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�شجلت اأكرب ح�شيلة منذ بداية
 اجلائحة بـ 146 اإ�شابة 

طالبوا باإيجاد حلول م�شتعجلة

حمتجون اأغلقوا الطريق الوطني رقم 28

ارتفاع خميف
 يف عدد الإ�سابات 

بكورونا يف باتنة

العط�ش يخرج مواطنني 
لالحتجاج ليال بتكوت

غ�سب يف تيالطو 
وم�سوؤولون عاجزون 

اأمام امل�ساكل املرتاكمة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

حجز قـرابة 8 كلـغ من الكيـف املعالـج يف ظـرف �شهـر بباتنــة مت خاللها توقيف 8 اأ�شخا�ض

�ص 16

احلرائق ت�ستمر يف التهام الهكتارات بغابات االأورا�ص

ندرة املاء ال�سروب هاج�ص مواطني بابار قبيل عيد االأ�سحى

مواطنون ي�ستكون
 العط�ش وال�سلطات 

تعد بالتدارك يف خن�سلة
ي�ستكى مواطنو بلدية بابار جنوب والية خن�سلة من م�سكل نق�ص التزود باملاء 

ال�سروب الذي تفاقم موؤخرا اإىل اأن حتول اإىل اأزمة خانقة اأياما قبل عيد االأ�سحى 
املبارك رغم وعود م�سالح مديرية املوارد املائية موؤخرا برفع ح�سة التزود بهذه املادة 

احليوية قبل هذه املنا�سبة، لتزيد احلنفيات �سحا وتزيد معها معاناة ال�سكان الذين 
كانوا فيما �سبق قد رفعوا �سعارات راف�سة ال�ستغالل مياه ال�سد بحكم توفر املنطقة على 

�ص 05مناقب كافية يف حاجة فقط اإىل ح�سن ت�سيري... 

خمطط ا�ضتعجايل قبل عيد الأ�ضحى

ك�سف حمافظ الغابات لوالية باتنة عبد املومن بولزازن عن ت�سجيل 12 حريقا غابيا بالوالية، اأتت على حوايل 54 هكتارا من 
الرثوة الغابية، م�سيفا اأن جميع هذه احلرائق مت اإخمادها فور ن�سوبها... 

اأم البواقي

مت اإخمادها فور ن�ضوبها وحمافظة الغابات حتذر من احلرائق تزامنا ويومي عيد الأ�ضحى

حتديد �سهر اأكتوبر 
موعدا لنطالق البطولة 

املحرتفة لكرة القدم

�ص 04

�ص 08

املو�شم الكروي 2022-2021
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يبــدو اأنه لي�ســت الظواهــر الطبيعيــة املفاجئــة وحدها 
التي ت�سبب كوارث والتي تت�سبب يف خ�سائر للبيئة، بل حتى 
نوعــا من الب�سر اأي�سا، والذين ف�سلنــا ت�سميتهم بالهمج، وهم 
الذيــن يناف�سون الكوارث الطبيعية يف اإحلاق ال�سرر بالبيئة 
واملحيــط واملجتمع اأي�سا، اإذ وبعد اأن قام خرية اأبناء مدينة 
باتنــة من فاعلني وممثلــي جمتمع مدين بحملة ت�سجري على 
م�ستوى املدينة حتــت �سعار "اأمام كل بيت �سجرة" اأبى بع�ص 
املجهولــني اإال اأن يحاربــوا هــذه احلملــة وبالتحديد يف حي 
ك�سيــدة بالقــرب من املكان امل�سمــى "حمــور دوران �سوناكوم" 
وذلــك بقطع االأ�سجــار باملن�سار بعد اأن مت غر�سهــا منذ اأيام، 
فمــا الدافع للقيــام بهكذا "جرم" يا تــرى يف حق البيئة ويف 
حــق اجلهــد الذي بذله "اخلــريون" اأم اأن العنــف والهمجية 

باتا فطرة يف نفو�ص البع�ص من اأعداء "االخ�سرار"؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد الرزاق مقري 
)رئي�س حركة جمتمع ال�سلم(

..."املخزن جتاوز اخلطوط احلمراء".
ا�ستثارة  اأم  ت��ن��دي��د  ه���ذا  راج�����ل...  ي��ا  ق��ل��ن��ا: 

لل�سلطات؟

وممرات  �سوارع   عرب  بكرثة  انت�سارها  على  زيادة 
بباتنة،  احل�سري  املحيط  كــل  واأزقـــة  واأحــيــاء 
ــتــجــارة املــو�ــســمــيــة حتـــوال يف  ــرة ال ــاه تــعــرف ظ
عيد  ع�سية  املــحــالت  مــن  للعديد  االخت�سا�ص 
االأ�سحى املبارك، وهذا خالفا ملا تفر�سه تعليمات 
اأو  ــادي  ــع ال �ــســواء  الــتــجــاري  ال�سجل  يف  القيد 
ل�سحذ  اآالت  ن�سب  اإىل  اأقدمت  حيث  االلكرتوين، 
ولوازم  وال�سلخ،  الذبح  و�سائل  وعر�ص  ال�سكاكني 
امام   من  وحتى  املحاذية  االأر�سفة  على  ال�سواء 

احلبال،  كال�سوايات،  لها   وال�سيدليات  املوؤ�س�سات 
التجارة   هذه  جتاوزت  ذلك  من  واأكرث  ال�سكاكني، 
داخل  وباالأخ�ص  والتنب  ــالف  االأع بيع  حد  اإىل 
منها  ت�سلم  مل  حيث  الكربى،  العمرانية  االأقطاب 
الوراقات،  وال  الزالبية  حمالت  وال  االأك�ساك  ال 
اقاموا  واحلالقني  املقاهي  اأ�سحاب  بع�ص  وحتى  
طاوالت ملعرو�سات العيد، جتارة ع�سوائية ال جتد 
اأي نوع من الرقابة ال من قبل م�سالح البيئة وال 

م�سالح التجارة وال ال�سحة.

تعد  والتي  احلامة  التجارب  حديقة  ا�ستقطبت 
ال�سياحية  الطبيعية  املعامل  اأبــرز  بني  من  واحــدة 
باجلزائر العا�سمة منذ �سهر فيفري املن�سرم واإىل 
غاية منت�سف �سهر جويلية اجلاري اأزيد من ن�سف 
مليون �سخ�ص، حيث ك�سفت م�سوؤولة االت�سال لدى 
يفوق  ما  اأن  اإعالمية  لو�سائل  احلديقة  مديرية 
 81.700 عن  يزيد  ما  بينهم  من  زائر   533.500
الزوار  "الهام" من  العدد  اأن هذا  اإىل  طفل، م�سرية 
بالربتوكول  الكامل  االلتزام  "مع  ا�ستقبالهم  مت 

ال�سحي اخلا�ص بالوقاية من تف�سي فريو�ص كورونا 
والذي مت اعتماده الإعادة فتح هذا الف�ساء الطبيعي 
بعد غلقه يف وقت �سابق ملواجهة تف�سي اجلائحة"، 
الكمامات  بارتداء  "اإلزام" الزوار  خالل  من  وذلك 
مع  االجتماعي  التباعد  م�سافة  واحرتام  الواقية 
احلرارة  درجة  قيا�ص  جهاز  اإىل  الوافدين  اإخ�ساع 
اإىل جانب الرقابة امل�ستمرة من قبل االأعوان على 
التعليمات  احرتام  مدى  ملراقبة  احلديقة  امتداد 

ال�سحية امل�سار اإليها.

ارتفاع  يف  يت�سبب  قد  التلقيح  عملية  عن  ال�سحي  القطاع  اأ�سالك  عزوف  اأن  العلمي  باملجل�ص  م�سوؤول  اأكد 
احلاالت االإ�سابة بفريو�ص كورونا، معربا عن اأ�سفه على ذلك وهو ما قد يت�سبب يف ارتفاع حاالت االإ�سابة 
اأن  موؤكدا   امل�ست�سفيات،  اإىل  ت�سل  التي  باحلاالت  االت�سال  دائمة  االأ�سالك  تلك  لكون  كورونا  بفريو�ص 
دلتا  �ساللة  انت�سار  ب�سبب  القادمة  القليلة  االأيام  خالل  احلاالت  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  قد  عزوفهم  ا�ستمرار 
التي اأ�سبحت منت�سرة يف العامل بكرثة وم�ست الفئة ال�سبانية بعد اأن ا�ستهدفت حملة التلقيح يف البداية 

االأ�سخا�ص امل�سنني وامل�سابني باالأمرا�ص املزمنة دون غريهم من الفئات االأخرى".

هو الرقم الذي ت�سجله اجلزائر �سنويا يف  حاالت االإ�سابات 
بال�سرطان، ح�سب مــا قاله رئي�ص اجلمعية اجلزائرية للتكوين 
والبحــث يف اأمرا�ــص ال�سرطــان ونائــب رئي�ــص رابطــة االأطباء 
توجــد  ال  بانــه  اأ�ســاف  والــذي  ال�سرطــان،   ملكافحــة  العــرب 
اإح�سائيــات دقيقــة بخ�سو�ــص عــدد الوفيــات، م�ســريا يف ذات 
ال�سيــاق اأن �سرطــان القولــون وامل�ستقيــم االأول عنــد الرجال بـ 
4500 اإىل 5000 حالة �سنويا، م�سيفا اأن من بني ال�سرطانات 
املنت�سرة يف اجلزائــر بقوة هي �سرطان الثدي بـ 12000 حالة 

�سنويا ما ميثل ن�سبة %25.
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طغت العقلية املادية على املجتمع اجلزائري وتغريت 
بع�ص النفو�ص اإىل درجة االنحطاط، فلم تعد هناك 
من ِعزة عند الكثري ممن ا�سرتخ�سوا كرامتهم لقاء ما 

يح�سلون عليه من �سدقات "غري م�ستحقة" وم�ساعدات 
كان اأوىل اأن توجه للمعدمني ممن ال قدرة لهم فعال على 

تاأمني �سيء من متطلبات حياتهم اليومية ناهيك عن 
املنا�سبات االجتماعية والدينية.. فنجد من يزاحم 

الفقراء وامل�ساكني والعائالت املعوزة وحمدودي الدخل 
يف كل املبادرات الهادفة اإىل مد يد العون لهم واإدخال 

الفرحة عليهم رغم عدم احلاجة الفعلية لتلك امل�ساعدات 
واإمنا من باب "زيادة اخلري خريين" من وجهة نظرهم التي 

اأخطاأت تقديراتها العتدائهم على "االأولوية" التي هي 
لي�ست لهم بل توؤول لغريهم من االأ�سر اجلزائرية التي 

تعاين اأو�ساعا مزرية خا�سة بحاجة اإىل دعم اجتماعي 
يخرج بهم من ظلمة قلة ذات اليد اإىل نور االكتفاء على 

االأقل..
ومن املظاهر التي بداأت تاأخذ يف التو�سع واالنت�سار 

ا�ست�سهال طلب امل�ساعدة من الغري والتم�سكن وكرثة الت�سكي 
ما �ساوى بني فئات جمتمعية كثرية حيث مل نعد نفرق بني 
ذوي احلاجة فعال واالأدعياء وهو ما �ساهم من جانب اآخر 

يف "�سرقة" ن�سيب الفقراء واال�ستيالء عليه وحرمانهم 
من فرحة عابرة يف كل منا�سبة يتقا�سم فرحتها املجتمع 
على حني غفلة من املهم�سني فيه واملُغيبني عن كل حقوق 

املواطنة..
والغريب اأن هوؤالء االأدعياء وهم "ي�ستولون" عن 

عطايا لي�ست لهم ال ي�سعرون باالإحراج بل يعتربونها من 
حقوقهم على املجتمع واالآخرين ما ي�سهل عليهم تلقي 
امل�ساعدات عن ر�سا وب�سمري "نائم" رغم قدرتهم على 

تاأمني ما يلزمهم ولو بديون موؤجلة ميكنهم تق�سيطها اأو 
تاأجيل الدفع فيها اأو حتى متلكها بدفع فوري..

وهو احلال الذي نعاي�سه هذه االأيام قبيل عيد االأ�سحى 
املبارك حيث يلجاأ الكثري اإىل "االحتيال" و"التحايل" 

من اأجل احل�سول على اأ�سحية يعلم اهلل اإن كانت مقبولة 
عنده اأم جمرد حلم يو�سع به عن النف�ص والعائلة، 

حيث يعمد البع�ص مع قدرتهم اإىل ا�ستجداء اأهل اخلري 
واملت�سدقني من اأجل "الظفر" باأ�سحية وقد جتد اأحدهم 
ب�سيارة فارهة بينما ميد يده من اأجل اأ�سحية العيد التي 

هي �سنة موؤكدة على املقتدر وت�سقط عن غري امل�ستطيع 
دون الت�سييق بق�سد احل�سول عليها، فلو التزم كل مواطن 

بهذه القاعدة ال�سرعية ملا ا�ستجدت مظاهر وال ا�ستبيحت 
كرامات واأنف�ص؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ال�سورة من حي 
الزمالة مبدينة 

باتنة، وهي اخت�سار 
للو�سع يف عديد 
االأحياء مبدينة 

باتنة حيث انت�سار 
القمامة ب�سكل 

ع�سوائي ما يدفعنا 
الأن نت�ساءل "اأين 
و�سل م�سروع اأو 

حملة اأنظف حي" 
اإذا كانت مثل هذه 

امل�ساهد تغزو مدينة 
باتنة؟

ب�صراحة

حرب معلنة
عن  واخل��روج  الدبلوما�سية  االأع��راف  خمالفة  اإن 
العالقات  تفر�سها  التي  واحل��دود  االح��رام  اإط��ار 
اعتبارها  ميكن  ال��دول  خمتلف  بني  الدبلوما�سية 
املناو�سات  اعتبار  ميكن  كما  العالقات  يف  ت��وت��را 
القمم  يف  خا�سة  ال���دول  خمتلف  ب��ني  الكالمية 
والعاملية  االإقليمية  واالج��ت��م��اع��ات  وامل��وؤمت��رات 
ب�سبب  ذلك  يحدث  وقد  دبلوما�سية  مطبات  جمرد 
نهج  يف  يطراأ  تغيري  وب�سبب  الدول  �سيا�سة  يف  تغري 
ب�سبب اختالف  اأو  الدول  لهذه  ال�سيا�سة اخلارجية 
يتعلق  عندما  اأما  املطروحة،  الق�سايا  حول  الروؤى 
دول��ة يف  "فتنة" من ط��رف  اإث��ارة  االأم��ر مبحاولة 
تاأجيج  مبحاولة  االأم��ر  يتعلق  عندما  اأو  ج��ار،  بلد 
"حرب اأهلية" من طرف نظام �سيا�سي اأو حكومة يف 
قد  االأمر  باأن  يعني  ما  فذلك  اآخر  بلد  يف  اأو  اإقليم 
الكالمية  الدبلوما�سية واملناو�سات  التوترات  تعدى 
واملطبات الدبلوما�سية اإىل ما ميكن القول عنه باأنها 

حرب معلنة.
النظام ال�سيا�سي املغربي، ونوؤكد على عبارة "النظام 
"النظام احلاكم" يف املغرب، هو نظام  ال�سيا�سي" اأو 
ذو نية قدمية ال ميكن اإخفاوؤها كما ال ميكن اإخفاء 
اإ�سقاط  نية  ع��ن  واحل��دي��ث  ب��ال��غ��رب��ال،  ال�سم�ص 
بل  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  واإخ�ساع 
اإطار ال�سراع  اإن لزم االأمر وهذا يف  وحتى متزيقها 
على الزعامة يف املنطقة واحل�سول على االمتيازات 
�سمن  عليها  للح�سول  املناطق  بع�ص  على  والزحف 
"املخزن"،  تراود  زالت  ال  قدمية"  "اأطماع  برنامج 
باأنه  اليقني  علم  يعلم  املغرب  يف  ال�سيا�سي  والنظام 
اجلوانب،  جميع  من  اجلزائرية  للدولة  ندا  لي�ص 
ال من حيث الع�سكرية فيما يتعلق بالعتاد وامليدان 
حيث  من  وال  واخل��رة،  القوة  وحتى  واجلاهزية 
حيث  م��ن  الدبلوما�سية  وحتى  اال�ستخباراتية 
وبالتايل  االأمم"،  "بني  اجلزائرية  الدولة  مكانة 
اأية  يف  خا�سر  اأن��ه  من  متاأكد  املغربي  النظام  ف��اإن 
حرب ميكن اأن يخو�سها �سد اجلزائر لهذا فاإن اأ�سهل 
طريقة الإ�سقاط اجلزائر يف نظر "النظام ال�سيا�سي 
يف املغرب" هو ا�ستنزاف طاقتها الدفاعية من خالل 
"منطقة القبائل"  اإدخالها يف حرب اأهلية، م�ستغال 
وا�ستغالل  اجلزائرية؛  بالدولة  ال�سرر  يلحق  حتى 
وال  كانت  التي  القبائل"  منطقة  "ا�ستقالل  ورق��ة 
من  اجلزائرية  ال�سلطة  على  �سغط"  "ورقة  تزال 
الداخل"،  "عمالء  من  وحتى  اخلارج  اأع��داء  طرف 
وبالتايل فعلى اجلزائر �سعبا ودولة اأن تعي باأن ما 
دعا اإليه ممثل املغرب يف هيئة االأمم املتحدة لي�ص 
ال  ع�سكرية"  "غري  معلنة  حربا  بل  "كالم"  جمرد 
ل�سيء �سوى اأن ع�سكر املغرب "قا�سر" ولو كان بالغا 
هذه  بغري  اجل��زائ��ر  على  احل��رب  الأعلنت  ق��ادرا  و 
اإىل  ينتبهوا  اأن  اجلزائريني  فعلى  لهذا  الطريقة، 
هذا االأمر جيدا ويحذروا من اأية جمرة تلقى بينهم 

والتي يراد بها حرق "اجلزائر" بنار الفتنة.
�سمري بوخنوفة



ردت وزارة اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج 
على وثيقة وزعها ممثل املغرب لدى االأمم املتحدة، 
خالل اجتماع حلركة عدم االنحياز، وا�سفة اياها 
ب�" االأمر اخلطري" كما طالبت ال�سلطات الر�سمية يف 

املغرب بتو�سيح موقفها من احلادثة.
الدبلوما�سية  ''املمثلية  اأن  اخلارجية  بيان  وذكر 
ر�سمية  وثيقة  بتوزيع  قامت  بنيويورك  املغربية 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال����دول االأع�����س��اء يف ح��رك��ة عدم 
انخراط  ر�سمية  ب�سفة  حمتواها  يكر�ص  االنحياز، 
عر  للجزائر،  معادية  حملة  يف  املغربية  اململكة 
تقرير  ''ح��ق  باأنه  تزعم  ملا  و�سريح  ظاهر  دع��م 
املذكرة  ح�سب   - ال��ذي  القبائلي''،  لل�سعب  امل�سري 

املذكورة- يتعر�ص الأطول احتالل اأجنبي''.

االدع���اء  ه��ذا  ''ي�سكل  اخل��ارج��ي��ة  ب��ي��ان  وت��اب��ع 
املغربي  الدعم  بخ�سو�ص  بالذنب  اعرافا  املزدوج 
متعدد االأوجه الذي يقدم حالًيا جلماعة اإرهابية 
م��ع دع���م اجلماعات  ك���ان احل���ال  ك��م��ا  م��ع��روف��ة، 
االإرهابية التي ت�سببت يف اإراقة دماء اجلزائريني 

خالل الع�سرية ال�سوداء''.
الدبلوما�سي  الت�سريح  ه��ذا  ''اإن  البيان  و�سدد 
جزءا  يعد  واملناور،  امل�سوؤول  وغري  املجازف  املغربي 
من حماولة ق�سرية النظر واختزالية وغري جمدية 
ت�سفية  م�ساألة  بني  م�سني  خلط  خلق  اإىل  تهدف 
ا�ستعمار معرف بها على هذا النحو من قبل املجتمع 
الدويل وبني ما هو موؤامرة حتاك �سد وحدة االأمة 

اجلزائرية''.

الت�سريح  هذا  ''اإن  اجلزائرية  اخلارجية  واأكدت 
واالتفاقيات  املبادئ  مع  مبا�سرة  ب�سفة  يتعار�ص 
املغربية،  اجلزائرية  العالقات  وتلهم  تهيكل  التي 
ف�سال عن كونه يتعار�ص ب�سفة �سارخة مع القانون 

الدويل والقانون التاأ�سي�سي لالحتاد االأفريقي''.
وخ��ت��م  ال��ب��ي��ان، ''ت��دي��ن اجل��زائ��ر ب�����س��دة هذا 
االنحراف اخلطري، مبا يف ذلك على اململكة املغربية 
نف�سها داخل حدودها املعرف بها دولًيا، يف ظل هذه 
الو�سعية النا�سئة عن عمل دبلوما�سي مريب �سادر 
عن �سفري، يحق للجزائر، اجلمهورية ذات ال�سيادة 
وغري القابلة للتجزئة، اأن تنتظر تو�سيحا للموقف 
هذا  ب�ساأن  املغربية  للمملكة  والنهائي  الر�سمي 

احلادث بالغ اخلطورة''.

املوارد  ت�سيري  مديرية  عن  �سادرة  تعليمة  األغت 
�سيغة  الوطنية،  الربية  بوزارة  واملادية  املالية 
توزيع الكتاب املدر�سي باالإعارة بداية من املو�سم 
لهذا  ال�سلبية  للنتائج  بالنظر  املقبل  الدرا�سي 
جمانية  على  اأك���دت  املقابل  يف  لكنها  االإج���راء 
بذلك،  املعنية  للفئات  بالن�سبة  املدر�سي  الكتاب 

جميع  مت��ك��ني  ع��ل��ى  بالعمل  ال�����وزارة  وال��ت��زم��ت 
تخ�سي�ص  عن  واأعلنت  الكتاب  من  املتمدر�سني 
املوؤ�س�سات  لتمويل  الكتب  عائدات  من   %5 ن�سبة 
عن  ال��دول��ة  ميزانية  لعجز  بالنظر  ال��رب��وي��ة 
البحث  �سمن  وذلك  االإحتياجات،  بكافة  التكفل 
خ��ارج  العمليات  لتمويل  ج��دي��دة  اآل��ي��ات  ع��ن 

املخ�س�سات امليزانياتية.
واأبلغت وزارة الربية يف تعليمة موؤرخة بتاريخ 
ت�سيري  عملية  تنظيم  تخ�ص  املنق�سي  جوان   19
واليات  عر  م��دراءه��ا  املدر�سي  الكتاب  وتوزيع 
باملجان  املدر�سي  الكتاب  توزيع  ا�ستمرار  الوطن 
�سارية  ت���زال  م��ا  ال�سابقة  ال�سيغة  ه��ذه  واأن 
ابتدائي  اخلام�سة  لل�سنوات  بالن�سبة  املفعول، 
الثانوي،  الطور  �سنوات  وكل  متو�سط  والرابعة 
مع اإلغاء توزيع الكتب املدر�سية اجلديدة ب�سيغة 
لهذا  ال�سلبية  للنتائج  بالنظر  وذل��ك  االإع���ارة 

االإجراء ح�سبها

اأن  ال��رب��ي��ة  وزارة  ط��م��اأن��ت  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
�سيتكفل  املدر�سية  للمطبوعات  الوطني  الديوان 
بتوفري الكتاب املدر�سي على م�ستوى كل املوؤ�س�سات 
التالميذ  يتمكن  حتى  وهذاا  الكافية  وبالكميات 
املنا�سب من جهة ومن جهة  الوقت  �سرائها يف  من 
اأخرى اأوعزت للديوان اإيجاد اآليات اأخرى ل�سمان 
املدر�سية  للكتب  بيع  نقاط  حتديد  غر  توفريه 
حديثة  بتقنيات  وتكون  احلاجة  عند  ت�ستحدث 

ححيث �ستعتمد على البيع االإكروين.
ورخ�ست وزارة الربية ملدراء املوؤ�س�سات الربوية 
االإبتدائية والثانوية اقتطاع ما بني 4اىل 5% من 
على  حاجياتها  لتمويل  املدر�سية  الكتب  عائدات 
التنظيمي  اجلانب  الربية  مديريات  تتوىل  اأن 
لهذه العملية وذلك بالنظر لعجز ميزانية الدولة 
�سمن  وذل��ك  االإح��ت��ي��اج��ات،  بكافة  التكفل  ع��ن 
البحث عن اآليات جديدة لتمويل العمليات خارج 

املخ�س�سات امليزانياتية.

اأكد رئي�س جمل�س الأمة، �صالح قوجيل، اأن جزائر نوفمرب وال�صموخ لن تغفر �صقطة نظام املخزن التي تدل على انفالت فـّج من دبلوما�صية قا�صرة 
دخلت مرحلة احلماقة والتهور غري املح�صوب اإزاء اجلزائر.

معا�ص  منح  على  الرئا�سي  املر�سوم  وين�ّص 
العجز  م��ع��ا���ص  م��ن  ''للم�ستفيدين  تكميلي 
الع�سكريني  امل�ستخدمني  من  فقط،  الع�سكري 
اخلدمة  وم���دع���وي  وامل��ت��ع��اق��دي��ن  ال��ع��ام��ل��ني 
وامل�ستخدمني  ا�ستدعاوؤهم  املُ��ع��اد  الوطنية 
�سروط  تتوفر  ال  والذين  ال�سبيهني،  املدنيني 

اال�ستفادة من معا�ص التقاعد الع�سكري''.
ويحّدد املبلغ ال�سهري للمعا�ص التكميلي الذي 
�سيغة  بنف�ص  املذكورة  الفئات  الأفراد  �سيدفع 
ب�27.000  الع�سكري،  العجز  معا�سات  دف��ع 
املعا�ص  منح  وي�سري  �سهريا،  جزائري  دينار 
مبعا�ص  االنتفاع  تاريخ  من  ابتداء  التكميلي 
املعا�ص  ه��ذا  دف��ع  اأن  غ��ري  الع�سكري،  العجز 
 01 تاريخ  من  ابتداء  اإال  ي�سري  ال  التكميلي 
ماي 2021 بالن�سبة للم�ستفيدين من قبل من 

معا�ص العجز الع�سكري فقط''.
املعا�ص التكميلي الذي اأقره رئي�ص اجلمهورية 

اال�ستجابة  اإط�����ار  يف  ت��ب��ون  امل��ج��ي��د  ع��ب��د 
واملنت�سبني  اجل��ي�����ص  م��ع��ط��وب��ي  الن�����س��غ��االت 
مينح  اآخ��ر  رئا�سي  مر�سوم  رافقه  ال�سابقني، 
واملتعاقدين  العاملني  الع�سكريني  امل�ستخدمني 
ومدعوي اخلدمة الوطنية واملعاد ا�ستدعاوؤهم 
اأ�سحاب  ال�سبيهون  املدنيون  وامل�ستخدمون 
الع�سكري فقط �سفة منت�سب يف  العجز  معا�ص 

ال�سمان االجتماعي ويتّم التكّفل بهم.
خدمات  يف  احل��ق  مينح  امل��ر���س��وم،  ومب��وج��ب 
ال�سمان االجتماعي املقّدمة من قبل ال�سندوق 
واالحتياط،  االجتماعي  لل�سمان  الع�سكري 
التي  االجتماعية  ال��ت��اأم��ي��ن��ات  ذل��ك  يف  مب��ا 
واالأمومة  باالأمرا�ص  املتعلقة  االأخطار  تغطي 
والعجز، الأفراد الفئات املذكورة، ب�سرط عدم 
االجتماعي،  لل�سمان  اآخر  نظام  اإىل  انت�سابهم 
تاريخ  من  بداية  املر�سوم  هذا  مفعول  وي�سري 
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التكميلي وكيفيات تخ�سي�سه

الإعالن عن نتائج �سهادة البكالوريا 
اخلمي�ش املقبل

الوزير ال�سابق حمجوب بدة يغادر ال�سجن

اإعفاء ثالثة فئات من احلجر ال�سحي 
الإجباري للُم�سافرين

ال�سروع يف التلقيح للم�سافرين
 مبحطات النقل الربي

اأعلنت وزارة الربية الوطنية، اأم�ص ال�سبت يف 
بيان لها، اأن اإ�سهار نتائج امتحان �سهادة البكالوريا 
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جويلية ابتداء من ال�ساعة الرابعة م�ساء.
للمر�سحني  بالن�سبة  اأنه  ذاته  امل�سدر  واأ�ساف 
الديوان  موقع  "عر  االإع��الن  �سيكون  االأح��رار، 
https:// وامل�سابقات:  لالمتحانات  الوطني 

الهواتف  bac.onec.dz، جمانا عن طريق 
اأوريدو  موبيلي�ص،  الثالث:  للمتعاملني  النقالة 
وجيزي، عر الر�سائل الن�سية الق�سرية بت�سكيل 

الرمز 567#*".
فعر  املتمدر�سني،  "للمر�سحني  بالن�سبة  اأم��ا 

https://tharwa. االأول��ي��اء:  ف�ساء 
اإ�سهار  وع��ر   education.gov.dz
قوائم التالميذ الناجحني يف نف�ص اليوم ونف�ص 
التعليمية  املوؤ�س�سات  كل  م�ستوى  على  التوقيت 

التي اجتاز تالميذها االمتحان".
وزارة  البيان"تتقدم  ي�سيف  املنا�سبة  وبهذه 
ملوؤ�س�سة  اجل��زي��ل  بال�سكر  الوطنية  الربية 
ات�ساالت اجلزائر واملتعاملني الثالث، واالمتنان 
ال�سركاء  وجميع  الربوية  لالأ�سرة  والعرفان 
هذه  اإجناح  يف  امل�ساهمني  وكافة  واالجتماعيني 
لبناتنا  والنجاح  التوفيق  تتمنى  كما  ال��دورة، 

واأبنائنا املر�سحني".

عن  ال�سبت،  اأم�ص  االأوىل،  ال���وزارة  ك�سفت 
اجلزئي  الفتح  اإط���ار  يف  ج��دي��دة  اإج����راءات 
�سيتم  ح��االت،   3 وا�ستثنت  اجلوية  للحدود 
االإج��ب��اري  ال�سحي  احل��ج��ر  م��ن  اإع��ف��ائ��ه��م 
للم�سافرين، تبعا لتوجيهات رئي�ص اجلمهورية 

ردا على ان�سغاالت اجلالية.
ال�سبت،  اأم�ص  االأوىل  ال��وزارة  بيان  وح�سب 
احلجر  م��ن  امل�ستثناة  ال��ث��الث  احل���االت  ف��اإن 
اإىل  اخلارج  من  للوافدين  االإجباري،  ال�سحي 

االأ�سخا�ص  من  بكل  االأم��ر  ويتعلق  اجلزائر، 
يف  للدفن  موجها  جثمانا  ي��راف��ق��ون  ال��ذي��ن 

الراب الوطني.
الذين  االأ�سخا�ص  اإع��ف��اء  اإىل  باالإ�سافة 
امل�سابون  اأو  جراحية  عملية  لهم  اأج��ري��ت 
امل�سنون  االأ�سخا�ص  واإع��ف��اء  مزمن،  مبر�ص 
الذين تفوق اأعمارهم 80 �سنة، ويتوجب على 
تثبت  �سهادة  باإظهار  ملزمة  املعفية  احلاالت 

التلقيح بالن�سبة للمقيمني يف اخلارج.

