�سبب 
يف انهيار �سعر االإن�سان يف بور�سة امل�سالح 

واال�سرتاتيجيات.
بايدن الذي عزف على وتر العن�سرية والظلم 

حتى ي�سل اإىل احلكم اأكد مرارا انه يحمل 
برناجما تغيرييا يف هذا املجال وهو املجال الذي 

يعد االأكرث ح�سا�سية و�سعوبة وا�ستع�ساء خا�سة 
اإذا تعلق االأمر باالإ�سالم وامل�سلمني، وخا�سة اأن 
العامل على قناعة تامة بان الواليات املتحدة 

االأمريكية وكل موؤ�س�سات العامل ال�سيا�سية اإمنا 
ت�سري على منهج وخطى املحافظني اجلدد الذين 
يعدون اللوبي االأكرث ثقال و�سغطا وتاأثريا على 

كافة امليادين وخا�سة االإعالم واالقت�ساد اللذان 
باتا ي�سكالن وجهان لورقة واحدة تقلبها القوى 

العظمى كيفما �ساءت وهي تتخذ من الت�سليل 
بو�سلة  لتحديد االجتاهات والتوجهات والتالعب 

باأ�سعار النفط نتيجة تغري وفقها كافة املجريات 
وحتقق بها ال�سقوط املر لبع�ص احلكومات 

وال�سعود احلر لالأقوى واالأ�سد حتمال لالزمات.
وكاأننا اأمام �سيناريو فيلم التالعب ب�سخ�سياته 
هو االأ�سهل عرب الزمان واملكان حتى بات االإن�سان 

ي�سعر باأنه جمرد لعبة يف اليد قد يتم التخل�ص 
منها يف اأية حلظة، ولعل ذلك ما و�سع بايدن 

مو�سع رجل املعذبني وامل�سطهدين يف االأر�ص اأم 
اأنها الورقة الرابحة التي ا�ستغلها لي�سل اىل 

البيت االأبي�ص ويتم�سك بزمام العامل.

. .

نوارة بوبري

�شعر الوقاية خري من تكاليف 
ونتائج العلج

مع تزايد عدد �سحايا ومر�سى الكوفيد 
باجلزائر جتددت وتعالت اأ�سوات ودعوات 

وحمالت التح�سي�ص من اجل تكري�ص ثقافة 
يف  وقاية  وال   ، العالج من  خري  الوقاية 

عهد الكورونا اإال باحلجر ال�سحي والتباعد 
االجتماعي واإتباع كل اأ�ساليب وطرق 

الربتوكول ال�سحي الذي ا�ست�سعبه الكثريون 
وا�ست�سغرته الغالبية ال�ساحقة لت�سحق نتائج 

الفريو�ص التاجي الذي حري العامل كل يوم اآمال 
اجلزائريني يف العودة اإىل احلياة الطبيعية 

والعي�ص خارج املنازل بعفوية وب�سورة عادية 
ليتحول هذا الوباء امل�ستجد اإىل رفيق فر�ص 

نف�سه على حياة اجلميع وي�سيطر على حتركات 
ون�ساطات و�سلوكات الكل، كما اأنه و�سع فئة ذوي 
االأمرا�ص املزمنة يف دائرة احلظر واإطار اخلطر 

يف كل دقيقة و�ساعة ويوم.
ونظرا لعودة الو�سع اإىل و�سعية التدهور 

وب�سبب تراكم اخلربات وتنافر املعلومات وت�سارع 
التعليمات حول حقيقة املر�ص واأعرا�سه 
وعالجه، وجدت ال�سحة نف�سها م�سطرة 

لالعتماد على املناعة الذاتية والبعد كل البعد 
عن التكفل على م�ستوى املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية 

الذي بات ينظر اإليه على اأنه اخطر من الوباء يف 
حد ذاته للثقة الكبرية بني املري�ص ومنظومته 

من جهة �سخون ومن جهة  ال�سحية على حكمة 
، ويف حال ال�سقوط يف �سرك الكوفيد  يكوي

ونتائج  تكاليف  ومعها  اأكرث  االأعباء  �ستزيد   
العالج الذي فعال �سيدفع �ساحبه اإىل املخاطرة 

واملغامرة مادامت الق�سية مبهمة اإىل حد 
ال�ساعة، والزالت حم�سورة بني حرارة مرتفعة 

واأعرا�ص اأنفلونزا معهودة اأ�سقطت حكم ال�سكانري 
بالتزامن مع ف�سل ال�ستاء.

لي�سيع ال�سائع بني حكم قدمي واأعرا�ص 
جديدة واأنظمة ك�سف �سارت مع مرور الوقت 

وتاأخر اإيجاد العالج الناجع عتيدة، منها ما 
يعطي نتائج متاأخرة ومنها ما ي�ستدعي اإعادة 

التاأكيد ومنها ما ي�ستنزف اجليب �سر ا�ستنزاف 
وكلها معطيات تدل وتدفع على �سرورة التقيد 

بالوقاية بكل معانيها وتفا�سيلها حتى ناأمن �سر 
املر�ص وما ينجم عنه من �سلبيات وتداعيات 

انطالقا من �سر التكاليف اإىل كارثة التدهور 
ال�سحي الفردي واجلماعي التي �سارت جترنا 

ذو الفرجة وذو  نحو املذبحة تدريجيا يف انتظار 
. اخلرجة

. .

نوارة بوبري

الكوفيد... البقاء للأقوى
ت�ساربت التف�سريات من حولنا وتناحرت 

التحليالت ومل يبقى من ال�سرب غري ا�سمه يف حني 
ركن العمر مركبته جانبا يرتقب موعده مع االأجل 

، بعد اأن زاد الو�سع �سوءا وخرجت  التمرميد اأو 
االأمور عن ال�سيطرة رغم اأن الواقفني على ال�سحة 
يوؤكدون باأنها حتت ال�سيطرة و�سارت حاالت املوت 

العادي نادرة مقارنة مبا يح�سده الكوفيد يوميا 
خفية وعلنا وعرب خمتلف بقاع العامل ليحكم 

�سيطرته  فيفر�ص  ال�سحة  مملكة  دميقراطيا
على اجلميع لقرابة �سنة كاملة والزالت عملية 

ت�سفيته للح�سابات �سارية املفعول اإىل اأن يتم 
االإفراج عن اللقاحات املرتقبة ويتم االعتماد 

عليها كليا وبالتايل اإعادة املياه اإىل جماريها 
والعودة اإىل احلياة الطبيعية فعال ال قوال.

وقبل كل ذلك اأعلن الكوفيد اأن حربه م�ستمرة 
وان البقاء لالأقوى من حيث اجلهاز املناعي الذي 

ت�سببت الع�سرنة والتطور وكذا خمتلف اأنواع 
التح�سر يف اإ�سعافه، فمن امتلك مناعة حديدية 

�سيتجاوز املحنة بقوة ويعود من املعركة �ساملا 
معافى بل �سيتمكن من قتل الفريو�ص داخل ج�سمه 
واإ�سقاط عدد من جنده ك�سحايا احلرب الطويلة 

التي �سنها، وغري ذلك فلن تتمكن الو�ساطة وال 
االأدوية  حتى  وال  ال�سحة  قطاع  يف  املعارف

الذي  حكمه  اإ�سقاط  من  واجلينرييك املقلدة 
تبني انه ال يظلم ويف نف�ص الوقت ال يرحم، ال 

يظلم من حيث انه ال مييز بني الفقري والغني 
و�ساحب احلكم وامل�سوؤول واملواطن ال�سقي، وال 
يرحم من حيث نتائجه ال�سلبية على لل�سحة.

فهذا املخلوق الغريب اجلديد املثري للريبة 
وال�سكوك قد علمنا درو�سا يف احلياة واملوت 
واالإن�سانية وما لذي ميكن اأن نفعله من اجل 

البقاء، لعريي الواقع الب�سري ويك�سف انه لي�ص اإال 
غابة من الوحو�ص يبحث فيها القوي عن م�سلحته 
على ح�ساب ال�سعيف، يف �سراع طويل عري�ص كما 
اأنها ومن جهة اأخرى حرب بيولوجية علمية قد 

تكون مفتعلة و�ستعلن بعد فرتة زمنية معينة وبعد 
اأن ت�ساهم يف تخفيف العبء عن �سطح االأر�ص 

عن القوة احلاكمة �سحيا واقت�ساديا وهي ت�سري 
وفق منهج البقاء لالأقوى و�ست�سيل املزيد من احلرب 

وتفتح بابا للمزيد من ال�سم�سرة يف �سحة الب�سر 
اإىل حني ياأتي الفرج  .

/  نوفمرب  املوافق لـ  ربيع الثاين  الأورا�س بلو�س+االثنني  ونرب 

مــا هــو متعــارف عليــه فاإنــه مــن حــق اأي �ســخ�ص اأن يحدث 
تغيريات اأو تعديالت يف بيته اإن كان اأر�ســيا وحتى يف �ســقته اإن 
كانت يف عمارة على اأن يتم االأمر برتخي�ص من اجلهات امل�سوؤولة 
ويتــم كذلك مبــا ال يتنافى و�ســالمة اجلــريان واأمالكهم ومبا ال 
يتنافــى وحقوقهــم، غري اأن الذي يحدث يف كثــري من التجمعات 
بحملــة  مبدينة باتنة  عدل ال�ســكانية على غرار عمــارات 

يف العمارات هــو اأن الكثري من امل�ســتفيدين قد فتحوا ور�ســات 
حيــث باتوا يهدمــون اجلدران ويحولون �ســالمل العمــارات اإىل 
ملخلفات الهدم  جممعــا خمازن لال�ســمنت ومواد البناء وحتى 
االأمــر الــذي يعيــق حركــة ال�ســكان وي�ســوه الوجــه احل�ســري 
للعمــارة، لي�ــص ذلك فقط بل اإن االأمر يتم مبا ال يتما�ســى وحق 
اجلــرية حيــث تتوقــف  االأ�ســغال اإال يف وقــت متاأخــر اأو قبيــل 
حلظات من بداية احلجر اجلزئي فهل رخ�ست اجلهات امل�سوؤولة 
لهذا النوع من االأ�ســغال اأم اأن التجاوزات باتت تتم يف غفلة ويف 
غياب للرقابة التي يفرت�ص اأن تفر�ســها الوكاالت امل�سوؤولة عن 

االأحياء واملجمعات ال�سكانية؟

بطاقة حمـــــــــراء
قال: عبد الرحمن بن بوزيد

 )وزير ال�صحة(.
موجة  ت�صهد  واجلزائر  مقلق  الو�صع  ...

ثانية من كورونا
قلنا: يا راجل... يبدو اأننا بحاجة حلمالت انتخابية 

وجتمعات �شعبية كي نتجاوز املوجة الثانية

اأكد رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة العمل على جتاوز اهتمامات ال�سناعة 
االإقليمية  االأ�سواق  على  وتو�سعها  املحلية،  وال�سوق  امل�سرتكة  االأ�سالك  اجلي�ص،  احتياجات  الع�سكرية 
للمعايري  ومطابقاتها  جودتها  على  احلر�ص  �سريطة  ملنتوجاتنا،  ت�سدير  يف  جديا  والتفكري  والدولية 

الدولية املعمول بها يف هذا املجال.

اأكد رئي�ص املنظمة الوطنية الأولياء التالميذ، علي بن زينة اأن ا�ستبعاد الوزير االأول فر�سية غلق املدار�ص 
يرفعها م�سوؤويل القطاع اإىل احلكومة، فاحتا  تقارير مغلوطة - مبني على  يف ظل تف�سي فريو�ص كوفيد
النار على القائمني على قطاع الرتبية، متهما اإياهم بالت�سرت على االإ�سابات املُ�سجلة يف املدار�ص وحماولة 

تزييف حقيقة الو�سعية الوبائية على م�ستوى املوؤ�س�سات الرتبوية.

. وغاب  - كوفيد بعد اإن اأ�سيب الدويل اجلزائري يو�سف عطال مدافع نادي ني�ص الفرن�سي بفريو�ص 
خالل مواجهة الداربي بني ني�ص وموناكو ومباراتي اخل�سر �سد زميبابوي ذهابا واإيابا، يعلن نادي بورو�سيا 
مون�سغالدباخ االأملاين، اإ�سابة العبه الدويل اجلزائري، رامي بن �سبعيني اأي�سا ليغيب هو االخر عن مواجهة 
تعر�ص يا�سني براهيمي لالإ�سابة بفريو�ص  اأوغ�سبورج يف الدوري االأملاين، وكتب ح�ساب الريان على تويرت: 

 . كورونا عقب عودته من مع�سكر املنتخب اجلزائري

بوهران بعد  النملة علم من م�سادر مطلعة انه �ستنطلق العرو�ص امل�سرحية والثقافية باأول م�سرح خا�ص 
رفع احلجر ال�سحي الناجم عن فريو�ص كورونا امل�ستجد، وذلك بعد ا�ستئناف االأن�سطة الثقافية املتوقفة 
لال�ستثمار اخلا�ص يف احلقل الثقايف  حي ب�سبب الظرف ال�سحي ويعد هذا الف�ساء الثقايف اجلديد مثال 
الذي يت�سع لنحو  مقعدا جاء لتدارك النق�ص يف  النملة ال�سيما يف جمال الفن الرابع، و اأن م�سرح 

جمال امل�سرحي.

ال�سباب  مديرية  وكذا  للتقاعد  الوطني  ال�سندوق  مع  بالتن�سيق  جيجل  لوالية  الربيد  مديرية  باردت 
والريا�سة بالوالية اإىل دفع معا�سات املتقاعدين با�ستغالل القاعة املتعددة الريا�سات اأبركان عبد القادر 
بو�سط مدينة جيجل، وجاء اختيار القاعة للحد من انت�سار جائحة كوفيد-  والتي دفعت اىل اإيجاد 

حلول اإ�سافية لتطبيق االإجراءات الوقائية حفاظا على �سالمة الزبائن خا�سة من فئة املتقاعدين.
و�ستتوا�سل هذه العملية طيلة الفرتة املمتدة من  اإىل غاية  نوفمرب اجلاري.

يف  التواجد  ب�سرورة  للقطاع  الوالئيني  واملدراء  اجلهويني  للمدراء  �سارمة  تعليمات  التجارة،  وزير  وجه 
- على مدار ال�ساعة وطيلة اأيام االأ�سبوع،  امليدان ومتابعة تنفيذ اإجراءات احلد من تف�سي وباء كوفيد
كما حث �سرورة التجند الكامل يف هذا الظرف ال�سحي اخلا�ص ،مطالبا مبتابعة تنفيذ كل االإجراءات التي 
اأقرتها احلكومة للحد من تف�سي الوباء والتن�سيق الكامل حتت �سلطة والة اجلمهورية يف اتخاذ اأي قرار 

ا�ستعجايل من �سانه حماية �سحة املواطن.

 هــو عدد املخالفات امل�ســجلة املتعلقة بعدم االلتــزام باالإجراءات 
الوقائيــة مــن فريو�ص كورونــا خالل الفــرتة املمتدة مــن  اإىل  
، حيث مت ت�سجيل  خمالفة تتعلق بعدم احرتام  نوفمرب 
م�ســافة االأمــان والتي تدخــل يف اإطــار الوقاية من فريو�ــص كورونا.و 
 خمالفــة، تتعلــق بعدم احرتام قواعد ال�ســالمة املفرو�ســة 

على م�ستوى املحالت التجارية.

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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 
ـ  �لهاتف:  

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة  رقم  ـ باتنة

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

رغم امل�ساوئ اجلمة التي متيز مواقع التوا�سل 
االجتماعي وقد جعلت منها يف مقدمة الو�سائط 

من جهات عدة لكونها  املذمومة من جهة و املحبوبة
مبيزات متداخلة ومت�سعبة مل نعد نفرق فيها بني 
خريها و�سرها واإن كان ال�سرر بنينّ ال غبار عليه..

وقد اخت�سرت مواقع التوا�سل كل امل�سافات واألغت 
كل احلواجز وكانت ال�سبب يف تف�سي مظاهر غريبة عن 

املجتمع مع حتالف غري م�سبوق مع وباء كورونا وكرثة 
اأعداد الوفيات التي بتنا نح�سيها يوميا ون�سمع بها 

ون�سهد بيوت عزاء اإلكرتونية على غري عادة املجتمعات 
وتقاليدها، بجنازات دون م�سيعني بينما يقدمون 
التعازي عن بعد بتعابري حزن مرافقة للتعليقات 

واملن�سورات..
 وهذا ما اعتربه البع�ص تهربا من اأعباء النفقات 
التي اأثقلت كاهل االأ�سر اجلزائرية وزادت فجائعهم 

م�ساريف كان اأحرى اأن حُتول اإىل �سدقات جارية 
ل�سالح املفقودين حُتت�سب لوجه اهلل تعاىل..

ويف ظل احلجر واحلظر املتعلق بعدم اإقامة املاآمت 
ملا فيها من جتمعات ال حترتم التباعد االجتماعي وقد 
كانت ال�سبب االأول يف انت�سار وباء كورونا عرب كثري من 

واليات الوطن فقد اأ�سبح لزاما على اأهايل املفقودين 
عرب مواقع التوا�سل مع التاأكيد  فاجعتهم اأن يعلنوا 

على تلقي التعازي عربها اأي�سا خل�سو�سية الظروف 
واالأو�ساع التي نعي�سها اليوم واملتعلقة باالآثار ال�سلبية 

لكوفيد  وخملفاته على العالقات االجتماعية 
وهذا ما �سرق من اجلنائز هيبتها وعزلها كليا عن االأهل 

واالأقارب واجلريان واالأ�سدقاء واملعارف وحولها اإىل 
جنائز باردة خالية من كل م�ساعر احلزن واملوا�ساة 

عدا تلك التي ين�سرها املعزون على الفاي�ص بوك وغريه 
من املواقع يف ظاهرة م�ستجدة ومرتبطة على وجه 

اخل�سو�ص بظروف الوباء..
واإن كان لهذه الظاهرة دور كبري ومبا�سر يف التخفيف 

على املعزين عناء التنقل يف حال بعد امل�سافات التي 
بت من اأمر التوا�سل  مل تعد ت�سمح حاليا بالتنقل و�سعنّ
املبا�سر غري املرغوب به والوباء ي�سجل اأعلى معدالت 

االإ�سابة منذ ت�سجيل اأول حالة يف البالد..
ومن جهة اأخرى فاإن كرثة املوت والتعازي املرافقة يف 
االأ�سهر االأخرية حتولت اإىل م�سهد يومي يح�سد االأرواح 

وي�سنع مظاهر جديدة وقد يغري مفاهيم وتقاليد 
تر�سخت لقرون يف جمتمعنا ويبدو اأنه قد اآن اأوان 

التغيري مبقت�سى كورونا و �سروراته ؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

رميدي�شيفري حذاري ا�شتخدام 
امل�ساد للفريو�سات لعالج مر�سى فريو�ص  رميدي�سيفري حذرت منظمة ال�سحة العاملية من ا�ستخدام عقار 
اأدلة على فعاليته مما  -( بغ�ص النظر عن مدى مر�سهم، موؤكدة عدم وجود  كورونا امل�ستجد )كوفيد
اآالف  من   اأكرث  على  جتارب  على  املنظمة  تو�سية  وا�ستندت  جانبه،  من  اأ�سرار  حدوث  احتمال  يبقى 

مري�ص يف امل�ست�سفيات

ال�سورة ماأخوذة من حي 
�سكن   (  +

+ حمل  ت�ساهمي 
جتاري( مبدينة عني 
التوتة، وهي تو�سح 

كيف اأن �سكان احلي قد 
بادروا اإىل حت�سينه 

واإعطائه �سورة جمالية 
وم�سهدا ح�ساريا 

باإمكانيات ب�سيطة جدا 
وليعطوا بهذا در�سا يف 

النظافة واجلمال اأن 
ال يحتاجان �سوى لنية 
نظيفة والإرادة وت�سامن

اأعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد اأم�س الأحد ت�صامن احلكومة وحر�صها الدائم للعمل من اأجل �صمان الوقاية ال�صحية للمواطن، وهذا تزامنا مع 
انطالق احلملة الوطنية لتلقيح امل�صنني وامل�صابني باأمرا�س مزمنة �صد النفلونزا املو�صمية.

عن  االأحــد،  اأم�ص  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   1088 ت�سجيل 
�ساعة  الـ24  خـــال  املــ�ــســتــجــد،  كـــورونـــا 
ــورار،  ف جمال  الدكتور  وح�سب  ـــرية.  االأخ
كورونا،  فريو�ص  تف�سي  متابعة  جلنة  رئي�ص 
اإرتفع اإجمايل االإ�سابات بالفريو�ص التاجي 
 17 ت�سجيل  مت  كما   .74862 اإىل  بالباد 
االأخـــرية،  �ساعة   24 ــاة جــديــدة خــال  وف
2275. بينما متاثل  لريتفع االإجمايل اإىل 
611 مري�سا لل�سفاء، لريتفع االإجمايل اإىل 
48794. فيما يتواجد 46 مري�سا مب�سلحة 

العناية املركزة.
واأ�ساف ال�سيد فورار اأن 8 والية �سجلت بها 
اأقل من 9 حاالت و16 والية مل ت�سجل اأي 
حالة، فيما �سجلت 24 والية اأخرى اأزيد من 
الو�سعية  اأن  باملنا�سبة  واأكد  حاالت.    10
املواطنني  مــن  ت�ستدعي  لــلــوبــاء  احلــالــيــة 
وامل�سافة  النظافة  اليقظة واحرتام قواعد 
االمتثال  اإىل  ــم  ــاه اإي داعــيــا  اجلــ�ــســديــة، 
بارتداء  وااللتزام  ال�سحي  احلجر  لقواعد 

القناع الواقي.

ح�سابه  على  له  تغريد  يف  االأول  الوزير  وكتب 
عرب تويرت قائا: "بعد ال�سدى االإيجابي للحملة 
واليات  كل  يف  للت�سجري)فليغر�سها(  الوطنية 
املحلية  وال�سلطات  احلكومة  با�سرت  الــوطــن، 
وامل�سابني  امل�سنني  كــل  لتلقيح  وطنية  حملة 
باأمرا�ص مزمنة �سد االنفلونزا املو�سمية، مبادرة 
نوؤكد من خالها ت�سامننا وحر�سنا الدائم للعمل 

من اأجل الوقاية وال�سامة ال�سحية للمواطن".
امل�سنني بدايل  االأ�سخا�ص  ر�سميا بدار  وانطلقت 
الوطنية  احلملة  العا�سمة،  باجلزائر  ابراهيم 
ا�سراف  حتت  املو�سمية  االأنفلونزا  �سد  للتلقيح 
وزارتي الت�سامن الوطني واال�سرة وق�سايا املراأة 

وال�سحة وال�سكان وا�ساح امل�ست�سفيات.
الوطني  الت�سامن  وزيرة  ذكرت  املنا�سبة  وبهذه 
واالأ�سرة وق�سايا املراأة، كوثر كريكو باملجهودات 
االأن�سب  للتكفل  قطاعها  يبذلها  فتئ  مــا  التي 
�سيا�سية  ''ارادة  وجود  موؤكدة  اله�سة،  بالفئات 
لتوفري كل الرعاية املمكنة لفئة امل�سنني خا�سة 
يف هذه الظروف ال�سحية ال�سعبة ب�سبب انت�سار 

وباء كورونا واالأنفلونزا املو�سمية التي ت�ستدعي 
توفري اللقاح للتخفيف من حدتها''.

من  االبي�ص  اجلي�ص  بــه  يقوم  مــا  كــل  وثمنت 
املجتمع  فعاليات  وكــذا  ال�سحة  ومهنيي  اأطباء 
وكل  املــواطــنــني  �سحة  عــلــى  للحفاظ  ـــدين  امل

بااللتزام  حت�سي�سهم  خال  من  االخرى  الفئات 
وباء  انت�سار  من  للحد  االحرتازية  باالإجراءات 
كورونا والتغلب على الفريو�ص واالزمة ال�سحية، 
االأنفلونزا  �سد  التلقيح  حملة  اأن  اىل  م�سرية 

املو�سمية �ستعمم لت�سمل كل اأرجاء الوطن. 

االآيل  االإعــام  لتعميم  الفرعي  املدير  ك�سف 
للخدمات  الوطني  بالديوان  واالإح�سائيات 
الذين  الطلبة  اأن  مــولــود،  �سريف  اجلامعية 
بقرار  معنيني  غري  بعد  امتحاناتهم  ينهوا  مل 
تعقيمها  بغر�ص  اجلامعية،  االإقامات  مغادرة 
يف اإطار مكافحة وباء كورونا، حت�سريا للدخول 

اجلامعي القادم 2021-2020.
الطلبة  فقط  �سيم�ص  القرار  هــذا  اأن  موؤكدا 
الذين اأنهوا اإمتحاناتهم قائا "ح�سب الرزنامة 

الو�ساية  قبل  مــن  تلقيناها  الــتــي  االأولــيــة 
اجلامعية  ال�سنة  اإ�ستكمال  اإنتهاء  بخ�سو�ص 
نوفمرب   22 يــوم  واملــقــررة   2020  -2019
اأمتوا  الذين  الطلبة  من  نطلب  لذلك  اجلــاري، 
ــادروا  ــغ وي ــرار  ــق ال يتفهموا  اأن  االمــتــحــانــات 
االإقامات اجلامعية ل�سماح لنا مببا�سرة عمليات 
التعقيم واإعادة الرتتيبات ال�سرورية الإ�ستقبال 

الطلبة".
على  يطبق  لــن  االإجــــراء  "هذا  اأن  لي�سيف 

واأنه  امتحاناتهم  بعد  ينهوا  مل  الذين  الطلبة 
االإجراء  هذا  تطبيق  يف  ليونة  هناك  �ستكون 

بالتن�سيق مع امل�سالح البيداغوجية".
جدير الذكر اأن ال�سلطات قررت تاأجيل انطاق 
 15 2021/2020 اإىل غاية  املو�سم اجلامعي 
برجمت  اجلامعات  معظم  كون  املقبل  دي�سمرب 
االأ�سبوع  من  بداية  اال�ستدراكية  امتحاناتها 
على  ال�ستار  اإ�سدال  �سعوبة  يعني  ما  الفارط، 

املو�سم احلايل يف  22 نوفمرب اجلاري.

