
�شباب باتنة

رغم جاهزيتها للتوزيع

�شكنية وحدة   150 لإجناز  �شنة   15

عني فكرون

احل�شة تعد الثامنة من نوعها

فيما ينتظر �شكان برج الت�شاور الرتحيل 

الغمو�ض يلف ملف 
�شكنات اجلامعة بخن�شلة

تاأخر كبري يف الور�شات 
ال�شكنية باأم البواقي!

�شكان احلري�ض يطالبون 
بفك العزلة عنهم

خن�شلة ت�شتفيد
 من 10 اآالف جرعة 

من لقاح كورونا

عائالت تقطن
 يف امل�شتودعات

 منذ �شنوات ب�شطيف

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

املوجة الثالثة لكورونا ت�ضرب بقوة يف باتنـة
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رغم ارتفاع ال�شتهالك يف ف�شل ال�شيف

بلدية تاك�شالنت

بلدية جرمة

اأزمة �شح املياه ال تفارق 
�شكان �شيدي مبروانة

�شكان اأوالد حمود يطالبون 
بتح�شني ظروفهم املعي�شية

مواطنون يف رحلة
 بحث �شاقة عن املياه 

مب�شتة العرعور

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

اإحباط �صفقة لرتويج قرابة 4 كيلوغرام من الكيف املعالج بباتنة مت على اإثرها توقيف �شابني يبلغان
 من العمر 32 و37 �شنة

�ص 16

ت�ساعد رهيب يف عدد اال�سابات بكورونا يف باتنة

اآالف الهكتارات التهمتها النريان بخن�سلة

ح�شيلة "كارثية" للحرائق 
الغـابية يف خن�شــلة

ك�سف وايل والية خن�سلة، علي بوزيدي، خالل ندوة �سحفية حول ح�سيلة احلرائق 
الغابية التي �سهدتها غابات طامزة و�سلية وبوحمامة ويابو�ص وامتدت اإىل احلامة 
وقاي�ص، عن اإتالف 7 اٱالف هكتار من امل�ساحات الغابية و41 م�ستثمرة فالحية و22 

هكتار من االأ�سجار املثمرة و12 هكتار من �سبكات التقطري و16 قنطارا من القمح 
�ص 05ال�سلب، اإ�سافة اإىل اإتالف 19 خلية نحل و350 حزمة تنب... 

اإتالف 7 اآالف هكتار من الغابات و41 م�ضتثمرة فالحية
 و22 هكتار من االأ�ضجار املثمرة

�شجلت اأم�ص، ولية باتنـة، ح�شيلة قيا�شية يف عدد الإ�شابات اليومية بفريو�ص كورونا بـ103 حالة جديدة ح�شبما ك�شفت 
عنه وزارة ال�شحة وهي اأعلى ح�شيلة يومية ت�شهدها الولية منذ بداية اجلائحة... 

خن�سلة

اأم البواقي

الوالية �ضجلت اأكرب ح�ضيلة يومية منذ بداية اجلائحة بـ103 حالــة

املكتب امل�شري املوؤقت 
يرمي املن�شفة ويقدم 
اال�شتقالة اجلماعية 

�ص 04

�ص 08

�شباب قاي�س
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رغــم تو�سع رقعة تف�سي فريو�ــص كورونا بوالية باتنة 
ورغم االرتفاع الكبــري يف عدد حاالت اال�سابة والوفيات 
ورغــم ان االأمــر قــد بــات يتطلــب املزيــد مــن االحــرتاز 
والتقيــد بتدابــري الوقايــة اإال اأن البع�ــص مــن املواطنني 
مبدينــة باتنة قد ظهروا وكاأنهم غــري معنيني بالتدابري، 
ذلك الأنهم قفزوا فوق كل القرارات فال كمامة وال تباعد 
حمــرتم، فاأيــن امل�ســوؤول عــن فر�ــص االن�سبــاط والتقيد 

بالتدابري؟

بطاقة حمـــــــــراء

لي�ضوا معنيني 

auresbook
عبد احلميد حمداين:

 )وزير الفالحة(
..."حرائق خن�سلة لي�ست عفوية".

قلنا: يا راجل... ونحن ننتظر النتائج بكل جدية.

جلنة يقظة لتوفري الأ وك�ضجني

ن�ضوي" "كومندو�س 

النتخابات الت�ضريعية مل تنته 

حظر التجول بغابات خن�ضلة

 من خالل جولة ا�ستطالعية قادتنا اإىل خمتلف اأحياء مدينة باتنة وبلدياتها عقب انتهاء االنتخابات 
ترك  ظاهرة  وهي  جديدة،  قدمية  ظاهرة  ت�سجيل  مت   ،2021 جوان   12 يوم  جرت  التي  الت�سريعية 
املل�سقات التي حتمل �سور املرت�سحني لالنتخابات كما هي والتي ن�سب معظمها بطرق فو�سوية وع�سوائية 
�سواء عند مداخل العمارات اأوعلى اأبواب املقاهي واملحالت عو�ص و�سعها على اللوحات املخ�س�سة لها، 
فبع�سها مت متزيقها والبع�ص االآخر خ�سع للت�سويه وخرب�سات باالأقالم واالألوان بعد االنتخابات، حيث 
حتولت كل تلك االأماكن اإىل فو�سى تعج باالأوراق امللونة التي حتمل �سور مبن�سب "ديبيتي" خا�سة اأن 

هذه املرة عرفت م�ساركة قيا�سية.

بوالية  االأمنية  اللجنة  اأع�ساء  مع  الت�ساور  بعد 
خن�سلة، قررت ال�سلطات املحلية منع التجول  داخل 
اأو  التجول  مبنع  يق�سي  الذي  القرار  وهو  الغابات، 
اأ�سهر   6 ملــدة  �سبب  دون  الغابات  داخــل  التواجد 
وبرر  ــددا،  جم بها  النريان  اإ�سعال  لتفادي  كاملة 
عن  غرباء  مواطنني  تواجد  مالحظة  بعد  القرار 
املناطق التي ا�ستعلت بها النريان منهم من يحملون 
اآالت لقطع االأ�سجار ودالء بنزين مما اأكد فر�سية 

اإ�سعال النريان بغابات عني ميمون بطامزة و�سيلية 
التنفيذي  اجلهاز  رئي�ص  واأ�سار  عمدا،  وبوحمامة 
املحلي يف هذا ال�سياق اإىل اأن امل�سالح االأمنية قامت 
حواجز  ن�سب  خالل  من  احتياطاتها  كامل  باأخذ 
اأمنية بالطرق املوؤدية للغابات، اإ�سافة اإىل برجمة 
الوطني  والدرك  ال�سرطة  لعنا�سر  راجلة  دوريات 
اإىل داخل   املجرمني  ولوج  ملنع  النهار  �ساعات  طيلة 

الغابة الإ�سعالها جمددا.

و�سع  عــن  ال�سيدالنية  ال�سناعة  وزارة  اأعلنت 
االأوك�سجني  توفر  بخ�سو�ص  ومتابعة  يقظة  جلنة 
بالتن�سيق  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  ومتوين  الطبي 
مع القطاعات املعنية يف اإطار جمابهة وباء كوفيد 
هذه  وجت�سيد  متابعة  على  االتفاق  مت  حيث   ،19
الو�سائل؛  وتوحيد  االإنتاج  تقييم  �سيما  العملية 
اأما الطريقة العملية املتفق  بني الوزارة واملنتجني 

لالإنتاج  الوطنية  الو�سائل  جميع  توفري  يف  فتتمثل 
م�ستمرة  وفـــرة  �سمان  ــل  اج مــن  واللوجي�ستيك 
املوؤ�س�سات  مــ�ــســتــوى  عــلــى  الــطــبــي  لــالأوكــ�ــســجــني 
من  االنتاجية  الــقــدرة  رفــع  ــذا  وك اال�ست�سفائية 
للوكالة  املخت�سة  امل�سالح  موافقة  بعد  املادة  هذه 
الوطنية للمنتجات ال�سيدالنية من اجل اال�ستعمال 

الطبي.

"املظلي الريا�سي" اأع�ساء الفريق الوطني للقفز الع�سكري  هناأ الفريق �سعيد �سنقريحة يف نهاية مترين 
الريا�سي، على النتائج امل�سجعة املحققة بف�سل اجلهود امل�سنية التي بذلوها طيلة ال�سنة، منوها بامل�ستوى 
من  النوع  هذا  يف  ي�ساركن  الن�سوي  العن�سر  من  م�ستخدمات  لروؤية  ارتياحه  عن  معرب  طرفهم  من  املبلوغ 
الريا�سة وينجحن يف اإحدى التخ�س�سات التي كانت اإىل وقت قريب حكرا على الرجال مما يربهن على 

اإرادتهن الكبرية للولوج جميع ميادين املهن الع�سكرية.

هــو الرقــم التقريبي لعدد الهكتــارات من الغابــات التي اآتت 
عليهــا احلرائق منذ مطلع �سهر جوان والتــي كان اأغلبها بوالية 
خن�سلة، ح�سب ما اأكده وزير الفالحة والتنمية الريفية ويتعلق 
االأمــر باأكرث من ثالثة اأ�سعــاف م�ساحة الغابــات التي التهمتها 
النريان العــام املا�سي خالل نف�ص الفرتة )2600 هكتار(، ويعد 
هــذا الرقم �سابقة يف تاريخ البالد وهي املرة االأوىل التي ن�سهد 

فيها مثل هذه الظاهرة االإجرامية.
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لكل مقام مقال
العفو الرئا�ضي 

ويد الرحمة املمدودة
�سغل العفو الرئا�سي وما يزال ي�سغل االآالف من االأ�سر 

اجلزائرية التي ترتقب يف كل منا�سبة وطنية اأو دينية اأن 
يتف�سل عليهم رئي�ص اجلمهورية بعفو يجمع �سملهم ويكون 

خطوة لكل خمالف اأو مذنب اأو مظلوم اأو حتى جمرم باأن 
ُيراجع ح�ساباته ب�ساأن اجلرائم التي زجت به يف غياهب 

ال�سجن، وجعلت منه مواطنا من الدرجة الدنيا حيث ُيجرد من 
كل حقوق املواطنة اإال ما اأقرته املواثيق الدولية والوطنية 

ب�ساأن "اأن�سنة" ال�سجون واال�ستثمار يف اجلانب االإن�ساين 
للم�ساجني مع احلر�ص على اال�ستفادة من اخلدمات ال�سحية 
واملعاملة احل�سنة كحق مفرو�ص على كل املوؤ�س�سات العقابية، 

واإن كنا ن�سجل كل يوم خمالفات و�سكاوى من طرف اأهايل 
امل�ساجني لتعر�ص اأبنائهم للتعنيف واالحتقار واحلرمان 

وال�سرب ولعقوبات غري مربرة اأحيانا، ومن اأهم حق ن�ست 
عليه القوانني التنظيمية للموؤ�س�سات العقابية يف اجلزائر 
واملتعلق بالعالج وهو ما يوؤدي اإىل تدهور اأحوال امل�ساجني 

وتفاقم حاالتهم لتكون الأكرثهم نهاية ماأ�ساوية مبا�سرة بعد 
خروجهم من ال�سجن اأو يف اأثناء ذلك..

واحلديث عن حقوق ال�سجناء والتي ال يرغب البع�ص يف 
اإثارتها اعتقادا منهم اأن امل�ساجني جمرد جمرمني ال حق لهم 

ُيذكر بغ�ص النظر عن اجلرم املُرتكب والذي اأقر العقوبة 
املفرو�سة عن �ساحبها، يجب اأن يوؤخذ باجلدية التي جعلت 

من �سجون بع�ص البلدان مكانا الإ�سالح النفو�ص والعقول  
وتخريج اأ�سوياء عا�سوا مرحلة ما بعد ال�سجن كمواطنني 

�ساحلني نتيجة االإ�سالحات الفعلية التي اتخذتها بلدانهم 
يف �سبيل احلفاظ على كيان جمتمعها وهو االأمر الذي ميكن 

اأن يتحول اإىل حل جذري لكرثة اجلرائم وتف�سي االإجرام يف 
ال�سنوات االأخرية، خا�سة واأن املنظومة العقابية يف اجلزائر 

اأثبتت ف�سلها ولي�ص اأدل على ذلك من "العود" الذي يقع فيه 
الكثري ممن ارتكبوا جرائم اأو خمالفات، فال�سجون اجلزائرية 
واإن �ساهمت يف اإ�سالح البع�ص اإال اأنها تزيد من اإجرام البع�ص 

االآخر واختالل �سلوكياتهم يف مرحلة ما بعد انق�ساء مدة 
العقوبة..

ويف اجلزائر يتم جتاهل ق�سايا امل�ساجني الأ�سباب غري 
مفهومة رغم اأننا دولة تعطي حلقوق االإن�سان اأهميتها الق�سوى 
ومن اأكرث الدول حر�سا على التمكني لها، علما اأن امل�ساجني من 

اأكرث الفئات حاجة اإىل عناية خا�سة الأنه ب�سالحها ين�سلح 
حال املجتمع باأكمله، واأن العفو املنا�سباتي الذي يتكرم به 

ُت على هذه الفئة  رئي�ص اجلمهورية هو مبثابة "يد رحمة" ُتربِّ
وهو ما يجعل من العفو حدثا وطنيا اأكرث منه حالة خا�سة 
بكل �سجني، علما اأنه ومن منذ اعتالء الرئي�ص "عبد املجيد 

تبون" �سدة الرئا�سة واالأهايل يطالبونه بعفو �سامل باعتبار 
اأن امل�ساجني غري املتعلقة ق�ساياهم بالدم والعر�ص واختطاف 

االأطفال ي�ستحقون فر�سة مل مينحها اأي رئي�ص جزائري ولعلها 
�ستكون االأوىل اإن وّفى الرئي�ص بوعوده االنتخابية.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

هذا هو حال الراية 
الوطنية بقاعة العالج 

حي الن�سر مبدينة 
باتنة والتي يبدو اأنها مل 
ت�ستبدل منذ مدة طويلة 

رغم اهرتاءها ب�سكل 
كبري وتوايل املنا�سبات 
الوطنية، اٱخرها عيد 
اال�ستقالل قبل ب�سعة 
اأيام... فهل امل�سوؤلون 
عن القاعة من�سغلون 

اإىل درجة اأن الوقت ال 
يكفيهم لالهتمام برمز 
من رموز الدولة اأم اأن 

العلم الوطني ال يعنيهم 
واملحافظة عليه لي�ص من 

اأولوياتهم !!؟؟

ب�صراحة

الوطنية ال تتعلق "باخلبز"
اأمام  املفتوحة  الآفـــاق  عن  نتحدث  عندما 
الــكــفــاءات اجلــزائــريــة واأمـــــام الأدمــغــة 
اجلزائرية فاإننا نعرتف باأنها اآفاق حمدودة، 
والجتهاد  العمل  على  والتحفيز  والت�شجيع 
الدول  مقارنة مبا تقدمه  �شئيل يف اجلزائر 
وهذا  للأجانب،  وحتى  لأبنائها  الأوروبــيــة 
الأوروبية  الدول  توليها  التي  للقيمة  راجع 
والأدمــغــة،  وللعقول  للكفاءات  والغربية 
اأي  قول  نخالف  اأن  لنا  يحق  ل  قد  اأمر  وهو 
اإحباط  هناك  اجلــزائــر  ففي  فيه،  �شخ�ص 
وهناك اإثباط وهناك كبح للطموحات واأ�شر 
يفر�شها  التي  العراقيل  ب�شبب  للنجاحات 
التي  البريوقراطية  ب�شبب  امل�شوؤولني  اأ�شباه 
موؤ�ش�شات  خمتلف  يف  املــوظــفــون  يكر�شها 
ننكره وما ل ميكن لأحد  ما ل  الدولة وهذا 
اأن  ما ميكن  املقابل هناك  لكن، يف  ينكره،  اأن 

يكون لنا فيه كلم وراأي.
ـــــرات واأثــــنــــاء تــعــلــيــق اأحـــد  ــــدى امل يف اح
يف  جزائريني  اأطباء  جناح  على  الإعلميني 
فرن�شا، قال "الوطنية ما توكل�ص اخلبزة" يف 
عن  "التغا�شي  من  بد  ل  اأنه  على  منه  تعبري 
الوطنية" من اأجل حتقيق النجاح ال�شخ�شي 
لأي فرد اأو اأي مواطن، وهذا ما مل ي�شت�شغه 
يتم ربط  اأن  اأحد  ي�شت�شغ  اأنه مل  اأي  الكثري، 
الوطنية باخلبزة، لأن الوطنية لي�شت و�شيلة 
للح�شول على اخلبزة، واأن فهم الوطنية على 
اأنها و�شيلة لتح�شيل القوت لهو فهم منقو�ص، 
اجلدير بالذكر اأو بالأحرى ما يجدر التذكري 
به هو اأن ال�شهيد م�شطفى بن بولعيد قد كان 
دوام  يرجو  مل  لكنه  واأمـــلك،  مــال  �شاحب 
"اخلبزة" بل اإنه قد بحث عن "دوام الوطن"، 
وبحث عن حرية وطن وكرامة �شعب و�شيادة 
دولة، فتخلى عن كل ما لديه يف �شبيل حتقيق 
"الهدف املن�شود"، كا�شتجابة لنب�ص الوطنية 
تخلى  الذي  طبعا  الوحيد  ولي�ص  داخله،  يف 
املئات من  اإن  اأملكه يف �شبيل الوطن بل  عن 
وعن  اخلبزة"  "عن  تخلوا  قد  اجلزائريني 
اأنهم  لو  �شيحققونها  كانوا  التي  الرفاهية 
ارمتوا يف ح�شن فرن�شا يف �شبيل الوطن، لهذا 
لها  علقة  ل  الوطنية  بــاأن  اجلميع  فليعلم 
كاإن�شان هو �شخ�ص له  املواطن  باخلبزة، لأن 
اعتباراته وله مبادئه وله اأفكاره وقناعاته، 
فرق  ل  فاإنه  باخلبزة  هذا  كل  ربط  هو  واإن 
�شوى  تبحث  ل  التي  "الأنعام"  وبــني  بينه 
ح�شاب  على  ذلك  كان  لو  حتى  "العلف"  عن 

�سمري بوخنوفة"القيم".



مبنا�شبة الحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي ال�شتقالل وال�شباب

جدد التاأكيد على �شرورة التم�شك باملبادئ التي اأن�شاأت من اأجلها احلركة

يف حوار مع الأهرام امل�شرية، بلحيمر

واجلالية  اخلــارجــيــة  ــوؤون  ــش ــ� ال وزيـــر  ــارك  ــش �
طريق  عــن  لعمامرة  رمــطــان  بــاخلــارج  الوطنية 
اأ�شغال املوؤمتر  تقنية التخاطب املرئي عن بعد يف 
الوزاري ملنت�شف املدة حلركة بلدان عدم الإنحياز 
التاأكيد  اذربيجان، حيث جدد  برئا�شة جمهورية 
اأن�شاأت  التي  باملبادئ  التم�شك  اإعادة  �شرورة  على 

من اأجلها احلركة.
اأن  الأربعاء،  اأم�ص  اخلارجية  لوزارة  بيان  وذكر 
ال�شنة  الحتفال  �شياق  يف  انعقد  الــذي  املــوؤمتــر 
عدم  حركة  لإن�شاء  ال�شتني  بالذكرى  اجلــاريــة 
 14 اىل   13 من  املمتدة  الفرتة  خلل  النحياز، 
"حركة  ــوان  ــن ع ــت  حت نــظــم  اجلــــاري،  جويلية 
الطراف  املتعددة  اجلهود  قلب  يف  النحياز  عدم 

لل�شتجابة للتحديات العاملية".

�شدد  املوؤمتر،  يف  امل�شاركني  اأمام  مداخلته  وخلل 
لعمامرة على �شرورة قيام جميع الدول الأع�شاء 
ومبادئ  مبثل  مت�شكها  تاأكيد  باإعادة  احلركة  يف 
اجلمهورية  رئي�ص  عن  نيابة  قــدم  كما  احلركة، 
اجلــزائــري،  وال�شعب  تبون  املجيد  عبد  ال�شيد 
"اإ�شادة م�شتحقة بجميع الآباء املوؤ�ش�شني للحركة، 
مبن فيهم قادة حركة التحرير الوطني اجلزائرية 

واحلكومة املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية".
العاملية  ويف معر�ص حديثه عن الأزمة ال�شحية 
امل�شتجد  كــورونــا  فريو�ص  جائحة  عن  الناجمة 
الأخــــرى  الــتــحــديــات  عــن  وكــــذا  كوفيد-19، 
العابرة للأوطان والتي من بينها ظاهرة الإرهاب 
واجلرمية املنظمة والنزاعات امل�شلحة والتغريات 
"تعزيز  اأجل  من  لعمامرة  ال�شيد  رافع  املناخية، 

الأطراف  متعدد  النظام  وتقوية  الدويل  التعاون 
وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأم املتحدة".

الدبلوما�شية  رئي�ص  ذكــر  فقد  البيان  وح�شب 
تقدمه  ــذي  ال املتوا�شل  بـ"الدعم  اجلــزائــريــة، 
للق�شايا  ن�شاأتها  منذ  النحياز  عدم  بلدان  حركة 
اأنحاء  جميع  يف  ال�شتعمار  لت�شفية  الــعــادلــة 
مع  ت�شامنها  ا�شتمرار  �ــشــرورة  مــوؤكــدا  العامل"، 

ال�شعبني الفل�شطيني وال�شحراوي".
واأ�شار بيان اخلارجية، ان اأ�شغال املوؤمتر اختتمت 
مبوجبه  امل�شاركون  جدد  �شيا�شي  اإعلن  باعتماد 
املوؤ�ش�شة  املــبــادئ  جميع  "وجاهة  على  التاأكيد 
من  العمل  موا�شلة  حر�شهم  عن  ف�شل  للحركة 
و�شلمية  متوازنة  دولية  علقات  اإقــامــة:  اأجــل 

ودميقراطية".

اجلزائر  اأن  بلحيمر،  عمار  الت�شال  وزير  اأكد 
مع  الثنائية  الــعــلقــات  تفعيل  على  حري�شة 
املجالت، مبا يعك�ص  م�شر وترقيتها فى خمتلف 
ا�شتثمار  ويتم  البلدين  يف  الإيجابية  الإرادة 
املتوافرة  العالية  والقدرات  الكبرية  الإمكانات 
لدى اجلانبني، مبا يحقق املنافع امل�شرتكة ويعود 

باخلري والزدهار على ال�شعبني ال�شقيقني.
"الأهرام"  �شحيفة  مــن  لــه  حــــوار  وخــــلل 
امل�شرية، �شدد بلحيمر على اأن علقات اجلزائر 
منها  ومتميزة،  عريقة  تاريخية  علقات  وم�شر 
اأثناء  يف  للجزائر  وقــيــادة،  �شعبا  م�شر،  دعــم 
ل�شيما  املجالت،  خمتلف  يف  التحريرية  الثورة 
يف املجال الإعلمي من خلل احت�شانها لإذاعة 
كانت  التى  املكافحة"،  احلّرة  اجلزائر  "�شوت 

تنقل اأخبار الثورة اآنذاك. 
ومن مناذج الت�شامن اخلالدة التي قال بلحيمر 
الن�شيد  بــاعــتــزاز،  يذكرونها  اجلــزائــريــني  اأن 
ال�شاعر  كتبه  "ق�شما" الذي  اجلزائري  الوطني 
املو�شيقار  وحلــنــه  ــاء  ــري زك مــفــدى  اجلــزائــري 

امل�شري حممد فوزى.
حيث لفت الوزير اأن اجلزائريني يقدرون جيدا 
الدعم امل�شري امل�شهود للثورة اجلزائرية، والذي 
الفرن�شي  الثلثي،  الــعــدوان  اأ�شباب  اأحــد  كــان 

الإ�شرائيلي الربيطاين،عليها عام 1956.
وب�شاأن التن�شيق بني اجلزائر وم�شر فى الق�شايا 
العربية خا�شة ليبيا، كونهما بلدان حموريان يف 
ومن  اجلزائر  اإن  بلحيمر  الوزير  قال  املنطقة، 
خمتلف  جتاه  والثابتة  الدائمة  مواقفها  خلل 
وطنى  حــوار  اأجــل  من  �شعت  العربية،  الق�شايا 
ما  وهــو  ــات،  ــوي الأول ملنطق  يخ�شع  ليبي-ليبى 
وحدة  حكومة  ت�شكيل  خلل  من  موؤخرا  جت�شد 

موؤ�ش�شات  بناء  بــاإعــادة  تعنى  جديدة  وطنية 
لعمل  بالغة  اأهمية  اإعطاء  مع  الليبية  الدولة 
ال�شلح  جمع  اأجــل  من  الليبى  الوطنى  اجلي�ص 
والنطلق فى اإعادة اإعمار ليبيا، وذلك جت�شيدا 
اجلار  البلد  هذا  خلروج  الليبى  ال�شعب  لتطلعات 
من الأزمة املتعددة الأقطاب الأمنية وال�شيا�شية 
الجتماعية  الآثــار  عن  ناهيك  والقت�شادية، 
بني  القتتال  من  �شنوات  خلفتها  التى  ال�شلبية 

الأطراف الليبية.
مكافحة  فــى  الــثــنــائــي  الــتــعــاون  وبخ�شو�ص 
املتطرفة  ــات  ــرك واحل الإرهــابــيــة  التنظيمات 
اأن  اإىل  ــال  رالتــ�ــش وزي  ــار  ــش اأ� الــبــلــيــدن،  بــني 
تعرتف  ل  عاملية  ظاهرة  اأ�شبح  الــذى  الإرهــاب 
واحلكومات  الــدول  على  تفر�ص  باتت  باحلدود 
الظاهرة  هذه  با�شتئ�شال  كفيلة  عملية  حلول 
الإجــرامــيــة مــن جــذورهــا. اجلــزائــر مل ت�شلم 
ت�شعينيات  خلل  الهمجى  ــاب  الإره خمالب  من 
القرن املا�شى وم�شر هى الأخرى عانت من ويلت 

الإرهاب.
هذه التجربة -ي�شيف بلحيمر- اأفرزت مقاربة 
هو  الأول  اثــنــني:  اجتــاهــني  فــى  تعمل  حديثة 
اجتثاث التطرف وجتفيف منابع متويل الإرهاب، 
والثانية هى العمل على بعث تنمية اقت�شادية، 
ل�شعوب  حتقق  �شاملة  و�شيا�شية  اجتماعية 
و�شلم،  بــاأمــن  العي�ص  فــى  طموحاتها  املنطقة 
كنف  فى  الكرمي  العي�ص  ظــروف  بكل  والتمتع 

دولة القانون.

قرر رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد املجيد تبون، اتخاذ تدابري راأفة تكميلية مبنا�سبة االحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي اال�ستقالل وال�سباب، ح�سب 
ما اأفاد به اأم�س االأربعاء بيان لوزارة  العدل. 

باأع�شاء  التمرين  نهاية  يف  الفريق  والتقى 
الريا�شي،  الع�شكري  للقفز  الوطني  الفريق 
حيث هناأهم بالنتائج امل�شجعة املحققة بف�شل 
اجلهود امل�شنية التي بذلوها طيلة ال�شنة. كما 
نّوه بامل�شتوى املبلوغ من طرف الفريق والنتائج 
الوطني  ال�شعيدين  على  يحققها  فتئ  ما  التي 

والدويل.
وعرّب رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني عن ارتياحه 

لروؤية م�شتخدمات من العن�شر الن�شوي ي�شاركن 
اإحدى  يف  وينجحن  الريا�شة  من  النوع  هذا  يف 
حكرا  قريب  وقت  اإىل  كانت  التي  التخ�ش�شات 
الكبرية  اإرادتهن  على  يربهن  مما  الرجال  على 
واأو�شى  الع�شكرية.  املهن  ميادين  جميع  للولوج 
الدوؤوب  العمل  من  باملزيد  �شنقريحة  الفريق 
يف  الريا�شة  م�شتوى  من  اأكــر  الرفع  �شبيل  يف 

اجلي�ص الوطني ال�شعبي.
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الفريق �شنقريحة ي�شرف على مترين 

القفز املظلي الريا�شي

وزير الفالحة يوؤكد الفعل االإجرامي 
بالدالئل وي�شتبعد وجود "املوؤامرة"

ت�شخري اأكرث من 50 األف تاجر
 ل�شمان املداومة خالل يومي عيد االأ�شحى

تراجع يف درجات احلرارة واأمطار
 على هذه املناطق اليوم اخلمي�ض

ــــــــر  ـــــــــــــد وزي اأك
والتنمية  الفلحة 
ـــة عــبــد  ـــفـــي ـــري ال
حمداين،  احلميد 
ـــاء،   ـــع اأمـــ�ـــص الرب
من  التاأكد  مت  اأنــه 
احلرائق  اأغلب  اأن 
�شببها  املــ�ــشــجــلــة 
خا�شة  ــي.  ــرام اإج
احلـــــريـــــق الـــــذي 

�ـــشـــهـــدتـــه وليـــــة 
التي  ال�شور  اأن  اإىل  م�شريا  مــوؤخــرا.  خن�شلة 
عن  اجلزائرية  الف�شائية  الوكالة  اأخذتها 
اأن كل احلرائق  طريق القمر ال�شناعي. توؤكد 

امل�شجلة انطلقت من حواف الغابة.
ويف رده عن �شوؤال �شحفي خلل نزوله �شيفا 
ــة  ــالإذاع ب التحرير"  "�شيف  بــرنــامــج  على 
احلرائق  ــاأن  ب الــرائــج  الطرح  حــول  الثالثة، 
التفاح ببوحمامة، هدفها  اأ�شجار  التهمت  التي 
من  ال�شترياد  وت�شجيع  الوطني  الإنتاج  �شرب 
فرن�شا، قال الوزير اإنه ل يجب الن�شياق وراء 
املوؤامرة يف  التف�شريات التي تثري فر�شية  هذه 

كل �شيء.
اإ�شرتاجتية  �شيتم قريبا تفعيل  اأنه  واأ�شاف: 
مبنية  الــغــابــات  ــق  ــرائ ح ملكافحة  ــدة  ــدي ج
اجلواري  والعمل  وال�شتباقية  اليقظة  على 
املجتمع  باإ�شراك  امليدان  يف  الدائم  واحل�شور 

املدين بكل مكوناته 
ــــات،  ــــي ــــع ــــم )اجل
فـــــــــدرالـــــــــيـــــــــة 
ــــن،  ــــادي ــــي ــــش ــــ� ال
ــــاكــــنــــة يف  الــــ�ــــش
الك�شافة  الأريــاف، 

الإ�شلمية(.
ذات  يف  ـــح  واأو�ـــش
حرق  اأن  ال�شياق، 
ــة  ــف ــي ــث غـــــابـــــة ك
منطقة  يف  عــمــدا 
مقبول  غــري  ال�شتقلل  عيد  ــوم  ي ــــص  الأورا�
هذا  اأن  موؤكدا  رمزية.  دللة  من  لها  ملا  متاما 
وامل�شوؤولية  باليقظة  التحلي  ي�شتدعي  الأمر 
مب�شاركة  الظاهرة  هــذه  ملكافحة  اجلماعية 
اجلميع. لأن املحافظة على الغابات ومكافحة 
برنامج  وهــنــاك  مــواطــنــة.  ق�شية  احلــرائــق 
واإطلق  خن�شلة.  يف  امل�شالك  لفتح  ا�شتعجايل 
مناطق  كل  عرب  امل�شالك  بفتح  خا�ص  برنامج 
احلرائق.  من  احلــد  يف  �شي�شاهم  مما  الوطن 
 8.500 م�شت  احلرائق  اأن  اإىل  الوزير،  واأ�شار 
غاية  اإىل  ال�شيف  ف�شل  من  بداية  منذ  هكتار 
اليوم. مقابل 2000 هكتار خلل نف�ص الفرتة 
من  املائة   92. اأن  موؤكدا  املا�شية.  ال�شنة  من 
و�شيتم  خن�شلة.  وليــة  يف  اندلعت  احلرائق 
تعوي�ص الفلحني املت�شررين من هذه احلرائق 

عينيا و�شيتكفل بها �شندوق القطاع.

للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  ك�شف 
واحلرفيني احلاج الطاهر بولنوار عن ت�شخري 
اقت�شادي  ومتعامل  تاجر  األف   50 من  اأكر 
الأ�شحى،  عيد  يومي  خلل  املداومة  ل�شمان 
الوقاية  تدابري  احرتام  �شرورة  على  م�شددا 

من فريو�ص كورونا.
ن�شطها  ندوة �شحفية  بولنوار خلل  واأو�شح 
ــم  اأه اأن  ــص الأربـــعـــاء مبــقــر اجلــمــعــيــة،  ــ� اأم
الن�شاطات املعنية بنظام املداومة خلل يومي 
واللحوم  والفواكه  اخل�شر  بيع  حملت  العيد 

واملواد الغذائية واملخابز واملطاحن.
لتدابري  التجار  احــرتام  �شرورة  على  واأكــد 
19 منها التعقيم  الوقاية من جائحة كوفيد 

ــرتام  واح الواقية  الأقنعة  ولب�ص  اليومي 
التباعد الجتماعي، مركزا على اأهمية جلوء 
و�شيلة  اأف�شل  يعد  الــذي  للتلقيح  املواطنني 

للق�شاء على هذا الوباء.
التجارة  وزارة  عن  ممثل  ك�شف  جهته  من 
العقوبات  اأبـــرز  مــن  انــه  عــن  خــدا�ــص،  كمال 
التي تنتظر التجار املخالفني لنظام املداومة 
م�شريا  مالية،  غرامات  ودفــع  الإداري  الغلق 
 99 ت�شجيل  مت  الفطر  عيد  خــلل  انــه  اإىل 
من  املداومة  لنظام  ا�شتجابة  ن�شبة  باملائة 
القائمة  عن  الــوزارة  التجار.و�شتك�شف  قبل 
النهائية للتجار املعنيني باملداومة وذلك عرب 

مديرياتها الولئية.

اأن ت�شهد حالة  توقعت م�شالح الأر�شاد اجلوية، 
درجــات  يف  تــراجــعــا  اخلمي�ص،  لبيوم  الطق�ص 
احلرارة واأمطار رعدية على املناطق ال�شمالية، يف 

ما تبقى موجة احلر متيز بع�ص وليات اجلنوب.
الأمطار  اأن  اجلوية،  الأر�شاد  م�شالح  واأو�شحت 
�شتخ�ص وليات تيزي وزو، �شوق اأهرا�ص، خن�شلة 
ت�شكل  مع  غائمة  الأجــواء  �شتكون  فيما  وتب�شة، 
واملرتفعات  الداخل  يف  منعزلة  رعدية  عوا�شف 

مما قد يوؤدي اإىل هطول الأمطار.
والو�شطى،  ال�شرقية  للمناطق  بالن�شبة  اأمــا 
من  الطق�ص غائًما وعا�شًفا، حيث  يكون  ما  فغالًبا 
املرتقب ت�شكل خليا رعدية يف املناطق الداخلية 

مما  الظهر،  بعد  ما  فرتة  من  الأورا�ــص  ومرتفعات 
باجتاه  لتنتقل  املــطــر،  زخــات  بع�ص  يف  يت�شبب 

ال�شواحل ال�شرقية يف نهاية النهار.
فيما �شت�شهد املناطق ال�شحراوية، طق�ص من �شاٍف 
اإىل غائم جزئيًا، وتت�شكل خليا رعدية منعزلة 
اأق�شى اجلنوب باجتاه الطا�شيلي والهقار على  من 

طول احلدود اجلزائرية املالية.
فيما تتوقع ذات امل�شالح، اأن درجات احلرارة �شتكون 
ال�شاحلية،  املناطق  على  درجة   32 اإىل   27 مابني 
الداخلية،  املناطق  على  درجة   36 اإىل   33 ومابني 
حــرارة  درجـــات  اجلنوبية  املناطق  �شت�شهد  فيما 

ترتاوح مابني 40 اإىل 48 درجة مئوية.

رئي�ض اجلمهورية يقر تدابري راأفة تكميلية

لعمامرة يدعو للتم�شك مُبُثل ومبادئ حركة عدم االإنحياز

اجلزائر ما�شية يف تعميق دمقرطة موؤ�ش�شاتها ال�شيادية

رئي�ص  اأن  العدل  وزارة  "تعلن  البيان:  يف  وجــاء 
ال�شيد عبد املجيد  تبون، قرر تدابري  اجلمهورية، 
راأفة تكميلية مبنا�شبة الحتفال بعيدي ال�شتقلل 
وال�شباب، اإ�شافة اإىل تلك املعلن عنها يوم 4 يوليو 

."2021
 4 يف  اأو�شى  قد  اجلمهورية  رئي�ص  كان  للتذكري، 
يوليو املا�شي بتدابري راأفة لفائدة  ال�شباب املتابعني 
وقائع  لرتكابهم  رهن احلب�ص  واملوجودين  جزائيا 
التجمهر، وذلك مبنا�شبة الحتفال بالذكرى الـ 59 

لعيدي ال�شتقلل وال�شباب.
الق�شائية  اجلــهــات  �ــشــرعــت  الإطـــــار،  هـــذا  ويف 
عن  الإفــراج  يف  التاريخ  ذلك  من  ابتداء  املخت�شة 
�شخ�شا   18 عددهم  بلغ  الذين  الأ�شخا�ص  هــوؤلء 

والعملية م�شتمرة بالن�شبة لغريهم.

مب�شاركة م�شتخدمات ع�شكريات من العن�شر الن�شوي..

حرائق خن�شلة.. 

رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، احلاج الطاهر بولنوار 

تنفيد  على  االأربعاء.  اليوم  �سنقريحة،  ال�سعيد  الفريق  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  اأ�سرف 
مترين القفز املظلي بالقاعدة اجلوية لعني و�سارة يف الناحية الع�سكرية االأوىل. واأو�سحت وزارة الدفاع 
الوطني يف بيان لها اأم�س االأربعاء، اأن التمرين نفذه اأع�ساء الفريق الوطني الع�سكري يف هذا االخت�سا�س 

مب�ساركة م�ستخدمات ع�سكريات من العن�سر الن�سوي.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. وق. و

ق. و

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

جديدة،  اإ�شابة   914
�شفاء  حالة   598

و 15 وفيات 
�شجلت 914 اإ�شابة جديدة بفريو�ص 

كورونا امل�شتجد  )كوفيد-19( و 15 
حالة وفاة خلل الـ 24 �شاعة الأخرية يف 
اجلزائر، فيما متاثل 598 مري�شا لل�شفاء، 

ح�شب ما ك�شفت عنه وزارة ال�شحة، اأم�ص 
يف بيان لها. فيما يتواجد 51 مري�شا حتت 
العناية املركزة. وقد بلغ اإجمايل احلالت 

املوؤكدة 148.797 حالة، بينما بلغ عدد 
امل�شابني الذين متاثلوا لل�شفاء 103.192 
�شخ�ص، فيما قدر العدد الإجمايل للوفيات 

بـ 3.882 حالة.
وتو�شي وزارة ال�شحة املواطنني ب�شرورة 

اللتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم 
اإىل احرتام قواعد النظافة وامل�شافة 
اجل�شدية والرتداء الإلزامي للقناع 

الواقي والمتثال لقواعد احلجر ال�شحي.
كما ت�شدد اأي�شا على اأن اللتزام ال�شارم 

من قبل املواطنني بهذه الإجراءات 
الوقائية، اإىل جانب اأخذ احليطة واحلذر، 

هي عوامل مهمة اإىل غاية الق�شاء نهائيا 
ق. وعلى هذا الوباء.



بلدية تاك�ضالنت

حفيظة. ب

ن.م/ �شميحة. ع

رائد. ب

اأوالد  م�ستة  �سكان  ي�ستكي 
حمود ببلدية تاك�سالنت، من 
انعدام  اأبرزها،  نقائ�ص  عدة 
ال�سحي،  ال�سرف  لقنوات  تام 
ال�ستعمال  ي�سطرون  حيث 
التخل�ص  البدايية يف  الطرق 
من قاذوراتهم رغم خطورتها 
على �سحتهم وتاأثريها ال�سلبي 

على البيية.
اإىل  ـــوا  الزال اأنــهــم  وك�سفوا 
يومنا هذا ي�ستعملون املطامري 

بالقرب  الع�سوائية  واحلفر 
ال�ساحلة  االآبــــار  بع�ص  مــن 
عواقبها  تدارك  دون  لل�سرب 
ــة واأنـــهـــا  ــس ــا� ــة خ ــم ــي ــوخ ال
حميط  يف  بــكــرثة  منت�سرة 
حفرة  كــل  فبني  م�ساكنهم، 
كما  ــرى،  خ اأو  حفرة  توجد 
يــعــاين هــــوؤالء الــ�ــســكــان من 
ال�سالح  ــــاء  امل ــر  ــوف ت عـــدم 
اال�ستقالل  فجر  منذ  لل�سرب 
اأ�سال  يف بيوتهم بل ال توجد 

باقي  غــرار  على  مياه  �سبكة 
من  بالرغم  املجاورة  امل�ساتي 
طرح فكرة اجناز خزان مائي 
امل�سمى  منهم  القريب  باملكان 
بن قوق وامكانية ربطه باأحد 
االآبار االرتوازية لكن اأمالهم 
ــت  الزال ومعاناتهم  تبخرت 
البحث  رحــالت  يف  متوا�سلة 
بها  ي�سدون  مــاء  قطرة  عــن 
رمقهم وكاأن هذه امل�ستة التي 
معنية  لي�ست  بها  يقطنون 

بتوفري متطلبات احلياة وغري 
ال�سلطات  اجندة  يف  موجودة 

املحلية التي حتكم رقابهم. 
فــاإن  ال�سكان  ذات  وح�سب 
حت�سني  ـــل  اأج مــن  طلباتهم 
املئات  فاقت  املعي�سي  اإطارهم 
اإىل  تنادي  ملن  حياة  ال  لكن 
مياه  بتوفري  مطالبتهم  جانب 
الفالحية  ملحا�سيلهم  ال�سقي 
ال�ساغل  �سغلهم  باعتبارها 
بعد  امل�سم�ص  اأ�سجار  خا�سة 
وم�سها  كــثــريا  تــ�ــســررت  اأن 
املاء  انــعــدام  ب�سبب  اجلفاف 
رغم ا�ستخدامهم المكانياتهم 
على  ــاظ  ــف احل يف  اخلــا�ــســة 
ــار حيث  ــج ــس اأ� مــاتــبــقــى مــن 
ال�سهاريج  ب�سراء  يقومون 
ق�سد  بــاهــ�ــســة  بـــاأثـــمـــان 
ا�ستعمالها يف اطار ال�سقي من 
جهة ومن جهة ثانية لل�سرب 
�سلة  ذات  اأخـــــرى  ــــــور  واأم
واملالب�ص،  االأبـــدان  بنظافة 
تدخل  ينا�سدون  فهم  لذلك 
من  �سخ�سيا  ــة  ــوالي ال وايل 
ملعاناتهم  حلول  اإيجاد  اأجــل 
ومتكينهم من تراخي�ص حلفر 
اآبار النقاذ ماميكن انقاءه من 

اأ�سجار.

ال�شروب، منذ قرابة  اأزمة العط�ش وغياب املاء  ببلدية مروانة، من  ي�شتكي، �شكان �شيدي 
املحلية  ال�شلطات  ب�شاأنها  نا�شدوا  التي  الأزمة  هذه  مع  ملعاناتهم  اأ�شاروا  حيث  �شهرين، 

والولئية للتدخل ورفع الغنب عنهم.

ـــــص،  وتــعــد عــا�ــســمــة االأورا�
اأكــرب الــواليــات ت�سررا  ثــاين 
للفريو�ص  الثالثة  املوجة  من 
العا�سمة،  ـــر  ـــزائ اجل بــعــد 
 103 اأمـــ�ـــص  �ــســجــلــت  حــيــث 
ح�سب  جديدة،  اإ�سابة  حالة 
فيما  ال�سحة،  وزارة  ـــام  اأرق
ذلك  قبل  �سجلت  قــد  كــانــت 
وهــي  جـــديـــدة،  ــة  ــال ح  93
مدى  تعك�ص  الــتــي  االأرقـــــام 
اأ�سبح  الــذي  الو�سع  خطورة 
ظل  يف  خا�سة  مقلقا،  بالفعل 

ا�ستمرار الرتاخي واال�ستهتار 
حتذيرات  رغـــم   بالفريو�ص 
الذين  واملخت�سني  االأطــبــاء 
دعوا يف اأكرث من مرة ب�سرورة 
كحل  التلقيح  اإىل  ــذهــاب  ال
زحف  وقــف  ــل  اأج مــن  وحيد 
الــفــريو�ــص الـــذي يــبــدوا اأنــه 
انت�سر ب�سمت خالل االأ�سابيع 
املا�سية يف ظل اخلرق الفا�سح 
الوقائية  االإجراءات  ملختلف 

وانت�سار التجمعات.
ك�سفت  ــت  وق يف  ــك  ذل يــاأتــي 

باملوؤ�س�سة  اإ�ست�سفائية  م�سادر 
االإ�ست�سفائية  الــعــمــومــيــة 
عــدد  اأن  "�ساناتوريوم"، 
املــ�ــســابــني بــفــريو�ــص كــورونــا 
ــون الــعــالج  ــق ــل ــت ــــذيــــن ي وال
باملوؤ�س�سة، بلغ اإىل حد كتابة 
حالة   120 االأ�ــســطــر،  هــذه 
ت�سبع  يعني  مــا  وهــو  مــوؤكــدة 
امل�سابة  باحلاالت  امل�ست�سفى 
 137 على  يحتوي  الذي  وهو 
غري  عــدد  وهــو  فقط  �سرير 
الكبري  التوافد  ظــل  يف  كــاف 

للمر�سى، هذا ووقفت االأورا�ص 
ا�ستطالعية  جولة  يف  نيوز 
تراخي  على  باتنة  مبدينة 
ــري و�ـــســـط املـــواطـــنـــني يف  ــب ك
تطبيق االإجراءات الوقائبة، 
اأو  واملقاهي  باملحالت  �سواء 
على م�ستوى ال�سارع الرئي�سي، 
اتخاذ  ي�ستدعي  الذي  االأمــر 
من  م�ستعجلة  ـــــــراءات  اإج
والتي  الو�سية  اجلهات  قبل 
اأرواح  حــمــايــة  ــاأنــهــا  �ــس مـــن 

الكثريين.

بـ103 حالة جديدة ح�شبما ك�شفت عنه وزارة ال�شحة وهي اأعلى  �شجلت اأم�ش، ولية باتنـة، ح�شيلة قيا�شية يف عدد الإ�شابات اليومية بفريو�ش كورونا 
ح�شيلة يومية ت�شهدها الولية منذ بداية اجلائحة.

الوالية �ضجلت اأكرب ح�ضيلة يومية منذ بداية اجلائحة بـ103 حالــة

املوجة الثالثة لكورونا ت�ضرب بقوة يف باتنـة

�ضكان اأولد حمود يطالبون بتح�ضني
 ظروفهم املعي�ضية
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ب"االأورا�ص  ات�سالهم  ويف  ال�سكان 
اأ�ستكوا االإق�ساء والتهمي�ص  نيوز"، 
الزمن،  الذي طالهم منذ عقود من 
نــاهــيــك عــن حــجــم املــعــانــاة التي 
ال  حيث  الــعــائــالت،  فيها  تتخبط 
بدائية  بــطــرائــق  ــزود  ــت ت تـــزال 
و�ساقة اأتعبتهم ونغ�ست يومياتهم، 
م�ستوى  انخفا�ص  ظل  يف  ذلك  كل 
التي كانت متون  االإرتوازية  االآبار 
على  احل�سول  اأ�سبح  حيث  ال�سكان 
ب�سع قطرات املياه اأمرًا �سعب املنال 

خا�سة يف هذه االأيام احلارة.
منح  عــدم  اأي�سا  ا�ستكوا  ال�سكان 
االإرتوازية  االآبار  حفر  تراخي�ص 

القدمية،  ن�سبت  اأن  بعد  خا�سة 
الإنعا�ص الن�ساط الفالحي وتزويد 
لق�ساء  الــ�ــســروب  باملياه  ال�سكان 
منا�سدتهم  فــ�ــســال  حــاجــيــاتــهــم، 
لل�سلطات الوالئية ومديرية الري 
واملوارد املائية الوقوف على الواقع 
وحتول  املعقول  تعدى  ايل  املــزري 
ملاأ�ساة تالزم املواطن، و�سددوا على 
التنموية  للحركة  �سمهم  �سرورة 
االإ�ستفادة  خــالل  مــن  وان�سافهم 
والتهيئة  التنموية  امل�ساريع  من 
على  الــقــ�ــســاء  بغية  الــعــمــرانــيــة 
التخلف التنموي احلا�سل يف اإقليم 

م�ستتهم.

�سكان  اأ�سبوعني،  من  اأكرث  منذ  يعاين 
م�ستة العرعور ببلدية جرمة بباتنة، 
ما  ال�سروب،  باملاء  التزود  انقطاع  من 
املادة  هذه  توفري  من  ذلك  اأمر  حرمهم 

احليوية يف عز ال�سيف.
امل�سخة  تعطل  اأن  املواطنون،  ــاد  واأف
خانقة،  عط�ص  اأزمــة  حدوث  يف  �ساهم 
اال�ستياء  مــن  مــوجــة  بــدورهــا  خلفت 
املت�سررين منهم، ال�سيما  لدى  والتذمر 
ــاع درجــة  ــف ارت واأن ذلـــك تــزامــن مــع 
احلرارة، وكرثة الطلب على هذه املادة 
�سرورية  مــن  االأكــــرث  اال�ستهالكية 
باأن  واأ�ــســافــوا  اليومية،  حياتهم  يف 
حرمانهم من املياه دفع االأغلبية منهم 
اإىل اإقتناء مياه ال�سهاريج، على الرغم 
الــتــي لي�ست يف  اأ�ــســعــارهــا  ــاع  ــف اإرت مــن 

متناول املواطن الب�سيط، الذي اأ�سحى 
�سغله ال�ساغل الدخول يف رحلة �ساقة 
بحثا عن قطرة ماء ب�ستى الطرق، رغم 

ما يكلفهم اأمر ذلك ماديا.
مائي  مــورد  وجــود  اأن  املعنيون  ــد  واأك
تفاديا  ملحًا،  ومطلبًا  �ــســروري،  جــد 
طالت  التي  اجلفاف  اأزمــة  ال�ستمرار 

مدتها يف االآونة االأخرية.
هــذا وطــالــب املــواطــنــون مــن اجلهات 
املعنية العمل على توفري املياه باملنطقة، 
اإ�سافة  اأ�سا�سية،  حاجة  ذلك  باعتبار 
على  الق�ساء  باإمكانه  ذلــك  كــون  اإىل 
باتت  واأنــهــا  �سيما  االأزمـــة،  هــذه  عمر 
وحترمهم  اليومية،  حياتهم  تنغ�ص 
�سروريات  باأهم  اال�ستفادة  من  اي�سا 

العي�ص الكرمي.

رغم ارتفاع اال�ضتهالك يف ف�ضل ال�ضيف

بلدية جرمة

اأزمة �ضح املياه ل تفارق 
�ضكان �ضيدي مبروانة

مواطنون يف رحلة بحث �ضاقة
 عن املياه مب�ضتة العرعور

ح�شام الدين. ق



نوارة. ب

نيني  واد  بلدية  م�ساتي  �سكان  ينتظر 
املتعلقة  امل�ساريع  ا�ستالم  بدائرة فكريينة، 
ب�سيانة امل�سالك الريفية لفك العزلة عنها، 
وذلك �سمن م�ساريع التنمية البلدية التي 
امل�سنفة  امل�ساتي  من  عدد  منها  ا�ستفادت 

�سمن برامج التكفل مبناطق "الظل".
على  االنــتــهــاء  على  ــغــال  االأ�ــس وتــقــرتب 
الريفي  امل�سلك  �سيانة  م�سروع  م�ستوى 
على  الكحلة"  "الرمايدية  مل�ستة  ــوؤدي  امل
ا�ستالم م�سروع  3 كلم، فيما يتوقع  م�سافة 
بالطريق  الرابط  البلدي  الطريق  �سيانة 
"متري�سو" ال�سطر  ب�ستة   02 رقم  الوطني 
ال�سطر  اأ�سغال  من  االنتهاء  بعد  الــثــاين، 
الزفت  من  الثانية  الطبقة  و�سع  االأول، 
وو�سعه  كلم،   7.5  - كلم   3.8 م�سافة  على 

اأكــدتــه  مــا  حــيــز اخلــدمــة قــريــبــا ح�سب 
وا�ستفادت  امل�سروع،  امل�سوؤولة علن  املقاولة 
عدد من م�ساتي بلدية واد نيني من م�سروع 
فتح امل�سالك الريفية على م�سافة )900م 
للم�سالك  االعتبار  اإعــادة  وكــذا  -3كلم(، 
نارو"  "مدرق  م�ستة  م�ستوى  على  الريفية 
 4.5  - كلم   3.9  ( م�سافة  على  ال�سفلي 

كلم(.
باملقابل، ال تزال عدد من امل�ساتي ببلدية 
برامج  اأي  مــن  بعد  ت�ستفد  مل  نيني  واد 
خا�سة بفتح امل�سالك الريفية وفك العزلة، 
رغم ت�سنيفها �سمن املناطق االأاكرث عزلة 
بالبلدية، اأين يتوقع برجمتها قريبا �سمن 
الربنامج التنموي للبلديات ح�سب ما اأكده 

املجل�ص البلدي بواد نيني.

التعليم  قطاع  من  اأ�ساتذة  نا�سد 
الــعــايل بــجــامــعــة عــبــا�ــص لــغــرور 
الو�سية  اجلهات  خن�سلة،  بوالية 
توزيع  على  بــاالإ�ــســراف  واملكلفة 
اخلا�سة  وظيفي  �سكن   50 ح�سة 
العملية  هذه  يف  لالإ�سراع  بالقطاع 
الــقــادم،  اجلــامــعــي  ــول  ــدخ ال قبل 
وذلك بعد اأن انتهت املقاولة املعنية 
من جتهيز هذه ال�سكنات وا�ستكمال 
منذ  بها  اخلا�سة  العمليات  كافة 
قرابة �سنتني لتظل هياكل بال روح 
ب�سكل  لها  االأ�ساتذة  حاجة  رغــم 

كبري.
امل�سادر  بع�ص  وح�سب  ال�سكنات 
املقربة قد انتهت عمليات جتهيزها 
اأدراج  ملفها ال يزال حبي�ص  اأن  اإال 
االإدارة املعنية الأ�سباب جمهولة يف 
ب�سكل  فيها  والبت  توزيعها  انتظار 
منها  لها  امل�ستحقني  ومتكني  نهائي 
خا�سة  عنهم  ــعــبء  ال وتخفيف 
بعد  من  يعانون  الذين  االأ�ساتذة 
التنقل  عناء  ويتكبدون  امل�سافات 

الأداء وظائفهم.

ا�ستلمت والية خن�سلة، ح�ستها الثامنة 
من اللقاح امل�ساد لفريو�ص كورونا كوفيد 
19 واملقدرة بـاأزيد من 10 اٱالف جرعة 
تغطية  بهدف  وذلك  ال�سيني  اللقاح  من 
بعملية  اخلــا�ــص  الــربنــامــج  وا�ستكمال 
بعد  خــا�ــســة  الــفــريو�ــص  �ــســد  التلقيح 
طرف  مــن  على  متزايد  طلب  ت�سجيل 

االدارات واملوؤ�س�سات التابعة للدولة.
ال�سحة  مديرية  م�سالح  ك�سفت  وقــد 

عن عن تلقيح حوايل 5% من ال�سكان ما 
باللقاح  مواطن  االف   10 حوايل  يعادل 
ت�ستفيد  والذي  كورونا  لفريو�ص  امل�ساد 
منه الوالية ب�سكل منتظم، اأين ا�ستفادة 
والية خن�سلة منذ بداية عملية التلقيح 
حوايل 25 الف جرعة لقاح من خمتلف 
طرف  من  اقتناوؤها  مت  التي  اللقاحات 

الدولة
ويف ذات ال�سياق اطلقت مديرية ال�سحة 

وال�سكان لوالية خن�سلة اليوم اخلمي�ص 
مب�ستخدمي  ــة  خــا�ــس تــلــقــيــح  حــمــلــة 
واأعوان  وم�ستخدمي  املحلية  اجلماعات 
بقاعة  وذلــــك  الــعــمــومــيــة  االدارات 
الوالئي  ال�سعبي  باملجل�ص  االإجتماعات 
اإ�ستمر  كما  الوالية،  وايل  من  وباإ�سراف 
خا�سة  بلدية   21 عرب  التلقيح  حملة 
عدد  يف  حم�سو�ص  ارتفاع  ت�سجيل  بعد 

اال�سابات بفريو�ص كورونا كوفيد 19.

قــايــ�ــص بوالية  بــلــديــة  �ــســكــان  نــا�ــســد 
ب�سرورة  املحلية  ال�سلطات  خن�سلة،  
التدخل العاجل والنظر يف م�ساريع تهيئة 
اأول  خمتلف احلدائق على غرار حديقة 
القدمية  املدينة  تتو�سط  التي  نوفمرب 
بقاي�ص وتعترب رمزا تاريخيا مبا حتتويه 
من معامل ترمز ملا�سيها العريق وقد طالها 
وتعر�ست  طويلة  �سنني  منذ  االإهــمــال 

للنهب من طرف بع�ص االأ�سخا�ص.
م�سروع  باحلديقة  فرتة  منذ  �سجل  وقد 
مل�سة  الإ�سافة  حماولة  تهيئتها  الإعــادة 
ــدة عــلــى مــرفــق عــمــومــي يــجــاوره  ــدي ج
االأ�سغال  اأن  اإال  االإداريــة  املباين  عديد 
عديد  ب�سبب  بطيئة  جد  بوترية  ت�سري 

ن�سبة  بلغت  اأيـــن  ــــة،  االداري العراقيل 
مدينة  �سكان  ويــعــاين   ،%  40 االجنـــاز 
قــايــ�ــص مــن غــيــاب مــنــتــزهــات وحــدائــق 
املتنف�ص  الــزيــتــون  حــي  حديقة  لتبقى 
الوحيد يف املدينة والتي هي اأي�سا تعرف 
اإهماال وما بقي من م�ساحات خ�سراء اأتت 
كل  ويف  �سنوات  ومنذ  اخلر�سانة،  عليه 
مرة تقوم ال�سلطات املحلية ببعث م�ساريع 
�سورة  يف  جـــدوى  دون  لكن  باحلديقة 
تعرب عن هدر للمال العام، فجل امل�ساريع 
للهند�سة  اجلهوية  للموؤ�س�سة  منحت  بها 
الريفية والتي تقا�ست املاليري عن ع�سب 
بعد  اأيــامــا  لال�سفر  لونه  حتــول  طبيعي 
�سقاية  اإىل  يحتاج  الع�سب  الأن  و�سعه 

بعد  لل�سقي  �سبكة  اإن�ساء  ورغــم  يومية 
عدم  لكن  جديد  من  امل�سروع  بعث  اإعــادة 
االأ�سغال  كل  جعل  للمياه  خــزان  وجــود 
االإن�ساء  عمليات  اأن  كما  �سدى،  تذهب 
بدورة املياه والتي ا�ستحدثت قد توقفت 
االماكن  بع�ص  ويف  طــويــلــة،  ــرتة  ف منذ 
العمومية  ـــــارة  االإن تغيب  بــاحلــديــقــة 
للم�ست�سفى  املقابلة  اجلهة  يف  خا�سة 
بغر�ص  املتطوع  ال�سباب  بع�ص  قام  والتي 
اأ�سجار وتزيني حميطها يف عمل ت�سامني، 
وقد ا�ستهلكت احلديقة منذ �سنة 2008 
اأن ت�سفي امل�ساريع  اأمواال طائلة من دون 
لرقابة  تام  غياب  يف  �سيئا  ر�سدت  التي 

ال�سلطات املحلية.

منطقة  ــان  ــك ــس � مـــعـــانـــاة  ــل  ــس ــوا� ــت ت
لدائرة  اإقليميا  التابعة  "احلري�ص" 
املزرية  الو�سعية  ب�سبب  فكرون،  عني 
اأدنى  وانعدام  املجمع،  بها  يتواجد  التي 
املنطقة،  م�ستوى  على  التنمية  م�ساريع 
والذي اأ�سحى بغري البعيد عن املجمعات 
اله�سة، ب�سبب العزلة التي يتخبط فيها 

�سكان احلي.
هـــذا وقـــد ا�ــســتــكــى املـــواطـــنـــون، من 
التهمي�ص والعزلة ب�سبب غياب امل�ساريع 
الظروف  بتح�سني  اخلا�سة  التنموية 
الذي  املجمع  داخل  للمقيمني  املعي�سية 
من  ن�سيبهم  يــنــتــظــرون  �ــســكــانــه  ظــل 
الوعود  بعد  االجتماعية  ال�سكنات 
املتكررة للم�سوؤولني بدائرة عني فكرون، 
ب�سرورة تدخل  �سكان احلي  فيما طالب 

واإعـــادة  فــكــرون  بعني  البلدي  املجل�ص 
القريبة  امل�سالك  مــن  لــعــدد  االعــتــبــار 
عنها  العزلة  لفك  احلري�ص  منطقة  من 
ــاورة،  ــج امل املــ�ــســاتــي  مبختلف  وربــطــهــا 
امل�ساتي  بــني  التنقل  عميلة  لت�سهيل 

والبلديات القريبة منها.
املجل�ص البلدي بعني فكرون، اأكد اأن احلي 
جمملها  تخ�ص  عديدة  نقائ�ص  من  يعاين 
بجميع  وربطه  للحي،  احل�سرية  التنمية 
ال�سبكات احليوية واإعادة قنوات ال�سرف 
احلي  ا�ــســتــفــادة  ينتظر  ـــن  اأي الــ�ــســحــي، 
التنمية  برنامج  �سمن  مالية  اإعانة  من 
يف  االنطالق  ليتم   ،2021 ل�سنة  للبلدية 
االإجراءات القانونية للم�سروع، باالإ�سافة 
داخل  للمقيمني  ال�سكنية  العقود  لت�سوية 

املجمع. بن �شتول.�صبن �شتول.�ص

خن�شلة

ــاز  ــه اجل ــى  ــل ع االأول  ـــوؤول  ـــس ـــ� امل
التحقيقات  اأن  ـــد  اأك الــتــنــفــيــذي، 
االأمــنــيــة مــتــوا�ــســلــة لــلــبــحــث عن 
نفى  فيما  احلــرائــق،  يف  املت�سببني 
ــب يف هــذه احلــرائــق،  تـــورط اأجــان
منذ  امليدان  يف  كان  اأنــه  اإىل  واأ�سار 
بداية هذه احلرائق ومن ي�سكك يف 
ذلك فهدفه زرع الفتنة، واأرجع وايل 
الوالية �سعوبة التحكم يف احلرائق 
غرار  على  املناخية  الــظــروف  اإىل 
اإ�سافة  الكبرية،  واحلــرارة  الرياح 
التي  الغابية  امل�سالك  �سعوبة  اإىل 
تكاد تنعدم، واأكد على و�سع برنامج 
ا�ستعجايل من خالل اإعداد بطاقية 
غابية  مــ�ــســالــك  الإجنـــــاز  تــقــنــيــة 
اال�ستعجايل  للتدخل  املياه  ومناقب 
و�سع  وكــــذا  ـــق،  ـــرائ احل ــة  ــال ح يف 
برنامج خا�ص بعملية تطهري للغابات 
الذي �سينطلق بعد التاأكد من اإطفاء 
الك�سافة  مب�ساركة  نهائيا  احلرائق 
خمتلف  وكــذا  اجلمعيات  وخمتلف 

الغابة  اإعـــمـــار  وعــمــلــيــة  املــ�ــســالــح 
�ستكون يف الفرتة الالزمة للت�سجري، 
قرار  اتخاذ  مت  اأنــه  اإىل  اأ�ــســار  كما 
غابات  يف  ا�سهر  ملدة  التجول  حظر 
الغابات  حــمــايــة  بــهــدف  خن�سلة 

عن  كا�سفا  الع�سابات،  خمتلف  من 
الفرتة  يف  خن�سلة  واليــة  ت�سجيل 
املمتدة بني 2010 و2020 اأزيد من 
حريق   35 مبعدل  اأي  حريق،   342

�سنويا.

فيما ينتظر �ضكان برج الت�ضاور الرتحيل 

ت�ضكيل جلنة الإعداد القائمة االأولية 

بعد ك�ضر قناة اجلر من مقاولة خا�ضة

مازالت معاناة العديد من العائالت مع 
اأزمة ال�سكن متوا�سلة بوالية �سطيف، 
اإىل  العائالت  من  العديد  جلاأت  حيث 
على  تتوفر  ال  م�ستودعات  يف  االإقامة 
اأدنى �سروط احلياة الكرمية من اأجل 
االإقامة يف هذه امل�ستودعات اإىل غاية 
هو  كما  الئقة،  �سكنات  على  احل�سول 
احلال يف حي 300 م�سكن ببلدية عني 
والية  مــن  الغربية  اجلهة  يف  اأرنـــات 

�سطيف.
ال�سكن  توزيع  عمليات  توقف  واأمــام 
وتقلي�سها خالل ال�سنوات االأخرية فاإن 
بع�ص العائالت يف هذا احلي جلاأت اإىل 
امل�ستودعات كحل موؤقت، وتقول اإحدى 
امل�ستودع  هذا  يف  تقيم  اأنها  ال�سيدات 
اأبنائها الأن  16 �سنة كاملة رفقة  منذ 
ظروفها املادية جعلتها غري قادرة على 
ا�ستكت  كما  الكراء،  م�ساريف  توفري 

و�سعيتها  النظر يف  املتحدثة من عدم 
يف  ممثلة  املعنية  ال�سلطات  طرف  من 
التي  ال�سكاوي  البلدية والدائرة رغم 
الفرتة  طيلة  ال�سياق  هذا  يف  قدمتها 

الفارطة.
مازالت  �سطيف  الوالية  عا�سمة  ويف 
املعاناة متوا�سلة بالن�سبة للمق�سيني من 
الرتحيل يف حي "برج الت�ساور" الذي مت 
ع�سرات  وتلقت  �سابق،  وقت  يف  تهدميه 
ــالت وعـــــودا بــالــرتحــيــل خــالل  ــائ ــع ال
االجتماعي،  لل�سكن  القادمة  احل�سة 
حلد  مكانها  تراوح  تبقى  االأمور  اأن  غري 
العائالت  لهذه  كبرية  معاناة  و�سط  االأن 
التي وجدت نف�سها بني ع�سية و�سحاها 
من  تبقى  مــا  اأمـــال  لتبقى  ـــاأوى،  م دون 
اإدراج  على  معلقة  املــهــدم  احلــي  �سكان 
لل�سكن  القادمة  القائمة  �سمن  اأ�سمائهم 

االجتماعي.