املوؤ�س�سة  بدة  حمجوب  ال�سابق  الوزير  غادر 
عقوبة  ا�ستنفاذه  بعد  احلرا�ص  يف  العقابية 
يف  حمجوب  بدة  واأدي��ن  نافذا.  �سجنا  �سنتني 
تركيب  ق�سية  منها  الف�ساد  ق�سايا  من  عدد 
ق�ساء  جمل�ص  فيها  اأ���س��در  التي  ال�سيارات 

اجلزائر �سده عقوبة ب�سنتني �سجنا نافذة.
حزب  يف  قيادي  وه��و  حمجوب  ب��دة  وت��وىل 
ج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر ال��وط��ن��ي ح��ق��ي��ب��ة وزي���ر 
للعالقات مع الرملان بني  ال�سناعة ثم وزيرا 

�سنوات  2017 و2019.

الري  النقل  حمطات  ا�ستغالل  �سركة  اأعلنت 
التلقيح  ال�سروع يف عملية  للم�سافرين''�سوغرال'' 

على م�ستوى حمطاتها. 
ك�سف مدير االت�سال بال�سركة ا�سماعيل �سعدوين 
اأن  العمومي،  التلفزيون  على  �سيفا  نزوله  لدى 
انطلقت على  التلقيح �سد فريو�ص كورونا  عمليات 
م�ستوى عدة حمطات على غرار العا�سمة والوادي 

وغليزان واملدية.
على  تعميمها  �سيتم  العملية  اإن  �سعدوين  وقال 
االأ�سحى  عيد  بعد  الوطني  الراب  باقي  م�ستوى 
املبادرة  م��ع  املوؤ�س�سة  اإدم���اج  اأج��ل  م��ن  امل��ب��ارك، 
املتحدث  19. ولفت  للتلقيح �سد كوفيد  الوطنية 

ا�ستقطابا  االأك����رث  ال��ري��ة  امل��ح��ط��ات  اأن  اإىل 
يوميا.  م�سافر  األ��ف   250 ت�سجل  اإذ  للمواطنني، 
''�سوغرال''  حمطات  اأن  ذات��ه  املتحدث  واأ���س��اف 
تتوفر على عيادات طبية، وف�ساءات عامة ميكن 
تخ�سي�سها للتلقيح بعد جتهيزها وذلك بالتن�سيق 

مع وزارة ال�سحة ومديريات النقل الوالئية.
وباء  ومتابعة  لر�سد  العلمية  اللجنة  واأب���دت 
على  املواطنني  اإقبال  لعمليات  ارتياحها  كورونا 
وح�سب  االأخ��رية.  االأي��ام  خالل  التلقيح،  عمليات 
اللجنة فاإن حمالت التلقيح ت�سري بوترية م�سجعة، 
حيث يتوقع اأن يتم تلقيح 15 مليون جزائري قبل 

نهاية ال�سنة.

اجلزائر لن تغفر �سقطة وتهور النظام املغربي

اجلزائر ترد على ال�ستفزاز املغربي 
وتطلب تو�سيحا ر�سميا من الرباط

وزارة الرتبية.. اإلغاء �سيغة الإعارة يف الكتب املدر�سية 
املو�سم املقبل

واعتر �سالح قوجيل خالل اجتماع مكتب جمل�ص 
غري  املخزن  ''ت�سريح  اأن   ال�سبت،  اأم�ص  االأم��ة، 
مقبول وال معقول  وموقف املخزن ال قيمة له من 
اإىل  م�سريا  واالعتبارية''،  الدبلوما�سية  النواحي 
اأنه من العبث املوازنة اأو املقارنة بني اإنهاء احتالل 
�سّد دولٍة وبني من يحاول اللعب على وتر املقومات 
الوطنية جلمهورية �سّيدة موحدة واحدة، معترا 
الت�سريح ''موقفًا يختزل انزعاجًا قدميًا متجددًا 

من النجاحات املحرزة يف اجلزائر''.
يتدارك  اأن  يف  اأمله  عن  االأم��ة  جمل�ص  واأع���رب 
ال��دون��ي��ة  �سقطته  ب�����س��رع��ة  امل��غ��رب��ي  ال��ط��رف 
وال��ف��ا���س��ح��ة. واع���ت���ر جم��ل�����ص االأم�����ة موقف 
من  ل��ه  قيمة  ''ال  ب��اأن��ه  املغربية  الدبلوما�سية 
م�سيفا  واالع��ت��ب��اري��ة''،  الدبلوما�سية  النواحي 
من  متجددًا  قدميًا  انزعاجًا  يختزل  ''موقفًا  اأنه 
النجاحات املحرزة يف اجلزائر التي تنحو بقيادة 
رئي�ص اجلمهورية، ال�سيد عبد املجيد تبون، بخطى 
ا�ستقاللية  وتدعيم  موؤ�س�ساتها  تثبيت  نحو  ثابتة 

قرارها ال�سيا�سي''.
نوفمر،  ''جزائر  اأن  االأم��ة  جمل�ص  مكتب  واأك��د 
لن  وال�سموخ  االأنفة  وجزائر  الت�سحيات  جزائر 
املناورة  اعتاد  نظام  من  �سقطة  هكذا  مثل  تغفر 

والتاآمر واالنتهاك املتوا�سل للمقد�سات واحلرمات 
الوطنية لدول اجلوار، والتنّكر لن�ساالت االأ�سالف 

خا�سة اإبان احلقبة اال�ستعمارية''.
العبث  من  ''�سيكون  اأن��ه  االأم��ة  جمل�ص  واأ���س��اف 
�سّد  احتالل  اإنهاء  بني  مقارنة  عقد  اأو  امل��وازن��ة 
االإفريقي، موجوٌد  موؤ�س�ص يف االحتاد  ُع�سٍو  دولٍة 

يحاول  من  وبني  املتحدة  االأمم  طاولة  على  ملفها 
جلمهورية  الوطنية  املقومات  وت��ر  على  اللعب 
ق�سية  كل  افتعال  عر  واح���دة،  موحدة  �سّيدة 
اجلزائر  الإح��راج  فيها  النب�ص  اأو  تطويعها  ميكن 
االأمة  وبوحدة  ال�سيا�سي  باال�ستقرار  االإ�سرار  اأو 

اجلزائرية''.

�صدر يف العدد الأخري من اجلريدة الر�صمية مر�صوما رئا�صيا يحّدد مبلغ املعا�س التكميلي املخ�ّص�س ملن 
يتلقون معا�س العجز الع�صكري فقط، من امل�صتخدمني الع�صكريني وامل�صتخدمني املدنيني ال�صبيهني.
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اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

اإ�سابة   1107
جديدة، 595 حالة 
�سفاء و 12 وفيات 

اأعلنت وزارة ال�سحة وال�سكان اأم�ص 
ال�سبت، عن ت�سجيل 1107 اإ�سابات جديدة 

بفريو�ص كورونا يف اجلزائر، و12 حالة 
وفاة خالل 24 �ساعة املا�سية. واأفادت 

الوزارة يف بيان لها، اأنه مت ت�سجيل خالل 
نف�ص الفرة 595 حالة �سفاء جديدة، 
فيما يتواجد 47 مري�سا حتت العناية 

املركزة. لريتفع بذلك العدد االجمايل 
الإ�سابات اإىل 152210 اإ�سابة، والوفيات 

اإىل 3922 وفاة، فيما ارتفع اإجمايل 
حاالت ال�سفاء اإىل 104397.

وح�سب وزارة ال�سحة، فقد �سجلت 
اجلزائر العا�سمة اأكر عدد من االإ�سابات 

اجلديدة بفريو�ص كورونا ب� 230 اإ�سابة 
جديدة، متبوعة بوالية باتنة التي حت�سي 

�ساعة   24 ال�  خالل  جديدة  اإ�سابة   146
الفارطة، وحلت والية وهران يف املرتبة 

ق. والثالثة ب� 102 اإ�سابة جديدة.



اأ. ج

حفيظة. ب

نا�سر. م 

�سكان  املن�سرم،  االأ�سبوع  نهاية  ــدم،  اأق
غلق  على  باتنة،  بوالية  تيالطو  بلدية 
28 يف �سقه املوؤدي  الطريق الوطني رقم 
احتجاجا  الــتــوتــة،  ــني  وع بريكة  اإىل 
املزرية  املعي�سية  الــظــروف  على  منهم 
وذكر  �سنوات،  منذ  فيها  يتخبطون  التي 
تلقى  اأن  يف  اٱمــلــهــم  ــل  ك اأن  املــحــتــجــون 
ــم وانــ�ــســغــاالتــهــم �ــســدى لدى  ــه ــداءات ن
عجز  الــتــي  ــي  وه العمومية  ال�سلطات 

امل�سوؤولون املحليون عن اإيجاد حل لها.
مطالب  قائمة  راأ�ـــص  على  ــاء  وج هــذا 
ال�سكنات  ق�سية  تيالطو  بلدية  قاطني 
�سقق   5 بـ  والقدرة  املغلقة  االجتماعية 
مل  انها  اإال  �سبق  فيما  فيها  الطعن  مت 
ت�سلم منذ �سنوات يف الوقت الذي يعاين 
العديد من اأبناء املنطقة من اأزمة �سكن 
�سباب تيالطو، مطالبني  لينتف�ص  حادة 
وت�سوية  امللف  هــذا  يف  النظر  بــاعــادة 
التي  االجتماعية  ال�سكنات  ق�سية 
البلدية  اأ�سلت الكثري من احلرب يف  طاملا 

املذكورة �سالفا.
العديد  تداول  وبعد  ال�سياق،  ذات  ويف 
التوظيف  تخ�ص  اأخبار  االأطـــراف  من 
ابناء  ثــائــرة  ثــارت  اال�سمنت  مب�سنع 
احتجاجاتهم  �سعدوا  الذين  تيالطو 
عمل  منا�سب  توفري  ب�سرورة  مطالبني 
وتــخــ�ــســ�ــص لــ�ــســبــاب الــبــلــديــة الــذيــن 
اأخرى، ال  يعانون من البطالة، من جهة 
مع�سلة  ت�سكل  ال�سروب  املاء  اأزمة  تزال 
من  عقود  منذ  تيالطو  بلدية  لقاطني 
الزمن، حيث جاء هذا املطلب يف قائمة 

تدخل  ب�سرورة  مطالبني  ان�سغاالتهم 
اليجاد  مــزهــود  توفيق  ــواليــة  ال وايل 

واأن  خا�سة  ال�سروب  املاء  الأزمــة  حلول 
املواطنني ذاقوا ذرعا من وعود امل�سوؤولني 
انها بقيت جمرد حربا  ال�سابقني بحيث 

على ورق.
�سكان بلدية تيالطو ومن خالل بيان لهم 
حالة  يف  احتجاجاتهم  بت�سعيد  هددوا 
ل�سن  والعودة  ملطالبهم  اال�ستجابة  عدم 
البلدية  مقر  اأمــام  احتجاجية  وقفات 

اىل غاية اال�ستجابة الن�سغاالتهم.

اأكرب ح�صيلة يومية لعدد الإ�صابات اجلديدة بفريو�س كورونا،  �صجلت اأم�س، ولية باتنــة، 
منذ بداية اجلائحة بـ146 حالة جديدة ح�صبما ك�صفت عنه اللجنة الوطنية لر�صد ومتابعة 

تف�صي وباء كورونا.

عيد  مـــن  �ــســاعــة   48 ــل  ــب وق بـــولـــزازن 
املواطنني و�ساكنة  نا�سد  املبارك،  االأ�سحى 
حماية  اأجل  من  جميعا  للتجند  الوالية  
غابات الوالية التي عادة ما ت�سهد حرائق 
خالل هذه املنا�سبة، ب�سبب جل�سات ال�سواء 
منهم  اإدراك  دون  �سبان  ينظمها  الــتــي 
يف  ي�ستبب  مــا  وهــو  يفومون  مــا  بخطورة 
كل مرة يف كارثة طبيعة كان اٱخرها تلك 
التي �سهدتها الوالية العام املن�سرم وخالل 

يف  حــريــق  ت�سبب  حيث  املنا�سبة،  نف�ص 
اإتالف م�ساحات وا�سعة من الغطاء الغابي 

باإقليم بلدية ف�سدي�ص.
وذكر حمافظ الغابات على هام�ص امللتقى 
الغابات  حرائق  مكافحة  حــول  اجلهوي 
خن�سلة،  باتنة،  وهي  واليــات   5 مب�ساركة 
املديرية  اأن  البواقي،  واأم  ب�سكرة  تب�سة، 
حت�سي�ص  حملة  اأطلقت  للغابات  العامة 
كربى للوقاية من حرائق الغابات، خا�سة 

خن�سلة  والية  �سهدتها  التي  الكارثة  بعد 
اإتالف  يف  احلرائق  ت�سببت  حيث  موؤخرا، 
ظرف  يف  الغابي  الغطاء  من  هكتار   8000
جتندت  م�ساحله  اأن  م�سيفا  ق�سري،  زمني 
الغابات  مــن  تبقى  مــا  حماية  اأجـــل  مــن 
انطالقا من فتح امل�سالك وتهيئها وكذا و�سع 
نقاط لتجميع املياه وغريها من االإجراءات 
التي من �ساأنها امل�ساهمة يف حماية الرثوة 

الغابية.

ك�صف حمافظ الغابات لولية باتنة، عبد املومن بولزازن، عن ت�صجيل 12 حريقا غابيا بالولية، اأتت على حوايل 54 هكتار من الرثوة الغابية،
 م�صيفا اأن جميع هذه احلرائق مت اإخمادها فور ن�صوبها.

مت اإخمادها فور ن�ضوبها وحمافظة الغابات حتذر من احلرائق تزامنا ويومي عيد الأ�ضحى

تفحم 54 هكتارا يف 12 حريقا غابيا بباتنـة

غ�شب يف تيالطو وم�شوؤولون عاجزون 
اأمام امل�شاكل املرتاكمة
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ياأتي ذلك يف وقت ت�سهد اأغلب املوؤ�س�سات 
�سغطا  باتنة،  بوالية  اال�ست�سفائية 
للمر�سى  الكبري  التوافد  ب�سبب  كبريا 
يوميا، حتى اأن اأغلب امل�ست�سفيات وجهت 
لغياب  املنزيل  اال�ست�سفاء  اإىل  م�سابني 
حالتهم  تــزال  ال  من  خا�سة  االأ�ــســرة، 

ال�سحية م�ستقرة.
احلاالت  عــدد  يف  الت�ساعدي  املنحى 
بوالية  االأخـــرية  االأيـــام  يف  امل�سجّلة 

اإىل  واملخت�سني  باالأطباء  دفع  باتنة، 
تزايد  بداية  منذ  اخلطر  ناقو�ص  دّق 
عدد امل�سابني يف امل�سالح اال�ست�سفائية، 
التي كانت قد عادت اإىل عملها الطبيعي 
االأزمــة  انــفــراج  بعد  قليلة  اأ�سهر  قبل 
ب�سكل  امل�سابني  عدد  وتراجع  ال�سحية 
امل�ستويات،  اأدنــى  اإىل  لي�سل  ملحوظ 
القلق  اإىل  ليدعو  الو�سع  يعود  اأن  قبل 

جمددا.

خرج ليلة اأم�ص 
ع�سرات  االأول، 
املــــــواطــــــنــــــني 
الــــقــــاطــــنــــني 
بــــحــــي تـــكـــوت 
د�ـــســـرة الــتــابــع 
تكوت  لــبــلــديــة 
باتنة،  بــواليــة 
ـــارع  الـــ�ـــس اإىل 

تعبريا  الليل،  من  متاأخرة  �ساعات  يف 
غياب  ب�سبب  وغ�سبهم  �سخطهم  عــن 
االأزمــة  جــراء  لل�سرب،  ال�سالح  املــاء 
الثالثة  يقارب  ما  منذ  يعي�سونها  التي 

اأ�سابيع.
ــم من  ــه ــاوف واأبــــــدى املـــواطـــنـــون خم

جفاف  اإ�ستمرار 
حنفياتهم خالل 
االأ�سحى،  عيد 
ــــــن طــالــبــوا  اأي
حلول  بــاإيــجــاد 
لالأزمة،  عاجلة 
ــــم  ــــه ــــراج واإخ
مــن الــواقــع املر 
فر�سته  الــــذي 
ــة بــحــث عــن قــطــرة مـــاء تــروي  رحــل
اأن  دومنـــا  ـــدة،  امل هــذه  طيلة  ظــمــاأهــم 
اإجتاه  �ساكنا،  املحلية  ال�سلطات  حترك 
العوي�ص الذي بات يالحق  امل�سكل  هذا 

�سكان احلي. 
اأو�ساط  الغ�سب بني  وت�ساعدت وترية 
املاء،  اأزمة  اإ�ستفحال  ظل  يف  املواطنني 
اإقتناء  اإىل  ــــاأووا  جل واأنــهــم  خــا�ــســة 
نظرا  كاهلهم  اأثقل  ما  املياه،  �سهاريج 
لكرثة امل�ساريف التي هم يف غنى عنها 
عيد  ومنا�سبة  تزامن  ذلك  واأن  �سيما 

االأ�سحى.
من  الو�سع  اإ�ستمرار  املعنيون  واإ�ستنكر 
دون ماء، حيث بات بح�سبهم ال يطاق، 
يالحقهم  ــذي  ال العط�ص  �سبح  ظل  يف 
طويال،  اإ�ستمرت  التي  اجلفاف  واأزمــة 
ل�سمان  ناجحة  موازاة مع غياب حلول 
احليوية  املــادة  بهذه  ال�ساكنة  ــزود  ت
التي اأثرت �سلبا على حياتهم اليومية، 
جراء النق�ص الفادح يف املياه ال�ساحلة 

لل�سرب.
معاجلة  �سرورة  على  اأحلــوا  املواطنون 
فيها  يــتــخــبــط  الــتــي  الــعــطــ�ــص  ـــــة  اأزم
هــذا  تغطية  الأجــــل  الــ�ــســكــنــي،  ـــي  احل
ــادة  امل ــذه  ه تــوفــري  يف  امللحوظ  العجز 
امل�سوؤولني  نا�سدوا  اأيــن  االإ�ستهالكية، 
ت�سوية و�سعيتهم يف اأقرب االآجال دومنا 

متاطل على حد قولهم.

�ضجلت اأكرب ح�ضيلة منذ بداية اجلائحة بـ 146 اإ�ضابة 

طالبوا باإيجاد حلول م�ضتعجلة

حمتجون اأغلقوا الطريق الوطني رقم 28

ارتفاع خميف يف عدد االإ�شابات 
بكورونا بباتنة

العط�س يخرج مواطنني لالحتجاج 
ليال بتكوت

ن.م

"تومي"  اخلا�سة  املوؤ�س�سة  اأمــ�ــص،  ــادرت  ب  
اإىل  واملكتبية،  املدر�سية  االأدوات  ل�سناعة 

تلقيح عمالها �سد فريو�ص كورونا امل�ستجد.
حمليا  واالأوىل  نوعها  من  الفريدة  املبادرة 
خا�سـة،  املوؤ�س�سة  اأن  بحكم  وطنيا،  ورمبــا 
36 عامال، كاأول فوج  اأوىل  �سملت يف مرحلة 
التلقيح  اأن تعمم عملية  التلقيح، على  يتلقى 
يح�سد  يــزال  ال  الــذي  الــفــريو�ــص  هــذا  �سد 
االأرواح لت�سمل جميع العمال يف قادم االأيام.

العمومية،  ال�سلطات  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
وا�سعة  تلقيح  حملة  ـــام  االأي هــذه  با�سرت 
االإدارات  �سملت  حيث  كورونا،  فريو�ص  �سد 
ا�ستهداف  جانب  اإىل  واملوؤ�س�سات،  العمومية 
املواطنني يف الف�ساءات العامة ويف املوؤ�س�سات 

ال�سحية.

تن�ضط يف جمال �ضناعة الأدوات املدر�ضية واملكتبية

موؤ�ش�شة "تومي" اخلا�شة تبادر اإىل تلقيح 
عمالها �شد كورونا بباتنة

ن.م



بن �ستول. �ص

بن �ستول. �ص

خن�شلة

وت�سهد بلديات عني البي�ساء وعني 
كر�سة  وعــني  فكرون  وعــني  مليلة، 
االإعالن  تاأخر  ب�سبب  �سعبي  غليان 
االبتدائية  القوائم  عن  الر�سمي 
ال�سكنات  ح�س�ص  من  للم�ستفيدين 
عددها  جتاوز  والتي  االجتماعية 
ب�سيغة  �سكنية  وحـــدة   1900
ا�ستنكر  كما  االيــجــاري،  العمومي 
امل�سالح  ــاأخــر  ت املــواطــنــني  مــئــات 
القوائم  عن  االإعــالن  يف  املخت�سة 
اال�سمية للم�ستفيدين من ال�سكنات 
انتظار  طــال  الــتــي  االجتماعية 
طويلة،  لــ�ــســنــوات  لــهــا  املــواطــنــني 
باالإفراج  الوالئية  التعليمات  رغم 
منتهية  واأنها  خا�سة  عنها  ال�سريع 

يتجاوز  مــا  مــنــذ  كــلــيــا  االأ�ــســغــال 
اللجنة  عملة  انتهاء  وكذا  ال�سنة، 
يف  بالتحقيق  اخلا�سة  الــوالئــيــة 

قوائم امل�ستفيدين.
على  التحقيق  عملية  انتهاء  ومت 
�سكنية،  وحـــدة   1300 م�ستوى 
ا�ستفادت منها بلدية عني البي�ساء 
وعني مليلة خالل ال�سنوات القليلة 
يتم  بــاملــقــابــل مل  لــكــن  املــا�ــســيــة، 
ادارية  الأ�سباب  بعد  عنها  االإعالن 
ح�سب ما �سرحت به �سابقا املجال�ص 
وعني  مليلة  عني  مبدينتي  البلدية 
مليلة،  عني  مبدينة  اأمــا  البي�ساء، 
بالتهيئة  كليا  االأ�سغال  انتهت  فقد 
وحدة   400 من  الأزيــد  اخلارجية 

�سكنية ب�سيغة العمومي االيجاري، 
ورفع القائمة االأولية للم�ستفيدين 
الوالئية  لل�سلطات  احل�سة  مــن 
وانتهاء عملية التحقيق فيها خالل 
ال�سنة املا�سية، لكن هي االأخرى مل 

يتم االإعالن عنها بعد.
باملقابل، طالب املواطنون ب�سرورة 
لتعجيل  الوالئية  ال�سلطات  تدخل 
ــقــوائــم  عــمــلــيــة االإعــــــالن عـــن ال
ال�سكن  من  للم�ستفيدين  اال�سمية 
العمومي االيجاري، يف ظل الظروف 
طالبي  فيها  يتخبط  التي  املزرية 
منهم  كبري  عــدد  واإقــامــة  ال�سكن، 

ب�سكنات ق�سديرية وه�سة.

ال تزال اأ�سغال حفر االآبار واالأنقاب 
الفالحية  ــي  االأرا�ــس م�ستوى  على 
قرار  بعد  متوا�سلة  البواقي،  بــاأم 
الرتخي�ص لعمليات احلفر الأ�سحاب 
االأرا�سي الفالحية مبختلف بلديات 

والية اأم البواقي.
ــــد طـــالـــب الـــفـــالحـــون،  ــــذا وق ه
الوالئية  ال�سلطات  تدخل  ب�سرورة 
الفالحية  امل�سالح  مــع  بالتن�سيق 
ال�سقي  عمليات  لتو�سيع  الجنـــاز 

ق�سر  حميط  من  انطالقا  الفالحي 
هــارون،  بني  �سد  وكــذا  ال�سبيحي 
موؤخرا  انطلقت  املو�سوع،  ذات  ويف 
مديرية امل�سالح الفالحية بدرا�سة 
لل�سقي  حميطات  اجنـــاز  اإمكانية 
التقيد بت�ساقط  الفالحني  لتجنيب 
الن�ساط  واأن  خــا�ــســة  ـــار،  ـــط االأم
الفالحي بوالية اأم البواقي اأ�سحى 
ما  االأمطار،  ت�ساقط  كميات  رهينة 
بديلة  بحلول  اال�ستنجاد  ي�ستلزم 

ملياه االأمطار، خا�سة مع �سح االأمطار 
الذي عرفه املو�سم الفالحي احلايل، 
يف  كبري  انخفا�ص  لت�سجيل  اأدى  ما 
مردود امل�ساحات الفالحية يف اإنتاج 

مادتي القمح وال�سعري.
انتهاء  �سجل  الــ�ــســيــاق،  ذات  ويف 
باجناز  اخلا�سة  التقنية  الدرا�سة 
حميطات �سقي على م�ستوى بلديات 
وبوغرارة  كر�سة  وعني  احلرملية 
لــيــتــم عــر�ــســهــا على  الــ�ــســعــودي، 

عليها  للم�سادقة  الو�سية  اجلهات 
التنمية  بــرامــج  �سمن  وت�سجيلها 
اخلا�سة بال�سنة اجلارية، لالإ�سارة، 
على  االأ�سغال  موؤخرا  انطلقت  فقد 
ببلديتي  ال�سقي  حميطات  م�ستوى 
والتي  ال�سهداء  وبئر  نعمان  �سوق 
اأجــل  مــن  وذلــــك   ،%  70 قــاربــت 
الفالحي  املــنــتــوج  ـــردود  م حت�سني 
الفالحية  امل�ستثمرات  مبختلف 

بالوالية.

ي�ستكى مواطنو بلدية بابار جنوب 
نق�ص  م�سكل  مــن  خن�سلة،  ـــة  والي
تفاقم  الذي  ال�سروب  باملاء  التزود 
موؤخرا اإىل اأن حتول اإىل اأزمة خانقة 
اأياما قبل عيد االأ�سحى املبارك رغم 
املائية  املوارد  وعود م�سالح مديرية 
بهذه  الــتــزود  ح�سة  برفع  مــوؤخــرا 
املنا�سبة،  هذه  قبل  احليوية  املــادة 
معها  وتزيد  �سحا  احلنفيات  لتزيد 
معاناة ال�سكان الذين كانوا فيما �سبق 
ال�ستغالل  راف�سة  �سعارات  رفعوا  قد 
مياه ال�سد بحكم توفر املنطقة على 
اإىل  فقط  حاجة  يف  كافية  مناقب 

ح�سن ت�سيري.
املواطنون ويف ات�سال لهم باالأورا�ص 
مياه  توزيع  عملية  اأن  ــدوا  اأك نيوز، 
تراجعا  تــزيــد  لل�سرب  الــ�ــســاحلــة 
وخا�سة  تتح�سن،  اأن  بــدل  مــرة  كل 
خالل االأ�سابيع االأخرية، اأين اكتفت 
على  املياه  بتوزيع  املعنية  امل�سالح 

يف  ــدة  واح مــرة  بالتناوب  االأحــيــاء 
االأ�سبوع وهو الن�سيب الذي اعتربوه 
�سئيال جدا وجمحفا بحقهم خا�سة 
اأن املنطقة مل تكن تعاين من م�سكل 
ويف  قبل،  من  اجلوفية  املياه  نق�ص 
ــادة  ظــل احلــاجــة الــكــبــرية لــهــذه امل
وحلول  ال�سيف  ف�سل  مع  احليوية 
حتولت  ـــارك  ـــب امل االأ�ــســحــى  عــيــد 
بال�سكان  دفعت  اأزمــة  اإىل  امل�سكلة 
وق�سد  ال�سهاريج  ملياه  اخل�سوع  اإىل 
املناقب الفالحية من اجل احل�سول 

على املياه ال�ساحلة.
احتجوا  قد  كانوا  البلدية  مواطنو 
تطبيق  على  ما�سية  منا�سبات  يف 
ال�سد  مبــيــاه  تـــزويـــدهـــم  مــ�ــســروع 
موؤكدين اأن املنطقة حتوز على مناقب 
عقالين،  ب�سكل  ال�ستغاللها  كافية 
واتهموا اجلهات املعنية ب�سوء ت�سيري 
هذه الرثوة الهامة، علما اأن مديرية 
ك�سفت  قد  بالوالية  املائية  املـــوارد 

املخ�س�سة  للح�سة  رفعها  عن  موؤخرا 
اإىل  ال�سروب  باملاء  ال�سكان  لتزويد 
32 األف مرت مكعب قبل حلول العيد، 
منذ  بلديات   8 بابار  �سد  ميــول  كما 

دخوله حيز اخلدمة �سنة 2018.
ال�سلطات  قامت  ال�سياق  ذات  ويف 
خا�ص  اجــتــمــاع  بتنظيم  الــوالئــيــة 
كافة  عرب  املواطنني  تزويد  بو�سعية 
ال�ساحلة  بــاملــيــاه  الــواليــة  بــلــديــات 
لل�سرب خالل مو�سم اال�سطياف ب�سفة 
االأ�سحى  عيد  ــرتة  ف وخـــالل  عــامــة 
املبارك ب�سفة خا�سة، حيث مت عر�ص 
خمتلف االجراءات املتخذة لتح�سني 
و�سعية التموين باملياه وكذا خمتلف 
تزويد  دون  حتــول  التي  العراقيل 
ال�سكان باملاء ال�سروب ب�سفة عادية، 
ـــوارد  امل ــة مــديــر  ــوالي ال واأمــــر وايل 
ب�سرورة  الــدوائــر  ــاء  ــس وروؤ� املائية 
هذه  على  ميدانيا  والوقوف  التن�سيق 
للنقاط  حما�سر  اإعداد  مع  العراقيل 

وتبليغها  املناق�سة  حمل  كانت  التي 
املتابعة،  قــ�ــســد  الـــواليـــة  ملــ�ــســالــح 
رفع  على  العمل  �سرورة  اإىل  اإ�سافة 
من�ساآت  بــربــط  اخلــا�ــســة  الـــوتـــرية 
واعادة  الكهربائية  بالطاقة  الــري 
لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  �سبكة  تاأهيل 
مع  جديدة،  عمليات  بت�سجل  وذلــك 
الذي  ال�سرعي  غري  الربط  مكافحة 
املياه  �سياع  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم 
ف�ص  يف  واال�سراع  لل�سرب،  ال�ساحلة 
املعاجلة  مبحطة  القائم  اال�ــســكــال 
وكذا  بت�سيريها  اخلا�ص  بابار  ل�سد 
اخلدمة  ت�سيري  حتويل  عملية  انهاء 
لل�سرب  ال�ساحلة  للمياه  العمومية 
اجلزائرية  وحدة  اإىل  البلديات  من 
متبقية  بلدية   12 بـ  واملقدرة  للمياه 
توفري  �سمان  مع  بلدية   21 اأ�سل  من 
املياه ال�ساحلة لل�سرب بال�سكل الكايف 

خالل فرتة اأيام العيد.