ي�ستبه  �سخ�سا   11 بال�سلف  االأمن  عنا�سر  اأوقفت 
قو�سني  واد  بلدية  غابات  حرائق  يف  تورطهم  يف 
التي �سبت بداية ال�سهر اجلاري عرب عديد الواليات 

الو�سطى والغربية للوطن.
اأن  ال�سرطة،  حمــافــظ  ــام  ــاالإع ب املكلف  و�ــســرح 
حترياتها  ــار  اإط ويف  الق�سائية  ال�سرطة  عنا�سر 
�سبت  التي  احلــرائــق  ماب�سات  لك�سف  واأبحاثها 
بغابات بلدية واد قو�سني موؤخرا، اأوقفت 11 �سخ�سا 

ي�ستبه تورطهم يف اإ�سرام النريان بهذه املنطقة.
ومتت هذه العملية بعد اتخاذ االإجراءات القانونية 
الازمة اإذ مت حتديد هوية 11 م�ستبها فيه ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 25 و70 �سنة ينحدرون من بلديات 

اجلهة ال�سمالية للوالية.
معدة  بالبنزين  معباأة  قــارورات  بحوزتهم  و�سبط 
كانت  نقالة  هواتف  اإىل  باالإ�سافة  الغر�ص،  لذات 

للتحريات  وموا�سلة  بينهم  التوا�سل  يف  ت�ستعمل 
اأ�ــســخــا�ــص اآخــريــن   7 ـــاث، مت ا�ــســتــدعــاء  ـــح واالأب

للتحقيق.
الق�سائية  اجلــهــات  اأمـــام  املــوقــوفــني  تقدمي  ومت 
غابية  الأمــاك  العمدي  احلــرق  ق�سية  عن  بتن�ص 
امل�سا�ص  اإىل  اأدت  اقت�سادية،  م�سالح  حتقيق  الأجل 
اأمن الدولة، اال�ستياء على اأماك  واالعتداء على 

عمومية.
اأ�ــســدرت  قــد  بتن�ص  الق�سائية  اجلــهــات  وكــانــت 
توقيف  عــن  فيه  ك�سفت  بيانا  الــفــارط  ــاء  ــع االأرب
م�سالح الدرك الوطني 5 اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم 
اإ�سرام النريان  53 �سنة، ي�ستبه فيهم  35 و  ما بني 

التي م�ست غابات بلدية واد قو�سني.
اأ�سدر  التحقيق  قا�سي  طــرف  من  �سماعهم  وبعد 

بحقهم اأمر االإيداع احلب�ص املوؤقت.

التحرير  جبهة  بحزب  االن�سباط  جلنة  اأجلت 
عبد  احلزب  يف  للقيادي  اال�ستماع  جل�سة  الوطني 
�سهر  من  االأول  االأ�سبوع  اإىل  عفيف  �سي  احلميد 
كانت  التي  اجلل�سة  عــن  تغيبه  ب�سبب  دي�سمرب 
اجلزائر  يف  االفـــان  مبقر  ال�سبت  يــوم  مربجمة 

العا�سمة.
باملقابل تنظر اللجنة يف ملفات ثاثة حمافظني  
ا�ستعدادا لرفع تقريرها النهائي اإىل  االأمني العام 
املعنني  الأقوال  ا�سُتمع  بعدما   فيها  للف�سل  لاأفان 

يوم اخلمي�ص الفارط.
وك�سف م�سدر يف االأفان، اأن �سي عفيف برر غيابه 
ح�سوره  دون  حــال  ما  كورونا  بفريو�ص  باإ�سابته 
اأخــرى  ا�ستماع  جل�سة  برجمة  وتــقــرر  اجلل�سة. 
باملجل�ص  واحلــريــات  القانونية  اللجنة  لرئي�ص 

 15 بعد  عفيف  �سي  احلميد  عبد  الوطني  ال�سعبي 
اأهرا�ص  �سوق  حمافظي  ق�سية  اأن  ومعلوم  يوما. 
اال�ستفتاء  قبل  فتحت  قد  مليلة   وعــني  وورقــلــة 
حول م�سروع الد�ستور حيث وجهت لهم تهم �سرب 
رف�ص  اعقاب  يف  البلبلة  وخلق  احلــزب  ا�ستقرار 
هوؤالء االإمتثال لقرارات التعيني ال�سادرة من قبل 
االأمني العام يف حني يتابع النائب عبد احلميد �سي 
االأمني  ب�سمعة  بامل�سا�ص  متعلقة  ق�سية  يف  عفيف 

العام  للحزب.
ويعد عبد احلميد �سي عفيف من االأوزان الثقيلة 
يف االأفان خال ال�سنوات االأخرية، ويراأ�ص حاليا 
اللجنة القانونية باملجل�ص ال�سعبي الوطني، وقبلها 

جلنة ال�سوؤون اخلارجية.
بيانا  اأيام  قبل  اأ�سدرت  قد  احلزب  قيادة  وكانت 

ردا على معلومات حول تنحية االأمني العام بعجي 
اأبو الف�سل جاء فيه اأنها �سائعات "لها ربط بعملية 
التغيريات التي يقوم بها االأمني العام للحزب بهدف 

جتديد هياكل احلزب الراكدة.
وقال اآنذاك م�ست�سار االأمني العام "لدينا معلومات 
عن االأطراف التي من وراء ه*ه االإ�ساعات، و�سوف 
والنظام  االأ�سا�سي  القانون  لهم بحزم وفق  نت�سدى 

الداخلي للحزب".
واأ�ساف "�سوف تبداأ جلنة االن�سباط االأ�سبوع املقبل 
التي  امللفات  ع�سرات  من  دفعة  اأول  معاجلة  بداية 
�سوف نبداأ بدرا�ستها ونبث يف اأمر اأ�سحابها". واأو�سح 
اللجنة  اأع�ساء  عن  املنا�سب  الوقت  يف  "�سنك�سف 
و�سوف  االإ�ساعات،  هذه  وراء  كانوا  الذين  املركزية 

نطلع منا�سلي احلزب على كل التفا�سيل".

اأزمــة  خلية  �سكيكدة  ــة  والي م�سالح  ن�سبت 
التي  االأر�سية  الهزة  ــوع  وق فــور  ا�ستعجالية 
هزة  تلتها  اأمــ�ــص  �سبيحة  ــة  ــوالي ال �ــســربــت 

ارتدادية عند ال�ساد�سة �سباحا و 17د.
وتت�سكل خلية االأزمة التي ي�سرف عليها وايل 
والية �سكيكدة عبد القادر بن �سعيد  من جميع 
واملوارد  ال�سكن  مديريات  غرار  على  الفاعلني 
املجال�ص  وم�سالح  املدنية  واحلماية  املائية 
وامل�سالح  بالزلزال  املعنية  البلدية  ال�سعبية 

االأمنية من �سرطة و درك وطني وغريهم.
�سجلت �سبيحة اأم�ص االأحد هزة اأر�سية قوية 
والية  يف  ري�سرت  �سلم  على  درجــة   5،2 ب�سدة 
�سكيكدة، حيث ذكر بيان مركز البحث يف العلم 
ان  واجليوفيزياء،  الفلكية  والفيزياء  الفلك 

دقيقة  و53  الرابعة  حــدود  يف  �سجلت  الهزة 
�سباحا.

حدد  الــهــزة  مــركــز  اأن  امل�سدر  ذات  ــح  ــس واأو�
احلرو�ص.  منطقة  غــرب  جنوب  كلم   12 على 
لا�سارة، الهزة �سعر بها �سكان الواليات املجاورة 

ما اأحد هلع وخوف و�سط املواطنني.
و�سجلت احلماية املدنية يف اول ح�سيلة للهزة 
االأر�سية بع�ص الت�سققات والت�سدعات باملنازل 
التجارية.  باملحات  االواين  بع�ص  وانك�سار 
وح�سب م�سالح احلماية املدنية فقد مت ت�سجيل 
ت�سققات جزئية جلدار م�سكن بحي واد حيون، 
على  �سجلت  كما  مل�سكن،   جزئي  انهيار  ــذا  وك
ارتدادية  هزة  دقيقة  و17  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

ثانية ب�سدة 3.9 درجة على �سلم ري�سرت.

على  �سيفا  حلوله  خال  بوزيد  بن  واأ�سار 
االإذاعية  بالقناة  التحرير  �سيف  ح�سة 
الثالثة، اأم�ص االأحد، ''اأن ال�سلطات �ستعتمد 
ت�سجيل  حــال  يف  �سرامة  اأكــر  اإجــــراءات 
بفريو�ص  االإ�ــســابــات  ــدد  ع يف  كبري  ارتــفــاع 

كورونا''.
موجة  ت�سهد  ــر   ــزائ اجل اأن  ــر،  ــوزي ال اأكـــد 
الو�سعية  وا�سفا   ، كــورونــا  وبــاء  من  ثانية 
باملقلقة، بيد اأنه ا�ستبعد ت�سديد االإجراءات 
اأن عدد  اإىل  اأكر حاليا، م�سريا  االحرتازية 
ملر�سى  امل�ستقبلة  امل�ست�سفيات  يف  االأ�ــســرة 
فتح  ي�ستدعي  ال  واالأمــر  كافية   19- كوفيد 

م�ست�سيفات ميدانية.
بوزيد،  بن  ك�سف  املطمئنة،  االأرقــام  وبلغة 
اأنه مت توفري اأكر من 18 األف �سرير و1500 
 ، الكوفيد  مر�سى   ال�ستقبال  اإنعا�ص  �سرير 
7800 مري�ص  بينما ن�سجل حاليا ا�ست�سفاء 
على م�ستوى امل�ست�سفيات ما يعادل 42 باملائة 
اإليها61  الكلية، ي�ساف  من قدرة اال�ستيعاب 
ال�ستقبال  جاهزة  االإنعا�ص  اأ�سرة  من  باملائة 

املر�سى اجلديد.
واأ�سار وزير ال�سحة اأن م�ست�سفيات العا�سمة 
كبريا،  �سغطا  ت�سهد  و�سطيف  وزو  وتيزي 
اأو   5 ت�سجيل  مت  اأخـــرى  واليـــات  يف  بينما 
م�ستوى  على  للعاج  يخ�سعون  مر�سى   6
ترتاوح  ا�ستيعابية  طاقة  ذات  امل�ست�سفيات 
بع�ص  اأن  حني  يف  �سريرا،  و250   200 بني 

الواليات مت ت�سجيا فيها 0 حالة.
اأن  "�سحيح  قائا  ال�سحة  ــر  وزي واأ�ــســاف 

القلق،  ت�ستدعي  املرتفعة  االإ�سابات  اأرقــام 
�سيكون  ــراءات  االج وت�سديد  التحرك  لكن 
منطقة،  كل  يف  الوبائية  الو�سعية  ح�سب 
والو�سعية ال�سحية العامة مقلقة بعد جتاوز 
ت�سديد  لكن  االألف  اليومية  اال�سابات  عدد 
اإىل  م�سريا  حاليا"،  م�ستبعد  االجــــراءات 
موا�سلة التعبئة والتجند ملواجهة الوباء من 
خال توفري اأ�سرة كافية وخمزونات مريحة 

من االأدوية وو�سائل احلماية.
الت�سحية  اأنـــه ال ميــكــن   بــوزيــد  بــن  واأكـــد 
على  االبــقــاء  ـــرار  وق الــتــامــيــذ،  مب�ستقبل 
بع�ص  يف  اإال  قائما  يبقى  مفتوحة  املدار�ص 
غلق  ت�ستدعي  التي  اال�ستثنائية  احلــاالت 
تكون  لن  املدر�سة  اأن  على  م�سددا  املدار�ص، 
احــرتام  مت  ما  اإذا  الــوبــاء  النت�سار  م�سدرا 
الربوتوكول ال�سحي وحتلى طاقم التدري�ص 
يرافقون  الذين  االأولــيــاء  وحتى  واالإدارة 
التدابري  واحــرتمــوا  بامل�سوؤولية  اأولياءهم 
''اأولياء  اأن  ال�سحة  وزيــر  اأكــد  و  الوقائية، 
احلفاظ  يف  م�سوؤولية  يتحملون  التاميذ 
يف  ال�سلطات  وم�ساعدة  اأبنائهم  �سامة  على 

احرتام الربوتوكول الوقائي''.
من جهة اأخرى نفى الوزير احتمال اللجوء 
اأو طلبة  ال�ستدعاء متقاعدي قطاع ال�سحة 
با�ستقبال  املكلف  الطبي  لدعم اجلهاز  الطب 
الوزارة  اإن  وقال  كورونا.  بفريو�ص  امل�سابني 
و�سعت نظاما جديدا الختبار كورونا، اإال اأن 
الت�سخي�ص  و�سيلة  هو  �سيبقى  اأر''  �سي  ''بي 

االأ�سا�سي عن الفريو�ص.

ت�سديد اإجراءات احلجر مرتبط بتطور 
الو�سعية الوبائية

هزة اأر�سية قوية ب�سدة 5,2 درجة 
ت�سرب ولية �سكيكدة
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الطلبة الذين مل ينهوا امتحاناتهم غري معنيني
 بقرار مغادرة الإقامات اجلامعية

توقيف 11 متورط يف حرائق 
الغابات بال�سلف

�سي عفيف يغيب عن جل�سة جلنة الن�سباط 
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قال وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اإن الفر�صيات املطروحة ب�صاأن 
الغلق الكلي مرهونة بتطور الو�صعية الوبائية امل�صجلة.



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

نداءات و�ضط املواطنني بتفعيل خدمات م�ضت�ضفى تكوت

مواطنون يتخبطون بني ارتفاع �ضعره وندرته 

حفيظة. ب

ح�سام الدين. ق�سفيقة.�ص

رحمــة.  م 

�سميحة. ع

ال�سكن  �سيغة  مــن  امل�ستفيدون  يـــزال  ال  
ينتظرون  بباتنة،  حيدو�سة  ببلدية  الريفي 
ب�سبكة  �سكناتهم  اإي�سال  طوال  �سنوات  بعد 
�سرعي  مطلب  اإعــتــبــارهــا  على  الــكــهــربــاء، 
ــني اأخـــــذه بعني  ــوؤول ــس ــ� يــ�ــســتــوجــب عــلــى امل

االعتبار. 
واأعرب املعنيون من خالل �سكوى كتابية حتوز 
ا�ستيائهم  عن  منها،  ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص 
يف  ومماطلتهم  املعنية  اجلهات  المباالة  من 
�ساأنه  من  والذي  التنموي،  امل�سروع  هذا  بعث 
املعي�سية  ظروفهم  حت�سني  امل�ستكني  بح�سب 

باملنطقة.
بكل  الريفي  ال�سكن  من  امل�ستفيدون  واأ�سار 

الرتاوانة  نافلة،  تــازوريــت،  الــرحــوات،  من 
هذه  من  ا�ستفادوا  بع�سهم  بــاأن  اإيق�سيان،  و 
اأنهم  غري   ،2008 �سنة  ال�سكنية  ال�سيغة 
ب�سبكة  �سكناتهم  ربط  يتم  مل  ال�ساعة  حلد 
الوعود  من  الكثري  تلقيهم  رغــم  الكهرباء، 
املجال�ص  وتعاقب  املحلية  اجلهات  طرف  من 
البلدية، و مازاد من تذمر املعنيني ت�سجيلهم 
ــام بــالــدرا�ــســة  ــي ــق �ــســمــن قـــوائـــم الأجــــل ال
اأين  احليوية،  اخلدمة  هذه  من  لال�ستفادة 
اإي�سالهم  دومنـــا  الــوعــود  مــن  الكثري  تلقوا 

بالتيار الكهربائي حلد ال�ساعة.
واأ�ساف امل�ستكون باأن اأو�ساعهم املعي�سية باتت 
الطاقوية،  املــادة  هذه  لغياب  نظرا  تتفاقم 

ورغم معاناتهم امل�ستمرة ونداءاتهم املتكررة 
بالتحرك  للم�سوؤولني  ي�سفع  مل  ذلك  اأن  اإال 
والعمل على تلبية مطلبهم الوحيد، م�سريين 
يف ال�سياق ذاته اإىل اأن دعمهم بهذا الربنامج 
اأكرث  الفالحني  ت�سجيع  �ساأنه  من  التنموي 

على ممار�سة ن�ساطهم. 
الكهرباء  برنامج  من  هــوؤالء  حرمان  واأمــام 
امل�سوؤولني  حتــرك  املعنييون  ياأمل  الريفية 
ال�سرورية،  الطاقة  بهذه  �سكناتهم  واإي�سال 

وذلك الأهميتها يف رفع الغنب عنهم. 
البلدية  برئي�ص  االت�سال  وحاولنا  هــذا 
تعذر  اأنــه  غري  املواطنني  ان�سغال  نقل  الأجــل 

علينا ذلك.

التابعة  "لعوا�سات"  قرية  �سكان  يعاين 
من  جملة  مــن  بباتنة  الق�سبات  لبلدية 
النقائ�ص وامل�ساكل التي اأرقتهم منذ �سنوات 
لدى  �سكاوى  ــدة  ع خاللها  رفــعــوا  طويلة 
اجلهات الو�سية منا�سدين والة والية باتنة 
العاجل  التدخل  الوالية  على  املتعاقبني 
لو�سع حد ملعاناتهم و متكينهم من احل�سول 
منها  حرموا  التي  الب�سيطة  حقوقهم  على 
لت�ستمر معاناتهم رغم الوعود التي تلقوها 
بانت�سالهم  االنتخابية  احلــمــالت  ــالل  خ
وحت�سني  فيها  يتخبطون  التي  امل�ساكل  من 
اذ  تنفذ  مل  الوعود  تلك  ان  اإال  اأو�ساعهم، 
بقي الو�سع على ما هو عليه يف ظل جتاهل 
ال�سلطات لهوؤالء و االنعدام التام للم�ساريع 

التنموية باملنطقة.

من  ال�سديد  امتعا�سهم  عن  ال�سكان  وعرب 
النق�ص الفادح يف توفر املاء ال�سالح لل�سرب 
وعدم قيام ال�سلطات بربط م�ساكنهم بهذه 
املادة احليوية مطالبني باالإ�سراع يف توفريه 
ي�سطرون  انهم  خا�سة  االأمر  جتاهل  وعدم 
يف كل مرة اإىل �سراء �سهاريج املياه لتغطية 
املياه  قـــــارورات  واقــتــنــاء  احــتــيــاجــاتــهــم 
م�ساريف  ي�سكل  ما  وهــو  لل�سرب  املعدنية 

اإ�سافية اأثقلت كاهلهم.
 ويطالب قاطنو قرية "لعوا�سات" امل�سوؤولني 
واإعادة  املهرتئة  الطرقات  ترميم  ب�سرورة 
لت�سهيل  الداخلية  امل�سالك  وتعبيد  تهيئتها 
يتعلق  فيما  خا�سة  املواطنني  تنقل  عملية 
ب�سبب  امل�ستة  واإىل  من  املـــوؤدي  بالطريق 
بها  الت�سدعات  وكرثة  اآخرها  عن  اهرتائها 

�سائقي  من  م�ستعمليه  حفيظة  اأثار  ما  وهو 
املياه  �سيما بعد ت�سرب  مركبات وراجلني ال 
القذرة من قنوات ال�سرف ال�سحي املهرتئة 

هي االأخرى.
للعالج  قاعة  م�سروع  اجنــاز  مطلب  يعد  و 
رفعها  طاملا  التي  املطالب  اأبـــرز  بالقرية 
مل�سافات  التنقل  اإىل  يلجاأون  اذ  املواطنون 
للح�سول  املــجــاورة  البلديات  اإىل  طويلة 
اجلراح  ت�سميد  او  طبية  ا�ست�سارات  على 
حال  يف  اأو  جراحية  لعمليات  اخل�سوع  بعد 
حدوث ك�سور واإ�سابات، وا�ستنكروا حرمانهم 
من حقهم يف احل�سول على خدمات ال�سحية 
واكتفاء  ــة  ــوالي ال مــواطــنــي  مــن  كــغــريهــم 
امل�سوؤولني مبنح الوعود دون جت�سيدها على 

اأر�ص الواقع.

مواطنون ينتظرون ربط �شكناتهم الريفية ب�شبكة الكهرباء

م�شاكل باجلملة تتخبط مب�شتة "لعوا�شات" 

بلدية حيدو�ضة

بلدية الق�ضبات

من  البي�ساء،  زانــة  مدينة  �سكان  ي�ستكي 
"الربيكوالج"  �سيا�سة  وفق  امل�ساريع  اإجنــاز 
العمراين  الن�سيج  على  �سلبا  اأثـــرت  التي 

للمدينة.
الــ�ــســكــان ا�ــســتــنــكــروا عــمــلــيــات احلــفــر يف 
موجة  اأثــار  ما  الطريق  اإجنــاز  بعد  املدينة 
غياب  بعد  خا�سة  و�سطهم،  وا�ستياء  تنديد 
التقنية  الدرا�سة  جتهيز  و�سوء  التخطيط 
لــلــمــ�ــســروع، فــعــو�ــص اإجنــــاز مــ�ــســاريــع حفر 
البالوعات  واأي�سا  املياه  �سبكة  مثل  االأر�ــص 
اإجناز  يتم  ال�سحي،  ال�سرف  قنوات  و�سبكة 
الطرقات ثم ياأتي الدور على هذه امل�ساريع.

نيوز"  بـ"االأورا�ص  ات�سالهم  يف  ال�سكان 
اأكدوا باأن الطرقات يف مدينة زانة البي�ساء 
تعي�ص  حميدة"  "عطال  ال�سهيد  ممـــرات 
بطريقة  حفرها  مت  حيث  كارثية  حالة 
�سيئة تزامنا مع هطول االأمطار وهو ما زاد 
الطني بلة، ورغم �سكاوي ونداءات املواطنني 
طرف  من  لهم  �ساغية  اأذانـــا  جتد  مل  التي 

ال�سلطات املحلية.
بتغيريه  وطالبوا  الو�سع  ا�ستاوؤوا  ال�سكان   
ل�سمان  االأ�سغال  على  يومية  رقابة  وفر�ص 
�سريها احل�سن واإتقانها عو�ص العمل ب�سيا�سة 

"الربيكوالج" املعهودة حيث املقاولني الذين 
مروا وا�ستلموا امل�ساريع عرفوا بهذه الو�سمة 
التي اأثرت على الن�سيج العمراين يف املدينة 
اإىل  وحولتها  واأحيائهم  طرقاتهم  وخربت 

خراب.
 واأ�ساروا لكون م�سروع الطريق اأنهيت اأ�سغاله 
منذ عام تقريبا لكن �سرعان ما عادوا حلفره 
الذي  البالوعات  م�سروع  الإجناز  وتخريبه 
كان من املفرت�ص اإجنازه قبل اإجناز الطريق 
تفاديا الأي حفر يف ال�سارع، وجتدر االإ�سارة 
يتم  مل  حيث  متوا�سال  الزال  احلفر  اأن  اإىل 
لربطها  القدمية  البالوعات  قناة  اإيــجــاد 
باجلديدة هذا ما اآثار التذمر و�سط ال�سكان 
�سوارعهم،  طال  الــذي  بالتخريب  منددين 
الدرا�سة  ــاز  واإجن التخطيط  ل�سوء  واأي�سا 
من  طائلة  اأمـــواال  ت�ستنزف  التي  التقنية 
اإىل  الطريق  حتولت  حيث  امل�سروع،  اأمــوال 
حملوا  ال�سكان  حيث  احلــجــارة  مــن  اأكـــواد 
قالوا  حيث  امل�سوؤولية  املحلية  ال�سلطات 
واأي�سا  البلدية  يف  التقنيني  كفاءة  بعدم 
املقاول ينجز االأ�سغال ب�سكل ع�سوائي حيث 
املخطط  وجود  رغم  يبحث  التي  القناة  مل 

املعمول به.

يف قرار جديد يف ظل الرتفاع املخيف لعدد الإ�ضابات بفريو�س كورونا

�أدى �رتفاع �صعر لقاح �الإنفلونــز� �ملو�صمية وندرته �أي�صا �إىل ��صتياء عدد كبري من �ملو�طنني، �لر�غبني يف �قتنائه بوالية باتنــة، حيث بلغ �صعره 1374 دج، 
بعد �أن كان ال يتجاوز 635 دج، وما ز�د �لطني بلة؛ هو عدم �إمكانية تعوي�صه من قبل م�صالح �ل�صمان �الجتماعي.

االإبتدائية  املدر�سة  تالميذ  اأولــيــاء  د  ــدنّ ن
يف  الن�سر  بحي  ميلود"  بن  عطية  "عزوز 
التي  امل�ساكل  مــن  بجملة  بريكة،  مدينة 
غياب  راأ�سها  وعلى  يوميا  اأبنائهم  يواجهها 
الربتوكول ال�سحي يف ظل الظروف ال�سحية 

الراهنة.
املدر�سة  بذات  م�سادر  به  اأفادت  ما  وح�سب 
اأين  بريكة،  بــدائــرة  االأكـــرب  تعترب  تعترب 
ي�سل تعداد التالميذ اإىل اأكرث من األف تلميذ 
كما  معلما،  بـ32  يقدر  املعلمني  من  وطاقم 
�سحي  خمطط  ت�سع  مل  البلدية  م�سالح  اأن 

والطاقم  واملعلمني  التالميذ  حلماية  حمكم 
من  العديد  اأن  حيث  بها،  العامل  االإداري 
املعنية  للجهات  ب�سكوى  تقدموا  االأولــيــاء 

لتوفري اإجراءات اإحرتازية حمكمة حلماية 
التالميذ وكل العاملني بهذه املوؤ�س�سة خا�سة 
فيما يتعلق بتوفري املعقمات وفر�ص التباعد 
ــة الــدوريــة  ــاب ــرق ـــالل ال ــدي مــن خ اجلــ�ــس

وغريها.
مدر�سة  تالميذ  اأولــيــاء  ان  بالذكر  جدير 
االأيام  خالل  حركة  نظمو  عطية"  "عزوز 
الطاقم  رفقة  اإحتجاج  املن�سرمة  القليلة 
النقائ�ص  للتنديد بجملة  للمدر�سة  االإداري 
لغة  بت�سعيد  موؤكدين  املدر�سة  تعرفها  التي 

االإحتجاج اإن ا�ستمر الو�سع على حاله.

بحث يف فائدة "لقاح الأنفلونزا" بباتنــة

اأولياء تلميذ مدر�شة "عزوز عطيــة" بربيكة يطالبون بتدخل امل�شوؤولني
ب�ضبب جملة من النقائ�س وغياب الربتوكول ال�ضحي

عدم التخطيط اجليد لها �ضوه الطرقات وال�ضوارع
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وح�سب ذات امل�سدر، فاإنه مينع منعا باتا 
اإقامة حفالت الزواج واخلتان على م�ستوى 
جميع ال�سكنات واملنازل التي ت�سكل عامل 
كورونا،  فريو�ص  وبــاء  انت�سار  عوامل  من 
وفقا  االأمــنــيــة  امل�سالح  تكليف  مت  فيما 
فورية،  وب�سفة  االإقليمي  الإخت�سا�سها 
الذي  املنزل  اأو  ال�سكن  �ساحب  بتقدمي 

يقام فيه حفل الزواج اأو اخلتان للمتابعة 
الق�سائية اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة 
وفقا لالإجراءات اجلزائية املقررة قانونا، 
جاءت  الــقــرارات  هــذه  اأن  بالذكر  جدير 
ال�سحة  ــري  ــداب ت احــــرتام  عـــدم  نتيجة 
التباعد  بقواعد  واالخـــالل  والــوقــايــة 

االجتماعي.

العدالة لكل من ُيقيم 
عر�شا يف باتنــة!