يرتقب �سكان بلدية عمو�سة يف اجلهة 
االإفراج  �سطيف  والية  من  ال�سمالية 
عن قوائم امل�ستفيدين من ح�سة 100 
التي  احل�سة  وهــي  اجتماعي،  م�سكن 
االجتماعي  ال�سكن  طالبو  ينتظرها 
�سنوات  مــنــذ  ــن اجلــمــر  م اأحـــر  عــلــى 
اأزمــة  مــع  الكبرية  ملعاناتهم  بالنظر 
للمواطنني  بالن�سبة  خا�سة  ال�سكن 
مالية  مببالغ  الــكــراء  على  املجربين 

متفاوتة.
ومع بداية ال�سنة اجلارية مت االإفراج 
ح�سة  مــن  امل�ستفيدين  قــائــمــة  عــن 
العمومي  �سيغة  من  �سكن   90 تناهز 
االإيجاري، وهي العملية التي اأعقبتها 
احتجاجات وا�سعة من طرف املق�سيني 
بع�ص  لوجود  بالنظر  االإ�ستفادة  من 
اإعداد  يف  قولهم  حد  على  التجاوزات 
اأ�سحاب  حــرمــان  خــالل  مــن  القائمة 
اال�ستفادة،  من  امللفات  يف  االأقدمية 

املمنوحة  احل�س�ص  اأن  ال�سكان  ويرى 
للغاية  �سئيلة  تعترب  البلدية  لهذه 
لبلديات  منحه  يتم  مــا  مــع  مــقــارنــة 

جماورة.
ومـــن جــانــبــهــا فــــاإن مــ�ــســالــح دائـــرة 
عمو�سة قامت موؤخرا بت�سكل جلنة من 
القائمة  واإعــداد  امللفات  درا�سة  اأجل 
االأولية للم�ستفيدين من هذه احل�سة، 
القائمة  عــن  ــــراج  االإف يتم  اأن  على 
مبا�سرة بعد انتهاء اللجنة من عملها، 
واملالحظ هو تعايل االأ�سوات مبا�سرة 
بعد الك�سف عن اللجنة املعنية بتوزيع 
التي  التحفظات  ظل  يف  وهذا  ال�سكن، 
رفعها بع�ص املواطنني بخ�سو�ص وجود 
هذه  ع�سوية  �سمن  االأطـــراف  بع�ص 
طالبي  خمــاوف  ــار  اأث ما  وهــو  اللجنة 
جتاوزات  ح�سول  اإمكانية  من  ال�سكن 
املعنية باال�ستفادة  القائمة  اإعداد  يف 

من هذه احل�سة.

عني  بلدية  اأحياء  من  العديد  تعاين 
والية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  وملــان 
منذ  ــادة  ح عط�ص  اأزمـــة  مــن  �سطيف 
التزود  انقطاع  ب�سبب  اأيام وهذا  عدة 
عدة  عــن  لل�سرب  ال�ساحلة  بــاملــيــاه 
الذي  �سر�سورة  حي  غرار  على  اأحياء 
وح�سب  كــبــري،  �سكاين  تــعــداد  ي�سم 
ناجمة  احلالية  االأزمــة  فــاإن  ال�سكان 
منذ  اجلر  قنوات  اأحد  يف  ت�سرب  عن 
الو�سعية  هــذه  وت�سببت  اأيـــام،  عــدة 
مبياه  التزود  اإىل  املواطنني  جلوء  يف 
ال�سهاريج اخلا�سة مقابل مبالغ مالية 
و�سفها ال�سكان باخليالية نظرا لكرثة 

الطلب على هذه ال�سهاريج.
اجلزائرية  ــدة  وح م�سالح  واأكـــدت 
اأن  باالإعالم  املكلف  طريق  عن  للمياه 
�سبب الت�سرب راجع اإىل اأحد املقاوالت 

التي ت�سببت يف ك�سر القناة ورغم هذا 
اإ�سالح  مبا�سرة  مت  ال�سكوى  تلقي  بعد 
اأن  املفرو�ص  من  كان  والــذي  الت�سرب 
يقع على عاتق املقاولة، ولكن لتفادي 
طرف  مــن  اإ�ــســالحــه  مت  تــذبــذب  اأي 
اأن  علما  للمياه،  اجلزائرية  م�سالح 
تتم  �سر�سورة  �سكان  متوين  عملية 
وهو  املعتمد  التوزيع  برنامج  ح�سب 

مرة كل ثالث اأيام.
وملان  عني  بلدية  م�سالح  جانبها  ومن 
اإعــادة  يف  قريبا  الــ�ــســروع  على  اأكـــدت 
لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  �سبكة  تاأهيل 
مت  حيث  �سر�سورة،  منطقة  اأحياء  يف 
لهذه  معترب  مـــايل  غـــالف  تخ�سي�ص 
العملية، على اأن يتم ال�سروع يف االأ�سغال 
ــراءات  االإج من  االإنتهاء  بعد  مبا�سرة 

االإدارية املطلوبة.

 قامت امل�سالح البيطرية مبديرية 
امل�سالح الفالحية بوالية خن�سلة 

بتحديد 12 نقطة لعملية بيع 
اال�ساحي، واأكدت يف ذات ال�سياق على 

اتخاذ اجراءات مراقبة لالأ�ساحي 
بهذه الف�ساءات اخلا�سة، اأين مت 
توفري خمتلف االإمكانيات املادية 

والب�سرية الإجناح هذه العملية حيث 
مت تخ�سي�ص طبيب بيطري يف كل 
نقطة بيع وفرق بيطرية ملراقبة 

املا�سية، كما ك�سفت ذات امل�سالح عن 
توفر 4 مذابح خا�سة ليقوم املواطنني 

بنحر اال�ساحي مذبح بعا�سمة 
الوالية ومذبح ببلدية قاي�ص ومذبح 

ببلدية اوالد ر�سا�ص ومذبح ببلدية 
املحمل متوفرة على خمتلف الظروف 

املالئمة وكذا توفر فرق بيطرية 
ملراقبة ا�ساحي املواطنني، كما اكدت 

على ت�سخري فرق مراقبة للمداومة 
خالل ايام العبد عرب كامل بلديات 

الوالية.

ح�ضيلة "كارثية" للحرائق الغابية يف خن�ضلة

مطالب بتهيئة حدائق مدينة قاي�س 

تاأخر كبري يف الور�ضات ال�ضكنية
 باأم البواقي!

الغمو�س يلف 
ملف �ضكنات 

اجلامعة بخن�ضلة

خن�ضلة ت�ضتفيد من 10 اآلف
 جرعة من لقاح كورونا

�ضكان احلري�س يطالبون 
بفك العزلة عنهم

عائالت تقطن يف امل�ضتودعات 
منذ �ضنوات ب�ضطيف

طالبو ال�ضكن يرتقبون توزيع 
ح�ضة 100 م�ضكن يف عمو�ضة 

اأزمة عط�س حادة يف اأحياء عني وملان 

نقطة   12
لبيع الأ�ضاحي 

بخن�ضلة

حمليات
اإتالف 7 اآالف هكتار من الغابات و41 م�ضتثمرة فالحية و22 هكتار من االأ�ضجار املثمرة

بعد اأن طالها االإهمال والتخريب

فيما مت تخ�ضي�ص 4 مذابح

�ضكنية وحدة   150 الإجناز  �ضنة   15

احل�ضة تعد الثامنة من نوعهارغم جاهزيتها للتوزيع

عني فكرون

�شطيـــف

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

اأم البواقي
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ك�سف وايل والية خن�سلة، علي بوزيدي، خالل ندوة �سحفية حول ح�سيلة احلرائق الغابية التي �سهدتها غابات طامزة و�سلية وبوحمامة 
ويابو�س وامتدت اإىل احلامة وقاي�س، عن اإتالف 7 اٱالف هكتار من امل�ساحات الغابية و41 م�ستثمرة فالحية و22 هكتار من االأ�سجار املثمرة 

و12 هكتار من �سبكات التقطري و16 قنطارا من القمح ال�سلب، اإ�سافة اإىل اإتالف 19 خلية نحل و350 حزمة تنب.



التونة احلمراء:

اأكد متعاملون اقت�ساديون عموميون وخوا�س، يوم الثالثاء، على توفر فر�س واعدة باجلزائر لت�سدير التكنولوجيا وال�سناعة الكهربائية 
اجلزائرية لدول غرب اإفريقيا.

ك�سفت حمافظة الطاقات املتجددة والفاعلية الطاقوية يف بيان لها عن ت�سجيل ارتفاع تاريخي يف 
ا�ستهالك الكهرباء بحيث جتاوز الأول مرة عتبة 16 جيغاوات، داعية اإىل عقلنة اال�ستهالك الكهربائي.

اخلا�ص  املوؤ�شر  فــاإن  البيان  ن�ص  وح�شب 
بالقوة الق�شوى املطلوبة لل�شبكة املرتابطة 
تاريخيا  اإرتفاعا  الثلثاء  يوم  �شجل  قد 
 16.065 بــقــدر  الكهرباء  ا�شتهلك  يف 
والن�شف  الثانية  ال�شاعة  على  جيعاوات 

زوال.
الرتــفــاع  ــذا  ه اأن  املحافظة  واأو�ــشــحــت 
على  املطلوبة  الق�شوى  القوة  يف  املتزايد 
 2020 املا�شية  ال�شنة  با�شتثناء  ال�شبكة 

يف  انخفا�شا  وا�ــشــح  ب�شكل  عــرفــت  الــتــي 
الطلب  ارتفاع  يواكب  اأنه  يبدو  الن�شاط، 
علقة  لها  التي  التربيد  حاجات  لتلبية 

بدرجات احلرارة املرتفعة.
تقريبا  ميثل  الإرتفاع  هذا  اأن  اأبرزت  كما 
بحوايل  يقدر  الذي  ال�شنوي  املعدل  �شعف 
8.5 جيجاوات كما يو�شحه منحنى ال�شحن 
اإىل  داعــيــة  �شهر،  �شتة  قبل  ــان  ك الـــذي 

العقلنة املتزايدة ل�شتهلك الكهرباء.

اتفقت الإمارات العربية املتحدة مع منظمة 
اأم�ص  ــــك(  لــلــبــرتول )اأوب املــ�ــشــدرة  الـــدول 
الأربعاء على زيادة م�شتوى الإنتاج الأ�شا�شي 

لأبوظبي اإىل 3.65 مليون برميل يوميا.
اأوبك  وقامت الإمارات بت�شوية اخللف مع 
القيا�شي  املوؤ�شر  زيــادة  على  اتفقتا  حيث 
حيث ت�شع الإمارات العربية املتحدة معيارا 
''بلومربغ''  لوكالة  ووفًقا  للإنتاج،  جديدا 
اجلديدة  القاعدة  تطبيق  �شيتم  الإخبارية 
ماي  مــن  بــدايــة  الإمــــارات  بــدولــة  اخلا�شة 

.2022
ــــوزراء جمموعة  ل ـــر اجــتــمــاع   و�ــشــهــد اآخ

اجلـــاري،  جويلية   5 يف  املنعقد  ''اأوبـــــك'' 
خلفا بني الإمارات وال�شعودية على متديد 
مقرتح لقيود الإنتاج  لثمانية اأ�شهر اإ�شافية، 
التو�شل  دون  الجتماع  اإلغاء  يف  ت�شبب  ما 

لتفاق.
ون�شرت وزارة الطاقة الإماراتية بيانا جاء 
يف  الوزارية  اللجنة  طرحت  ''للأ�شف  فيه: 
الإنتاج  زيادة  وهو  واحدا  خيارا  ''اأوبــك+'' 
اإىل  احلالية  التفاقية  بتمديد  امل�شروط 
عادلة  غري  اتفاقية  وهي  دي�شمرب2022، 
للإمارات من ناحية نقطة الأ�شا�ص املرجعية 

حل�ش�ص الإنتاج''.

النفط  اأ�شعار  الربعاء،  اأم�ص  يوم  تراجعت 
تراجع  خمــاوف  ــاأة  وط حتت  طفيف  ب�شكل 
عن  الناجمة  ال�شغوط  عــودة  بعد  الطلب، 
املتحور  وانت�شار  ــا،  ــورون ك فــريو�ــص  تف�شي 

الهندي ''دلتا''.
خلل  بــاملــائــة   3 بن�شبة  تــراجــعــت  حيث 
�شنوي،  اأ�شا�ص  على   ،2021 الأول  الن�شف 
ما يعني احتمالية ا�شتمرار هبوط الطلب يف 

الن�شف الثاين اجلاري.
القيا�ص  خلــام  الآجــلــة  العقود  وتراجعت 
بن�شبة  �شبتمرب،  ت�شليم  برنت  مزيج  العاملي 
للربميل.  دولرا   76.41 اإىل  باملائة   0.1
خلام  الآجــلــة  العقود  اأ�شعار  تراجعت  كما 

بن�شبة  اأوت  ت�شليم  الو�شيط  تك�شا�ص  غرب 
للربميل. دولرا   75.10 اإىل  باملائة   0.2

التعاملت  يف  الــنــفــط  ــعــار  اأ�ــش وجتــاهــلــت 
اأولية  اأمريكية  بيانات  اأم�ص،  ال�شباحية 
البلد  يف  اخلــام  خمزونات  تراجع  اأظهرت 
مبقدار 4.1 مليني برميل يف الأ�شبوع املنتهي 

بتاريخ 9 جويلية اجلاري.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، اأن يرتفع 
الطلب على النفط بواقع 5.4 مليني برميل 
مليون   96.9 حــدود  اإىل   2021 يف  يوميا 
يف  يوميا  برميل  مليني   3 وبنحو  برميل، 
برميل  مليون   100 متو�شط  اإىل   2022

يوميا.

ــص  ــ� ــي ـــقـــي قـــــــرار رئ ل
اجلـــمـــهـــوريـــة الــ�ــشــيــد 
ـــد تـــبـــون  ـــجـــي عـــبـــدامل
مع  احلدود  فتح  باإعادة 
ترحيب  النيجر  ــة  دول
الإقت�شاديني  املتعاملني 
معتربين  واخلـــــــرباء، 

القرار خطوة نحو تعزيز 
تواجد اجلزائر يف ال�شوق الأفريقية.

عبدالقادر  الإقت�شادي  اخلبري  وح�شب 
اجلزائر  �شيمكن  القرار  هذا  فاإن  بري�ص، 
النيجر  مع  التجارية  علقاتها  متتني  من 
ومتكني املتعاملني الأقت�شاديني من دخول 
ال�شوق  اإىل  النيجرية بقوة ومنها  ال�شوق 

تعد  التي  الأفريقية 
�شوقا واعدة.

اأمــــا اأ�ـــشـــتـــاذ الــعــلــوم 
م�شباح  الــ�ــشــيــا�ــشــيــة، 
اأن  فــــــريى  مــــنــــا�ــــص، 
مع  الأمــنــي  التن�شيق 
اإطار  يف  ياأتي  النيجر 
ل�شبط  اجلــزائــر  جهود 
حيث  اجلنوبية  حدودنا  يف  الأمــن  اإيقاع 
كبريا  ن�شاطا  ال�شاحل  منطقة  ت�شهد 
املنظمة.  واجلرمية  امل�شلحة  للجماعات 
العايل  التن�شيق  اأن  املوؤكد  من  م�شيفا: 
امل�شتوى بني اجلزائر والنيجر �شتكون له 

نتائج مثمرة.

وقال الرئي�ص املدير العام للمجمع ال�شناعي 
لدى  كوبيبي،  ب�شري  اجلزائرية"،  "الكابلت 
اجلــزائــري- امل�شغر  الأعــمــال  لقاء  افتتاح 

مب�شتغامن،  الثلثاء  يوم  املنظم  ال�شنيغايل، 
اأن "للجزائر اإمكانات كبرية يف جمالت اإنتاج 
خربة  ولها  والت�شيري،  والهند�شة  الكهرباء 
�شواء لدى القطاع الوطني العمومي واخلا�ص، 
ت�شديرها  عــلــى  قـــــادرة  ــركــة(  ــش �  120(
القت�شادية  للمجموعة  ل�شيما  لإفريقيا، 

لدول غرب اإفريقيا "�شيدايو".
التي  املنطقة  هذه  اأن  كوبيبي  ال�شيد  وقال 
5 مليني كلم مربع )390  تتجاوز م�شاحتها 
التغطية  بــهــا  تــتــجــاوز  ل  نــ�ــشــمــة(،  مــلــيــون 
بالطاقة الكهربائية 40 باملائة، وهي بحاجة 
لتلبية  اجلــزائــريــة  الــ�ــشــركــات  اإىل  ــيــوم  ال
"ال�شنغال �شتكون  اأن  اإىل  احتياجاتها، م�شريا 
القريبة  املنطقة  هــذه  اإىل  اجلزائر  بوابة 

اإلينا جغرافيا واجتماعيا".
ومن جهته، قال الرئي�ص املدير العام ل�شركة 
�شيانة التجهيزات ال�شناعية )فرع �شونلغاز(، 
حممد �شيخاوي، اأن جممع �شونلغاز الذي ميتلك 
اجلزائر،  يف  الكهرباء  جمال  يف  رائدة  خربة 
باإمكانه اليوم اأن ينقل هذه اخلربة ال�شناعية 
ويف ال�شتغلل وال�شيانة بالتعاون مع القطاع 

الوطني اخلا�ص اإىل ال�شوق الإفريقية.
"النظرة  اأن  �ــشــيــخــاوي  الــ�ــشــيــد  واأ�ـــشـــاف 
مفهوم  تتجاوز  املنطقة  لــهــذه  اجلــزائــريــة 

ال�شوق اإىل البحث عن �شركاء يف اإطار التعاون 
الكهربائية  ال�شناعة  لتطوير  الإفــريــقــي 
اجلزائرية  التكنولوجيا  ونقل  عــام،  ب�شكل 
قدرات  وحت�شني  �شبكات  جمــال  يف  الــرائــدة 
البلدان  هذه  يف  بالطاقة  التزويد  واأنظمة 

وال�شتثمار بها".
الإفريقي  الــعــربــي  املــركــز  مــديــر  واأعــــرب 
بوطالبي،  اأمني  اأحممد  والتطوير،  لل�شتثمار 
ي�شاهم  اأن  باإمكانه  لوحده  الطاقة  جمال  اأن 
اإىل دول  2 مليار دولر، ك�شادرات  مبا قيمته 
 4 اإىل  يت�شاعف  اأن  وميكن  اإفريقيا،  غــرب 

مليارات دولر اإىل كامل اإفريقيا.
ال�شراكة  ــة  ــرب جت اإىل  ـــار  اأ�ـــش اأن  ــد  ــع وب

الطاقة  جمـــال  يف  الــلــيــبــيــة  اجلـــزائـــريـــة 
هناك  اأن  بوطالبي  ال�شيد  اأكد  الكهربائية، 
التكنولوجيا  لنقل  الــيــوم  حقيقية  فــر�ــص 
من  نهائيا  والتخل�ص  الإفريقية  الــدول  اإىل 
ال�شترياد يف هذا املجال وبناء قاعدة �شلبة 
تكوين  مقدمتها  ويف  واخلدمات  الت�شنيع  يف 

املورد الب�شري.
�شبل  اإىل  التطرق  اللقاء  هــذا  خــلل  ومت 
تطوير ال�شناعة الكهربائية يف ال�شنغال ودول 
غرب اإفريقيا، وذلك بح�شور ال�شفري ال�شنغال 
معر�ص  وتنظيم  ديــاي،  �شريني  باجلزائر، 
وحدات  خمتلف  وزيــارة  الوطنية  للمنتجات 

املجمع ال�شناعي الكابلت اجلزائرية.

�شرعت ال�شفن اجلزائرية امل�شاركة يف حملة 
اجلارية  لل�شنة  احلية  احلمراء  التونة  �شيد 
بعدما  الوطن  اأر�ــص  اإىل  العودة  يف   2021
بكاملها،  اجلزائر  ح�شة  ا�شطياد  يف  جنحت 
بيان  الأربــعــاء  اأم�ص  يــوم  به  ــاد  اأف ما  ح�شب 

لوزارة ال�شيد البحري واملنتجات ال�شيدية.
التونة  �شمك  �شيد  حملة  اأن  البيان  واأو�شح 
يوليو،   10 يف  انتهت  التي  احلية  احلــمــراء 
خ�ش�شتها  التي  احل�شة  جممل  ب�شيد  توجت 
يف  التونة  على  للحفاظ  الــدولــيــة  اللجنة 
واملقدرة  للجزائر  "اإيكات"  الأطل�شي  املحيط 

بـ 1650 طن.
العام والتي  لهذا  ال�شيد  انطلقت حملة  وقد 
21 �شفينة حاملة للعلم الوطني،  �شارك فيها 
26 مايو املا�شي، وكان من املقرر اأن تنتهي  يف 

يوم 1 يوليو.
غري اأن الظروف املناخية التي عرفتها منطقة 
ما  الدولية  املياه  يف  تنح�شر  والتي  ال�شيد، 
متديد  اىل  اأدت  ومالطا،  وايطاليا  تون�ص  بني 
فرتة ال�شيد بع�شرة اأيام اإ�شافية بعد موافقة 
اللجنة الدولية "اإيكات" وهو ما �شمح لل�شفن 

اجلزائرية ب�شيد كل ح�شتها.
واأ�شار البيان اإىل اأنه ككل �شنة، جرى تن�شيق 

من  كــل  مــع  الــتــونــة  �شيد  حملة  حتــ�ــشــريات 
وتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
الدفاع  ووزارة  اخلارجية  ووزارة  الإقليم، 
ال�شفن  خروج  عملية  لت�شهيل  وهذا  الوطني، 

من املوانئ وامللحة يف املياه الإقليمية.
وقد �شرعت �شفن ال�شيد يف رحلة العودة اىل 
لنف�ص  وفقا  عادية،  ظــروف  يف  الوطن  اأر�ــص 
اأن تنظيم حملة �شيد  اإىل  امل�شدر الذي لفت 
التونة احلمراء لهذه ال�شنة مت للمرة الثانية 
يتميز  خا�ص  �شحي  ظــرف  يف  الــتــوايل  على 

بانت�شار فريو�ص كورونا.
العمل  تن�شيق  ال�شحي  الظرف  هذا  وتطلب 
واملنتجات  الــبــحــري  ال�شيد  وزارة  بــني  مــا 
ال�شيدية مع وزارة ال�شحة وال�شكان واإ�شلح 
الإجـــراءات  من  جملة  لتخاذ  امل�شت�شفيات 
ال�شحية قبل انطلق ال�شفن وعودتهم، وذلك 
طاقم  لكل  �شحية  رقــابــة  توفري  خــلل  مــن 
على  للبحارة  �شحي  حجر  وفر�ص  ال�شفينة 
طبية  مراقبة  �شمان  مــع   منازلهم،  م�شتوى 

�شارمة، ح�شب البيان.

ومتو�شطة  �شغرية  موؤ�ش�شات  �شت  ت�شتعد 
تابعة للقطاع اخلا�ص لولوج بور�شة اجلزائر 
م�شاريعها  لتمويل  اأمــوال  ح�شد  بغية  قريبا 
ال�شتثمارية. حيث واأكد رئي�ص جلنة تنظيم 
احلكيم  عبد  ومراقبتها،  البور�شة  عمليات 
الطبعة  اخــتــتــام  حفل  هام�ص  على  ـــراح،  ب
النا�شئة  املوؤ�ش�شات  حتدي  مل�شابقة  الثالثة 
اجلزائرية، اأن 06 موؤ�ش�شات ب�شدد التح�شري 
ــوج بــور�ــشــة اجلـــزائـــر يف اطـــار اإعـــلن  ــول ل
م�شاريعها  بتمويل  �شي�شمح  الوطني  للدخار 

ال�شتثمارية.
ي�شمح  "حني  قائل  ذاته  ال�شياق  يف  واأ�شاف 
اجلائحة،  جتاوز  بعد  �شيما  ل  العام،  ال�شياق 
التي  املعنية  املوؤ�ش�شات  بادخال  نقوم  �شوف 
�شوق  يف  الن�شمام  اجـــراءات  تقريبا  انهت 

البور�شة''.
هذه  طــرف  مــن  املقرتحة  املبالغ  و�شت�شمح 
املوؤ�ش�شات القيام بعمل "بيداغوجي" من خلل 
املوازية.  ال�شوق  مكافحة  يف  الأ�شر  اإ�شراك 
وح�شب رئي�ص جلنة تنظيم عمليات البور�شة 

املوؤ�ش�شات  ولـــوج  "اإجراء  فـــاإن  ومراقبتها 
تاخرا  عرف  اجلزائر  بور�شة  يف  اجلزائرية 
م�شيفا  اجلائحة"،  تداعيات  ب�شبب  كبريا 
جمة  �شعوبات  واجهت  التي  "ال�شركات  اأن 
اجتماعات  عقد  من  منعتها  ون�شف  �شنة  منذ 
التي  ال�شحية  الجـــراءات  ب�شبب  ونـــدوات 
اأمله  اأعرب براح عن  ال�شلطات''. كما  اأقرتها 
"حت�شن الو�شع ال�شحي مع �شبتمرب القادم  يف 

لإعادة اإطلق امل�شاريع''.
املالية  خمرب  ــلق  اإط عن  باملنا�شبة  واأعلن 
اخلدمة  حيز  �شيدخل  الـــذي  لب"  "فني 

"خلق  بغية  املقبلة وهذا  الأيام  ر�شميا خلل 
اإىل  م�شريا  املعرفة"،  لإقت�شاد  منا�شب  مناخ 
جلنة  "م�شرع" ا�شتحدثته  بـ  يتعلق  الأمر  ان 
وبع�ص  ومراقبتها  البور�شة  عمليات  تنظيم 
حتت  و�شيكون  العمومية،  التاأمني  �شركات 
باإقت�شاد  املكلفة  املنتدبة  الـــوزارة  و�شاية 

املعرفة واملوؤ�ش�شات النا�شئة.
املتعاملني  على  املخرب  هــذا  تو�شيع  و�شيتم 
الإقت�شاديني اخلوا�ص من اجل ا�شتحداث كل 
باملالية،  املتعلقة  والتكنولوجيات  التطبيقات 
املالية  قطاع  ان  موؤكدا  بــراح،  ذكر  ما  ح�شب 
والتي  تطورا  الأكر  "ال�شناعات  من  واحد  و 
امل�شاريع  حاملي  مــع  دائــمــا  عمل  ت�شتوجب 

ال�شباب ''.
البور�شة  عمليات  تنظيم  جلنة  وتعترب 
املوؤ�ش�شات  "حتدي  لربنامج  �شريكا  ومراقبتها 
النا�شئة اجلزائرية" وهي م�شابقة خم�ش�شة 
حيث  اجلــزائــر  يف  املــبــتــكــرة  للمقاولتية 
منذ  مــ�ــشــروع   950 عــن  يــزيــد  مــا  ا�شتقبلت 

انطلقها يف 2018.

اإقت�صاداخلمي�س 04 يولياز 2971/ 15 جويلية  2021 املوافق لـ 05 ذو احلجة 061442
ال�شنغال مهتمة بال�شراكة مع املتعاملني اجلزائريني

اجلزائر ت�شطاد ح�شتها بالكامل

�شـت موؤ�ش�شات �شغرية ومتو�شطة ت�شتعد لدخول البور�شة

رقم قيا�شي تاريخي يف ا�شتهالك الكهرباء

''االأوبك'' تتفق مع االإمارات 
على زيادة االإنتاج

ا�شتقرار اأ�شعار النفط عند عتبة
 76 دوالر للربميل

ترحيب بقرار اإعادة فتح احلدود 
الربية مع النيجر

فر�ص واعدة لت�ضدير ال�ضناعات الكهربائية اجلزائرية لدول غرب اإفريقيا..



اأم�ص  ال�شهيوين،  الحتلل  جي�ص  هدم 
ال�شفة  و�ــشــط  بــدويــا  جتمعا  الأربـــعـــاء، 
اأ�شرة  لـ11  تعود  من�شاآت  ي�شم  الغربية، 
الفل�شطيني،  النا�شط  وقــال  فل�شطينية. 
فار�ص كعابنة، اإن عددا من اآليات اجلي�ص 
اقتحمت  �شاحنات،  ترافقها  الإ�شرائيلي 
جتمع  �شباحًا،  ال�شاد�شة   ال�شاعة  عند 
"القبون" البدوي، قرب قرية املغرّي �شمال 
�شرق رام اهلل، وحا�شرته من كل اجلهات.

واأ�شاف، اأنهم �شرعوا بعملية هدم وا�شعة 
 11 متتلكها  التي  املن�شاآت،  جميع  طالت 
منازل  عن  عبارة  وهي  فل�شطينية،  اأ�شرة 
الأغنام.  وحظائر  واخليام  ال�شفيح  من 
ولفت اإىل اأن اجلي�ص الإ�شرائيلي مل يكتف 
قام مب�شادرتها،  بل  املن�شاآت،  بعملية هدم 
و�شادر  البناء،  الأهـــايل  يــعــاود  ل  حتى 
مياه  و�شهاريج  زراعــيــة  ـــرارات  ج اأيــ�ــشــًا 

وعربات نقل.
من  ــو  ه "القبون"  جتــمــع  اأن  ـــح  واأو�ـــش
ويعي�ص  املنطقة،  يف  املركزية  التجمعات 
 150 يتجاوز  �شكان  بعدد  اأ�شرة،   30 فيه 
البدوية  التجمعات  مــن  وهــو  �شخ�شا، 
املهددة بالإخلء بدعوى البناء يف املناطق 

امل�شنفة "ج".
الأمم  مكتب  اأ�ـــشـــدره  تــقــريــر  وكــ�ــشــف 
الإن�شانية  ــوؤون  ــ�ــش ال لتن�شيق  املــتــحــدة 
)اأوت�شا( يوم 8 يوليو اجلاري، اأن �شلطات 
يقل  ل  ما  هدمت  الإ�شرائيلية،  الحتلل 
منذ  الفل�شطينيون  ميلكها  مبًنى   421 عن 

بداية العام.