حم�ضنون يف جندة املر�ضى 

فواتري دون احل�ضول على قطرة ماء 

بئر حدادة 

ملر�سى  املخ�س�سة  امل�سالح  ت�سهد 
واليــة  م�ست�سفيات  عــرب  الكوفيد 
الفارطة  الــ�ــســاعــات  مــنــذ  �سطيف 
املنحى  ظــل  يف  ــذا  وه كبريا  ت�سبعا 
امل�سابني  ــــــداد  الأع ــدي  ــاع ــس ــ� ــت ال
الع�سرات  وو�سول  كورونا،  بفريو�ص 
اإىل  احلـــــرجـــــة  ـــــــــاالت  احل مـــــن 
جعل  الذي  االأمر  وهو  امل�ست�سفيات، 
مع  تن�سق  وال�سكان  ال�سحة  مديرية 
باقي ال�سلطات املعنية لفتح ف�ساءات 

جديدة ال�ستقبال املر�سى.  
بو�سياف  حمــمــد  م�ست�سفى  فــفــي 
ببلدية عني وملان جنوب �سطيف بلغ 
للعالج  تخ�سع  التي  احلــاالت  عــدد 
الطواقم  ك�سفت  حني  يف  حالة،   85
اجلامعي  امل�ست�سفى  يف  الــطــبــيــة 
كلي  امتالء  عن  النور  عبد  �سعادنة 
مبر�سى  للتكفل  املخ�س�سة  للم�سالح 
الكوفيد، واالأكرث من ذلك هو وجود 
عدة حاالت حرجة ل�سباب م�سابني 
خالل  ح�سل  مــا  عك�ص  بالفريو�ص 

املوجة ال�سابقة.  
ــم الــطــبــيــة عرب  ــواق ــط ورفــعــت ال

الوالية  م�ست�سفيات  مــن  الــعــديــد 
تدخل  اأجــل  من  ا�ستغاثة  نـــداءات 
املح�سنني واجلمعيات اخلريية بغية 
توفري قارورات االأوك�سجني للمر�سى 
وهذا يف ظل التاأخر امل�سجل يف متوين 
الو�سعية  وخــطــورة  امل�ست�سفيات 
هذه  اإىل  املا�سة  للحاجة  بالنظر 
بالفريو�ص  للم�سابني  بالن�سبة  املادة 
كما هو احلال يف م�ست�سفى عني وملان 

يف اجلهة اجلنوبية من الوالية.
ــاإن  ــطــواقــم الــطــبــيــة ف وحــ�ــســب ال
اإىل  يـــعـــود  احلـــا�ـــســـل  ـــال  ـــك ـــس االإ�
التذبذب املوجود يف متوين خزانات 
يف  االأوك�سجني  مبــادة  امل�ست�سفيات 
الرغم  على  وهـــذا  املــحــدد  الــوقــت 
من  املتخذة  ال�سارمة  التعليمات  من 
وت�سببت  املعنية،  ال�سلطات  طــرف 
امل�ست�سفيات  الو�سعية يف جلوء  هذه 
التموين  يف  يتمثل  موؤقت  حل  اإىل 
ــل  ــن اأج بـــقـــارورات االأوكــ�ــســجــني م
تفادي تاأزم اأو�ساع املر�سى اإىل غاية 

حل امل�سكل نهائيا. 

الدعا�سة  قــريــة  �ــســكــان  اأعــــرب 
�سمال  مــعــاويــة  لبلدية  الــتــابــعــة 
الكبري  تذمرهم  عن  �سطيف  �سرق 
عيد  منذ  العط�ص  اأزمــة  توا�سل  من 
اأنه  ال�سكان  وقــال  الفارط،  الفطر 
فاإن  االأ�سحى  عيد  من  مقربة  على 
انقطع  احليوية  املادة  بهذه  التزود 
متاما، وهو االأمر الذي جعل ال�سكان 
احتجاجية  وقفة  بتنظيم  يهددون 
من اأجل اإ�سماع �سوتهم اإىل ال�سلطات 

املعنية.
وح�سب ال�سكوى املقدمة من ال�سكان 
يعود  التزود  انقطاع  يف  ال�سبب  فاإن 
من  التوزيع  يف  املــ�ــســاواة  عــدم  اإىل 
من  ال�سرقية  اجلهة  حرمان  خالل 
وهــذا  باملياه  الــتــزود  مــن  املنطقة 
منذ عيد الفطر، وقال ال�سكان اأنهم 
تلقوا وعودا من طرف امل�سوؤولني لكن 

اأر�ص  على  جت�سيدها  ويتم  اأن  دون 
الواقع. 

حي  �سكان  اأعــرب  اأخــر  جانب  ومن 
يف  العر�ص  بئر  ببلدية  م�سكن   80
عن  الــواليــة  مــن  ال�سرقية  اجلهة 
جلاأت  التي  اخلطوة  من  امتعا�سهم 
من  للمياه  اجلزائرية  وحــدة  اإليها 
خالل اإجبارهم على ت�سديد فواتري 
املياه رغم اأن �سكان احلي مل يتمكنوا 
قطرة  على  احل�سول  من  اليوم  حلد 
تعبريهم  ــد  ح عــلــى  واحــــدة  مــيــاه 
�سالحية  عدم  هو  ذلك  يف  وال�سبب 
باملياه  لتزويدهم  املنجزة  ال�سبكة 
بتدخل  ال�سكان  وطالب  ال�سروب، 
اإ�سالح  اأجــل  من  املحلية  ال�سلطات 
التزود  لهم  يت�سنى  حتى  ال�سبكة 
معاناتهم  واإنــــهــــاء  ـــــادة  امل بــهــذه 

املتوا�سلة منذ اإن�ساء هذا احلي.

ــن �ــســكــان قرى  نــظــم الــعــ�ــســرات م
وم�ساتي بلدية بئر حدادة الواقعة 
يف اجلهة اجلنوبية من والية �سطيف 
وقفة احتجاجية اأمام مقر البلدية 
يف  احلا�سل  بالتاأخر  تنديدا  وهــذا 
والتي  التنموية  امل�ساريع  جت�سيد 
تخ�ص الربط بالغاز الطبيعي واملياه 
وطالب  االأوىل،  بالدرجة  ال�سروب 
الوالئية  ال�سلطات  مــن  املحتجون 
يف  احلا�سل  التاأخر  يف  حتقيق  فتح 

جت�سيد العديد من امل�ساريع. 
وح�سب ت�سريحات بع�ص املحتجني 
الو�سط  ذراع  مناطق  من  املنحدرين 
من  وعــودا  تلقوا  فقد  �ساتة  واأوالد 
بخ�سو�ص  الوالئية  ال�سلطات  طرف 
بــالــغــاز  ــة  عــائــل  300 نــحــو  ربــــط 
الطبيعي وهذا منذ �سنتني، ويف نظر 
خالل  االأ�سغال  تاأخر  فاإن  املحتجني 
ب�سبب  مــربرا  كــان  الفارطة  الفرتة 
توا�سل  اأن  غــري  كــورونــا  تــداعــيــات 

جعلهم  حــالــيــا  االأ�ـــســـغـــال  ــف  ــوق ت
يطالبون بتدخل ال�سلطات الوالئية 
من اأجل بعث هذا امل�سروع من جديد 
القادم،  ال�ستاء  ف�سل  حلول  قبل 
اإق�ساء  ق�سية  يف  اأي�سا  النظر  مع 
الع�سرات من العائالت من اال�ستفادة 
اأي  تــقــدمي  املــ�ــســروع دون  ــذا  مــن ه

مربرات.
املحتجون  طــرح  ــر  اأخ جانب  ومــن 
م�سكل عدم اال�ستفادة من الكهرباء 
ــة بــالــنــ�ــســبــة لــلــكــثــري من  ــفــي ــري ال
الــعــائــالت الــتــي مــازالــت تــعــاين مع 
رغم  احليوية  ال�سبكة  هــذه  غياب 
لهم  تقدميها  مت  التي  التطمينات 
يف وقت �سابق بخ�سو�ص وجود هذا 
ومن  الـــوايل،  طــاولــة  على  امل�سروع 
املحتجون  رفعها  التي  املطالب  بني 
اأزمة  اأي�سا هي �سرورة الق�ساء على 
من  الــعــديــد  تــطــارد  الــتــي  العط�ص 

مناطق البلدية.

ك�سفت مديرية البناء والهند�سة 
املعمارية بوالية اأم البواقي، اأن 

اأ�سغال تهيئة 5 اأحياء مبدينة اأم 
البواقي قد جتاوزت ن�سبة %98، 

واملتوقع انتهاء االأ�سغال خالل االأيام 
القليلة املقبلة.

حيث ر�سد لتهيئتها غالف مايل 
يتجاوز 12 مليار �سنتيم، اأين مت 

تزفيت الطريق داخل حي "م�سطفى 
بن بولعيد"، وكذا تهيئة االأر�سفة 
وتوفري االإنارة العمومية باأعمدة 

االإنارة داخل احلي، يف وقت ا�ستنكر 
�سكان االأحياء من عدم ا�ستكمال 

املقاوالت امل�سوؤولة عن م�ساريع 
التهيئة احل�سرية اخلا�سة باالأر�سفة، 

وتخريب عدد كبري منها ما�ساهم يف 
�سعوبة �سري القاطنني داخل االأحياء.
مديرية التعمري والهند�سة املعمارية 
والبناء، اأكدت اأن قطاعها ي�سرف على 

تهيئة االأر�سفة والطرقات واالإنارة 
العمومية، فيما تقع بقية االأ�سغال 
الغري مكتملة على عاتق املقاوالت 

املخت�سة يف جتديد قنوات ال�سرف 
ال�سحي وقنوات املياه ال�ساحلة 

لل�سرب.
باملقابل، تتواجد عدد من االأحياء 

الكربى مبدينة اأم البواقي وعني 
مليلة، يف و�سعية مزرية ب�سبب عدم 
احرتام املقاوالت للمعايري القانونية 

يف عمليات جتديد قنوات توزيع املياه 
وال�سرف ال�سحي بعدد من االأحياء 

والتجمعات ال�سكنية اجلديدة، ما اأدى 
لتواجد الع�سرات من النقاط ال�سوداء 

باأغلب اأحياء مدينة اأم البواقي.

مطالب بتو�شيع امل�شاحات امل�شقية باأم البواقي

مواطنون ي�شتكون العط�س وال�شلطات تعد بالتدارك يف خن�شلة

مطالب بتو�شيع امل�شاحات امل�شقية باأم البواقي
ت�شبع يف امل�شت�شفيات واأزمة ندرة 

االأوك�شجني تت�شاعد ب�شطيف

�شكان حمرومون من املياه ال�شروب 
منذ عيد الفطر 

�شكان القرى وامل�شاتي يحتجون
 على تاأخر جت�شيد امل�شاريع 

انتهاء اأ�شغال 
تهيئة 5 اأحياء 

مبدينة اأم 
البواقي قريبا

حمليات

يف ظل اأزمة اجلفاف

خمطط ا�ضتعجايل قبل عيد الأ�ضحى

يف ظل اأزمة اجلفاف

فيما ا�ضتنكر قاطنوها عدم 
�شطيـــفاكتمال الأ�ضغال

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب  نوارة. ب / معاوية. �ص

اأم البواقي
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تعرف الور�صات ال�صكنية مبختلف بلديات ولية اأم البواقي، تاأخرا كبريا يف الأ�صغال، اأما تلك التي انتهت بها الأ�صغال فلم يتم الإعالن عن 
امل�صتفيدين منها بعد لأ�صباب جمهولة.

بن �ستول. �ص



ق.د

املغرب يوقع اأول 
اتفاقية يف ''احلرب 
االإلكرتونية'' مع 

ال�شهاينة
وقع املغرب والكيان 

ال�سهيوين، اأول اتفاقية يف 
جمال احلرب االإلكرونية 

''�ساير''، وذلك يف 
اإطار ا�ستئناف العالقات 

الدبلوما�سية بني الطرفني. 
وتن�ُص االتفاقية املُوقعة بني 

املغرب والكيان ال�سهيوين، 
على اإقامة تعاون يف البحث 

والتطوير وجماالت عملياتية 
يف احلرب االإلكرونية.

وجرى توقيع هذه االتفاقية 
يف الرباط بني اجلرنال 

املغربي م�سطفى الربيع مدير 
مديرية االأمن ال�سيراين 

باإدارة الدفاع الوطني ورئي�ص 
هيئة ''ال�ساير'' ال�سهيوين 

يجاآل اأونا، وبح�سور عبد 
اللطيف لوديي، الوزير املنتدب 

لدى رئي�ص احلكومة املكلف 
باإدارة الدفاع الوطني. وتاأتي 

هذه االتفاقية التي ُتعتُر 
االأوىل من نوعها بعد التطبيع، 

اأيام قليلة قبل الزيارة 
الر�سمية لوزير اخلارجية 

ال�سهيوين ليائري البيد اإىل 
املغرب.

وقالت وزارة اخلارجية 
املغربية اإن هذا اللقاء بحث 
''تطوير العالقات الثنائية، 

و�سبل اإ�سفاء م�سمون على هذا 
التعاون يف املجاالت ال�سيا�سية 

واالقت�سادية والثقافية، يف 
اإطار االتفاق الثالثي بني 
املغرب والواليات املتحدة 

االأمريكية واإ�سرائيل، املوقع يف 
دي�سمر 2020.

الفي�ضانات تغرق اأوروبا.. 

االأ�سد  ب�سار  ال�����س��وري  الرئي�ص  اأدى 
لوالية  الد�ستورية  اليمني  ال�سبت  اأم�ص 
رئا�سية رابعة من �سبع �سنوات، بعد نحو 
�سهرين من اإعادة انتخابه يف االنتخابات 
وفاز  مايو،   26 يف  جرت  التي  الرئا�سية 

فيها ب�95 يف املئة من االأ�سوات.
يف  ال��د���س��ت��وري  الق�سم  االأ���س��د  واأدى 
ق�سر  يف  اأق��ي��م��ت  �سخمة  اح��ت��ف��ال��ي��ة 
جمل�ص  اأع�ساء  اأم��ام  دم�سق  يف  ال�سعب 
�سيف،   600 من  اأكرث  وبح�سور  ال�سعب 
وفنانون  اأع��م��ال  ورج���ال  وزراء  بينهم 

ورجال دين واإعالميون.
اإّن  الق�سم،  اإث��ر  األقاه  خطاب  يف  وق��ال 
نتائج االنتخابات "اأثبتت قوة ال�سرعية 
للدولة  ال�سعب  مينحها  التي  ال�سعبية 
الغربيني  امل�سوؤولني  ت�سريحات  و�سّفهت 
ح����ول ���س��رع��ي��ة ال���دول���ة وال��د���س��ت��ور 

والوطن".
"خالل ع�سر �سنوات  اأنه  واعتر االأ�سد 
ونيف من احلرب كانت هواج�سنا متعددة 
فطغت االأمنية منها واخلوف على وحدة 
اأما اليوم فجلها حول حترير ما  الوطن، 
التداعيات  ومواجهة  االأر���ص  من  تبقى 

االقت�سادية واملعي�سية للحرب".
وكرر "لكل من راهن على �سقوط الوطن 
"يعود اىل  اأن  الدولة" اإىل  انهيار  وعلى 
ح�سن الوطن الأن الرهانات �سقطت وبقي 
"االأمل  عبارة  االأ�سد  واتخذ  الوطن". 
يف  االنتخابية،  حلملته  �سعارًا  بالعمل" 
حماولة لت�سليط ال�سوء على دوره املقبل 
عقدين  بعد  االإعمار،  اإع��ادة  مرحلة  يف 

اأم�ساهما يف �سّدة الرئا�سة.
هو  حاليًا  االأك��ر  "العائق  اأن  واعتر 
امل�سارف  يف  املجمدة  ال�سورية  االأم��وال 

بع�سرات  قيمتها  م��ق��درًا  اللبنانية" 
املليارات من الدوالرات.  وخالل ال�سنوات 
على  ال���دويل  املجتمع  راه��ن  االأخ����رية، 
بنية  يف  تغيريًا  حتدث  �سيا�سية  ت�سوية 
تخّلت  بعدما  االنتخابات،  قبل  النظام 
مطلب  عن  ع��دة  وعربية  غربية  ق��وى 
املتحدة  االأمم  لكّن جهود  االأ�سد.  تنحي 
التي قادت جوالت تفاو�ص بني احلكومة 
بعقبات  ا�سطدمت  جنيف  يف  واملعار�سة 

كثرية ومل حتقق اأي تقدم يذكر.
االأ�سد  اأب���رز داع��م��ي  رو���س��ي��ا،  وت��ب��ذل 
ال�ساحة  اىل  ���س��وري��ا  الإع����ادة  ج��ه��ودًا 
الدولية. واأثنى االأ�سد يف خطاب الق�سم 
وزير  و�سل  التي  ال�سني،  مع  دوره��ا  على 
"يف تغيري  خارجيتها ال�سبت اىل دم�سق، 
وجهة امل�سار الدويل انطالقًا من دفاعها 

عن القانون وال�سرعية الدولية".

مكة  على  ال��ت��واف��د  يف  احل��ج��اج  ب���داأ 
احلج  منا�سك  لتطبيق  متهيدا  املكرمة 
خم�سة  وت�ستمر  ال��ي��وم  تنطلق  التي 
على  العام  ه��ذا  احل��ج  ويقت�سر  اأي���ام. 
�سد  امللقحني  ال�سعودية  يف  املقيمني 
 18 كوفيد-19 -تراوح اأعمارهم بني 
اأ�سحاب االأمرا�ص  و65 عاما ومن غري 
من  ا�ستثنائية  ظروف  و�سط  املزمنة- 
الثاين  للعام  وال��ع��دد  التنظيم  حيث 

تواليا.
وي�سارك نحو 60 األف مقيم يف املنا�سك 
مقارنة بنحو 2،5 مليون م�سلم ح�سروا 
من  امل�ساركون  واختري   .2019 عام  يف 
بني 558 األف متقدم وفق نظام تدقيق 

اإلكروين.
ويوؤدي احلجاج الطواف حول الكعبة 
مع بداية ال�سعائر، ثم يقومون بال�سعي 
يتوجهوا  اأن  قبل  وامل���روة  ال�سفا  بني 
اإىل منى اليوم االأحد يف يوم الروية، 
بعد  على  االإث��ن��ني  عرفات  اإىل  ومنها 
اأرك��ان  اأه��م  الأداء  كيلومرات  ع�سرة 
عيد  حلول  يعقبه  الذي  احلج  منا�سك 

االأ�سحى.

نقاط  ال�سعودية  ال�سلطات  ون�سرت 
ال��ط��رق  ع��ل��ى  ع���دة  اأم��ن��ي��ة  تفتي�ص 
مكة.  يف  للحرم  امل��وؤدي��ة  الرئي�سية 
امل��ن��ا���س��ك، ب��ث��ت قناة  وع�����س��ي��ة ب���دء 
"االإخبارية" احلكومية مقاطع م�سورة 
املحيطة  امل��ن��ط��ق��ة  ي��ع��ق��م��ون  ل��ع��م��ال 

بالكعبة و�سط امل�سجد احلرام.
ونظمت ال�سعودية العام الفائت اأ�سغر 
حج من حيث عدد امل�ساركني يف التاريخ 
البداية  يف  ال�سلطات  وقالت  احلديث. 
فقط  ح��اج  األ��ف  م�ساركة  �سي�سهد  اإن��ه 
لكن االإعالم املحلي قال اإن ما ي�سل اإىل 

فيه. �ساركوا  �سخ�ص  اآالف   10
الو�سائل  ال�ستخدام  اململكة  وت�سعى 
تطبيق  ل�سمان  املتاحة  التكنولوجية 
انتقال  من  واحلد  االجتماعي  التباعد 

ال���ع���دوى. وق����ال ن��ائ��ب وزي����ر احل��ج 
اخلمي�ص  م�ساط  الفتاح  عبد  والعمرة 
مكة  يف  احلج  لقيادات  اجتماع  خالل 
ترتكز  ال���وزارة  "خطة  اإن  املكرمة، 
�سيوف  خلدمة  التقنية  ت�سخري  على 
ا�ستحداث  اإىل  م�����س��ريا  الرحمن"، 

بطاقة احلج الذكية.
احلجاج  بو�سول  البطاقة  و�ست�سمح 
املخيمات  اإىل  ب�����س��ري  ت��الم�����ص  دون 
املقد�سة.  املناطق  يف  ونقلهم  والفنادق 
واأو�سحت الوزارة اأن البطاقة �ست�ساعد 
االت�سال  ُفقد  حاج  اأي  تتبع  يف  اأي�سا 
�ستوفر  اأنها  احل��ج  وزارة  وذك��رت  ب��ه. 
و�ستنقل  احلجاج  لنقل  حافلة   3000

كل حافلة 20 حاجا فقط. 
تق�سيم  اإن  احل��ج  وزارة  وكيل  وق��ال 
منها  ك��ل  ت�سم  مل��ج��م��وع��ات  احل��ج��اج 
االإ�سابات  يهدف"حل�سر  حاجا   20
الأي  امل��راف��ق��ني  �سخ�سا  الع�سرين  يف 
انت�سار  م��ن  وللحد  فقط  م�ساب  ح��اج 
العدوى". كما �سيتوا�سل حظر الو�سول 
للحجر االأ�سود الذي يتبارك امل�سلمون 

بلم�سه.

ق.د

الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد يوؤّدي اليمني 
الد�شتورية لوالية رابعة من �شبع �شنوات

بدء منا�شك احلج للمقيمني فقط 
و�ضط اإجراءات �ضحية م�ضددة للعام الثاين على التوايل..

ارتفع عدد �صحايا الفي�صانات يف اأوروبا اإىل 153 قتيال، ففي اأملانيا ارتفع عدد من لقوا حتفهم اإىل 133، ومت اإجالء اأكرث من 3 اآلف غربي 
البالد، كما لقي 20 �صخ�صا م�صرعهم يف بلجيكا جراء الفي�صانات.

وفقا  اإنـــه  االأملــانــيــة  ال�سرطة  وقــالــت 
�سخ�سا   90 لقي  احلــالــيــة  للمعلومات 
حتفهم يف الكارثة يف راينالند باالتينات، 
ت�سررا.  املناطق  اأكــرث  من  واحــدة  وهي 
يف  �سخ�سا   43 مقتل  اإىل  ذلــك  وي�ساف 
منطقة  وهــي  ف�ستفاليا،  �سمال  رينانيا 

اأملانية اأخرى �سربتها العوا�سف.
ال  اإذ  اأولــيــة،  زالــت  ما  احل�سيلة  وهــذه 
عداد  يف  االأ�سخا�ص  من  العديد  يــزال 
وهو  وبلجيكا،  اأملانيا  غرب  يف  املفقودين 
اخل�سائر  ازديــــاد  مــن  خمـــاوف  يثري  مــا 
القليلة  الــ�ــســاعــات  خـــالل  الــبــ�ــســريــة 

املقبلة.
يف  م�سبوقة  غري  الفي�سانات  هذه  وُتعد 
اجتاحت  حيث  وبلجيكا،  اأملانيا  تاريخ 
وبلدانا  البلدين  مــن  وا�ــســعــة  اأجــــزاء 
اليومني  ـــدار  م عــلــى  اأخــــرى  ـــيـــة  اأوروب

املا�سيني.
وت�سببت ال�سيول الناجمة عن االأمطار 
املا�سي  االثنني  منذ  امل�ستمرة  الغزيرة 
يف انهيار املنازل وتدمري عدد من الطرق 
التحتية. وال تزال بع�ص املدن  والبنية 
غرق  ب�سبب  البالد  باقي  عن  مقطوعة 
الطرق وتدمري اجل�سور، يف وقت ت�ستمر 
عمليات اإجالء ال�سكان من بع�ص املناطق 
اإعــــالن حالة  ــالد، وقـــد مت  ــب ال غــربــي 

الطوارئ يف مناطق اأخرى.
اأجزاء  املفاجئة  الفي�سانات  و�سربت 
و�سمال  راينالند-باالتينات  واليتي  من 
الواليات  اأكــرث  وهما  الراين-و�ستفاليا 
حتول  اإىل  اأدى  مما  بال�سكان،  اكتظاظا 

ال�سوارع اإىل اأنهار، وانهيار املنازل.
وقالت مالو دراير رئي�سة وزراء راينالند 
 )ZDF( "باالتينات الإذاعة "زد دي اإف
 50 اأكرث من  اأن  "املعاناة تزيد" م�سيفة 
الفي�سانات  ب�سبب  حتفهم  لقوا  �سخ�سا 
اأن  اإىل  واأ�سارت  فح�سب.  الوالية  بهذه 
البنية التحتية ُدمرت بالكامل و�سيحتاج 

اإ�سالحها لكثري من الوقت واملال.
�سدا قريبا من احلدود  الفي�سان  وغمر 
كانت  حني  يف  الليل،  خــالل  بلجيكا  مع 
واإرف�ستات  اآرفايلر  بني  اآخــر  �سد  حالة 
غري م�ستقرة. وجتاوز من�سوب املياه احلد 

االأق�سى يف عدة �سدود اأخرى.
اأي  من  االأعلى  هي  الوفيات  وح�سيلة 
في�سان  منذ  اأملانيا  يف  طبيعية  كــارثــة 
اأودى  ــذي  ال  1962 عــام  ال�سمال  بحر 
وزير  وقــال  �سخ�سا.   340 نحو  بحياة 
�سبيغل  ملجلة  زيهوفر  هور�ست  الداخلية 
لتوفري  ت�سعى  االحتــاديــة  احلكومة  اإن 

باأقرب  املت�سررة  للمناطق  مــايل  دعــم 
جمموعة  هناك  اأن  م�سيفا  ممكن،  وقت 
احلكومة  عــلــى  �ــســتــطــرح  ـــــــراءات  اإج

للموافقة عليها.
م�سرعهم  �سخ�سا   20 لقي  بلجيكا،  ويف 
البالد،  يف  الفي�سانات  يف  مثلهم  وفقد 
اجلمعة  قدمتها  موؤقتة  اأرقـــام  ح�سب 
فريليندن.  اأنيلي�ص  الداخلية  وزيـــرة 
وقال رئي�ص الوزراء األك�سندر دي كرو، يف 
"غري  موؤمتر �سحفي، اإن هذه الفي�سانات 

م�سبوقة"، واأعلن يوم حداد وطني.
غرار  على  ج�سيمة  اأ�سرار  �ُسّجلت  وقد 
ما حدث يف كل من لوك�سمبورغ وهولندا.

يف  منازلهم  من  االآالف  فر  هولندا  ويف 
اخرتقت  بعدما  اجلمعة  البالد  جنوب 
ال�سدود  اأحد  االرتفاع  يف  االآخذة  املياه 
واجتاحت عددا من املدن. واأعلن رئي�ص 
الكارثة  حــالــة  روتـــه  مـــارك  الـــــوزراء 
اجلنوب،  يف  ليمبورغ  اإقليم  يف  الوطنية 
والذي يقع بني منطقتني ت�سررتا ب�سدة 

من الفي�سانات يف غرب اأملانيا وبلجيكا.
م�ستوى  دون  هولندا  اأرا�ــســي  ومعظم 
�سبكة  عــلــى  وتــعــتــمــد  ــبــحــر،  ال �ــســطــح 
واحلواجز  القدمية  ال�سدود  من  معقدة 
من  احلماية  يف  احلديثة  اخلر�سانية 

ق.دمياه البحر واالأنهار.
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قالت منظمة ال�سحة العاملية اإن املرحلة الثانية من التحقيق حول 
اأن ت�سمل مزيدا من الدرا�سات يف ال�سني  من�ساأ فريو�ص كورونا يجب 
ويف  هناك.  خمتربات  اأن�سطة  "التدقيق" يف  من  املزيد  اإىل  اإ�سافة 
تيدرو�ص  املنظمة  عام  مدير  اأعلن  االأع�ساء،  للدول  مغلقة  اإحاطة 
اأدهانوم عن ت�سكيل جمموعة عمل دائمة للبحث عن من�ساأ فريو�ص 

كورونا.
و�سددت املنظمة على �سرورة التحقق من خمتربات مدينة ووهان 
يف  احليوانات  واأ�سواق  الربية  احلياة  فح�ص  جانب  اإىل  ال�سينية، 
ال�سني  على  اإن  وقالت  مرة.  الأول  الفريو�ص  به  ظهر  الذي  االإقليم 
-حيث مت اكت�ساف االإ�سابات االأوىل بالفريو�ص يف ووهان نهاية عام 

بالفعل". حدث  ما  لفهم  اأف�سل  ب�سكل  "تتعاون  اأن   -2019

ارتفاع  اأفغان�ستان  يف  الوطنية  االإن�سان  حقوق  جلنة  اأكدت 
نتائج  اأن  اإىل  م�سرية  املا�سية،  االأيام  يف  املدنيني  ال�سحايا  وترية 
ارتفعت  قد  الداخلي  والنزوح  املدنية  اخل�سائر  اأن  ُتظهر  بحثها 
الدويل حلقوق  للقانون  املتحاربة  االأطراف  ب�سبب عدم احرتام 

االإن�سان.
اأعمال  اأن  ال�سبت،  اأم�ص  ُن�سر  لها  تقرير  يف  اللجنة،  اأكدت  كما 
خالل  االأفغانية  ال�ساحة  �سهدته  ما  حتديدًا  االأخرية،  العنف 
ال�سهرين املا�سيني، قد ت�سبب يف اإحلاق اأ�سرار ج�سيمة مبختلف 
 1250 ُقتل  اأ�سبوعني  خالل  اأنه  اللجنة  وتوؤكد  احلياة،  جوانب 
واأطفاال.  ن�ساء  القتلى  بني  واأن  اآخرون،   1059 واأ�سيب  �سخ�سًا 
ب�سبب  اأماكنها  من  نزحت  االأ�سر  اآالف  اأن  التقرير  اأو�سح  كما 

املعارك بني "طالبان" واحلكومة االأفغانية وتفاقم االأو�ساع.

وزارة  يف  �سابقًا  م�سوؤواًل  اجلمعة،  الكولومبية،  ال�سرطة  حددت 
اأبلغ اثنني من املرتزقة  اأنه ال�سخ�ص الذي  العدل الهايتية على 
الكولومبيني باأن مهمتهما كانت اغتيال الرئي�ص جوفينيل موي�ص. 
اإن  فارغا�ص،  خو�سيه  الكولومبية، اجلرنال  ال�سرطة  قائد  وقال 
جوزيف فيليك�ص باديو، "وهو م�سوؤول �سابق يف وزارة العدل، عمل 
يف وحدة مكافحة الف�ساد مع اأجهزة اال�ستخبارات العامة" التقى 

اثنني من املرتزقة الكولومبيني يف بور اأو برن�ص.
واأ�ساف اأنه "قبل اأيام قليلة، اأبلغ جوزيف فيليك�ص باديو كابادو 
وريفريا باأن ما عليهما القيام به هو اغتيال رئي�ص هايتي". اإال اأن 
ال�سرطة الكولومبية مل تو�سح ما اإذا كان جوزيف فيليك�ص باديو 
قد ت�سرف بناء على اأوامر جهات راعية، اأو االأ�سباب التي دفعته 

اإىل اإعطاء االأمر باغتيال موي�ص.

وجه الق�ساء الفرن�سي اجلمعة االتهام الر�سمي لوزير العدل 
م�سالح"  "ت�سارب  ق�سية  يف  دوبون-موريتي  اإيريك  الفرن�سي 

مرتبطة بن�ساطات �سابقة له كمحام.
ا�ستجواب  بعد  لل�سحافيني  العدل  وزير  حمامي  اأحد  وقال 
ا�ستمر قرابة �ست �ساعات "كما كان متوقعا، مت توجيه االتهام 
اإليه". وهي املرة االأوىل التي يتم فيها توجيه اتهام اإىل وزير 
للعدل ميار�ص مهامه يف فرن�سا. ومل يح�سر اال�ستجواب املدعي 
العام يف حمكمة النق�ص الذي ميثل االدعاء وال اأي ممثل اآخر 

للنيابة العامة، وفق امل�سدر نف�سه.