يثري  امل�شاريع  اإجناز  "الربيكولج" يف 
ا�شتياء املواطنني بزانة البي�شاء

ورغم اأن توزيع اللقاح ال يزال يف بدايته، 
من  ال�سنة  هــذه  كبريا  طلبا  لقي  اأنــه  اإال 
االأمرا�ص  ذوي  من  خا�سة  املواطنني  قبل 
الن�ساء احلوامل،  ال�سن وكذا  املزمنة وكبار 
اإىل  باالإ�سافة  به  معنية  فئة  اأكرث  كونهم 
ليبحثوا  ال�سحي،  القطاع  موظفي وممتهني 
يعرفها  التي  للندرة  نظرا  عنه  وعائالتهم 
ال  اأيــن  باتنة،  واليــة  م�ستوى  على  اللقاح 
يتوفر اإال �سمن �سيدليات حمدودة تعد على 
الوقت  يف  اأي�سا،  قليلة  وبكميات  االأ�سابع، 
القتنائه  عنه  بحثا  اجلميع  يتهافت  الذي 
الربد  موجة  بداية  مع  خا�سة  وا�ستعماله 
باالأنفلونزا،  فيها  االإ�ــســابــة  تكرث  الــتــي 
وعدم  اجليدة  بال�سحة  التمتع  يعد  حيث 
اأو الزكام، من  اأي عر�ص للحمى  املعاناة من 
ال�سليمة  واال�ستفادة  اللقاح  اأخذ  �سروط 
لهذه  املطور  للقاح  بالن�سبة  خا�سة  منه، 
من  �سابقيه  من  اأقــوى  يعد  والــذي  ال�سنة، 
الـــذي جعل  االأخـــري  هــذا  املــفــعــول،  حيث 
غري  اللقاح  عن  يبحثون  املواطنني  غالبية 

اجلوارية  ال�سحية  املراكز  يف  حتى  املتوفر 
ب�سكل دوري ودائم، والتي تعد قبلة الفئات 
املحتاجة له الأخذه، رغم ح�سول مديرية 
ال�سحة على 7 اآالف جرعة كدفعة اأولية، 
وجاءت الو�سعية الوبائية وانت�سار كوفيد-
19، الذي ترتفع عدد احلاالت امل�سابة به 

ب�سكل كبري يف الفرتة االأخــرية، لتجعل من 
اللقاح مطلب االأغلبية، فمن كان عازفا عنه 
قبال، بات متلهفا على اقتنائه بغية تعزيز 
حال  يف  الــفــريو�ــص  وم�ساعفات  مناعته 
وارتفاع  ندرته  عاملي  اأن  اإال  به،  االإ�سابة 

�سعره يكبالنهم عن ذلك.

ن. م

قررت �ل�صلطات �لوالئية بباتنة، �حلظر �لتام حلفالت �لزو�ج و�خلتان على م�صتوى �إقليم بلديات 
والية باتنة، مو�ز�ة مع �الرتفاع �لرهيب لعدد �الإ�صابات بفريو�س كورونا بالوالية.



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

نوارة. ب

بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص

اأم البواقـــي

ت�صهد �أ�صعار مادة �لثوم عرب عديد �أ�صو�ق واليات �الأور��س �رتفاعا قيا�صيا، فاقت يف بع�س �الأ�صو�ق �ل 800 دج 
وبلغت 1000دج يف �لبع�س �الآخر على م�صتوى كل من واليات خن�صلة، باتنة و�صوق �أهر��س.

كبرية  بكميات  ينتج  الــذي  الثوم 
بعدة واليات من ال�سرق اجلزائري 
ارتفع  وميلة،  باتنة  غــرار  على 
ــة مو�سم  ــداي ب مــنــذ  رغـــم  �ــســعــره 
اإىل  دج   300 من  انطالقا  اجلني، 
ف�سل  خــالل  دج   800 ال  فــاق  اأن 
ب�سع  ح�سب  وال�سبب  اخلــريــف، 
غياب  اإىل  يــعــود  اخلــ�ــســر  جتـــار 
التي  الــتــخــزيــن  اإ�ــســرتاتــيــجــيــة 
اإنتاجه  ــت  وق يف  املنتوج  حتفظ 
خالل  نـــدرة  ليعرف  اآخـــر  لــوقــت 
اأكـــدت  ــني  ح يف  اخلــريــف،  ف�سل 
م�سادر اأخرى اأن ال�سبب راجع اإىل 
اقتناء  على  املخزنني  بع�ص  اإقدام 
الوافر  املح�سول  من  كبرية  كميات 
فرتة  يف  اأي  ال�سيف  ف�سل  خــالل 

رفع  يف  ت�سبب  ما  وتخزينه  جنيه 
اأ�سعاره خالل فرتة اجلني ومن ثم 
فرتة  خالل  باهظة  باأ�سعار  بيعه 
اإحلــاق  �سانه  من  ما  اأي�سا  غيابه 
ال�سرر بامل�ستهلك يف كلتا احلالتني 
احلقيقية  االأهـــــداف  ــاط  ــق ــس واإ�

الإ�سرتاتيجية التخزين.
وحدها  ميلة  واليــة  حققت  وقد 
املا�سي  الفالحي  املو�سم  ــالل  وخ
 700 األــف   639 ال  بلغ  اإنــتــاجــا 
م�ساحة  على  ــثــوم،  ال مــن  قنطار 
هكتار   4447 بـ  قــدرت  اإجمالية 
وقد  بلديات  ــالث  ث على  مــوزعــة 
اجلني  فرتة  خالل  فالحون  اأبدى 
اأ�سعار بيع هذه  تخوفهم من انهيار 
اأ�سعار  ارتفاع  اأن  يوؤكد  ما  ــادة،  امل

بنق�ص  عــالقــة  ــه  ل لي�ص  ــوم  ــث ال
مروانة  تعترب  كما  االإنتاج،  كمية 
من بني اأهم املناطق املنتجة للثوم 
بوالية باتنة وتتوزع هذه ال�سعبة 
موزعة  هكتار   200 م�ساحة  على 
ومروانة  بلزمة  ق�سر  من  كل  على 
هذه  تقل�ست  اأنها  اإال  املاء  ووادي 
ب�سبب  هكتار  بـ150  لتقدر  ال�سنة 
الفالحني  تــواجــه  عراقيل  عــدة 
غرار  على  ال�سعبة  لهذه  املنتجني 
مياه  وقــلــة  العاملة  الــيــد  نق�ص 
الفالحني  عديد  وعــزوف  ال�سقي 
بوؤر  اإىل ظهور  اإ�سافة  اإنتاجها  عن 
الذي  ال�سبب  معروف  غري  ملر�ص 
منذ  الــثــوم  اأ�سعار  رفــع  يف  ت�سبب 

مو�سم اجلني.

طالب �سكان 5 عمارات على م�ستوى 
مبنطقة  "عدل"  �سكن   500 حــي 
مليلة،  ــني  ع مبــديــنــة  "رقايزي" 
الــعــاجــل لعمل  الــتــدخــل  بــ�ــســرورة 
اجلزائرية  م�ستوى  على  ال�سيانة 
توزيع  اأنبوب  �سيانة  واإعــادة  للمياه 
املياه على م�ستوى العمارات املت�سررة، 
خا�سة واأنه حمرومون من املياه منذ 
العطب  ب�سبب  ـــام  اأي  10 مــن  ـــد  اأزي
التوزيع  قناة  م�ستوى  على  املتواجد 

اخلا�سة باخلم�ص عمارات.
من  �سنة  مــن  اأقــل  بعد  ذلــك  يــاأتــي 
لالأنبوب  االأوىل  ال�سيانة  عملية 
ال�سغط  لكن  املياه،  بتوزيع  اخلا�ص 
باملياه  التزود  عمليات  خالل  القوي 
�ساهم  احلــي  عــمــارات  م�ستوى  على 
�سكان  احــتــج  وقـــد  هـــذا  تــلــفــه،  يف 
العمارات اأمام مقر اجلزائرية للمياه 

على  موؤكدين  مليلة،  عــني  مبدينة 
امل�ستمر  للتلف  حل  اإيجاد  �سرورة 
الأنبوب التوزيع، يف ظل ف�سل عملية 

�سيانته.
ــل،  فــقــد قــامــت مــوؤخــرا  ــاب ــق يف امل
مديرية اجلزائرية للمياه بوالية اأم 
للمياه  ت�سرب   12 باإ�سالح  البواقي، 
عدد  م�ستوى  على  لل�سرب،  ال�ساحلة 
البي�ساء،  عني  مبدينة  االأحياء  من 
وت�سمل حي "عمر بن اخلطاب" وحي 
"االأحوا�ص"، وحي "امل�ستقبل"، وكذا 
الهناء"  وحي"  �سكن"،   520 حي" 
من  وعدد  الهنا"،  حي  "تو�سيع  وكذا 
على  املتواجدة  ال�سكانية  التجمعات 

م�ستوى طريقي م�سكيانة و�سدراتة.
ماحلة  مــيــاه  ي�ستهلكون  و�ــســكــان 

مب�ساتي قرعة �سعيدة
"قرعة  م�ساتي  �سكان  معاناة  ا�سل 

لدائرة  اإقليميا  التابعة  �سعيدة" 
املياه،  ملوحة  ب�سبب  كر�سة،  عــني 
املت�سررة  امل�ساتي  �سكان  جعل  مــا 
منابع  يــومــيــة عــن  بــحــث  رحــلــة  يف 
البدائية  الطرق  م�ستعملني  للمياه، 

واحليوانات لنقل املياه.ت
لكن  اأنقاب   4 اإجناز  بعد  ذلك  ياأتي 
معاناة  من  زاد  ما  وهو  ماحلة  املياه 
ما  على  حتوي  التي  امل�ساتي،  �سكان 
مطالبني  �ساكن،   4000 عــن  يزيد 
واإيجاد  بالتدخل  البلدي  املجل�ص 
ال�سروب،  املــيــاه  مل�سكل  ــذري  ج حــل 
م�سروع  اإدراج  مت  املو�سوع،  ذات  ويف 
�سعيدة"  قرعة  "�سري  م�ستة  تزويد 
بــاملــيــاه الــ�ــســاحلــة لــلــ�ــســرب وذلــك 
انطالقا من االأنقاب التي كانت تزود 
 4 مب�سافة  كر�سة  عني  مدينة  �سكان 

كلم، و�سوال اىل م�ستة "ال�سري".

بلدية  ا�ستفادة  اأن  بعد  ذلك  ياأتي 
عني كر�سة من عمليات التزود باملياه 
ال�ساحلة لل�سرب انطالقا من م�سروع 
الق�ساء  �ساهم يف  ما  "اأوركي�ص"،  �سد 
على اأزمة العط�ص على م�ستوى جميع 

اأحياء بلدية عني كر�سة.
من  كر�سة  بعني  الــبــلــدي  املجل�ص 
الوالئية  ال�سلطات  طالب  جهته، 
التكفل  ــرورة  ــس ــ� ب ــي،  ــواق ــب ال بــــاأم 
ومنحها  �ــســعــيــدة  قــرعــة  مبنطقة 
فك  يف  ت�ساهم  تنموية  مــ�ــســاريــع 
عزلة �سكانها و اإعادة اأهايل املنطقة 
انعدام  ب�سبب  الفالحية،  الأرا�سيهم 
الب�سيطة  احلــيــاة  متطلبات  اأدنـــى 
منها  خا�سة  املنطقة،  م�ستوى  على 
احليوية  بال�سبكات  للربط  املتعلقة 
والغاز  الريفية  بالكهرباء  اخلا�سة 

الطبيعي.

يــعــيــ�ــص �ــســكــان اأحـــيـــاء مــديــنــة اأم 
ال�سريع  التف�سي  رعب  حتت  البواقي، 
ــودة  ع ب�سبب  "كورونا"،  لــفــريو�ــص 
االرتـــفـــاع الــكــبــري يف عـــدد احلـــاالت 

املوؤكدة باملدينة.
عملية  يف  ــالق  ــط االن مت  وقـــد  هـــذا 
�سوارع  ملختلف  كربى  وتطهري  تعقيم 
واأحياء املدينة واإزالة جميع االأ�سواق 
بعد  اأخــرى،  مرة  باملدينة  الفو�سوية 
الفو�سويني  التجار  من  عدد  تعمد  اأن 
اإعادتها على م�ستوى عدد من االأحياء 

الكربى باملدينة.
م�سالح  اإ�ــســراف  حتت  متت  العملية 
وممثلي  البواقي،  بــاأم  الوطني  االأمــن 

اأكرث  انت�سار  لتفادي  املــدين  املجتمع 
لـــلـــوبـــاء، كــمــا تــتــم بــ�ــســفــة دوريــــة 
املوؤ�س�سات  ملختلف  التعقيم  عملية 
اال�ست�سفائية على م�ستوى بلديات عني 
مليلة واأم البواقي وعني البي�ساء وعني 
باالأق�سام  وذلــك  وم�سكيانة،  فكرون 
اخلا�سة بالك�سف عن احلاالت امل�ستبه 

باإ�سابتها بفريو�ص"كورونا".
اأم  ـــت، طــالــب �ــســكــان مــديــنــة  يف وق
عمليات  ا�ستمرار  ب�سرورة  البواقي، 
املوؤ�س�سات  ملختلف  الــكــربى  التعقيم 
للمدينة  الكربى  واالأحياء  العمومية 
اأكرث يف انت�سار فريو�ص  بهدف التحكم 

"كورونا".

اأ�شعار الثوم توا�شل الرتفاع يف وليات الأورا�س
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يتعر�ص املعر�ص اجلواري اجلديد 
ببلدية قجال يف اجلهة اجلنوبية 

من والية �سطيف اإىل التخريب 
من طرف بع�ص املجهولني وهذا 

ب�سبب توا�سل غلقه وعدم و�سعه 
حيز اخلدمة حلد االأن رغم 

االإنتهاء من اأ�سغال اإجنازه منذ 
مدة، وهو امللعب الذي علق عليه 

�سباب املنطقة وحتى االأطفال 
اأماال كبرية طيلة الفرتة الفارطة 

ليكون متنف�سا لهم يف ظل غياب 
مرافق الرتفيه يف هذه البلدية.

ويعود ال�سبب يف عدم و�سع امللعب 
حيز اخلدمة ح�سب م�سالح بلدية 

قجال اإىل بع�ص االإجراءات 
االإدارية املتعلقة بت�سيري 

امللعب من خالل اإجراء مداولة 
تن�ص على اإيجار امللعب غري اأن 

االإ�سكال احلا�سل يتمثل يف عدم 
احل�سول على ال�سوء االأخ�سر 
من طرف ال�سلطات املعنية من 

اأجل اإ�ستغالل امللعب ب�سبب غلق 
املرافق الريا�سية ب�سبب الو�سعية 

الوبائية التي تعرفها البالد منذ 
�سهر مار�ص الفارط، وهو االأمر 
الذي جعل اأمال �سباب املنطقة 

موؤجلة اإىل اإ�سعار اأخر بخ�سو�ص 
اإ�ستغالل هذا املرفق الريا�سي.

ملعب جواري 
جديد يتعر�س 
للتخريب قبل 

دخوله حيز اخلدمة 

موؤخرا  املت�ساقطة  االأمطار  ك�سفت 
وملـــان يف اجلهة  ــني  بــلــديــة ع عــلــى 
عن  �سطيف  واليـــة  مــن  اجلنوبية 
للطرقات  ــة  ــي ــارث ــك ال الــو�ــســعــيــة 
العديد  ــرب  ع احلــ�ــســري  واملــحــيــط 
ت�سببت  حيث  البلدية،  اأحياء  من 
وظهور  الطرقات  تهري  يف  االأمطار 
االأحياء  من  بالعديد  املائية  الربك 
التي  الــظــاهــرة  احلــ�ــســريــة، وهـــي 
تــتــكــرر حــ�ــســب الــ�ــســكــان عــنــد اأي 

ت�ساقط لالأمطار.
طرف  من  املتكررة  ال�سكاوى  ورغم 
هذه  و�سعية  بخ�سو�ص  الــ�ــســكــان 
الطرقات لدى ال�سلطات املحلية على 
اأن  اإال  الدائرة  وكذا  البلدية  غرار 
هذه ال�سكاوى ح�سبهم مل جتد اأذانا 
التي  الكبرية  املتاعب  رغم  �ساغية 
تواجه ال�سكان يف التنقل مبركباتهم 
ف�سل  يف  خ�سو�سا  االأرجـــل  على  اأو 
ال�سن  لكبار  بالن�سبة  ال�ستاء ال�سيما 

وحتى املر�سى، حيث ياأمل ال�سكان يف 
املوجودة  ال�سوداء  النقاط  تــدارك 

بقلب املدينة.
ومن جانبه رئي�ص بلدية عني وملان 
برجمة  عن  ك�سف  بلمداين  يو�سف 
التح�سني  تــخــ�ــص  مــ�ــســاريــع  ـــدة  ع
ــري ومــنــهــا مـــا هـــو يف طــور  ــس ــ� احل
االإجناز حاليا كما هو احلال مع حي 
بع�ص  تهيئة  يتم  حيث  جويلية   05
اجلهة  يف  اأمــا  معبدة،  الغري  الطرق 
ال�سمالية من البلدية فتم تخ�سي�ص 
 711 حي  طرقات  لتهيئة  م�سروع 
اأخـــرى  ــاء  ــي اأح تهيئة  مــع  م�سكن، 
)طريق  م�سكن   266 حلي  ــاورة  جم
�سارع  طرقات  عن  ف�سال  امل�ست�سفى( 
بعرية(،  )طــريــق  العا�ص  بــن  عمر 
يف  وملان  عني  اأحياء  مواطنو  وياأمل 
االإجناز  اأ�سغال  يف  االإ�سراع  يتم  اأن 
معاناتهم  ــن  م للتخل�ص  اجلــاريــة 

املتوا�سلة منذ عدة �سنوات.

عمار  مدر�سة  تالميذ  اأولياء  اأعرب 
بازر  ببلدية  تيالف  مب�ستة  ــردي  ف
ــرق واليــــة �ــســطــيــف عن  ــس �ــســكــرة �
يف  اجلارية  االأ�سغال  من  اإمتعا�سهم 
اأيـــام مــن طرف  ــدة  املــدر�ــســة منذ ع
جديد  �سور  الإجنــاز  خا�سة  مقاولة 
القدمي،  ال�سور  للمدر�سة بعد تهدمي 
اأنه كان من املفرو�ص  ويرى االأولياء 
العطلة  خـــالل  ــغــال  االأ�ــس مــبــا�ــســرة 
التالميذ  منها  اإ�ستفاد  التي  املطولة 
خالل االأ�سهر الفارطة ولي�ص مبا�سرة 

بعد العودة اإىل مقاعد الدرا�سة.
ورغم االإرتياح الذي اأبداه االأولياء 
ال�سور  تهيئة  اإعـــــادة  بخ�سو�ص 
ــــذي كان  اخلـــارجـــي لــلــمــدر�ــســة وال
توقيت  اأن  اإال  التالميذ  حياة  يهدد 
اإمتعا�سهم  اأثار  االأ�سغال  يف  ال�سروع 
ح�سبهم  حتولت  املدر�سة  اأن  خا�سة 
و�سط  لالأ�سغال  مفتوحة  ور�سة  اإىل 
خماطر حمدقة بالتالميذ ال�سغار يف 
ظل تواجد االأليات وكذا ال�ساحنات 

ال�ساحة  مـــن  ــرب  ــق ــال ب ومـــرورهـــا 
للدرا�سة،  املخ�س�سة  واالأقــ�ــســام 
ناهيك عن الو�سعية احلالية املتعلقة 

بالوقاية من فريو�ص كورونا.
عا�ست  املدر�سة  اأن  االأولــيــاء  واأكــد 
ال�سنوات  ــالل  خ ال�سيناريو  نف�ص 
اأق�سام  اإجنـــاز  ــالل  خ مــن  الــفــارطــة 
التالميذ،  متدر�ص  وقــت  يف  جديدة 
االإ�سراع  يتم  اأن  يف  االأولياء  وياأمل 
اأقرب  يف  منها  واالإنتهاء  االأ�سغال  يف 
تاأثري  لها  يكون  ال  حتى  ممكن  وقت 
على متدر�ص اأبنائهم، وهذا يف الوقت 
�سكرة  بازر  بلدية  الذي ترى م�سالح 
االإداريـــــة هــي من  ـــــراءات  االإج اأن 
اخلا�سة  االأ�ــســغــال  اإنــطــالق  عطلت 
اخلــارجــي،  الــ�ــســور  تهيئة  بــاإعــادة 
حتمت  ال�سور  ذات  و�سعية  اأن  كما 
االإنطالق يف االأ�سغال �سريعا لتفادي 
وتفادي  موؤ�سفة  حوادث  اأي  ح�سول 
تكرار ما ح�سل يف بلدية بوعندا�ص 

خالل ال�سنة الفارطة. 

 الأمطار ت�شبب يف تهري الطرقات 
وظهور الربك املائية بعني وملان 

مواطنون عط�شى واآخرون ي�شتهلكون مياه ماحلة

عمليات تعقيم وا�شعة لأحياء اأم البواقي

اأولياء تلميذ يحتجون على حتويل 
مدر�شة اإىل ور�شة اأ�شغال مفتوحة  

م�ضاريع م�ضتعجلة لتدارك الو�ضع 

و�ضط خماطر حمدقة بالتالميذ 

يف ظل غياب اإ�ضرتاتيجية ناجعة للتخزين و�ضيطرة ظاهرة الحتكار

ب�ضبب عطب يف ال�ضبكة

يف ظل ارتفاع اأرقام كورونا

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

بلدية قجال 

�سطيـــف



  

قررت �صركة ''رونو اجلزائر لالنتاج''، بواد تليالت بولية وهران، ت�صريح العمال عرب مرحلتني 
ابتداء من 22 نوفمرب، بعد اتفاق الإدارة مع العمال على عملية الت�صريح الطوعي.

قال وزير الطاقة عبد املجيد عطار، اإنه من املتوقع تراجع �صادرات الغاز اجلزائري 4.7 باملئة العام اجلاري، بفعل تراجع الطلب 
من اأوروبا واملناف�صة من اإمدادات اأمريكية اأرخ�س.

اأنه من  واأّكد عطار يف ت�سريح لوكالة لويرتز، 
ت�سهم  التي  اجلزائر،  �سادرات  تبلغ  اأن  املتوقع 
من  باملئة   95 بن�سبة  والــغــاز  النفط  مبيعات 
دخلها، 41 مليار مرت مكعب من الغاز هذا العام، 

انخفا�سا من 43 مليار مرت مكعب يف 2019.
واأ�ساف اأن اإيرادات النفط والغاز قد بلغت 33 
ت�سجل  اأن  املتوقع  ومن   2019 يف  دوالر  مليار 
عطار  وقال  احلايل.  العام  يف  دوالر  مليار   23
مليار   126 اإىل  �سي�سل  الغاز  اإنتاج  اإجمايل  اإن 
يف  مكعب  مــرت  مليار   127 مقابل  مكعب،  مــرت 
2019، اإذ تاأثر االنتاج بتقادم احلقول ونق�ص 
 5.3 املحلي  اال�ستهاك  منا  بينما  اال�ستثمار، 
مليار   46 اإىل  لي�سل   2009 منذ  �سنويا  باملئة 

مرت مكعب العام املا�سي.
واأ�سار وزير الطاقة اأن اجلزائر، قد �سّنت العام 

املا�سي قانونا للطاقة ي�ستهدف تعزيز اجلاذبية 
لكنها  والغاز،  النفط  لقطاعات  اال�ستثمارية 

ال�سرورية  التنفيذية  الئحته  بعد  تن�سر  مل 
لا�سرت�ساد بها عند اأخذ قرارات اال�ستثمار.

الر�سمية  اجلريدة  من  االأخــري  العدد  يف  �سدر 
قبول  وكيفيات  �سروط  يحدد  تنفيذي  مر�سوم 
املنتجات  اإنــتــاج  الأن�سطة  املمار�سني  املتعاملني 
واملعدات االإلكرتونية والكهرومنزلية لاإ�ستفادة 

من النظام اجلبائي التف�سيلي.
وتعفى املواد االأولية امل�ستوردة اأو املقتناة حمليا 
النا�سطني  املناولني  لدى  املقتناة  املكونات  وكذا 
الفرعية  واملــجــمــوعــات  املجموعات  ــتــاج  اإن يف 
االإلكرتونية  والتجهيزات  للمنتوجات  املوجهة 
والر�سم  اجلمركية  احلقوق  من  والكهرومنزلية 

على القيمة امل�سافة.
 5 مبــعــدل  اجلــمــركــيــة  للحقوق  تخ�سع  كــمــا 
مبعدل  امل�سافة  القيمة  على  والر�سم  باملائة 
واملجموعات  املجموعات  جميع  باملائة   19
منف�سل  �سكل  يف  امل�ستوردة  وامللحقات  الفرعية 
بلغوا  الذين  املتعاملني  قبل  من  جمموعات  اأو 
معدل االإدماج املطلوب.وا�ستثنى املر�سوم املعدات 

الهاتفية النقالة وكذا معدات االإعام االآيل من 
جمال تطبيق االإجراءات اجلديدة.

النظام  مــن  االإ�ــســتــفــادة  ــــراءات  اإج وترتبط 
جلنة  لدرا�سة  يخ�سع  مبلف  التف�سيلي  اجلبائي 
ال�سناعة  وزارات  عن  ممثلني  من  تت�سكل  تقنية 
التقييم  مقرر  ت�سليم  قبل  والتجارة  واملالية 
املكلف  الــوزيــر  طــرف  من  �ساحبه  اإىل  التقني 
45 يوما بالن�سبة  بال�سناعة يف اأجل ال يتجاوز 
االإدماج  مرحلتي  بني  املــدة  ت�سمل  التي  للفرتة 

ح�سبما هو حمدد يف دفرت ال�سروط.
يف  املحققة  االإدمـــاج  ن�سبة  تربير  يجب  كما 
بداية كل مرحلة اإنتاج املن�سو�ص عليها يف  دفرت 
ن�سبة  حتقيق  وبعد  باملر�سوم،  امللحق  ال�سروط 
منتوج  لكل  بالن�سبة  املطلوبة  النهائية  االإدماج 

يتم جتديد مقررات التقييم التقني �سنويا.
ويت�سمن دفرت ال�سروط على �سبيل املثال ن�سبة 
اإدماج مطلوبة ت�سل اإىل 30 باملائة عند �سدوره 

60 باملائة  بالن�سبة للمواقد واملدافىء، لت�سبح 
مرور  بعد  باملائة  و70  �سهرا،   12 ــرور  م بعد 

�سنتني.
فاإن  الهواء  تكييف  واأجهزة  الآالت  وبالن�سبة 
املتعاملني مطالبون بتحقيق ن�سبة اإدماج تقدر بـ 
30 باملائة عند �سدور دفرت ال�سروط وت�سل اإىل 

�سهرا.  36 مرور  بعد  باملائة   70
ن�سبة  حتقيق  على  ال�سروط  دفــرت  ين�ص  كما 
للثاجات  بالن�سبة  باملائة   60 اإىل  ت�سل  اإدماج 
عند االإنطاق، وت�سبح 70 باملائة بعد مرور 24 

�سهرا.
عر�ص  واأجهزة  املونتيور  ل�سا�سات  وبالن�سبة 
اال�ستقبال  بــاأجــهــزة  املـــــزودة  غـــري  ــور  ــس ــ� ال
التلفزيوين، واأجهزة اال�ستقبال التلفزيوين فاإن 
اإدماج  ن�سبة  حتقيق  على  ين�ص  ال�سروط  دفرت 
�سهرا   24 بعد  وترتفع  البداية،  يف  باملائة   30

لت�سبح 50 باملائة.