الهدم  عمليات  ال�شهيوين  الكيان  ويــربر 
الفل�شطينيني  ولكن  ترخي�ص،  دون  باأنها 
املتحدة  والأمم  الــدولــيــة  واملــوؤ�ــشــ�ــشــات 
توافق  مــا  نـــادرا  اإ�ــشــرائــيــل  اإن  يــقــولــون 
القد�ص  يف  املباين  ترخي�ص  طلبات  على 
التي  "ج"  امل�شنفة  واملــنــاطــق  ال�شرقية 
ت�شكل 60% من م�شاحة ال�شفة الغربية. 
بني   )1995( اأو�شلو  اتفاقية  و�شنفت 
واإ�شرائيل  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 
ثلثة  اإىل  الــغــربــيــة  الــ�ــشــفــة  اأرا�ـــشـــي 
فل�شطينية  ل�شيطرة  تخ�شع  "اأ"  مناطق: 
اأمنية  ل�شيطرة  تخ�شع  "ب"  و  كاملة، 
فل�شطينية،  واإداريــة  ومدنية  اإ�شرائيلية 
واإداريـــة  مدنية  ل�شيطرة  تخ�شع  "ج"  و 
نحو  الأخرية  وت�شكل  اإ�شرائيلية،  واأمنية 

ال�شفة. م�شاحة  من  باملئة   60

بالدرا�شات  املتخ�ش�ص  الباحث  قــال 
اأكرب داريني،  الإيرانية الأمريكية علي 
فر�شة  خ�شرت  املتحدة  الــوليــات  اإن 
ب�شبب  النووي  التفاق  لإنقاذ  ذهبية 
عدم رفع عقوباتها عن اإيران قبل مغادرة 

الرئي�ص الإيراين ح�شن روحاين.
ل  هذا  اإن  بالقول،  داريني  وا�شتدرك 
اأغلق،  قد  الدبلوما�شية  باب  اأن  يعني 
اجلديد  الإيـــــراين  الــرئــيــ�ــص  فـــــاإدارة 
الإدارة  �شتعطي  رئــيــ�ــشــي  ــم  ــي ــراه اإب
العقوبات  لــرفــع  فــر�ــشــة  ــة  ــي ــريك الأم
واإحياء خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة، 
جناح  اإىل  اإمــا  �شيوؤدي  هــذا  اأن  معتربا 
داريني  واأ�شاف  اإخفاقها.  اأو  املفاو�شات 
عن  عقوباتها  وا�شنطن  رفــع  عــدم  اأن 
اإيران يوؤدي اإىل موقف اإيراين مت�شدد، 

موؤكدا على اأن الكرة يف امللعب الأمريكي 
ــاذ التــفــاق  ــق ـــرار بــ�ــشــاأن اإن لتــخــاذ ق

النووي.
ب�شاأن  الدوري  التقرير  ت�شليمه  وغداة 
اإىل  الــنــووي  بـــلده  اتــفــاق  مفاو�شات 
فيينا  مفاو�شات  اأن  وتاأكيده  الربملان 
اإطــار  مــن  تقرتب  التــفــاق  ذلــك  ب�شاأن 
اخلارجية  وزيــر  عــاد  حمتمل،  اتــفــاق 
الإيراين حممد جواد ظريف اإىل اتهام 
�شيا�شة  مبوا�شلة  الأمريكية  الإدارة 
عن  ورثــتــهــا  الــتــي  الق�شوى  ال�شغوط 

�شابقتها.
ــم اخلــارجــيــة  ــش ــا� ــدث ب ــح ــت وكــــان امل
ـــدى  ــ�ــص قـــد اأب ــراي الأمـــريكـــيـــة نــيــد ب
املحادثات  وا�شنطن ل�شتئناف  ا�شتعداد 
برناجمها  ب�شاأن  اإيران  مع  املبا�شرة  غري 

املبعوث  اإن  بــرايــ�ــص  ـــال  وق الـــنـــووي. 
وفريقه  مــايل  ــرت  روب لإيــران  اخلا�ص 
العا�شمة  اإىل  للعودة  ا�شتعداد  على 
اجلولة  لإجــــراء  فيينا،  النم�شاوية 

ال�شابعة من املحادثات.
�شوؤون  يف  الباحثة  قالت  جهتها،  من 
اإن  اأوتــــاواي،  مارينا  الأو�ــشــط  ال�شرق 
اأمريكا  الطرفني،  كــل  اأن  الوا�شح  مــن 
واإيران، لديهما الإرادة للم�شي قدما يف 
تتوقع  طهران  اأن  خ�شو�شا  املفاو�شات، 
تريد  ل  بينما  للعقوبات،  اأ�ــشــرع  رفعا 
اإمكانية  عن  مت�شائلة  ذلــك،  وا�شنطن 
التي  اخلــطــوات  ت�شل�شل  على  التوافق 
بحيث  بها،  القيام  الطرفني  على  يجب 
ترفع وا�شنطن بع�ص العقوبات يف مقابل 

تنازلت اإيرانية. 

منظمة ال�صحة العاملية:

ق.د

ق.د

اإ�ضرائيل تهدم من�ضاآت اأ�ضر فل�ضطينية
 �ضرق رام اهلل 

هل يف�ضي التفاوؤل اإىل اتفاق؟

مل تكتف بالهدم واإمنا �ضادر البيوت واحلظائر وجرارات زراعية 

مفاو�ضات النووي االإيراين.. 

ق.د

"طالبان" تعلن 
ال�ضيطرة على معرب 

حدودي هام مع 
باك�ضتان

�شيطرت حركة "طالبان" التي ت�شّن 
منذ �شهرين هجومًا على عدة جبهات 

�شد القوات الأفغانية، اأم�ص الأربعاء، 
على معرب حدودي هاّم بني اأفغان�شتان 

وباك�شتان يف حمافظة قندهار 
اجلنوبية، على ما قال متحدث با�شمها.

وفيما حتدثت وزارة الداخلية 
الأفغانية عن اأّنها �شّدت هجوم احلركة 

على املعرب، اأكد م�شوؤول يف قوات الأمن 
الباك�شتانية، اأن حركة "طالبان" 
�شيطرت على معرب �شبني بولدوك 

-�شامان، مو�شحًا اأن م�شلحي احلركة 
الأفغاين". العلم  واأنزلوا  علمهم  "رفعوا 

اإىل ذلك، ذكرت م�شادر اأن ثمانية 
اأ�شخا�ص، من بينهم اأربعة �شينيني لقوا 

م�شرعهم، يف انفجار ا�شتهدف حافلة 
ب�شمال باك�شتان الأربعاء. وقال م�شوؤول 

اإداري كبري يف املنطقة لـ"رويرتز": "وقع 
انفجار �شخم يف حافلة تقل مهند�شني 
�شينيني... يف خوز�شتان العليا، وفقد 

ثمانية اأرواحهم". واأ�شاف اأن احلافلة 
كانت تقل حواىل 30 مهند�شًا �شينيًا 

اإىل موقع �شد دا�شو يف خوز�شتان العليا.

احلركة ت�ضّن منذ �ضهرين هجومًا على 
عدة جبهات �ضد القوات االأفغانية 

بايدن  جــو  الأمــريكــي  الرئي�ص  اتــهــم 
على  "هجوم  ــن  ــش ــ� ب اجلـــمـــهـــوريـــني 
تقوي�ص  حمــاولــني  الدميوقراطية" 
عليه  طغت  خطاب  يف  القــــرتاع،  حــق 
الذي  كلمه  واأتــى  احلما�شية.  النربة 
كـــان يــرتقــبــه كــثــريا املـــدافـــعـــون عن 
اإقـــرار  خلفية  عــلــى  املــدنــيــة  احلــقــوق 
على  قيودا  تفر�ص  انتخابية  قوانني 
ي�شيطر  التي  الــوليــات  يف  الت�شويت، 

عليها اجلمهوريون.
واختار بايدن مدينة فيلدلفيا التي راأى 
الأمريكي  والد�شتور  ال�شتقلل  اإعــلن 
الذي  اخلطاب  هذا  لإلقاء  فيها،  النور 
اإمكان  غياب  يف  حما�شية،  بلهجة  ات�شم 
امل�شتوى  على  امل�شاعي  هــذه  معار�شة 
حماية  اإن  بــايــدن  وقـــال  الـــفـــدرايل. 
حقوق القرتاع يف الوليات املتحدة هي 
اأهّم "اختبار لدميوقراطيتنا منذ حرب 

النف�شال" يف القرن التا�شع ع�شر.
اأكر  النتخابات  جعل  �شعار  وحتــت 
الوليات  يف  اجلمهوريون  ي�شعى  اأمــنــًا، 
التي ي�شيطرون عليها اإىل اإقرار قوانني 
توقيت  على  القيود  من  الكثري  تفر�ص 
الــتــ�ــشــويــت والقــــــرتاع عـــرب الــربيــد 
وترتيبات اأخرى. وت�شتهدف هذه القيود 
ت�شويت  ت�شّهل  ترتيبات  غالبيتها  يف 
الذين  الــ�ــشــود،  �شيما  ول  ــات،  ــي ــل الأق
ي�شّوتون يف العادة للدميوقراطيني اأكر 

مما يفعلون للجمهوريني.
العملية  هــذه  ت�شارعت  يناير  ومــنــذ 
فاأقرت 17 ولية 28 ت�شريعا انتخابيا 

فيما  ال�شعيد  هــذا  على  قيودا  يفر�ص 
ُتدر�ص ع�شرات م�شاريع القوانني الأخرى 
�شنرت  "برينان  مركز  قال  ما  على  راهنا 

فور جا�شت�ص".
الت�شويت  اإتـــاحـــة  مــ�ــشــاألــة  وعــــادت 
ال�شيا�شية  احلــيــاة  �شلب  يف  هــي  التي 
الوا�شعة  احلــركــات  مــنــذ  ــة  الأمــريكــي
للمطالبة باحلقوق املدنية يف خم�شينات 
الواجهة  اإىل  املا�شي  القرن  و�شتينات 
ــرية.  الأخ الرئا�شية  النتخابات  منذ 
وي�شتمر الرئي�ص ال�شابق دونالد ترامب 
اإن  اأي دليل،  بالقول ومن دون  وموؤيدوه 
فوز جو بايدن اأتى نتيجة عملية تزوير 

وا�شعة.
يف  الدميوقراطي  الرئي�ص  يرتدد  ومل 
اإنه  بالقول  ي�شتمر  الذي  �شلفه  انتقاد 
"اإنها  بايدن  .واأكــد  النتخابات  يف  فاز 
كذبة كبرية، يف الوليات املتحدة عندما 
ويحرتم  النتيجة  يقبل  ـــرء  امل يــهــزم 
املعركة  جتــرى  حني  ويف  الد�شتور"''. 
على حق القرتاع على امل�شتوى وليات، 

تدور رحاها اأي�شا اأمام املحاكم.
اإحياء  اإىل  الكونغر�ص  بــايــدن  ــا  ودع
انبثق  لت�شريع  الأ�شا�شية"  "ال�شلحية 
املدنية  احلقوق  اأجــل  من  الن�شال  عن 
القرتاع"  حقوق  "قانون  با�شم  يعرف 
1965، والتي تراجعت  ويعود اإىل عام 
العليا  املــحــكــمــة  اجـــتـــهـــادات  بــ�ــشــبــب 
جمل�ص  ــاء  ــش ــ� اأع ويــعــطــل  خــ�ــشــو�ــشــا. 
اأي  الآن  حتى  اجلــمــهــوريــون  ال�شيوخ 

حماولة ت�شريعية بهذا الجتاه.

بايدن يتهم اجلمهوريني بـ"تقوي�س"حق 
القرتاع و�ضن "هجوم على الدميوقراطية"

ق.د

اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية اأن عدد البلدان واالأقاليم، التي تنت�سر فيها �ساللة "دلتا" �سديدة العدوى لفريو�س كورونا امل�ستجد، ارتفع يف الفرتة 
من 6 اإىل 13 يوليو مبقدار �سبعة، وبلغ 111 دولة.

االأ�سبوعية  الوبائية  الن�سرة  وتقول 
"ي�ستمر  الــعــاملــيــة:  الــ�ــســحــة  ملنظمة 
فريو�ص )�سار�ص – كوف -2( يف االنت�سار 
ال�سالالت  اأن  التاأكيد على  والتطور"، مت 
"متغريات  اأنــهــا  على  امل�سنفة  االأربــعــة 
مثرية للقلق" وهي "األفا" و"بيتا" و"جاما" 

و"دلتا"، تظهر "عدوى �سديدة".
باأنه  العاملية  ال�سحة  منظمة  ــادت  واأف
يقل  ال  ما  يف  دلتا  متغري  اكت�ساف  "مت 
111 دولة يف جميع مناطق منظمة  عن 
املا�سيني،  ال�سهرين  يف  العاملية،  ال�سحة 
االأخرى  املتغريات  من  عــدوى  اأكــرث  وهو 
حتى  حتديدها  مت  التي  للقلق  املــثــرية 
من  املتغري  هــذا  اأن  اإىل  م�سرية  االآن"، 
املرجح اأن ي�سبح اخليار املهيمن يف العامل 

يف االأ�سهر املقبلة.
ون�سرت منظمة ال�سحة العاملية بيانات 
يف  التاجي  الفريو�ص  �سالالت  تف�سي  عن 
البيانات  هذه  من  ومنطقة.  دولة   196

يحوم  "دلتا"  املتغري  الفريو�ص  اأن  يت�سح 
فوق معظم اأنحاء الكوكب.

وعلى وجه اخل�سو�ص، مت التعرف عليه، 
باالإ�سافة اإىل الهند، يف رو�سيا وبريطانيا 
واأملانيا واليونان واإ�سبانيا وتركيا وفرن�سا 

واإندوني�سيا وتايالند واليابان واإ�سرائيل 
وجنوب  املتحدة  والــواليــات  والــربازيــل 
ال�سحة  منظمة  تو�سح  ومل  اإفريقيا. 
العاملية يف الن�سرة الوبائية، �سبب دخول 
�ساللة دلتا وال�سالالت االأخرى اإىل بع�ص 

البلدان وغيابها يف بلدان اأخرى.
اأن"  العاملية  ال�سحة  منظمة  ــرت  وذك
ال�سليمني  غــري  التقييم  اأو  التخطيط 
خلطر انتقال العدوى اأثناء االجتماعات 
ــا النــتــ�ــســار  ــس ــر� والــــرحــــالت يــخــلــق ف

الفريو�ص".
العاملية  ال�سحة  منظمة  �ــســددت  كما 
املرتبطة  ال�سحية  "املخاطر  اأن  على 
– 19( ال تزال مرتفعة  مبر�ص )كوفيد 
جدا"، وازدادت االإ�سابات، التي كانت قد 
ال�سهرين  خالل  �سابق  وقت  يف  انخف�ست 
بن�سبة  املا�سي  االأ�سبوع  خالل  املا�سيني، 
10٪، ومت يف �سبعة اأيام اكت�ساف حوايل 3 
ماليني اإ�سابة جديدة يف العامل. وح�سب 
حتى  العاملية  ال�سحة  منظمة  اإح�ساءات 
 187.085.093 حتديد  مت  يوليو،   13
العامل  يف  كورونا  بفريو�ص  اإ�سابة  حالة 
ت�سجيل  مت  كــمــا  الـــوبـــاء،  ــة  ــداي ب مــنــذ 
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حزب  وزعيم  الغنو�سي،  را�سد  التون�سي،  الربملان  رئي�ص  اأ�سيب 
النواب  جمل�ص  رئي�ص  م�ست�سار  وكتب  كورونا.  بفريو�ص  النه�سة 
املكّلف باالت�سال، عرب الفي�سبوك: ''تاأكدت اإ�سابة رئي�ص جمل�ص 
نواب ال�سعب بفريو�ص كورونا. م�سيفا اأن الغنو�سي �سيوا�سل القيام 
باأعماله عن بعد وفقا لالإجراءات اال�ستثنائية، مع اتخاذ كافة 

االحتياطات الوقائية الالزمة واحرتام الربوتوكول ال�سحي''.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن را�سد الغنو�سي يبلُغ من الُعمر 80 عاًما، 
و�سبق واأن اأخذ ُجرعتني من لقاح �سينوفاك ال�سيني، وكانت اآخر 

ُجرعة تلقاها يف 16 اأفريل املا�سي.

املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  باأن  اإخبارية،  تقارير  اأفادت 
يف  ال�سهيوين،  الكيان  يف  لها  �سفارة  االأربعاء،  اأم�ص  افتتحت، 
احتفال ر�سمي ح�سره م�سوؤولون، من �سمنهم الرئي�ص االإ�سرائيلي، 
مبنى  يف  االإماراتية  ال�سفارة  مقر  ويقع  هرت�سوغ.  اإ�سحاق 
الإ�سرائيل  �سفارة  افتتاح  بعد  افتتاحها  وجاء  اأبيب،  تل  بور�سة 
وزير  بح�سور  املا�سي،  ال�سهر  اأبوظبي  االإماراتية  العا�سمة  يف 

اخلارجية االإ�سرائيلي.
اآل خاجة  العربية حممد  الدولة  لدى  االإماراتي  ال�سفري  وقال 
وميكننا  مبتكرتان،  دولتان  واإ�سرائيل  ''االإمارات  احلفل  خالل 
ازدهارا  اأكرث  م�ستقبل  اأجل  من  العمل  يف  االإبداع  هذا  ت�سخري 

وا�ستدامة لبلدينا ومنطقتنا''.

ال�سركة  تورط  ت�ستبعد  ال  اإنها  الفنزويلية  ال�سلطات  قالت 
االأمنية التي ي�ستبه يف وقوفها وراء اغتيال رئي�ص هايتي موؤخرا، 
جوفينيل موي�ص، يف حماولة اغتيال الرئي�ص الفنزويلي نيكو�ص 

مادورو �سنة 2018.
الفنزويلي(،  )الربملان  الوطنية  اجلمعية  جمل�ص  رئي�ص  واأعلن 
خورخي رودريغيز، اأن �سركة االأمن التي ي�ستبه يف اأنها على �سلة 
باالأ�سخا�ص الذين تاآمروا الغتيال رئي�ص هايتي، ميكن اأن تكون 
مادورو  الفنزويلي  الرئي�ص  اغتيال  حماولة  يف  اأي�سا  متورطة 
اإن  الكولومبية  ال�سلطات  قالت  �سابق،  وقت  ويف   .2018 عام  يف 
اإىل  بوغوتا  من  الطريان  تذاكر  �سراء  مت  اأنه  اأثبت  التحقيق 
�سانتودومينغو، ببطاقة ائتمان م�سجلة ل�سركة اأمنية من ميامي 

لـ19 �سخ�سا كولومبيا متورطني يف اغتيال رئي�ص هايتي.

رو�سيا  اأن  الربيطانية  تاميز''  ''ذي  ل�سحيفة  تقرير  ذكر 
وّجهت حتذيرًا اإىل الواليات املتحدة، اإزاء عزم االأخرية اإقامة 
اآ�سيا، بعد االن�سحاب الع�سكري من  قواعد ع�سكرية يف و�سط 
املتحدة،  الواليات  حّذرت  ''رو�سيا  اأن  واأ�سافت،  اأفغان�ستان. 
ال�سوفييتية  اجلمهوريات  يف  قوات  اأي  ن�سر  بعدم  وطالبتها 

ال�سابقة و�سط اآ�سيا، بعد ان�سحاب وا�سنطن من اأفغان�ستان''.
اأ�سار  ريبكوف،  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزير  نائب  وكان 
املنطقة  تلك  يف  اأمريكية  ع�سكرية  قواعد  اإقامة  اأن  اإىل 
من  وا�سنطن  حّذرت  مو�سكو  اإن  وقال  مقبولة،  غري  �ستكون 
اتخاذ مثل هذه االإجراءات، واأبلغت االأمريكيني بذلك ب�سورة 

مبا�سرة و�سريحة''.

�سخ�سًا   60 اإن  االأربعاء،  الأم�ص  العراقية،  ال�سحة  وزارة  قالت 
يف  التعليمي  احل�سني  م�ست�سفى  حريق  جّراء  م�سرعهم،  لقوا 
حمافظة ذي قار، يف ح�سيلة هي االأحدث الأعداد املتوفني. وياأتي 
النهائية  احل�سيلة  ب�ساأن  االأنباء  ت�سارب  بعد  الر�سمي  االإعالن 
ل�سحايا احلريق، الذي اندلع يف م�ست�سفى خم�س�ص لعالج مر�سى 

كورونا.
املدين  الدفاع  اإجراءات  اإمتام  ''بعد  اإنه  بيان  الوزارة يف  وقالت 
�سهداء حادثة  بلغ جمموع  قار،  العديل يف حمافظة ذي  والطب 
�سهيدا   21 و  الهوية  معلوم  �سهيدا   39 احل�سني  االإمام  م�ست�سفى 
االجراءات  اتخاذ  حاليا  ''يتم  اأنه  واأ�سافت  الهوية''.  جمهول 
الالزمة لتحديد هويات اجلثث املجهولة الهوية، و�سيتم االإعالن 

عن ذلك حال اإكمال االإجراءات الطبية الالزمة''.

الإمارات تفتتح �ضفارتها يف تل اأبيب

فنزويال ل ت�ضتبعد وجود عالقة بني اغتيال 
رئي�س هايتي وحماولة اغتيال مادورو 

رو�ضيا حتّذر الوليات املتحدة من 
اإقامة قواعد ع�ضكرية و�ضط اآ�ضيا

العراق.. اإعالن احل�ضيلة الر�ضمية ل�ضحايا 
حريق مب�ضت�ضفى يف ذي قار  

اإ�ضابة رئي�س الربملان التون�ضي 
بكورونا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
 �ضاللة ''دلتا'' من فريو�س كورونا اكت�ضفت يف 111 دولة 
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العودة  يف  ب�سكرة  اإحتــاد  ت�سكيلة  جنحت 
ق�سنطينة  اإىل  تنقلها  من  ثمينة  بنقطة 
بن  ال�سهيد  مبلعب  املحلي  ال�سباب  ملواجهة 
نتيجة  على  املباراة  انتهت  حيث  املالك  عبد 
النتيجة  وهي  �سبكة،  كل  يف  هدف  التعادل 
التي قربت اأكرث ت�سكيلة االإحتاد من �سمان 
البقاء يف الرابطة االأوىل بعد اأن رفع الفريق 
ر�سيده اإىل 37 نقطة يف املرتبة ال11 رفقة 

جمعية عني مليلة.
اأم�ص  اأول  مقابلة  االإحتــاد  ت�سكيلة  وخا�ست 
للغاية بالنظر لغياب املدرب  يف ظروف خا�سة 
الرئي�سي اأيت جودي عن املباراة بعد اأن جاءت 
فحو�سات الك�سف عن فريو�ص كورونا اإيجابية، 
اأيــت جــودي من مرافقة  وهو االأمــر الــذي منع 
الت�سكيلة، يف حني اأن التعداد خا�ص هذه املباراة 
به  قام  الذي  االإحتجاج  ب�سبب  تدريبات  دون 
الالعبون من اأجل املطالبة مب�ستحقاتهم املالية 
الت�سكيلة  اأن  اإال  الظروف  هذه  ورغم  العالقة، 
بنقطة  الــعــودة  مــن  ومتكنت  املــوعــد  يف  كانت 
املباراة، حيث  االأخرية من  اللحظات  ثمينة يف 
متكن الالعب حراري من توقيع هدف التعادل 

بعد اأن كان الفريق متخلفا يف النتيجة.
ال�سبت  هذا  معنية  االإحتاد  ت�سكيلة  و�ستكون 
اأر�سية  على  وهــران  مولودية  فريق  مبواجهة 

ال32  اجلولة  لقاء  يف  بب�سكرة  العالية  ملعب 
غياب  �ستعرف  التي  املباراة  وهي  البطولة،  من 
يف  حمراء  بطاقة  تلقى  الــذي  علوي  احلار�ص 
املدرب  عودة  اأن  علما  ق�سنطينة،  �سباب  لقاء 
مرهونة  الت�سكيلة  على  لالإ�سراف  جودي  اأيت 
اأن  املنتظر  ومــن  ال�سحية،  و�سعيته  بتح�سن 
من  املقابلة  هذه  يف  االإحتــاد  ت�سكيلة  ت�ستفيد 
املباراة  عن  غابت  التي  العنا�سر  بع�ص  عــودة 

ال�سابقة ب�سبب االإ�سابات والعقوبات.

ال�شام تتعرث
 يف بلعبا�ض وت�شعى 
للتدارك من بوابة 

ليا�شما

اأم�ص  ع�سية  مليلة  عني  جمعية  فريق  من 
امل�ست�سيف  يد  على  جديدة  بهزمية  االأول 
اجلولة  حل�ساب  مقابلة  يف  بلعبا�ص  احتاد 
ــن عــمــر بطولة  م ــون  ــالث ــث وال الـــواحـــدة 
الرابطة االأوىل لكرة القدم، وعرف اللقاء 
بداية متكافئة بني الفريقني اإىل اأن متكن 
اأ�ــســحــاب االأر�ــــص مــن خمــادعــة زوارهـــم 
ل�سالح  بــهــدف  انــتــهــت  معاك�سة  بهجمة 

عقارب بلعبا�ص.
مليلة  عــني  جمعية  فــريــق  يــكــون  وبــهــذا 
اأقل  على  بنقطة  العودة  فر�سة  �سيع  قد 
تقدير، كما بقي يقبع يف املركز الثاين ع�سر 
للزحف  �سعيه  ويوا�سل  نقطة   37 بر�سيد 
اأكرث نحو مقدمة الرتتيب وانهاء املو�سم يف 

اح�سن مركز بعيدا عن لغة احل�سابات.
�سي�ستقبل  مليلة  عني  جمعية  اأن  يذكر 
العا�سمة  احتاد  �سيفه  املقبلة  اجلولة  يف 
اجلاري  جويلية  �سهر  من   17 يوم  ع�سية 
وت�سعى ال�سام لتدارك هذا التعرث االخري 

وت�سحيح امل�سار.

العاي�ص. �ص 

اأمري.ج

ثقيلة  هزمية  �سطيف  وفاق  تكبد 
ملواجهة  ـــران  وه اإىل  خرجته  يف 
كاملة  برباعية  وهــران  مولودية 
ال31  اجلولة  لقاء  يف  مقابل  دون 
وهي  االأول،  املــحــرتف  بطولة  مــن 
يف  الــوفــاق  تلقاها  هــزميــة  اأثــقــل 
الثالثة  وهــي  املو�سم،  هــذا  بطولة 
ما  وهو  الديار،  خارج  التوايل  على 
الكوكي  اأ�سبال  ه�سا�سة  على  يوؤكد 

يف االآونة االأخرية.
وبغ�ص النظر عن الهزمية الثقيلة 
ــاإن االأمـــور بــداأت تتعقد اأكــرث يف  ف
�سباب  التحاق  بعد  وهــذا  الرتتيب 
منا�سفة  الرتتيب  بريادة  بلوزداد 
بعد  نقطة   60 بر�سيد  الوفاق  مع 
اأوملبي  اأمام  مقابلته  يف  ال�سباب  فوز 
لل�سباب،  متاأخرة  مباراة  مع  ال�سلف 
وهــــو االأمــــــر الـــــذي يــجــعــل لقب 
بالن�سبة  بال�سياع  مهددا  البطولة 
لت�سكيلة الوفاق قبل 07 جوالت من 
نهاية البطولة ال�سيما مع الرزنامة 
املقابالت  يف  فريق  كل  تنتظر  التي 

القادمة.
اخلطاأ  فاإن  احل�سابات  تعقد  واأمام 

الوفاق  ت�سكيلة  على  ممنوعا  بــات 
�سبيبة  اأمــام  ال�سبت  يوم  مباراة  يف 
اأن  �ساأنه  من  تعرث  اأي  الأن  ال�ساورة 
احل�سول  يف  الفريق  طموح  يبدد 
على لقب البطولة هذا املو�سم، حيث 
يبقى من ال�سروري العودة اإىل �سكة 
االإنت�سارات خا�سة اأن الوفاق يبقى 
متتالية،  لقاءات   03 منذ  فوز  دون 
وعادت نهار االأم�ص ت�سكيلة الوفاق 
اإىل �سطيف حيث ف�سل املدرب منح 

اأن  على  لالعبني  واحــد  يوم  راحــة 
جو  اإىل  اليوم  نهار  الت�سكيلة  تعود 
هذا  ــاراة  ــب مل حت�سبا  التح�سريات 
ال�سبت اأمام �ساحب املرتبة الثالثة 
مبلعب  واملربجمة  ال�ساورة  �سبيبة 

ب�سطيف.  1945 ماي   08
ت�سكيلة  تــعــرف  اأن  املنتظر  ومــن 
الوفاق يف مباراة هذا ال�سبت عودة 
عن  غابت  التي  العنا�سر  من  عــدد 
القائد  �ــســورة  يف  احلــمــراوة  لقاء 

العقوبة  ا�ــســتــنــفــاذ  بــعــد  قــــراوي 
حني  يف  عليه،  م�سلطة  كانت  التي 
ــاب  ــع االأل �ــســانــع  غــيــاب  �سيوا�سل 
االإ�سابة  بداعي  الغياب  جحنيط 
تبقى  بينما  مــنــهــا،  ــعــاين  ي ــي  ــت ال
م�ساركة كل من دغموم، خ�سايرية، 
قرار  على  متوقفة  ومي�سالة  جابو 
اأن  املرجح  من  الذي  الفني  الطاقم 
ي�سع ثقته يف هذه العنا�سر بالنظر 

لقلة اخليارات.
الوفاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
اأن االإدارة ت�سع  �سرار  عبد احلكيم 
تطلب  ولن  الكوكي  املدرب  يف  ثقتها 
التون�سي  التقني  من  تف�سريات  اأي 
اإدارة  وتــرى  الفنية،  خياراته  عن 
الوفاق اأن املدرب الكوكي ال يتحمل 
التي  الثقيلة  الهزمية  م�سوؤولية 
الـــوفـــاق يف وهـــــران، ويف  تــلــقــاهــا 
اأن  الكوكي  نبيل  املدرب  املقابل قال 
مازال  البطولة  لقب  على  احل�سول 
م�سيفا  امل�سجل  التعرث  رغم  ممكنا 
الفارق  ظــل  يف  ممكن  �سيئ  كــل  اأن 
املوجود بني الوفاق و�سباب بلوزداد 

و�سبيبة ال�ساورة.

العيد  �سلغوم  هالل  ت�سكيلة  عادت 
حت�سبا  الــتــحــ�ــســريات  اأجــــواء  اإىل 
اأمـــام م�ستقبل  االأحـــد  هــذا  ملــبــاراة 
الثالثة  اجلــولــة  اإطـــار  يف  �سلي  واد 
املوؤهلة  اأوف"  "البالي  دورة  مــن 
لتحقيق ال�سعود اإىل املحرتف االأول، 
تدريباتها  الهالل  ت�سكيلة  وتوا�سل 
مبعنويات  البي�ساء  ـــدار  ال مبلعب 
املحقق  الــفــوز  بعد  ن�سبيا  مرتفعة 
الطاقم  وحـــاول  االأول،  اللقاء  يف 
عن  الالعبني  اإبعاد  للفريق  الفني 
احل�سابات املعقدة بخ�سو�ص حتقيق 
ال�سعود اإىل الرابطة االأوىل موؤكدا 
لقاء  يف  ــور  االأم ح�سم  �سرورة  على 
خالل  من  �سلي  واد  اأمام  االأحد  هذا 
اإىل  املـــرور  وتــفــادي  الــفــوز  حتقيق 
الطاقم  وكـــان  اجلـــــزاء،  �ــســربــات 
التي  املباراة  متابعة  اأعاد  الفني قد 
وم�ستقبل  االأربعاء  اأمل  بني  جمعت 
واد �سلي من اأجل الوقوف على نقاط 
يوم  مباراة  يف  املناف�ص  و�سعف  قوة 

االأحد.
م�سعود  بن  املدرب  خيارات  واأثــارت 
اأن�سار  حتفظات  االأوىل  املقابلة  يف 
الهالل بخ�سو�ص الت�سكيلة االأ�سا�سية 
منا�سب  يف  ح�سلت  التي  والتغيريات 
لعالونة  غــرار  على  الالعبني  بع�ص 
يف مقابل االإبقاء على بع�ص االأ�سماء 
على  االإحتياط  كر�سي  يف  املتاألقة 
التغيريات  وحتى  بوزغاية،  ــرار  غ
الثاين  الــ�ــســوط  يف  ح�سلت  الــتــي 
تراجع  يف  االأن�سار  ح�سب  ت�سببت 
يف  االأن�سار  وياأمل  الفريق،  م�ستوى 
اأن ينجح الطاقم الفني يف تدارك ما 

خا�سة  الثانية  املباراة  خالل  ح�سل 
م�ستوى  على  متوفرة  اخلــيــارات  اأن 

بنك البدالء. 
م�سعود  بن  اإدري�ص  املــدرب  وك�سف 

اأنه مل يكن را�سيا عن االأداء العام 
يف  الالعبني  طــرف  من  املقدم 

ما  ــاء وهــو  ــع االأرب ــل  اأم لقاء 
فر�سة  الــفــريــق  عــلــى  فـــوت 

الـــوقـــت  يف  الــــفــــوز  ــق  ــي ــق حت
الــر�ــســمــي، حــيــث كـــان املــــردود 

وهذا  املطلوب  امل�ستوى  عن  بعيدا 
ــقــاءات الــ�ــســابــقــة يف  ــل مــقــارنــة بــال
هذا  يف  م�سعود  بن  وقــال  البطولة، 
مــردود  عن  را�سيا  :"ل�ست  ال�سدد 
لقاء  يف  املقدم  وامل�ستوى  الالعبني 
مفخخة  مباراة  كانت  االأربعاء،  اأمل 
املناف�سة، و�سنقوم  وعانينا من نق�ص 
بالتغيريات الالزمة يف لقاء م�ستقبل 
بامل�ستوى  الظهور  اأجل  من  �سلي  واد 
لتحقيق  ــاراة  ــب امل ــذه  ه يف  املطلوب 

الهدف امل�سطر وهو ال�سعود".