ات�سع نطاق حريق م�ستعر مبنطقة غابات �سا�سعة منذ اأكرث من 
اأ�سبوع يف جنوب والية اأوريغون االأمريكية، لي�سبح خام�ص اأكرب 
حريق يف الوالية منذ اأكرث من قرن، ح�سبما ذكر م�سوؤولو الغابات 

اأم�ص اجلمعة.
واأتى احلريق، الذي ال يزال التحقيق جاريا ملعرفة �سببه، على 
اأكرث من 241000 فدان، وهي م�ساحة تزيد عن م�ساحة مدينة 
 21 عن  يقل  ال  ما  دمرت  النريان  اإن  ال�سلطات  وقالت  نيويورك. 
اأوريغون  اإدارة الغابات بوالية  اآخر، واأدرجت  54 مبنى  منزال و 
بزيادة  مهددة،  اأنها  على  منزل   5000 من  اأكرث  اجلمعة  اأم�ص 

بحوايل 3000 عن اليوم ال�سابق.

توثيق مقتل 1250 �شخ�شًا يف 
اأفغان�شتان خالل اأ�شبوعني

كولومبيا تك�شف هوية االآمر باغتيال 
رئي�س هايتي

فرن�شا: الق�شاء يتهم ر�شميا وزير 
العدل يف ق�شية "ت�شارب م�شالح"

ات�شاع نطاق حريق غابات بوالية 
اأوريغون االأمريكية

كورونا.. حتقيق جديد يف من�شاأ 
الفريو�س و�شط موجة مت�شاعدة عامليا 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
اأكرث من 150 قتيال وخماوف من ارتفاع ح�شيلة ال�شحايا
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مقري: باإمكان اجلزائريني اأن يطالبوا باملغرب كله

تعليق  يف  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص  جملة 
الذي  والغدر،  اخليانات  ل�سل�سة  عادت  لها، 
ــص الطيبة  تــاأذت منه اجلــزائــر، هــذه االأر�
اأزيد  ال�سهداء،  دماء  من  امل�سقية  املباركة، 
غاية  اإىل   1830 منذ  �سهيد  ماليني   7 من 
1962، واالأدهى من ذلك اأن خيانات اأمراء 
امليالد  قبل  مــا  اإىل  تــعــود  املــغــرب  ومــلــوك 
بقرون، وهو ما ذكرته جملة اجلي�ص، نذكر 

به نظام املخزن ومن يواليه..
االأخري،  عددها  يف  اجلي�ص  جملة  واأكــدت 
وكرهها  حقدها  تخف  مل  جماورة  دولة  اأن 
لبالدنا، لي�ص من اليوم فقط، بل على امتداد 
النوميدي  البطل  خان  فمن  خلت..  قــرون 
و�سلمه  امليالد  قبل   104 �سنة  ''يوغرطة'' 
ملك  ''بوكو�ص''  يكن  اأمل  لتقلته؟  روما  اإىل 

موريطانيا القي�سرية، املغرب حاليا.
ــن انــقــلــب عــلــى االأمــــري عــبــد الـــقـــادر يف  م
دي�سمرب 1847 وحتالف مع العدو الفرن�سي 
عبد  ــوالي  م ال�سلطان  يكن  اأمل  حل�ساره؟ 

الرحمان املغربي.
بهم  وو�ــســى  اخلم�سة  الــزعــمــاء  ــان  خ مــن 
كانت  عندما   ،1956 اأكتوبر  يف  فرن�سا  اإىل 
طائرتهم متوجة من املغرب اإىل تون�ص؟ اأمل 

يكن ويل العهد املغربي.
 1963 اأكــتــوبــر  يف  بـــالدنـــا  هــاجــم  مـــن 
و�سم  الحتالل  تنزف،  تنازل  ال  وجراحها 

مدينتي تندوف وب�سار اإىل مملكته؟ اأمل يكن 
�ساحب اجلاللة واأمري املوؤمنني امللك احل�سن 
التاريخ  لــنــرتك  ــن ومــــن؟..  مــن وم الــثــاين 
ــال وحــقــوق اجلـــوار وقــرابــة الدم  ــي واالأج
حتكم على ما فعلته جارتنا ال�سقيقة طوال 

حقبات من الزمن.
اأن  الد�سائ�ص واخليانات غري  رغم كل هذه 
ثابتة  ظل  ال�سعبي  الوطني  جي�سنا  عقيدة 
را�سخة ر�سوخ اجلبال الرا�سيات ال�ساخمات.. 
التدخل  الوطن وعدم  مرتكزة على حماية 
االأكاذيب  من  الرغم  على  الغري  �سوؤون  يف 
الفتنة  زارعــــو  يعمل  الــتــي  واالتــهــامــات 
اختالقها  على  العكرة  املياه  يف  وال�سيادين 
نظام  املخزن  نظام  راأ�سهم  وعلى  وتلفيقها، 

التطبيع مع الكيان ال�سهيوين..
ولقد كان مبقدور جي�سنا ـ كما اأكدته جملة 
اأو  مرتني  على  املغرب  يف  التدخل  ـ  اجلي�ص 
على االأقل م�ساندة الع�سكر الذين كادوا اأن 
مبلكهم  ويطيحون  املغربي  بالتاج  يع�سفوا 
انقالب  يف  احلــكــم  �ــســدة  ــن  م ويــزيــحــونــه 
ب�سنة  وبــعــده   1971 ''الــ�ــســخــريات''عــام 
اأوفــقــري''، ولكن  ''اجلـــرنال  انقالب  واحــدة 
مل  الوطني  التحرير  جي�ص  �سليل  جي�سنا 
يتخل  اأن  واأبى  والغدر  اخليانة  على  يرتبى 

يف �سوؤون الغري..
لكن يف علم ال�سعب املغربي ال�سقيق، اأن هذه 

اأ�سابت نظام  احلقائق التاريخية هي التي 
املخزن والتطبيع بنوبة جنون البقر، نوبة 
العام  الــراأي  اإيهام  ويحاول  م�سبوقة،  غري 
رمطان  اخلارجية  وزير  تدخل  اأن  املغربي 
عدم  دول  لقاء  يف  مداخلته  يف  لعمامرة 
الكا�ص،  اأفا�ست  التي  القطرة  االنحياز هي 
غري اأم لعمامرة قال كالما �سيا�سيا من �سمن 
قبله  من  قاله  اجلزائرية،  الدولة  مبادئ 
رئي�ص  اأي�سا  وقاله  اخلارجية،  وزراء  كل 
اجلمهورية القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
تبون،  املجيد  عبد  الوطني  الدفاع  وزيــر 
�ساكنا..  يحرك  مل  املخزن  نظام  اأن  غري 
نطقت  التي  تلك  هي  املوؤملة  احلقيقة  الأن 
بها جملة اجلي�ص.. وزعزعت اأركان النظام 
تلو  الهزمية  يحقق  التي  املتهالك،  املخزين 
االأخرى واخل�سارة تلو االأخرى، يف العديد 
ال�سحراء  ق�سية  اأبــرزهــا  االأ�ــســعــدة،  من 
واأي�سا  عدة،  مكا�سب  حتقق  التي  الغربية 
الغاز  اأنــبــوب  يف  اجلــزائــر  ابــتــزاز  حماولة 
اجلزائر  اأن  غري  الــعــربــي-اأرووبــا  املغرب 
الطاقة  �سركة  مــع  اتــفــاق  اإىل  تو�سلت 
هذا  جتــاوز  من  اجلزائر  ميكن  االإ�سبانية 

الهجمة  هــذه  اإرها�سات  اأن  كما  االبــتــزاز، 
املغربية على اجلزائر بداأت تلوح يف االأفق 
منذ اأن ا�ستقبلت اجلزائر رئي�ص اجلمهورية 
جبهة  عــام  واأمـــني  ال�سحراوية  العربية 
غايل  اإبــراهــيــم  الرئي�ص  البولي�ساريو 
عني  مب�ست�سفى  عالجه  رحلة  لي�ستكمل 

النعجة الع�سكري..
اجلزائر  اأن  متبع  اأي  على  يخفى  ال  كما 
اخلناق  و�ستزيد  احل�سار  وتوا�سل  حا�سرت 
املخزن  يقودها  التي  املخدرات  حرب  على 
عن  الــدفــاع  يف  يتوانى  ولــن  اجلــزائــر،  على 
التي  االإلكرتونية  احلــرب  ظل  يف  اجلزائر 
تعزم املغرب القيام بها �سد اجلزائر يف ظل 

هذا  يف  ال�سهيوين  الكيان  مع  اتفاق  توقيع 
املجال.. وعلى املخزن اأن ال يتنا�سى مع فعله 
اأمازيغ  عن  احلديث  قبل  الريف  باأمازيغ 
بدماء  �سحت  املنطقة  هــذه  الأن  اجلــزائــر، 
ولهم  اجلزائر،  تتحرر  اأن  اأجل  من  اأبنائها 
حمند  �سي  املعروف  مقران  اآكلي  املجاهد  يف 

اأوحلاج العربة..

وكتب مقري يف تدوينة مطولة على �سفحته 
مبوقع ''في�سبوك'' مت�سائال: ''ل�ست اأدري كيف 
من  العادلة  الغربية  ال�سحراء  ق�سية  ي�سّبه 
التاريخية واالإن�سانية واالأخالقية  الناحية 
داخلي  بو�سع  الـــدويل  الــقــانــون  حيث  ومــن 
دة بتحريك  دة املوحَّ للجزائر الواحدة املوحِّ
نعرات هام�سية، جذورها ا�ستعمارية ا�سُتعمل 
فيها بعد اال�ستقالل عمالء منبوذون من �سكان 
انتهت  منطقة القبائل ذاتها، كانت تكون قد 
لو ال �سوء التدبري واال�ستعمال املغر�ص للتنوع 
اجلزائري  من قبل نظام ا�ستبدادي جزائري 

مغرور بال نزاهة وال كفاءة''.
كانت  الغربية  ال�سحراء  بان  مقري،  وقال 
يقاتل  ومل  اال�سبان  طرف  من  م�ستعمرا  بلدا 
املغاربة من اأجل ا�ستقاللها اأبدا، واإمنا وهبها 
للح�سن  وا�سبانيا(  وفرن�سا  )اأمريكا  الغرب 
الثاين �سمن احلرب الباردة لتكون ال�سحراء 
يف  االمــربيــايل  الراأ�سمايل  للمع�سكر  تابعة 
مواجهة املع�سكر اال�سرتاكي الذي انتمت اإليه 

اجلزائر بعد اال�ستقالل.
ال�سحراء مغربية  ''لو كانت   : وتابع مقري 
لبومدين  ــاين  ــث ال احلــ�ــســن  عــر�ــص  ــا  مل فــعــال 
مع  فعال  مت  ق�سِّ ثم  اجلــزائــر،  مع  تق�سيمها 
موريتانيا حيث اأخذ املغرب املنطقة النافعة، 
الحقا''.  اللعبة  من  موريتانيا  ان�سحبت  ثم 
يعترب  ــغــرب  امل ـــاأن  ب �سلمنا  ''اإذ  واأ�ـــســـاف: 
العلوية  الدولة  من  جزء  الغربية  ال�سحراء 
عا�سمتها  كانت  التي  الــدول  هــذه  من  اأي  اأو 
يطمع  اأن  فباإمكانه  احلايل  املغرب  اأقليم  يف 
اجلزائري  الغرب  من  كبري  جزء   يف  عندئذ 
حدود  اإىل  جنوبا  فيتجه  بعيدا  يذهب  واأن 
من  كبرية  اأجــزاء  يف  يطمع  بل  ال�سنغال  نهر 

النيجر ومايل''.
اجلزائر  بــاإمــكــان  املنطق  بــهــذا  ــه  ان وقـــال 
كاأول   – احلمادية  الدولة  با�سم  تطمع  اأن 
عن  انف�سالها  بعد  م�ستقلة  جزائرية  دولــة 
التون�سي  االإقليم  اأغــلــب  يف    – الفاطميني 

لتون�ص  ميكن  كما  يتبعها،  كان  الذي  احلايل 
ال�سرق  يف  احلف�سية  الدولة  با�سم  تطمع  اأن 
ــذاك،  اآن لها  انت�سابه  بحكم  كله  اجلــزائــري 
الدولة  با�سم  تطمع  اأن  للجزائر   ميكن  كما 
االأو�سط  املغرب  متثل  كانت  التي  الزيانية 
وعا�سمتها تلم�سان يف اأجزاء من دولة املغرب 
لها  فيكون  ملوية  وادي  حــدود  اإىل  احلالية 
مدينة  وتــكــون  جر�سيف  مدينة  مــن  ــزء  ج
للجزائر  تابعة  وفجيج  وتــاوريــرت  ــدة  وج
اجلزائريني  باإمكان  انه  مقري  وقال  كذلك. 
القادر  عبد  االأمــري  دولــة  با�سم  يطالبوا  اأن 
�ساللة  مــن  ـــري  االأم اأن  بحكم  كله  بــاملــغــرب 
زمن  يف  قدميا  املغرب  حكمت  التي  االأدار�سة 
يف  واالأمــويــني  افريقيا  �سمال  يف  الفاطميني 
االأندل�ص، وقد نال االأمري عبد القادر موؤ�س�ص 
�سعبيا  تاأييدا  احلديثة  اجلزائرية  الدولة 
مغربيا عظيما اأثناء حربه �سد فرن�سا اأعطاه 
اأراد  لو  املغرب  حكم  على  ال�سيطرة  �سرعية 
ذلك، علما باأنه على اأ�سا�ص هذه اخل�سية نكل  
بالعديد  العلوي  الرحمن  عبد  فا�ص  �سلطان 
االأمري  مع  تعاطفهم  ب�سبب  بالطه  رجال  من 
ثم اإىل عدو لالأمري ذاته ففتك باأكرب قادته 
من  وكان  �سده  الفرن�سيني  مع  وحتالف  غدرا 
عبد  االأمــري  دولة  لنهاية  املبا�سرة  االأ�سباب 

القادر ومقاومته.
ا�ستقالل  عــن  ان احلــديــث  مــقــري،  واأو�ــســح 
القبائل عن بلدهم اجلزائر الذي قدموا من 
اأجله دماءهم مع غريهم من اجلزائريني من 
نوازع  وراءه  خبيث  حديث  االأعــراق  خمتلف 
كيدية خطرية. وتابع يقول ''ومبا اأن ب�سرية 
اخلطوط  فتجاوزوا  َعمت  قد  املخزن  حكام 
احلمراء ر�سميا عليهم اأن يفهموا مغزى وقف 
لاللتحاق  القبائل  منطقة  زعماء  من  القتال 
يف  املغربية  االأطماع  �سد  املواجهة  بجبهات 

حرب الرمال �سنة 1963''.
املخزن  نظام  مرجعية  عن  مقري  وت�ساءل 
حني يتكلم ممثله يف االأمم املتحدة عن القبائل 

يف موؤمتر حركة عدم االنحياز، هل هو كرمي 
حمند  اأم  اأحمد  اآيت  اأم  عمريو�ص  اأم  بلقا�سم 
هم  جميعا  هــوؤالء  رم�سان،  عبان  اأم  اأوحلــاج 
موّحدة  واِحدة  اجلزائر  ا�ستقالل  �ساغ  ممن 
مع اإخوانهم من كل االأعراق اجلزائرية التي 
الدماء  وثبتت  االإ�سالمية،  االأخــوة  وحدتها 
�سنتني  الثورة  وا�ستمرت  الوطنية،  وحدتهم 
اأن يكون اال�ستقالل بهذه  اأجل  اإ�سافيتني من 
اخلريطة اجلزائرية التي كانت متثل الدولة 
البحر  على  امل�سيطرة  القوية  اجلزائرية 
 1515 املتو�سط يف عهد االإيالة من  االأبي�ص 
1830 من قبل  اأن �سعفت فاحتلت �سنة  اإىل 
اال�ستعمار الفرن�سي ومت ا�سرتجاعها بالثورة 
الثمن  وكان  كاملة  النوفمربية  التحريرية 
باإ�سافة  الثمن  كان  بل  �سهيد،  ون�سف  مليون 
�ستة  من  اأكرث  ال�سعبية  املقاومات  كل  �سهداء 

ماليني.
الثبات  �سرورة  على  ''حم�ص''  رئي�ص  و�سدد 
على اعتبار ق�سية ال�سحراء الغربية ق�سية 
كما  امل�سري  بتقرير  حتل  ا�ستعمار  ت�سفية 
تن�ص عليه مقررات االأمم املتحدة، وذلك على 
مما  بلدنا  حماية  اأجل  من  ثم  مبدئي  اأ�سا�ص 
اأن يحدث م�ستقبال مع جوار ال يتحكم  ميكن 
يف قراره وال ميكن توقع ت�سرفاته، متاما كما 
راأينا يف هذا الت�سريح اخلطري  لل�سفري املمثل 

الدائم لدى اململكة املغربية.
االأزمات،  كل  رغم  اجلزائر،  اإن  مقري  وقال 
يف  املــخــزن  نظام  طمع  واإن  بخري،  تــزال  ال 
للتاأليب  �سعفنا  جــوانــب  وبع�ص  خالفاتنا 
واخلونة  االنف�سال  عمالء  وا�ستغالل  علينا، 
خمطئ،   فهو  وغــريهــا،  القبائل  منطقة  يف 
وهـــو ال يــعــرف طــيــنــة اجلـــزائـــريـــني، وهــو 
بتجاوزه للخطوط احلمراء ي�ساعدنا  وحدة 
رغم  ــدا  اأب فيها  نفرط  ال  التي  اجلزائريني 
ال�سعب  وتخل�ص  بفنائه  ويعجل  اأزمــاتــنــا،  
يف  اآخـــر  مهم  حتــول  اأي  قبل  منه  املــغــربــي 

املنطقة.
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اأ�سيب النظام املخزين بهلو�سة وهرطة مل ي�سبق لها نظري يف تاريخه، ول ي�سلح من و�سف على 

ما وقع فيه نظام املخزن اإل و�سف ''جنون البقر''، والذي كان نتيجة احلقائق التاريخية املوثقة التي 
�سردتها جملة اجلي�ش يف عددها الأخري، والتي ميكن لأي مغربي �سواء كان دار�سا اأو باحثا اأو حمققا اأو 

مواطنا ب�سيطا الرجوع اإليها..

تعليق جملة اجلي�س ي�شيب املخزن بجنون البقر

ــة  ــدول ـــزم لــــرتدي �ــســلــوك ال ــفــت ع وتــاأ�ــس
مــثــل هــذه  اإىل  املــغــربــيــة جتـــاه اجلـــزائـــر 
تروم  التي  والعقيمة''  ''ال�سافلة  االأ�ساليب 
الغربية''  ال�سحراء  احتالل  ''جرم  دفع  بها 
اجلزائر  وحــدة  ا�ستهداف  عرب  نف�سها  عن 
اأر�سا و�سعبا. موؤكدة اأن املخزن ب�سلوكه هذا 
االإرهــاب''  داعمي  بركب  التحاقه  ''ير�ّسم 
االأّمة  لق�سايا  خيانته  �سابقا  اأثبت  اأن  بعد 
مع  املطبعني  اخلونة  حلف  اإىل  بان�سمامه 
عزم  تعتقد  ـ  غرابة  فال  ال�سهيوين.  الكيان 
مع  و�سلوكاته  مواقفه  تلتقي  اأن  هذا  بعد  ـ 
اأن  ــك  ذل ــيــة،  االإرهــاب التنظيمات  مــواقــف 
يف  هي  ال�سحراويني  حّق  يف  املغرب  جرائم 
اإذن  عجب  فال  دولة،  متار�سه  اإرهاب  االأ�سل 

من اأن ي�سند االإرهاب بع�سه بع�سا.
اأنه بات وا�سحا بعد �سقطة  وتوؤكد ''عزم'' 
املغرب هذه اأّن ا�ستهداف املخزن ـ ومن ورائه 
و�سعبا  اأر�ــســا  للجزائر  ـ  ال�سهيوين  الكيان 
موؤامرة  جمّرد  ال  تنفيذه  جاٍر  ''خمّطط  هو 

يبقى  اأن  اجلــزائــري  لل�سعب  ويـــراد  حتــاك 
غافال عنها''.

واأمام هذا، فاإّننا يف حركة عزم ترى اأّن اأمن 
من  تقت�سي  الدولة  وهيبة  وال�سعب  الوطن 
درجات  ''اأق�سى  اجلزائريني  القرار  �سّناع 
الدولة  مع  التعامل  يف  واحل�سم  ال�سرامة 
العدائية  نواياها  ذاك  ب�سلوكها  اأعلنت  التي 

والتخريبية جتاه اجلمهورية اجلزائرية''.
ودعت ''عزم'' اإىل تاأديب املغرب دبلوما�سيا 
معها''.  العالقات  وقطع  �سفريها  ''بــطــرد 
من  بيد  ''ال�سرب  �سرورة  على  �سددت  كما 
نف�سه  له  ت�سّول  انف�سايل  كل  �سّد  حديد 
تنظيم  مع  التعامل  اأو  االأّمــة  بوحدة  العبث 
''املاك'' االإرهابي، اأو التواطوؤ معه، اأو دعمه، 
و�سيلة''،  اأية  عرب  وخلطابه  له  الرتويج  اأو 
''بــات  التنظيم  هــذا  مــع  التعامل  اأّن  ــك  ذل
من  فيه  ملا  اخليانة  خانة  يف  ت�سنيفه  لزاما 
حتالف مع اأعداء اجلزائر وا�ستهداف الأمنها 

وم�ساحلها العليا''.

قالت حركة ''عزم'' قيد التاأ�سي�ش اأن ما �سدر من طرف نظام املخزن ودبلوما�سيته، 
يثبت اإ�سرار املخزن على الإيغال يف دركات املكر والتاآمر �سّد اجلزائر و�سعبها غري 
الدبلوما�سية  قواعد  و�ساربا  واملغربي  اجلزائري  ال�سعبني  بني  الأخوة  باأوا�سر  اآبه 

والقانون الدويل عر�ش احلائط.

''املخزن ب�شلوكه هذا ير�ّشم التحاقه 
بركب داعمي االإرهاب''

حركة عزم:

قال رئي�ش حركة جمتمع ال�سلم، عبد الرزاق مقري، ان نظام املخزن اأبان على وجهه احلقيقي، وعلى تورطه القدمي يف دعم 
الفنت ورعاية املجموعات النف�سالية يف اجلزائر املحرو�سة.
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املنتخب  اإىل  العبني  ا�ستدعاء  
حلفاية  وقال  �سابق،  وقت  يف  املحلي 
العبني  ا�ستدعاء   : بالتف�سيل 
اأزمة  منعرج  هو  املحلي  املنتخب  اإىل 
الالعبني  اأثر مناجرة  النتائج، حيث 

. على تركيزهم
الهجومي  اجلــنــاح  التحاق  وتر�سم 
ب�سفوف  غ�سة  الدين  ح�سام  للوفاق 

�سافر  حيث  الــرتكــي  �سبور  اأنطاليا 
نــهــايــة  مـــع  تــركــيــا  اإىل  الـــالعـــب 
االأ�سبوع، حيث اجتاز الالعب بنجاح 
الفحو�سات الطبية قبل توقيع عقد 
الرتكي،  الفريق  مع  �سنوات  ملدة  
الوفاق  مع  غ�سة  م�سرية  بهذا  لتنتهي 
مع  عــقــده  اأن  خــا�ــســة  ال�سطايفي 
الفريق انتهى خالل االأيام الفارطة.

وتلقى املدافع االأي�سر لوفاق �سطيف 
مـــن فريق  لـــعـــوايف عــر�ــســا  يــو�ــســف 
الذي  التون�سي  الريا�سي  الــرتجــي 
مدينة  ــن  اب مــع  التعاقد  يف  يــرغــب 
رم�سان جمال خالل فرتة التحويالت 
الالعب  قدم  اأن  بعد  وهذا  ال�سيفية 
وكــذا  ــوفــاق  ال مــع  كــبــرية  م�ستويات 
عرو�ص  و�سلت  كما  املحلي،  املنتخب 
الالعب  اأعمال  وكيل  اإىل  بلجيكا  من 
يف  التون�سية  الوجهة  يحبذ  والــذي 
املتعلقة  اجلوانب  على  االتفاق  حال 
نهاية  يف  لعوايف  ويتواجد  بالعقد، 
له  ي�سمح  ما  وهــو  الــوفــاق  مع  عقده 
املرور  دون  الوطن  خارج  باالحرتاف 

على اإدارة الوفاق.

التجارية  لل�سركة  العام  املدير  اأكد 
وجــود  حلفاية  فهد  �سطيف  لــوفــاق 
ــارة  اإث ــاول  حت التي  االأطـــراف  بع�ص 
االأزمات يف الوفاق، مع تاأكيده على اأن 
الكالم  هذا  على  االأدلة  متلك  االإدارة 
دون حتديد هوية هذه االأطراف اأو ما 
قامت به، وقال حلفاية يف هذا ال�سدد 
ــنــادي  ال تــعــرقــل  اأطـــــراف  :"هناك 
االأدلة  ولدينا  االأزمــات  خللق  وت�سعى 

�سنقدمها الحقا للجهات املعنية".
اأكد حلفاية املعاقب  اأخر  ومن جانب 
بلقاءين  االإن�سباط  جلنة  طــرف  من 
�سباب  العب  مع  �سجاره  خلفية  على 
الوفاق  م�ساريف  اأن  بو�سار  بــلــوزداد 
تناهز 23 مليار �سنتيم تخ�ص االأجور، 
املنح وم�ساريف املناف�سة القارية وقال 
كاأ�ص  :"م�ساريف  مو�سحا  حلفاية 
�سنتيم  مليار   12 بنحو  تقدر  الكاف 
كما  اأ�سفار،  لوكالتي  ماليري   06 منها 
بداية  منذ  الالعبني  ومنح  اأجــور  اأن 

املو�سم يف حدود 13 مليار �سنتيم".
اأن  حلفاية  ك�سف  ال�سياق  ذات  ويف 
عالقة  مازالت  املنازعات  جلنة  ق�سايا 
دون حل اإىل حد االأن، وقال حلفاية 

حول هذه النقطة :"ق�سايا املنازعات 
يف النادي الزالت عالقة اأبرزها ق�سية 
توري الذي حت�سل على حكم من الفيفا 
وق�سية  �سنتيم،  مليار   2.5 بقيمة 
اأجوره  بت�سوية  ملطالبته  عالقة  مدور 
عقده"،  طيلة  مليون   200 بقيمة 
تراجع  اأ�سباب  من  اأن  حلفاية  ويــرى 
نتائج الوفاق يف اجلوالت االأخرية هو 

وفاق �سطيف 

اإحتاد ب�سكرة  نادي التالغمة 
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نائب رئي�ص االحتادية اجلزائرية  اأكد 
كرة  جلنة  ورئي�ص  )الفاف(  القدم  لكرة 
اأن  حــمــزة،  بــن  ي�سني  املحرتفة،  الــقــدم 
 ،2022-2021 الكروي  املو�سم  انطالق 
�سهر  من  الثاين  الن�سف  ''خــالل  �سيكون 

اأكتوبر''.
املو�سم  ''انــطــلــق   : حــمــزة  بــن  و�ــســرح 
فيما  الــفــارط  نوفمرب  �سهر  يف  احلـــايل 
بالفنيني  ات�سلنا  القادم،  املو�سم  يخ�ص 
واالأطقم الطبية من اأجل معرفة الفرتة 
بع�ص  لدينا  االأنــديــة  براحة  اخلا�سة 
االقرتاحات ونتطلع ملبا�سرة املو�سم قبل 
�سهر نوفمرب، اأي خالل الن�سف الثاين من 

�سهر اأكتوبر''.
وعقدت جلنة كرة القدم املحرتفة ثاين 
اجتماع لها حتت رئا�سة الدكتور ي�سني بن 
حمزة، اأين مت تطرق للعديد من النقاط 
للبطولة  احلالية  الو�سيعة  غــرار  على 
 ،2021-2020 القدم  لكرة  املحرتفة 
 .2022-2021 مــو�ــســم  ــريات  وحتــ�ــس
وكاأول قرار، مت توقيف بطولة الرابطة 
يف  الرديف(  )فئة  القدم،  لكرة  االأوىل 
يومي  جــرت  التي   31 ال  اجلولة  ختام 

االثنني و الثالثاء.
بع�ص  ''لدينا  امل�سدر:  نف�ص  واأ�ــســاف 
اجلزائر  بكاأ�ص  يتعلق  فيما  االقرتاحات 
ال�سعب  مــن  �سيكون  الــرابــطــة  ــص  ــاأ� وك
الذي  الوقت  يف  اجلزائر  كاأ�ص  برجمة 
علينا  متوقفة  االأق�سام  بقية  فيه  نبقى 

كاأ�ص  امــكــانــيــة خــو�ــص  اأيــ�ــســا درا�ــســة 
اإيجاد  على  جمربين  نحن  كما  الرابطة 
باالأندية  يخ�ص  فيما  الالزمة  احللول 
�سنعمل  القارية  املناف�سات  تخو�ص  التي 
يف   2022-2021 مو�سم  اإنهاء  اأجل  من 

�سهر جويلية''. 
للمو�سم  املناف�سة  بنظام  يتعلق  وفيما 
اقرتاح  �سيتم  اأنــه  الدكتور  اأكــد  املقبل، 
خالل  الفدرايل  املكتب  الأع�ساء  فكرتني 

االجتماع ال�سهري املقبل.
وقال ''هدفنا يتمثل يف و�سع �سيغة نظام 
خمففة وبهذا �سيكون اقرتاح جمموعتني 
والتي  اأندية   9 جمموعة  كل  ت�سم  اأيــن 
اأن  بــاعــتــبــار  رواق  اأحــ�ــســن  يف  �سنكون 
جولة   16 اإىل  �سيتقل�ص  املباريات  عدد 
االقرتاح  اأما  اللقب  دورة  اإىل  باالإ�سافة 
بـ18  كال�سيكية  ببطولة  يتعلق  الثاين 

برنامج  مــع  جــولــة   34 بخو�ص  فريقا 
للمكتب  االأخــري  القرار  و�سيكون  مكثف 

الفدرايل.
ال�سيغة  ــفــدرايل  ال املكتب  اخــتــار  اإذا 
اأع�ساء  على  اقرتاحها  �سيتم  االأوىل، 

اجلمعية العامة''.
حمزة  بن  ي�سني  اأكد  اأخــرى،  جهة  ومن 
 8 ت�سم  اأولــيــة  قائمة  ار�ــســال  مت  بــاأنــه 
لكرة  االفريقية  للكونفدرالية  اأندية 
القدم من اأجل امل�ساركة مبدئيا يف رابطة 
الكونفدرالية،  وكــاأ�ــص  افريقيا  اأبــطــال 
امل�سدر  نف�ص  قال  اجلــاري،  املو�سم  وعن 
باأن االأولوية هي الو�سول اإىل 35 جولة 

اإىل غاية 31 من �سهر جويلية.
العودة  فكرة  حمزة  بــن  ي�ستبعد  ومل 
من  ابتداء  فريقا  بـ16  البطولة  ل�سيغة 

مو�سم 2023-2022.