حددت احلكومة �سروط وكيفيات قبول التعاملني 
واملــعــدات  املنتجات  انــتــاج  الأن�سطة  املمار�سني 
االإلكرتونية والكهرومنزلية لا�ستفادة من النظام 
جمموعة  بالتحديد  وذكرت  التف�سيلي،  اجلبائي 
من  النوع  هــذا  على  باحل�سول  املعنية  املنتجات 
التي  ''الفو�سى''  �سياق جتاوز مرحلة  امليزات، يف 
ربطت  حيث  �سابقة،  مرحلة  يف  القطاع  عا�سها 
االدماج  مبعدالت  االمتيازات  هذه  على  احل�سول 

املحققة.
وذكر املر�سوم التنفيذي، ال�سادر يف العدد االأخرية 
من اجلريدة الر�سمية والذي حمل توقيع الوزير 
يوؤكد على  التنظيم  اأّن  العزيز جراد،  االأول عبد 
حمليا  املقتناة  اأو  امل�ستوردة  االأولية  املواد  اإعفاء 
النا�سطني  املناولني  لدى  املقتناة  املكونات  وكــذا 
للمنتجات  املوجهة  الفرعية  املجموعات  انتاج  يف 
من  والكهرومنزولية  االإلكرتونية  والتجهيزات 
احلقوق اجلمركية والر�سم على القيمة امل�سافة، 
بينما تخ�سع للحقوق اجلمركية مبعدل 5 يف املائة 
والر�سم على القيمة امل�سافة مبعدل 19 يف املائة، 
جميع املجموعات واملجموعات الفرعية وامللحقات 
امل�ستوردة يف �سكل منف�سل اأو يف جمموعات من قبل 
املتعاملني الذين بلغوا معدل االدماج املقبول، فيما 
وكذا  النقالة  الهاتفية  املعدات  القانون  ا�ستثنى 
معدات االإعام االآيل من جمال تطبيق هذا النوع 

من املعامات.
اأّن  اإىل  املــر�ــســوم  الــرابــعــة مــن  ـــادة  امل واأ�ــســارت 
اال�ستفادة من النظام اجلبائي التف�سيلي يرتبط 

باالكتتاب يف دفرت ال�سروط املرفق، باالإ�سافة اإىل 
الذي  التقني  التقييم  مقرر  على  امل�سبق  احل�سول 
مطالب  املعني  املتعامل  اأن  على  بالنموذج،  يرفق 
ـــراءات  واالإج ال�سروط  من  مبجموعة  بالتقيد 
تقدمي  ــرار  غ على  املر�سوم  يف  عليها  املن�سو�ص 
من  اال�ــســتــفــادة  اأّن  اإىل  ــارة  ــس اإ� يف  الطلب  ملف 
وكذا  اآلــيــة،  بطريقة  يتم  ال  اجلبائية  املــيــزات 
لتربير  املف�سلة  االقت�سادية  التقنية  الدرا�سة 
جناعة امل�سروع واجلدوى التقنية، باالإ�سافة اإىل 
جمموع املوارد الب�سرية والو�سائل املادية الازمة 
اأن  على  امل�سطرة،  االقت�سادية  االأهداف  لتحقيق 
املعطيات واجلداول  اإىل  اإ�سافة  الدرا�سة  حتتوي 
املالية املتعلقة باال�ستثمار واال�ستغال، خمططات 
الور�سات وتنظيمها وكذا قائمة وطبيعة املعدات 

املخ�س�سة لهذا الغر�ص.
وفر�ص املر�سوم على وزير ال�سناعة الرد ''املربر'' 
يوم   45 يتجاوز  ال  اأجل  يف  اال�ستفادة  طلب  على 
يوم   30 اإىل  اللجنة  هذه  متديد  ميكن  اأنــه  على 
اأخرى لتمكني اللجنة التقنية من درا�سة املعلومات 
اأنه  حيث  التحفظات،  برفع  املتعلقة  التكميلية 
بداية  يف  املحققة  االدماج  ن�سبة  تربير  من  البد 
التقني  التقييم  مقرر  يحرر  حيث  انتاج،  مرحلة 
والقوائم الكمية للمواد االأولية املراد ا�ستريادها 
اأو اقتناوؤها حمليا وير�سل اإىل كل من وزير املالية، 
املكلفة  للوزارة  املعنية  وامل�سالح  التجارة،  وزيــر 
للطلب  رف�ص  كل  املر�سوم  الزم  بينما  بال�سناعة، 
ل�سرورة التربير، وميكن ل�ساحبه اإذا اعترب نف�سه 

مت�سررا الطعن يف اأجل 15 يوم.
ان�ساء  اإىل  املر�سوم  اأ�سار  املقابلة،  الناحية  ومن 
وزارة  م�ستوى  على  م�سرتكة  وزارية  تقنية  جلنة 
ومكونة  عنه،  ممثل  اأو  الوزير  يراأ�سها  ال�سناعة 
من 3 ممثلني عن الوزارة، وممثل عن وزارة املالية، 
 3 ملدة  مهامهم  تتوا�سل  التجارة،  وزارة  ممثل عن 
التابعيني  الــوزراء  قبل  من  تعيينهم  بعد  �سنوات، 
مهمة  اأّن  املر�سوم  من  الـ13  ــادة  امل وذكــرت  لهم، 
طلبات  يف  الــــراأي  اإبــــداء  هــو  التقنية  اللجنة 
على  بناء  التقني  التقييم  مقررات  على  احل�سول 
درا�سة امللفات املقدمة وبعد زيارة مواقع االإنتاج، 
جتميد  اأو  �سحب  يف  الــراأي  ابداء  اإىل  باالإ�سافة 
مقررات التقييم التقني، وال�سهر يف املقابل من ذلك 
على احرتام املتعاملني لالتزامات التي تعهدوا بها 
مبوجب دفرت ال�سروط، كما مينح التنظيم للجنة 

االإمكانية لا�ستعانة باخلرباء والهيئات املوؤهلة.
ومن اجلانب االآخر، تن�ساأ جلنة اأخرى للطعن لدى 
وزير ال�سناعة، ت�سكل من وزير القطاع، ممثل عن 
وزير املالية، وممثل عن وزير التجارة، باالإ�سافة 
اإىل ممثل عن جمل�ص املناف�سة، وممثل عن الغرفة 
االأع�ساء  وهم  والتجارة،  لل�سناعة  اجلزائرية 
�سنوات،   3 ملدة  مهامهم  للممار�سة  يعنون  الذين 
م�ستواها،  على  املودعة  الطعون  يف  البت  اأجل  من 
يعر�ص  اأن  على  يــوم،   30 يتعدى  ال  اأجــل  خــال 
راأي اللجنة على وزير ال�سناعة للف�سل فيه قبل 

تبليغه للم�ستكي رافع الطعن بالقرار النهائي.

وجرى اإتفاق جماعي بني اإدارة امل�سنع 
والعمال، على اأن تكون املغادرة اإرادية 
مقابل تعوي�ص مايل يكون باالتفاق بني 
املرحلة  خال  �سيتم  حيث  الطرفني، 
بداية  عــامــل   476 ت�سريح  االأوىل 
�سيتم  بينما  نوفمرب،   22 غد  يوم  من 
املرحلة  خــال  العمال  باقي  ت�سريح 

الثانية ح�سب احتياجات امل�سنع.
واتفق الطرفان، على اأن تكوزن قيمة 
لكل  القاعدي  االأجــر  ح�سب  الت�سريح 
�سهر  من  تعوي�سهم  �سيتم  حيث  عامل، 
�سنة عمل  3اأ�سهر  عن كل  اإىل  ون�سف 

وح�سب الراتب ال�سهري.
اجلماعي،  االتــفــاق  وثيقة  وح�سب 
ــة  االرادي املــغــادرة  عن  التعوي�ص  فــاإن 
يكون بالن�سبة للعمال االذين يتقا�سون 
التعوي�ص  ن�سبة  تكون  120.000دج، 
الفئة  اأمــا  �سنة،  كل  عن  ون�سف  �سهر 
الثانية تخ�ص العمال الذين يتقا�سون 
دج  و120.000  60.000دج  مابني 
تكون ن�سبة التعوي�ص احت�ساب �سهرين 
الثالثة  الفئة  اأمــا  �سنة.  كل  من  عمل 
يتقا�سون  الذين  العمال  تخ�ص  التي 
ن�سبة  تــكــون  60.000دج،  مــن  اأقـــل 
كل  عن  اأ�سهر   3 باحت�ساب  التعوي�ص 

�سنة عمل.
ي�سغل  كان  امل�سنع  هذا  اأن  اإىل   ي�سار 

املنا�سب  واآالف  مبا�سر  عامل   1200
م�سكل  اأكرب  �سيطرح  ما  مبا�سرة،  الغري 
حول  م�سري تلك العائات وماذنبها مما 
�سيخلق  وبت�سريحهم  امل�سنع،  اإليه  اآل 

م�سكل بطالة كبرية باملنطقة.
قرار ت�سريح عمال م�سنع ''رونو'' لي�ص 
قــرارات  �سبقته  بل  نوعه،  من  االأول 
ال�سيارات  تــركــيــب  ملــ�ــســانــع  ممــاثــلــة 
ــاق  اإغ الــتــي ا�ــســطــرت اإىل  االأخــــرى 
العمال بعد ماحقة  االأبواب وت�سريح 
ق�سائيا  ـــدات  ـــوح ال تــلــك  اأ�ــســحــاب 

و�سجنهم وجتميد ار�سدتهم املالية.
وقبل اأ�سهر مت غلق كل من م�سنعي كيا 
 GLOBAL وهيونداي بباتنة ملجمع
قرابة  ي�سغان  واللذان   GROUP
هيونداي  م�سنع  تبعهم  عامل.   2000
TMC الذي تخلى عن  بتيارت ملجمع 
بجزء  واأحتفظ  عماله  من  كبري  جزء 
والتي  قطعة   8000 لرتكيب  منهم 
باأخرى  اأو  بطريقة  وركــبــت  حـــررت 
حــوايل  ي�سغل  كــان  امل�سنع  ان  علما 
�سوفاك  لياأتي دور م�سنع  900 عامل. 
من  جــزء  �سرح  ــذي  وال اأي�سا  بغليزان 
عماله والبقية يف اإنتظار حترير القطع 
امل�سنع  اأن  ويذكر  املوانئ،  يف  املحجوزة 

كان يوظف مايقارب 1000 عامل.

اأم�ص  لل�سرائب  العامة  املديرية  اأعلنت 
االأحد يف بيان لها عن و�سع حتت ت�سرف 
لنظام  اخلا�سعني  بال�سريبة  املكلفني 
النماذج  الوحيد  اجلزافية  ال�سريبة 

اجلديدة للت�سريحات اجلبائية.
املديرية  ن�سرته  الذي  البيان  يف  وجاء 
املديرية  "تنهي  االلكرتوين  موقعها  عرب 
املكلفني  عــلــم  اإىل  لــلــ�ــســرائــب  الــعــامــة 
ال�سريبة  لنظام  اخلا�سعني  بال�سريبة 
اجلزافية الوحيدة اأن النماذج اجلديدة 
 12  G n )ال�سل�سلة  النهائي  للت�سريح 
املكلفني   - النهائي  الت�سريح  ــرر(،  ــك م
 )ter  12  Gn )ال�سل�سلة  اجلــــدد-  
املوقع  على  للتحميل  وقابلة  من�سورة 

االلكرتوين للمديرية  العامة لل�سرائب". 
كما اأ�سارت املديرية العامة  اإىل اأنه "على 
لنظام  اخلا�سعني  بال�سريبة  املكلفني 
اكتتاب  الوحيدة،  اجلزافية  ال�سريبة 
وجوبا، بحلول 20 يناير على االأكر، من 
 G )�سل�سلة  نهائي  ت�سريح   ،2021 �سنة 
n 12 مكرر( والذي يجب اأن يت�سمن رقم 
املحققة  املهنية  االيـــرادات  او  االأعمال 

فعليا".
اجلدد،  بال�سريبة  املكلفني  يتعلق  وفيما 
فقد او�سح امل�سدر ذاته انه يتعني عليهم 
 G n )�سل�سلة  النهائي  الت�سريح  ايــداع 
دي�سمرب   13 اق�ساه  اأجل  يف   )ter  12

من ال�سنة اجلارية.

 ،NIKE عامة  ال�سبت،  يــوم  د�سنت 
حما  الريا�سية،  واملــعــدات  للماب�ص 
جديدا لها يف اجلزائر والذي يعد اأكرب 
اأفريقيا  �سمال  يف  للعامة  بيع  نقطة 
للمركز  االأخري  بالطابق  مقره  والكائن 

التجاري باب الزوار.
م²،  م�ساحة570  على  املحل  ويرتبع 
من  العامة  ابتكارات  اآخر  فيه  تعر�ص 
ماب�ص ريا�سية رجالية ون�سائية لكل من 
 Running، Training، �سا�سل 

.Lifestyleو  Football
و�سامة  ــــن  اأم عــلــى  مــنــهــا  ــا  ــس ــر� وح
�سواء،  حــد  على  وزبائنها  متعامليها 
قامت عامة NIKE باتخاذ جملة من 
التدابري الوقائية والتي من �ساأنها احلد 
اإذ ت�سع  من تف�سي جائحة كوفيد-19، 
م�سى،  وقت  اأي  من  اأكر  اليوم  العامة 

�سحة هوؤالء فوق كل اعتبار.
ممار�سة  تعزيز  اإىل  العامة  وتطمح 

الريا�سة يف اجلزائر على كل امل�ستويات، 
الريا�سيني  كل  مرافقة  اإىل  ت�سبو  كما 
اجلــزائــريــني ـ �ــســواء كــانــوا قــدمــاء اأو 
اإىل  الولوج  من  متكينهم  عرب  مبتدئني، 
جودة  ذات  ريا�سية  وخدمات  منتجات 

عالية.
اإذ اأنها على يقني من �سغف اجلزائريني 
ال�سباب،  منهم  خــا�ــســة  ـ  مبنتجاتها 
و�ستوا�سل �سعيها لتح�سني جتربتهم عرب 
كل �سبكتها التي تزداد تو�سعا يوما بعد 

يوم.
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اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو الثنني فر�س وا�صنطن �صل�صلة عقوبات ت�صتهدف خ�صو�صا وزارة الدفاع الإيرانية والرئي�س الفنزويلي 
نيكول�س مادورو يف اإطار العمل جمددا بعقوبات الأمم املتحدة على اإيران. بذلك تكون الوليات املتحدة القوة الكربى الوحيدة التي تعترب اأن العقوبات 

الأممية دخلت من جديد حيز التنفيذ، وذلك بعدما واجهت اعرتا�صات من حلفائها وخ�صو�صا الأوروبيني.

قالت امل�صت�صارة الأملانية اإجنيال مريكل، ال�صبت، اإن من�صة جمموعة الع�صرين �صتقوم بتوزيع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العامل، م�صيفة خالل 
م�صاركتها يف فعالية م�صاحبة على هام�س قمة القادة ملجموعة الع�صرين اأم�س الأحد، حول تعزيز التاأهب للجوائح، اأن "ال�صتجابة العاملية ملكافحة 

كورونا �صرورية".

�ساعة  �سّن الطريان احلربي االإ�سرائيلي، يف 
مواقفة  على  غارات  االأحد،  فجر  من  مبكرة 

متفرقة يف قطاع غزة.
اأن طائرة حربية،  واأفادت وكاالت االأنباء، 
مناطق  يف  تقع  مــواقــع  على  غـــارات  �سنت 

متفرقة من قطاع غزة.
اأعلن  وكان جي�ص االحتال االإ�سرائيلي قد 
ر�سده  ال�سبت  ليل  مــن  مــتــاأخــرة  �ساعة  يف 

اإطاق قذيفة �ساروخية، من قطاع غزة.
مدينة  يف  االإنــــــذارات  تفعيل  "مّت  وقـــال 
ع�سقان جنوبي اإ�سرائيل بعد اإطاق قذيفة 

�ساروخية من قطاع غزة ".
فاإن  اخلا�سة،  العربية   13 قناة  وبح�سب 
ال�ساروخ �سقط يف منطقة مفتوحة دون وقوع 
اأي جهة بغزة،  اأ�سرار. ومل تعلن  اأو  اإ�سابات 

م�سوؤوليتها عن اإطاق ال�ساروخ.
من جهتها اأفادت وكالة االأنباء الفل�سطينية 
اإ�سرائيلية  حربية  طــائــرات  بـــاأن  ـــا(  )وف
منطقة  يف  موقعا  �سواريخ  بثاثة  ق�سفت 
اأدى  ما  غزة،  مدينة  غرب  عجلني(  )ال�سيخ 

اإىل تدمريه واإحلاق اأ�سرار مبنازل وممتلكات 
يف  اإ�سابات  وقــوع  دون  املــجــاورة،  املواطنني 

�سفوف املواطنني.
ق�سف  ــال  ــت االح ــرات  ــائ ط اأن  ــافــت  واأ�ــس
غرب  الهوى(  )تل  حي  يف  موقعا  ب�ساروخني 
اأ�سرار  ووقــوع  تدمريه  اإىل  اأدى  ما  املدينة، 
امل�ستهدفة،  املنطقة  يف  املواطنني  مبمتلكات 
�سفوف  يف  اخلوف  من  حالة  بث  اإىل  اإ�سافة 

االأطفال.
�سرق  موقعني  �سواريخ  بخم�سة  ق�سفت  كما 
زراعية  اأرا�ــص  اإىل  باالإ�سافة  غزة،  مدينة 
وحتديدا يف حيي )الزيتون( و)ال�سجاعية(، 
ما اأ�سفر عن اإحلاق دمار ووقوع خ�سائر مادية 

مبمتلكات املواطنني القريبة من الق�سف.
ويف جنوب القطاع، ق�سفت طائرات االحتال 
بخم�سة �سواريخ موقعني غرب مدينتي خان 
فيهما،  وخرابا  دمــارا  اأوقــع  ما  ورفــح،  يون�ص 
اإ�سافة اإىل اإحلاق اأ�سرار مبمتلكات املواطنني 
والق�سف  ــداف  ــه ــت ــس اال� ـــرب  ق الــقــاطــنــني 

االإ�سرائيلي، ي�سيف امل�سدر ذاته.

جي�س الحتلل الإ�شرائيلي ي�شن 
غارات على مواقع بقطاع غزة

ق.د

م�شتعدون للتطبيع مع اإ�شرائيل.. 
ب�شروط 

ق.د

ق.د

قمة  ــال  ــم اأع ال�سبت،  يــوم  وانــطــلــقــت، 
على  الع�سرين  ملجموعة   15 الـــ  الــدورة 
ال�سعودية،  برئا�سة  ــادة،  ــق ال م�ستوى 
احلالية  الــــدورة  اجــتــمــاعــات  تعقد  اإذ 
افرتا�سيا، جراء تداعيات تف�سي فريو�ص 

كورونا عامليا.
العاهل  ــال  ق ذاتــهــا،  الفعالية  و�سمن 
العزيز،  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سعودي 
�سمن  دوالر  مليار  ن�سف  قدمت  بالده  اإن 
ــالج  وع لــقــاح  اإيــجــاد  لت�سريع  مــبــادرة 
ملواجهة كورونا. وذكر اأن جائحة كورونا 
ال�سحية  الأنظمتنا  قويا  اختبارا  "تعد 

العاملية".
ما  اأو  الع�سرين  جمموعة  تكتل  ويتاألف 
اململكة  من   ،"G20" بـ  اخت�سارا  تعرف 
ال�سعودية،  املتحدة،  الواليات  املتحدة، 
الهند،  اأملــانــيــا،  فــرنــ�ــســا،  االأرجـــنـــتـــني، 
املك�سيك،  اليابان،  اإيطاليا،  اإندوني�سيا، 
اجلنوبية،  كوريا  اإفريقيا،  جنوب  رو�سيا، 
ال�سني، تركيا،  اأ�سرتاليا، الربازيل، كندا، 

ملجموعة  املــكــمــل  االأوروبــــــي  االحتــــاد 
والبنك  النقد  �سندوق  بجانب  الع�سرين، 

الدوليني.
الع�سرين"عام  "جمموعة  وتاأ�س�ست 
جمموعة  قــمــة  مــن  مبــبــادرة   ،1999
الكربى  ال�سناعية  الــدول  لتجمع  ال�سبع 

احلوار  تعزيز  بهدف  النا�سئة،  الدول  مع 
يف  املالية  االأزمــــات  بعد  بينها،  البناء 

الت�سعينيات.
لقمة  اخلتامي  البيان  مب�سودة  ــاء  وج
اأكرب  دول  زعماء  اأن  الع�سرين  جمموعة 
20 اقت�سادًا يف العامل �سيتعهدون بتمويل 

توزيع عادل للقاحات الوقاية من كورونا، 
اأنحاء  يف  والفحو�ص  االأدويــة  عن  ف�ساًل 
العامل حتى ال حترم منها الدول الفقرية. 
الديون  اأعباء  تخفيف  مبد  تعهدوا  كما 

عن هذه الدول.
البيان  م�سودة  يف  الزعماء  قــال  حيث 
و�سولها  ن�سمن  حتى  جهدًا  ندخر  "لن 
عادل  ب�سكل  النا�ص  جلميع  )اللقاحات( 
مع  يت�سق  مبــا  حتــمــلــه،  ميــكــن  وبــ�ــســعــر 

التزامات االأع�ساء بتحفيز االبتكار".
واأقر الزعماء باأن دواًل يف اإفريقيا ودواًل 
ي�سري  ما  حتديات،  تواجه  �سغرية  نامية 
اأن بع�ص الدول متو�سطة الدخل قد  اإىل 
ب�سبب  الــديــون  اأعــبــاء  لتخفيف  حتتاج 

الوباء.
ويف اإطار احلر�ص على اال�ستعداد ب�سكل 
قال  امل�ستقبل،  يف  اآخــر  وبــاء  الأي  اأف�سل 
"بتعجيل  �سيلتزمون  اإنهم  اأي�سًا  الزعماء 
و�سبل  وبـــاء  الأي  الــعــاملــي  ــتــعــداد  اال�ــس

الوقاية والر�سد والتعامل معه".

اأم�ص  فا�سو  بوركينا  يف  الناخبون  اأديل 
االأحد باأ�سواتهم النتخاب رئي�ص ونواب 
ال�سيا�سي  الــتــوتــر  مــن  اأجــــواء  يف  لــهــم 
حدوث  املعار�سة  تخ�سى  بينما  واالأمني، 
قبل  مــن  وا�سع"  نــطــاق  على  "تزوير 
املر�سح  كابوري  رو�ــص  الرئي�ص  مع�سكر 
االعرتاف  بعدم  وتهدد  جديدة  لوالية 
ناخب  6،5 ماليني  بالنتائج. ودعي نحو 

اإىل الت�سويت يف االقرتاع.
كري�ستيان  مـــــارك  رو�ـــــص  ـــه  ـــواج وي
وي�سعى   2015 يف  انتخب  الذي  كابوري 
بينهم  مــن  مر�سحا   12 ثانية  لــواليــة 
واإيدي  املعار�سة،  زعيم  ديابري  زفريين 

كومبويغو، مر�سح حزب الرئي�ص ال�سابق 
كثريون  ي�سعر  الـــذي  كــومــبــاوري  بليز 
الذي  نظامه  عهد  اإىل  متزايد  بحنني 

�سقط قبل �ست �سنوات.
ــري وكــومــبــويــغــو الــلــذان  ــاب و�ــســعــد دي
ــى الــ�ــســاحــة  ــل يـــعـــتـــربان جـــديـــديـــن ع
اآخرين  مر�سحني  واأربــعــة  ال�سيا�سية، 
احتمال  اإىل  م�سريين  ال�سغوط،  ال�سبت 
الرئا�سي  االقرتاعني  يف  تزوير  حدوث 

والت�سريعي.
اأن  الـــوا�ـــســـح  "من  ديــــابــــري  وقـــــال 
ال�سلطة  دبرتها  كبرية  عملية  هناك 
على  ال�سرعية"  الإ�سفاء  وا�سع  لتزوير 

الدورة  من  واليته  املنتهية  فوزللرئي�ص 
االأوىل، مهددا بعدم "قبول النتائج التي 

ت�سوبها خمالفات".
�سيمون  الرئا�سي  احلــزب  رئي�ص  ورد 
مزاعم  "يرف�ص  اإنــه  بالقول  كومباوري 
لتح�سري  املعار�سة  اأعلنتها  التي  التزوير 

اجلمهور لن�سر النتائج".
ويرجح فوز كابوري يف مواجهة معار�سة 
الرغم  على  �سفوفها  توحيد  يف  اأخفقت 
االأمني  ال�سعيد  على  اأدائــه  ح�سيلة  من 
التي ينتقدها معار�سوه ومراقبون ب�سدة، 

معتربين اأنه ال يتحرك يف هذا املجال.
الغني  البلد  فا�سو  بوركينا  وت�سهد 

ــواأ  اأ�ــس الــ�ــســاحــل،  منطقة  يف  باملناجم 
فهي   .1960 يف  ا�ستقالله  منذ  اأوقاتها 
من  دوامة  يف  �سنوات  خم�ص  منذ  غارقة 

العنف، مثل جارتيها مايل النيجر.
وقد اأدت الهجمات التي ت�سنها جماعات 
بالقاعدة  مــرتــبــط  بع�سها  جــهــاديــة 
الـــدولـــة،  بتنظيم  االآخـــــر  والــبــعــ�ــص 
عنف  اأعمال  االأحيان  بع�ص  يف  ترافقها 
بعنف  وقمعها  �سكانية،  جمموعات  بني 
 1200 مقتل  اإىل  االأمــن  قــوات  قبل  من 
�سخ�ص على االأقل معظمهم من املدنيني. 
كما اأدت اإىل نزوح حواىل مليون �سخ�ص 

يتجمعون يف املدن الكربى.
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م�سر  بني  االإثيوبي  النه�سة  �سد  ملف  يف  اخلالف  هوة  ات�سعت 
امل�ساركة  ال�سبت،  يوم  ال�سودان،  رف�ص  يف  وجتلنّت  اأخريًا،  وال�سودان 
يف اجتماع وزراء الري امل�سري حممد عبد العاطي، وال�سوداين يا�سر 
عبا�ص، واالإثيوبي �سيلي�سي بيكيلي، والذي كان مقررًا اأن يبداأ اأم�ص، 
نظريه  اإىل  ر�سالة  ال�سوداين  الوزير  ه  ووجنّ اأيام.   10 ملدة  وي�ستمرنّ 
خلرباء  اأكرب  دور  ملنح  الداعي  ال�سودان  "موقف  فيها  اأكد  االإثيوبي 
االحتاد االأفريقي لت�سهيل التفاو�ص، وتقريب ال�سقة بني االأطراف 
خالل  التفاو�ص  يف  اتبعت  التي  الطريقة  اأن  من  انطالقًا  الثالثة، 
اجلوالت املا�سية اأثبتت اأنها غري جمدية". وجددت الر�سالة تاأكيد 
االأفريقي،  االحتاد  برعاية  التفاو�سية  بالعملية  ال�سودان  "مت�سك 

للتو�سل اإىل اتفاق قانوين ملزم لالأطراف الثالثة".