تلقى اأهلي الربج هزمية جديدة على ميدانه 
اأمام ال�سيف �سبيبة ال�ساورة على اأر�سية ملعب 
مقابل،  دون  هدف  بنتيجة  بالربج  اأوت   20
اإىل  االأهلي  �سقوط  ر�سمت  التي  الهزمية  وهي 
جوالت   07 قبل  للهواة  الثاين  الق�سم  بطولة 
من نهاية البطولة، حيث جتمد ر�سيد االأهلي 
االأخــرية،  قبل  ما  املرتبة  يف  نقطة   21 عند 
متوقعا  كان  االأهلي  �سقوط  اأن  القول  وميكن 
منها  عــاين  التي  الكثرية  للم�ساكل  بالنظر 
الفريق خا�سة يف مرحلة الذهاب من البطولة 
رغم العودة القوية امل�سجلة يف بداية مرحلة 

العودة.
الت�سكيلة بذلت  اأن  االأهلي عابد  واأكد مدرب 
كل ما يف و�سعها من اأجل موا�سلة التناف�ص على 
يعي�سها  التي  الظروف  اأن  غري  البقاء  حتقيق 
يف  امل�سجلة  الــهــزميــة  بعد  خا�سة  الــفــريــق 
اجلولة ما قبل الفارطة اأمام ن�سر ح�سني داي 
البي�ساء،  للراية  الت�سكيلة  رفع  �سببا يف  كانت 
وح�سب املدرب عابد فاإنه �سيقوم مبنح الفر�سة 
من  املتبقية  املباريات  خالل  ال�سبان  لالعبني 

البطولة من اأجل حت�سريهم للمو�سم القادم. 

االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  فــاإن  اأخــر  جانب  ومن 
التح�سري  يف  بـــدوره  �سرع  حفاف�سة  عي�سى 
القادم من خالل االإت�ساالت اجلارية  للمو�سم 
اأحدهم  اإقــنــاع  ــل  اأج مــن  التقنيني  بع�ص  مــع 
باالإ�سراف على العار�سة الفنية للفريق، ف�سال 

عن رغبة حفاف�سة يف حل م�سكل ديون جلنة 
املنازعات حتى يتمكن الفريق من التعاقد مع 
العبني جدد يف املريكاتو ال�سيفي وهذا يف ظل 
رغبة امل�سريين يف اإحداث تغيريات كبرية على 

التعداد خالل املو�سم القادم. 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب بدري. ع

�شباب قاي�س

ريا�صة

وفاق  مع  ال�سدارة  بلوزداد  �سباب  فريق  �سارك 
الوطنية  البطولة  ترتيب  ريـــادة  يف  �سطيف 
املحرتفة بعد الفوز املحقق على ال�سيف جمعية 
فوق  للمت�سدر  املدوي  ال�سقوط  م�ستغال  ال�سلف 
اجلولة  �سمن  وهــران  مولودية  ميدان  اأر�سية 
"الداربي" العا�سمي  انتهاء  عرفت  والتي  الـ31 
بــني مــولــوديــة اجلــزائــر وجـــاره االحتـــاد دون 

فائز.
قواعده  خــارج  �سطيف  وفــاق  الــرائــد  وانــهــار 
لت�سبح  كاملة،  برباعية  وهــران  مولودية  امام 
يف  فــوز  اأي  دون  الــتــوايل  على  له  مــبــاراة  ثالث 
الوقت الذي و�سع فيه "احلمراوة" حدا الأربعة 
لقاءات بال انت�سار وبهذا يحتل ابناء "احلمري" 
املرتبة الرابعة ب53 نقطة فيما يبقى الوفاق 
يف ال�سدارة بـ60 نقطة و�سبت خ�سارة "الوفاق" 
الذي  بلوزداد  �سباب  ال�سابق  مالحقه  �سالح  يف 
عليه  ليفوز  ال�سلف  الأوملبي  ا�ست�سافته  ا�ستغل 
باعتالء  العا�سمي  للنادي  �سمح  ما  وهو   )1-2(
لكل  نقطة  ب60  الوفاق  مع  منا�سفة  الريادة 

منهما.
احلفاظ  اإىل  ي�سعى  بــات  ال�سباب  ان  ويــبــدو 
االيجابية  النتائج  حتقيق  خالل  من  لقبه  على 
منذ  ينهزم  مل  انه  علما  االأخــرى  تلو  الواحدة 
من  منقو�سا  يبقى  كما  البطولة  يف  مباراة   11
�سي�ستغله  ما  وهو  القبائل  �سبيبة  اأمــام  مقابلة 
بينما  املناف�سة  ترتيب  بقمة  لالنفراد  الفريق 
بـ35  الـ13  "ال�سلفاوة"، الرتبة  يحتل 

نقطة.
�سبيبة  فــريــق  ــاد  ع جهته  مــن 
برج  مــن  ثمني  بفوز  الــ�ــســاورة 
بوعريريج اأمام االأهلي املحلي 
بهدف نظيف وقعه الالعب 
�سمح  ـــا  م ــــو  وه ـــران  ـــم ع
بالبقاء  اجلنوب  الأبناء 
ثنائي  من  مقربة  على 
املــقــدمــة بــاحــتــالل 
ــ�ــســف  ـــق ال ـــري ـــف ال
ـــا  الـــثـــالـــث رافـــع
 57 اإىل  ر�سيده 
وبفارق  نقطة 
خطوات  ثــالث 
املت�سدرين  عن 
فيما تزداد و�سعية 
يف  تاأزما  "الربايجية" 
بـ21  ما قبل االأخري  ال�سف 
عن  خطوة   11 وبــفــارق  نقطة 

اأول الناجني.

بني  املــحــلــي  "الداربي"  انــتــهــى  وبالعا�سمة 
ـــاد اجلــزائــر  مــولــوديــة اجلــزائــر وجــــاره احت
بالتعادل )2-2(، يف مباراة عرفت �سيناريوهني 
املرحلة  جمريات  على  "العميد"  �سيطر  حيث 
االوىل التي انتهت بتقدمه بثنائية وقعها عبد 
"�سو�سطارة"  اأبناء  اأن  غري  احلفيظ  عبد  احلق 
ومتكنوا  املقابلة  مــن  الــثــاين  ــزء  اجل يف  عـــادوا 
زواري  طريق  عن   )2-2( التعادل  تــدارك  من 

وبلقا�سمي
عن  الباحثني  الناديني  يخدم  ال  التعادل  هذا 
يتواجد  حيث  االأوىل  املــراكــز  مــن  االقـــرتاب 
بـ50 نقطة متبوعا  االإحتاد يف ال�سف اخلام�ص 

باملولودية �ساد�سة الرتتيب )49ن(.
الفوز  ق�سنطينة  �سباب  �سيع  اآخــر  جانب  من 
ب�سكرة  احتاد  اجلار  امام  االخرية  اللحظات  يف 
عندما انتهت املواجهة بينهما بالتعادل )1-1( 
 ،)41( عمران  عرب  "ال�سنافر"  تقدم  وبعدما 
ا�ستطاع ابناء "الزيبان" من العودة يف النتيجة 
رغم   )5+90( حــراري  عرب  االخــري  الرمق  يف 
النادي  يرتاجع  اإثرها  وعلى  العددي  النق�ص 
نقطة  بـ47  الثامنة  املرتبة  "الق�سنطيني" اىل 
يف الوقت الذي يتواجد فيه االحتاد يف املرتبة 

الـ11 رافعا ر�سيده اىل 37 نقطة.
ن�سوة  ــارادو  ب نــادي  ا�ستعاد  اخــرى  مباراة  ويف 
 )0-1( تلم�سان  وداد  على  تغلبه  بعد  الفوز 
ح�سيلتهم  برفع  العا�سمة  الأبناء  �سمح  ما  وهو 
على  اخلطر  عن  متاما  مبتعدين  نقطة   41 اىل 
عك�ص الوداد الذي يتواجد يف منطقة ال�سقوط، 
وبفارق  نقطة  ب30  ال17  ال�سف  يف  وحتديدا 

خطوتني عن اول الناجني.
نف�ص النتيجة فاز بها �سريع غليزان على ال�سيف 
اأك�سجني"  "جرعة  مينح  مــا  ــو  وه مــقــرة  جنــم 
الـ14  بالن�سبة لل�سريع الذي ي�سعد اىل ال�سف 
مبجموع 35 نقطة متقدما على النجم املرتاجع 

اىل ال�سف 15 ب34 نقطة.
الذي  الــفــوز  مــن  فبالرغم  الرتتيب  ذيــل  ويف 
ان  اال   ،)0-1( مليلة  عني  جمعية  على  حققه 
احلمراء  املنطقة  يف  يــزال  ما  بلعبا�ص  احتــاد 
نقطة   27 وبر�سيد   18 املــركــز  يف  بــتــواجــده 
 16 ال�سف  مبتعدا بخم�ص خطوات عن �ساحب 

فيما حتتل اجلمعية املركز الـ12 ب37 نقطة.
خ�سارة  �سكيكدة  �سبيبة  فريق  تلقى  جهته  من 
وهي   ،)0-3( املــديــة  اوملــبــي  يــد  على  جــديــدة 
"التيطري"  الأبــنــاء  ت�سمح  الــتــي  النتيجة 
فيما  نقطة  ب48  ال�سابع  ال�سف  اىل  باالرتقاء 
بـ17  البطولة  "رو�سيكادا"  ت�سكيلة  تتذيل 

نقطة.

االإحتاد يقرتب من �شمان البقاء، 
واأيت جودي يغيب ب�شبب كورونا 

املكتب امل�شري املوؤقت يرمي املن�شفة 
ويقدم اال�شتقالة اجلماعية 

ال�شياربي ي�شارك الوفاق يف ال�شدارة.. 
داربي العا�شمة ينتهي بالتعادل وال�شيا�شي 

وب�شكرة يتقا�شمان نقاط املباراة

الوفاق ينهار يف وهران 
والكوكي يوؤكد اأن احلظوظ مازالت قائمة

التح�شريات متوا�شلة يف الدار البي�شاء
 وخيارات بن م�شعود حمل انتقاد 

االأهلي ثاين النازلني اإىل حظرية الق�شم الثاين للهواة 
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عند  قاي�ص  �سباب  فريق  قيادة  توىل  بعدما 
يف  رمادنية  حممود  ال�سرعي  الرئي�ص  رحيل 
امل�سري  املكتب  ،اأعــلــن  املنق�سى  املو�سم  و�سط 
ــدوم تقدمي  ــي املـــوؤقـــت بــقــيــادة الــربــيــعــي ق
اللجوء  عقب  للمكتب  اجلماعية  اال�ستقالة 
املا�سية  ال�ساعات  خالل  العامة  اجلمعة  اإىل 
بعد تالوة التقريرين االأدبي واملايل للمو�سم 
الفارط حتت اأنظار وح�سور ممثل الديجيا�ص 
الوجوه  عديد  وبح�سور  الق�سائي  واملح�سر 
،وبعد  الــنــادي  الألـــوان  واملحبني  الريا�سية 
االأدبـــي  التقريرين  قـــراءة  تــقــدمي  نهاية 
الربيعي  املوؤقت  الرئي�ص  الكلمة  اأخذ  واملايل 
و�سكر  النقاط  عديد  على  ــدث  وحت قــيــدوم 
خالل  الفريق  مع  وقفوا  الذين  رفقائه  كثريا 

مو�سم �سعب واأنقذوه من ال�سقوط احلر.
�سعبة  بفرتة  مر  قاي�ص  �سباب  اأن  وللتذكري 
اإىل االأق�سام  اأن تع�سف بالنادي  جدا وكادت 
يف  للقاي�سية  امل�ستحق  الــفــوز  لــوال  ال�سفلى 
داخل  فكرون  عني  �سباب  اأمــام  اخلتام  جولة 
معر�ص  ،ويف  لهدف  هدفني  وقــع  على  الديار 
اأ�سغال  اأثناء  املتدخلني  ل�سان  على  جــاء  ما 
ب�سعوبة  ــرتف  اع اجلميع  العامة  اجلمعية 

املاأمورية ال �سيما الو�سعية املالية التي تنخر 
يف  املنتخب  الرئي�ص  اأجرب  ما  وهو  الفريق  يف 
بداية املو�سم حممود رمادنية مل يعمر طويال 

واأعلن عن رحيله.
جمريات  نهاية  وبــعــد  اآخـــر  �سعيد  وعــلــى 
تقدمي  عن  متخ�ست  التي  العامة  اجلمعية 
تعيني  مت  املوؤقت  امل�سري  للمكتب  اال�ستقالة 
يت�سيدها  الرت�سيحات  ملفات  جلمع  جلنة 
ح�سام غايل والتي اأوكلت لها مهام جمع ملفات 
املرت�سحني بحيث �ستنطلق عملية جمع امللفات 
نهار اليوم اخلمي�ص و�ست�ستمر املدة اإىل غاية 
ت�سريح  وح�سب  املو�سوع  �سياق  ،ويف  يوما   15
مل  اللحظة  حد  اإىل  اأنه  غايل  ح�سام  ال�سيد 
يت�سل به اأي �سخ�ص ك�سف عن نيته يف الذهاب 
اإىل �سندوق االقرتاع وح�سب ذات املتحدث اأن 
معقدة  اأ�سبحت   " �سياربكا   " فريق  و�سعية 
بيت  على  يخيم  الذي  الغمو�ص  ظل  يف  كثريا 
النادي ورغم هذا يبقى اأالأمل قائما اإىل غاية 
اآخر حلظة قد يظهر �سخ�ص يعلن رفع التحدي 
ليحمل امل�سعل من جديد ملوا�سلة م�سرية فريق 
�سباب قاي�ص الذي يبقى ملك للجميع للوقوف 

معه يف هذه االأوقات احلرجة.

وفاق �شطيف �إحتاد ب�شكرة 

هالل �شلغوم �لعيد

�أهلي �لربج

كمال االأج�شام واحلمل بالقوة 

اأمري.ج

ع�سام. ب

ف�سلت اإدارة دفاع تاجنانت يف ت�سوية م�ستحقات املهاجم املوريتاين ال�سابق للفريق �سوداين بقيمة 

03 ماليري �سنتيم بالعملة الوطنية، وهو االأمر الذي جعل الفريق مهددا بعقوبة خ�سم  مالية تفوق 

"الفيفا" يف ظل نهاية املهلة املمنوحة للفريق من اأجل  النقاط من طرف االإحتادية الدولية لكرة القدم 

التعاقدات  من  باحلرمان  �سابق  وقت  يف  الفريق  عاقبت  "الفيفا" قد  وكانت  املالية،  القيمة  ت�سوية 

لثالث فرتات متتالية، يف حني اأن العقوبة القادمة تتمثل يف خ�سم النقاط من ر�سيد الفريق.

ومازال الغمو�ص يلف م�ستقبل الدفاع بعد ال�سقوط اإىل الق�سم الثالث للهواة، حيث تبقى 

االأمور غام�سة بخ�سو�ص م�ستقبل رئي�ص النادي الطاهر قرعي�ص رغم مطالب االأن�سار 

برحيله من رئا�سة النادي ب�سبب �سقوط النادي، ومل يتم حتديد موعد اجلمعية 

العامة للنادي الهاوي وهذا و�سط حديث عن رغبة قرعي�ص يف موا�سلة ت�سيري 

الفريق خالل املو�سم القادم يف ظل العزوف امل�سجل عن الرت�سح لرئا�سة 

النادي ب�سبب الديون املرتاكمة ومنع الفريق من التعاقدات.

الدفاع مهدد بعقوبة جديدة

 من الفيفا ب�شبب م�شتحقات 

املوريتاين �شوداين 

دفاع تاجنانت 

بدري. ع

جمعية عني مليلة 



العودة  يف  ب�سكرة  اإحتــاد  ت�سكيلة  جنحت 
ق�سنطينة  اإىل  تنقلها  من  ثمينة  بنقطة 
بن  ال�سهيد  مبلعب  املحلي  ال�سباب  ملواجهة 
نتيجة  على  املباراة  انتهت  حيث  املالك  عبد 
النتيجة  وهي  �سبكة،  كل  يف  هدف  التعادل 
التي قربت اأكرث ت�سكيلة االإحتاد من �سمان 
البقاء يف الرابطة االأوىل بعد اأن رفع الفريق 
ر�سيده اإىل 37 نقطة يف املرتبة ال11 رفقة 

جمعية عني مليلة.
اأم�ص  اأول  مقابلة  االإحتــاد  ت�سكيلة  وخا�ست 
للغاية بالنظر لغياب املدرب  يف ظروف خا�سة 
الرئي�سي اأيت جودي عن املباراة بعد اأن جاءت 
فحو�سات الك�سف عن فريو�ص كورونا اإيجابية، 
اأيــت جــودي من مرافقة  وهو االأمــر الــذي منع 
الت�سكيلة، يف حني اأن التعداد خا�ص هذه املباراة 
به  قام  الذي  االإحتجاج  ب�سبب  تدريبات  دون 
الالعبون من اأجل املطالبة مب�ستحقاتهم املالية 
الت�سكيلة  اأن  اإال  الظروف  هذه  ورغم  العالقة، 
بنقطة  الــعــودة  مــن  ومتكنت  املــوعــد  يف  كانت 
املباراة، حيث  االأخرية من  اللحظات  ثمينة يف 
متكن الالعب حراري من توقيع هدف التعادل 

بعد اأن كان الفريق متخلفا يف النتيجة.
ال�سبت  هذا  معنية  االإحتاد  ت�سكيلة  و�ستكون 
اأر�سية  على  وهــران  مولودية  فريق  مبواجهة 

ال32  اجلولة  لقاء  يف  بب�سكرة  العالية  ملعب 
غياب  �ستعرف  التي  املباراة  وهي  البطولة،  من 
يف  حمراء  بطاقة  تلقى  الــذي  علوي  احلار�ص 
املدرب  عودة  اأن  علما  ق�سنطينة،  �سباب  لقاء 
مرهونة  الت�سكيلة  على  لالإ�سراف  جودي  اأيت 
اأن  املنتظر  ومــن  ال�سحية،  و�سعيته  بتح�سن 
من  املقابلة  هذه  يف  االإحتــاد  ت�سكيلة  ت�ستفيد 
املباراة  عن  غابت  التي  العنا�سر  بع�ص  عــودة 

ال�سابقة ب�سبب االإ�سابات والعقوبات.

ال�شام تتعرث
 يف بلعبا�ض وت�شعى 
للتدارك من بوابة 

ليا�شما

اأم�ص  ع�سية  مليلة  عني  جمعية  فريق  من 
امل�ست�سيف  يد  على  جديدة  بهزمية  االأول 
اجلولة  حل�ساب  مقابلة  يف  بلعبا�ص  احتاد 
ــن عــمــر بطولة  م ــون  ــالث ــث وال الـــواحـــدة 
الرابطة االأوىل لكرة القدم، وعرف اللقاء 
بداية متكافئة بني الفريقني اإىل اأن متكن 
اأ�ــســحــاب االأر�ــــص مــن خمــادعــة زوارهـــم 
ل�سالح  بــهــدف  انــتــهــت  معاك�سة  بهجمة 

عقارب بلعبا�ص.
مليلة  عــني  جمعية  فــريــق  يــكــون  وبــهــذا 
اأقل  على  بنقطة  العودة  فر�سة  �سيع  قد 
تقدير، كما بقي يقبع يف املركز الثاين ع�سر 
للزحف  �سعيه  ويوا�سل  نقطة   37 بر�سيد 
اأكرث نحو مقدمة الرتتيب وانهاء املو�سم يف 

اح�سن مركز بعيدا عن لغة احل�سابات.
�سي�ستقبل  مليلة  عني  جمعية  اأن  يذكر 
العا�سمة  احتاد  �سيفه  املقبلة  اجلولة  يف 
اجلاري  جويلية  �سهر  من   17 يوم  ع�سية 
وت�سعى ال�سام لتدارك هذا التعرث االخري 

وت�سحيح امل�سار.

العاي�ص. �ص 

اأمري.ج

ثقيلة  هزمية  �سطيف  وفاق  تكبد 
ملواجهة  ـــران  وه اإىل  خرجته  يف 
كاملة  برباعية  وهــران  مولودية 
ال31  اجلولة  لقاء  يف  مقابل  دون 
وهي  االأول،  املــحــرتف  بطولة  مــن 
يف  الــوفــاق  تلقاها  هــزميــة  اأثــقــل 
الثالثة  وهــي  املو�سم،  هــذا  بطولة 
ما  وهو  الديار،  خارج  التوايل  على 
الكوكي  اأ�سبال  ه�سا�سة  على  يوؤكد 

يف االآونة االأخرية.
وبغ�ص النظر عن الهزمية الثقيلة 
ــاإن االأمـــور بــداأت تتعقد اأكــرث يف  ف
�سباب  التحاق  بعد  وهــذا  الرتتيب 
منا�سفة  الرتتيب  بريادة  بلوزداد 
بعد  نقطة   60 بر�سيد  الوفاق  مع 
اأوملبي  اأمام  مقابلته  يف  ال�سباب  فوز 
لل�سباب،  متاأخرة  مباراة  مع  ال�سلف 
وهــــو االأمــــــر الـــــذي يــجــعــل لقب 
بالن�سبة  بال�سياع  مهددا  البطولة 
لت�سكيلة الوفاق قبل 07 جوالت من 
نهاية البطولة ال�سيما مع الرزنامة 
املقابالت  يف  فريق  كل  تنتظر  التي 

القادمة.
اخلطاأ  فاإن  احل�سابات  تعقد  واأمام 

الوفاق  ت�سكيلة  على  ممنوعا  بــات 
�سبيبة  اأمــام  ال�سبت  يوم  مباراة  يف 
اأن  �ساأنه  من  تعرث  اأي  الأن  ال�ساورة 
احل�سول  يف  الفريق  طموح  يبدد 
على لقب البطولة هذا املو�سم، حيث 
يبقى من ال�سروري العودة اإىل �سكة 
االإنت�سارات خا�سة اأن الوفاق يبقى 
متتالية،  لقاءات   03 منذ  فوز  دون 
وعادت نهار االأم�ص ت�سكيلة الوفاق 
اإىل �سطيف حيث ف�سل املدرب منح 

اأن  على  لالعبني  واحــد  يوم  راحــة 
جو  اإىل  اليوم  نهار  الت�سكيلة  تعود 
هذا  ــاراة  ــب مل حت�سبا  التح�سريات 
ال�سبت اأمام �ساحب املرتبة الثالثة 
مبلعب  واملربجمة  ال�ساورة  �سبيبة 

ب�سطيف.  1945 ماي   08
ت�سكيلة  تــعــرف  اأن  املنتظر  ومــن 
الوفاق يف مباراة هذا ال�سبت عودة 
عن  غابت  التي  العنا�سر  من  عــدد 
القائد  �ــســورة  يف  احلــمــراوة  لقاء 

العقوبة  ا�ــســتــنــفــاذ  بــعــد  قــــراوي 
حني  يف  عليه،  م�سلطة  كانت  التي 
ــاب  ــع االأل �ــســانــع  غــيــاب  �سيوا�سل 
االإ�سابة  بداعي  الغياب  جحنيط 
تبقى  بينما  مــنــهــا،  ــعــاين  ي ــي  ــت ال
م�ساركة كل من دغموم، خ�سايرية، 
قرار  على  متوقفة  ومي�سالة  جابو 
اأن  املرجح  من  الذي  الفني  الطاقم 
ي�سع ثقته يف هذه العنا�سر بالنظر 

لقلة اخليارات.
الوفاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
اأن االإدارة ت�سع  �سرار  عبد احلكيم 
تطلب  ولن  الكوكي  املدرب  يف  ثقتها 
التون�سي  التقني  من  تف�سريات  اأي 
اإدارة  وتــرى  الفنية،  خياراته  عن 
الوفاق اأن املدرب الكوكي ال يتحمل 
التي  الثقيلة  الهزمية  م�سوؤولية 
الـــوفـــاق يف وهـــــران، ويف  تــلــقــاهــا 
اأن  الكوكي  نبيل  املدرب  املقابل قال 
مازال  البطولة  لقب  على  احل�سول 
م�سيفا  امل�سجل  التعرث  رغم  ممكنا 
الفارق  ظــل  يف  ممكن  �سيئ  كــل  اأن 
املوجود بني الوفاق و�سباب بلوزداد 

و�سبيبة ال�ساورة.

العيد  �سلغوم  هالل  ت�سكيلة  عادت 
حت�سبا  الــتــحــ�ــســريات  اأجــــواء  اإىل 
اأمـــام م�ستقبل  االأحـــد  هــذا  ملــبــاراة 
الثالثة  اجلــولــة  اإطـــار  يف  �سلي  واد 
املوؤهلة  اأوف"  "البالي  دورة  مــن 
لتحقيق ال�سعود اإىل املحرتف االأول، 
تدريباتها  الهالل  ت�سكيلة  وتوا�سل 
مبعنويات  البي�ساء  ـــدار  ال مبلعب 
املحقق  الــفــوز  بعد  ن�سبيا  مرتفعة 
الطاقم  وحـــاول  االأول،  اللقاء  يف 
عن  الالعبني  اإبعاد  للفريق  الفني 
احل�سابات املعقدة بخ�سو�ص حتقيق 
ال�سعود اإىل الرابطة االأوىل موؤكدا 
لقاء  يف  ــور  االأم ح�سم  �سرورة  على 
خالل  من  �سلي  واد  اأمام  االأحد  هذا 
اإىل  املـــرور  وتــفــادي  الــفــوز  حتقيق 
الطاقم  وكـــان  اجلـــــزاء،  �ــســربــات 
التي  املباراة  متابعة  اأعاد  الفني قد 
وم�ستقبل  االأربعاء  اأمل  بني  جمعت 
واد �سلي من اأجل الوقوف على نقاط 
يوم  مباراة  يف  املناف�ص  و�سعف  قوة 

االأحد.
م�سعود  بن  املدرب  خيارات  واأثــارت 
اأن�سار  حتفظات  االأوىل  املقابلة  يف 
الهالل بخ�سو�ص الت�سكيلة االأ�سا�سية 
منا�سب  يف  ح�سلت  التي  والتغيريات 
لعالونة  غــرار  على  الالعبني  بع�ص 
يف مقابل االإبقاء على بع�ص االأ�سماء 
على  االإحتياط  كر�سي  يف  املتاألقة 
التغيريات  وحتى  بوزغاية،  ــرار  غ
الثاين  الــ�ــســوط  يف  ح�سلت  الــتــي 
تراجع  يف  االأن�سار  ح�سب  ت�سببت 
يف  االأن�سار  وياأمل  الفريق،  م�ستوى 
اأن ينجح الطاقم الفني يف تدارك ما 

خا�سة  الثانية  املباراة  خالل  ح�سل 
م�ستوى  على  متوفرة  اخلــيــارات  اأن 

بنك البدالء. 
م�سعود  بن  اإدري�ص  املــدرب  وك�سف 

اأنه مل يكن را�سيا عن االأداء العام 
يف  الالعبني  طــرف  من  املقدم 

ما  ــاء وهــو  ــع االأرب ــل  اأم لقاء 
فر�سة  الــفــريــق  عــلــى  فـــوت 

الـــوقـــت  يف  الــــفــــوز  ــق  ــي ــق حت
الــر�ــســمــي، حــيــث كـــان املــــردود 

وهذا  املطلوب  امل�ستوى  عن  بعيدا 
ــقــاءات الــ�ــســابــقــة يف  ــل مــقــارنــة بــال
هذا  يف  م�سعود  بن  وقــال  البطولة، 
مــردود  عن  را�سيا  :"ل�ست  ال�سدد 
لقاء  يف  املقدم  وامل�ستوى  الالعبني 
مفخخة  مباراة  كانت  االأربعاء،  اأمل 
املناف�سة، و�سنقوم  وعانينا من نق�ص 
بالتغيريات الالزمة يف لقاء م�ستقبل 
بامل�ستوى  الظهور  اأجل  من  �سلي  واد 
لتحقيق  ــاراة  ــب امل ــذه  ه يف  املطلوب 

الهدف امل�سطر وهو ال�سعود".

تلقى اأهلي الربج هزمية جديدة على ميدانه 
اأمام ال�سيف �سبيبة ال�ساورة على اأر�سية ملعب 
مقابل،  دون  هدف  بنتيجة  بالربج  اأوت   20
اإىل  االأهلي  �سقوط  ر�سمت  التي  الهزمية  وهي 
جوالت   07 قبل  للهواة  الثاين  الق�سم  بطولة 
من نهاية البطولة، حيث جتمد ر�سيد االأهلي 
االأخــرية،  قبل  ما  املرتبة  يف  نقطة   21 عند 
متوقعا  كان  االأهلي  �سقوط  اأن  القول  وميكن 
منها  عــاين  التي  الكثرية  للم�ساكل  بالنظر 
الفريق خا�سة يف مرحلة الذهاب من البطولة 
رغم العودة القوية امل�سجلة يف بداية مرحلة 

العودة.
الت�سكيلة بذلت  اأن  االأهلي عابد  واأكد مدرب 
كل ما يف و�سعها من اأجل موا�سلة التناف�ص على 
يعي�سها  التي  الظروف  اأن  غري  البقاء  حتقيق 
يف  امل�سجلة  الــهــزميــة  بعد  خا�سة  الــفــريــق 
اجلولة ما قبل الفارطة اأمام ن�سر ح�سني داي 
البي�ساء،  للراية  الت�سكيلة  رفع  �سببا يف  كانت 
وح�سب املدرب عابد فاإنه �سيقوم مبنح الفر�سة 
من  املتبقية  املباريات  خالل  ال�سبان  لالعبني 

البطولة من اأجل حت�سريهم للمو�سم القادم. 

االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  فــاإن  اأخــر  جانب  ومن 
التح�سري  يف  بـــدوره  �سرع  حفاف�سة  عي�سى 
القادم من خالل االإت�ساالت اجلارية  للمو�سم 
اأحدهم  اإقــنــاع  ــل  اأج مــن  التقنيني  بع�ص  مــع 
باالإ�سراف على العار�سة الفنية للفريق، ف�سال 

عن رغبة حفاف�سة يف حل م�سكل ديون جلنة 
املنازعات حتى يتمكن الفريق من التعاقد مع 
العبني جدد يف املريكاتو ال�سيفي وهذا يف ظل 
رغبة امل�سريين يف اإحداث تغيريات كبرية على 

التعداد خالل املو�سم القادم. 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب بدري. ع

�شباب قاي�س

ريا�صة

وفاق  مع  ال�سدارة  بلوزداد  �سباب  فريق  �سارك 
الوطنية  البطولة  ترتيب  ريـــادة  يف  �سطيف 
املحرتفة بعد الفوز املحقق على ال�سيف جمعية 
فوق  للمت�سدر  املدوي  ال�سقوط  م�ستغال  ال�سلف 
اجلولة  �سمن  وهــران  مولودية  ميدان  اأر�سية 
"الداربي" العا�سمي  انتهاء  عرفت  والتي  الـ31 
بــني مــولــوديــة اجلــزائــر وجـــاره االحتـــاد دون 

فائز.
قواعده  خــارج  �سطيف  وفــاق  الــرائــد  وانــهــار 
لت�سبح  كاملة،  برباعية  وهــران  مولودية  امام 
يف  فــوز  اأي  دون  الــتــوايل  على  له  مــبــاراة  ثالث 
الوقت الذي و�سع فيه "احلمراوة" حدا الأربعة 
لقاءات بال انت�سار وبهذا يحتل ابناء "احلمري" 
املرتبة الرابعة ب53 نقطة فيما يبقى الوفاق 
يف ال�سدارة بـ60 نقطة و�سبت خ�سارة "الوفاق" 
الذي  بلوزداد  �سباب  ال�سابق  مالحقه  �سالح  يف 
عليه  ليفوز  ال�سلف  الأوملبي  ا�ست�سافته  ا�ستغل 
باعتالء  العا�سمي  للنادي  �سمح  ما  وهو   )1-2(
لكل  نقطة  ب60  الوفاق  مع  منا�سفة  الريادة 

منهما.
احلفاظ  اإىل  ي�سعى  بــات  ال�سباب  ان  ويــبــدو 
االيجابية  النتائج  حتقيق  خالل  من  لقبه  على 
منذ  ينهزم  مل  انه  علما  االأخــرى  تلو  الواحدة 
من  منقو�سا  يبقى  كما  البطولة  يف  مباراة   11
�سي�ستغله  ما  وهو  القبائل  �سبيبة  اأمــام  مقابلة 
بينما  املناف�سة  ترتيب  بقمة  لالنفراد  الفريق 
بـ35  الـ13  "ال�سلفاوة"، الرتبة  يحتل 

نقطة.
�سبيبة  فــريــق  ــاد  ع جهته  مــن 
برج  مــن  ثمني  بفوز  الــ�ــســاورة 
بوعريريج اأمام االأهلي املحلي 
بهدف نظيف وقعه الالعب 
�سمح  ـــا  م ــــو  وه ـــران  ـــم ع
بالبقاء  اجلنوب  الأبناء 
ثنائي  من  مقربة  على 
املــقــدمــة بــاحــتــالل 
ــ�ــســف  ـــق ال ـــري ـــف ال
ـــا  الـــثـــالـــث رافـــع
 57 اإىل  ر�سيده 
وبفارق  نقطة 
خطوات  ثــالث 
املت�سدرين  عن 
فيما تزداد و�سعية 
يف  تاأزما  "الربايجية" 
بـ21  ما قبل االأخري  ال�سف 
عن  خطوة   11 وبــفــارق  نقطة 

اأول الناجني.