حتقيق  يف  الــربج  اأهلي  حظوظ  تبخرت 
الهزمية  بعد  االأوىل  الرابطة  يف  البقاء 
ال�ساورة  �سبيبة  اأمام  الفارطة  اجلولة  يف 
وهو االأمر الذي جعل الطاقم الفني يقرر 
ال�سبان  الالعبني  من  كبري  عــدد  اإ�ــســراك 
الفارطة،  الفرتة  يف  ترقيتهم  مت  الذين 
حــيــث �ــســتــكــون الــفــر�ــســة مــواتــيــة اأمـــام 
على  التاأكيد  اأجــل  من  ال�سبان  الالعبني 
مكانة  على  احل�سول  اأجل  من  اإمكانياتهم 

مع الفريق خالل املو�سم القادم.
املدرب عابد على  ي�سرف  اأن  املنتظر  ومن 

اليوم  مباراة  يف  االأهلي  ت�سكيلة  توجيه 
طرف  من  االأخ�سر  ال�سوء  تلقى  اأن  بعد 
اإىل  مهامه  موا�سله  اأجل  من  االأهلي  اإدارة 
�سقوط  رغم  اجلــاري  املو�سم  نهاية  غاية 
الفريق اإىل الق�سم الثاين، ومن جانب اأخر 
اجلولة  لقاء  املحرتفة  الرابطة  برجمت 
ووداد  االأهــلــي  بــني  البطولة  مــن  ال 
اجلاري  جويلية  اجلمعة   يوم  تلم�سان 

على اأر�سية ملعب  اأوت بالربج.
اللجوء  ونايلي  عثمان  بن  الثنائي  وقرر 
اإىل جلنة املنازعات من اأجل احل�سول على 

اأوراق  وكذا  العالقة  املالية  م�ستحقاتهما 
الت�سريح وهذا بعد اأن قام الثنائي يف وقت 
الفريق  اإدارة  اإىل  اإعــذار  بتوجيه  �سابق 
املالية،  م�ستحقاتهما  ت�سوية  اأجــل  مــن 
املنازعات  جلنة  تف�سل  اأن  املنتظر  ومــن 
خالل  الثنائي  بها  تقدم  التي  ال�سكوى  يف 
�سبيعي  الثنائي  اأن  علما  املقبلة،  االأيــام 
االأهلي  الإدارة  اإعذار  اأي�سا  وجها  واأو�سان 
عن طريق حم�سر ق�سائي من اأجل احل�سول 
و�سع  الذي  االأمر  وهو  م�ستحقاتهما،  على 

اإدارة الفريق يف ورطة حقيقية.

اأم�سية  البي�ساء  ــدار  ال ملعب  يحت�سن 
املباراة  زواال  اخلام�سة  من  بداية  اليوم 
"البالي اأوف"  الثالثة واالأخرية يف دورة 
لتحديد ال�ساعدين اإىل حظرية املحرتف 
)نقطتان(  العيد  �سلغوم  هالل  بني  االأول 
واحـــدة(،  )نقطة  �سلي  واد  وم�ستقبل 
للهالل  حا�سمة  اليوم  مقابلة  و�ستكون 
اأجل  من  الفوز  حتقيق  عن  يبحث  الــذي 

حتقيق ال�سعود ر�سميا.
يف  الهالل  تعداد  يكون  اأن  املنتظر  ومن 
وجود  عدم  ظل  يف  مكتمال  اليوم  مقابلة 

الالعب  باإ�ستثناء  التعداد  يف  اإ�سابات 
خلفاوي املعاقب منذ اجلولة االأخرية من 
اأن تعرف ت�سكيلة  البطولة، ومن املنتظر 
التغيريات  بع�ص  املقابلة  هذه  يف  الهالل 
مقارنة مبباراة االأمل خا�سة على م�ستوى 
خط  يعرف  اأن  ينتظر  كما  الدفاع،  خط 
اأجل  من  اأي�سا  التغيريات  بع�ص  الهجوم 

منح االإ�سافة الالزمة.
العبي  بتحفيز  الــهــالل  اإدارة  وقــامــت 
خالل  �سهرية  اأجـــرة  مبنحهم  الفريق 
التي  اخلطوة  وهــي  الفارطة  ال�ساعات 

قبل  الت�سكيلة  معنويات  من  كثريا  رفعت 
مباراة اليوم اأمام واد �سلي، وحت�سل العبو 
الهالل اإجماال على  اأجور �سهرية منذ 
اإدارة  وعدت  كما  اجلاري،  املو�سم  بداية 
منحة  بتخ�سي�ص  �ــســعــدوين  الرئي�ص 
مغرية جدا لالعبني يف حال جناحهم يف 
حتقيق ال�سعود اإىل املحرتف االأول، حيث 
يدور احلديث عن منحة تتجاوز مبلغ  

مليون �سنتيم لكل العب.
وحتدث مدرب هالل �سلغوم العيد اإدري�ص 
بن م�سعود عن املباراة املنتظرة نهار اليوم 

الت�سكيلة  اأن  �سلي  واد  م�ستقبل  �سد 
دون  الفوز  حتقيق  بنية  اللقاء  �ستدخل 
من  خمطئ  : م�سعود  بــن  وقـــال  غـــريه 
يعتقد اأننا �سندخل من اأجل التعادل اأمام 
واد �سلي، بل نبحث عن الفوز فقط، املهم 
يف مثل هذه املباريات هو النتيجة ولي�ص 
اأن  ويجب  عنه،  نبحث  ما  وهــذا  االأداء 
مثل  يف  النتيجة  اأن  قناعة  لدينا  تكون 
هذه املباريات هي االأهم الأنه لي�ص لدينا 

. فر�سة للتدارك

التابعة  االإن�سباط  عاقبت جلنة 
حار�ص  املــحــرتفــة  لــلــرابــطــة 
نــافــع علوي  بــ�ــســكــرة  اإحتــــاد 
منها  لقاءات  باالإيقاف يف  

لقاءات  و  نافذ  واحد  لقاء 
خروجه  بعد  نافذة  غري  اأخــرى 

املباراة  يف  احلــمــراء  بالبطاقة 
�سباب  اأمــــام  ــاد  ــالإحت ل ال�سابقة 

دونه  الذي  التقرير  بعد  ق�سنطينة 
فاإن  االأ�سا�ص  هذا  وعلى  املباراة،  حكم 

باملباراة  معنيا  �سيكون  علوي  احلــار�ــص 
العا�سمة  اإحتــاد  اأمــام  لالإحتاد  القادمة 
حل�ساب اجلولة ال من بطولة املحرتف 
االأول واملقررة يوم اجلمعة القادم مبلعب 

عمر حمادي ببولوغني.
عــاقــبــت جلنة  كــمــا 
الالعب  االنــ�ــســبــاط 
يف  بــاالإيــقــاف  غ�سريي 
 لقاءات منها لقاءان 
نـــافـــذان بــعــد خــروجــه 
يف  احلــمــراء  بالبطاقة 
اجلزائر  مولودية  مباراة 
ــاره مـــع الــالعــب  ــج ــس بــعــد �
يكون  اأن  املنتظر  ومــن  حـــراق، 
غ�سريي حا�سرا يف مباراة اإحتاد العا�سمة 
اأمام  اأن غاب عن اللقاءين ال�سابقني  بعد 
على  وهران  ومولودية  ق�سنطينة  �سباب 

التوايل.

توفيق  الــتــالغــمــة  نــــادي  رئــيــ�ــص  ـــدد  ه
بو�سياف بو�سياف باال�ستقالة رفقة باقي 
على  وهــذا  للفريق  امل�سري  املكتب  اأع�ساء 
خلفية االأزمة املالية اخلانقة التي يعاين 
يف  اجلــاري  املو�سم  نهاية  مع  الفريق  منها 
اإعانات  اأي  على  الفريق  ح�سول  عدم  ظل 
غرار  على  الوالئية  ال�سلطات  طــرف  من 
م�سالح  وكذا  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
ــر الــذي كــان له تاأثري  الــواليــة، وهــو االأم
املرتفع  الرقم  ظل  يف  الفريق  على  �سلبي 
ــنــادي الــذي  لــلــديــون الــتــي على عــاتــق ال
متكن من حتقيق البقاء باأريحية كبرية يف 

بطولة املو�سم املنق�سي.
الفريق  م�ساريف  اأن  بو�سياف  وك�سف 

مليار   2.5 بلغت  الــفــارط  املو�سم  خــالل 
امل�سريين  اأمـــوال  تخ�ص  وجمملها  �سنتيم 
بحكم اأن الفريق ا�ستفاد من اإعانة واحدة 
من طرف م�سالح بلدية التالغمة، ويف نظر 
ت�سجع  ال  احلالية  الو�سعية  فاإن  بو�سياف 
الالعبني  اأن  خا�سة  العمل  موا�سلة  على 
 04 على  الــفــارط  املو�سم  خــالل  حت�سلوا 
من  كبرية  جمــهــودات  بعد  �سهرية  اأجـــور 
طرف امل�سريين، ويف حال توا�سل الو�سعية 
غري  من  ــه  اأن ــد  اأك بو�سياف  ــاإن  ف احلالية 
اال�ستقالة  قــرار  و�سع  يتم  اأن  امل�ستبعد 
على طاولة ال�سلطات املحلية خالل االأيام 
املقبلة بالنظر ل�سعوبة موا�سلة املهمة مع 

غياب االإمكانيات الالزمة.

لكاأ�ص  النهائية  ــاراة  ــب امل بــرجمــت  مت 
ــقــدم بني  الــرابــطــة املــحــرتفــة لــكــرة ال
�سبيبة القبائل و جنم مقرة، يوم ال�سبت 
جويلية   5 مبلعب  مبدئيا  جويلية   31
املدرب  عنه  اأعلن  ما  ح�سب  بالعا�سمة، 
الفرن�سي ل�سبيبة القبائل، دني�ص الفان.

حــددت  قائال:"لقد  الفـــان  ــح  ــس اأو� و 
31 جويلية يجب  املباراة النهائية ليوم 
التفكري يف هذا املوعد مع �سرورة تدوير 
كل التعداد، من اأجل خو�ص هذه املباراة 
اأمت  على  املجموعة  لياقتهم  اأح�سن  يف 

اأعتربه  الــذي  اللقاء،  لهذا  اال�ستعداد 
االأهم هذا املو�سم".

ال�سبت  ــوم  ي امل�سجلة  الــهــزميــة  وبــعــد 
الكونفدرالية  كــاأ�ــص  نهائي  يف  املا�سي 
 )1-2( املغربي  البي�ساوي  الرجاء  اأمام 
مبلعب كوتونو )البنني(، �ستكون ل�سبيبة 
مو�سمها  الإنقاذ  �سانحة  فر�سة  القبائل 

با�ستهدافها لكاأ�ص الرابطة املحرتفة.
الــ�ــســدد :" اإىل  هـــذا  وقـــال الفـــان يف 
غاية تاريخ خو�ص هذا النهائي، �سنلعب 
مبارياتنا املقبلة يف البطولة بنية الفوز 

و حتقيق اأح�سن اإجناز ممكن، وهي اأح�سن 
عدد  وي�سكو  للنهائي،  للتح�سري  طريقة 
بن  و  عبدي  بن  غرار  على  الالعبني  من 
بحاجة  فهم  خفيفة،  اإ�سابات  من  �سائح 
و  اال�سرتجاع  من  لتمكينهم  الراحة  اإىل 

اإنهاء املو�سم بكل قوة".
الرابطة  كــاأ�ــص  بعث  اإعـــادة  مت  للتذكري، 
املحرتفة  الــرابــطــة  الأنــديــة  املخ�س�سة 
كاأ�ص  لتعوي�ص  ا�ستثنائية،  ب�سورة  االأوىل، 
اجلزائر التي األغيت ب�سبب الربجمة املكثفة 

الناجتة عن كوفيد-19.

للمنتخب  االأ�ــســبــق  املـــــدرب  ــد  ــواج ــت ي
�سعدي،   الدين  نور  القدم،  لكرة  الوطني 
بعد  م�سو�ص  بني  مب�ست�سفى  االنعا�ص  يف 
احد  وح�سب  كــورونــا،  بفريو�ص  اإ�سابته 
افراد عائلته فاإن خرب وفاة ''�سعدي'' كان 
جمرد اإ�ساعة، موؤكدا باأنه ال زال متواجدا 

يف االنعا�ص.
وبع�ص  والريا�سة  �سباب  وزارة  وكانت 
االأندية على غرار احتاد اجلزائر، �سبيبة 
القبائل ووفاق �سطيف، قد قدموا تعازيهم 
على �سفحاتهم الر�سمية على الفاي�سبوك 

مما �سهل انت�سار �سائعة وفاة �سعدي
�ساحب   �سعدي  الدين  نــور  ان  يذكر 
لعدة  التقنية  العار�سة  على  �سارف  عــام 
درب  كما  العا�سمة  احتاد  �سيما  ال  نوادي، 

- ( الليبي  االأهلي  نادي  اخلــارج  يف 
ق�سرية  جتربة  له  تكون  اأن  قبل   )
تون�ص  يف  البنزرتي  الريا�سي  النادي  يف 

.) - (
اآخر حمطة له كمدرب يف   وكانت 

مع نادي جمعية وهران.
امل�ستوى  على  ــقــاب  األ ــدة  ع ح�سد  ــد  وق
واحتـــاد  الــقــبــائــل  �سبيبة  ــع  م الــوطــنــي 
وكاأ�ص   ) ( اجلزائر  كاأ�ص  العا�سمة 
وكــاأ�ــص   ) ( اجلـــزائـــري  الــ�ــســوبــر 
اجلــزائــر  وبــطــولــة   ) ( ــر  ــزائ اجل

.) (
للفريق  التقني  الطاقم  �سمن  كــان  كما 
 ، ل�سنة  افريقيا  بطل  الــوطــنــي، 

بقيادة عبد احلميد كرمايل.

تويف العب فريق �سباب حمام ال�سخنة 
بوبكر هالل يوم اجلمعة عن عمر ناهز 
فريو�ص  مب�ساعفات  متاأثرا  �سنة   
احلياة  الفقيد  فـــارق  حيث  ــا،  ــورون ك
قبل  اأيام  عدة  دامت  عالج  رحلة  بعد 
�سروب  مب�ست�سفى  احلياة  يفارق  اأن 
طفل  وراءه  تــاركــا  بالعلمة  اخلــثــري 
األوان  بوبكر  الراحل  وتقم�ص  �سغري، 
عدة حملية على غرار دفاع تاجنانت، 
حمام  و�سباب  االأبــطــال  ق�سر  �سباب 
الق�سم  بطولة  يف  النا�سط  ال�سخنة 

اجلهوي الثاين لرابطة ق�سنطينة.   
املرحوم  الالعب  و�سايا  اأخــر  وكانت 
الوفاة،  عند  �سورته  ن�سر  عــدم  هــي 
وخلف رحيل الالعب ال�ساب حزن كبري 
جاورها  وما  ال�سخنة  حمام  مدينة  يف 
عرف  التي  العالية  لالأخالق  بالنظر 

بها الفقيد.

حتديد �سهر اأكتوبر موعدا لنطالق 
املو�سم املقبل من البطولة 
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غ�سة يوقع مع اأنطاليا �سبور..
 ولعوايف مطلوب يف تون�ش وبلجيكا  

ال�سبان اأمام فر�سة الربوز يف اجلولت القادمة 

الهالل اأمام حتمية النت�سار لتحقيق ال�سعود اإىل حظرية الكبار 

جلنة الن�سباط
 تعاقب علوي وغ�سريي 

بو�سياف يهدد برمي املن�سفة.. 
وامل�ساريف بلغت 2.5 مليار �سنتيم 

حتديد 31 جويلية موعدا لنهائي كاأ�ش 
املدرب الأ�سبق للمنتخب الوطني لكرة الرابطة بني اجليا�سكا ومقرة

القدم نور الدين �سعدي يف الإنعا�ش
كورونا تخطف 

الالعب بوبكر هالل 
يف ريعان �سبابه 

ريا�ضة

فيما فندت عائلته خرب وفاته..

اأهلي الربج

�سباب حمام ال�سخنة 

حمراء عنابة 

فــريــق حــمــراء عنابة  رئــيــ�ــص  اأكــــد 
الق�سم  حظرية  اإىل  اجلديد  ال�ساعد 
خالل  الفريق  طموح  اأن  للهواة  الثاين 
الفرتة املقبلة يتمثل يف ا�ستعادة اأجماد 
من  �سنوات  بعد  العريق  الــنــادي  هــذا 
وقال  ال�سفلى،  االأق�سام  �سمن  املعاناة 
الطموح  اأن  تومي  بــن  يزيد  الرئي�ص 
املو�سم  بطولة  خالل  للفريق  الرئي�سي 
البقاء  ــمــان  �ــس يف  يــتــمــثــل  اجلـــديـــد 
اأنه  معرتفا  امل�ستوى  هــذا  يف  باأريحية 
الطموحات  �سقف  رفــع  املمكن  غري  من 

تختلف  التي  الثاين  الق�سم  بطولة  يف 
خا�سة  الرابطات  بني  ما  بطولة  عن 
الذي  االأمــر  وهو  املالية،  الناحية  من 
يجعل اإدارة احلمراء تركز على تكوين 
م�سرفة  نتائج  حتقيق  على  قادر  فريق 

يف البطولة.
حمراء  اإدارة  ــاإن  ف ــر  اأخ جانب  ومــن 
عدد  مع  التعاقد  على  تراهن  عنابة 
يف  النا�سطني  الوالية  اأبناء  من  معترب 
ظل  يف  وهــذا  املــجــاورة  الفرق  خمتلف 
اإدارة  ــرف  ط مــن  املعتمدة  ال�سيا�سة 

الفريق  اإمكانيات  اأن  خا�سة  الفريق 
حمدود من الناحية املادية رغم االإعانة 
الوالئية  ال�سلطات  طرف  من  املمنوحة 
بعد حتقيق ال�سعود، حيث اأكد الرئي�ص 
بن تومي على رغبته يف توفري االأجواء 
اأبناء  من  املكونة  للت�سكيلة  املنا�سبة 
يف  الريا�سية  االأ�سرة  وفقدت  املنطقة، 
الإحتاد  ال�سابق  الرئي�ص  عنابة  مدينة 
بو�سياف  احلميد  عبد  عنابة  وحمراء 

الذي فارق احلياة مع نهاية االأ�سبوع.

الإدارة ت�ستهدف اللعب على البقاء
 وتركيز على اأبناء املنطقة 

بدري. ع

بدري. ع
اأمري.ج

اأمري.ج

اأمري.ج
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هالل �سلغوم العيد / م�ستقبل واد �سلي

املنتخب  اإىل  العبني   06 ا�ستدعاء 
حلفاية  وقال  �سابق،  وقت  يف  املحلي 
العبني   06 :"ا�ستدعاء  بالتف�سيل 
اأزمة  منعرج  هو  املحلي  املنتخب  اإىل 
الالعبني  اأثر مناجرة  النتائج، حيث 

على تركيزهم".
الهجومي  اجلــنــاح  التحاق  وتر�سم 
ب�سفوف  غ�سة  الدين  ح�سام  للوفاق 

�سافر  حيث  الــرتكــي  �سبور  اأنطاليا 
نــهــايــة  مـــع  تــركــيــا  اإىل  الـــالعـــب 
االأ�سبوع، حيث اجتاز الالعب بنجاح 
الفحو�سات الطبية قبل توقيع عقد 
الرتكي،  الفريق  مع  �سنوات   03 ملدة 
الوفاق  مع  غ�سة  م�سرية  بهذا  لتنتهي 
مع  عــقــده  اأن  خــا�ــســة  ال�سطايفي 
الفريق انتهى خالل االأيام الفارطة.

وتلقى املدافع االأي�سر لوفاق �سطيف 
مـــن فريق  لـــعـــوايف عــر�ــســا  يــو�ــســف 
الذي  التون�سي  الريا�سي  الــرتجــي 
مدينة  ــن  اب مــع  التعاقد  يف  يــرغــب 
رم�سان جمال خالل فرتة التحويالت 
الالعب  قدم  اأن  بعد  وهذا  ال�سيفية 
وكــذا  ــوفــاق  ال مــع  كــبــرية  م�ستويات 
عرو�ص  و�سلت  كما  املحلي،  املنتخب 
الالعب  اأعمال  وكيل  اإىل  بلجيكا  من 
يف  التون�سية  الوجهة  يحبذ  والــذي 
املتعلقة  اجلوانب  على  االتفاق  حال 
نهاية  يف  لعوايف  ويتواجد  بالعقد، 
له  ي�سمح  ما  وهــو  الــوفــاق  مع  عقده 
املرور  دون  الوطن  خارج  باالحرتاف 

على اإدارة الوفاق.

التجارية  لل�سركة  العام  املدير  اأكد 
وجــود  حلفاية  فهد  �سطيف  لــوفــاق 
ــارة  اإث ــاول  حت التي  االأطـــراف  بع�ص 
االأزمات يف الوفاق، مع تاأكيده على اأن 
الكالم  هذا  على  االأدلة  متلك  االإدارة 
دون حتديد هوية هذه االأطراف اأو ما 
قامت به، وقال حلفاية يف هذا ال�سدد 
ــنــادي  ال تــعــرقــل  اأطـــــراف  هناك  :
االأدلة  ولدينا  االأزمــات  خللق  وت�سعى 

. �سنقدمها الحقا للجهات املعنية
اأكد حلفاية املعاقب  اأخر  ومن جانب 
بلقاءين  االإن�سباط  جلنة  طــرف  من 
�سباب  العب  مع  �سجاره  خلفية  على 
الوفاق  م�ساريف  اأن  بو�سار  بــلــوزداد 
تناهز  مليار �سنتيم تخ�ص االأجور، 
املنح وم�ساريف املناف�سة القارية وقال 
كاأ�ص  م�ساريف  : مو�سحا  حلفاية 
�سنتيم  مليار  بنحو   تقدر  الكاف 
كما  اأ�سفار،  لوكالتي  ماليري  منها  
بداية  منذ  الالعبني  ومنح  اأجــور  اأن 

. املو�سم يف حدود  مليار �سنتيم
اأن  حلفاية  ك�سف  ال�سياق  ذات  ويف 
عالقة  مازالت  املنازعات  جلنة  ق�سايا 
دون حل اإىل حد االأن، وقال حلفاية 

ق�سايا املنازعات  حول هذه النقطة :
يف النادي الزالت عالقة اأبرزها ق�سية 
توري الذي حت�سل على حكم من الفيفا 
وق�سية  �سنتيم،  مليار  بقيمة  
اأجوره  بت�سوية  ملطالبته  عالقة  مدور 
 ، عقده طيلة  مليون  بقيمة  
تراجع  اأ�سباب  من  اأن  حلفاية  ويــرى 
نتائج الوفاق يف اجلوالت االأخرية هو 

وفاق �سطيف 

اإحتاد ب�سكرة  نادي التالغمة 

عبد الهادي. ب

نائب رئي�ص االحتادية اجلزائرية  اأكد 
كرة  جلنة  ورئي�ص  )الفاف(  القدم  لكرة 
اأن  حــمــزة،  بــن  ي�سني  املحرتفة،  الــقــدم 
 ، - الكروي  املو�سم  انطالق 
�سهر  من  الثاين  الن�سف  ''خــالل  �سيكون 

اأكتوبر''.
املو�سم  ''انــطــلــق   : حــمــزة  بــن  و�ــســرح 
فيما  الــفــارط  نوفمرب  �سهر  يف  احلـــايل 
بالفنيني  ات�سلنا  القادم،  املو�سم  يخ�ص 
واالأطقم الطبية من اأجل معرفة الفرتة 
بع�ص  لدينا  االأنــديــة  براحة  اخلا�سة 
االقرتاحات ونتطلع ملبا�سرة املو�سم قبل 
�سهر نوفمرب، اأي خالل الن�سف الثاين من 

�سهر اأكتوبر''.
وعقدت جلنة كرة القدم املحرتفة ثاين 
اجتماع لها حتت رئا�سة الدكتور ي�سني بن 
حمزة، اأين مت تطرق للعديد من النقاط 
للبطولة  احلالية  الو�سيعة  غــرار  على 
 ، - القدم  لكرة  املحرتفة 
 . - مــو�ــســم  ــريات  وحتــ�ــس
وكاأول قرار، مت توقيف بطولة الرابطة 
يف  الرديف(  )فئة  القدم،  لكرة  االأوىل 
يومي  جــرت  التي  ال   اجلولة  ختام 

االثنني و الثالثاء.
بع�ص  ''لدينا  امل�سدر:  نف�ص  واأ�ــســاف 
اجلزائر  بكاأ�ص  يتعلق  فيما  االقرتاحات 
ال�سعب  مــن  �سيكون  الــرابــطــة  ــص  ــاأ� وك
الذي  الوقت  يف  اجلزائر  كاأ�ص  برجمة 
علينا  متوقفة  االأق�سام  بقية  فيه  نبقى 

كاأ�ص  امــكــانــيــة خــو�ــص  اأيــ�ــســا درا�ــســة 
اإيجاد  على  جمربين  نحن  كما  الرابطة 
باالأندية  يخ�ص  فيما  الالزمة  احللول 
�سنعمل  القارية  املناف�سات  تخو�ص  التي 
يف   - مو�سم  اإنهاء  اأجل  من 

�سهر جويلية''. 
للمو�سم  املناف�سة  بنظام  يتعلق  وفيما 
اقرتاح  �سيتم  اأنــه  الدكتور  اأكــد  املقبل، 
خالل  الفدرايل  املكتب  الأع�ساء  فكرتني 

االجتماع ال�سهري املقبل.
وقال ''هدفنا يتمثل يف و�سع �سيغة نظام 
خمففة وبهذا �سيكون اقرتاح جمموعتني 
والتي  اأندية  جمموعة   كل  ت�سم  اأيــن 
اأن  بــاعــتــبــار  رواق  اأحــ�ــســن  يف  �سنكون 
جولة  اإىل   �سيتقل�ص  املباريات  عدد 
االقرتاح  اأما  اللقب  دورة  اإىل  باالإ�سافة 
بـ  كال�سيكية  ببطولة  يتعلق  الثاين 

برنامج  مــع  جــولــة  بخو�ص   فريقا 
للمكتب  االأخــري  القرار  و�سيكون  مكثف 

الفدرايل.
ال�سيغة  ــفــدرايل  ال املكتب  اخــتــار  اإذا 
اأع�ساء  على  اقرتاحها  �سيتم  االأوىل، 

اجلمعية العامة''.
حمزة  بن  ي�سني  اأكد  اأخــرى،  جهة  ومن 
ت�سم   اأولــيــة  قائمة  ار�ــســال  مت  بــاأنــه 
لكرة  االفريقية  للكونفدرالية  اأندية 
القدم من اأجل امل�ساركة مبدئيا يف رابطة 
الكونفدرالية،  وكــاأ�ــص  افريقيا  اأبــطــال 
امل�سدر  نف�ص  قال  اجلــاري،  املو�سم  وعن 
باأن االأولوية هي الو�سول اإىل  جولة 

اإىل غاية  من �سهر جويلية.
العودة  فكرة  حمزة  بــن  ي�ستبعد  ومل 
من  ابتداء  فريقا  بـ  البطولة  ل�سيغة 

. - مو�سم 

حتقيق  يف  الــربج  اأهلي  حظوظ  تبخرت 
الهزمية  بعد  االأوىل  الرابطة  يف  البقاء 
ال�ساورة  �سبيبة  اأمام  الفارطة  اجلولة  يف 
وهو االأمر الذي جعل الطاقم الفني يقرر 
ال�سبان  الالعبني  من  كبري  عــدد  اإ�ــســراك 
الفارطة،  الفرتة  يف  ترقيتهم  مت  الذين 
حــيــث �ــســتــكــون الــفــر�ــســة مــواتــيــة اأمـــام 
على  التاأكيد  اأجــل  من  ال�سبان  الالعبني 
مكانة  على  احل�سول  اأجل  من  اإمكانياتهم 

مع الفريق خالل املو�سم القادم.
املدرب عابد على  ي�سرف  اأن  املنتظر  ومن 

اليوم  مباراة  يف  االأهلي  ت�سكيلة  توجيه 
طرف  من  االأخ�سر  ال�سوء  تلقى  اأن  بعد 
اإىل  مهامه  موا�سله  اأجل  من  االأهلي  اإدارة 
�سقوط  رغم  اجلــاري  املو�سم  نهاية  غاية 
الفريق اإىل الق�سم الثاين، ومن جانب اأخر 
اجلولة  لقاء  املحرتفة  الرابطة  برجمت 
ووداد  االأهــلــي  بــني  البطولة  مــن  ال33 
اجلاري  جويلية   23 اجلمعة  يوم  تلم�سان 

على اأر�سية ملعب 20 اأوت بالربج.
اللجوء  ونايلي  عثمان  بن  الثنائي  وقرر 
اإىل جلنة املنازعات من اأجل احل�سول على 

اأوراق  وكذا  العالقة  املالية  م�ستحقاتهما 
الت�سريح وهذا بعد اأن قام الثنائي يف وقت 
الفريق  اإدارة  اإىل  اإعــذار  بتوجيه  �سابق 
املالية،  م�ستحقاتهما  ت�سوية  اأجــل  مــن 
املنازعات  جلنة  تف�سل  اأن  املنتظر  ومــن 
خالل  الثنائي  بها  تقدم  التي  ال�سكوى  يف 
�سبيعي  الثنائي  اأن  علما  املقبلة،  االأيــام 
االأهلي  الإدارة  اإعذار  اأي�سا  وجها  واأو�سان 
عن طريق حم�سر ق�سائي من اأجل احل�سول 
و�سع  الذي  االأمر  وهو  م�ستحقاتهما،  على 

اإدارة الفريق يف ورطة حقيقية.

اأم�سية  البي�ساء  ــدار  ال ملعب  يحت�سن 
املباراة  زواال  اخلام�سة  من  بداية  اليوم 

البالي اأوف الثالثة واالأخرية يف دورة 
لتحديد ال�ساعدين اإىل حظرية املحرتف 
)نقطتان(  العيد  �سلغوم  هالل  بني  االأول 
واحـــدة(،  )نقطة  �سلي  واد  وم�ستقبل 
للهالل  حا�سمة  اليوم  مقابلة  و�ستكون 
اأجل  من  الفوز  حتقيق  عن  يبحث  الــذي 

حتقيق ال�سعود ر�سميا.
يف  الهالل  تعداد  يكون  اأن  املنتظر  ومن 
وجود  عدم  ظل  يف  مكتمال  اليوم  مقابلة 

الالعب  باإ�ستثناء  التعداد  يف  اإ�سابات 
خلفاوي املعاقب منذ اجلولة االأخرية من 
اأن تعرف ت�سكيلة  البطولة، ومن املنتظر 
التغيريات  بع�ص  املقابلة  هذه  يف  الهالل 
مقارنة مبباراة االأمل خا�سة على م�ستوى 
خط  يعرف  اأن  ينتظر  كما  الدفاع،  خط 
اأجل  من  اأي�سا  التغيريات  بع�ص  الهجوم 

منح االإ�سافة الالزمة.
العبي  بتحفيز  الــهــالل  اإدارة  وقــامــت 
خالل  �سهرية  اأجـــرة  مبنحهم  الفريق 
التي  اخلطوة  وهــي  الفارطة  ال�ساعات 

قبل  الت�سكيلة  معنويات  من  كثريا  رفعت 
مباراة اليوم اأمام واد �سلي، وحت�سل العبو 
الهالل اإجماال على 06 اأجور �سهرية منذ 
اإدارة  وعدت  كما  اجلاري،  املو�سم  بداية 
منحة  بتخ�سي�ص  �ــســعــدوين  الرئي�ص 
مغرية جدا لالعبني يف حال جناحهم يف 
حتقيق ال�سعود اإىل املحرتف االأول، حيث 
يدور احلديث عن منحة تتجاوز مبلغ 30 

مليون �سنتيم لكل العب.
وحتدث مدرب هالل �سلغوم العيد اإدري�ص 
بن م�سعود عن املباراة املنتظرة نهار اليوم 

الت�سكيلة  اأن  �سلي  واد  م�ستقبل  �سد 
دون  الفوز  حتقيق  بنية  اللقاء  �ستدخل 
من  :"خمطئ  م�سعود  بــن  وقـــال  غـــريه 
يعتقد اأننا �سندخل من اأجل التعادل اأمام 
واد �سلي، بل نبحث عن الفوز فقط، املهم 
يف مثل هذه املباريات هو النتيجة ولي�ص 
اأن  ويجب  عنه،  نبحث  ما  وهــذا  االأداء 
مثل  يف  النتيجة  اأن  قناعة  لدينا  تكون 
هذه املباريات هي االأهم الأنه لي�ص لدينا 

فر�سة للتدارك".