اأمن  رجلي  يد  على  لل�سرب  تعر�سه  بعد  اأ�سود  رجل  م�سرع  اأثار 
الربازيل،  جنوبي  يف  األيغري  بورتو  مدينة  يف  متجر  يف  اأبي�سني 
غ�سبًا يف هذا البلد الذي �سهد اجلمعة تظاهرات يف عدد من مدنه. 
يتبع  متجر  اإىل  و�سواًل  باولو  �ساو  و�سط  متظاهر  األف  نحو  وجاب 
�سركة "كارفور"، األقى عدد منهم حجارة على واجهته قبل اقتحامه 
ما  وفق  اأخرى،  حمال  واجهات  وحتطيم  منه  جزء  وحرق  وتخريب 
اأفاد م�سور من وكالة فران�ص بر�ص. وكتب على اإحدى الالفتات التي 

رفعها املحتجون: "يدا كارفور ملطختان بدماء ال�سود".

اأعلن رئي�ص جنوب اأفريقيا �سرييل رامافوزا، الذي يتوىل حاليا 
ثالثة  عنينّ  االحتاد  اأن  االأفريقي،  لالحتاد  الدورية  الرئا�سة 
روؤ�ساء �سابقني كمبعوثني خا�سني اإىل اإثيوبيا، ملحاولة الو�ساطة 

بني االأطراف املت�سارعة.
وقال رامافوزا، يف بيان، اإنه مت تعيني يواكيم ت�سي�سانو الرئي�ص 
ال�سابق ملوزمبيق، واإلني جون�سون �سريليف رئي�سة ليبرييا ال�سابقة، 
عن  ا  معربنّ اأفريقيا،  جلنوب  ال�سابق  الرئي�ص  موتالنثي  وكغاليما 

االأطراف". بني  احلوار  عرب  النزاع  اإنهاء  يف  العميقة  "رغبته 
لـ"تهيئة الظروف  واأ�ساف اأن املبعوثني �سيتوجهون اإىل اإثيوبيا 

حلوار وطني مفتوح، حلل الق�سايا التي اأدت اإىل ال�سراع''.

تو�سعت االحتجاجات حول منابع الرثوات الطبيعية يف خمتلف 
حمافظات تون�ص و�سط ت�ساعد الغ�سب يف املحافظات الداخلية 
الذي  البطالة  ن�سب  وارتفاع  االجتماعية  الظروف  �سوء  نتيجة 
الطاقة ومغا�سل  التظاهر حول حقول  اإىل  العمل  يدفع بطالبي 
م�سخات  اإغالق  وبات  ال�سدود.  قرب  املاء  وم�سخات  الفو�سفات 
عنوانا  بـ"الفانة"  حمليانّ  عليه  يطلق  ما  اأو  الطبيعية  الرثوات 
ن حمتجون حول حقول  جديدا لالحتجاج يف تون�ص بعد اأن متكنّ
من  البالد  غرب  جنوب  تطاوين  حمافظة  �سحراء  يف  النفط 
1500 فر�سة  انتزاع اتفاق مع احلكومة يق�سى بتوفري اأكرث من 
اأ�سهر.   3 من  اأكرث  دامت  البرتول  �سخ  ملحطة  اإغالق  عقب  عمل 
املحتجني  اأمام  الباب  تطاوين  يف  الكامور  اعت�سام  جناح  وفتح 
والت�سغيل  التنمية  يف  بحقوقهم  للمطالبة  البالد  حمافظات  يف 

با�ستعمال و�سائل ال�سغط املتاحة يف مناطقهم.

قال موقع �سايت الذي ير�سد مواقع املت�سددين على االإنرتنت يوم 
ال�سبت، اإن فرع القاعدة يف بالد املغرب االإ�سالمي عني زعيما جديدا 
املا�سي. يونيو  يف  دروكدال  املالك  عبد  ال�سابق  زعيمه  مقتل  واأكد 
وقال �سايت الذي مقره الواليات املتحدة، اإن القاعدة يف بالد املغرب 
م�سور.  مقطع  يف  مرة  الأول  ال�سابق  زعيمها  جثة  عر�ست  االإ�سالمي 
وكان اجلي�ص الفرن�سي قد قتل دروكدال يف مايل بعد مطاردته الأكرث 
القاعدة يف بالد املغرب  ال�ساحل.وقالت  من �سبع �سنوات يف منطقة 
االإ�سالمي اإنه بعد موت دروكدال مت اختيار جزائري اآخر هو ال�سيخ 
جماهد يزيد مبارك املعروف با�سم اأبو عبيدة يو�سف العنابي، خلفا 

له.

احتجاجات يف الربازيل عقب م�شرع 
رجل اأ�شود على يد عنا�شر اأمن

قتلى وجرحى يف ق�شف ملناطق 
�شكنية و�شط العا�شمة الأفغانية

تون�س: تو�شع الحتجاجات �شد 
البطالة 

القاعدة يف بلد املغرب الإ�شلمي 
تختار زعيما جديدا خلفا لدروكدال

خلفات �شّد النه�شة: ال�شودان ين�شحب 
من اجتماع وزراء الرّي

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
''جمموعة الع�شرين'' تدر�س منح 2 مليار جرعة

 �شد كورونا لت�شل للفقراء

انتخابات رئا�شية يف اأجواء من التوتر يف بوركينا فا�شو

االأمــري  ال�سعودي  اخلارجية  ــر  وزي اأعــلــن 
في�سل بن فرحان اآل �سعود، اأن باده "توؤيد 
ينبغي  لكن  اإ�سرائيل  مع  الكامل  التطبيع 
ي�سمن  وكامل  دائم  �سام  اتفاق  اإقرار  اأوال 

للفل�سطينيني دولتهم بكرامة".
االإدارة  اأن  مــن  واثــــق  اأنــــه  اإىل  ــت  ــف ول
�سيا�س�سات  �ستنتهج  اجلــديــدة  االأمريكية 
اأي  واأن  االإقليمي  اال�ستقرار  على  ت�ساعد 

مناق�سات معها �ستقود اإىل تعاون اأقوى.
لديها  اململكة  اأن  في�سل  اعترب  ذلــك،  اإىل 
توجد  وال  تــركــيــا  ــع  م "طيبة"  ــات  ــاق ع
بيانات ت�سري اإىل وجود مقاطعة غري ر�سمية 

للمنتجات الرتكية.
اأنه  على  ال�سعودي  اخلارجية  وزيــر  �سدد 
القادمة  االأمريكية  االإدارة  اأن  من  واثــق 
�ستنتهج  بــايــدن  جــو  املــنــتــخــب  لــلــرئــيــ�ــص 
�سيا�س�سات ت�ساعد على اال�ستقرار االإقليمي 
تعاون  اإىل  �ستقود  معها  مناق�سات  اأي  واأن 

اأقوى.

�سعود  اآل  فرحان  بن  في�سل  االأمري  واأو�سح 
جمموعة  زعماء  قمة  هام�ص  لرويرتزعلى 
اأنه ال يرى اأي موؤ�سر على تهديد  الع�سرين، 

اإقليمي اأثناء الفرتة االنتقالية.
مع  التطبيع  من  ال�سعودي  املوقف  وحــول 
اإ�سرائيل، اأو�سج اأن "الريا�ص توؤيد التطبيع 
اإقرار  اأوال  ينبغي  لكن  اإ�سرائيل  مع  الكامل 
اتفاق �سام دائم وكامل ي�سمن للفل�سطينيني 

دولتهم بكرامة".
اأما عن العاقة مع تركيا، فقد اعترب االأمري 
"طيبة  عــاقــات  لديها  اململكة  اأن  في�سل 
ت�سري  بيانات  توجد  وال  تركيا  مع  ورائعة" 
للمنتجات  ر�سمية  غري  مقاطعة  وجود  اإىل 

الرتكية.
واأ�ساف اأن "ال�سعودية اإىل جانب االإمارات 
توا�سل  والبحرين  وم�سر  املتحدة  العربية 
قطر  مع  اخلــاف  الإنهاء  �سبيل  عن  البحث 
ــت تريد عاج  زال مــا  اأنــهــا  مــن  الــرغــم  على 

خماوف اأمنية م�سروعة".
ق.د
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اأمل مروانة

اأهلي الربج

ال�سياربي يتفوق على ليا�سما 
ويتوج بالكاأ�س املمتازة

انق�ساء الآجال القانونية وجلنة الرت�سيحات
 مل ت�ستلم اأي ملف..!

الأهلي يتخل�س من ديون جلنة املنازعات 
ورما�س يريد اإعادة اجلمعية النتخابية

العودة اإىل التدريبات يوم  دي�سمرب ورحموين 
يراهن على اإقامة ترب�س
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لكاأ�ص   13 الـ  بالطبعة  بلوزداد  �سباب  فريق  االأول،  اأم�ص  �سهرة  توج، 
بنتيجة  اجلزائر  احتــاد  على  فــوزه  بعد  القدم،  لكرة  املمتازة  اجلزائر 
 1962 جويلية   5 مركب  احت�سنها  مقابلة  يف  واحــد،  لهدف  هدفني 
عن  الفريقني  العبي  ابتعاد  رغم  بوعودها  املباراة  ووفــت  بالعا�سمة، 

اجواء املالعب منذ قرابة 8 اأ�سهر ب�سبب وباء كورونا.
املو�سم  يف  الــدوري  بطل  دخــول  عرفت  فقد  املباراة  الأجــواء  وبالعودة 
من  لهدف  مبكرا  �سعيود  اأمري  ترجمه  ما  وهو  بقوة  بلوزداد  �سباب  امل�سي 
�سربة جزاء يف الدقيقة الثامنة، لي�سيف زميله مار�سالن كوبكو الهدف 
بهدفني  ال�سياربي  بتقدم  االأول  ال�سوط  لينتهي   ،34 الدقيقة  يف  الثاين 

دون رد. 
ورموا  النتيجة  العودة يف  بنية  رفقاء كودري  الثانية دخل  املرحلة  يف 
بثقلهم يف الهجوم وهو ما ما كلل بهدف وقعه اأمين حميو�ص يف الدقيقة 
يتوج  وبهذا  واحد،  لهدف  هدفني  نتيجة  وقع  على  اللقاء  لينتهي   ،61
�سباب بلوزداد بالكاأ�ص املمتازة الثانية يف تاريخه ويخلف يف �سجل هذه 

املناف�سة، نادي احتاد بلعبا�ص حامل لقب يف ن�سخة االأخرية )2018(.
اأول  كانت  فقد  وتاريخها  ال�سوبر  كاأ�ص  عن  وباحلديث  مغاير  �سياق  ويف 

ن�سخة لها �سنة 1981 وتوج بها فريق رائد القبة.
اجلزائر  احتاد   1  -  3 القبة  رائد   :1982-1981

مو�سم 1992-1993�سبيبة القبائل 0 - 0 مولودية وهران فوزال�سبيبة 
ب�سربات الرتجيح2-4

مو�سم 1994-1995: احتاد ال�ساوية1 - 0  �سبيبة القبائل  
مو�سم1995-1996: �سباب بلوزداد 1 - 0 �سبيبة القبائل 

مو�سم 2006-2007: مولودية اجلزائر 2 – 1 �سبيبة القبائل 
مو�سم 2007-2008: مولودية اجلزائر 4 – 0 وفاق �سطيف

مو�سم 2013-2014: احتاد اجلزائر 2 – 0 وفاق �سطيف 
مو�سم 2014-2015: مولودية اجلزائر 1 - 0 احتاد اجلزائر 

مو�سم 2015-2016: وفاق �سطيف 1 – 0 مولودية بجاية 
مو�سم 2016-2017: احتاد اجلزائر 2 – 0 مولودية اجلزائر  

مو�سم 2017-2018: وفاق �سطيف0 – 0 �سباب بلوزداد   فوز الوفاق 
ب�سربات الرتجيح 3-4

مو�سم 2018-2019 : احتاد بلعبا�ص 1 – 0 �سباب ق�سنطينة 
مو�سم 2019-2020 : احتاد اجلزائر 1- 2 �سباب بلوزداد 

وتعيني  الرت�سح  ملفات  و�سع  فــرتة  متديد  رغــم 
جلنة جديدة تتكفل بهذه االأمور الإ�ستقبال ملفات 
من   20 وهــو  املحددة  ــال  االآج ومــرور  الرت�سيحات 
جتر  مل  ال�سابقة  االنتحابية  فاجلمعية  نوفمرب، 
ب�سبب غياب مرت�سحني، وهو ما تتوجه اإليه االأمور 
من جديد، حيث اأكدت م�سادرنا اأنه وال �سخ�ص و�سع 
الفاعلني  االأع�ساء  ملف تر�سحه، وهذا من بني كل 
اإق�ساء  هو  بالذكر  واجلدير  العامة  اجلمعية  يف 
التي  املهلة  نهاية  �سريحة كبرية من االأع�ساء، ومع 
حددتها مديرية ال�سباب والريا�سة واألزمت جلنة 
غياب  مــع  ـــوازاة  وم بتطبيقها،  الرت�سيحات  جمع 
الذي  ال�سخ�ص  اإ�سم  يف  الف�سل  يبقى  مرت�سحني 
�سيقود الفريق املرواين موؤجال اإىل موعد اأخر حيث 
مف�سل  تقرير  بتقدمي  الرت�سيحات  جلنة  �ستقوم 
كبرية  وبن�سبة  لها  املوكلة  املهام  حول  للديجيا�ص 
االأخريةكما  لهذه  واالأخـــري  االأول  الــقــرار  �سيعود 
االأمل  ان  يتاأكد  الكل  جتعل  احلالية  االأو�ساع  اأن 
لــن يــرى الــنــور يف ظــل وجــود بع�ص االأعــ�ــســاء يف 

الفريق  لتك�سري  جاهدين  ي�سعون  العامة  اجلمعية 
وعليه فالفريق يف مفرتق الطرق و�سيدفع ثمن ذلك 
التي  املهلة  اأن  اإىل  ن�سري  كما  االأيــام  قادم  يف  غاليا 
اإنتهت واأي جديد  منحتها وزارة ال�سباب والريا�سة 
لتعليمة  متاما  خمالفا  �سيكون  القادمة  الفرتة  يف 
والتي  خالدي  علي  �سيد  والريا�سة  ال�سباب  وزير 
طالب فيها �سابقا ب�سرورة عقد كل االأندية الهاوية 
 20 تاريخ  قبل  االنتخابية  اأو  العادية  جلمعياتها 
لت�سكيل  اأخــرى  طريق  عن  البحث  ويجب  نوفمرب 

ت�سيري  بلجنة  ولــو  حتى  للفريق  جــديــدة  قــيــادة 
زوال  يعني  حاله  على  الو�سع  اإ�ستمرار  الأن  موؤقتة 

الفريق من اخلارطة الريا�سية.
يف  ال�سيما  كبريا  قلقا  الفريق  اأن�سار  يعي�ص  كما 
ال�سغور  توا�سل  مع  موازاة  الوقت،  عامل  �سيق  ظل 
بالنظر  معقد  و�سع  يف  الفريق  بات  حيث  االإداري، 
اإبداء  لعزوف الراغبني يف قيادته، على الرغم من 
رم�سان  ال�سابق  الرئي�ص  جنل  وكــذا  فرحات  عمر 
ميدون نية يف الرت�سح لرئا�سة الفريق لكن ال ميلكان 

الع�سوية وهو ما يخالف القوانني املعمول بها.
غياب  هي  املحك،  على  البيام  ت�سع  اأخــرى  نقطة 
انتدابات اإىل حد االآن، بالنظر ل�سغور من�سب رئي�ص 
فريق، ومل يتمكن من �سمان العبني باإمكانهم الدفاع 
الفريق  املقبل الإعادة  املو�سم  ابتداء من  األوانه  عن 
�سابقا اإىل ق�سم الهواة كماال يزال الت�ساوؤل مطروحا 
حتى  لهم  التجديد  يتم  مل  ممن  الركائز  بخ�سو�ص 
االآن وهي االأ�سماء التي يعول عليها ال�سارع الريا�سي 

املرواين كثريا يف املو�سم اجلديد.

ك�سفت م�سادر مقربة من البيت االأورا�سي اأن العودة للتدريبات 
وهي  القادم  ال�سهر  من  بداية  كبرية  بن�سبة  �سيكون  اجلماعية 
ب�سبب  بالبالد  العليا  ال�سلطات  قـــرارات  عقب  توقفت  التي 
جائحة كورونا، و�سيكون اأع�ساء الطاقم الفني مطالبني ب�سبط 
بعد  ال�سف  من  �ستعاد  التي  بالتح�سريات  خا�ص  جديد  برنامج 
اإنطالقة بطولة  اأن  الفريق على  اإدارة  توقفها موؤخرا وك�سفت 
الرابطة الثانية �ستكون يف �سهر فيفري وهو التاأخري الذي ياأتي 
البطولة  الإنطالقة  اجليد  بالتح�سري  للفرق  ال�سماح  اأجل  من 
التي كان من املقرر من قبل اأن تنطلق يوم 12 دي�سمرب القادم اإال 
اأن املعطيات اجلديدة جلائحة كرونا اأخلطت الربنامج بالن�سبة 
لالإحتادية وفرق الرابطة الثانية وبناء على هذه املعطيات فاإن 
فريق �سباب باتنة �سي�ستفيد من ثمانية اأ�سابيع من التح�سريات 
وهي مدة تبقى كافية اإىل حد ما من اأجل جتهيز الالعبني رغم 
اإىل  �سيعدون  الالعبني  اأن  حيث  �سهلة  تكون  لن  املاأمورية  اأن 

نقطة ال�سفر بعد توقفهم االأخري عن التدريبات.  
ويف �سياق مت�سل ياأمل التقني مراد رحموين االإ�سراع يف العودة 
التاأخر يف اجلاهزية، معربا عن  للتدريبات اجلماعية لتدارك 
ع�سرة  خالل  به  قام  الذي  التح�سريي  العمل  ل�سقوط  تاأ�سفه 
اأيام من العمل امليداين، قبل اأن يتم ك�سر التدريبات بتجميدها 
�سيدخل مبا�سرة  الكاب  فاإن  على حد تعبريه وح�سب رحموين، 
اأن  اإىل  م�سريا  عليه،  احلظر  رفع  بعد  اأ�سبوعني  ملدة  ترب�ص  يف 
االإدارة تنتظر رد م�سوؤويل املركب الريا�سي اأول نوفمرب لطلبها 
خارطة  ر�سم  من  الفني  اجلهاز  لتمكني  وذلك  ترب�ص،  باإقامة 
للجهات  ـــرية  االأخ التعليمات  رغــم  الــقــادمــة  املرحلة  طريق 
ذات  ويرى  الريا�سية  واملرافق  املن�ساآت  ا�ستغالل  حول  الو�سية 

الوقت،  من  مزيدا  ت�سييع  يريد  ال  باأنه  املتحدث، 
مربزا �سعوبة بلوغ الن�سبة املرجوة من التح�سريات 
املتزايد  قلقه  من  وانطالقا  الر�سمية  للمناف�سة 
بكل  اآخــر  اإ�سعار  اإىل  التح�سريات  جتميد  حيال 
رحموين  يراهن  الفريق،  جاهزية  على  انعكا�ساته 
التدريبات  برنامج   الحــرتام  الالعبني  وعي  على 
الفردية لتفادي تدين لياقتهم والزيادة يف الوزن، 
يف  امل�سوؤولية  بــروح  التحلي  �سرورة  على  م�سددا 

كما  خا�سة  املطروحة،  االإ�سكاالت  ت�سوية  انتظار 
متاثل  بعد  التعداد  كامل  عــودة  ينتظر  واأنــه  قال 

م�ساعدية لل�سفاء.
يعتزم رئي�ص ال�سباب فرحات زغينة لعقد اجتماع 
م�ستعجل مع اأع�ساء الطاقم الفني للف�سل يف حالة 
الكاب، مع حماولة  التي تخيم على بيت  ال�سبابية 
زغينة  �سنفها  التي  املنا�سبة  ـــراءات  االإج اتخاذ 

لالإدارة وذلك لربح الوقت. خمطط ب �سمن 

متكنت اإدارة اأهلي الربج من ت�سوية ديون جلنة املنازعات 
والتي تخ�ص الالعب ال�سابق للفريق م�سعود غربي بقيمة 
الذي  االأمر  وهو  �سنتيم  مليون   500 نحو  اإىل  ت�سل  مالية 
من �ساأنه اأن ميكن الفريق من تاأهيل الالعبني اجلدد خالل 
املريكاتو احلايل ب�سورة عادية، حيث �سيكون جميع التعداد 
معنيا مبباراة اجلولة االأوىل من بطولة املو�سم اجلديد اأمام 
فريق �سبيبة القبائل، وهو االأمر الذي اأثار ارتياح الطاقم 
الفني للفريق بقيادة املدرب بالل دزيري، ويف �سياق منف�سل 
فاإن الطاقم الفني مل يكن را�سيا عن املردود املقدم من طرف 
�سباب  اأمام  ال�سابقة  الودية  املباراة  خالل  الالعبني  بع�ص 

ق�سنطينة خا�سة اأن بع�ص الالعبني كانوا خارج االإطار.
يف  رما�ص  احلــوا�ــص  لالأهلي  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  وبــداأ 
للنادي  االإنتخابية  اجلمعية  اإعـــادة  اأجــل  من  حتركاته 
الهاوي خالل الفرتة املقبلة وهذا بعد التحفظات امل�سجلة 
جرت  التي  اجلمعية  خــالل  تزكيته  طريقة  بخ�سو�ص 
االأ�سبوع الفارط خا�سة اأنه مل ي�سع ملف تر�سحه لرئا�سة 
تفادي  يف  لرغبته  بالنظر  رما�ص  حتركات  وتاأتي  الفريق، 

ح�سول اأي م�ساكل اإدارية من هذا اجلانب، وهذا يف الوقت 
النادي  رئي�ص  بني  مرتقب  لقاء  عن  احلديث  يــدور  الــذي 
البحث عــن حلول  ــل  اأج مــن  ــربج  ال رمــا�ــص ووايل  الــهــاوي 

للو�سعية احلالية.
واأكدت اإدارة اأهلي الربج على حل م�سكل احلار�ص املغرتب 
�سيدريك الذي تاأخر يف العودة اإىل تدريبات الفريق طيلة 
�سيديريك  حممد  احلــار�ــص  كــان  حيث  الفارطة،  الفرتة 
ترخي�ص  على  ح�سوله  بعد  االأم�ص  نهار  باجلزائر  مرتقبا 
ا�ستثنائي لدخول الرتاب الوطني يف ظل الظروف احلالية 
املتعلقة بغلق املجال اجلوي ب�سبب الو�سعية الوبائية، علما 
الفريق  تدريبات  يف  �سروعه  وقبل  �سيديريك  احلار�ص  اأن 
�سيخ�سع للحجر ال�سحي كاإجراء وقائي �سمن الربوتوكول 
اأجل  من  خا�ص  تدريبي  لربنامج  يخ�سع  اأن  على  ال�سحي، 
تدارك تاأخره يف التدريبات مقارنة بباقي الالعبني، ومتكن 
رديف اأهلي الربج من حتقيق فوز معنوي يف املباراة الودية 
بنتيجة  ق�سنطينة  �سباب  رديف  فريق  اأمــام  جمعته  التي 
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الكوكي عاين �سو�سطارة وبرمج ح�سة 
فيديو مع الالعبني هذا الأربعاء 

نبيل الكوكي :"مل نبلغ امل�ستوى املرغوب فيه 
ولن نرتك اأي �سيء لل�سدفة يف كاأ�س الكاف"

بلعريبي تنقل اإىل العلمة وقدم مقرتحاته لتدعيم الت�سكيلة بالعبني جدد

الأهلي يتخل�س من ديون جلنة املنازعات 
ورما�س يريد اإعادة اجلمعية النتخابية

العودة اإىل التدريبات يوم 2 دي�سمرب ورحموين 
يراهن على اإقامة ترب�س
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ك�سفت م�سادر مقربة من البيت االأورا�سي اأن العودة للتدريبات 
وهي  القادم  ال�سهر  من  بداية  كبرية  بن�سبة  �سيكون  اجلماعية 
ب�سبب  بالبالد  العليا  ال�سلطات  قـــرارات  عقب  توقفت  التي 
جائحة كورونا، و�سيكون اأع�ساء الطاقم الفني مطالبني ب�سبط 
بعد  ال�سف  من  �ستعاد  التي  بالتح�سريات  خا�ص  جديد  برنامج 
اإنطالقة بطولة  اأن  الفريق على  اإدارة  توقفها موؤخرا وك�سفت 
الرابطة الثانية �ستكون يف �سهر فيفري وهو التاأخري الذي ياأتي 
البطولة  الإنطالقة  اجليد  بالتح�سري  للفرق  ال�سماح  اأجل  من 
التي كان من املقرر من قبل اأن تنطلق يوم  دي�سمرب القادم اإال 
اأن املعطيات اجلديدة جلائحة كرونا اأخلطت الربنامج بالن�سبة 
لالإحتادية وفرق الرابطة الثانية وبناء على هذه املعطيات فاإن 
فريق �سباب باتنة �سي�ستفيد من ثمانية اأ�سابيع من التح�سريات 
وهي مدة تبقى كافية اإىل حد ما من اأجل جتهيز الالعبني رغم 
اإىل  �سيعدون  الالعبني  اأن  حيث  �سهلة  تكون  لن  املاأمورية  اأن 

نقطة ال�سفر بعد توقفهم االأخري عن التدريبات.  
ويف �سياق مت�سل ياأمل التقني مراد رحموين االإ�سراع يف العودة 
التاأخر يف اجلاهزية، معربا عن  للتدريبات اجلماعية لتدارك 
ع�سرة  خالل  به  قام  الذي  التح�سريي  العمل  ل�سقوط  تاأ�سفه 
اأيام من العمل امليداين، قبل اأن يتم ك�سر التدريبات بتجميدها 
�سيدخل مبا�سرة  الكاب  فاإن  على حد تعبريه وح�سب رحموين، 
اأن  اإىل  م�سريا  عليه،  احلظر  رفع  بعد  اأ�سبوعني  ملدة  ترب�ص  يف 
االإدارة تنتظر رد م�سوؤويل املركب الريا�سي اأول نوفمرب لطلبها 
خارطة  ر�سم  من  الفني  اجلهاز  لتمكني  وذلك  ترب�ص،  باإقامة 
للجهات  ـــرية  االأخ التعليمات  رغــم  الــقــادمــة  املرحلة  طريق 
ذات  ويرى  الريا�سية  واملرافق  املن�ساآت  ا�ستغالل  حول  الو�سية 

الوقت،  من  مزيدا  ت�سييع  يريد  ال  باأنه  املتحدث، 
مربزا �سعوبة بلوغ الن�سبة املرجوة من التح�سريات 
املتزايد  قلقه  من  وانطالقا  الر�سمية  للمناف�سة 
بكل  اآخــر  اإ�سعار  اإىل  التح�سريات  جتميد  حيال 
رحموين  يراهن  الفريق،  جاهزية  على  انعكا�ساته 
التدريبات  برنامج   الحــرتام  الالعبني  وعي  على 
الفردية لتفادي تدين لياقتهم والزيادة يف الوزن، 
يف  امل�سوؤولية  بــروح  التحلي  �سرورة  على  م�سددا 

كما  خا�سة  املطروحة،  االإ�سكاالت  ت�سوية  انتظار 
متاثل  بعد  التعداد  كامل  عــودة  ينتظر  واأنــه  قال 

م�ساعدية لل�سفاء.
يعتزم رئي�ص ال�سباب فرحات زغينة لعقد اجتماع 
م�ستعجل مع اأع�ساء الطاقم الفني للف�سل يف حالة 
الكاب، مع حماولة  التي تخيم على بيت  ال�سبابية 
زغينة  �سنفها  التي  املنا�سبة  ـــراءات  االإج اتخاذ 

�سمن "خمطط ب" لالإدارة وذلك لربح الوقت.