بني  املــحــلــي  "الداربي"  انــتــهــى  وبالعا�سمة 
ـــاد اجلــزائــر  مــولــوديــة اجلــزائــر وجــــاره احت
بالتعادل )2-2(، يف مباراة عرفت �سيناريوهني 
املرحلة  جمريات  على  "العميد"  �سيطر  حيث 
االوىل التي انتهت بتقدمه بثنائية وقعها عبد 
"�سو�سطارة"  اأبناء  اأن  غري  احلفيظ  عبد  احلق 
ومتكنوا  املقابلة  مــن  الــثــاين  ــزء  اجل يف  عـــادوا 
زواري  طريق  عن   )2-2( التعادل  تــدارك  من 

وبلقا�سمي
عن  الباحثني  الناديني  يخدم  ال  التعادل  هذا 
يتواجد  حيث  االأوىل  املــراكــز  مــن  االقـــرتاب 
بـ50 نقطة متبوعا  االإحتاد يف ال�سف اخلام�ص 

باملولودية �ساد�سة الرتتيب )49ن(.
الفوز  ق�سنطينة  �سباب  �سيع  اآخــر  جانب  من 
ب�سكرة  احتاد  اجلار  امام  االخرية  اللحظات  يف 
عندما انتهت املواجهة بينهما بالتعادل )1-1( 
 ،)41( عمران  عرب  "ال�سنافر"  تقدم  وبعدما 
ا�ستطاع ابناء "الزيبان" من العودة يف النتيجة 
رغم   )5+90( حــراري  عرب  االخــري  الرمق  يف 
النادي  يرتاجع  اإثرها  وعلى  العددي  النق�ص 
نقطة  بـ47  الثامنة  املرتبة  "الق�سنطيني" اىل 
يف الوقت الذي يتواجد فيه االحتاد يف املرتبة 

الـ11 رافعا ر�سيده اىل 37 نقطة.
ن�سوة  ــارادو  ب نــادي  ا�ستعاد  اخــرى  مباراة  ويف 
 )0-1( تلم�سان  وداد  على  تغلبه  بعد  الفوز 
ح�سيلتهم  برفع  العا�سمة  الأبناء  �سمح  ما  وهو 
على  اخلطر  عن  متاما  مبتعدين  نقطة   41 اىل 
عك�ص الوداد الذي يتواجد يف منطقة ال�سقوط، 
وبفارق  نقطة  ب30  ال17  ال�سف  يف  وحتديدا 

خطوتني عن اول الناجني.
نف�ص النتيجة فاز بها �سريع غليزان على ال�سيف 
اأك�سجني"  "جرعة  مينح  مــا  ــو  وه مــقــرة  جنــم 
الـ14  بالن�سبة لل�سريع الذي ي�سعد اىل ال�سف 
مبجموع 35 نقطة متقدما على النجم املرتاجع 

اىل ال�سف 15 ب34 نقطة.
الذي  الــفــوز  مــن  فبالرغم  الرتتيب  ذيــل  ويف 
ان  اال   ،)0-1( مليلة  عني  جمعية  على  حققه 
احلمراء  املنطقة  يف  يــزال  ما  بلعبا�ص  احتــاد 
نقطة   27 وبر�سيد   18 املــركــز  يف  بــتــواجــده 
 16 ال�سف  مبتعدا بخم�ص خطوات عن �ساحب 

فيما حتتل اجلمعية املركز الـ12 ب37 نقطة.
خ�سارة  �سكيكدة  �سبيبة  فريق  تلقى  جهته  من 
وهي   ،)0-3( املــديــة  اوملــبــي  يــد  على  جــديــدة 
"التيطري"  الأبــنــاء  ت�سمح  الــتــي  النتيجة 
فيما  نقطة  ب48  ال�سابع  ال�سف  اىل  باالرتقاء 
بـ17  البطولة  "رو�سيكادا"  ت�سكيلة  تتذيل 

نقطة.

االإحتاد يقرتب من �شمان البقاء، 
واأيت جودي يغيب ب�شبب كورونا 

املكتب امل�شري املوؤقت يرمي املن�شفة 
ويقدم اال�شتقالة اجلماعية 

ال�شياربي ي�شارك الوفاق يف ال�شدارة.. 
داربي العا�شمة ينتهي بالتعادل وال�شيا�شي 

وب�شكرة يتقا�شمان نقاط املباراة

الوفاق ينهار يف وهران 
والكوكي يوؤكد اأن احلظوظ مازالت قائمة

التح�شريات متوا�شلة يف الدار البي�شاء
 وخيارات بن م�شعود حمل انتقاد 

االأهلي ثاين النازلني اإىل حظرية الق�شم الثاين للهواة 
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عند  قاي�ص  �سباب  فريق  قيادة  توىل  بعدما 
يف  رمادنية  حممود  ال�سرعي  الرئي�ص  رحيل 
امل�سري  املكتب  ،اأعــلــن  املنق�سى  املو�سم  و�سط 
ــدوم تقدمي  ــي املـــوؤقـــت بــقــيــادة الــربــيــعــي ق
اللجوء  عقب  للمكتب  اجلماعية  اال�ستقالة 
املا�سية  ال�ساعات  خالل  العامة  اجلمعة  اإىل 
بعد تالوة التقريرين االأدبي واملايل للمو�سم 
الفارط حتت اأنظار وح�سور ممثل الديجيا�ص 
الوجوه  عديد  وبح�سور  الق�سائي  واملح�سر 
،وبعد  الــنــادي  الألـــوان  واملحبني  الريا�سية 
االأدبـــي  التقريرين  قـــراءة  تــقــدمي  نهاية 
الربيعي  املوؤقت  الرئي�ص  الكلمة  اأخذ  واملايل 
و�سكر  النقاط  عديد  على  ــدث  وحت قــيــدوم 
خالل  الفريق  مع  وقفوا  الذين  رفقائه  كثريا 

مو�سم �سعب واأنقذوه من ال�سقوط احلر.
�سعبة  بفرتة  مر  قاي�ص  �سباب  اأن  وللتذكري 
اإىل االأق�سام  اأن تع�سف بالنادي  جدا وكادت 
يف  للقاي�سية  امل�ستحق  الــفــوز  لــوال  ال�سفلى 
داخل  فكرون  عني  �سباب  اأمــام  اخلتام  جولة 
معر�ص  ،ويف  لهدف  هدفني  وقــع  على  الديار 
اأ�سغال  اأثناء  املتدخلني  ل�سان  على  جــاء  ما 
ب�سعوبة  ــرتف  اع اجلميع  العامة  اجلمعية 

املاأمورية ال �سيما الو�سعية املالية التي تنخر 
يف  املنتخب  الرئي�ص  اأجرب  ما  وهو  الفريق  يف 
بداية املو�سم حممود رمادنية مل يعمر طويال 

واأعلن عن رحيله.
جمريات  نهاية  وبــعــد  اآخـــر  �سعيد  وعــلــى 
تقدمي  عن  متخ�ست  التي  العامة  اجلمعية 
تعيني  مت  املوؤقت  امل�سري  للمكتب  اال�ستقالة 
يت�سيدها  الرت�سيحات  ملفات  جلمع  جلنة 
ح�سام غايل والتي اأوكلت لها مهام جمع ملفات 
املرت�سحني بحيث �ستنطلق عملية جمع امللفات 
نهار اليوم اخلمي�ص و�ست�ستمر املدة اإىل غاية 
ت�سريح  وح�سب  املو�سوع  �سياق  ،ويف  يوما   15
مل  اللحظة  حد  اإىل  اأنه  غايل  ح�سام  ال�سيد 
يت�سل به اأي �سخ�ص ك�سف عن نيته يف الذهاب 
اإىل �سندوق االقرتاع وح�سب ذات املتحدث اأن 
معقدة  اأ�سبحت   " �سياربكا   " فريق  و�سعية 
بيت  على  يخيم  الذي  الغمو�ص  ظل  يف  كثريا 
النادي ورغم هذا يبقى اأالأمل قائما اإىل غاية 
اآخر حلظة قد يظهر �سخ�ص يعلن رفع التحدي 
ليحمل امل�سعل من جديد ملوا�سلة م�سرية فريق 
�سباب قاي�ص الذي يبقى ملك للجميع للوقوف 

معه يف هذه االأوقات احلرجة.

وفاق �شطيف �إحتاد ب�شكرة 

هالل �شلغوم �لعيد

�أهلي �لربج

كمال االأج�شام واحلمل بالقوة 

اأمري.ج

ع�سام. ب

ف�سلت اإدارة دفاع تاجنانت يف ت�سوية م�ستحقات املهاجم املوريتاين ال�سابق للفريق �سوداين بقيمة 

03 ماليري �سنتيم بالعملة الوطنية، وهو االأمر الذي جعل الفريق مهددا بعقوبة خ�سم  مالية تفوق 

"الفيفا" يف ظل نهاية املهلة املمنوحة للفريق من اأجل  النقاط من طرف االإحتادية الدولية لكرة القدم 

التعاقدات  من  باحلرمان  �سابق  وقت  يف  الفريق  عاقبت  "الفيفا" قد  وكانت  املالية،  القيمة  ت�سوية 

لثالث فرتات متتالية، يف حني اأن العقوبة القادمة تتمثل يف خ�سم النقاط من ر�سيد الفريق.

ومازال الغمو�ص يلف م�ستقبل الدفاع بعد ال�سقوط اإىل الق�سم الثالث للهواة، حيث تبقى 

االأمور غام�سة بخ�سو�ص م�ستقبل رئي�ص النادي الطاهر قرعي�ص رغم مطالب االأن�سار 

برحيله من رئا�سة النادي ب�سبب �سقوط النادي، ومل يتم حتديد موعد اجلمعية 

العامة للنادي الهاوي وهذا و�سط حديث عن رغبة قرعي�ص يف موا�سلة ت�سيري 

الفريق خالل املو�سم القادم يف ظل العزوف امل�سجل عن الرت�سح لرئا�سة 

النادي ب�سبب الديون املرتاكمة ومنع الفريق من التعاقدات.

الدفاع مهدد بعقوبة جديدة

 من الفيفا ب�شبب م�شتحقات 

املوريتاين �شوداين 

دفاع تاجنانت 

بدري. ع

جمعية عني مليلة 



من  م�شرقة  �شور  مع  متاأملة  وقفات  هــذه 
تقدم  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى  حياة 
الن�ص  قــــراءة  املــمــيــز يف  ــرح  ــط ال ــن  م نــوعــا 
الرتبوية  املــعــاين  عند  ــوف  ــوق وال الــنــبــوي، 
املنرية،  امل�شاهد  هــذه  خــلل  مــن  الــهــاديــة 
وربطهم  �شبابنا  تاأهيل  اإعادة  ن�شتطيع  حتى 
النبي  ب�شرية  وخا�شة  الإ�شلمي،  بتاريخنا 
اأنا عر�شنا  حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، ولو 
على  ال�شحيح  بال�شكل  و�شخ�شيته  �شريته 
كل  لوجد  اأطيافها،  ب�شتى  الإ�شلمية  الأمــة 

منهم بغيته وملا ابتغوا عنه بديل.
فالكل يجد بغيته يف �شرية احلبيب امل�شطفى 
�شلى  به  تقلبت  الــذي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
كل  يف  فكان  كلها،  الأحــوال  و�شلم  عليه  اهلل 
الأحوال اأُمنوذجا للعبد الر�شول املطيع لربه، 

الذي يرى من نف�شه قدوة ورحمة للعاملني.

املكتبة الإ�سالمية

كتاب مع امل�ضطفى �ضلى اهلل عليه و�ضلم

اأمرا�ص  من  خطري  مر�ص  الغفلة 
القلوب، خماطرها كثرية، وعواقبها 
اأنــبــيــاءه  لـــذا بــعــث اهلل  وخــيــمــة، 
ور�شله لينذروا النا�ص من هذا الداء 
�شيء  من  عنه  يرتتب  وما  الع�شال 
ــْنــِذَر  ــُت ــال، فــقــال تــعــاىل: {ِل ــم الأع
َغاِفلوَن}  َفُهْم  اآَباوؤُهْم  اأْنِذَر  َما  َقْوًما 

]ي�ص: 6[.
الغفلة طريق اإىل الهلك والدمار؛ 
يكون  م�شريه  عن  الإن�شان  فبغفلة 
ظلُمه وطغيانه، وعقاب اهلل للظاملني 
فرعون  عن  تعاىل  اهلل  قال  �شديد 
ْجَز  الرِّ َعْنُهُم  َك�َشْفَنا  ا  {َفَلمَّ وقومه: 
اإِىَل اأََجٍل ُهْم َباِلُغوُه اإَِذا ُهْم َيْنُكُثوَن 
يِف  َفاأَْغَرْقَناُهْم  ِمْنُهْم  َفاْنَتَقْمَنا   *
َوَكاُنوا  ِباآَياِتَنا  ُبوا  َكذَّ ِباأَنَُّهْم  اْلَيمِّ 
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الغفلة �شبب يف احلرمان واخل�شران؛ 
فمن ا�شتولت الغفلة على قلبه �شل 
كــل خــري، فرتاه  ــاه و�ــشــاع وفقد  وت
يعي�ص يف الدنيا كما تعي�ص الأنعام؛ 
و�شرابه  طعامه  يف  اإل  لــه  ــّم  ه ل 
املبني  اخل�شران  هو  وذلك  و�شهوته، 
َم  َهنَّ قال اهلل تعاىل: {َوَلَقْد َذَراأَْنا جِلَ
نِّ َواْلإِْن�ِص َلُهْم ُقُلوٌب َل  َكِثرًيا ِمَن اجْلِ
ُروَن  ُيْب�شِ َل  اأَْعنُيٌ  َوَلُهْم  ِبَها  َيْفَقُهوَن 
ِبَها َوَلُهْم اآَذاٌن َل َي�ْشَمُعوَن ِبَها اأُوَلِئَك 
ُهُم  وَلــِئــَك  اأُ لُّ  اأَ�شَ ُهــْم  َبــْل  َكــاْلأَْنــَعــاِم 
 ]179 اْلَغاِفُلون}]الأعراف: 
بهذه  النتفاع  من  الغفلة  فمنعتهم 
�شببًا  اهلل  جعلها  الــتــي  ــــوارح  اجل

ــا قــــال اهلل  ــم لــلــهــدايــة، ك
�َشْمًعا  َلُهْم  {َوَجَعْلَنا  تعاىل: 
ْغَنى  اأَ َفَما  َواأَْفِئَدًة  اًرا  َواأَْب�شَ
اُرُهْم  اأَْب�شَ َوَل  �َشْمُعُهْم  َعْنُهْم 
اإِْذ  �َشْيٍء  ِمــْن  اأَْفِئَدُتُهْم  َوَل 
 ِ اهللَّ ِباآَياِت  َيْجَحُدوَن  َكاُنوا 
ــوا ِبِه  ــاُن ــا َك ــْم َم ــِه َوَحــــاَق ِب
َي�ْشَتْهِزُئوَن}]الأحقاف: 

.]26
على  الغفلة  ا�شتولت  مــن 

ول  باآية،  ينتفع  ل  وعقله  قلبه 
يوؤهْل  مل  لأنــه  موعظة؛  فيه  توؤثر 
اهلل،  باآيات  للنتفاع  وُيعّدها  نف�َشه 
ِرُف َعْن اآَياِتَي  كما قال تعاىل: {�َشاأَ�شْ
ِبَغرْيِ  اْلأَْر�ـــصِ  يِف  وَن  ُ َيــَتــَكــربَّ ــِذيــَن  الَّ
ِمُنوا  ُيوؤْ َل  اآَيــٍة  ُكلَّ  َيــَرْوا  َواإِْن  ــقِّ  احْلَ

َيــَرْوا  َواإِْن  ِبَها 
َواإِْن  ِخُذوُه �َشِبيًل  َيتَّ �ْشِد َل  �َشِبيَل الرُّ
ِخُذوُه �َشِبيًل َذِلَك  َيَرْوا �َشِبيَل اْلَغيِّ َيتَّ
َعْنَها  َوَكاُنوا  ِباآَياِتَنا  ُبوا  َكذَّ ِباأَنَُّهْم 

َغاِفِلنَي}. ]الأعراف: 146[.
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لقد كان الر�شول �شلى اهلل عليه 
و�شلم َي�شتغل فر�ص جتمع امل�شلمني؛ 
مبا  ويو�شيهم  دينهم،  يف  ليفقههم 
ينفعهم يف الدنيا والآخرة؛ بل اإن 
جمال�شه �شلى اهلل عليه و�شلَّم كلها 
باهلل،  وتذكري  وترهيب  ترغيب 

كما قال ابن رجب احلنبلي.
وهـــذا مــا اأوجـــب الــوقــوف على 
ــكــم اخلــطــبــة  ــل ــعــ�ــص مـــعـــامل ت ب
التاريخ  يعرف  مل  التي  العظيمة، 
باأف�شح  اأحـــد  ينطق  ومل  مثلها، 
بخطبة  ــهــورة  املــ�ــش ـــي  وه مــنــهــا، 
 - األقاها  التي  الـــوداع(،  ــة  )َحــجَّ
يدي  بني   - وال�شلم  ال�شلة  عليه 
عرفة،  يـــوم  الــكــرام  ال�شحابة 
النحر،  يوم  مبنى  ذكــره  ما  ومنها 
حجها  التي  الوحيدة  حجته  من 
- يف الإ�شلم - يف ال�شنة العا�شرة، 
�شلَّى  اأنه  النا�ص  يف  ن  اأذَّ قد  وكان 
يف  كما   - ــاجٌّ  ح و�شلَّم   عليه  اهلل 
�شحيح م�شلم - فاجتمع بني يديه 
اآمًرا  األًفا،  واأربعني  مائة  من  اأْزَيــد 
منا�شكهم،  عنه  ياأخذوا  اأن  اإياهم 
ِت  "ا�شتن�شِ جلرير:  قــال  اأن  بعد 
من  كان  بل  عليه،  ُمتفق  النا�َص"؛ 
الغفري  اجلــمَّ  هــذا  اأن  الــَكــرامــات 
كان َي�شمع �شوت ر�شول اهلل  �شلَّى 
ات  ــكــربِّ ُم دون  و�ــشــلَّــم  عليه  اهلل 
ما  اإل  ت�شميع،  اأجهزة  ول  �شوت، 
خلف،  بن  اأمية  بن  ربيعة  من  كان 
الذي كان ُيعيد اأقوال النبي  �شلَّى 
النا�ص،  لي�شمع  و�شلَّم  عليه  اهلل 
التيمي  ُمعاذ  قال عبدالرحمن بن 
ر�شوُل  "خطَبنا  عنه:  اهلل  ر�شي 
ونحن  و�شلَّم  عليه  اهلل  �شلَّى  اهلل 
اأ�شماُعنا، حتى كنا  َحْت  َفُفتِّ مبًنى، 
منازلنا،  يف  ونحن  يقول  ما  ن�شمع 
بلغ  حتى  منا�شكهم  يعلمهم  فطفق 

اجلمار".
اخلطبة  هــــذه  تــ�ــشــمــنــت  لــقــد 
الإعلن احلقيقيَّ حلقوق الإن�شان، 
لث  و�شغلت ق�شايا التوحيد نحَو الثُّ
الأخرية  اللم�شات  َوو�شعت  منها، 
الذي  الإ�شلمي،  الدين  رِح  على �شَ
حكم الدنيا و�شغل النا�ص مببادئه، 
اأن�ص  قال  اخلارجية،  باملظاهر  ل 
مــالــك - ر�ــشــي اهلل عــنــه -:  بــن 
و�شلَّم  عليه  اهلل  �شلَّى  النبيُّ  َحــجَّ 
ُت�شاوي  وقطيفة   ، َرثٍّ َرحــٍل  على 
ثم  ت�شاوي،  ل  اأو  دراهـــم،  اأربــعــة 
فيها  رياَء  ل  ة  َحجَّ ))اللهم  قال: 
ابن  �شنن  "�شحيح  �شمعة((؛  ول 

ماجه".
ة الوداع؛ لأنه  يت بَحجَّ واإمنا �ُشمِّ
عهم بهذه  مل َيحج بعدها، فكاأنه ودَّ
مَيكث  مل  حيث  اجلليلة،  الن�شائح 
�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم بعدها �شوى 
الأقـــوال  اأ�شهر  يف  اأ�شهر  ثــلثــة 

اه اهلل. حتى توفَّ
ر�شي اهلل  بن اخلطاب  عن عمر 
له:  قال  اليهود  من  رجًل  اأن  عنه 
كتابكم  يف  اآيٌة  املوؤمنني،  اأمري  "يا 
اليهود  مع�شَر  علينا  لو  تقروؤونها، 
عيًدا،  اليوم  ذلك  لتخذنا  نزلْت، 
ـــْوَم  ـــَي {اْل قـــال:  اآيــــة؟  اأيُّ  قـــال: 
َعَلْيُكْم  ْمُت  مْتَ َواأَ ِديَنُكْم  َلُكْم  اأَْكَمْلُت 
ـــَلَم  ــُم اْلإِ�ـــشْ ــُك ــيــُت َل ِنــْعــَمــِتــي َوَر�ــشِ
قال   ،]3 ِديـــًنـــا}]املـــائـــدة: 
عمر: قد عرفنا ذلك اليوم واملكان 
�شلَّى  النبي  على  فيه  نزلت  الذي 
اهلل عليه و�شلَّم وهو قائم بعرفة 

يوم جمعة"؛ ُمتفق عليه.
وهذا الزمان قد ا�شتدار، واأ�شبح 
ــائــه،  ــن ــا بـــني اأب ــًب ـــلم غــري ـــش الإ�
اخلطبة  هــذه  اإىل  ا�شتمعنا  فهلَّ 
واأنها  �شيما  ل  جديد،  من  البليغة 
ة، اأ�شدق ما تكون على  ة طريَّ َغ�شَّ
قال  املقايي�ص؛  بكلِّ  جمتمعاتنا 
النبي �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: "اأيها 
لكم،  اأبـــنيِّ  مني  ا�شمعوا  النا�ص، 
بعد  األقاكم  ل  لعلِّي  اأدري  ل  فاإين 

عامي هذا، يف َموقفي هذا".

اأيها النا�س:
اإن دمــاءكــم، واأمــواَلــكــم، حــراٌم 
كم، كحرمِة  عليكم اإىل اأن َتلَقْوا ربَّ
يف  ــذا،  ه �شهركم  يف  ــذا،  ه يومكم 
اللهم  بلغُت،  هل  األ  هــذا،  بلدكم 
اأمانة،  عنده  كانت  فمن  فا�شهد، 

ها اإىل من ائتمنه عليها. فليوؤدِّ
واإن  مو�شوع،  اجلاهلية  ربــا  اإن 
العبا�ص  ربا عمي  به  اأبداأ  رًبا  اأول 
بن عبداملطلب، واإن دماء اجلاهلية 
مو�شوعة، واإن اأول دم اأبداأ به دم 
واإن  ــارث،  احل بن  ربيعة  بن  عامر 
 - اأعمالها  َيعني   - اجلاهلية  ماآثر 
دانة وال�شقاية،  مو�شوعة، غرَي ال�شِّ
والَعْمد َقَوٌد – َيعني: القتل العمد 
ُقِتَل  ما  الَعمد  و�ِشْبُه   - ق�شا�ص 
بالع�شا واحَلَجر، وفيه مائة بعري، 

فمن زاد، فهو من اأهل اجلاهلية.

اأيها النا�س:
اإنَّ ال�شيطان قد يئ�َص اأن ُيعبَد يف 
ُيطاَع  اأن  ر�شي  قد  ولكنه  اأر�شكم، 

من  حتقرون  مما  ذلــك  �شوى  فيما 
اأعمالكم.

اأيها النا�س:
الكفر،  يف  زيــــادٌة  الن�شيء  اإن 
كهيئته  ا�شتدار  قــد  الــزمــان  واإن 
والأر�ص،  ال�شموات  اهلل  خلق  يوم 
اثنا  اهلل  عند  ال�شهور  عــدَة  واإن 
ع�شر �شهًرا يف كتاب اهلل يوم خلق 
اأربعٌة  منها  والأر�ـــص،  ال�شموات 
ــٌد  وواح متواليات،  َثـــلٌث  ُحـــرم: 

فرد، األ هل بلَّغت، اللهم فا�شهد.

اأيها النا�س:
ولكم  ا،  حقًّ عليكم  لن�شائكم  اإن 
ُفُر�َشكم  ُيوِطئَن  األ  ؛  حــقٌّ عليهن 
غرَيكم، ول ُيدِخلَن اأحًدا تكرهونه 
ياأِتنَي  ول  بــاإذنــكــم،  اإل  بيوتكم 
بفاح�شٍة، فاإذا فعلَن ذلك، فاإنَّ اهلل 
اأِذَن لكم اأن َتهجروُهنَّ يف امل�شاجع، 
فاإن  ٍح،  ُمرَبِّ وَت�شربوُهنَّ �شرًبا غري 
رزقُهنَّ  فعليكم  واأطعنكم،  انتهنَي 
الن�شاء  واإمنا  باملعروف،  وِك�شوتُهنَّ 
عواٍن عندكم - َيعني اأ�شريات - ول 
اأخذمتوُهنَّ  �شيًئا،  لأنف�شِهنَّ  مَيلكَن 
فروَجهنَّ  وا�شتحللتم  اهلل،  باأمانة 
بكلمة اهلل، فاتقوا اهلل يف الن�شاء، 
وا�شتو�شوا بهنَّ خرًيا، األ هل بلغت، 

اللهم فا�شهد.

اأيها النا�س:
َيحلُّ  ول  اإخـــوة،  املوؤمنون  اإمنــا 
اإل عــن طيب  اأخــيــه  لمـــرٍئ مــاُل 
اللهم  بلغت،  هــل  األ  منه،  نف�ٍص 
اًرا  كفَّ بعدي  ترجعوا  فل  فا�شهد، 
فاإين  بع�ص،  رقاَب  كم  بع�شُ َي�شرب 
اإن مت�شكتم به  ما  قد تركُت فيكم 

لن ت�شلوا بعده؛ كتاب اهلل.

اأيها النا�س:
كم واحٌد، واإن اأباكم واحد،  اإن ربَّ
كلكم لآدَم، واآدُم من تراب، اأكرمكم 
لعربي  لي�ص  اأتــقــاكــم،  اهلل  عند 
ف�شل على َعجمي اإل بالتقوى، األ 

هل بلغت، اللهم فا�شهد.

اأيها النا�س:
اإنَّ اهلل قد ق�شم لكلِّ وارٍث ن�شيَبه 
ٌة،  من املرياث، ول جَتوز لوارٍث و�شيَّ
لِث،  ول جَتوز و�شيَّة يف اأكر من الثُّ
احلجر،  وللعاهر  للفرا�ص،  والولد 
َتوىلَّ غري  اأو  اأبيه،  لغري  عى  ادَّ من 
مواليه، فعليه لعنة اهلل وامللئكة 

والنا�ص اأجمعني، ل َيقبُل اهلل منه 
�شرًفا ول عدًل.

بها  اأقــــام  الــتــي  خطبته  هـــذه 
�شاألهم  فقد  العاملني،  على  ة  احُلجَّ
"واأنتم  قائًل:  منها  النتهاء  بعد 
اأنتم قائلون؟"،  فما  ُت�شاألون عني، 
يَت  قالوا: ن�شهد اأنك قد بلغَت واأدَّ
ابة  ال�شبَّ باإ�شبعه  فقال  ون�شحَت، 
اإىل  وَينُكُتها  ال�شماء،  اإىل  َيرفعها 
"اللهم ا�شَهْد، اللهم ا�شهد،  النا�ص: 

اللهم ا�شهد"؛ م�شلم.
النا�ص  يقبل  الأيـــام  هــذه  ففي 
وهي  العيد،  اأُ�شحية  ل�شراء  على 
وعلى  �شاحبها،  على  دة  ُموؤكَّ �ُشنَّة 
من جَتُب نفقُته عليه، وهي ُمتعلِّقة 
ماًل  يجد  مل  فمن  بال�شتطاعة، 
ل  للتَّمحُّ حاجَة  ول  عنه،  �شقطْت 
اأجلها،  يق من  ال�شِّ َمداخل  ودخول 
َي�شتدين دون  اأو  اأثاثه،  كمن يبيع 

اأن تكوَن له القدرة على الوفاء.
على  الأ�ــشــحــيــة  يف  ويــحــر�ــص 
البينة  ــوب  ــي ــع ال مـــن  الــ�ــشــلمــة 
وُيــ�ــشــنُّ الإمــ�ــشــاك عــن الأكــــِل يف 
فياأكل  ي�شلي،  حتى  الأ�شحى  عيد 
من  ال�شلة  ووقــت  اأ�شحيته،  من 
ارتفاع ال�شم�ص قيد رمح اإىل قبيل 

الزوال.
اأن  العيد،  ل�شلة  للذاهب  وي�شن 
يذهب  اأن  وذلك  الطريق،  يخالف 
من طريق ويرجع من طريق اآخر.

ال�شلة،  ح�شور  للن�شاء  وي�شن 
فاإنها  ا،  حائ�شً ـــراأة  امل كانت  واإن 
ولكن  اخلــطــبــة،  ل�شماع  حَتــ�ــشــُر 

َتعتزُل امل�شلَّى.
من  املطلوبة  املقا�شد  نن�ص  ول 
اأراَد  "َمن  قيل:  فقد  الأ�شحية؛ 
فلرياقبها  الأمــة،  اأخــلق  َمعرفة 
يف اأعيادها"، فالأ�شحية مل ُت�شرع 
فقط،  املــاأكــولت  اأنــواع  يف  للتفنن 
العيال  على  التو�شعة  كانت  واإن 
مق�شدا مطلوبا يف العيد؛ بل العيد 
منا�شبة متتد فيها م�شاعر الإخاء 
اإىل اأبعد مدى، حيث يبدو املجتمع 
متما�شكا،  الــعــيــد  يف  ــي  ــلم ــش الإ�
الر�شول  يقول  مرتاحما؛  متعاونا، 
"ُكُلوا،  و�ــشــلَّــم:  عليه  اهلل  �شّلى 
متفق  قوا"؛  وت�شدَّ خــــــروا،  وادَّ
يف  احل�شن  بــن  حممد  قــال  عليه، 
ل  ناأخذ،  "وبهذا  للموطاأ:  روايته 
باأ�َص اأن ياأكَل الرجل من اأ�شحيته، 
له  ُنحبُّ  ومــا  ق،  ويت�شدَّ خــَر،  ويــدَّ
واإن  الثلث،  من  باأقل  يت�شدَق  اأن 

ق باأقل من ذلك، جاز". ت�شدَّ

معامل خطبة حجة الوداع و�ضنة عيد الأ�ضحى املبارك

وكانوا عنها غافلني

َقاَل:  اأَنَُّه  الله عنه  اِعِديِّ ر�سي  ال�سَّ �َسْعٍد  بِْن  �َسْهِل  َعْن 
"َمرَّ َرُجٌل َعلَى َر�ُسوِل اللَِّه �َسلَّى اللُه َعلَْيِه َو�َسلََّم ، َفَقاَل 
لَرُجٍل ِعْنَدُه َجاِل�ٍس: "َما َراأُْيَك يِف َهَذا؟"، َفَقاَل: َرُجٌل ِمْن 
اأَ�ْسَراِف النَّا�ِس، َهَذا َواللَِّه َحِريٌّ اإِْن َخَطَب اأَْن ُيْنَكَح، َواإِْن 
�َسَفَع اأَْن ُي�َسفََّع، َقاَل: َف�َسَكَت َر�ُسوُل اللَِّه �َسلَّى اللُه َعلَْيِه 
اللُه  �َسلَّى  اللَِّه  َر�ُسوُل  لَُه  َفَقاَل  اآَخُر،  َرُجٌل  َمرَّ  ُثمَّ  َو�َسلََّم 
َعلَْيِه َو�َسلََّم: "َما َراأُْيَك يِف َهَذا؟"، َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل اللَِّه، 
َهَذا َرُجٌل ِمْن ُفَقَراِء املُ�ْسِلِمنَي، َهَذا َحِريٌّ اإِْن َخَطَب اأَْن الَ 
ْن الَ ُي�َسفََّع، َواإِْن َقاَل اأَْن الَ ُي�ْسَمَع ِلَقْوِلِه،  ُيْنَكَح، َواإِْن �َسَفَع اأَ
ِمْن  َخرْيٌ  )َهَذا  َو�َسلََّم:  َعلَْيِه  اللُه  �َسلَّى  اللَِّه  َر�ُسوُل  َفَقاَل 

ِمْلِء االأَْر�ِس ِمْثَل َهَذا(.

 ، القوم  اأ�ــشــراف  من  اأحدهما  رجــلن  هــذان 
خطب  اإذا  يجاب  وممن   ، فيهم  كلمة  له  وممن 
من  رجل  بالعك�ص،  والثاين   ، قال  اإذا  وي�شمع   ،
فل  خطب  اإن   ، قيمة  له  لي�ص  النا�ص  �شعفاء 
يجاب ، واإن �شفع فل ي�شفع ، واإن قال فل ي�شمع 

.