التابعة  االإن�سباط  عاقبت جلنة 
حار�ص  املــحــرتفــة  لــلــرابــطــة 
نــافــع علوي  بــ�ــســكــرة  اإحتــــاد 
منها  لقاءات   04 باالإيقاف يف 

لقاءات  و03  نافذ  واحد  لقاء 
خروجه  بعد  نافذة  غري  اأخــرى 

املباراة  يف  احلــمــراء  بالبطاقة 
�سباب  اأمــــام  ــاد  ــالإحت ل ال�سابقة 

دونه  الذي  التقرير  بعد  ق�سنطينة 
فاإن  االأ�سا�ص  هذا  وعلى  املباراة،  حكم 

باملباراة  معنيا  �سيكون  علوي  احلــار�ــص 
العا�سمة  اإحتــاد  اأمــام  لالإحتاد  القادمة 
حل�ساب اجلولة ال33 من بطولة املحرتف 
االأول واملقررة يوم اجلمعة القادم مبلعب 

عمر حمادي ببولوغني.
عــاقــبــت جلنة  كــمــا 
الالعب  االنــ�ــســبــاط 
يف  بــاالإيــقــاف  غ�سريي 
03 لقاءات منها لقاءان 
نـــافـــذان بــعــد خــروجــه 
يف  احلــمــراء  بالبطاقة 
اجلزائر  مولودية  مباراة 
ــاره مـــع الــالعــب  ــج ــس بــعــد �
يكون  اأن  املنتظر  ومــن  حـــراق، 
غ�سريي حا�سرا يف مباراة اإحتاد العا�سمة 
اأمام  اأن غاب عن اللقاءين ال�سابقني  بعد 
على  وهران  ومولودية  ق�سنطينة  �سباب 

التوايل.

توفيق  الــتــالغــمــة  نــــادي  رئــيــ�ــص  ـــدد  ه
بو�سياف بو�سياف باال�ستقالة رفقة باقي 
على  وهــذا  للفريق  امل�سري  املكتب  اأع�ساء 
خلفية االأزمة املالية اخلانقة التي يعاين 
يف  اجلــاري  املو�سم  نهاية  مع  الفريق  منها 
اإعانات  اأي  على  الفريق  ح�سول  عدم  ظل 
غرار  على  الوالئية  ال�سلطات  طــرف  من 
م�سالح  وكذا  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
ــر الــذي كــان له تاأثري  الــواليــة، وهــو االأم
املرتفع  الرقم  ظل  يف  الفريق  على  �سلبي 
ــنــادي الــذي  لــلــديــون الــتــي على عــاتــق ال
متكن من حتقيق البقاء باأريحية كبرية يف 

بطولة املو�سم املنق�سي.
الفريق  م�ساريف  اأن  بو�سياف  وك�سف 

مليار  بلغت   الــفــارط  املو�سم  خــالل 
امل�سريين  اأمـــوال  تخ�ص  وجمملها  �سنتيم 
بحكم اأن الفريق ا�ستفاد من اإعانة واحدة 
من طرف م�سالح بلدية التالغمة، ويف نظر 
ت�سجع  ال  احلالية  الو�سعية  فاإن  بو�سياف 
الالعبني  اأن  خا�سة  العمل  موا�سلة  على 
على   الــفــارط  املو�سم  خــالل  حت�سلوا 
من  كبرية  جمــهــودات  بعد  �سهرية  اأجـــور 
طرف امل�سريين، ويف حال توا�سل الو�سعية 
غري  من  ــه  اأن ــد  اأك بو�سياف  ــاإن  ف احلالية 
اال�ستقالة  قــرار  و�سع  يتم  اأن  امل�ستبعد 
على طاولة ال�سلطات املحلية خالل االأيام 
املقبلة بالنظر ل�سعوبة موا�سلة املهمة مع 

غياب االإمكانيات الالزمة.

لكاأ�ص  النهائية  ــاراة  ــب امل بــرجمــت  مت 
ــقــدم بني  الــرابــطــة املــحــرتفــة لــكــرة ال
�سبيبة القبائل و جنم مقرة، يوم ال�سبت 
جويلية  مبلعب   مبدئيا  جويلية   
املدرب  عنه  اأعلن  ما  ح�سب  بالعا�سمة، 
الفرن�سي ل�سبيبة القبائل، دني�ص الفان.

حــددت  لقد  قائال: الفـــان  ــح  ــس اأو� و 
املباراة النهائية ليوم  جويلية يجب 
التفكري يف هذا املوعد مع �سرورة تدوير 
كل التعداد، من اأجل خو�ص هذه املباراة 
اأمت  على  املجموعة  لياقتهم  اأح�سن  يف 

اأعتربه  الــذي  اللقاء،  لهذا  اال�ستعداد 
. االأهم هذا املو�سم

ال�سبت  ــوم  ي امل�سجلة  الــهــزميــة  وبــعــد 
الكونفدرالية  كــاأ�ــص  نهائي  يف  املا�سي 
 ) - ( املغربي  البي�ساوي  الرجاء  اأمام 
مبلعب كوتونو )البنني(، �ستكون ل�سبيبة 
مو�سمها  الإنقاذ  �سانحة  فر�سة  القبائل 

با�ستهدافها لكاأ�ص الرابطة املحرتفة.
اإىل  الــ�ــســدد : هـــذا  وقـــال الفـــان يف 
غاية تاريخ خو�ص هذا النهائي، �سنلعب 
مبارياتنا املقبلة يف البطولة بنية الفوز 

و حتقيق اأح�سن اإجناز ممكن، وهي اأح�سن 
عدد  وي�سكو  للنهائي،  للتح�سري  طريقة 
بن  و  عبدي  بن  غرار  على  الالعبني  من 
بحاجة  فهم  خفيفة،  اإ�سابات  من  �سائح 
و  اال�سرتجاع  من  لتمكينهم  الراحة  اإىل 

. اإنهاء املو�سم بكل قوة
الرابطة  كــاأ�ــص  بعث  اإعـــادة  مت  للتذكري، 
املحرتفة  الــرابــطــة  الأنــديــة  املخ�س�سة 
كاأ�ص  لتعوي�ص  ا�ستثنائية،  ب�سورة  االأوىل، 
اجلزائر التي األغيت ب�سبب الربجمة املكثفة 

. الناجتة عن كوفيد-

للمنتخب  االأ�ــســبــق  املـــــدرب  ــد  ــواج ــت ي
�سعدي،   الدين  نور  القدم،  لكرة  الوطني 
بعد  م�سو�ص  بني  مب�ست�سفى  االنعا�ص  يف 
احد  وح�سب  كــورونــا،  بفريو�ص  اإ�سابته 
افراد عائلته فاإن خرب وفاة ''�سعدي'' كان 
جمرد اإ�ساعة، موؤكدا باأنه ال زال متواجدا 

يف االنعا�ص.
وبع�ص  والريا�سة  �سباب  وزارة  وكانت 
االأندية على غرار احتاد اجلزائر، �سبيبة 
القبائل ووفاق �سطيف، قد قدموا تعازيهم 
على �سفحاتهم الر�سمية على الفاي�سبوك 

مما �سهل انت�سار �سائعة وفاة �سعدي
 71 �ساحب  �سعدي  الدين  نــور  ان  يذكر 
لعدة  التقنية  العار�سة  على  �سارف  عــام 
درب  كما  العا�سمة  احتاد  �سيما  ال  نوادي، 

-2008( الليبي  االأهلي  نادي  اخلــارج  يف 
ق�سرية  جتربة  له  تكون  اأن  قبل   )2009
تون�ص  يف  البنزرتي  الريا�سي  النادي  يف 

.)2013-2012(
 2016 اآخر حمطة له كمدرب يف  وكانت 

مع نادي جمعية وهران.
امل�ستوى  على  ــقــاب  األ ــدة  ع ح�سد  ــد  وق
واحتـــاد  الــقــبــائــل  �سبيبة  ــع  م الــوطــنــي 
وكاأ�ص   )1992( اجلزائر  كاأ�ص  العا�سمة 
وكــاأ�ــص   )1992( اجلـــزائـــري  الــ�ــســوبــر 
اجلــزائــر  وبــطــولــة   )2001( ــر  ــزائ اجل

.)2002(
للفريق  التقني  الطاقم  �سمن  كــان  كما 
 ،1990 ل�سنة  افريقيا  بطل  الــوطــنــي، 

بقيادة عبد احلميد كرمايل.

تويف العب فريق �سباب حمام ال�سخنة 
بوبكر هالل يوم اجلمعة عن عمر ناهز 
فريو�ص  مب�ساعفات  متاأثرا  �سنة   33
احلياة  الفقيد  فـــارق  حيث  ــا،  ــورون ك
قبل  اأيام  عدة  دامت  عالج  رحلة  بعد 
�سروب  مب�ست�سفى  احلياة  يفارق  اأن 
طفل  وراءه  تــاركــا  بالعلمة  اخلــثــري 
األوان  بوبكر  الراحل  وتقم�ص  �سغري، 
عدة حملية على غرار دفاع تاجنانت، 
حمام  و�سباب  االأبــطــال  ق�سر  �سباب 
الق�سم  بطولة  يف  النا�سط  ال�سخنة 

اجلهوي الثاين لرابطة ق�سنطينة.   
املرحوم  الالعب  و�سايا  اأخــر  وكانت 
الوفاة،  عند  �سورته  ن�سر  عــدم  هــي 
وخلف رحيل الالعب ال�ساب حزن كبري 
جاورها  وما  ال�سخنة  حمام  مدينة  يف 
عرف  التي  العالية  لالأخالق  بالنظر 

بها الفقيد.

حتديد �سهر اأكتوبر موعدا لنطالق 
املو�سم املقبل من البطولة 
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غ�سة يوقع مع اأنطاليا �سبور..
 ولعوايف مطلوب يف تون�ش وبلجيكا  

ال�سبان اأمام فر�سة الربوز يف اجلولت القادمة 

الهالل اأمام حتمية النت�سار لتحقيق ال�سعود اإىل حظرية الكبار 

جلنة الن�سباط
 تعاقب علوي وغ�سريي 

بو�سياف يهدد برمي املن�سفة.. 
وامل�ساريف بلغت  مليار �سنتيم 

حتديد  جويلية موعدا لنهائي كاأ�ش 
املدرب الأ�سبق للمنتخب الوطني لكرة الرابطة بني اجليا�سكا ومقرة

القدم نور الدين �سعدي يف الإنعا�ش
كورونا تخطف 

الالعب بوبكر هالل 
يف ريعان �سبابه 

ريا�ضة

فيما فندت عائلته خرب وفاته..

اأهلي الربج

�سباب حمام ال�سخنة 

حمراء عنابة 

فــريــق حــمــراء عنابة  رئــيــ�ــص  اأكــــد 
الق�سم  حظرية  اإىل  اجلديد  ال�ساعد 
خالل  الفريق  طموح  اأن  للهواة  الثاين 
الفرتة املقبلة يتمثل يف ا�ستعادة اأجماد 
من  �سنوات  بعد  العريق  الــنــادي  هــذا 
وقال  ال�سفلى،  االأق�سام  �سمن  املعاناة 
الطموح  اأن  تومي  بــن  يزيد  الرئي�ص 
املو�سم  بطولة  خالل  للفريق  الرئي�سي 
البقاء  ــمــان  �ــس يف  يــتــمــثــل  اجلـــديـــد 
اأنه  معرتفا  امل�ستوى  هــذا  يف  باأريحية 
الطموحات  �سقف  رفــع  املمكن  غري  من 

تختلف  التي  الثاين  الق�سم  بطولة  يف 
خا�سة  الرابطات  بني  ما  بطولة  عن 
الذي  االأمــر  وهو  املالية،  الناحية  من 
يجعل اإدارة احلمراء تركز على تكوين 
م�سرفة  نتائج  حتقيق  على  قادر  فريق 

يف البطولة.
حمراء  اإدارة  ــاإن  ف ــر  اأخ جانب  ومــن 
عدد  مع  التعاقد  على  تراهن  عنابة 
يف  النا�سطني  الوالية  اأبناء  من  معترب 
ظل  يف  وهــذا  املــجــاورة  الفرق  خمتلف 
اإدارة  ــرف  ط مــن  املعتمدة  ال�سيا�سة 

الفريق  اإمكانيات  اأن  خا�سة  الفريق 
حمدود من الناحية املادية رغم االإعانة 
الوالئية  ال�سلطات  طرف  من  املمنوحة 
بعد حتقيق ال�سعود، حيث اأكد الرئي�ص 
بن تومي على رغبته يف توفري االأجواء 
اأبناء  من  املكونة  للت�سكيلة  املنا�سبة 
يف  الريا�سية  االأ�سرة  وفقدت  املنطقة، 
الإحتاد  ال�سابق  الرئي�ص  عنابة  مدينة 
بو�سياف  احلميد  عبد  عنابة  وحمراء 

الذي فارق احلياة مع نهاية االأ�سبوع.

الإدارة ت�ستهدف اللعب على البقاء
 وتركيز على اأبناء املنطقة 

بدري. ع

بدري. ع
اأمري.ج

اأمري.ج

اأمري.ج



وزارة ال�ضيد البحري تك�ضف:

اأكد وزير ال�صوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، اإن اجلزائر على قناعة باأن احللول للعقبات والتحديات احلالية تكمن 
يف نظام حوكمة عاملية، قائم على م�صار متعدد الأطراف ل�صناعة القرار يت�صم بالفعالية وال�صمول والتمثيل وال�صفافية، قائم على قواعد 

وا�صحة وعادلة.
�صدد وزير الطاقة واملناجم حممد عرقاب، يوم اخلمي�س، على �صرورة و�صع برنامج وخطة عمل لتج�صيد 

خمتلف امل�صاريع املنجمية، يف اأقرب الآجال، على راأ�صها م�صروع غار جبيالت، ح�صبما اأفاد به بيان للوزارة.

البيان  واو����س���ح 
عرقاب  ال�سيد  اأن 
اج����ت����م����ع مب��ق��ر 
الوزارة مع اطارات 
ق���ط���اع امل��ن��اج��م، 
ب��ح�����س��ور امل��دي��ر 
للمناجم،  ال��ع��ام 
ال��رئ��ي�����ص امل��دي��ر 
العام ملجمع مناجم 
رئي�ص  اجل���زائ���ر، 

الوكالة الوطنية للن�ساطات املنجمية وكذا 
احلريف  املنجمي  اال�ستغالل  م�سروع  رئي�ص 

للذهب.
الوزارة،  ح�سب  االإجتماع  هذا  خالل  ومت 
املتعلقة  امللفات  من  "العديد  اىل  التطرق 
لتج�سيد  امل��رجم��ة  الهيكلية  بامل�ساريع 
امل�ساريع املنجمية الكرى التي تعتر ان�سغال 
تزخر  ملا  نظرا  ا�سراتيجي  وخيار  وطني 
موارد  ومن  طبيعية  ث��روات  من  بالدنا  به 
ديناميكية  لروؤية  وفقا  معترة  معدنية 
بحث  من  املختلفة  املكونات  جميع  تدمج 

وا�ستك�ساف اإ�سافة 
اال���س��ت��غ��الل  اإىل 
بهدف  وال��ت��ث��م��ني 
االقت�ساد  تنويع 
ال���وط���ن���ي وخ��ل��ق 
ال������رثوة وت��وف��ري 
الوطن  ح��اج��ي��ات 
االأولية  امل��واد  من 
الفائ�ص  وت�سدير 
فر�ص  خلق  وك���ذا 

للعمل".
على  عرقاب  ال�سيد  اأكد  ال�سدد،  هذا  ويف 
"�سرورة و�سع برنامج وخطة عمل لتج�سيد 
يف اأقرب االآجال خمتلف امل�ساريع املنجمية 
م�ساريع  جبيالت،  غار  م�سروع  راأ�سها  وعلى 
والباريت  والزنك  الر�سا�ص  الفو�سفاط، 

وكذا م�ساريع مناجم املنغنيز".
م�سروع  ح��ول  ع��ر���ص  ال��وزي��ر  تلقى  كما 
ب�سفة  للذهب  احلريف  املنجمي  اال�ستغالل 
امل�سروع، ح�سب  عامة وعملية تو�سعة هذا 

البيان.

عرفت ا�سعار مزيج اخلام اجلزائري ارتفاعا 
وذلك  االأخ��ري  ج��وان  �سهر  يف  دوالر  ب�4.5 
االأ�سواق  يف  الطلب  ارت��ف��اع  بف�سل  خا�سة 
البلدان  منظمة  اأكدته  ما  ح�سب  الدولية، 
تقريرها  يف  )اوب���ي���ك(  للنفط  امل�����س��درة 

ال�سهري االأخري الذي ن�سر يوم اخلمي�ص.
ال�سهري  امل��ع��دل  اأن  امل�سدر  ذات  واأو���س��ح 
من  انتقل  ق��د  اجل��زائ��ري  النفط  الأ���س��ع��ار 
اىل  االأخري  ماي   يف  للرميل  دوالر   67.81
72.31 دوالر يف جوان اأي بارتفاع 6.6 %.
اخل��ام  ا���س��ع��ار  اأن  املنظمة  اأ���س��اف��ت  ك��م��ا 
اخلام  برنت،  ا�سعار  ح�سب  حتدد  اجلزائري 
لندن  �سوق  يف  املدرج  ال�سمال  لبحر  املرجعي 
بعالوة اإ�سافية نظري �سفاتها الفيزيائية اأو 

الكيميائية املف�سلة لدى امل�سايف.
يف  اجل��زائ��ري  اخل��ام  ا�سعار  ارتفاع  وياأتي 
ظرف يتميز بالتطور االيجابي الأ�سعار �سوق 
�سجل  حيث  يونيو  �سهر  يف  العاملية  النفط 
معدل �سعر �سلة اوبك ارتفاعا ب�4.98 دوالر 

 71.89 عند  لي�ستقر  مايو،  ب�سهر  مقارنة 
بامل�ستوى  االأم����ر  ويتعلق  للرميل  دوالر 
ل�سلة  بالن�سبة   2018 اكتوبر  منذ  االأعلى 

اوبيك.
امل�ستثمرين قد اعربوا  اأن  التقرير  واأ�ساف 
عن مزيد من التفاوؤل بخ�سو�ص اآفاق انتعا�ص 
عاملي  �سوق  ترقب  �سياق  يف  النفطي  الطلب 
اأكرث ا�سطرابا خالل الن�سف الثاين من �سنة 

.2021
انتاج  اأن  اآخ��ر،  �سياق  يف  امل�سدر  اأو�سح  كما 
 901.000 بلغ  قد  يونيو  �سهر  يف  اجلزائر 
قدرت  طفيفة  بزيادة  اأي  اليوم  يف  برميل 
مايو  �سهر  مبعدل  مقارنة  برميل  ب10000 

)891.000 مليون برميل يف اليوم(.
 26.034 اأوبيك  بلدان  انتجت  جانبها  من 
مقابل  يونيو  �سهر  يف  يوميا  برميل  مليون 
24.448 مليون برميل يف اليوم اي بارتفاع 
مل�سادر  وفقا  اليوم،  يف  برميل  ب�586.000 

ثانوية.

يحّل الرئي�ص الرئي�ص املدير العام ملجّمع �سونلغاز، �ساهر بوخلرا�ص، رفقة وفد من امل�سريين 
الرئي�سني ل�سركات جمّمع �سونلغاز، يومي ال�سبت واالأحد يف زيارة عمل و تفقد بوالية اأدرار 

جنوب البالد.
وح�سب بيان للموؤ�س�سة، �سي�سرف بوخلرا�ص �سخ�سيا على تد�سني عدد من امل�ساريع الطاقوية 

املهّمة يف مناطق خمتلفة من الوالية.
كما �سيعطي اإ�سارة اإنطالق عدد من امل�ساريع االأخرى التي ت�سعى من خاللها �سونلغاز اإىل رفع 

قدرة �سبكاتها على االإ�ستجابة للطلب على للطاقة .

تبحث الدول االأع�ساء يف منظمة "اأوبك+" 
عقد لقاء وزاري اليوم االأحد، بعد ت�سوية 
اأفاد  ح�سبما  االأط��راف،  بني  اخلالفات  جل 
م�سدران يف منظمة الدول امل�سدرة للنفط. 
االأرج��ح  "من  اإن��ه  امل�سدرين،  اأح��د  وق��ال 
اأنه  م�سيفا  االأحد"،  هذا  اللقاء  يعقد  اأن 

بانتظار تاأكيد ر�سمي بهذا ال�ساأن.
ي��دور  احل��دي��ث  اأن  االآخ���ر  امل�سدر  واأك���د 

بنعم  امل�سدر  ورد  يوليو.   18 موعد  ع��ن 
اخلالفات  ت�سوية  متت  اإذا  عما  �سوؤال  على 
وزراء  ب�سببها  يتمكن  مل  التي  الرئي�سية 
اأن ت�سفر  النفط للدول امل�ساركة من �سمان 
اتفاقات  اإىل  التو�سل  ع��ن  م�����س��اورات��ه��م 
هناك  اأن  ذكر  اأنه  مع  االآن،  حتى  ملمو�سة 
مع  مناق�ستها  اإىل  حتتاج  ت��زال  ال  م�سائل 

�سائر امل�ساركني يف ال�سفقة.

جاء ذلك يف كلمة لعمامرة خالل م�ساركته 
عن  امل��رئ��ي  التخاطب  تقنية  ط��ري��ق  ع��ن 
للمجل�ص  امل�ستوى  رفيع  االجتماع  يف  بعد 
ملنظمة  التابع  واالجتماعي  االقت�سادي 
مو�سوع:  مناق�سة  ح��ول  امل��ت��ح��دة  االأمم 
واالجتماعي  االقت�سادي  املجل�ص  "تعزيز 

مبنا�سبة الذكرى ال� 75 لتاأ�سي�سه".
ال��ذي  االج��ت��م��اع  تنظيم  ثمن  اأن  وب��ع��د 
يتزامن مع هذه الذكرى، اأكد وزير ال�سوؤون 
اأن  باخلارج،  الوطنية  واجلالية  اخلارجية 
ب�سرورة  القوي  االإمي��ان  يحذوها  اجلزائر 
للمجل�ص  االأ�سا�سية  العهدة  على  احلفاظ 
تعزيز  اأجل  من  واالجتماعي  االقت�سادي 
امل�ستدامة:  للتنمية  ال��ث��الث��ة  االأب���ع���اد 
والبيئية.  واالجتماعية  االقت�سادية 
العهدة  هذه  اأداء  يكن  "مل   : قائال  وتابع 
الوقت  يف  االأمر  هو  كما  اإحلاحا  اأكرث  يوما 
)كوفيد  جائحة  طرحت  حيث  ال��راه��ن. 
رافقتها  التي  العاملي  الركود  وحالة   )19
حتديات جديدة اأمام بلوغ اأهداف التنمية 
حاجة  يف  "اإننا  مو�سحا:  امل�ستدامة". 
اأكرث من اأي وقت م�سى اإىل معاجلة ق�سايا 
اأجل  احلوكمة العاملية واأدوات التنفيذ من 
وحتقيق   2030 خلطة  الكامل  التج�سيد 

الرخاء امل�سرك".
يف  اجلزائرية  الدبلوما�سية  رئي�ص  وقال 

الرئي�سية  الر�سائل  اإحدى  "تتمثل  كلمته، 
االأفريقي  االإقليمي  املنتدى  عن  ال�سادرة 
ت�سارك  -الذي  امل�ستدامة  للتنمية  ال�سابع 
امللحة  احل��اج��ة  يف  رئا�سته-  يف  اجل��زائ��ر 
الأن يقوم �سركاء التنمية الدوليون بتعزيز 
و�سمان  االأط��راف  املتعددة  التعاون  اآليات 
بها  وع��دوا  التي  التمويالت  مبالغ  �سرف 
الوفاء  وبالتايل  املنا�سب،  الوقت  ويف  كليا 
بالتزاماتهم املتعلقة بامل�ساعدات التنموية 
باأن  قناعة  على  "اإننا  موؤكدا:  الر�سمية". 
احللول للعقبات والتحديات احلالية تكمن 
م�سار  على  قائم  عاملية  حوكمة  نظام  يف 
يت�سم  ال��ق��رار  ل�سناعة  االأط���راف  متعدد 
وال�سفافية  والتمثيل  وال�سمول  بالفعالية 

قائم على قواعد وا�سحة وعادلة".
االق��راح��ات  بع�ص  ق���دم  ال�����س��ي��اق،  ويف 
االقت�سادي  املجل�ص  متكني  "يجب  قائال: 

الكافية  الرقابة  �سمان  من  واالجتماعي 
املتعلقة  تلك  �سيما  ال  ق��رارات��ه،  لتنفيذ 
الهدف  يظل  ال��ذي  الفقر  على  بالق�ساء 

االأ�سا�سي خلطة 2030".
املجل�ص  ب��ني  التن�سيق  تعزيز  يعد  كما 
اأجهزة  وخمتلف  واالجتماعي  االقت�سادي 
مبكان  االأهمية  من  اأم��را  املتحدة،  االأمم 
اأن  ميكن  وناجعة.  فعالة  ا�ستجابة  ل�سمان 
ي�ساهم املجل�ص االقت�سادي واالجتماعي يف 
تقريب اجلهود وتن�سيقها وجتنب التداخل 
ت�سجيع  خ��الل  من  املهام  يف  واالزدواج��ي��ة 

املواءمة املت�سقة مع خطة 2030.
جمل�سنا  يركز  اأن  "يجب  اأن��ه  اأي�سا  وق��ال 
ب�سورة اأكر على الدول النامية، من خالل 
للق�سايا  اأك��ر  م�ساحة  تخ�سي�ص  �سمان 
الديون  وم�ساكل  التنمية،  بتمويل  املتعلقة 

اخلارجية ،والبنية التحتية".
االقت�سادي  املجل�ص  ي�سعى  اأن  وي��ج��ب 
ال�سيد  اق����راح  بح�سب  واالج��ت��م��اع��ي، 
يف  االت�ساق  من  اأكر  قدر  ل�سمان  لعمامرة، 
و�سناديقه  الفرعية  هيئاته  اإعداد  كيفية 
يجب  هنا  م��ن  مهامها.  لتنفيذ  وب��راجم��ه 
على املجل�ص �سمان روؤية �سيا�سية متما�سكة 
لر�سد تنفيذ خطة 2030 مل�ساعدة البلدان 
على  قدراتها  بناء  واإع���ادة  التعايف  على 

التحمل يف مرحلة ما بعد ) كوفيد 19(.

اإط��ارات  زغ���دار،  اأحمد  ال�سناعة  وزي��ر  دع��ا 
اأكرث  ج��دي��دة  عمل  اأ�ساليب  الإي��ج��اد  ال���وزارة 
فعالية لتح�سني اأداء االإدارة املركزية وخمتلف 
االأعمال  مناخ  حت�سني  بهدف  املحلية  م�ساحلها 
والدفع باال�ستثمار املنتج للرثوة وال�سغل ح�سبما 

اأفاد به بيان للوزارة.
من  �سل�سلة  خ��الل  التعليمات،  ه��ذه  وج���اءت 
هذا  خ��الل  زغ���دار  ال�سيد  عقدها  ال��ل��ق��اءات 
وم�سوؤويل  اإط���ارات  موظفي،  كل  مع  االأ�سبوع 
التابعة  املركزية  والهياكل  املديريات  خمتلف 
امللفات  خمتلف  على  االط���الع  بغية  ل��ل��وزارة 
اأداء  تعيق  التي  وال�سعوبات  عليها  امل�سرفني 
القطاع  و�سعية  تقييم  �سوئها  وعلى  مهامهم 

ال�سناعي.
على  زغدار  ال�سيد  اأكد  اللقاءات،  هذه  وخالل 
يلعبه  اأن  يجب  الذي  الكبري  وال��دور  "اأهمية 
االقت�ساد  وتنويع  من��و  يف  ال�سناعي  القطاع 
على  م�����س��ددا  القاطرة"،  ب��اع��ت��ب��اره  ال��وط��ن��ي 
�سرورة "اإعادة بعثه بعد الظروف ال�سعبة التي 

عرفها يف ال�سنوات االأخرية''.
ولتحقيق هذا الهدف، يقول البيان، �سدد الوزير 
على "�سرورة تظافر جهود كل اإطارات وموظفي 
امل�ستوى  على  لها  التابعة  والهيئات  ال���وزارة 
االإ�سالحات  لتج�سيد  املحلي  وك��ذا  امل��رك��زي 
امل�سطرة ومعاجلة االختالالت امل�سجلة، وهو ما 
من �ساأنه اإعطاء دفعة جديدة للقطاع وت�سحيح 

�سورته''.
كما ج��دد ال��وزي��ر دع��وت��ه الإط���ارات ال���وزارة 
فعالية  اأك��رث  جديدة  عمل  اأ�ساليب  "الإيجاد 
وخمتلف  امل��رك��زي��ة  االإدارة  اأداء  لتح�سني 
االأعمال  مناخ  حت�سني  بهدف  املحلية  م�ساحلها 

والدفع باال�ستثمار املنتج للرثوة وال�سغل''.
"رقمنة  واأ�سار يف هذا اخل�سو�ص على �سرورة 
ا�ستخدام  وتعميم  ال����وزارة  عمل  اآل��ي��ات  ك��ل 
احلديثة  واالت�����س��ال  االإع���الم  تكنولوجيات 
ال�سفافية  من  ن��وع  الإ�سفاء  م�ستعجلة  ب�سفة 
العمومي  اال�ستثمار  ملفات  ت�سيري  يف  والنزاهة 
املجمعات  ت�سيري  جناعة  يف  والتحكم  واخلا�ص 

باأولويات  زغ��دار  ال�سيد  ذكر  كما  العمومية''. 
احلفاظ  و�سرورة  احلالية  املرحلة  يف  القطاع 
ال�سيما  ال�سغل  ومنا�سب  ال�سناعي  الن�سيج  على 
الناجمة  ال�سعبة  ال�سحية  الظروف  هذه  "يف 

عن جائحة كورونا''.
واأ�سار البيان اىل ان ال�سيد زغدار "اأبدى ثقته 
مبادرة  اأي  ال��وزارة يف  اإط��ارات  كامل  التامة يف 
على  م�سددا  طرفهم"،  من  اقراحها  يتم  بناءة 
حتقيق  يف  اجلماعي  العمل  ات��ب��اع  "�سرورة 

االأهداف امل�سطرة''.
زغدار  ال�سيد  اأعطى  اللقاءات،  هذه  ختام  ويف 
جملة من التو�سيات والتوجيهات تتعلق "ب�سمان 
يف  واالإت��ق��ان  وال�سرعة  للوزارة  احل�سن  ال�سري 

درا�سة خمتلف امللفات التي تقع على عاتقها''.
الوزارة،  تقول  االجتماعات،  هذه  �سوء  وعلى 
املقرحات  لدرا�سة  عمل  ف��وج  تن�سيب  �سيتم 
واإثراء  لتحيني  الوزارة  اإطارات  بها  تقدم  التي 
القطاع �سمن  العري�سة ملخطط عمل  اخلطوط 

خمطط عمل احلكومة.