توا�سل ت�سكيلة وفاق �سطيف حت�سرياتها ملباراة اجلولة 
االأوىل من البطولة واملقررة اأمام فريق اإحتاد العا�سمة مع 
نهاية االأ�سبوع اجلاري، وتابع امل�سوؤول االأول عن العار�سة 
املمتازة  الكاأ�ص  نهائي  مباراة  الكوكي  نبيل  للوفاق  الفنية 
بني اإحتاد العا�سمة و�سباب بلوزداد وهذا من اأجل الوقوف 
على م�ستوى ت�سكيلة االإحتاد، حيث يكون التقني التون�سي 
قد دون كل نقاط قوة و�سعف ت�سكيلة اإحتاد العا�سمة مع 
اأجل  من  االأربعاء  يوم  الالعبني  مع  فيديو  ح�سة  برجمة 
الك�سف عن مالحظات الطاقم الفني عن م�ستوى املناف�ص 

يف مقابلة اجلولة االأوىل.
وينتظر اأن�سار وفاق �سطيف ب�سغف الك�سف عن القمي�ص 
بقاء  فيظل  وهذا  اجلديد  املو�سم  خالل  للفريق  الر�سمي 
اأيام قليلة عن العودة للمناف�سة الر�سمية، ويدور احلديث 

يف حميط والفريق عن و�سع القمي�ص اجلديد يف متناول 
االأربعاء من خالل تنظيم ح�سة ت�سوير يف  االأن�سار هذا 
مقر النادي وتكون مفتوحة لالأن�سار وهذا يف اإنتظار طرح 

القمي�ص للبيع يف الفرتة املقبلة.
خدمات  عن  التخلي  قــرار  عن  الوفاق  اإدارة  وتراجعت 
يوا�سل  اأن  تقرر  حيث  �سفيان  دوار  الرديف  �سنف  مدرب 
املعني عمله ب�سورة عادية مع الفريق خالل الفرتة املقبلة، 
وجاء القرار اجلديد من طرف اإدارة الوفاق يف ظل رغبتها 
يف عدم التاأثري على الت�سكيلة خا�سة اأن دوار اأ�سرف على 
الفريق منذ اإنطالق فرتة التح�سريات، ويف �سياق منف�سل 
تقرر اإجراء الالعب بياز لعملية جراحية يوم 26 نوفمرب 
االأربطة  م�ستوى  على  اإ�سابة  من  معاناته  ظل  يف  اجلاري 

املعاك�سة.

حتــــدث املــــــدرب نــبــيــل الـــكـــوكـــي عن 
اجلديد  للمو�سم  الوفاق  حت�سريات 

تبلغ  مل  الت�سكيلة  اأن  ــدا  ــوؤك م
قبل  املطلوب  امل�ستوى  بعد 

انطالق  مــن  قليلة  اأيـــام 
الــــبــــطــــولــــة، وقـــــال 
ـــذا  ه يف  الــــكــــوكــــي 

يف  "املردود  ال�سدد: 
ينتظرنا  لــكــن  حت�سن 

ــــالل  ــــري خ ــــب ــــل ك ــــم ع
نبلغ  ومل  املقبلة،  الفرتة 

حلد  فيه  املرغوب  امل�ستوى 
ال�سحيح،  الطريق  يف  ن�سري  لكننا  االأن، 
البطولة  بداية  بعد  تتوقف  لن  والتح�سريات 
وهناك  االأخــطــاء،  لت�سحيح  العمل  �سنوا�سل  بل 
العبون ميكن القول اأنهم حجزوا اأماكنهم يف الت�سكيلة 
االأ�سا�سية ولدي 27 العبا يف التعداد وال ميكن اأن اأ�سركهم 

جميعا".
طموحات  عن  الكوكي  نبيل  التون�سي  التقني  حتــدث  كما 
ح�سب  تخرج  لن  والتي  اجلديد  املو�سم  يف  الوفاق  واأهــداف 
دوري  اإىل  والو�سول  املناف�سات  جميع  يف  التاألق  عن  الكوكي 
هذا  يف  الكوكي  وقال  الكاف،  كاأ�ص  مناف�سة  يف  املجموعات 

كامل  يف  الــتــاألــق  هــو  :"هدفنا  اخل�سو�ص 
الكاف  كاأ�ص  يف  االأول  هدفنا  اأما  املو�سم، 
ــص  ــاأ� وك ــات،  ــوع ــم ــج امل دور  ــوغ  ــل ب هــو 
اأف�سل  لنكون  لنا  حافز  هي  الكاف 
لتاأكيد  نطمح  كما  البطولة  يف 
مــكــانــة الــكــرة اجلــزائــريــة يف 
جميع  يف  و�سرعت  الكاف،  كاأ�ص 
نرتك  ولن  مناف�سينا  عن  املعلومات 
اأي �سيء لل�سدفة واملناف�سون وحدهم 
الذهاب  يف  طموحنا  كبح  ميكنهم  مــن 

بعيدا".
االأوىل  املباراة  اإىل  الوفاق  مــدرب  وتطرق 
مناف�سة  يف  العا�سمة  اإحتـــاد  اأمـــام  الفريق  تنتظر  التي 
دون  اللقاء  خو�ص  اأف�سلية  ميلك  الوفاق  اأن  قائال  البطولة 
ب�سبب  الفريق  �سفوف  يف  املنتظرة  الغيابات  رغم  جمهور 
االإ�سابات، واأ�ساف الكوكي قائال :"لعب املباراة االأوىل خارج 
الديار واأمام اإحتاد العا�سمة بدون جمهور مينحنا االأف�سلية، 
وباملنا�سبة  �سو�سطارة،  مباراة  قبل  امل�سابني  و�سن�ستعيد 
لكل  اأنف�سنا  وح�سرنا  بياز،  لالعب  العاجل  ال�سفاء  نتمنى 
االأوهام  اأبيع  ولن  املباراة،  لهذه  وجاهزون  ال�سيناريوهات 

لالأن�سار واأدعوهم اإىل م�ساندتنا طيلة املو�سم".

ال�سعيد  العلمة  مولودية  مدرب  االأم�ص  نهار  تنقل 
بحي  للفريق  التجارية  ال�سركة  مقر  اإىل  بلعريبي 
ال�سوامع، حيث عقد املدرب جل�سة عمل مع امل�سريين 
يف  الفريق  �سيمثل  الذي  التعداد  ق�سية  بخ�سو�ص 
املو�سم اجلديد، حيث قدم بلعريبي قائمة الالعبني 
الذين يرغب يف االحتفاظ بخدماتهم وكذا قائمة 
اإدارة  �ستكون  حيث  بالت�سريح،  املعنيني  الالعبني 
املولودية مطالبة بالف�سل مع الالعبني الذين وقعوا 
م�سريو  واأكد  �سابق،  وقت  يف  الفريق  مع  على عقود 
العلمة على فتح قائمة االإ�ستقدامات من  مولودية 

معاناة  ظل  يف  وهذا  احلايل  املريكاتو  خالل  جديد 
الفريق من نقائ�ص يف بع�ص املنا�سب.

ومن جانب اأخر وبعد اأن كانت االإدارة يف مفاو�سات 
مع احلار�ص جمال ولد ال�سعدي من اأجل ف�سخ عقده 
اخليار  هذا  عن  امل�سريون  تراجع  فقد  الفريق  مع 
بخدمات  االإحــتــفــاظ  املــطــاف  نــهــايــة  يف  وتــقــرر 
تعدا  يف  الثالث  احلــار�ــص  ليكون  ال�ساب  احلــار�ــص 
املريكاتو  يف  اأخر  حار�ص  مع  التعاقد  دون  الفريق 
يف  تعاقدت  قد  املولودية  اإدارة  وكانت  احلــايل، 
وقت �سابق مع احلار�ص بوذن الذي عاد جمددا اإىل 

مكانة  على  �سويعد  االأخر  احلار�ص  لينايف  الفريق 
املو�سم اجلديد،  االأ�سا�سية يف بطولة  الت�سكيلة  مع 
اأجل  من  الثنائي  بني  كبريا  التناف�ص  �سيكون  حيث 

ك�سب ثقة الطاقم الفني.
واأ�سفر الطعن املقدم من طرف الع�سوين يف النادي 
الهاوي ملولودية العلمة ن�سيم حبي�ص والعلمي بلول 
بعد قبول  الهاوي  النادي  اإعادة ع�سويتهما يف  عن 
والريا�سة،  ال�سباب  مديرية  طــرف  مــن  الطعن 
كل  باإق�ساء  قامت  قد  الهاوي  النادي  اإدارة  وكانت 
من حبي�ص، بلول وونا�ص ب�سبب عدم دفعهم حلقوق 

الثنائي  من  مقربة  م�سادر  وح�سب  ــراط،  ــخ االإن
حبي�ص وبلول فاإنهما ال يرغبان يف الرت�سح لرئا�سة 
النادي الهاوي خالل اجلمعية االإنتخابية املنتظرة 
الذي  الكبري  الغمو�ص  ب�سبب  وهذا  اأ�سبوعني  بعد 
عدة  اإ�سافة  بعد  العامة  اجلمعية  تركيبة  يلف 
اأع�ساء جدد على هام�ص اجلمعية العامة ال�سابقة، 
خالل  يطالبون  االأنــ�ــســار  جعل  ــذي  ال االأمـــر  وهــو 
اأجل  من  بالتدخل  العلمة  دائرة  رئي�ص  مع  لقائهم 
النادي  يف  ح�سبهم  احلا�سلة  التجاوزات  يف  النظر 

الهاوي وحل الرتكيبة احلالية.

متكنت اإدارة اأهلي الربج من ت�سوية ديون جلنة املنازعات 
والتي تخ�ص الالعب ال�سابق للفريق م�سعود غربي بقيمة 
الذي  االأمر  وهو  �سنتيم  مليون  نحو   اإىل  ت�سل  مالية 
من �ساأنه اأن ميكن الفريق من تاأهيل الالعبني اجلدد خالل 
املريكاتو احلايل ب�سورة عادية، حيث �سيكون جميع التعداد 
معنيا مبباراة اجلولة االأوىل من بطولة املو�سم اجلديد اأمام 
فريق �سبيبة القبائل، وهو االأمر الذي اأثار ارتياح الطاقم 
الفني للفريق بقيادة املدرب بالل دزيري، ويف �سياق منف�سل 
فاإن الطاقم الفني مل يكن را�سيا عن املردود املقدم من طرف 
�سباب  اأمام  ال�سابقة  الودية  املباراة  خالل  الالعبني  بع�ص 

ق�سنطينة خا�سة اأن بع�ص الالعبني كانوا خارج االإطار.
يف  رما�ص  احلــوا�ــص  لالأهلي  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  وبــداأ 
للنادي  االإنتخابية  اجلمعية  اإعـــادة  اأجــل  من  حتركاته 
الهاوي خالل الفرتة املقبلة وهذا بعد التحفظات امل�سجلة 
جرت  التي  اجلمعية  خــالل  تزكيته  طريقة  بخ�سو�ص 
االأ�سبوع الفارط خا�سة اأنه مل ي�سع ملف تر�سحه لرئا�سة 
تفادي  يف  لرغبته  بالنظر  رما�ص  حتركات  وتاأتي  الفريق، 

ح�سول اأي م�ساكل اإدارية من هذا اجلانب، وهذا يف الوقت 
النادي  رئي�ص  بني  مرتقب  لقاء  عن  احلديث  يــدور  الــذي 
البحث عــن حلول  ــل  اأج مــن  ــربج  ال رمــا�ــص ووايل  الــهــاوي 

للو�سعية احلالية.
واأكدت اإدارة اأهلي الربج على حل م�سكل احلار�ص املغرتب 
�سيدريك الذي تاأخر يف العودة اإىل تدريبات الفريق طيلة 
�سيديريك  حممد  احلــار�ــص  كــان  حيث  الفارطة،  الفرتة 
ترخي�ص  على  ح�سوله  بعد  االأم�ص  نهار  باجلزائر  مرتقبا 
ا�ستثنائي لدخول الرتاب الوطني يف ظل الظروف احلالية 
املتعلقة بغلق املجال اجلوي ب�سبب الو�سعية الوبائية، علما 
الفريق  تدريبات  يف  �سروعه  وقبل  �سيديريك  احلار�ص  اأن 
�سيخ�سع للحجر ال�سحي كاإجراء وقائي �سمن الربوتوكول 
اأجل  من  خا�ص  تدريبي  لربنامج  يخ�سع  اأن  على  ال�سحي، 
تدارك تاأخره يف التدريبات مقارنة بباقي الالعبني، ومتكن 
رديف اأهلي الربج من حتقيق فوز معنوي يف املباراة الودية 
بنتيجة  ق�سنطينة  �سباب  رديف  فريق  اأمــام  جمعته  التي 

هدفني مقابل هدف واحد.

ك�سف ع�سو املكتب الفيدرايل لالإحتادية اجلزائرية لكرة القدم عمار بهلول اأن عودة املناف�سة يف 

اأق�سام الهواة، اجلهوي وال�سريف خالل املو�سم اجلاري مرهونة بتقدمي الدعم املادي لالأندية من طرف 

واملفرو�ص  كورونا  فريو�ص  من  للوقاية  اخلا�ص  ال�سحي  الربوتوكول  تطبيق  اأجل  من  املحلية  ال�سلطات 

"الفاف" غري قادرة على تقدمي الدعم املايل لالأندية  من طرف وزارة ال�سباب والريا�سة بحكم اأن 

النا�سطة يف خمتلف امل�ستويات.

حقيقية  مع�سلة  اأمــام  واجلهوي  الهواة  بطوالت  اأندية  م�سوؤويل  بهلول  ت�سريح  وو�سع 

فريو�ص  انت�سار  توا�سل  حال  يف  خا�سة  املقبلة  الفرتة  يف  املناف�سة  عودة  بخ�سو�ص 

كورونا، حيث تبقى اأغلب االأندية غري قادرة على تطبيق البورتوكول ال�سحي 

ومن ذلك الفحو�سات االإجبارية قبل اأي مقابلة ر�سمية وهي الفحو�سات 

لالأندية  العمومي  الدعم  اأن  كما  معتربة،  مالية  مبالغ  تكلف  التي 

اأغلب  يجعل  ما  وهــو  الفارطة  ال�سنوات  خــالل  كثريا  تراجع 

االأندية غري قادرة على تطبيق هذا الربوتوكول ال�سحي.

الهواة لدى  املناف�سة  "اإ�ستئناف 

 مرهون مب�ساعدات ال�سلطات املحلية 

لتطبيق الربوتوكول ال�سحي"

عمار بهلول )ع�ضو املكتب الفيدرايل(

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 
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اأ�سباب قبول الدعاء

اإذا تبايع الرجلن
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

املكتبة الإ�سالمية
ر�شائل فقهية معا�شرة يف الأ�شول والفروع

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية

من اأقوال 
ال�صاحلني

مبلغ العر�صت�سمية املوؤ�س�سةت�سميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�سحيح
املاحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني/دجدجوذات �سخ�ص وحيد بن ح�سي



مبلغ العر�صت�سمية املوؤ�س�سةت�سميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�سحيح
املاحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني/دجدجوذات �سخ�ص وحيد بن ح�سي

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

الرتبة
عدد املنا�سب 

املالية املفتوحة
�سروط منط التوظيف

التعينيالتخ�س�ص املطلوبالتوظيف

مفت�ص حملل 
مركزي للميزانية

م�سابقة على 
اأ�سا�ص ال�سهادة

�سهادة 
املاج�ستري اأو 

�سهادة معادلة 
لها

واإدارية قانونية  علوم  ـ 
حما�سبية و  مالية  و  اقت�سادية  علوم  ـ 

جتارية علوم  ـ 
الت�سيري علوم  ـ 

اإح�سائيات و  تخطيط  ـ 

مديرية الربجمة 
و متابعة امليزانية 

لوالية باتنة

ف.ق

ح�سام الدين.ق

بدري.ععبد الهادي. ب 

فوزية.ق

ميلة �صطيف 

املتمدر�سني  الطلبة  مــن  العديد  ووجــد 
مكان  عــن  بعيدة  واليـــات  يف  باجلامعات 
بعد  التنقل  يف  كــبــريا  م�سكال  �سكناهم، 
دخل  الذي  الواليات  بني  النقل  غلق  قرار 
كورونا  فريو�ص  تف�سي  منذ  التنفيذ  حيز 
احتيال  يــواجــهــون  وقــت  يف  اجلــزائــر،  يف 
اأ�سحاب ال�سيارات اخلا�سة الذين يفر�سون 
لقاء  م�ساعفة  مالية  مبالغ  دفــع  عليهم 
بعد  العالقة  درا�ــســاتــهــم  ملوا�سلة  نقلهم 
�سعوبة  ـــدوا  وج حيث  ال�سحي،  احلــجــر 
كبرية �سواء من الناحية املادية يف التنقل 
ب�سبب توقيف و�سائل النقل، وكذا الدرا�سة 
عن  ف�سال  حني،  كل  يف  تاأجيلها  يتم  التي 
من  التنقل  يف  يواجهونها  التي  ال�سعوبات 
متوا�سل  ب�سكل  اإقامتهم  مقر  اإىل  اجلامعة 
العمل  يف ظل نق�ص احلافالت وغيابها عن 
يومي اجلمعة وال�سبت باعتبارهم يوا�سلون 

امتحاناتهم ودرو�سهم يف اأيام ال�سبت.
وكان الع�سرات من الطلبة يف وقت �سابق، 
مطالبني  عــديــدة  احتجاجات  �سنوا  قــد 
حلول  واإيــجــاد  املعنية  ـــوزارات  ال بتدخل 
لو�سع الطلبة العالقني بعيدا عن �سكناهم، 
بع�ص  تفر�سها  التي  االإجــــراءات  و�سط 
بهدف  باإخالئها  طالبتهم  التي  االإقــامــات 
التح�سري ال�ستئناف املو�سم اجلامعي خالل 

املقيمني  و�سع  ما  وهو  املقبل  دي�سمرب  �سهر 
يف حالة �سعبة للغاية نظرا للظروف التي 
اال�ستغالل  وكذا  النقل  وانعدام  بها  ميرون 
الذين  اخلوا�ص  ال�سائقني  لبع�ص  املتوا�سل 
من  املزيد  لك�سب  الظروف  هذه  ي�ستغلون 

االأرباح على ح�ساب املت�سررين منها.
املعنية  الـــوزارات  تتدخل  اأن  انتظار  ويف 

وال�سياع  الــتــ�ــســرد  ــن  م الــطــلــبــة  الإنـــقـــاذ 
واال�ستغالل وتوفري و�سائل النقل الإي�سالهم 
ملناطق �سكناهم، يبقى العديد منهم يعاين 
ويالت الطرد من االإقامات واال�ستغالل من 
وجتاهل  اخلا�سة  النقل  �سيارات  اأ�سحاب 

ال�سلطات لو�سعهم اال�ستثنائي.

خمتلف  وم�ست  االإتهامات  توالت  بعدما 
الرتبوية  باملوؤ�س�سات  واملــدراء  امل�سوؤولني 
املماطلة  يف  باتنة  واليــة  م�ستوى  على 
بتطبيق الربوتوكول ال�سحي الذي اأقرته 
عليه  االعتماد  والواجب  املعنية  الــوزارة 
الرتبوية  واالأطــقــم  التالميذ  حلماية 
نهاية  انطلقت   ،19 الكوفيد  عــدوى  من 
االأ�سبوع املا�سي قافلة حت�سي�سية من �ساأنها 
م�ستوى  على  املــدار�ــص  خمتلف  جتــوب  اأن 

مناطق الظل بوالية باتنة.
مع  حمكما  تن�سيقا  عرفت  التي  القافلة 
ممثلة  االجتماعيني  ال�سركاء   خمتلف 
للمجتمع  اخلـــري  الــتــحــالــف  جمعية  يف 
الوالئية  اجلمعية  مع  بالتن�سيق  املــدين 
مع  وبالتعاون  واملو�سيقى  للفن  ال�سباب 
ال�سحة،  مــديــريــة  الــرتبــيــة،  مــديــريــة 
وغريها  االجتماعي  الن�ساط  مديرية 
املدار�ص  خمتلف  �ستجوب  الفاعلني،  من 

ببلديات  الظل  مناطق  عــرب  املــتــواجــدة 
املبادرة  هذه  خالل  يتم  اأن  على  الوالية، 
وار�سادات  وتوجيهات  مداخالت  تقدمي 
كيفية  يف  الطبية  واالأطقم  للمتمدر�سني 
الــوقــايــة واحلــمــايــة مــن انــتــقــال عــدوى 
تعقيم  �سيتم  ــت  وق يف  ــا،  ــورون ك فــريو�ــص 
عديد املوؤ�س�سات وتوزيع مطويات وكمامات 

على التالميذ.
على  االأول  ــوؤول  ــس ــ� امل دعـــا  جــهــتــه،  ــن  م
باأطفال  االهتمام  �ــســرورة  اإىل  الــواليــة 
املدار�ص ومتكينهم من العملية التح�سي�سية 
اإي�سال  بهدف  وترفيهية  فنية  باأ�ساليب 
اأو�سى  كما  طوعية،  بطريقة  الر�سالة 
م�ستوى  على  املر�سية  ــاالت  احل مبتابعة 

املنازل.
فيه  ت�سجل  الــذي  الوقت  يف  ذلــك  ياأتي 
اجلزائر ارتفاعا ملحوظا يف عدد االإ�سابات 
اإىل  امل�سابني  من  العديد  اأجــرب  مــوؤخــرا، 

التوجه  بدل  املنزيل  لال�ست�سفاء  اللجوء 
هذه  �سهدت  بعدما  ال�سحية  للموؤ�س�سات 
االأخرية اكتظاظا ملحوظا، يف حني يعتمد 
العديد من املر�سى على املداواة باالأع�ساب 
بعد  فاعلية  االأكرث  باعتبارها  الطبيعية 
التاأثريات الكبرية الناجمة عن ا�ستخدام 
�سلبا على  اأثر  الذي  الكلوروكني  برتوكول 

حياة الكثريين.
قرار  اأن  االأول  الــوزيــر  ــد  اأك جهته،  مــن 
م�ستبعد  املدار�ص  وغلق  الدرا�سة  تعليق 
وغري وارد، حيث اأكد على �سرورة موا�سلة 
واالعتماد  الوقاية  االإجـــراءات  اتخاذ 
ومتابعة  والتباعد  الكمامة  و�سع  على 
من  الع�سرات  اأن  خا�سة  الــدرا�ــســة،  �سري 
ع�سرات  يوميا  ت�سجل  املــجــاورة  البلدان 
االآالف من االإ�سابات دون اال�سطرار لغلق 
بها  معلقة  الدرا�سة  بقيت  والتي  املدار�ص 

يف اجلزائر ل�سبعة اأ�سهر متوا�سلة.

ال�سمالية  اجلهة  يف  بابور  جبال  عرفت 
من والية �سطيف اأول اأم�ص، ت�ساقط اأوىل 
كميات الثلوج خالل ال�سنة اجلارية، حيث 
حلة  جاورها  وما  بابور  مرتفعات  اكت�ست 
وعلى  طويلة،  جفاف  موجة  بعد  بي�ساء 
الزائر  يتمتع  مرت   2004 يقارب  اإرتــفــاع 
لهذه ال�سل�سلة اجلبلية مبناظر خالبة على 
واليتي  غاية  اإىل  املمتدة  املنطقة  طــول 
اكت�ست  حيث  املجاورتني،  وبجاية  جيجل 
غابات بابور حلة بي�ساء وهي احللة التي 
ف�سل  طـــوال  الــغــالــب  يف  املنطقة  تغطي 

ال�ستاء.
ال�سياحة  هواة  من  الع�سرات  يتخلف  ومل 
اجلبلية عن املوعد من خالل تواجدهم يف 
اأعايل جبال بابور من اأجل االإ�ستمتاع ب�سور 
ومناظر الت�ساقط االأول للثلوج خالل ف�سل 
العديد  تداول  مت  حيث  احلايل،  اخلريف 
من ال�سور على مواقع التوا�سل االإجتماعي 
االأول  يعترب  الثلجي  الت�ساقط  اأن  خا�سة 

كبريا  توافدا  املنطقة  وت�سهد  ال�سنة،  هذه 
للزوار خالل خمتلف ف�سول ال�سنة خا�سة 
الرغم  على  وهـــذا  الت�ساقطات  فــرتة  يف 
واملخاطر  املنطقة  ت�ساري�ص  �سعوبة  من 

املحدقة بهواة ال�سياحة اجلبلية.
ك�ست  الــتــي  الــثــلــوج  مناظر  عــن  وبــعــيــدا 
مرتفعات بابور، فاإن هذه املرتفعات تعرف 

االأ�سجار  اآالف  خــالل  مــن  كــبــريا  تنوعا 
يف  البيئي  الـــتـــوازن  عــلــى  حتــافــظ  الــتــي 
غابات  غرار  الوالية  من  ال�سمالية  اجلهة 
والبلوط،  ال�سرو  وكــذا  وال�سنوبر  االأرز 
على  املخت�سني  بع�ص  ح�سب  حتتوي  كما 
 416 من  اأكرث  تناهز  للغاية  نادرة  نباتات 
قانونيا  حممى  نــوع   23 منها  نباتي،  نــوع 
اأكرث  عن  ف�سال  الفطريات،  من  وجمموعة 
نادر  نــوع  وجــود  مع  بــري،  حيوان   15 من 
بهذه  االآن  حلد  يتواجد  والذي  الفهود  من 
الغابات، حيث تعرف عليه بع�ص املخت�سني 
يتواجد  كما  الثلوج،  يف  اأقــدامــه  ــار  اآث من 
ف�سيلة   800 يفوق  ما  اأي�سا  بابور  بغابات 
طائر  اخل�سب،  نقار  غرار  على  الطيور  من 
من  الكثري  عــن  ناهيك  واللقلق،  احلــجــل 
عالج  يف  ت�ستعمل  التي  الطبية  االأع�ساب 
الكثري من االأمرا�ص وهو االأمر الذي يف�سر 
على  بابور  غابات  على  املتوا�سل  التوافد 

مدار اأيام ال�سنة. 