)هذا  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فقال 
اأي: خري عند  خري من ملء الأر�ص مثل هذا( 
هذا  مثل  من  الأر�ـــص  مــلء  من  وجــل  عز  اهلل 
لأن  ؛  قومه  يف  وجــاه  �شرف  له  الــذي  الرجل 
ال�شرف،  اإىل  لي�ص ينظر  �شبحانه وتعاىل  اهلل 
واللبا�ص،  وال�شورة،  واملــال،  والن�شب،  واجلــاه، 
القلب  اإىل  ينظر  واإمنــا  وامل�شكون،  واملــركــوب، 
اهلل  وبني  بينه  فيما  القلب  �شلح  فاإذا  والعمل، 
هلل  ذاكـــرًا  و�شار  اهلل،  اإىل  واأنـــاب  وجــل،  عز 
مبا  عامل  اإلــيــه،  خمبتا   ، منه  خائفًا  تعاىل 
عند  الكرمي  هو  فهذا  وجــل،  عز  اهلل  ير�شي 
اهلل، وهذا هو الوجيه عنده، وهذا هو الذي لو 

اأق�شم على اهلل لأبره.
اأن  وهــي  عظيمة،  فــائــدة  هــذا  مــن  فيوؤخذ 
الدنيا،  يف  عالية  منزلة  ذا  يكون  قد  الرجل 
يف  يكون  وقد  اهلل،  عند  قدر  له  لي�ص  ولكنه 
الدنيا ذا مرتبة منحطة، ولي�ص له قيمة عند 
النا�ص، وهو عند اهلل خري من كثري ممن �شواه.

بني رجلني
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء
يا من هو فـي جلله عظيم و بعباده رحيم، و مبن ع�شاه حليم، وملن رجاه  اللهم 
كرمي، يا من امتدت اإليه اأكف ال�شائلني.. يا من اأمرتنا بالإح�شان اإىل النا�ص اأح�شن 
اإلينا بالقبول منا، يا من اأمرتنا بالعفو عمن ظلمنا، اإنا ظلمنا اأنف�شنا فاعف عنا يا 

عفو يا كرمي.. و �شل اللهم على �شيدنا حممد و على اآله و �شحبه اأجمعني. اآمني

د. حممد ويليل

من اأقوال 
ال�صاحلني

العبد  يجزي  تعاىل  "واهلل 
على عمله مبا هو من جن�ص 

عمله، فغ�ص ب�شره عما حرم 
يعو�شه اهلل عليه من جن�شه 
مبا هو خري منه، فيطلق نور 

ب�شريته، ويفتح عليه باب العلم 
واملعرفة والك�شوف ونحو ذلك 
مما ينال ب�شرية القلب" الإمام 

ابن تيمية رحمه اهلل

الت�شديق  على  يطلق  اللغة  يف  الإميـــان 
املح�ص واأما الغيب املراد ههنا فقد اختلفت 
العالية:  اأبــو  فقال  فيه،  ال�شلف  عبارات 
ور�شله،  وكتبه  وملئكته  ــاهلّل  ب يوؤمنون 
فهذا  املوت  بعد  وباحلياة  ولقائه،  وجنته 

غيب كله. 
ــدي عــن ابـــن عــبــا�ــص وابــن  ــشُّ ــ� وقــــال ال
اأمر  من  العباد  عن  غاب  ما  الغيب  م�شعود: 
القراآن وقال  النار وما ذكر يف  واأمر  اجلنة 
عطاء: من اآمن باهلّل فقد اآمن بالغيب فكل 
هذه متقاربة يف معنى واحد واجلميع مراد. 
قال  ال�شلة}  {ويقيمون  تعاىل:  وقوله 
الركوع  اإمتــام  ال�شلة:  اإقامة  عبا�ص  ابن 
والإقبال  واخل�شوع،  والتلوة  وال�شجود، 

عليها فيها. 
املحافظة  ال�شلة:  اإقامة  قتادة:  وقال 
على مواقيتها وو�شوئها، وركوعها و�شجودها، 

واأ�شل ال�شلة يف كلم العرب الدعاء.
يف  ال�شلة  ا�شتعملت  ثــم  ظــاهــر،  وهــذا 
ب�شروطها  وال�شجود  الركوع  ذات  يف  ال�شرع 

املعروفة و�شفاتها امل�شهورة.
ـــا رزقــنــاهــم يــنــفــقــون} قـــال ابن   {ومم
ـــال نــا�ــص من  ــم وق ــه ــوال ـــاة اأم عــبــا�ــص: زك
اأ�شحاب ر�شول اهلّل �شلى اهلّل عليه و�شلم : 
نفقُة الرجل على اأهله، وهذا قبل اأن تنزل 
اأعطاكم  الزكاة، وقال قتادة: فاأنفقوا مما 
اهلّل، هــذه الأمـــوال عــواٍر وودائـــع عندك 
ابن  واختار  تفارقها  اأن  يو�شك  اآدم  ابن  يا 

جرير اأن الآية عامة يف الزكاة والنفقات.
 قال ابن كثري: كثريا ما يقرن اهلّل تعاىل 
فاإن  الأمــــوال،  مــن  ــاق  ــف والإن ال�شلة  بــني 
م�شتملة  وهــي  وعبادته  اهلّل  حق  ال�شلة 
ومتجيده  عليه،  والــثــنــاء  تــوحــيــده  على 
عليه،  والتوكل  ودعائه  اإليه،  والبتهال 
املخلوقني  اإىل  ــان  الإحــ�ــش هــو  والإنـــفـــاق 
بذلك  النا�ص  واأوىل  اإليهم،  املتعدي  بالنفع 
القرابات والأهلون واملماليك ثم الأجانب، 
فــكــل مـــن الــنــفــقــات الــواجــبــة والـــزكـــاة 
{ومّما  تعاىل:  قوله  يف  داخــل  املفرو�شة 

رزقناهم ينفقون} .

قال اهلل تعاىل: 
َلَة َوِمماَّ َرزَْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن{  }الاَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصاَّ
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قال اهلل تعاىل: 
قال تعاىل: ﴿الْلَيْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َورَِضيُت َلُكُم اْلِْسَلَم ِديًنا﴾ 
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بعيون �مر�أة

دعوة ليهودي؟!
تــ�ــســعــبــت الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة 
العواطف  معها  وت�سعبت  االإن�سانية 
�سفا  على  النفو�ص  واأ�سبحت  واملواقف 
حفرة من احليوانية منها اإىل الب�سرية 
خلقه  جــمــيــع  عـــن  اهلل  ــزهــا  ــّي م ــي  ــت ال
يذبح  ــن  االإب واأ�سبح  وكرمها،  واأكرمها 
ي�سخ  له قلب  كان  اإن  بارد هذا  اأمه بدم 
النفو�ص  ويزلزل  االأخبار  ليت�سدر  دما 

ويح�سد اللعنات..
اأبنائهم  على  عبء  اإىل  االآبــاء  وحتول 
تناف�سهم  من  اأكرث  اأذيتهم  يف  يتناف�سون 
م�سهد  ويف  اإليهم،  واالإح�سان  برهم  يف 
اأكرث ق�ساوة يعق الوالد ولده منذ ثوانيه 
وال  فيتخلى  ــاة  ــي احل هـــذه  يف  االأوىل 
االأطفال  ذلك  بعد  فنح�سي  به  يعرتف 
اأن  ذلــك  مــن  واالأبــ�ــســع  ال�سرعيني  غــري 
واحلاويات  وال�سوارع  املزابل  تتلقاهم 

قبل اأن حتت�سنهم اأمهاتهم..
ــم  ــرائ اجل كـــل  وراء  الــفــقــر  واأ�ــســبــح 
يف  انت�سارها  مــن  وزاد  ــات  ــراف ــح واالن
ــاط الــعــائــالت اجلــزائــريــة، والأن  ــس اأو�
واأوامره  املجتمع تخلى عن و�سايا دينه 
وتــوجــيــهــاتــه، فــــاإن تـــعـــداد الــفــقــراء 
الدخل  وذات  اله�سة  واالأ�سر  واملعوزين 
من  يغني  وال  ي�سمن  ال  الــذي  ال�سعيف 
وارتبطت  اآخــر  بعد  عاما  يتزايد  جوع 
ومــ�ــســاعــدات  االإذالل  خــرجــات  بــهــم 
ــة بــدل  ــرام ــك ــنــيــل مــن ال الــتــ�ــســهــري وال
الربامج ذات التغيري اجلذري التي تطمح 
لتح�سني االأحوال وحتويل ذوي احلاجة 
اإىل مكتفني اأو حتى دافعي زكاة، وهو ما 
كّر�ص ذات االأو�ساع ل�سنوات طويلة وزاد 

من تعفنها وتوارثها جيال بعد اآخر..
بع�سهم، وهم كرث يف جمتمعنا، ال يريك 
ما يرى وال يتمنى لغريه اأن يعي�ص عي�سة 
يزاحمون  يجعلهم  ــا  م وهـــذا  كــرميــة 
الفقراء ويح�سدونهم حتى يف كل اإعانة 
انت�سار  اإىل  اأدى  مــا  وهــو  لهم،  موجهة 
وتقلب  واملعاناة  الفقر  اأدعياء  ظاهرة 
هذه  على  واملح�سوبني  الدنيا  ـــوال  اأح
فيح�سبهم  اأهلها..  "املغبون"  الطبقة 
وكرثة  التعفف  قلة  من  فقراء  الرائي 
اليهودي  ــال  ح مــثــال  حالهم  ال�سكوى 
اأن  حيث  امل�سلم،  جـــاره  مــع  ق�سته  يف 
ـــو �ــســاحــب دكــــان يعمد  ــودي وه ــه ــي ال
احلر  الع�سل  اأكــل  اإىل  دكانه  فتح  قبل 
بالذهب  املليئة  خزانته  يفتح  وبعدها 
فيتاأملها  والكنوز  الف�سية  ــدراهــم  وال
يفتح  ثــم  بعينيه  ويتفح�سها  جــيــدا 
مير  وعندما  بابه،  عند  ويجل�ص  دكانه 
وي�ساأله  عليه  ي�سلم  امل�سلم  جــاره  عليه 
اإظهار  اليهودي  تعمد  وقد  اأحواله  عن 
لها؟  ُيرثى  بحال  اأنــه  وا�سطناع  االأ�سى 
جاري  يا  اآاآاآه  قائال  اليهودي  فيجيبه 
اهلل ال يذوقك اللي ذقتو وال يوّريك يل 
�سفتو وامل�سلم امل�سكني يجيبه وقد �ساءه 
اآاآاآمــني.. له  ويقول  اليهودي  حال جاره 
�ساحب  ي�ستكي  من  كل  اآاآاآمني..فلي�ص 

�سكوى وما اأكرث اأ�سباه اليهودي بيننا؟!.
�سماح خميلي

�سفيقة.�ص

حفيظة. ب

الت�سممات  ــن  م ــوقــايــة  ال اإطــــار  ويف 
اال�سطياف،  مو�سم  خــالل  الــغــذائــيــة 
حت�سي�سية  حملة  اجلهة  ذات  نظمت 
ـــات  ـــدم ــف حمـــــالت اخل ــل ــت ــت خم ــس ــ� م
على  املثلجات  وبيع  واملقاهي  كاملطاعم 
الت�سلية  ــز  ــراك وم موؤ�س�سات  م�ستوى 
والرتفيه وا�ستقبال اجلمهور، مت خاللها 
للمتعاملني  الن�سائح  من  جملة  اإعطاء 
حول  للمواطنني  ــذا  وك االقت�ساديني 
ب�سوابط  وااللـــتـــزام  االحــــرتام  مــدى 
النظافة وكذا �سروط احلفظ والعر�ص 
طرف  من  املنتجات،  وجــودة  والتخزين 
من  ت�سهده  ملا  الف�ساءات  هــذه  م�سريي 
اإقـــبـــال كــبــري لــلــمــواطــنــني خـــالل هذه 
الفرتة باالإ�سافة اىل التذكري بالتدابري 
فريو�ص  انــتــ�ــســار  مــن  للحد  الــوقــائــيــة 

كورونا. 
وعلى �سعيد اآخر، �سارك املكتب الوالئي 
وار�ساد  حلماية  اجلزائرية  للمنظمة 
حماية  وجمعية  وحميطه  امل�ستهلك 
امل�ستهلك بالتن�سيق مع مديرية اخلدمات 
حت�سي�سي  ــوم  ي تنظيم  يف  اجلامعية، 
لفائدة  ف�سدي�ص   1 املــركــزي  باملطعم 

مداخالت  اإلقاء  مت  اأيــن  املطعم،  عمال 
حت�سي�سية وتوزيع جمموعة من املطويات 
التح�سي�سية  والق�سا�سات  التوعوية 
اإعطاء  اإىل  املتعلقة باحلملة باالإ�سافة 
جملة من الن�سائح واالر�سادات املتعلقة 
الغذائية  الت�سممات  الوقاية من  بطرق 
ال�سيما ال�سروط ال�سحية الالزمة اأثناء 
حت�سري الوجبات الغذائية وكذا الطرق 
من  اأي�سا  ــد  واحل للحفظ،  ال�سحيحة 
احلاجة،  قدر  واقتنائه  اخلبز  تبذير 

للمواد  اال�ستهالك  تر�سيد  جانب  اإىل 
الغذائية والتحلي بثقافة ا�ستهالكية.

االقليمية  املفت�سية  اأعــوان  وقام  هذا 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  بنقاو�ص،  للتجارة 
احلاجز  م�ستوى  على  الوطني  الــدرك 
االمني باملدخل اجلنوبي ملدينة نقاو�ص، 
خا�سة  والب�سائع  ال�سلع  تنقل  مبراقبة 
الغذائية منها احل�سا�سة و�سريعة التلف، 
من  التاأكد  اإىل  العملية  هــذه  وتــهــدف 
حتت  بها  املعمول  للمقايي�ص  طبقا  نقلها 

التربيد اأو التجميد مع مراقبة درجات 
الــوزاري  للمقرر  طبقا  ونقلها  حفظها 
احلفظ  درجــــات  املــتــ�ــســمــن  ــ�ــســرتك  امل
املواد  لبع�ص  التجميد  او  التربيد  حتت 
باالأجهزة  باال�ستعانة  وذلك  الغذائية، 
التي  التفتي�ص  حقيبة  يف  العلمية 
تاأدية  اثناء  الرقابة  اأعوان  ي�ستعملها 

مهامهم امليدانية. 
مت  الــرقــابــيــة،  العملية  ــع  م ومـــــوازاة 
واملتعاملني  الناقلني  وتوعية  حت�سي�ص 
على  احلر�ص  �سرورة  على  االقت�ساديني 
النقل  لو�سائل  التربيد  اأجهزة  ت�سغيل 
وبرجمتها ح�سب درجات احلفظ اخلا�سة 
باالإ�سافة  املنقولة،  الغذائية  بــاملــواد 
بدورهم  ا�ستفادوا  الذين  املواطنني  اىل 
مت  حيث  التح�سي�سية  احلملة  هــذه  من 
اإعطاوؤهم جملة من الن�سائح واالر�سادات 
مطويات  توزيع  من  اأي�سا  وا�ستفادتهم 
درجــات  تت�سمن  وحت�سي�سية  توعوية 
الغذائية  للمواد  التربيد  حتت  احلفظ 
طرق  ــذا  وك التلف  و�سريعة  احل�سا�سة 
طبقا  الغذائية  الت�سممات  من  الوقاية 

للتنظيم املعمول به.

عرف ا�ستهالك قارورات املياه املعدنية 
الغازية،ارتفاعا  وامل�سروبات  والع�سائر 
مــلــحــوظــا بــ�ــســبــب مــوجــة احلــــر غري 
واليات  معظم  اجتاحت  التي  العادية 
الــوطــن، وقــد اعــتــاد اأ�ــســحــاب حمالت 
االأك�ساك  وبع�ص  الغذائية  املــواد  بيع 
املياه  قــارورات  من  الع�سرات  و�سع  على 
املعدنية والع�سائر وامل�سروبات الغازية 
جذب  بــهــدف  حمالتهم  مــداخــل  على 
الزبائن مما يت�سبب يف تعري�سها الأ�سعة 
وتعد  طــويــلــة،  ــدة  مل الــ�ــســارة  ال�سم�ص 
ذات  املـــواد  اأكــرث  مــن  امل�سروبات  هــذه 
هذه  خالل  خا�سة  الوا�سع  اال�ستهالك 
اال�ستغناء  ميكن  وال  ال�سنة  من  الفرتة 

عنها.
ويـــحـــذر املــخــتــ�ــســون واالأطــــبــــاء من 
تخزين  �ــســوء  عــن  املرتتبة  ــار  ــط االأخ
القارورات البال�ستيكية اخلا�سة باملياه 
املعدنية وامل�سروبات الغازية والع�سائر 
التي يتم نقلها عرب مقطورات مك�سوفة 

ال�سم�ص  مبا�سر الأ�سعة  ب�سكل  ومعر�سة 
املعروف  ــن  وم طــويــلــة،  م�سافات  على 
املياه  هــذه  على  كبري  اإقبال  هناك  اأن 
املر�سى  طـــرف  ــن  م خــا�ــســة  املــعــدنــيــة 
الفئات،  وخمتلف  واملــارة  وامل�سافرين 
يف  ال�سيما  الكثريون  عليها  يعتمد  كما 
التزويد  يف  �سحا  تعرف  التي  املناطق 

مياه احلنفيات  اأو عدم �سالحية  باملاء 
لل�سرب، ومن جهة اأخرى، اأبدى كثريون 
هذه  يف  املــعــبــاأة  املــيــاه  يف  ثقتهم  عــدم 
القارورات مف�سلني التنقل اإىل الينابيع 
�سفاء  ت�ساعد يف  اأنها  الطبيعية خا�سة 
ح�سى  غرار  على  االأمرا�ص  من  الكثري 

الكلى وغريها من االأمرا�ص االأخرى. 

التوعوية  الر�سائل  من  الرغم  وعلى 
و�سائل  بهاوتبثها  تقوم  التي  واحلمالت 
�سفحات  وخمتلف  املختلفة  االإعـــالم 
اأنواعها،  على  االجتماعي  التوا�سل 
البال�ستيكية  ــقــارورات  ال م�سارِّ  حــول 
فــقــد �سجل  املــ�ــســتــهــلــك،  عــلــى �ــســحــة 
املمار�سات  بخطورة  تامللوعي  غياب 
التجار  بها  يقوم  التي  امل�سوؤولة  غــري 
ويوؤكد  �ــســواء،  حــد  على  وامل�ستهلكون 
البال�ستيكية  القارورات  اأن  املخت�سون 
االإ�سابة  وراء  ال�سبب  تكون  ما  غالبا 
التي  امل�ستع�سية  االأمرا�ص  من  بالكثري 
نتيجة  ــك  الــوفــاة، وذل اإىل  تـــوؤدي  قــد 
خطرية  كيميائية  تفاعالت  حلــدوث 
املعدنية وامل�سروبات االأخرى  املياه  بني 
مع مادة البال�ستيك عند تخزينها دون 
من  بدًء  بها  املعمول  املقايي�ص  احــرتام 
انتاجها اإىل غاية و�سولها اإىل امل�ستهلك 
اأخذ  وعدم  اال�ستهتار  ثمن  يدفع  الذي 

هذه التحذيرات بعني االإعتبار.

للدرك  االإقليمية  املجموعة  برجمت 
اخلرجات  من  عــددا  بباتنة،  الوطني 
والرئي�سية  الثانوية  للطرق  امليدانية 
والتجارية  العامة  الف�ساءات  وخمتلف 
ــى مــــدى الــتــزام  ـــوف عــل ـــوق بــهــدف ال
االإجـــراءات  على  باحلفاظ  املواطنني 
االإ�سابة  لتفادي  الــالزمــة  الوقائية 
انت�ساره  عــودة  بعد  كــورونــا  بفريو�ص 
بعدما  االأخــرية  االأيــام  يف  رهيب  ب�سكل 
يف  حالة   90 عن  يزيد  ما  ت�سجيل  مت 

يوم واحد.
وم�ست هذه اخلرجات، االأماكن العامة، 
والــريــا�ــســة، مكاتب  ــاب  ــع االأل قــاعــات 
الربيد والبنوك والف�ساءات الرتفيهية 
وغريها من االأماكن التي تعرف جتمعات 
�سعبية وا�سعة، حيث تهدف هذه الربامج 
التح�سي�سية اإىل اإعادة تفعيل التدابري 

االحرتازية للوقاية من فريو�ص كورونا، 
العودة  بــ�ــســرورة  املــواطــنــني  وتوعية 
ـــــراءات مــن خــالل ارتـــداء  لــهــذه االإج
وا�ستخدام  البدين  والتباعد  الكمامة 
التجمعات  جتنب  مع  الكحويل  املعقم 

ــات الـــتـــي تــعــرف  ــب ــس ــا� ــن ــف امل ــل ــت وخم
احلفاظ  بهدف  باملواطنني  اكتظاظا 
انت�سار  وتفادي  العمومية  ال�سحة  على 
موؤ�سرها  اأخذ  التي   19 الكوفيد  عدوى 
ما  ت�سجيل  ــع  م مــوؤخــرا  االرتـــفـــاع  يف 

يقارب 1000 حالة يوميا على امل�ستوى 
املعنية  امل�سالح  جعل  ما  وهو  الوطني، 
واخلرجات  احلمالت  من  �سل�سلة  تربمج 
بهدف ن�سر الوعي والتح�سي�ص بخطورة 

الو�سع.
ويف �سياق خمتلف، با�سرت ذات امل�سالح 
بتح�سي�ص ال�سائقني وم�ستعملي الطريق 
احلفاظ  الواجب  الالزمة  باالإجراءات 
باالإجراءات  تذكريهم  مت  كما  عليها، 
الردعية املتخذة �سد املخالفني ملختلف 
ــرارات  ــق ــذه الــتــدابــري الــوقــائــيــة وال ه
باحرتام  كذلك  منها  املتعلقة  االإداريــة 
الــ�ــســحــي، يف حني  ــد احلــجــز  ــي ــواع م
ن�سائح  تقدمي  ذلــك  مع  بالتزامن  يتم 
واإر�سادات يف ال�سالمة املرورية وقواعد 
ال�سياقة ال�سليمة لتفادي خطر حوادث 

املرور.

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعاخلمي�س 04 يولياز 2971/ 15 جويلية  2021 املوافق لـ 05 ذو احلجة 111442
توا�شل، مديرية التجارة لولية باتنة، حمالتها التح�شي�شية عرب عدد من البلديات، تهدف يف الأ�شا�ش اإىل تكثيف الرقابة على نقل املواد الغذائية احل�شا�شة و�شريعة التلف على م�شتوى احلواجز 
الأمنية، اإىل جانب حت�شي�ش التجار وكذا تقدمي ن�شائح واإر�شادات حول �شروط احرتام النظافة، وقد قامت ذات امل�شالح على م�شتوى املحالت التجارية النا�شطة يف جمال الإطعام بتوزيع مطويات 
حت�شي�شية بالإ�شافة اىل تذكريهم بالتدابري الوقائية للحد من انت�شار فريو�ش كورونا، وتوعيتهم ب�شرورة احرتام �شروط النظافة الالزمة اأثناء حت�شري الوجبات الغذائية و كذا الطرق ال�شحيحة حلفظ 

وتخزين املنتوجات ل�شيما احل�شا�شة منهاومدى مطابقة الو�شم، بغر�ش الوقاية من الت�شممات الغذائية واحلفاظ على �شحة و�شالمة امل�شتهلك. 

حمالت حت�ضي�ضية مت�س املحالت التجارية 
للتوعية ب�ضروط النظافة يف باتنة

خمت�ضون يحذرون من ا�ضتهالك املياه وامل�ضروبات 
املعر�ضة لأ�ضعة ال�ضم�س

الدرك الوطني بباتنة يف خرجات ميدانية
 لإعادة تفعيل الإجراءات الوقائية

ف.ق



باتنة

حوار: حفيظة بوقفة

�صطيف

حــوار

عبد الهادي. ب 

رقية. ل

ب�شكل  �شاحبتها  ــه  اأدارت احلــوار 
متني  لأنــه  عليه،  وُت�شكر  جيد 
و�شل�شة  و�شهلة  اأنيقة  لغة  يعانق 
ــة  ــرواي ال بــريــق  يف  زاد  وممـــا   .
الفئوي  لــلــحــيــز  جتـــاوزهـــا  هـــو 
ال�شيق، ل�شالح املجموع الإن�شاين 
البعد  لعباءة  وارتدائها   ، العام 
عليها  اأ�شفي  الـــذي  الإنــ�ــشــاين، 
جمالية  اأ�شفي  كما  خا�شا  رونقا 

على الن�ص.
والرواية كلما غا�ص فيها القارئ 
لي�شت  اأنها  �شحيح  واأ�شرته،  اإل 
من روايات ال�شف الأول . ولكنها 
، وت�شتحق الإ�شادة  رواية جيدة 
تنع�ص  روايـــة  وهــي   . والتنويه 
تركت  ولــذلــك  واجل�شد،  الـــروح 
اأثرا طيبا يف نف�شي . وهذا جمرد 
لأن  ي�شيب،  وقد  يخطاأ  قد  راأي 
اأن  البداهة  من  اأدبــي  عمل  اأي 
تختلف حوله الآراء، على عك�ص 

ما هو موجود يف العلوم ال�شلبة.
فلك  يف  تــدور  الرواية  واأحــداث 
و�شديقتيها  الريا  بني  العلقة، 
اأعطى  ممــا   . وبلقي�ص  �ــشــابــني 
للبوح،  اأو�شع  م�شاحة  ل�شاحبتها 
الــقــارئ  ــع  م الــتــ�ــشــادم  ــن دون  م
الريبة  بعني  ــا  دوم ينظر  ــذي  ال
الأخري  بــاأن  ويــرى  املـــراأة.  لبوح 
الغرف  حبي�ص  يبقى  اأن  يجب 
املو�شدة،  الأبواب  وخلف  املغلقة 

الــذي  الــرجــل  بــوح  عك�ص  على 
م يف  ـــــرَّ يــبــقــي مــبــاحــا وغـــري جُمَ
بوحها  كـــان  ولـــو   . جمتمعاتنا 
لكان احلكم قا�شيا جدا  ل�شديق، 
واإمنا  فقط،  الــروايــة  على  لي�ص 
�شتطال لعناتها �شاحبتها، ولذلك 
قْت يف خيارها . على  نراها قد وفِّ
الأقل ا�شتطاعت اأن تتجنب فئة 
يقروؤون  ل  والذين  الف�شوليني، 
للمتعة، بقدر ما يقروؤون للتل�ش�ص 
على حياة الآخرين ال�شخ�شية .

)الكاتبة(  باأنها  نعتقد  ونحن 
�شديقتيها  مع  الرحلة،  تلك  بعد 
مل   . ــواي  ــج ــن ــم ــي ه ـــــوامل  ع يف 
اإّن  بــل  الــوفــا�ــص،  خالية  ترجع 
بالكثري  ممتلئة،  رجعت  �شّلتها 
والــكــثــري مــن مــظــاهــر الــنــجــاح . 
كان  لهيمنجواي  توظيفها  لأن 
يكن  مل  فن�شها  للغاية،  ناجحا 

بغية   . لكتاباته  اجــرتار  اإعــادة 
ح�شابه،  على  النجاح  �شلم  ت�شلق 
مما  القتبا�ص  من  الطناب  عرب 
�شوته  �شمعنا  كنا  واإل   . �شطره 
هو ، ل �شوتها هي، وهنا لن تقدم 
اأو  ن�شها  فينتحر  جديد،  اأي  لنا 

يولد ميتا .
نراه  الن�ص  بـــاأن  نــقــول  واأخـــريا 
ورمبا نخطاأ يف هذا، مكتمل البناء 
والن�شجام   . متنا�شقة  واأجــزاوؤه 
الن�شجام  ي�شبه،  ــداث  الأح بني 
األوان لوحة زيتية  والتوافق بني 
ب�شنعته  خبري  باأنامل  مر�شومة، 
الناجح  تــوظــيــفــهــا  اأّن  كــمــا   .
قيل  وكما  لنا  يوؤكد  لهيمنجواي، 
اجل�شد  حياة  لي�شت  احلياة،  باأن 
ي�شطره  ــا  مب ــي  ه واإمنــــا  فــقــط. 
مرياث  من  يرتكه  ومبا  الإن�شان، 
الأجيال  من  اللحق  دروب  ينري 
. وبهذا فقد يحجز لنف�شه مكانا، 
�شمن قائمة اخلالدين املفتوحة 

.
بقراءتها،  ا�شتمتعت  �شخ�شيا 
واآمنة  موؤدجلة،  غري  رواية  لأنها 
الوقحة  التعابري  مــن  وخــالــيــة 
يتعلق  ما  عادة  والتي  واملبتذلة. 
باأ�شتارها بع�ص الكتاب الفا�شلني، 
لعتقادهم باأنها ح�شانهم الرابح 
وال�شهرة  النجومية  عامل  �شوب 

والنجاح .

قراءة يف رواية اأنا وهيمنجواي.. من عنابة 
اإىل كوبا ل�شاحبتها المية خلف اهلل

الكتابة  بداياتك يف عامل  كيف كانت 
حنان  ال�ساعرة  ذاتــهــا  جتــد  ـــن  واأي

حمو�س؟ 
كانت  الــكــتــابــة  عـــامل  يف  بــدايــتــي 
اإح�شا�ًشا  ــاأن  وك عفوية،  بطريقة 
فجاأة،  روحي  اأعماق  يف  حترك  َما 
بالكتابة،  وبـــداأُت  القلم  وم�شكُت 
الثمان  يتجاوز  ل  عمر  يف  ــك  وذل
ال�شنوات، واأجد ذاتي عندما اأجل�ص 
بني الورقة والقلم، عندما اأ�شبح يف 
على  م�شاعري  لأُخــط  ِحربي  بحر 
ُتعرِب  نبيلة  كلمات  واأكتب  الورقة، 
التي  العوا�شف  عــن  مــا  بطريقة 

جتري داخل روحي.

حتى  القارئ  بذائقة  يليق  الذي  ما   
يكتمل الكائن ال�سعري لديك ؟ 

اأثناء  القارئ  على  يجب  �شراحة 
قراءته لكتاباتي اأن يحاول التغلغل 
بني كلماتي لُيح�ص بكل حرف َحيٍّ 
فيها اأو مبعنى ُمب�َشط اأنه على قارئ 
بها  الإح�شا�ص  يحاول  اأن  كتاباتي 

اإذا حتقق ذلك يكتمل  و  ومبعانيها، 
ال�شاعر  لأن  لدَي،  ال�شعري  الكائن 
ُيو�شل  من  هو  احلقيقي  الكاتب  اأو 

الإح�شا�ص اإىل القارئ .

اإلهامك ملمار�سة  ت�ستمدين  اأين   من 
مع  جتربتك  كــانــت  وكــيــف  الكتابة 

اإ�سدار دواوين �سعرية؟  
اإلهامي ملمار�شة  اأ�شتمد  يف احلقيقة 
الكتابة من احلياة، وباملعنى الأَدق 
اأو  التي قد ت�شادفني  الأحزان  من 
الذين  من  حــويل  ُهــم  َمــن  ت�شادف 
رياًحا  اأعتربه  اأنــني  فكل  اأعرفهم، 
للكتابة  والإلهام  امل�شاعر  لتحريك 

يف اآن واحد.
اإ�شدار  يف  جتربتي  بخ�شو�ص  اأمــا 
" اأنـــني  يل  الأولــــــني  الـــديـــوانـــني 
احلزينة  و"الف�شاتني  العوا�شف" 
"، يف الأول اأح�ش�شُت ببع�ص التوتر 
يف  يل  الأوىل  التجربة  كانت  لأنها 
وجدتها  بعد  فيما  ولكن  الإ�ــشــدار 
الوقت  نف�ص  ويف   ، مفيدة  جتربة 
مفتاًحا  للديوانني  اإ�ــشــداري  كــان 
وال�شعر،  الكتابة  عــامل  لــدخــويل 

ك�شاعرة وكاتبة.

باالإجنازات  حافلة  االأدبية  م�سريتك   
من  الــعــديــد  يف  واملـــ�ـــســـاركـــات 
امل�سابقات الوطنية وحتى العربية ، 

حدثينا عنها؟
الأولني"  للديوانني  اإ�ــشــداري  بعد 
"الف�شاتني  "و  الــعــوا�ــشــف  اأنـــني 
احلزينة" من ب�شعة �شهور، �شاركُت 
ولية  يف  �شعريتني  م�شابقتني  يف 
الأول  بــاملــركــز  وفــــزُت  ــبــويــرة،  ال
مرتني على التوايل، بالإ�شافة اإىل 
عدة م�شاركات يف م�شابقات �شعرية 
التوا�شل  ــائــل  و�ــش عــلــى  عــربــيــة 
املركز  على  وح�شويل  الجتماعي 
التوايل،  على  مــرات  ثــلث  الثالث 
�شنابل  جمــلــة  يف  م�شاركتي  مــثــل 
وفْوزي  العرب"  "لل�شعراء  ذهبية 

باملركز الثالث.