واملنتجات  البحري  ال�سيد  وزارة  ك�سفت 
من  املتخرجني  الطلبة  ع��دد  اأن  ال�سيدية 
للقطاع  التابعة  التكوين  ومدار�ص  املعاهد 
جتاوز 2360 طالب خالل ال�سنة الدرا�سية 

.2020/2021
اأنه  لها   بيان  يف  ال�سيد  وزارة  واو�سحت 
الذي  اخلا�ص  ال�سحي  الظرف  من  بالرغم 
متر به البالد ب�سبب تف�سي جائحة كورونا، 
من  متكنت  القطاع  وم��دار���ص  معاهد  اأن  اإال 
تكوين اأكرث من 10 اأالف طالب، تخرج منهم 
ذات  التخ�س�سات  يف  طالبا   2360 من  اأكرث 

ال�سلة بال�سيد البحري وتربية املائيات.
وخالل مرا�سم اختتام ال�سنة البيداغوجية 
2021/2020 التي جرت اخلمي�ص املا�سي 
عر تقنية التحا�سر املرئي عن بعد بح�سور 
التكوينية  املوؤ�س�سات  كل   وم��دراء  اإط��ارات 

ال��وط��ن��ي، ع��ر وزي���ر ال�سيد  ال���راب  ع��ر 
�سفيان  ه�سام  ال�سيدية،  واملنتجات  البحري 
�سلوات�سي عن ''ارتياحه للنتائج االيجابية 

املحققة خالل هذه ال�سنة الدرا�سية''.
االأهمية  الوزير على  اأكد  االإط��ار،  ويف هذا 
برنامج  يف  التكوين  يكت�سيها  التي  البالغة 
 2024/2020 للفرة  اجلمهورية  رئي�ص 
الب�سري  العن�سر  يف  ''اال�ستثمار  اأن  باعتبار 
تنموية،  عملية  لكل  ال��زاوي��ة  حجر  ميثل 
لتطوير  العمل  م�ساعفة  يتطلب  م��ا  وه��و 
مع  لتكييفها  للتكوين  القطاعية  املنظومة 
متطلبات ال�سوق االقت�سادية وال�سباب على 

حد �سواء''.
لتوجيه  ل��ل��وزي��ر  ف��ر���س��ة  ال��ل��ق��اء  وك����ان   
ب�سرورة  املتعلقة  التعليمات  من  جمموعة 
يف  املقاوالتية  مو�سوع  اإدراج  على  ال�سهر 

وذلك  القطاعية،  التكوين  برامج  خمتلف 
بالتن�سيق مع الوكالة الوطني لدعم وتنمية 

املقاوالتية ''اأناد''.
 كما �سدد على اأهمية الركيز على موا�سيع 
ارواح  حماية  ل�سمان  البحرية  ال�سالمة 
احلديثة  التقنيات  وم��واك��ب��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
تعزيز  اىل  باالإ�سافة  التكوين  جم��ال  يف 
والتح�سري  القطاعات  باقي  م��ع  التن�سيق 
لتنظيم حمالت اإعالمية وحت�سي�سية حت�سبا 
للتعريف  املقبل  ال��ب��ي��داغ��وج��ي  ل��ل��دخ��ول 
ال�سباب  لفائدة  املتاحة  التكوين  بفر�ص 

واملهنيني.
ودعا الوزير اأي�سا اإىل ت�سريع عملية ا�سدار 
بالتكوين  اخلا�سة  لتنظيمية  الن�سو�ص 
على  ب��امل�����س��ادق��ة  املتعلق  ال��ن�����ص  ال�سيما 

مكت�سبات اخلرة املهنية، ي�سيف البيان.
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نيوز  ـــص  االأورا� عليه  وقفت  ما  وح�سب 
بوعقال،  بحي  البيع  نــقــاط  ـــدى  اإح يف 
وقتا  يجدون  ال  ال�سكان  من  العديد  فاإن 
اخلا�سة  واالأ�سواق  املوالني  نحو  للتوجه 
واملزارع  واملدا�سر  القرى  يف  املا�سية  ببيع 
ــــجــــاورة، لــذلــك يـــلـــجـــوؤون القــتــنــاء  امل
مثل  القريبة  ــواق  ــس االأ� مــن  اأ�ساحيهم 
هذه  يف  بكرثة  تنت�سر  التي  املحالت  هذه 
املنا�سبة الدينية وخالل كل مو�سم، حيث 
اأ�سحيته  باقتناء  �سالته  املواطن  يجد 
عن  ف�سال  التنقل  وم�ساريف  عناء  دون 
التي قد ال  البيع وال�سراء  �سهولة عملية 
تكلف وقتا طويال لذلك، وهو ما عرب عنه 

زبائنه  معظم  اأن  قال  الذي  الباعة  اأحد 
على  تعودوا  الذين  احلي  يف  جريانه  من 
جللب  االأ�سحى  عيد  يف  عليه  االعتماد 
من  البع�ص  �سكوى  اأرجع  فيما  اأ�ساحيهم، 
التي  الكثرية  املراحل  اإىل  اأ�سعارها  غالء 
يتفق  حيث  املوا�سي،  هــذه  جللب  بها  مر 
الذي يقوم يف كل مو�سم  املوالني  اأحد  مع 
مع  االأ�ــســاحــي  مــن  معني  ــدد  ع باختيار 
تغطية كامل تكاليفها لتكون جاهزة لعيد 
وكراء  جللبها  يتنقل  اأن  قبل  االأ�سحى 
م�ساريف  وهي  فيه  لعر�سها  منا�سب  حمل 
�سعر  رفــع  يف  ت�ساهم  اأنــهــا  البائع  يقول 
بها  اخلا�سة  باالأ�سواق  مقارنة  االأ�سحية 

املجاورة،  والبلديات  واملدا�سر  القرى  يف 
التي  ناهيك عن ارتفاع تكاليف االأعالف 
اأ�سبحت تثقل كاهل املوالني اأي�سا والذين 
باأ�سعار  موا�سيه  كل  لبيع  بع�سهم  ي�سطر 
منخف�سة لتجنب خ�سائر اأكرب، وهو االأمر 
الذي ي�ستغله العديد من الباعة املو�سميني 

بهدف ك�سب ما اأمكن من االأرباح.
ويف الوقت الذي ي�ستكي فيه املواطن من 
اآخر،  بعد  مو�سما  املتزايد  االرتفاع  هذا 
عرب  املنت�سرة  الع�سوائية  االأ�سواق  تبقى 
ت�سجل  باتنة  مدينة  وطــرقــات  اأحــيــاء 
التلوث  ــرار  غ على  كثرية  �سلبية  نقاطا 
الكبري الذي تخلفه وكذا الفو�سى العارمة 
واالزدحــــام  باالكتظاظ  تخلقها  الــتــي 
هذه  على  تقف  الــتــي  الــرقــابــة  وغــيــاب 
الكبري  اال�ستغالل  عن  ناهيك  املعامالت، 
رغبة  ح�سب  االأ�سعار  رفع  يف  للمواطنني 
البائع دون اأدنى اعتبار للم�ستوى املعي�سي 
من  الع�سرات  فيه  تتقهقر  الذي  املرتاجع 

العائالت.

عملية  وبعد  اأثناء  الوقاية  ثقافة  غياب 
ال�سنتني  خالل  �سكلت  العيد،  اأ�سحية  ذبح 
االأخـــريتـــني نــقــطــة جـــدل كــبــرية يف ظل 
انت�سار جائحة كورونا، ومع عودة الفريو�ص 
بكل  واالنت�سار  والتحور  والتحول  للن�ساط 
اأنف�سهم  املخت�سون  وجد  جديد،  من  مريب 
املواطنني  دعـــوة  جتــديــد  اإىل  م�سطرون 
والوقائية  ال�سحية  االإجراءات  اإتباع  اإىل 
�سحية  كارثة  ميالد  دون  للحول  الالزمة 
اأن خطورة  جديدة ال حتمد عقباها، علما 
انت�سار الوباء خالل عيد االأ�سحى اأكرث من 
واردة ب�سبب اال�ستهتار يف التعامل �سواء مع 

االأ�سحية وخملفاتها اأو مع النا�ص جميعا.
بوزيدي  واأ�سرف وايل والية خن�سلة علي 
تن�سيقي  اجتماع  على  املا�سي،  االأ�ــســبــوع 
الوالئية  القطاعية  اللجنة  اأع�ساء  مع 
كورونا،  فريو�ص  ومكافحة  مبتابعة  املكلفة 
التي  الوبائية  الو�سعية  تقييم  اجــل  من 

بدى واأنها مقلقة ب�سبب املنحى الت�ساعدي 
اتخاذ  اإىل  ودعـــا  ــة،  ــاب ــس االإ� حـــاالت  يف 
اإجراءات �سارمة منها احلر�ص على تكثيف 
ال�سحية  الهياكل  خــارج  التلقيح  عمليات 
وتكثيف  لها،  عمومية  ف�ساءات  وتخ�سي�ص 
العمل الرقابي التجاري مع تطبيق تدابري 
العقوبات  وفــر�ــص  ال�سحي  الــربتــوكــول 

نوع  الأي  الــتــام  واحلــظــر  املخالفني  على 
االأعرا�ص  خا�سة  العائلية  التجمعات  من 

والعزاء.
حتلي  ت�ستدعي  الــتــي  الو�سيعة  وهـــي 
التام  بــالــوعــي  خن�سلة  واليـــة  مــواطــنــي 
باالإجراءات  وااللتزام  العيد،  اأيام  خالل 
العام  لـــدى  ــوم  ــي ال ــعــروفــة  امل الــوقــائــيــة 
جتنب  اأجل  من  وال�سغري  الكبري  واخلا�ص 
بالكوفيد  االإ�سابة  حــاالت  عــدد  ارتــفــاع 
اإىل  فرحة  من  ليتحول  العيد  ب�سبب   19
ذلك  اإىل  املوؤدية  االأ�سباب  واأكــرث  قرحة، 
-ح�سب بع�ص املخت�سني- الغياب �سبه التام 
بداية  من  االأ�سحية  مع  التعامل  لثقافة 
وا�ستهالكها،  و�سلخها  ذبحها  اإىل  اقتناءها 
والتعامل مع النا�ص اأثناء كل تلك العمليات 
والزيارات  الب�سرية  التجمعات  عن  ناهيك 
ال�سلوكات  وخمتلف  الفو�سوية  العائلية 

املعروفة اأيام العيد.

الفحم  �ـــســـراء  ـــرمي  حت فـــتـــاوى  ورغــــم 
التوا�سل  �سفحات  عرب  تداولها  مت  التي 
االجتماعي، اإال اأن طاوالت بيع هذه املادة 
منت�سرة بكرثة، حيث يقوم الباعة بتعبئة 
للزبائن يف  لبيعها  الفحم  كميات من مادة 
ـــه مع  اأكــيــا�ــص �ــســغــرية، وهـــو احلـــال ذات
هي  عليها  الطلب  يكرث  والتي  التنب  مادة 
االأخرى خا�سة بالن�سبة للعائالت املقيمة 
يف املحيط احل�سري، حيث يتم بيع اأكيا�ص 
�سغرية من هذه املادة مبقابل مايل خمتلف 
من بائع اإىل اآخر لكنه ال يقل عن 100 دج 

للكي�ص الواحد على اأقل تقدير. 
ـــن املـــواطـــنـــني عن  ــري م ــث ــك واأعـــــــرب ال
يف  التنب  مادة  بيع  ظاهرة  من  امتعا�سهم 
املنت�سرة  االأو�ساخ  ظل  يف  وهذا  الطرقات 
يف  يتم  ال  حيث  يــوم،  كل  نهاية  يف  بكرثة 
لبيع  املخ�س�سة  االأماكن  تنظيف  الغالب 
هذه املادة، وهو االأمر الذي �سوه من املنظر 
يقوم  التي  املجهودات  رغم  لل�سوارع  العام 
بها عمال النظافة من اأجل �سحب خملفات 

عملية بيع هذه املادة. 
   

بياطرة ين�صحون بعدم �صراء التنب 

املجال  هذا  يف  املخت�سني  فاإن  املقابل،  يف 
ومــنــهــم الــبــيــاطــرة يـــوؤكـــدون عــلــى عدم 
من  لالأ�ساحي  التنب  �سراء  اإىل  احلاجة 
اإطعامها خا�سة بالن�سبة للمواطنني  اأجل 
من  يــوم  قبل  االأ�ساحي  ي�سرتون  الذين 
تقوم  اخلرفان  لكون  وهذا  العيد  منا�سبة 
ت�سل  الــغــذاء  من  كافية  كمية  بتخزين 
حاجة  فال  وبالتايل  كاملني  يومني  اإىل 
املواطنني  اأن  حني  يف  التنب،  لتناول  لها 
الذين يقومون ب�سراء االأ�ساحي قبل اأيام 
فاإنهم يف هذه احلالة ملزمون ب�سراء مادة 
تغذية  اأجل  من  التنب  ولي�ص  "النخالة" 

االأ�ساحي.
اأن  �سليم،  نا�سر  البيطري  الطبيب  وقال 
عدم اإطعام االأ�ساحي قبل يوم من منا�سبة 
العيد ينعك�ص ب�سورة اإيجابية على نوعية 
اللحم، ناهيك عن اأن مادة التنب ال حتمل 
اأي قيمة غذائية بالن�سبة لالأ�ساحي، وهو 
االأمر الذي يفر�ص التخلي عن �سراء هذه 
منا�سبة  ت�سبق  التي  الفرتة  خالل  املــادة 
عيد االأ�سحى ويف مقابل االكتفاء باإطعام 
كيلوغرام  تتجاوز  ال  بكميات  االأ�ساحي 

يوميا من مادة النخالة اإ�سافة اإىل املاء. 

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالأحد 07 يولياز 2971/ 18 جويلية  2021 املوافق لـ 08 ذو احلجة 111442
انت�صرت، عرب العديد من اأحياء مدينة باتنة، اأ�صواق ع�صوائية عبارة عن نقاط بيع للما�صية يف اأحياء بوعقال، بارك اأفوراج، تام�صيط، ك�صيدة، حي 1200 
م�صكن وغريها من الأحياء التي عرفت غزوا رهيبا لهذه الأ�صواق الع�صوائية التي ت�صهد هي الأخرى ارتفاعا رهيبا يف اأ�صعار املا�صية املعرو�صة لديها والتي 

اأرجعها التجار اإىل م�صاكل واأ�صباب عديدة.

تنت�صر الفو�صى وبقايا املوا�صي مع كل عيد اأ�صحى بني ال�صوارع والأحياء بولية خن�صلة، لتتفاقم الأو�صاع يف ثاين اأيام العيد حيث يفتح املواطنون اأعينهم 
على كارثة بيئية حقيقية،اأ�صبحت ت�صكل اأكرث من بوؤرة مر�س ون�صر للوباء يف عز اجلائحة علما اأن الولية بداأت ترتاجع اأدراجها بعد ت�صجيل تزايد مقلق يف 

عدد الإ�صابات ح�صب اآخر بيان �صادر عن م�صالح ال�صحة.

تعرف �صوارع وطرقات العديد من املدن الكربى بولية �صطيف، انت�صار طاولت بيع التنب والفحم وهذا 
يف ظل اقرتاب موعد عيد الأ�صحى املبارك، حيث يكرث الطلب على هذه املواد من طرف املواطنني، 
اأين يتم �صراء التنب من اأجل اإ�صتعماله يف تغذية الأ�صاحي قبل نحرها، يف حني يتم �صراء الفحم من 

اأجل ا�صتعماله يف عملية ال�صواء.

لعنـة ال�شمـا�شرة تالحـق اأ�شـاحي العيـد 
وعــائالت دون اأ�شحية

غياب ثقافة الوقاية اأثناء عمليات الذبح
 يف عيد االأ�شحى يثري القلق 

باعة التنب والفحم
 يحتلون �شوارع واأحياء �شطيف

جامعة ال�شهيد عبا�س لغرور حتت�شن فعاليات 
الطبعة التا�شعة الأيام خن�شلة الطبية

خن�ضلة

معاوية.�ص

ــت،  ــن ــس ــ� ــت اح
جامعة ال�سهيد 
لغرور  عــبــا�ــص 
بــــعــــا�ــــســــمــــة 
الـــــــــواليـــــــــة 
خــــنــــ�ــــســــلــــة، 
فـــــعـــــالـــــيـــــات 
الطبعة  اأ�سغال 
الــــتــــا�ــــســــعــــة 
خن�سلة  الأيـــام 

الــطــبــيــة الــتــي 
اأطباء  جمعية  طرف  من  تنظيمها  مت 
لالأطباء  الوطنية  واجلمعية  خن�سلة 
االأخ�سائيني اخلوا�ص للغدد وال�سكري 
مديرية  مع  بالتن�سيق   ANDEL
عر�ص  مت  ـــن  اأي والــ�ــســكــان،  ال�سحة 
ومــنــاقــ�ــســة اآخـــر املــ�ــســتــجــدات حول 
مر�ص ال�سكري والغدد الدرقية، وبعد 
مت  الــوطــنــي  الن�سيد  اىل  اال�ــســتــمــاع 
الوقوف دقيقة �سمت ترحما على روح 
رئي�ص  حممد  حوحو  الطبيب  الفقيد 
الذي تويف  �سابقا   ANDEL جمعية 
يوم 6جويلية من العام املا�سي متوؤثرا 

بوباء كورونا.
وقد اأ�سرف وايل الوالية على افتتاح 
هذه  اأهمية  على  ــد  واأك الطبعة  هــذه 
م�ستوى  رفــع  �ساأنها  من  التي  املــبــادرة 
يف  االأمرا�ص  هذه  تاأثري  حول  الوعي 
املجتمع ناهيك عن ت�سهيل الت�سخي�ص 
املبكر لها وكيفية التعامل معها، خا�سة 

االرتــفــاع  بعد 
ـــــكـــــبـــــري يف  ال
ــاالت  ــدد احل ع
امل�سابة مبر�ص 
ــــري  ــــك ــــس ــــ� ال
واأمـــــــرا�ـــــــص 
الغدة الدرقية 
ي�ستوجب  ممــا 
عـــــلـــــى اأهـــــــل 
�ص  خت�سا ال ا
ـــــــد مـــن  ـــــــزي امل
امل�ساهمة يف حت�سي�ص االأفراد امل�سابني 
ــص يف حال  ــرا� مــن خــطــورة هــذه االأم
اأخذ  عــن  وتهاونهم  املر�سى  جتــاهــل 
ال�سحيحة  بالطريقة  عــالجــاتــهــم 
الطبية  وامل�ستجدات  الن�سائح  وفــق 

العاملية.
اأيام خن�سلة الطبية، �سهدت م�ساركة 
املجال  يف  املخت�سني  ملختلف  وا�سعة 
ــاء ودكـــاتـــرة قــدمــوا عديد  ــب مــن اأط
االأمرا�ص  خمتلف  حــول  ال�سروحات 
اخلطرية على غرار ال�سرطان وال�سكري 
التي  واالأ�سباب  منها  الوقاية  وكيفية 
تقدمي  وكذا  بها  االإ�سابة  اإىل  تــوؤدي 
املبكر  الك�سف  �ــســرورة  حــول  ن�سائح 
ت�سخي�ص  يف  كبرية  فــائــدة  مــن  لــه  ملــا 
املر�ص وهو يف مرحلته االأوىل ما ميكن 
اأن  الق�ساء عليه قبل تطوره، على  من 
ت�ستمر فعاليات هذه الطبعة على مدار 

يومني متتاليني.



ير�صم  بوطبة  جمال  الت�صكيلي  الفنان 
�صوت  واأ�صمعت  "املكان"  رثت  لوحات 

"الفنان"...
اندفع  الذي  ال�سباب  �سور  �سنعت 
نحو حرائق غابات خن�سلة اندفاع 
الرجل الواحد رغبة منه يف اإخماد 
نارها التي اأتت على االأخ�سر قبل 
الياب�ص حدثا اآخر اأ�سبه باللحمة 
والقوة التي كانت خمفية، واأعطت 
املجتمع نف�سا جديدة وثقة كبرية 
الذين  الوالية  واأب��ن��اء  �سبابه  يف 
�سبيل  يف  ونفي�ص  غ��ال  كل  قدموا 
عيد  مع  ول��دت  التي  االأزم��ة  اإنهاء 
التي  ال�سور  اأكرث  ومن  اال�ستقالل، 
ب�سكل  واأث��رت  كبرية  �سهرة  نالت 
ال�ساب  �سورة  النفو�ص  يف  غريب 
بوجلبانة  ح��ي  اب��ن  ال��غ��اين  عبد 
بعا�سمة الوالية التي خل�ست األف 

�سخ�سية وقدمت اأبلغ ر�سالة .
جمال  الت�سكيلي  الفنان  اأعاد  كما 
باأنامله  ال�����س��ورة  ر���س��م  ب��وط��ب��ة 
وب��األ��وان��ه ك��ث��ال��ث ل��وح��ة ج��ادت 
احلادثة  خالل  االأخ��رية  هذه  بها 
التي تفاعل معها بقوة وكان �سمن 
تزامنها  املرابطني يف اجلبال رغم 
نادته  اأن  بعد  وال��دت��ه،  وف��اة  م��ع 
وا�ست�سرخت  اأعماقها  من  االأر���ص 
ولل�سجر  للمنطقة  ح��ب��ه  ف��ي��ه 
واحلجر وعالقتهما بتاريخ الب�سر، 
وخل�ص م�ساعره يف لوحات خا�سة 

منها لوحة ال�ساب عبد الغاين.
بوطبة  ج��م��ال  ال��ف��ن��ان  يحدثنا 
ان�سرفت  احلقيقة  يف   ": فيقول 
لالهتمام  االأخرية  ال�سنوات  خالل 

التي  ال��ف��ن��ي��ة  اأع���م���ايل  ب��ت��وث��ي��ق 
والعادات  التاريخي  اجلانب  مت�ص 
والتقاليد واالأحداث املميزة، هذه 
التي  احلرائق  اأحداث  وثقت  املرة 
يعلم  وكما  خن�سلة  غابات  م�ست 
ويل  بالطبيعة  مغرم  اأين  اجلميع 
زيارتها  عل  تعودت  مف�سلة  اأماكن 
امل�ساهمة  اأج��ل  من  عنها  والن�سر 
ال�سياحي لواليتي، كما  يف اجلانب 
هذه  اأ�سدقائي  اأ�ساطر  اأن  اأح��ب 
املتعة التي يخلفها جمال الطبيعة 
اأعي�ص  واأنا  �سنوات  ومنذ  اخلالبة 
بهذا االأ�سلوب حتى حتولت احلالة 
كبري  بنق�ص  فا�سعر  اإدم���ان،  اإىل 
اخرج  مل  اإن  اأنفا�سي  يف  واختناق 

للطبيعة..
ي�سيف :" وملا ن�سرت اأخبار حرائق 
عني ميمون وقد كان اليوم الثالث 
من وفاة اأمي اأ�سبت ب�سدمة اأخرى 
خا�سة حني �ساهدت اأحد االأماكن 
التي اأع�سقها يف جبال عني ميمون 
اأي  دون  ف��ان��دف��ع��ت  ي��ح��رق  وه���و 
تفكري اإىل املنطقة من اأجل تقدمي 
ي��د ال��ع��ون يف اإط��ف��اء احل��ري��ق... 
�سال  التي  االأ�سم  االورا�ص  غابات 
وجال فيها خرية رجالنا ملدة �سبعة 
الواقي  الذرع  كانت  واأكرث  �سنوات 
ديارهم  تركوا  الذين  ملجاهدينا 
وامتطوا  واأوالده�����م  وزوج��ات��ه��م 
لهم حماية من  التي كانت  اجلبال 

امل�ستعمر ".
وخميلتي  ال���ن���ار  اأط���ف���ئ  "كنت 
ت��راج��ع ذل���ك ال��زم��ن وت��ع��ود بي 
ب�سدة  اأت���اأمل  وك��ن��ت  املا�سي  اإىل 
وفاة  ن�سيت  اأين  لدرجة 

اإىل  ان�سممت  للحظات ثم  والدتي 
طامزة  ووادي  وقمودة  بوحمامة 
هبة  �سدين  وما  املهمة،  ال�ستكمال 
من  ومنهم  مهولة  باأعداد  ال�سباب 
قام بكراء �سيارات لاللتحاق بعني 
املكان ليطفئ النريان امل�ستعلة رغم 
امل�سهد  فاأبهرين  ال�سعبة،  ظروفه 
وعرفت اأن �سبابنا ال يخ�سى عليه 
قاوموا  فقد  النخاع،  حد  ووطني 
وبو�سائل  عارية  ب�سدور  النريان 
ب�سيطة وزادتهم قوة تكبريات اهلل 
اأكر اهلل اأكر حتى اإق�سعر ج�سدي 

ونزلت الدموع من عيوين..".
خ�سارة  فرغم   ": الفنان  ي�سيف 
االآالف من الهكتارات من امل�ساحات 
باأن اجلزائر بخري  الغابية عرفت 
معي  ف�سارك  عليها  خوف  ال  واأن��ه 
يعنينا  االأم���ر  الأن  اأي�سا  اأب��ن��ائ��ي 
ذل��ك  ك���ل  يف  واالأروع  ج��م��ي��ع��ا 
الت�سامن  م��ن  ال��ه��ائ��ل  ال��ك��م  ذاك 
يف  �ساهم  وال���ذي  للعادة  اخل���ارق 
دع���م اجل��م��ي��ع ب��ت��ق��دمي امل��وؤون��ة 
وامل�ساعدات ال�سرورية  اأكل اأدوية 
وم�سروبات  ب��اردة  ومياه  كمامات 
ي�سهدها  مل  ت�سامنية  ه��ب��ة  يف 
التاريخ من قبل وال حتدث اإال بني 
القوافل  اإىل  اإ�سافة  اجلزائريني 
الوطن  من  �سر  كل  من  هبت  التي 
اأق�ساها  ومن  ال�سحراء  من  حتى 

مترنا�ست."

بورتريهات الفنانني توثيق للملحمة ...
اأن  جمال  الت�سكيلي  الفنان  اأك��د 
نوعا  �سارت  اليوم  الفنان  ر�سومات 
كان  "قد  يقول  وه��و  التوثيق  من 
ال�سباب  اأراف����ق  اأن  علي  ل��زوم��ا 
نن�سى  ال  لكي  امللحمة  بتوثيق 
فر�سمت ثالث لوحات وعلى راأ�سها 
وهي  الغاين  عبد  ال�ساب  �سورة 
ال�سورة التي انت�سرت بقوة واأثرت 
يف �سريحة كبرية من رواد التوا�سل 
فنان  التقطها  ، �سورة  االجتماعي 
لهذا  واقتن�سها   حم��رف  م�سور 
فتمعنت  عفويته  يف  وه��و  ال�ساب 
 .. الرجولة  وق���راأت  بدقة  فيها 
والرقة  ال�����س��دة..  ال�سجاعة... 
فارقت  التي  والكمامة  والب�ساطة 
وكاأنه  ذراع��ه  يف  لت�ستقر  مكانها 
النف�ص  قبل  الوطن  حماية  يقول 

....
اأملا  الثاقبة  نظرته  يف  "حت�ص 

جتاه  اأمل  �سديدين..  وغ�سبا 
وغ�سب  املنطقة  خ�سرته  م��ا 

امل��ت�����س��ب��ب يف اجل��رمي��ة  جت���اه 
اإىل  ما جرين  ... وهذا  الب�سعة 

جلميع  كعنوان  ال�ساب  هذا  ر�سم 
ال�سباب الذين كان لهم نف�ص الدور 
اأكرث  اأعطى  من  بينهم  من  كان  اآو 

لكن اآلة الكامريا مل تلتقطه..".

مل�صات  جمعية  رئي�س  الت�صكيلي  الفنان 
على  "حرب  ــة  ــوح ل يــخــط  ـــالع  ب فـــــوؤاد 
ورق".....  متجد البطولة وترثي املركب 

الذي غرق
ك��ل��م��ات ت��راق�����ص ع��ل��ى احل���ان 
الذي  االأمل  مبعاين  مثقلة  احلزن 
بخن�سلة  الغابات  حرائق  خلفته 
�سد  على  تبعث  الوقت  نف�ص  ويف 
االأجداد  عهد  على  والبقاء  الهمم 
مع  تناغمت  لالأجماد،  واالإخال�ص 
خطوط حرية �سريعة متكنت هي 
االأخرى من ر�سم لوحة فنية قوية 
احل��ادة  ون��رت��ه��ا  اخل��ا���ص  بلونها 
املرتبطة بلون احلر ر�سمها الفنان 
بالع  خن�سلة  والية  ابن  الت�سكيلي 
للفنون  مل�سات  جمعية  رئي�ص  فوؤاد 
لل�ساب  خن�سلة  لوالية  الت�سكيلية 
االأخرى  هي  انت�سرت  الغاين  عبد 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عر 

بقوة وخلدت امللحمة والذكرى.

 
 ": �ساحبها  يقول  اللوحة  وع��ن 
بطل من اأبطال اجلزائر ابن مدينة 
يقاوم  ب��وج��ل��ب��ان��ة  ح��ي  خن�سلة 
...حريق  النار  اإخ��م��اد  اأج��ل  من 
ال�سهداء  بدماء  امل�سقية  االأ�سجار 
حر  �سريع  عمل  كانت  واللوحة 
على ورق املقا�ص 55/65" لي�سيف 
ن�سيع  وال  باأحد  نكتمل  ال  "نحن 

مبن  نعد  اأح���د...  دون 
ن�سي  م��ن  ونن�سى  ب��ق��ى 
يا  ت��ك��ل��م��ي  ت��ك��ل��م��ي   ..