مدار  على  القافلة  ت�ستمر  اأن  املنتظر  ومن 
من  كبرية  كمية  تت�سمنتوزيع  اأيــام،  ثالثة 
خا�سة  ومــطــويــات  ومــنــ�ــســورات  الكمامات 
عن  فــ�ــســال  الـــفـــريو�ـــص،  مـــن  بالتح�سي�ص 
قاعات  عدة  على  طبية  م�ستلزمات  توزيع 
الثاين  اليوم  يف  اأمــا  �سقانة،  وم�سفى  عالج 
العامة  لــالأمــاكــن  كلي  لتعقيم  فيخ�س�ص 
اليوم  ي�سهد  فيما  العمومية،  واملوؤ�س�سات 
اإقليم  يف  املدر�سية  املجمعات  تعقيم  الثالث 
حملة  معتنظيم  �سقانةوتيالطووتازغت، 
املهرجني  وفرقة  الطبي  الطاقم  مب�ساركة 

للفنان "نوح مقالتي".
اأكادميية  مــع  بالتن�سيق  نظمت  احلملة 
وجمعية  ب�سقانة  اجلزائري  املدين  املجتمع 
عبد  الرائد  وجمعية  باتنة  اخلري  جزائر 
اخلري  ــاب  ب وجمعية  بعطو�ص  بــن  الــعــايل 
باتنة، اإ�سافة اإىل االإطارات الطبية لدائرة 
 1000 مــن  اأكـــرث  خاللها  وزرعـــت  �سقانة، 
بها  واألف مطوية ومطبوعة وقائية  كمامة 
الفريو�ص  من  واالإحتياط  الوقاية  تعليمات 
على املواطنني وتالميذ املدار�ص االإبتدائية، 
وطاقم  �سقانة  م�ست�سفى  تدعيم  مت  كما 
باملبادرة  يقوم  الــذي  املنزيل  االإ�ست�سفاء 
"كمامات  املــ�ــســتــلــزمــات  ــن  م مــعــتــرب  بــعــدد 

قيا�ص  واأجــهــزة  طبية  واألب�سة  ومعقمات 
احلرارة وقفازات"، يف حني ا�ستفادت بع�ص 
معتربة  كميات  اأي�سامن  االأخــرى  املوؤ�س�سات 

من الكمامات واملعقمات.
وجاءت احلملة �سمن العمليات االإغاثية يف 
املواطنني،  و�سط  كورونا  فريو�ص  تف�سي  ظل 
امل�سابني  وطلبات  ـــداءات  ن تعالت  بعدما 
حالة  ورفع  التح�سي�ص  ب�سرورة  وعائالتهم 
من  الــفــريو�ــص  وجمابهة  ملواجهة  التجند 
ــى جبهة  اأرخ الــذي  املــواطــن  خــالل توعية 
عن  االإبتعاد  روتــني  يف  ودخــل  االإحتياط 
الو�سائل الوقائية، خا�سة مع عودة التالميذ 
جلل  التدريجي  والرجوع  الدرا�سة  ملقاعد 
ا�ستلزم  ما  املجاالت،  خمتلف  يف  الن�ساطات 
�سالمة  على  حمالتللحفاظ  بهذه  القيام 
الو�سط  يف  واملتمدر�سني  االأفـــراد  و�سحة 
الن�سائح  بــعــ�ــص  ــدمي  ــق ت مـــع  الـــدرا�ـــســـي، 
الإنتقال  تفاديا  وذلك  لهوؤالء،  والتوجيهات 

عدوى الفريو�ص بينهم.
جدير بالذكر، اأن عديد اجلمعيات الفاعلة 
يف املجتمع املدين رافقت القافلة اأي�سا مبعية 
ال�سلطات املحلية ممثلة يف البلدية والدائرة 
فنانني  واأي�سا  االأمنية  ال�سلطات  بتواجد 

فاعلني يف املجتمع.

خرجاتها  ميلة  واليــة  اأمــن  م�سالح  توا�سل 
التجار  لــفــائــدة  والــتــوعــويــة  التح�سي�سية 
واأ�سحاب املحالت التجارية التي تعرف توافدا 
كبريا للمواطنني وكذا اأ�سحاب حافالت النقل 
االإرتفاع  ظل  يف  وهذا  وامل�سافرين،  احل�سري 
املح�سو�ص لالإ�سابات بفريو�ص كورونا وتعزيزا 
املديرية  �سطرته  الذي  التح�سي�سي  للربنامج 
هذا  انت�سار  من  للحد  الوطني  لالأمن  العامة 

الفريو�ص.
والية  اأمــن  م�سالح  قامت  ال�سدد،  هــذا  ويف 
منذ  حت�سي�سية  عملية   4619 بنحو  ميلة 
ع�سرات  ا�ستهدفت  حيث  الفارط،  مار�ص  �سهر 
التابعة  والقطاعات  باملدن  التجارية  املحالت 
حول  ومتــحــورت  الوطني  ــن  االأم الخت�سا�ص 
اجلانب التح�سي�سي والتوعوي لفائدة التجار، 
احل�سري  النقل  حافالت  اأ�سحاب  الزبائن، 

ب�سرورة  املطالبة  ــالل  خ مــن  واملــ�ــســافــريــن، 
التباعد  وكـــذا  ــوقــايــة  ال ــري  ــداب ت اإحـــــرتام 
والتنظيف  التعقيم  �ــســرورة  مــع  اجلــ�ــســدي، 

امل�ستمرين.
االأ�سبوعني  خالل  احلمالت  هذه  تكثيف  ومت 
املح�سو�ص  االرتفاع  ظل  يف  خا�سة  االأخريين 
بهذا  االإ�ـــســـابـــات  عـــدد  مـــوؤخـــرا يف  املــ�ــســجــل 
املياه  �ــســخ  �ساحنة  ت�سخري  ــع  م ــص،  ــريو� ــف ال
قامت  والتي  للتعقيم  الوالية  باأمن  اخلا�سة 
تعقيم  عملية   212 بزهاء  الوباء  بداية  منذ 
االأحياء،  امل�ست�سفيات،  الــ�ــســوارع،  اإ�ستهدفت 
توا�سل  كما  العمومية،  وال�ساحات  املــدار�ــص 
م�سالح اأمن والية ميلة خرجاتها التح�سي�سية 
فئات  من  ممكن  عدد  اأكرب  لت�سمل  والتوعوية 
املجتمع وتثمن تفهم وتعاون املواطنني يف �سبيل 

احلد من اإنت�سار هذا الفريو�ص. 

طلبة الإقامات اجلامعية عالقون ويطالبون
 بتوفري النقل 

تلميذ املدار�س ي�شتفيدون من حملت 
حت�شي�شية من الكوفيد 19

جبال بابور وجهة الع�شرات من هواة ال�شياحة اجلبلية 

قافلة حت�شي�شية كربى مت�س
 بلديات �شقانةوتيلطو

م�شالح الأمن تكثف الن�شاطات التح�شي�شية 
للحد من اإنت�شار فريو�س كورونا

ب�ضبب توقيف النقل والتح�ضريات احلثيثة للدخول اجلامعي املقبل

يف وقت تتواىل االإتهامات بالتماطل يف تطبيق االإجراءات ال�ضحية باملدار�س

اأكوام ثلجية تغطي املنطقة..

مب�ضاركة فعاليات املجتمع املدين 
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يعي�س �لع�صر�ت من �لطلبة �جلامعيني يف خمتلف جامعات �لوطن، حالة من �لذعر و�خلوف من �لغلق �لفجائي لالإقامات و�لذي من �صاأنه �أن ي�صدر 

خالل �ل�صاعات �لقادمة ب�صبب �لتح�صري�ت �لالزمة �لو�جب �لتقيد بها الفتتاح �ملو�صم �جلامعي �جلديد خالل منت�صف �صهر دي�صمرب �ملقبل.

نظمت، عديد �جلمعيات �لفاعلة يف �ملجتمع �ملدين، قافلة حت�صي�صية كربى مبدينة �صقانةوتيالطو 
تندرج يف �إطار ن�صاط ثالثة �أيام حت�صي�صية، خ�ص�س كل يوم فيها للقيام بحملة تطوعيةللتح�صي�س 

بخطر �الإ�صابة بفريو�س كورونا نظري ما تع�صيه �لبالد من تف�صي كبري له.
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رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

تعزية

احلاج  الفقيد  وفاة  يف  بباتنة  "قادري"  بعائلة  اأملت  التي  الفاجعة  اإثر  على 
نيوز  االأورا�ص  جريدة  مدير  بوخنوفة  �سمري  ال�سيد  يتقدم  عمر"،  "قادري 
بخال�ص التعازي واأ�سدق عبارات املوا�ساة جلميع اأفراد عائلته، راجيا من املوىل 
ال�سديقني  مع  جناته  ف�سيح  ي�سكنه  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  عزوجل 

وال�سهداء واأن يلهم ذويه جميل ال�سرب وال�سلوان.

"يا �أيتها �لنف�س �ملطمئنة �رجعي �إىل ربك ر��ضية مر�ضية و�خلي 
يف عبادي و�دخلي جنتي"

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون

�ملوت" ذ�ئقة  نف�س  "كل 



جامعة ب�سكرة تك�سف عن اأ�سماء املتوجني يف الطبعة
 الأوىل لالإبداع الأدبي 

ميلة

رقية. لرقية. ل

ب�صكرة
دورة تكوينية ملوؤطري املكتبات 

البلدية مبيلة

كاتبا  يجد  عندما  كثريا  امل��رء  يتحم�س 
بتاتا  ميكن  ول  عديدة،  هوايات  ميار�س 
للكثريين،  امللهم  التنوع  ه��ذا  اغفال 
"لويزة  عن  هذا  قبل  اأ�صاأل  اأن  وب��ودي 
عامل  م��ع  املفتعل  لقائها  ع��ن  عوام" 
اأم  له،  كان موعدا حم�صرا  الكتابة، هل 

اأتى من قبيل ال�صدفة؟
بعيد  زمن  منذ  مار�ستها  هواية  الكتابة 
اأو  الــعــام  هــذا  اأو  الــيــوم  ولــيــدة  لي�ست 
�سدفة، فالكتابة ال تولد من ال�سدف بل 
واالجتماعي  الفكري  الكاتب  عمق  من 
اأنــهــا تــّولــدهــا مواقف  والــثــقــايف .كــمــا 
عن  ال�ساعر  اأو  الكاتب  فيكتب  احلياة 
احلب واخليانة وعن حب االأم والوطن 
والواقع  والفكر  العلوم  عــن  وكــذلــك 

املعي�ص.
بداخلي  تعي�ص  فالكتابة  اأحيا  اأين  مبا 

اأرتوي من عطرها و�سذى حروفها.

ذكرت اأن الأزمة التي مرت بها اجلزائر 
لك  تتح  مل  ال�����ص��وداء،  ع�صريتها  يف 
هل  درا�صتك،  م�صوار  لإكمال  الفر�صة 
عن  تكتب  اأن  املدة  هذه  خالل  حاولت 
ذلك  عن  ن�صو�صك،  داخ��ل  الوجع  ذلك 
والوطن  واحلنني  بالدم  املختلط  املزيج 

وال�صالم؟
�سلبيا  اأثــرا  تركت  ال�سوداء  الع�سرية 
واملـــواطـــن وقـــد م�ست  الـــوطـــن  عــلــى 
اأعز  فقدنا  وقتها  الــعــديــد،  وحطمت 
على  ن�ستيقظ  كنا  لنا.  النا�ص  واأقــرب 
امللقاة  واجلثث  االإ�سعاف  �سيارات  �سوت 
يف ال�سوارع، ر�سا�ص ي�سدح يف كل مكان 

ونخاف  اأمواتنا  نبكي  كنا  ونهار،  ليا 
على رجالنا اأكر من خوفنا على بناتنا 

وكاأنها احلرب تعود بوجه االخوة .
يف تلك االأيام مل اأ�ستطع اإمتام درا�ستي 
علم  يف  باحثة  اأكـــون  اأن  حلمت  فقد 
كان �سد  القدر  لكن  الدقيقة   االأحياء 

رغبتي .
كتبت وقتها :

وطن ينزف
وطني يا دمعة ر�سمت وزفرة واآهات

قد كنت يف �سماء العامل جنما ي�سيء
دماء  من  تنزف  ــت  واأن طم�ست  واليوم 

االأبناء
 ، تاريخك  ولــوثــوا  وبــاعــوك  خــانــوك 
يــاوطــنــا بــاالأمــ�ــص كــانــت رايــتــك رمــزا 

للجهاد، واليوم نعتوك باالإرهاب .
املوت  فاجعة  على  ن�ستيقظ  يــوم  كــل 

وذبح يف كل مكان .
وطن  يا  االأقـــدار.  بك  مت�سي  اأيــن  اإىل 
يل  القدر  واأخــتــاره  اأخــرته  مل  حبا  يا 

.اأهواك واأبكيك بدل الدمع دماء .
اأعايل  يف  مدويا  الن�سيد  �سوت  كان  كم 

اجلبال وفوق الهامات .
واليوم هنت عليهم فمزقوك واأرادوا اأن 

يق�سموا االأبناء .
اإال  اأمـــوت  لــن  وبــالــوطــن،  ــاهلل  ب ق�سما 

وعلمك فوق اجلباه.
وحينها يعود �سيتك يعلوا العامل في�سل 

عنان ال�سماء.
يا حبا �سرى بجيناتي وحتى الدماء .

ذاته  بحد  العنوان  وحنني"  "اأ�صواق 
فخامة من املعاين التي تاأ�صر القارء ذي 
اأن ت�صيء  امل�صاعر اجليا�صة، هل ميكن 

لنا املو�صوع مبزيد من التعليق؟
تاأليف  مــن  كتيب  وحنني"  "اأ�سواق 

الن�سر  دار  وطباعة  ــوام  ع لــويــزة 
ــني  ــع ــوي اأرب ــح اأعــجــبــنــي ي

�سذى  ــل  ــم حت �ــســفــحــة 
احلرف  بعطر  الكلمات 
ال�سادق  واالإحــ�ــســا�ــص 
الـــعـــديـــد من  ـــه  ـــي .وف
اخلــــــــواطــــــــر الــــتــــي 
تـــتـــحـــدث عــــن الــلــيــل 
وكذلك  وهم�سه  وقيده 
والتفاخر  املــراأة  غــرور 

الــروح  وحتــرر  بجمالها 
وانف�سالها عن اجل�سد الذي 

الفراق  عن  اأمــا  الهموم،  اأنهكته 
الوجدان  يحرك  الــذي  الرثاء  ففيه 
االأحزان  مدينة  وجتتاح  اأملا  ويزلزله 
وو�سيه  باالآه،  احلرف  وينطق  فتبكيها 
تخاطب  حمبوبها  �سدر  على  متيمة 

البحر فيعزف اأحلان الغرام وال�سوق .
بزخرف  فنية  لوحة  وحنني  اأ�ــســواق 
التي  املعربة  والكلمة  املتنا�سق  احلرف 
يعي�ص  القارئ  وجتعل  امل�ساعر  تدغدغ 
ق�سة  خاطرة  كل  ومع  افرتا�سية  �سور 

وعربة.

جعلك  م��ا  ذل��ك  ه��ل  الأم��وم��ة،  جتربة 
كفطرة  كتابا  تنجبي  اأن  بعدها  تقررين 

ابداعية اأدبية؟
اإح�سا�ص رفيع ال�ساأن ال يقارن  االمومة 
ب�سيء اأما عن هذا املولود فقد كان حلما 
مل  االنتظار  من  �سنني  بعد  حتقق  وقد 
اأي  اأطبع  الزمن كي  يحالفن احلظ وال 
عمل من كتاباتي لكن الف�سل يعود لدار 

ـــر  ـــس ـــ� ـــن ال

اأعجبني حيث ي�سرت يل طريق الطبع 
الن�سر  دور  اإحــدى  باب  طرقت  اأن  بعد 
حيث كان مبلغ الطبع باه�ص الثمن لكن 
املال  يهمها  مل  ال�سباقه  كانت  اأعجبني 

بقدر ما همها قيمة االبداع االدبي .

ميكن  هل  اأي�صا،  الر�صم  هواياتك  من 
التي  املوا�صيع  ماهي  معك  نخمن  اأن 

جتعلينها مدللة لوحاتك؟
فباالإ�سافة للكتابة لدي هواية الر�سم 
التي ورثها يل الر�سام عوام عبد القادر 
رحمه اهلل والذي يعترب مبثابة اأب يل 
الرئي�ص  املو�سوع  هي  واأ�ستاذي.املراأة 

عن  اأعــرب  حيث  ر�سوماتي،  يف  املطروح 
التي  امل�ساكل  بع�ص  وطرح  ان�سغاالتها 

تعرت�ص طريق اجلن�ص اللطيف.

ال�صالمية  الرجاء  بك�صافة  ك�صفية  قائدة 
اخللقية،  الرتبية  ومعلمة  جتويد  ومعلمة 
مفيد  كبري  ب�صكل  هنا  ت��ربز  امل����راأة 
جتربتك  ترين  كيف  للمجتمع، 
بالأطفال  الهتمام  بني  ما  هنا 
املجتمع  تربية  على  والعمل 
العاملة  امل��راأة  �صد  ونظرته 

واملبدعة على حد �صواء؟
الغد  رجــــل  هـــو  ــطــفــل  ال
لبناء  االأ�سا�سية  واللبنة 
املجتمع فباإ�ساحه �سي�سلح 
ـــوم  ـــذا املــجــتــمــع. اأنــــا اأق ه
يف  االأوىل  تكون  قــد  بتجربة 
التوحيد  الطفل  جمتمعنا وهي تعليم 
فبعد  القراآن  قبل  اخللقية  والرتبية 
اأن يحب الطفل ويعرف معني حب اهلل 
كتاب  حفظ  على  �سيعمل  ووحدانيته 
االخاق  مكارم  كذلك  به  والعمل  اهلل 
وربطها باأخاق �سيد اخللق حممد �سل 
تعليم  لي�ص  .التعليم  و�سلم  عليه  اهلل 
هو  بل  احل�ساب  اأو  ــروف  واحل الكتابة 

تعليم االأخاق قبل احلرف .

روايات  لك  تكون  اأن  على  تعملني   هل 
جانب  اإىل  ق�ص�صية  جم��م��وع��ات  اأو 

اخلاطرة؟
جانب  اإىل  اأخــرى  اأعــمــال  ا�ــســدار  عن 
االإ�سدار االأول فاأنا اأحلم اأن يكون لدي 
اأو�ساعي  جمموعة من االإ�سدارات لكن 
املادية ال ت�سمح يل بطبع اأعمايل، لكن 

اأن  و�ــســاأحــاول  اأ�ست�سلم  لن  اهلل  بــاإذن 
كتبت  فقد  االأدب  لعامل  اإبداعي  اأخرج 
ق�سة رعب واأخرى يف اال�ستغفار وكذلك 
االآفــات  االجتماعية  النجاح وعن  عن 

وغيها من املوا�سيع.

احدى هواياتك  كانت  اإن  اأ�صاأل  دعيني 
انتقلت كجينة وراثية نحو اأولدك؟

مبا�سرة  ب�سفة  يوؤثرون  االأباء  بالفعل 
اخلارجي  العامل  ثم  اأوال  اأوالدهـــم  يف 
الكتابة  عني  ورث  الوهاب  عبد  فابني 
الكرمي  عبد  اأما  هند  وكذلك  والر�سم، 

فورثته الر�سم فقط .

اأين  التاأليف  ع��امل  يف  جديد  عن  م��اذا 
كلماتك  رح���ال  حت��ط��ي  اأن  ت��ري��دي��ن 

واأعمالك؟
الأن  درا�ستي  اأكمل  اأن  اأخطط  اأنا  االآن 
طلب العلم لي�ص له عمر حمددا فيبقى 
والعلوم  العلم  يع�سق  مــن  كــل  �سغف 
حمنكة  �ساعرة  اأ�سبح  اأن  اأريد  وكذلك 

وق�سا�سة بارعة .

كلمة ختامية
يف اخلتام اأوجه كلمة لكل �ساب اعتقد 
كل  فــاأقــول  فــاتــه  قــد  العلم  قــطــار  اأن 
قطار  اإال  تنتظر  وال  متــر  الــقــطــارات 
لركوبه  ويدعوكم  ينتظر  يبقى  العلم 
مهما بلغت اأعماركم، فا تفوت الرحلة 

الأنها �ستكون ممتعة .
ال�سكر  جــزيــل  اأ�ــســكــركــم  االأخــــري  يف 
عن  للتعريف  الفر�سة  هذه  الإعطائي 

نف�سي وعن اإ�سداري واإبداء راأي .

االأدبي  االبــداع  جائزة  جلنة  ك�سفت 
بكلية االأداب واللغات بجامعة ب�سكرة 
بجائزة   املتوجني  الطلبة  اأ�سماء  عن 
"ق�سم االآداب واللغة العربية لاإبداع 
حيث  االأوىل،  طبعتها  يف  االأدبي" 
عادت املرتبة االأوىل يف جن�ص الق�سة 
دفـــداف  لــيــنــدة  للطالبة  الــقــ�ــســرية 
تخ�س�ص  لي�سان�ص  الثانية  )ال�سنة 
"اآمال  عنوانه  بن�ّص  لغوية(  درا�سات 
التي  الطالبة  ذات  وهــي  مقتولة"، 
ح�سلت على املرتبة الثانية )جلائزة 
ت�سجيعية( يف جن�ص ال�سعر، بق�سيدة 
"حبيبتي"، فيما قررت اللجنة حجب 
الق�سة  يف  والثالثة  الثانية  املرتبتني 
الق�سرية وذلك ملخالفة معايري القبول 

املن�سو�ص عليها يف �سروط اجلائزة".
اأما عن فئة ال�سعر فقد افتك املرتبة 
االأوىل الطالب حممد معرويف )ما�سرت 
عن  عربية(،  ل�سانيات  تخ�س�ص   2
نالت  حني  يف  "اأمي"،  عنوانها  ق�سيدة 
ت�سجيعية(  )جائزة  الثالثة  املرتبة 
)ال�سنة  جــرمــون  را�ــســيــة  للطالبة 
عنوانه  ن�ص  عن  لي�سان�ص(،  الثانية 

االأ�سود". الرداء  "ذو 
بيانها  يف  اللجنة  تــقــريــر  واأ�ـــســـاف 
حجبها  مت  الــروايــة  فئة  جائزة  اأن 
املقدمة  الن�سو�ص  خروج  اإىل  بالنظر 
ملعايري  وخمالفتها  الروائي،  النوع  عن 

القبول".

االأمني  حممد  واالأ�ستاذ  الناقد  وقال 
حديثه  يف  الــفــكــرة  �ساحب  بــحــري 
ليومية "االأورا�ص نيوز": "اأن امل�سابقة 
مت اقرتاحها على ق�سم االآداب واللغة 
فتباناها  ب�سكرة،  بجامعة  العربية 
د. علي بخو�ص، وزكاها  الق�سم  رئي�ص 
عميد كلية االآداب واللغات د. اإبراهيم 
اجلامعة  رئي�ص  مبوافقة  كــيــتــريي،  
بوطرفاية"،  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ 
وتثمني  اكت�ساف  على  عمدنا  حيث 
مل  الــذي  الطالب،  لــدى  االإبـــداع  روح 
للدرو�ص،  كمتلق  عمله  اإىل  ُينظر  يعد 
االأوىل  بــل  فح�سب،  فيها  وممتحن 
ــردوده  م وننتظر  باهتمام  ننظر  اأن 
الفنية  طاقاته  وتفجري  االإبــداعــي 

والفكرية يف فنون الكتابة".
"هذه  اأن  على  املتحدث  ذات  واأ�ساف 
متويلها  م�سدر  يعد  التي  اجلــائــزة؛ 
احلرة  املالية  اال�ــســرتاكــات  الوحيد 
الأ�ستاذة ق�سم االآداب واللغة العربية، 
على  االأوىل،  طبعتها  يف  اقت�سرت 
)اأدب  واللغات  االآداب  كلية  اأق�سام 
عربية(،  لغة  فرن�سية/  لغة  عربي/ 
ثاثة  على  مادتها  يف  اقت�سرت  كما 
الرواية،  )ال�سعر،  هي:  كتابية  فنون 
الق�سة الق�سرية("، مو�سحا يف معر�ص 
توقفت  الــتــي  الــدرو�ــص  اأن  حديثه 
اإجباريًا بحكم احلجر ال�سحي املتعلق 
بجائحة كورونا، كانت فر�سة للطبلة 
تلك  يف  االإبــداعــي  والتعبري  للكتابة 

الن�سو�ص  "فتوافدت  مردفا:  الفنون، 
اأ�سا�سًا  املوؤلفة  التحكيم  جلنة  على 
يف  العربي،  االأدب  ق�سم  اأ�ساتذة  من 
كل فن التي اأنهت عملها بنهاية ال�سنة 

الدرا�سية )2020/2019(".
االأمـــني بحري  االأ�ــســتــاذ حممد  ــوه  ون
عن  عبارة  اأنها  اجلوائز  يخ�ص  فيما 
واأدوات  اجلائزة  و�سعار  مالية  مبالغ 
اإلكرتونية حتدد ح�سب ما مت �سده من 

ا�سرتاكات االأ�ساتذة.
من جهته متت دعوة الطلبة الفائزين 
اإىل احل�سور من اأجل ت�سلم جوائزهم 
واللغة  االآداب  ق�سم  اإدارة  ِقبل  من 
حفل  يف  اجلــائــزة،  وجلنة  العربية 
رمزي �سيحّدد تاريخه ومكانه الحقا. 
�سيعلن  احلــفــل،  ــذا  ه بعد  ومبا�سرة 
ق�سم االآداب واللغة العربية بجامعة 
الثانية  الــطــبــعــة  تنظيم  بــ�ــســكــرة 
 2020 جلائزة االإبداع االأدبي مو�سم 

ــ 2021.
اأن  املنظمة  اجلــهــة  ذات  ــافــت  واأ�ــس
جن�سًا  ادخال  �ست�سهد  الثانية  الطبعة 
فنيا رابعا وهو الن�ص امل�سرحي، لت�سمل 
ومواهبهم  الطابية  الفئات  جميل 
ــول على  الــكــتــابــيــة مـــن اأجــــل احلــ�ــس
جهود  هنالك  اأن  كما  للم�ساركة،  فر�ص 
متوا�سلة من اأجل جعل اجلائزة وطنية 
واللغة  االآداب  ق�سم  عليها  ي�سرف 

العربية جامعة ب�سكرة.