امل�سهد  عــن  قليال  نتحدث  دعينا   
قوة  بزوغ  هل  اجلزائر،  يف  الثقايف 
تطويره  يف  بح�سبك  �ساهم  �سبابية 

والنهو�س به؟ 

القوة ال�شبابية هي العمود الفقري 
الثقايف،  امل�شهد  عليه  يَتِكوؤُ  الــذي 
مذهل  ثقايف  م�شهد  لدينا  وليكون 
ال�شبابية  بالقوة  الإعتناء  يجب 
نحو  ــورْت  ــط ت كلما  ــتــي  وال اأكــــر، 
الثقايف  امل�شهد  تطور  كلما  الأح�شن 

اأكر.

الن�سوي  ال�سعر  عــن  انطباعك  مــا 
واالأديبات النا�سئات ؟ 

عامًة  الن�شائية  ال�شعرية  املوهبة   
خا�شًة،   النا�شيئات  والأديـــبـــات 
ت�شيف  وثقافية  اأدبية  قوة  ُتعترَب 

ر�شيدا قّيًما اإىل املجال الثقايف . 

ك�ساعرة  مانع من حتولك  هل هناك   
عن  ومــاذا  الــروائــيــة،  الكتابة  اإىل 

طموحاتك امل�ستقبلية؟ 
بداأُت  و  �شاعرة  ولدُت  اأنا  �شراحًة 
يتعدى  ل  عمر  يف  ال�شعر  كتابة 
ــوات، لــكــن مــع مــرور  ــن ــش ــثــمــان � ال
الأيام قد كربْت موهبتي، وتغلغلُت 
اأكتب  اأ�ــشــبــحــُت  حــيــث  بــداخــلــهــا 
واملقامات  والق�ش�ص،  ــر،  ــواط اخل

الفل�شفية،  واملـــقـــالت  الأدبـــيـــة، 
اإًذا ولدُت �شاعرة  اأي�شا،  والروايات 
وكاتبة  ــاعــرة  �ــش اإىل  وحتـــولـــُت 
فلي�ص   اأيــ�ــشــا،  وروائـــيـــة  وقــا�ــشــة 
قعر  يف  اأغــو�ــص  اأن  مــن  مانع  لــدي 
عن   اأما   ، واأكر  اأكر  موهبتي  بحر 
جُتوب  اأن  امل�شتقبلية،  طموحاتي 
كتاباتي واأ�شعاري كل العامل، وت�شل 
اإىل كل اإح�شا�ص طاهر، فِفي الأخري 
الكتابات الأدبية هي ر�شائل هدفها 

اأن جتوب م�شاعر  الب�شر واأن تتنقل 
عرب الأزمان.

كتابني،  ــدار  ــش لإ� ــز  ــِه اأُج وحــالــًيــا 
املقامات  يت�شمن  الأول  الــكــتــاب 
الأدبية، والكتاب الثاين عبارة عن 
بالقول  احلوار  هذا  واأختم  رواية، 
يل  بالن�شبة  ال�شعرية  "املوهبة  اأن 
اأكر  فيه  اأغو�ص  الذي  البحر  هي 
بداخله  تتواجد  حياتي  و  واأكــر، 

ولي�ص بخارجه".

د/  اجلــهــوي   امل�شرح  اأمــ�ــص،  اأول  �شهد 
عر�ص  باتنة،  بولية  مباركية  �شالح 
"اخت�شا�شيون  ــرحــي  ــ�ــش امل ــعــمــل  ال
اجلهوي  امل�شرح  انــتــاج  مــن  وجمانني" 
عرف  والــــذي  ــي،  ــواق ــب ال اأم  ــة  ــولي ل
الفن  ع�شاق  طــرف  من  مميزا  ح�شورا 
توافدوا  الذين  الفن  واأ�شحاب  الرابع 
يعد  الــذي  العمل  هذا  م�شاهدة  لأجــل 

اقتبا�شا مل�شرحية لوول �شوينكا.
جاب  ابراهيم  ــراج  اخ من  امل�شرحية 
من  كوكبة  الأداء  يف  ــارك  ــش و� اهلل، 
عدنان  غــرار  على  الــبــارزيــن  املمثلني 
عا�شور،  رمزي  بــردوك،  ه�شام  تريعي، 
عبد احلق حممد ال�شريف، عبد العايل 

فرحات، نور الدين كحيل، عنرت زايدي، 
كرفا�شي،  يا�شمني  فرياك،  يا�شمينة 
اأبدعوا  والذين  بوزيان،  باحاج  اأمينة 
معهم  وتــفــاعــل  الأدوار  جت�شيد  يف 

اجلمهور طوال مدة العر�ص.
وتدور اأحداث امل�شرحية حول اأب رزق 

وابنته  طبيبا  ابنه  يعمل  وولد،  ببنت 
الع�شاب  جمع  يف  عجوزتني  مع  تعمل 
لكن  املر�شى،  علج  يف  اأخاها  لت�شاعد 
لت�شاأله  للبلدة  اأخوها  يعود  ما  �شرعان 
عن والدها ليقول اأنه اأ�شيب باجلنون، 
حيث حتمل امل�شرحية عديد الدللت 
يعاي�شها  التي  والجتماعية  النف�شية 
اجلمهور يف الواقع، وخمتلف الحداث 
ــاأداء  ب امل�شرحي  الن�ص  حركت  التي 
ركح  عــرب  جــ�ــشــدوهــا  ــذيــن  ال املمثلني 
امل�شرح، اأين ثمن احلا�شرون املجهودات 
على  امل�شرحي  الن�ص  لإخراج  املبذولة 
عر�شها  اأي�شا  يتم  اأن  على  احللة،  هذه 

يف خمتلف م�شارح وليات الوطن.

امللتقى  فعاليات  اأمــ�ــص  اأول  انطلقت 
ال�شعر  لعكاظية  الأول مون�ص  الوطني 
جمعية  طــرف  من  واملنظم  والــقــراءة 
فودة  بني  لبليدة  الثقافية  مون�ص 
�شمال �شرق �شطيف وبدعم من �شندوق 
والثقايف  الفني  الإنتاج  توزيع  تنظيم 
الثقافة  مــديــريــة  ــع  م وبالتن�شيق 
رعاية  وحتت  �شطيف  لولية  والفنون 
وزيرة الثقافة والفنون واإ�شراف وايل 

�شطيف.
اجلمهور  �شيكون  اأيــام   03 مدار  وعلى 
الن�شاطات  من  العديد  مع  موعد  على 
هذه  يف  املنظمة  والفنية  الثقافية 
 15 غاية  اإىل  ت�شتمر  التي  الطبعة 
"مون�ص  �شعار  حتت  ــاري  اجل جويلية 
احل�شارة"،  جتليات  الإبــــداع...  روح 
اأثرية  مدينة  هــي  مون�ص  اأن  علما 

رومانية معروفة يف بلدية بني فودة.
ال�شعر  يف  م�شابقات  الربنامج  ويت�شمن 

الكوميديا  يف  امل�شرحية  والــكــتــابــة 
مت  الــتــي  امل�شابقات  وهــي  الــ�ــشــاخــرة 
و�شيكون  �شابق،  وقت  يف  عنها  الإعلن 
للك�شف  التظاهرة  هذه  خلل  املوعد 
معاجلة  بعد  الــفــائــزيــن  اأ�ــشــمــاء  عــن 
جلان  طــرف  مــن  امل�شاركة  الن�شو�ص 
الــتــحــكــيــم املــكــونــة مــن اأ�ــشــتــاذة من 
يف  وخمت�شني  والربج  �شطيف  جامعتي 

املجال امل�شرحي. 
�شيكون  الطبعة  هــذه  هام�ص  وعــلــى 
يف  قـــراءات  تنظيم  مــع  اأي�شا  املــوعــد 
متعددة  حما�شرات  ناهيك  موؤلفات 
ــــاءات �ــشــعــريــة ملــجــمــوعــة من  ــــق واإل
مع  ف�شحة  ــذا  وك املــوهــوبــني،  ال�شباب 
العود والكلمة، بالإ�شافة اإىل معار�ص 
ب�شرورة  املنظمون  واأو�ــشــى  متنوعة، 
التقيد بالربوتوكول ال�شحي و�شروط 
الــوقــايــة مــن فــريو�ــص كــورونــا يف ظل 

الأو�شاع الوبائية الراهنة.

الرحيم  عبد  اجلمعية  رئي�ص  وح�شب 
امل�شاركة  بــاب  فتح  مت  فقد  �شخ�شوخ 
املبدع  لل�شباب  املنظمة  امل�شابقات  يف 
اأح�شن  جمال  يف  �شنة   35 اإىل   18 بني 
للغة  حتــديــد  دون  �شعرية  ق�شيدة 
اخلطوط  جتــاوز  عــدم  مع  املو�شوع  اأو 
احلمراء التي تخ�ص القيم والدين، يف 
تخ�ص  ثانية  م�شابقة  تنظيم  مت  حني 
الكوميدي  للفن  امل�شرحية  الكتابة 
هو  امل�شابقة  هذه  من  والهدف  ال�شاخر 
حتفيز ال�شباب على الكتابة امل�شرحية 
جزائرية  ن�شو�ص  هناك  تكون  حتى 
على خ�شبة امل�شرج وهذا يف ظل النق�ص 
امل�شرحية  الــنــ�ــشــو�ــص  يف  ــحــوظ   ــل امل
الفرق  اأغلبية  اأن  ل�شيما  اجلزائرية 
اجلمعية  رئــيــ�ــص  قــــال  كــمــا  تــعــتــمــد 
ل  اأنــهــا  رغــم  النــرتنــيــت  ن�شو�ص  على 
اجلزائري  املجتمع  مــع  ــا  دوم تتوافق 

وخ�شو�شياته. 

الق�صيد  جرح  يف  تغو�ص  �صابة  اجلزائرية" �صاعرة  حنان  "حمو�ص 
العوا�صف" و"الف�صاتني احلزينة" عرب ديوانيها "اأنني 
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ا�شتطاعت بن�شو�شها الأخاذة التي تكتبها بغزارة، التعبري عن م�شاعرها، والدخول اإىل �شغاف قلوب القراء، هي حمو�ش حنان اجلزائرية �شاعرة وكاتبة وروائية  من مدينة البويرة، 
عا�شقة للحياة بقدر ع�شقها لل�شعر، الذي تعتربه حياتها احلقيقية، اإن�شانة ح�شا�شة وعاطفية، ح�شدت العديد من املراكز �شمن م�شابقات عدة داخل الوطن وخارجه، تبوح لـ" الأورا�ش 

نيوز" يف هذا احلوار مبا فا�شت بها قريحتها الأدبية:

بعد قراءتنا لهذه الرواية لحظنا باأن فيها م�شافحة، حوارية جيدة مع مرياث هيمنجواي، وهذا يح�شب ل�شاحبتها . ولذلك ا�شتطاعت 
خماتلة القارئ، واأوقعته يف متعة ال�شرت�شال يف قراءتها . كما نعتقد باأنها من البداية تعطي للقارئ الكرمي �شمانة، باأنه �شي�شتمتع 
كثريا اأثناء الغو�ش بني ثنايا �شفحاتها . لأنها تتجاوز ذات الكاتبة، لتتحدث عن مكنونات �شريحة وا�شعة من بنات جن�شها . خا�شة 

واأنها لي�شت، رواية نخبوية متعالية عن الآخر .

امل�شرح اجلهوي باتنة يعر�ض م�شرحية 
وجمانني" "اخت�شا�شيون 

انطالق امللتقى الوطني "مون�ض لعكاظية ال�شعر والقراءة" 

�سمري خلف اهلل



تعويذة
راحت  يوم..  كل  راجلها  ي�شربها  وحدة 

للطالب ت�شكيلو ...
قالها قبل ما يدخل راجلك للدار �شعي �شوية 

نعناع اأخ�شر يف فمك
حتى  تبلعيه  ما  بل  فيه  مت�شغي  وابقاي   

مازالك  وانتي  راجلك  يدخل 
مت�شغي

تبلعيه  ول  ترميه  وبلك   
حتى يرقد ...

رجعت  ذاك  من  غدوة  اأيا 
غري  واهلل  قاتلو  للطالب 

 .. �شربني  ما  واهلل  جنحت 
يعطيك ال�شحة ...

فمك  ت�شدي  كي   .. يامل�شيبة  �شفتي  قالها 
الريح ما يقي�شك�ص؟!.

مكر
وحدة مر�شت بالقلب جاو جاراتها يزوروها 

قالولها خري يا جارتنا العزيزة وا�ص بيك؟
ل  اهلل  الــ�ــشــيــدا  مبــر�ــص  مــر�ــشــت  قالتهلم 

يبليكم؟
ولدها تخلعوا قالولها وا�ص بيك "اأّّما" اعله 

قلتيلهم هكا؟
منوت  ربــي  قــدر  اإذا  هكذا  قالتلهم: 

وحدة ما تتزوج باباكم؟!!.

ذكرى وترحم
بللي  نتفكر  ما  كل  ملرتو  قــال  ــد  واح

باباك 
ماكان�ص موافق على زواجنا

ندعيلو بالرحمة..كان عارف �شلحي 
واأنا ل خرب مّديني الواد؟!.

معلومات م�سلية

 املخ 
والعظم 

اأمثال �سعبية

يف  لــكــن  الغابة"  مــلــك  "االأ�سد  يــقــال   •
"ملك احل�سائ�ص وال�سهول" الأن  احلقيقة هو 

االأ�سد ال يعي�ص يف الغابة مطلقا.
يقدم  "الروبيان" ال  الـ17كان  القرن  • يف 
مع  العك�ص  اأ�سبح  ثم  وال�سجناء،  للعبيد  اإال 

بداية القرن التا�سع ع�سر.
يف  املــوجــود  احلــريــة  متــثــال  وزن  يبلغ   •
ــه  ذراع ــول  اأمـــا ط نــيــويــورك نحو225 طــن 
حوايل  فيبلغ  ــام  االأم اإىل  املــمــدودة  اليمنى 

مرت.  14
الفتيات  تقول  فنلندية  درا�سة   •
العروق  فيها  تظهر  التي  يدي  االأ ذوات 
الطبقة  من  اأجدادهن  بلونها،  الدموية 

االأر�ستقراطية.
�سمال  بــني  تف�سل  فقط  واحـــدة  ــة  دول  •
اأوروبا،  جهة  من  وفنلندا  اآ�سيا،  �سرق  كوريا، 

اأال وهي رو�سيا.
القارة  هي  اجلنوبية  القطبية  القارة   •
اأر�ص  بها  توجد  ال  التي  العامل  يف  الوحيدة 

ياب�سة، بل تتاألف من طبقة جليدية.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
اإذا كنت راي�ص 

وجتمع يف املجال�ص 
خربين على �سي 
ياب�ص يف اأخ�سر 
واأخ�سر يف ياب�ص

حدث يف مثل هذا اليوم
اخلام�ص ع�شر 

من �شهر جويلية
بيد  القد�ص  مدينة  �سقوط  ـ   1099
احلملة  اإطــــــار  يف  وذلـــــك  الــ�ــســلــيــبــيــني 

ال�سليبية االأوىل.
االأمـــن  جمل�ص  ـــرار  ق ــدور  �ــس ـ   1948
يف  الع�سكرية  االأعــمــال  بوقف   54 رقــم 

فل�سطني.
يبا�سر  الــفــرنــ�ــســي  اجلــيــ�ــص  ـ   1957
على  ال�سائكة  ــالك  ــس االأ� اإقــامــة  عملية 
خمطط  اإطــار  يف  ال�سرقية  احلــدود  طول 

موري�ص.
املقاومة  جريدة  �سدور  توقف  ـ   1957
الوطني  التحرير  جبهة  با�سم  الناطقة 

واالكتفاء بجريدة املجاهد.
"اأندري  الفرن�سي  الدفاع  وزير  ـ   1957
التجارب  مــركــز  ــة  ــام اإق يــقــرر  مــوريــ�ــص  
ــحــراء  ــ�ــس ال ــيــة يف  ــ�ــس الــفــرن الـــنـــوويـــة 

اجلزائرية.
 ''SpoRtif''املدعو املجاهد  ـ   1958
يــ�ــســقــط طـــائـــرة فــرنــ�ــســيــة  ومــقــتــل كل 

طاقمها•
باحلكومة  تعرتف  غانا  دولــة  ـ   1959

املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية.
للجي�ص  العامة  االأركــان  هيئة  ـ   1961
يف  املــوؤقــتــة  للحكومة  ا�ستقالتها  تــقــدم 
التي  الفرن�سية  الطائرة  حــادث  اأعــقــاب 
قائدها  واأ�ــســر  التحرير  جي�ص  اأ�سقطها 

على احلدود التون�سية – اجلزائرية.
1962ـ  اجتماع قادة الواليات التاريخية 
االقتتال  واإيقاف  الدماء  حلقن  بالبليدة 

الداخلي فيما عرف باأزمة �سيف 62.
بطلب  ر�سميا  تتقدم  اجلزائر  ـ   1962

لالن�سمام اإىل جامعة الدول العربية.
اجلزائرية  املفاو�سات  انطالق  ـ   1963
التون�سية باجلزائر العا�سمة حول حرية 

تنقل االأ�سخا�ص و الب�سائع بني البلدين.
توقعان  واملـــغـــرب  اجلـــزائـــر  ـ   1972

اتفاقية تر�سيم احلدود بينهما.
عنقودية  قنابل  تنتج  اإ�سرائيل  ـ   1986

اأكرث تطورا من القنابل االأمريكية.
توافقان  واإ�ــســرائــيــل  االأردن  ـ   1994
يف  بينهما  �ــســالم  حمــادثــات  ـــراء  اإج على 

وا�سنطن.
منظمة  قمة  مــوؤمتــر  انــعــقــاد  ـ   1999

الوحدة االإفريقية باجلزائر.
ع�سكري  انقالب  حماولة  قيام   -  2016
اجلي�ص  مــن  جمموعة  يــد  على  تركيا  يف 
باءت بالف�سل بعد قيام مظاهرات مناوئة 
ــرة  ــق ــة يف اإ�ــســطــنــبــول واأن ــحــاول لــهــذه امل
لنداء  ا�ستجابة  الرتكية،  املدن  وكربيات 
اأطلقته احلكومة ورئي�ص اجلمهورية رجب 

طيب اأردوغان. 

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

نهار،  ينحيه  عــام  و�ــشــخ 
اأعــوام يقعد  نهار  وعيب 

حكـــمة

ت�صبح  ث��م  �صخيفة،  ت��ب��د�أ  �ل���ع���ادة 
م������األ������وف������ة، ث������م ت�����غ�����دو م����ع����ب����ودة

ـ �شي علوة يل فاتك بالزين فوتوا 
بالظرافة؟

عقبة بادي�ص خن�شلة
واإذا كان فايتني بالزين والظرافة 

مباذا اأفوته يا �شي عقبة؟!!.
ـ ملاذا اأف�شل دائما اأمام ما يداهمني 
اأر�شدين  ــلوة  ع �شي  يــا  م�شاكل  مــن 

جزاك اهلل خريا؟
الها�شمي.ك �شوق نعمان

ت�شلك  ومل  النجاة  ترجو  كنت  اإذا 
ل  ال�شفينة  اأن  فــاعــلــم  م�شالكها 
لها  ركبت  اإذا  ياب�ص..اإل  على  مت�شي 
يف  اغــرق  اأو  اإذن..  عجلت..اإبتكر 

امل�شاكل..لك الختيار!؟.
ـ اإن يف النطق الندامة اإن يف ال�شمت 
اأنت يف احلالني م�شبوه فتب  الندامة 
من جنحة العي�ص كاإن�شان وع�ص مثل 
فمت  مقتول  احلالني  يف  اأنت  النعامة 

من �شدة القهر لتحظى بال�شلمة؟

اأ�شامة.ع باتنة
مات  اإذا  العي�ص  اأدرك  اأن  يل  كيف 
ينحن  مل  با�شتقامة..هو  �شمريي 
عموديا  خطا  �شوى  يعرف  ومل  يوما 
قويا  ع�شت  انا  بالكرامة..ها  يلوح 
قاهرا قهري ومل اأغ�شب ففي غ�شبي 
ندامة..اإن يكن هذا من ال�شعر..فقل 

على ال�شعر ال�شلمة يا اأ�شامة!!.
يا  تــوك  التيك  يف  م�شبهك  راين  ـ 

راجل...ال�شيب والعيب؟
اأمين.خ �ش�شار
من  ــــلوة  ع غــالــط..عــمــك  راك 

جماعة الهف هوك!!.
ـ ملاذا يا �شي علوة، القدرة ال�شرائية 

عندنا دائما يف انهيار؟
اإميان.غ باتنة
رمبا لزملها طبيب اأع�شاب مع �شوي 
مهدئات وكثري من املكملت الغذائية 

وتفرا اإن �شاء اهلل؟!.

�ضورة م�ضحكة

يعجز 
الطحال عن 

التبعري؟!
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ن.م

بدري. ع

ميلة

باتنة
مت على اإثرها توقيف �ضابني يبلغان من العمر 32 و37 �ضنة

�صطيف

ــرق  ــت ف ــل ــدخ ت
النجدة لوحدة 
احلــــــمــــــايــــــة 
املدنية بالعلمة 
�شطيف،  �ــشــرق 
لتقدمي النجدة 
ــــا  ــــحــــاي ــــ�ــــش ل
حــــــادث مــــرور 
بالقلتة  خطري 

�شابني  مقتل  خلف  والذي  الزرقاء، 
بــدرجــات  اآخـــريـــن   04 واإ�ــشــابــة 
متفاوتة من اخلطورة، ووقع احلادث 
77اأ  ــم  رق الــوطــنــي  الــطــريــق  على 
بنواحي م�شتة كعوان ببلدية القلتة 
مبا�شر  ا�شطدام  الزرقاء، ومتثل يف 
�شياحيتني  ل�شيارتني  لوجه  وجها 
وخلف وفاة �شاب بالغ من العمر 21 
�شنة يف عني املكان وتعر�ص خم�شة 
اآخرين لإ�شابات متفاوتة اخلطورة 
اأحد  21 و50�شنة( مع وفاة   ،20(

املــــ�ــــشــــابــــني 
ـــة  ـــح ـــي ـــب ـــش �

الأم�ص.
الفرق  وتولت 
املـــتـــدخـــلـــة 
ــــــعــــــاف  اإ�ــــــش
واجـــــــــــــــلء 
اإىل  امل�شابني 
ــفــى  ــش ــ� ــت ــش ــ� م
حتويل  ثم  بالعلمة  �شروب  اخلثري 
املعنية  امل�شلحة  اإىل  املتوفى  جثة 
م�شالح  اإمتام  بعد  امل�شت�شفى  لنف�ص 
الدرك الوطني حتقيقاتها يف ظروف 
هذا احلادث الأليم، كما مت ت�شجيل 
الرابط  الطريق  على  حادث  وقوع 
بخلفون  الباز  ومنطقة  املطار  بني 
اآرنــات، متثل يف ا�شطدام  �شرق عني 
ذات  و�ــشــاحــنــة  ــارات  ــي ــش � خم�شة 

مقطوورة دون ت�شجيل اإ�شابات.

اأطرت م�شالح اأمن ولية �شطيف طوال 
الأن�شطة  عديد  الفارط  جوان  �شهر 
والردعية  التح�شي�شية  الوقائية 
�شرطة  اإطار تخ�ش�ص  تندرج يف  التي 
العمران وحماية البيئة وكذا التطهري 
من  التي  اخلروقات  �شد  بهدف  وذلك 
والبيئة،  للعمران  ت�شيء  اأن  �شاأنها 
واأخرى  وقائية  اإجــراءات  اتخاذ  مع 
�شلوكات  اأي  لكبح  منها  الغاية  ردعية 
ملخاطر  املواطن  تعر�ص  اأن  �شاأنها  من 

�شحية اأو بيئية حمتملة.
 56 حترير  مت  العمران  جمــال  ففي 

بناء  اأ�شغال  باإجناز  تتعلق  خمالفة 
 03 ــر  ــري حت مت  كــمــا  رخـــ�ـــص،  دون 
خمالفات تتعلق بعدم مطابقة البناء 
للرخ�شة امل�شلمة، ويف جمال البيئة مت 
حترير 09 خمالفات يف جمال اإهمال 
النفايات الهامدة وعدم التقيد بنظام 
ت�شيري النفايات، و79 خمالفة تتعلق 
جمال  يف  اأما  العام،  الطريق  باإعاقة 
التطهري والنظافة فقد مت حترير 91 
خمالفة يف جمال البيع غري ال�شرعي 
يف  خمالفة  و13  العام،  الطريق  على 

جمال التجارة غري ال�شرعية.

متكن عنا�سر االأمن بوالية باتنــة، 
مــن اإحبــاط �سفقـــة لرتويــج كميــة 
معتربة مــن الكيف املعالج قارب وزنها 
4 كيلوغرام، وح�سب خلية االت�سال 

والعالقــات العامة باأمــن الوالية، فقد 
مت توقيــف �سابــني يبلغــان مــن العمــر 
32 و37 �سنــة كانــا علــى منت مركبة 
�سياحية بحي حملة 03 ب�سدد ترويج 

املخدرات، حيث مت حجز 40 �سفيحة 
بــوزن 03 كلغ و874 غ وبعــد ا�ستيفاء 
االإجــراءات القانونيـــة، مت تقدميهما 

اأمام النيابــة املحليــة.

�سي الأورا�سي..
وخليتو  اخلرفان...  مع  بعبعتونا 
م�سغتونا  يبان...  الهم  من  العظم 
كيف اللبان... و�سغطتو علينا وقت 
احلاجة وزودتو ن�سبة احلرمان... 
ـــص يل مـــازال  ـــص يل تــبــدل وا� وا�
واقعية  بتقارير  نطالبو  كـــان... 

ال�سعب راه "تعبان"...

hamzalaribi005@gmail.com

اإحباط �ضفقة لرتويج قرابة 4 كيلوغرام من الكيف املعالج
وجب الكالم

حت�سرنا اليوم ق�سة اأو رمبا ميكن ت�سنيفها على 
مبنطقة  االأعــرا�ــص  اأحــد  ويف  حيث  طرفة،  اأنها 
فاإحياء حفل  ومثلما هو معروف  االأورا�ــص  ما يف 
زفاف عند "ال�ساوية" ال يتم اإال بفرقة "رحابة" 
بح�سور "الباردية"، قلنا يف عر�ص ما كان اجلميع 
االأوىل  ال�سفوف  يف  بكر�سي  يحظى  الأن  ي�سعى 
ول�سوء  حدث  والــذي  "الطرحة"،  من  القريبة 
يتفنن  اأن  اأراد  وعندما  �سخ�سا  اأن  هــو  احلــظ 
من  واحــدا  فاأ�ساب  التقدير  اأخطاأ  "باملكحلة" 
عنا�سر فرقة الرحابة بحروق يف وجهه، فاندفع 
واإ�سعافه  عليه  لالطمئنان  اإليه  املكان  يف  من  كل 
بالكر�سي  مت�سبثا  بقي  فقد  واحــدا،  �سخ�سا  اإال 
بكل برودة اأع�ساب، وعندما �ساأله اأحد احل�سور 
"ال�سخ�ص  مع  حدث  ملا  اكرتاثه  عدم  �سبب  عن 
امل�ساب" اأجابه باأنه خائف من اأن ي�ستويل اأحد ما 
على كر�سيه اإذا ما وقف ليطمئن على "امل�ساب"، 
اجلواب الذي ا�ستفز ال�سائل ودفعه الأن ي�سرخ يف 
وجهه قائال "كان�ص ما بقى عر�ص ال�سيد رح ميوت 

وانت خايف على الكر�سي".
ــع  وواق حــادثــة  عــن  تعرب  الق�سة  كــانــت  اإذا 
طريف فهناك ما يعرب يف بالدنا عن واقع "مرير" 
وواقع موؤ�سف وموؤمل، ذلك الأن خمتلف املوؤ�س�سات 
ت�سري  باتت  قد  القطاعات  وخمتلف  الدولة  يف 
"�ساحب  بــهــا  تــعــامــل  الــتــي  الــذهــنــيــة  بنف�ص 
�سخ�ص  اإ�سابة  حادثة  مع  العر�ص  يف  الكر�سي" 
بحروق، معنى ذلك اأن الكثري اإن مل تكن االأغلبية 
من امل�سوؤولني يف البالد قد باتوا يفكرون مبجرد 
على  احلفاظ  كيفية  يف  ما  من�سبا  يتقلدوا  اأن 
القطاع  اأو  املوؤ�س�سة  على  احلفاظ  ال  الكر�سي 
املكلفني باإدارته وت�سيريه، وم�سكلتنا يف اجلزائر 
هي اأن اأغلبية امل�سوؤولني ال يوؤدون مهمتهم كقادة 
ا�ستمرارية  على  وال�سهر  الوقوف  عليهم  يجب 
اأو القطاع وال�سهر على النهو�ص بها بل  املوؤ�س�سة 
على  يحر�سون  "كجال�سني"  مهمتهم  يوؤدون  اإنهم 
من  ذلــك  يت�سح  الكر�سي،  حتتهم  من  ي�سيع  اأال 
موؤ�س�سة  فمدير  املتكررة،  املواقف  عديد  خالل 
يجب  مبا  يقوم  ال  ما  واليــة  يف  مديرية  اأو  مثال 
عليه القيام به من اأجل اأن يوؤدي مهمته كم�سوؤول 
ما،  قطاع  اأو  املديرية  اأو  املوؤ�س�سة  على  موؤمتن 
لكنه يفعل امل�ستحيل ويف ظرف وجيز بل وي�سغل 
ويوجد  النقائ�ص  لتدارك  طاقته"  فوق  "عقله 
االأمر  يتعلق  عندما  ممكن  وقت  اأقــل  يف  احللول 
يثبت  ما  وهذا  رتبة،  منه  اأعلى  م�سوؤول  بزيارة 
اأن العمل اجلبار الذي يقوم به اأغلبية امل�سوؤولني 
"اإنهاء املهام" ال عمال  هو عمل للوقاية من قرار 
املوؤ�س�سات  فيها  تتخبط  التي  امل�ساكل  ملعاجلة 

والقطاعات املختلفة.
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قتيالن و4 جرحى يف حادث مرور
 يف القلتة الزرقاء

حترير 56 خمالفة لإجناز
 اأ�ضغال بناء دون رخ�س 

اأم البواقــي

خن�ضلة

اإ�ضابة 3 اأطفال ب�ضظايا طلق 
ناري يف وليمة عر�س

توقيف �ضاب بحوزته
 100 قر�س مهلو�س

�ضقوط مميت لطفل من الطابق 
الثامن بعمارات عدل  

حريق يف مطبخ 
يودي بحياة 

امراأة 

فتحت م�سالح اأمن مدينة عني البي�ساء، 
حتقيقا يف حادثة اإ�سابة ثالثة اأطفال ب�سظايا 

طلق ناري من بندقية �سيد خالل حفل زفاف 
مبدينة عني البي�ساء، حيث مت نقل االأطفال 

اإىل م�ست�سفى مدينة عني البي�ساء، لتلقي 
االإ�سعافات االأوليــة.

متكن عنا�سر ال�سرطة باأمن دائرة عني كر�سة، 
من توقيف �سخ�ص وحجز كمية من املوؤثرات 

العقلية واأ�سلحة بي�ساء، اأين مت توقيف املتهم 
البالغ من العمر 26 �سنة بحوزته 100 قر�ص 
مهلو�ص واأ�سلحة بي�ساء، حيث اأجنز �سده ملفا 

جزائيا عن ق�سية ممار�سة مهنة ال�سيدلة دون 
احل�سول على رخ�سة من ال�سلطة املوؤهلة قانونا، 

وحيازة اأدوية ومواد �سيدالنية ذات خ�سائ�ص 
خمذرة لغر�ص البيع والرتويج م�سدرها 

التهريب.

لقي اأم�ص االأول، طفل يبلغ من العمر 10 
�سنوات حتفه بعد �سقوطه من �سرفة منزل 

العائلة بالطابق الثامن بعمارات "عدل" 
بخن�سلة، حيث مت نقل جثته اإىل املوؤ�س�سة 

االإ�ست�سفائية بطريق باتنة، فيما فتحت م�سالح 
االأمن حتقيقا يف مو�سوع حادثة الوفاة.

تدخلت الوحدة 
الثانوية للحماية املدنية 

لدائرة القرارم قوقة، 
من اأجل اإخماد حريق 

داخل مطبخ مب�سكن فردي 
ذو طابق اأر�سي بحي اأم 

عبد اهلل ببلدية القرارم 
قوقة، حيث مت ت�سجيل 

اإ�سابة امراأة تبلغ من 
العمر 63 بحروق من 

الدرجة الثالثة بكافة 
اأنحاء اجل�سم، حيث قدمت 

لها االإ�سعافات االأولية 
الالزمة ومت نقلها على 

جناح ال�سرعة من طرف 
م�سالح احلماية املدنية، 

غري اأنها توفيت مب�سلحة 
االإ�ستعجاالت، فيما يبقى 

�سبب احلريق جمهوال.
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