الثقافية  امل�ستقبل  جمعية  بادرت 
ميلة  بوالية  العيد  �سلغوم  لبلدية 
على تقدمي دورات تكوينية ت�سب 
مكتبات  عــدة  مــوؤطــري  فــائــدة  يف 
املديرية  م�سالح  مــع  بالتن�سيق 
املكتبة  ـــذا  وك للثقافة  املحلية 
العمومية  للمطالعة  الرئي�سية 

مبيلة.
هذا  خـــال  مــن  اجلمعية  و�ــســعــت 
القائمني  تكوين  اإىل   الــربنــامــج 
على املكتبات البلدية، اأين �سيتلقى 
املكتبي  العمل  اأ�سا�سيات  املتكونون 
قبل  من  املكتبات  ت�سيري  وكيفية 
اإىل  امل�ستقبل،  جمعية  اأعــ�ــســاء 
يف  اجلمعية  جتــربــة  نقل  جــانــب 
الت�سيري املكتبي، خا�سة واأنها قامت 

على  املــ�ــســرفــني  ــري  ــاأط وت بتكوين 
التابعة  املطالعة  وقاعات  مكتبات 
خال  مــن  الــرتبــويــة  للموؤ�س�سات 
برنامج مت �سبطه ما بني اجلمعية 
ــة والــثــقــافــة  ــي ــرتب ومـــدريـــتـــي ال

بالوالية طوال هذا العام.
قدمتها  ـــاءات  ـــس ـــ� اح ــب  ــس ــ� وح  
اجلمعية فقد مت تكوين 76 م�سرفا 
على قاعات املطالعة عرب موؤ�س�سات 
و�سلغوم  تاجنانت  بدوائر  الرتبية 
والعملية  والــتــاغــمــة،  ــعــيــد  ال
املوؤ�س�سات  جميع  لت�سمل  متوا�سلة 
املرتقب  ومن  بالوالية،  الرتبوية 
م�سالح  اإىل  التجربة  تنقل  اأن 

مديرية الرتبية لوالية ب�سكرة.

ــر ــم حـــــــــــوار: رقـــــيـــــة حل
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و�جلمال و�ملر�أة و�الأم، فهي �لقائلة " لويزة عو�م �أم ال حتب �ال�صت�صالم حتب �لتحدي رغم كل �لعقبات هي ما ز�لت حتاول �أن جتتازها لنيل �أح�صن �لرتب و�ي�صال كتاباتها ملن يتذوق �صذى �لكلمات و�البد�ع".

من مو�ليد 22\08\1973، حت�صلت على �صهادة �لبكالوريا بيوكمياء تطبيقية لكن لظروف قا�صية يف �لوقت �لع�صرية �ل�صود�ء �لتي مرت بها �لبالد مل تكمل در��صتها، تزوجت بعدها و�جنبت خم�صة �أوالد وكانت دوما مهتمة 
باملطالعة و�لكتابة، كما �أنها مار�صت هو�يتها �ملف�صلة �لر�صم. هي �الن قائدة ك�صفية بك�صافة �لرجاء �ال�صالمية ومعلمة جتويد ومعلمة �لرتبية �خللقية.  تاأثرت بعدد من �الأدباء كخليل جرب�ن خليل ونز�ر قباين وكذلك طه ح�صني،  

تطل علينا �لكاتبة لويزة عو�م يف تفا�صيل د�فئة يف هذ� �حلو�ر:

حــوار
وحنني"  "اأ�سواق  بحقائب  العائدة  عوام" الكاتبة  "لويزة 

لتمطر �سماء الوطن
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در�س تطبيقي
هذا واحد قاعد يف الدار وما يتفاهم�ص مع خوه 

ال�سغري
جا عندو قال لو جنيب لك ت�سرب؟

وقالو  هذي  الزايدة  الظرافة  يف  حار 
اإيه جيبلي

ما  وا�ــســي هــذا  قــالــو:  كــي جابلو 
والفناك�ص ظريف

قالو خوه ال�سغري: اال�ستاذة قالت 
لنا من �سقى كلبا دخل اجلنة؟!.

خطاأ تقني
وواحد  جدارمي  منهم  واحد  خاوة  زوج  هاذو 

حفاف
 قال احلفاف الأمه نو�سيني بكري غدوة.. جات 

اأمه نو�سّتو،
 غلط احلفاف لب�ص لب�سة اجلدارمي 

وهو نع�سان �ساف روحو يف ملرايا 
قال: هييييه... قلتلها نو�سيني نو�ست خويا؟!.

بديهية
اإذا اجتمع 5 �سينيني .. كتبوا حكمة

5 يابانيني .. اإخرتعوا  اإذا اجتمع 
اآلة

اإذا اجتمع 5 اأمريكان .. اأخرجوا 
فيلم

كتبوا  فرن�سيني..   5 اجتمع  اإذا 
كتاب

اإذا اجتمع 5 من العرب ..
5 قوانني و5  اأحزاب و   5 5 طوائف و  �سّكلوا 

د�ساتري .. يعلن كل واحد منهم اأنه الرئي�ص ..
ثم  التحالفات  تبداأ  واحدة  نقا�ص  جل�سة  دون  و 
ثم  التكفري  ثم  الفتنة  ثم  الكره  ثم  اخل�سومات 

ا�سترياد االأ�سلحة .... و تبداأ املعركة؟!.
معلومات م�سلية

لغرايف

اأمثال �سعبية

رحمه  دينار  بن  مالك  قال  دينار  كلمة  معنى   •
اأنه  ومعناه  ونار  دين  الأنه  الدينار  �سمي  اإمنا  اهلل 
حقه  بغري  اأخــذ  ومــن  دينه  فهو  بحقه  ــذه  اأخ من 

فله النار.
الف�ساء  هو  الكون  يف  ــدوءا  ه ــرث  االأك املكان   •
التي  الــهــواء  جزيئات  توجد  ال  حيث  اخلــارجــي 

ت�سدر االهتزاز الذي ي�سدر ال�سوت.
مثل  والي�سار  لليمني  يتحرك  ال  القطط  فك   •

الب�سر.
قرية  يف  3000عام  عمره  قرب  اكت�ساف  مت   •
وامراأة، در�سه علماء  باأوكرانيا فيه جثتني لرجل 
مع  حية  نف�سها  دفنت  املــراأة  اأن  واكت�سفوا  االآثــار 
تقليد  يف  االآخــرة  حلياة  معه  لتنتقل  امليت  زوجها 

قدمي ا�سمه "الت�سحية".
ي�ستحق  ال  البع�ص  اأن  �ستدرك  الزمن  مرور  • مع 
�ستدرك  ثم  لهم،  توليه  الــذي  االهتمام  ذلك  كل 
قد  االهتمام  كل  ي�ستحقون  الذين  االأ�سخا�ص  اأن 

هجرتهم منذ البداية.
بحرية  عا�سفة  ب�سبب  التيتانيك  تغرق  مل   •
جدا  �سحو  كــان  اجلــو  الأن  بل  البحر،  هيجان  اأو 
جليد  بقطعة  و�ــســدمــوا  قيادتها  يف  فا�ستهانوا 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على داير 
مدور بي 

جنومو م�سور

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالث والع�سرون 

من �سهر نوفمرب
1824 - انت�سار االأ�سطول امل�سري على االأ�سطول 

اليوناين يف "موقعة �ستمباال".
دون  الثالث  ويليام  هولندا  ملك  وفاة   -  1890
ت�سريع  اإ�سدار  حتم  مما  يخلفه  ذكر  وريث  وجود 

خا�ص لتخلفه ابنته فيلهامينا.
للتحالف  اتفاقا  توقع  رومانيا  مملكة   -  1940
عرف  فيما  واليابان  واإيطاليا  النازية  اأملانيا  مع 
العاملية  ــرب  احل اأثــنــاء  ــك  وذل املــحــور  دول  با�سم 

الثانية.
اإ�سدار مذكرة خا�سة موجهة من طرف  ـ   1960
االأول  ــوزيــر  ال اإىل  نوفمرب  الــ�ــســويــدي  ــان  الــربمل
االأمم  هيئة  ــدى  ل التدخل  حكومتهم  مطالبني 
واإيجاد  الفرن�سية  االعــتــداءات  لوقف  املتحدة 

حل �سلمي للق�سية اجلزائرية. 
حممد  احلاج  اجلزائري  الفنان  وفاة  ـ   1978
تاركا  العا�سمة،  باجلزائر  اهلل  رحمه  العنقة 

وراءه فنا مو�سيقيا متميزا يف اللحن ويف االأداء.
يوقع  ريغان  رونالد  االأمريكي  الرئي�ص   -  1981
وكالة  تقوم  باأن  يق�سي  �سرا  ظل  رئا�سي  اأمر  على 
ــب ومتويل  ــدري بــدعــم وت املــركــزيــة  املــخــابــرات 
الذي  االأمر  وهو  نيكاراغوا،  يف  الكونرتا"  "ثوار 
 - "اإيران  بق�سية  وعرفت  بعد  فيما  ف�سحة  مت 

كونرتا".
بالكامل. برلني  جدار  هدم   -  1989

اأمينا  غايل  بطر�ص  بطر�ص  انتخاب   -  1991
دي  بــرييــز  خلافيري  خلفا  املــتــحــدة  لـــالأمم  عــامــا 
جانفي   1 يف  ر�سميا  عمله  يت�سلم  اأن  على  كويالر 

.1992
التنفيذي  املــر�ــســوم  على  امل�سادقة  ـ   1991
االإجــراءات  و  ال�سروط  املت�سمن   454 91ـ  رقم 
ــالك  االأم و  اخلا�سة  االأمـــالك  لت�سيري  االإداريـــة 

العمومية للدولة. 
�سيفردنادزه  اإدوارد  اجلورجي  الرئي�ص   -  2003
بعد  من�سبه  مـــن  ا�ــســتــقــالــتــه  لــتــقــدمي  يــ�ــســطــر 
نتائج  ـــر  اإث عــلــى  وا�ــســعــة  �سعبية  احــتــجــاجــات 

االنتخابات فيما عرف بثورة الزهور.
رئي�سة  �سريليف  اإلني جون�سون  انتخاب   -  2005
من�سب  تتوىل  امــراأة  اأول  ت�سبح  وبذلك  لليبرييا، 

الرئي�ص يف اإفريقيا كلها.
التحرير  ملنظمة  املــركــزي  املجل�ص   -  2008
حممود  ال�سلطة  رئي�ص  ينتخب  الفل�سطينية 
حما�ص  وحركة  فل�سطني،  لدولة  رئي�سا  عبا�ص 

ترف�ص القرار.
 200 من  اأكرث  تطلق  ال�سمالية  كوريا   -  2010
لكوريا  تــابــعــة  ــرة  ــزي ج عــلــى  مدفعية  قــذيــفــة 
النار  يفتح  اجلنوبية  كوريا  وجي�ص  اجلنوبية، 

دفاًعا عن النف�ص.
�سالح  اهلل  عبد  علي  اليمني  الرئي�ص   -  2011
يوقع على املبادرة اخلليجية حلل االأزمة اليمنية 

والقا�سية بتنحيه عن احلكم.
تقام  التون�سَينّة  الرئا�سية  االنتخابات  ـ   2014
وثاين  اجلديد  الد�ستور  بعد  مرة  الأول  البالد  يف 

مرة بعد الثورة.
ماكري  ماوري�سيو  املعار�ص  انتخاب   -  2015

رئي�سا لالأرجنتني خلفا لكري�ستينا كري�سرن.

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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ــــداب  ال يـــقـــدر�ـــص عــلــى  ـــا  يل م

ـــل عــــلــــى الــــربدعــــة ـــرتج ـــس ـــ� ي

حكـــمة
مي�شي  ك����ال����ظ����ل  امل������زي������ف  ال���������ش����دي����ق 
ال�شم�س  يف  ت����ك����ون  ع���ن���دم���ا  وراءك 
الظالم يف  ت����ك����ون  ع���ن���دم���ا  وي���خ���ت���ف���ي 

اأم  "املمر�سة"  اأن�سودة  تذكر  هل  ـ 
الف�سي..راأيتها  اجليل  من  ل�ست  اأنك 
..تطوف  خفيفة  ن�سيطة  نظيفة 
وتاأخذ  وامل�ساء  ال�سبح  يف  بــالــدواء 

احلرارة بغاية املهارة؟
خري الدين مكر�سي اأم البواقي
ت�سرب  �ــســافــهــا  يل  جــيــل  مــن  اأنــــا 
على  اأمرية..تت�سنف  كاأنها  التك�سرية 

الغا�سي كاأنها تبيع الطر�سي!!.  
املعالج  الكيف  من  االأطنان  تدخل  ـ 

للجزائر....هل نحن �سعب مزطول؟
لقمان بن ال�سعدي جيجل
نحن ممر للزاطلني يا �سي لقمان ما 

تخاف�ص؟!.
ماء.. يرجع  ما  عمرو  الدم  قالك  ـ 

لكن على ح�ساب وا�ص راهو �ساير يف 
املجتمع واّل قازوز اأ�ساحبي؟

�ساح.ق احلامة
اإذن ا�سرب ب�سحتك؟!.

ـ �سي عاوة.. اأنت ما زلت �سغري با�ص 
الكبرية..ما  ال�سيا�سة  اأمور  يف  تفهم 

تزيد�ص تهدر فيها؟
فار�ص.ح ميلة

اهلل يعّلي �سانك؟!.
ـ ما هو ال�سي�ستام يا �سي عاوة؟

لطفي.ع �س�سار
الن�سب.. يف  االأ�سلية  العامة  هو 
والع�سابة  االإطــار  عنه  ينوب  بينما 
حال  رفع  حمل  يف  الكا�سري  ومدمني 

وجر مفعول به؟!.

�شورة م�شحكة

هذه ال�سورة 
اأثبتت خطاأ 

احلكمة القائلة 
اأمهر  "اجلوع 
الطباخني"؟!



بلقا�سم. ز

ا.ن

ب�ضبب اأول اك�ضيد الكربون املنبعث من موقد جمر كانت ت�ضتعمله العائلة للتدفئة

�ص. �ص

�صطيف

ن.م

باتنـــة

متكن عنا�سر احلماية املدنية بباتنة، 
مــن اإنقــاذ عائلــة تتكــون مــن 4 اأفــراد 
"زوجــني 30 و26 �ســنة  وبنتــني 2 و4 
اأول  بغــاز  اختناقهــم  جــراء  �ســنوات" 
اك�ســيد الكاربون املنبعث من موقد جمر 
كانت ت�ســتعمله العائلة للتدفئة مبنزلها 
ببلديــة  م�ســعودان  مبزرعــة  العائلــي 
امل�ســابني  اإ�ســعاف  مت  حيــث  جرمــة، 
وحتويلهــم اىل عيــادة املعــذر، يف الوقت 
احلمايــة  م�ســالح  فيــه  طالبــت  الــذي 
احليطــة  بتوخــي  املواطنــني  املدنيــة، 
واحلذر خ�سو�ســا مع الرتاجع املح�سو�ص 

يف درجات احلرارة هذه االأيام.

من  �سطيف،  والية  اأمن  م�سالح  متكنت 
 10 يناهز  ما  وحجز  �سخ�سني  توقيف 
"ال�سمة" املقلدة  مادة  من  وحدة  اآالف 
بالعملة  مـــزورة  نقدية  اأوراق  وكـــذا 
ومتت  دج،  ــف  األ  15 نــاهــزت  الوطنية 
فرقة  اإىل  وردت  معلومات  اإثر  العملية 
�ساحب  اأن  مفادها  والتحري  البحث 
ك�سك و�سط مدينة �سطيف يحوز كمية 
وفور  املقلدة  ال�سمة  مــادة  من  معتربة 
ال�سبهة  حمل  الك�سك  مداهمة  مت  ذلك 
مادة  من  معتربة  كمية  �سبط  مت  اأيــن 
عامات  لعدة  واحلاملة  املقلدة  ال�سمة 

جتارية وهمية بكمية اإجمالية ناهزت 
وحدة. اآالف   10

العثور  مت  التفتي�ص  لعملية  وموا�سلة 
عر�سيا على مبلغ مايل بالعملة الوطنية 
خمباأ باإحكام، حيث اأثبتت اخلربة اأنه 
مزور ناهزت 15 األف دج، كما اأن �ساحب 
ي�سمح  جتـــاري  �سجل  يــحــوز  ال  املــحــل 
اأو  التجاري  الن�ساط  هذا  مبزاولة  له 
الب�ساعة،  م�سدر  تثبت  وفواتري  وثائق 
باإعتبارهما  ال�سخ�سني  حتويل  ليتم 
�سريكني اإىل مقر الفرقة وفتح حتقيق 

معمق يف ماب�سات الق�سية.

مبقربة  اأمــ�ــص،  ع�سية  ـــرى  ال وري 
جثمان  باتنة،  مدينة  يف  بــــوزوران 
حمليا  املــعــروف  عمر  ــادري  ق الفقيد 
تـــزيف �سباح  ـــذي  ال قــــادري  ــاج  ــاحل ب

اأم�ص.
الفقيد ُيعد اأحد اأعيان مدينة باتنة 
تزيد  ملدة  مقاوليها  اٱقــدم  اأحد  وكذا 
ت�سييع  يف  و�ـــســـارك  �ــســنــة،   50 ــن  ع
يف  العمومية  االأ�سغال  وزيــر  جثمانه 
املدنية  الوالئية  ال�سلطات  ح�سور 

منها واالأمنية.

�سي الأورا�سي..
ال�سح  يف  طــحــنــا  يــعــجــب  مـــاعـــاد  احلــــال 
ما  الزم  ال�سحي  الربوتوكول  وال�سحيح... 
يتزعزع ما يطيح... واال�ستهتار �سيع ملخري 
ال�سفينة  �ساعت  الريح...  ودانــا  خليار  تع 
مليح...  الو�سع  كان  بعدما  الربان  وغــرق 
وملا  العجب  يعجبو  ما  ير�سى  ما  �سعب  نحن 

يدي ال�سرب ي�سرتيح...

hamzalaribi005@gmail.com

اإنقاذ عائلة من 4 اأفراد اإثر اختناقها بالغـــاز

وجب الكالم

باأن ما يحدث يف بالدنا  اأن نقول  باإمكاننا  اأنه قد بات  يبدو 
اأن غياب  ويبدو  الكلمة من معنى،  ما حتمله  بكل  الفو�سى  لهو 
رئي�ص البالد املخول د�ستوريا باتخاذ القرارات وامل�سادقة على 
ارتفاع  اأمــام  املجال  فتح  قد  اال�ستثنائية  والتدابري  القوانني 
م�ستوى الفو�سى لدرجة اأن بات كل يغني على لياله، االأمر الذي 
من �ساأنه اأن يدخل ال�سك يف نفو�ص املواطنني باأن القرارات منذ 
"وقائية"  كونها  من  اأكرث  �سيا�سية  كانت  قد  اجلائحة  بداية 

وتدابري لتفادي انت�سار فريو�ص كورونا ب�سكل كبري.
مع بداية اجلائحة اأي خالل االأيام االأوىل للموجة االأوىل 
والتعليمية  التجارية  االأن�سطة  اأغلبية  مبنع  تدابري  اتخذت 
اجلزائرية  الدولة  تعامل  اأن  مبعنى  ذلــك،  وغــري  والدينية 
فريو�ص  مع  منطقيا  تعامال  كان  قد  امل�ستجد"  "الفريو�ص  مع 
اأمام خمتلف  اأن املجال اجلوي ال يزال مغلقا  "فتاك"، لدرجة 
هو  حدث  الذي  اأن  غري  طبعا،  منها  اال�ستثنائية  اإال  الرحالت 
اأن عدد االإ�سابات قد تراجعت اأواخر ال�سائفة املا�سية االأمر 
با�ستئناف  ال�سماح  ومت  لل�سعب  االأمل  من  ف�سحة  اأعطى  الذي 
ملا  خا�سة  طبيعية،  �سبه  اإىل  احلياة  وعــادت  االأن�سطة  بع�ص 
اأين �سمح بعقد  اقرتب موعد اال�ستفتاء ال�سعبي على الد�ستور 
اإطار احلملة اال�ستفتائية اأي جتمعات  "�سيا�سية" يف  جتمعات 
هدفها اإقناع النا�ص بالذهاب للت�سويت، لكن الذي حدث هو اأن 
موعد  اقرتاب  مع  ت�ساعدي  ب�سكل  انطلق  قد  االإ�سابات  �سهم 
اال�ستفتاء ومت حتطيم الرقم القيا�سي لالإ�سابات خالل املوجة 
باالأحرى مع بداية  اأو  الدخول االجتماعي  االأوىل مع بداية 
احل�سيلة  جتــاوزت  اأن  اإىل  ــوار  االأط ملختلف  الدرا�سي  املو�سم 

اليومية رقم االألف اإ�سابة.
الدولة قد اتخذت تدابري �سارمة  اأن  االأمر، هو  الغريب يف 
اأن  حتى  اإ�سابة   400 عن  يقل  االإ�سابات  عــدد  كــان  عندما 
وقد  االآن  اأما  وامل�ساجد،  اجلامعات  وكذا  عطلت  قد  املدار�ص 
جتاوزت احل�سيلة اليومية االألف اإ�سابة فاإن كل ما حدث هو اأن 
كل م�سوؤول قد بات يفتي على "هواه" وي�سرح ح�سب "مزاجه" 
الت�سريحات قد بدت م�ستفزة وحمقاء كالذي  اأن بع�ص  حتى 
يف  العائلة  اأفــراد  جتمع  هو  الوباء  انت�سار  �سبب  "اأن  فيه  قيل 
يدرك  ال�سخ�ص  هذا  اأن  هل  نفهم  ومل  الربد"،  ب�سبب  البيت 
معنى ت�سريحه اأم اأن من عادته "الق�سف الع�سوائي"؟ ثم هل 
ينت�سر  ال  كي  البيت"  "خارج  ننت�سر  اأن  ال�سخ�ص  هذا  يريدنا 
ال�سعار  كــان  حني  يف  الــواحــدة  العائلة  اأفـــراد  بني  الفريو�ص 
"اقعد يف دارك حتمي عايلتك"؟، هذا  خالل بداية اجلائحة 
باأن  الذي كان يقول  الوزير  اأخرى فنف�ص  من جهة، ومن جهة 
اإىل  يلمح  بات  قد  الفريو�ص  مع  يتعاي�سوا  اأن  اجلزائريني  على 
ومن  مقلقا،  بات  الو�سع  الأن  �سارمة  اإجــراءات  تطبيق  �سرورة 
اجلزائر  اأن  على  اجلميع  اتفاق  عن  اأيام  متر  فلم  اأخرى  جهة 
نعي�ص  باأننا  لي�سرح  البع�ص  عاد  حتى  ثانية  موجة  تعي�ص  ال 
موجة ثانية واأن االأمر بات مقلقا، ومل متر اأيام على الت�سريح 
لغلق  وجود  وال  الإجــراءات  وجود  ال  باأنه  م�سوؤولني  طرف  من 
املدار�ص حتى عاد التلميح اإىل �سرورة اتخاذ اإجراءات �سارمة 

ليكون �سيد املوقف.
ب�سراحة، نحن نعي�ص فو�سى حقيقية، فو�سى يف الت�سريحات، 
�سيا�سيا  الفريو�ص  مع  التعامل  يف  فو�سى  التدابري،  يف  فو�سى 
واإعالميا وطبيا ونف�سيا واجتماعيا،  وفو�سى حتى يف تطبيق 
فاأي  ال�سحية،  الربوتوكوالت  وتطبيق  والتعليمات  القوانني 
ووزراء  الدولة  "مل�سوؤويل" نف�ص  فيها  ميكن  ال  التي  هذه  دولة 
"ت�سريح واحد" وعلى طريقة  اأن يتفقوا على  نف�ص احلكومة 

واحدة يف ت�سيري االأزمة يف غياب الرئي�ص؟

اإنها الفو�شى

حمزه لعريبي

انقاذ 4 اأطفال اإثر ت�شرب للغاز

وفاة الطبيب قرناح متاأثرا 
بفريو�س كورونا 

ولدة اإمراأة يف �شيارة 
الإ�شعاف بعني وملان 

جريحان يف حادث مرور 
ببوعندا�س 

ت�شجيل 1260 خمالفة لتدابري 
الوقاية من كورونا يف اأ�شبوعني 

تدخلت الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية بقاملة، 
ليلة اأول اأم�ص، بحي دواخة ا�سماعيل الطاهر بلدية 

بلخري، اإثر ت�سرب لغاز اأحادي اأك�سيد الكربون من 
�سخان املاء، اأدى اإىل اإ�سابة 4 اأطفال ب�سعوبة يف 

التنف�ص، حيث مت نقلهم على جناح ال�سرعة اإىل 
م�ست�سفى احلكيم عقبي بقاملة، اأين خ�سعوا للمراقبة 

الطبية الالزمة. 

مازال فريو�ص كورنا يح�سد اأرواح اجلي�ص االأبي�ص 
حيث تويف الطبيب قرناح لو�سيف مب�ست�سفى بوقاعة 

�سمال والية �سطيف عن عمر ناهز 62 �سنة بعد معاناته 
مع فريو�ص كورونا، وينحدر الفقيد من حي عني الكرمة 

ببلدية حمام قرقور �سمال �سطيف. 

تدخلت وحدة احلماية املدنية بعني وملان جنوب 
والية �سطيف ليلة اأول اأم�ص من اأجل حالة والدة 

الإمراأة داخل �سيارة االإ�سعاف، حيث متكن االأعوان من 
اأداء الدور املنوط بهم حيث يتواجد االإبن ووالدته 

يف �سحة جيدة.

ت�سببت التقلبات اجلوية التي عرفتها اجلهة 
ال�سمالية لوالية �سطيف يف وقوع حادث اإنحراف 

واإنقالب �سيارة �سياحية مما ت�سبب يف اإ�سابة �سخ�سني 
وهذا مبنطقة اإغزر لثناين ببلدية بوعندا�ص، وتدخلت 

م�سالح احلماية املدنية لنقل امل�سابني اإىل موؤ�س�سة 
ال�سحة اجلوارية ببني ورثيالن. 

�سجلت م�سالح اأمن والية ميلة خالل االأ�سبوعني 
االأخريين 1260 خمالفة منها 975 خمالفة تخ�ص 
عدم ارتداء الكمامة، ف�سال عن 106 خمالفة ب�سبب 

عدم اإحرتام التباعد اجل�سدي، وكذا 114 خمالفة 
تخ�ص عدم اإحرتام الربوتوكول ال�سحي يف املحالت 

التجارية ف�سال عن 65 خمالفة بخ�سو�ص عدم احرتام 
الربوتوكول ال�سحي يف و�سائل النقل اجلماعي.

لقيت اأم�ص، ر�سيعة ال 
يتحاوز عمرها �سنة 

ون�سف، حتفها اإثر حادث 
مرور ببلدية اجلزار، 

حيث ده�سها اأحد اأقاربها 
الذي كان على منت 

�ساحنة دون اأن يتنبه 
لوجودها، اأين اأ�سيبت 

بجروح يف اأنحاء خمتلفة 
من ج�سمها، مما ت�سبب يف 
وفاتها على الفور، جتدر 
اال�سارة اأن م�سالح االأمن 
املخت�سة تدخلت وقامت 

بفتح حتقيق حول ظروف 
وقوع احلادث.
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وفاة ر�شيعة
 ده�شا باجلـــزار

العثور على 15 األف دينار مزورة 
و10 األف وحدة من ال�شمة املقلدة 

اأحد اأقدم مقاويل باتنة
 احلاج قادري يوارى الرثى
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