اللقاء اعدال ارثيا فينا هذا  اأر�ص 
الق�ساء"

احلدث  ع��ن  معرا  الفنان  وكتب 
الغابة  جتمدا  ال  ج��ودا  "عينيا 
للثورة  داف��ئ��ا  ح�سنا  كانت  التي 
حترقها  مل  ل��ل��ث��وار  منيعا  و���س��دا 
ق��ن��اب��ل ال���ط���ائ���رة ال�����س��ف��راء، 
�ساخمة  وظلت  ونا�سلت  جاهدت 
ويف  ال��ي��وم  ه��ي  ه��ا  ال�سنني  الآالف 
تنهار  وا�ستقاللنا  ا�ستقاللها  عيد 
اال�ستغاثة...  وتطلب  وحت��رق 
واألهم رجالنا  اأحفظ غابتنا  اللهم 
هذه  على  للتغلب  والعزمية  القوة 
القلب  معها  يحرق  التي  الكارثة 

واجل�سد".
ال�سهيدة  ال��غ��اب��ة  ع��ن��وان  وحت��ت 
خ��ن�����س��ل��ة ت�����س��ت��ي��غ��ث ك��ت��ب ف����وؤاد 
يتم توقيف  اأن  االأجدر  :"كان من 
للذكرى  الر�سمية  االح��ت��ف��االت 
وال�سباب  اال�ستقالل  لعيدي   59
حتويلها  وي��ت��م  خن�سلة  ب��والي��ة 
لنقف  طامزة  بلدية  غابات  اإىل 
اأرواح  على  ونحيب  ب��ك��اء  وق��ف��ة 
بدماء  امل�سقية  الطاهرة  االأ�سجار 
تتكبده  ما  يف  نتمعن  وان  ال�سهداء 
وبلدنا من خ�سائر كارثية  واليتنا 
ولن  ال  ال��ت��ي  الغابية  ال���رثوة  يف 
اإال  تعو�سها  اأو  اإرجاعها  ن�ستطيع 

بعد مئات ال�سنني...
االأورا�����ص  ي��ج��د  االأل����ف  "للمرة 
بجميع  با�ستعمار  حما�سرا  نف�سه 
اأنواعه.. ا�ستعمار م�ستر وا�ستعمار 
علني كل يوم تت�سح لدينا روؤيته.. 
واأ�ساف الئما "ملاذا مل يعرج اليوم 
امل�سوؤولون يف كلماتهم االحتفائية 
ول��و ب��دع��وة اخل��ري ل��ه��ذا احل��دث 
القلب وكاأنه ال  الذي يدمي  اجللل 
حدث... واكتفوا ب�سعارات قدمية 
الوطنية  تدعي  وج��اف��ة  وبالية 
مغلقة  قاعات  يف  اجلزائر  وبناء 
 .. الهوائية  املكيفات  ن�سيم  وحتت 
الغابة تندثر وتختفي كما اختفى 

مبادئ  على  الثابتون  ال�سادقون 
اأول نوفمر".

وحتليله  اجلمال  عن  حديثه  ويف 
كلمة   ": الفنان  يقول  ملكنوناته 
حم���دودة،  وغ��ري  معقدة  اجل��م��ال 
بطريقة  اجلمال  تعريف  وميكن 
للعني  اإر���س��اء  ان��ه  على  �سطحية 
عند روؤية �سيء ما، ويكمن اجلمال 
حولنا يف كل �سيء، فهو نوع من اأنواع 
وامل�ساعر  الده�سة  يوقظ  الفن 
االإن�سانية  االأحا�سي�ص  واأع��م��ق 
هما  نوعني  اإىل  وينق�سم  داخلنا، 
اأما   ، واخلارجي  الداخلي  اجلمال 
ال�سخ�ص  يعتقده  ما  فهو  الداخلي 
واثقفا  يكون  فعندما  نف�سه  ع��ن 
اأما  الداخلي  جماله  يزيد  بنف�سه 
اإذا كان غري واثق يقل جماله، اأما 
يتغري  الذي  هو  اخلارجي  اجلمال 
احلالية  املو�سة  ح�سب  تعريفه 
الوقت  طوال  بدورها  تتغري  والتي 
ح�سب راأي النا�ص كما اأنها تخت�ص 
ال�سعب  من  ل��ذا  ال�سباين  باملظهر 

العي�ص �سمن معايريها..."
 

وكتب معرا عن �سورة له مع �سجرة 
يوما  يعود  ال�ستاء  ليت  "فيا  االأرز 
بكيت   .. اللهيب  فعل  مب��ا  ف��اخ��ره 
ال�ستاء بدمع عيني فلم يغنني  على 

الراد وال الهبيب".

اعتربها املثقفون نوعا راقيا من التحفيز والتكرمي

بورتريهات "توثيقية" تخلد ملحمة ال�سهامة والرجولة 
ترتك ب�سمة فنية وجدانية قوية

نوارة.بوبري

نوارة. ب

للفنان  فنية  لوحة  م��وؤخ��را  اأدرج���ت 
جمموعة  يف  بونوة  حمزة  الت�سكيلي 
متحف "دافن ارت ميوزيوم" مبقاطعة 
الطبعة  يف  امل�����س��ارك��ة  ب��ع��د  �سينزن 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��م��ع��ر���ص ث��ن��ائ��ي احل���ول 
هذه  يف  نظم  ال��ذي  الزيتية  للوحات 

املدينة �سنة 2020.
الذي  الفني  العمل  اختيار  مت  وق��د 
للم�ساركة   "4 "ريفورما  ا�سم  يحمل 
ثنائي  للمعر�ص  الثانية  الطبعة  يف 
نظم  ال��ذي  الزيتية  للوحات  احل��ول 
�سعار  حت���ت   2020 ن��وف��م��ر  ���س��ه��ر 
 275 مب�ساركة  والتعاي�ص"  "املوطن 

عمل فني من 61 بلدا.

�سمن   "4 "ريفورما  لوحة  وت��ن��درج 
احلجر  فرة  خالل  اجنزت  جمموعة 
كوفيد- وب��اء  فر�سه  ال��ذي  ال�سحي 
اىل  فيها  الفنان  يتطرق  حيث   19
التباعد االجتماعي واثاره وكذا دور 

التكنولوجيا خالل هذه الفرة".
در�ص  ال���ذي  ب��ون��وة،  الفنان  وي��ع��رف 
العليا  باملدر�سة  الت�سكيلية  الفنون 
العا�سمة،  باجلزائر  اجلميلة  للفنون 
�سياقات  يف  العربي  للخط  با�ستعماله 
االأ�سالة  بني  جتمع  جمالية  رمزية 
التقنيات  يف  واملعا�سرة  االأف��ك��ار  يف 
عادة  الأعماله  يعطي  ما  واالأ�ساليب 

دالالت جتريدية.

املعار�ص  م��ن  العديد  الفنان  واأق���ام 
وكندا  والرازيل  الكويت  يف  الدولية 
وال��ب��و���س��ن��ة وق��ط��ر ك��م��ا ن���ال ع��دة 
"الفنون  جائزة  منها  دولية  جوائز 
مبر�سيليا   2001 يف  املتو�سطية" 
"الكونغر�ص  وج���ائ���زة  )ف��رن�����س��ا( 
 " -جزائرية  االأورو  للفنون  ال��دويل 
يف  )بلجيكا(  بروك�سل  حازها  التي 

نف�ص ال�سنة.
الفنان  ق��ام   ،2021 �سبتمر  �سهر  ويف 
حمزة بونوة بتد�سني معر�ص "الديوانية 
الفن  "متثيل  اإىل  يطمح  ال��ذي  للفنون" 
اجلزائري والفنانني االأجانب يف خمتلف 

املحافل".

امليلي  م��ب��ارك  الثقافة  دار  �سطرت 
اأدبيا  ثقافيا  برناجما  ميلة  بوالية 
فنيا متنوعا احتفاال باليوم الوطني 
املقهى  مع  بالتن�سيق  وذل��ك  للطفل، 
تقدمي  مت  اأين  ميلة  لوالية  الثقايف 
اأم�ص  يوم  ومو�سيقية   فنية  عرو�ص 
على  جويلية  ل17  امل�سادف  ال�سبت 
الفنان  م��ع  م��ون��ول��وغ  ع��ر���ص  غ���رار 

طيباوي زكرياء ومعزوفات مو�سيقية 
لفرقة االأ�ستاذ من�سف بوثلجة.

اإ�سدارات  بتقدمي  اللقاء  متيز  كما 
والتي  م���روان  يحي  اأح��م��د  الكاتب 
تخت�ص يف اأدب الطفل وكذا املجموعة 
حبيبة  بو�ساحة  للكاتبة  الق�س�سية 
وتقدمي  بالتوقيع،  بيع  جل�سة  م��ع 
م��داخ��ل��ة ح����ول اأه��م��ي��ة ال��رب��ي��ة 

االأ�ستاذ  طرف  من  للطفل  املو�سيقية 
�سعرية  وق��راءات  مهناوي  بوجمعة 

لالأطفال.
ك�سر  املنظمة  اجلههة  ارت����اأت  كما 
اإبداعية  فنية  ملة  واإ�سافة  الروتني 
لفيلم  عر�ص  بتقدمي  الرنامج  على 
ق�سري للمخرج ع�سام تاع�سيت يحمل 

. "HUMAN" عنوان
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مل تخمد نار الفن يوما بولية خن�صلة ومل ننطفئ �صعلة الفنانني رغم �صعوبة الظروف التي يتخبطون فيها بل ظلوا خمل�صني لكل منا�صبة وكلما اقت�صت الظروف، ليكونوا خالل حادثة حرق غابات خن�صلة يدا بيد مع اإخوانهم يف جبهات الإطفاء من جهة 
وي�صعلوا مواقع التوا�صل الجتماعي باآرائهم ال�صديدة وكلماتهم ال�صديدة من جهة اأخرى... كل ح�صب تخ�ص�صه ونوع الفن الذي ي�صتعل يف مهجته فكتب ال�صاعر والكاتب وغرد املغني وخطط اخلطاط ثم ر�صم الفنان لوحة فنية اأدمت القلوب وخل�صت 

املطلوب.

ادراج لوحة للفنان الت�سكيلي حمزة بونوة
 يف جمموعة متحف "دافن ارت ميوزيوم" بال�سني

املقهى الثقايف لولية ميلة 
يحيي اليوم الوطني للطفل على طريقته اخلا�سة

�شطرت له برناجما خا�شا بالتزامن مع الظروف ال�شحية الراهنة

نوارة. ب

ميلة 

للطفل  الوطني  لليوم  اإح��ي��اء 
من  جويلية  ل15  امل�����س��ادف 
الثقافة  دار  �سطرت  �سنة  كل 
تب�سة  بوالية  ال�سبوكي  حممد 
الثقافة  مديرية  اإ�سراف  حتت 
برناجما  ب��ال��والي��ة  وال��ف��ن��ون 
الظروف  وب�سبب  متنوعا، متيز 
بالعودة  ال��راه��ن��ة  ال�سحية 
حتت  االفرا�سي،  العامل  اإىل 
احمي  نف�سك  "احمي  ���س��ع��ار 
من  جمموعة  ت�سمن  عائلتك"، 

االأن�سطة االفرا�سية احرازا 
من جائحة كورنا.

ومت تق�سيم الرنامج اإىل حماور 
حقوق  "منر  اأهمها  اأ�سا�سية 
الر�سم  يف  وم�سابقة  الطفل" 
وم�سابقات  ال��ب��ي��ت  يف  احل���ر 
ال��ب��ي��ت  يف  ق�����س��ة  ت��ل��خ��ي�����ص 
الفائزين  تتويج  اإىل  اإ�سافة 
رمزية  بجوائز  امل�سابقات  يف 
وت�سجيع االأطفال امل�ساركني يف 

كل الفقرات.

الكوفيد يعيد ن�ساطات عيد الطفل 

بتب�سة اإىل "العامل الفرتا�سي"

ق. ث



ال�صواية وال�صاطور
كامل  نتاعو  احل��ي  دار  لئيم  واح���د  ق��ال��ك 

يحو�ص على
عايلة ما �سراو�ص كب�ص العيد

ا�سرا�ص  ما  راه  م�سعود  دار  �سوف  قالولو: 
م�سكني

اأيا راحلهم طبطب عليهم
ف��ت��ح��ول��و..ق��ال��ه��م ه��ذي 
ما  يل  م�����س��ع��ود  ع���اي���ل���ة 

ا�سراو�ص الكب�ص
قالولو اإيه

�سلفويل  م��زي��ة  دي���رو  قالهم 
ال�سواية وال�ساطور؟!.

حياة اأخرى

واحد جزايري راح للمريكان
قعد عامني

بعثولوا دارهم قالولوا رّوح
عمتك  راهي ماتت

رد اعليهم
 زعما انتوما يل عاي�سني؟!.

حجة احلجج
ال�ساي  �سرب  اأن  يقولون  االأط��ب��اء 

والقهوة
ي�سران بال�سحة ليال

واجلمعي ولد خلمي�سي بن الربيعي
يقول وين تعرف املعدة يل معندها�ص عقل 

بللي راه طاح الليل
معلومات م�سليةاحلقيقة قنعني �سي اجلمعي اهلل ينورو؟!!.

عيد الفطر
 وعيد 
الأ�سحى

اأمثال �سعبية

الذي ال  العامل  الوحيد يف  البلد  • اأوغندة هو 
�سيفا  رم�سان  �سهر  يف  االإفطار  موعد  فيه  يتغري 
حيث  اال�ستواء  خط  على  موقعه  ب�سبب  و�ستاء 
ال�سنة  مــدار  على  والنهار  الليل  طــول  يت�ساوى 

دون تغري يذكر.
ال�سمايل  القطب  فوق  ال�سم�ص  ت�سرق  • عندما 
 42 النهار طيلة  ي�ستمر �سوء  اأورانو�ص،  لكوكب 
 42 طــوال  الظالم  يحل  تغيب،  وعندما  عاما، 

عاما اأخرى.
رئي�ص  من�سب   " ات�سي�سون  ديفيد   " توىل   •
واحد  يــوم  ملــدة  االأمريكية  املتحدة  الــواليــات 

فقط و ق�سى هذا اليوم و هو نائم.
�ست�سل  فاإنك  لفرتة  ت�سحك  باأنك  مثلت  • اإذا 
ميكنك  ال  الذي  اله�ستريي  ال�سحك  من  ملرحلة 

التحكم به.
الوالدين  اأن  اإىل  تو�سلت  درا�ــســة  هناك   •
االأبناء  اأحد  بتف�سيل  �سعوري  ال  ب�سكل  يقومان 

اأكرث من االآخرين.
 LoUis VUittoN 99% من حقائب •

املوجودة يف اأ�سواق العامل مزيفة.
اأن ت�سبح مري�سا  • جمرد التفكري واخلوف من 

فهذا كاف الأن ت�ساب باملر�ص.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على زوج طيور
 يف جبل نواح 

واحد يعبد
ربي والخر يقتل 

يف لرواح

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن ع�سر

 من �سهر جويلية
الكبري. روما  حريق  ن�سوب  ـ     64

انت�سر  والتي  االأرك  معركة  وقوع  ـ   1195
يو�سف  اأبو  ال�سلطان  بقيادة  املوحدون  فيها 
قوات  على  كبريا  انت�سارا  املن�سور  يعقوب 

مملكة ق�ستالة بقيادة األفون�سو الثامن.
بقيادة  "ثا�سكريث"  معركة  وقوع  ـ   1854
بالد  يف  املقاومة  قائدة  ن�سومر  فاطمة  الال 
هزمية  الــعــدو  جي�ص  تلقى  حيث  القبائل 

ثقيلة.
وحماية  �سداقة  معاهدة  توقيع  ـ   1918

بني فرن�سا وموناكو.
ين�سر  هتلر  اأدولف  النازي  الزعيم  ـ   1925

كتابه "كفاحي".
االأوىل   " لغوامل   " معركة  وقوع  ـ   1956
مــن نــوعــهــا يف نــاحــيــة وهــــران مــنــذ انـــدالع 
"�سيدي  بقرية   رحــاهــا   دارت  وقــد  الــثــورة 
 15 خاللها  �سقط  وهــران(  )جنوب   " غــامل 
اجلرحى  ومئات  جندي   100 ومقتل  �سهيدا 

يف �سفوف العدو واإ�سقاط طائرتني.
1959 ـ فريق جبهة التحرير الوطني يفوز 

ت�سيكو�سلوفاكيا. فريق  اأمام   0 ـ   6
اإن�ساء  على  يوافق  الوطني  املجل�ص  ـ   1960
هـــواري  العقيد  بــرئــا�ــســة  االأركـــــان  ــادة  قــي

بومدين.
�سوريا  يف  فا�سلة  انقالب  حماولة  ـ   1963
قبل  من  وذلــك  االأتا�سي  لــوؤي  الرئي�ص  على 
يف  علوان  جا�سم  العقيد  بقيادة  النا�سريني 
بعد  م�سر  مع  الوحدة  الإعادة  منهم  حماولة 

ثورة الثامن من اآذار.
الإن�ساء  املوؤقت  الد�ستور  �سدور  ـ   1971

دولة االإمارات العربية املتحدة.
النقد  �ــســنــدوق  اإدارة  جمل�ص  ـ   1973
ب�ساأن  اجلزائر  اقــرتاح  على  يوافق  الــدويل 
 0.18( الدينار  مع  الذهب  تكافوؤ  حتديد 

غرام من الذهب اخلال�ص(.
اأنــور  حممد  املــ�ــســري  الرئي�ص  ـ   1974
باإنهاء  ال�سوفياتي  االحتاد  يطالب  ال�سادات 

مهمة خربائه يف م�سر.
على  االأوىل  بــاالأحــرف  التوقيع  ـ   1990

انفاق الإعادة توحيد اأملانيا يف باري�ص.
يف  الرئا�سة  انتخابات  اإجـــراء  ـ   2009
ما  بعد  جــديــد  رئي�ص  الخــتــيــار  موريتانيا 
الذي  الع�سكري  االنــقــالب  من  العام  يقارب 
اأطاح بالرئي�ص املدين املنتخب �سيدي حممد 

ولد ال�سيخ عبد اهلل.
يف  واجلــهــاد  ''التوحيد  جماعة  ـ   2012
تنظيم  عــن  ان�سقت  الــتــي  اإفــريــقــيــا''  ــرب  غ
االإ�سالمي''تطلق  املغرب  بالد  يف  ''القاعدة 
عملية  اأول  يف  غربيني  رهائن  ثالثة  �سراح 
خطف لرهائن تقوم بها قبل ع�سرة اأ�سهر من 
يف  )الرابوين(  ال�سحراويني  لالجئني  خميم 

تندوف.

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

يتمكن ح��ت��ان  يتم�سكن 

حكـــمة

كذلك  ت���ك���ن  مل  و�إن  ���ش��ج��اع��ا  ك����ن 
�لفرق�س �أح��د  يالحظ  فلن  فتظاهر 

� هل تتخيل يا �سي عالوة عيد بال 
ت�سالم بال تزاور بال تقارب؟

فواز العابد باتنة
ون�سحي  وع���ادي  ونعي�ص  نتخيل 
وناكل اللحم وربي يقبل برك..املهم 
ما نتخيل�ص روحي يف م�سلحة كوفيد 

واالأك�سجني بحقو!؟.
� هل تعلم اأن ال�سبب احلقيقي وراء 
انت�سار كورونا هو اخلوف املبالغ فيه 

من كوفيد 19؟
مونية كو�سكار ب�سكرة
وكوفيد19 هذا بن عم كورونا وال 
با�ص  ن�ستوعبوا  مياها..خلينا  جد 
اأعطتنا  امراأة  يا  ما ت�سرا�ص كارثة 

احلكمة مبنتهى احل�سارة؟!.
� �سي عالوة ا�سريت كب�ص العيد واّل 

ما زال؟
نوال عثمان قاملة
قررت نعيد "ب� مازال" قالك حلمو 
املتناول.. يف  و�سومتو  وطياب  مليح 

جربيه ورديلي باخلر؟!؟.
� ملاذا توقفت البلديات عن تعقيم 
�سي  يا  وامل��راف��ق  العامة  ال�ساحات 

عالوة؟
حممد العمراوي �سقانة
اإجابة  عندهم  اإذا  االميار  �سق�سي 

مقنعة �ساعفني بيها!؟.
ما  بال  كورونا  مع  تتعاي�ص  تقدر   �

حت�ص باالختناق يا �سي عالوة؟
اإلهام بريقلي �سطيف
اأنا اأ�سال عاي�ص خمنوق ما نحتاج�ص 

كورونا يزيد عليا!؟.

�شورة م�شحكة

هكذا ما تلقى 
كورونا منني 

تدخل؟!
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�ضطيف

اأم البواقي

ميلة

بن �ستول. �ص
ع. ب

ع. ب

ع. ب

ن.م

بدري. ع

دائرة تاجنانت بوالية  اأمن  متكن عنا�سر 
كمية  وحجز  �سخ�سني  توقيف  من  ميلة 
 3.320 بنحو  وزن��ه��ا  ق��در  امل��خ��درات  م��ن 
العقلية  امل��وؤث��رات  من  وح��دة  و236  كلغ 
مبدينة تاجنانت، وتعود تفا�سيل الق�سية 
فرقة  ع��ن��ا���س��ر  ت��ل��ق��اه��ا  م��ع��ل��وم��ات  اإىل 
مفادها  الدائرة  باأمن  الق�سائية  ال�سرطة 
ق�سائيا  امل�سبوقني  االأ�سخا�ص  اأحد  قيام 
اأحياء  م�ستوى  على  امل��خ��درات  ب��روي��ج 
العائلي  م�سكنه  م�ستغال  تاجنانت  مدينة 

يف تخزينها.
ب�سلغوم  املخت�سة  النيابة  مع  وبالتن�سيق 
فيه،  امل�ستبه  م�سكن  تفتي�ص  مت  العيد 
من  كمية  على  ال�سرطة  عنا�سر  عرث  حيث 

املخدرات، بوزن 3.320 كلغ خمباأة باإحكام 
مبلغ  اإىل  باالإ�سافة  يدوية  حقيبة  داخل 
عائدات  من  �سنتيم  مليون   16 ق��دره  مايل 
البالغ  فيه  امل�ستبه  توقيف  ليتم  الرويج 
اأمن  مقر  اإىل  وحتويله  �سنة   32 العمر  من 
عنا�سر  اأوق��ف  ذاته  ال�سياق  ويف  الدائرة، 
 31 العمر  من  يبلغ  �سخ�ص  ال��دائ��رة  اأم��ن 
العقلية  امل��وؤث��رات  برويج  يقوم  كان  �سنة 
و�سط مدينة تاجنانت، حيث عرث بحوزته 
املهلو�سة،  احل��ب��وب  م��ن  وح��دة   236 على 
قدم  القانونية  االإج��راءات  ا�ستكمال  وبعد 
امل�ستبه فيهما اأمام النيابة املخت�سة ب�سلغوم 
يف  �سدر  حيث  منف�سلتني  بق�سيتني  العيد 

حقهما اأمر اإيداع.

متاأثرة  االطفال  جراحة  يف  متخ�س�سة  طبيبة  وهي  جهيدة  زبيلح  الدكتورة  توفيت 
مب�ساعفات فريو�ص كورونا بق�سم االإنعا�ص بامل�ست�سفى اجلامعي �سعادنة عبد النور ب�سطيف 
بعد معاناة لعدة اأيام مع الفريو�ص، علما اأن الفقيدة عاملة مب�ست�سفى عني وملان واأم لثالث 
اأطفال، وكان م�ست�سفى عني وملان فقد �سجل يف اأقل من اأ�سبوع وفاة ثالث اأفراد من اجلي�ص 

االأبي�ص ب�سبب معاناتهم من فريو�ص كورونا.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية بوعندا�ص �سمال �سطيف، من اأجل حادث مرور 
وقع على م�ستوى الطريق الوطني 75 باأوالد عمر ببلدية تالة اإيفا�سن، ومتثل احلادث يف 
ا�سطدام بني �سيارة �سياحية و�سيارة نفعية، وخلف احلادث تعر�ص 05 �سحايا تراوحت 
االإ�سعافات  تقدمي  النجدة  فرق  وتولت  خمتلفة،  الإ�سابات  �سنة  و59   16 بني  اأعمارهم 

االأولية لهم ومن ثم نقلهم اإىل م�ست�سفى بوعندا�ص. 

تدخلــت الوحــدة الثانويــة للحمايــة 
مدعومــة  فرجيــوة  لدائــرة  املدنيــة 
ت�ســدان  لدائــرة  الثانويــة  بالوحــدة 
حــدادة مــن اأجل اإخمــاد حريــق ب�ستان 
واأحرا�ــص داخــل غابــة مب�ستــة حمــام 
اأوالد عا�ســور باملــكان امل�سمــى الب�سبا�ص 
مت  حيــث  بربا�ــص،  العيا�ســي  ببلديــة 
ت�سجيــل احرتاق �سيــاج غابي به حوايل 

 3000 �سنوبر، وحوايل  �سجرة   1000
 500 زيتــون مثمــرة، وحــوايل  �سجــرة 
�سجــرة اإجا�ــص منتجــة وم�ساحة كبرية 
اأحرا�ص واأع�ساب ياب�سة، باالإ�سافة اإىل 
احــرتاق م�سخــة ماء واأنابيــب التقطري، 
فيمــا مت اإنقــاذ باقــي الغابــة وب�ساتــني 

جماورة.
كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية 

املدنيــة لدائــرة �سلغــوم العيــد الإخمــاد 
حريق غابة واأحرا�ص بجبل تيكويا بئر 
ها�ســم باملكان امل�سمــى ذراع الزاز ببلدية 
�سلغوم العيد، حيــث مت ت�سجيل اإحرتاق 
م�ساحــة معتــربة مــن اأ�سجــار ال�سنوبــر 
احللبــي، االأحرا�ص، والبلوط، ومت اإنقاذ 
م�ساحــة �سا�سعة من غابــة جبل تيكويا، 

ودامت العملية 04 �ساعات.

ت�سبــب حــادث ده�ــص �سيارة حتمــل ترقيم 
واليــة اأم البواقي، ل�سخ�ــص بالطريق ال�سيار 
�سرق غرب النقطــة الكيلمرتية 144 باجتاه 
ق�سنطينة ببلدية �سلغوم العيد، يف وفاة �ساب 
يبلــغ مــن العمــر 19 �سنــة، حيــث مت نقله من 

طــرف م�سالح احلمايــة املدنيــة اإىل م�سلحة 
حفظ اجلثث مب�ست�سفى �سلغوم العيد.

كمــا ت�سبــب ا�سطــدام بــني �سيارتــني االأوىل 
حتمل ترقيم والية ميلة والثانية حتمل ترقيم 
واليــة باتنة، بالطريق الوالئــي رقم 07 م�ستة 

ال�سعبــة بلديــة ودائرة بوحــامت، يف اإ�سابة 05 
اأ�سخا�ــص باإ�سابــات خمتلقــة تــرتاوح اأعمارهم 
بــني 39 و58 �سنة، حيث قدمــت لهم االإ�سعافات 
االأولية الالزمة بعني املكان ومت نقلهم اإىل املركز 

ال�سحي ببوحامت.

�سي الأورا�سي..
دزاير  اخلفيف...  يا  تراوغ  راك  من  مع 
وحدتنا  ــف...  ــي ك كيف  مــاي  ومـــروك 
خط احمر وانت تراك غري تزيد تتهور 
يالطيف... ما كفاتك اخليبات القدمية 
واملحاوالت العقيمة واللعب الظريف... 
خليك يف حالك الق�سية ما�سي ديالك وال 

لعبت عليك دوخات "الكيف"...

hamzalaribi005@gmail.com

احرتاق االأالف من اأ�شجار الزيتون واالإجا�س وال�شنوبر
وجب الكالم

اأن قطاع طرق  مما يروى يف الق�س�ص ال�سعبية 
الذين  رجالها  مــن  مــا  قرية  خلو  ا�ستغلوا  قــد 
قاموا  ثــم  قريبة  منطقة  يف  للعمل  خــرجــوا 
ما فيها  القرية وا�ستولوا على كل  اإىل  بالدخول 
امراأة واحدة  اإال  ن�سائها  وقاموا حتى باغت�ساب 
الفرار  من  ومتكنت  املقاومة  يف  ا�ستماتت  فقد 
اأ�ساب  الذي  االأمر  وهذا  ما،  مكان  يف  واالختباء 
تكون  اأن  يتحملن  فلم  باالإحراج،  الن�ساء  بقية 
اأجل  من  با�ستماتة  تقاوم  بطلة  امــراأة  بينهن 
�سرفها و�سرف القرية ورجالها، لذلك فقد �سارعن 
اإىل قتلها ليخفني عن رجال القرية حقيقة اأنها 
حتافظ  اأن  ا�ستطاعت  التي  الوحيدة  "البطلة 

على �سرفهم وعر�سهم".
ما حدث  نف�ص  العربي هو  الوطن  ما يحدث يف 
ن�ساءها،  الطرق  قطاع  اغت�سب  التي  القرية  يف 
مقاومة  من  تتمكن  مل  التي  العربية  فالبلدان 
"الكيان ال�سهيوين" واإغراءاته والتي مل تتمكن 
من تفادي اغت�ساب هذا الكيان لها وتفادي هتكه 
لعر�سها ال تتوان عن حماولة قتل "البلدان" التي 
مل تر�سخ ومل ت�ست�سلم ومل ت�سلم نف�سها "للكيان 
ال�سهيوين" على طبق من ذهب، وال �سك اأن النظام 
ال�سيا�سي يف املغرب و"حا�سية امللك" ملثال حي عن 
"الكيان  "عر�ص نف�سه" على  هذا، فاملخزن الذي 
ال�سهيوين" والذي ارمتى يف ح�سنه ورحب بهتك 
"قتل  عن  يتوان  "االإ�سبان" لن  قبل  من  �سيادته 
"حلكام  بالن�سبة  عقدة  باتت  التي  اجلزائر" 
املنطقة  يف  "ال�سرف"  اآثار  اآخر  ليخفي  املغرب" 
عامة،  العربي  الوطن  ويف  اخل�سو�ص  وجه  على 
ي�سعى  واملخزن  القتل  من  اأ�سد  والفتنة  ال  كيف 

بكل ما اأوتي من قوة الإثارة الفتنة يف اجلزائر.
يف فن احلرب، يعترب اجلندي الواقف بني اجلنود 
"الر�سا�ص"،  اأو  لل�سهام  عر�سة  اأكرث  املنبطحني 
ال�سخ�ص  باعتباره  للموت  �سخ�ص  اأقـــرب  اأي 
االأبرز يف ميدان املعركة، كذلك اجلزائر، فطاملا 
هدف  اأبرز  �ستكون  فاإنها  الواقفة  القلة  من  اأنها 
للخيانة  عر�سة  واأكرث  املعادية  الكيانات  ل�سهام 
"عمالء  من  وحتى  الكال�سيكي  العدو  من  والغدر 
ق�سية  كل  يف  خا�سوا  الذين  هــوؤالء  الداخل"، 
"مغني  حب�ص  خرب  بلغهم  عندما  حتى  ونــددوا 
املغرب  "ممثل  اإليه  ينددوا مبا دعا  مالهي" ومل 
لدى هيئة االأمم املتحدة"، رمبا الأن ما دعا اإليه 

القو�سطو". على  "اأعجبهم" و"جاهم 

�شرف جمهورية
 عند مملكة عقدة

حمزه لعريبي
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أدنى 14

أقصى 31
  أدنى 15
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أدنى 26
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حجز 3 كلغ من الكيف املعالج 
يف منزل مروج يف تاجنانت 

الطبية  الطواقم  و�شط  وفيات   3
مب�شت�شفى عني وملان يف ظرف اأ�شبوع 

قتيل و05 جرحى يف حادثي مرور 

اإيفا�شن  بتالة  مرور  حادث  يف  جرحى   05

حجز قرابة 8 كلغ من الكيف 
املعالج يف ظرف �شهر

القب�س على �شخ�س يف ق�شية 
اإجها�س امراأة حامل

وفاة �شاب اإثر ا�شطدام 
�شيارته بحاجز اأمني

م�شرع �شاب اثر انقالب 
دراجته

توقيف 7 اأ�شخا�س 
يف �شجار جماعي 

باأم البواقي

متكن عنا�سر االأمن بباتنة، خالل الفرتة املمتدة من 
اأ�سخا�ص،   08 توقيف  من   ،2021 جويلية   15 اإىل   10

من بينهم م�سبوقني ق�سائيا مع حجز 07 كلغ و797 
غرام خمدرات عبارة من الكيف املعالج، باالإ�سافة 
اإىل 840 قر�ص بريقابلني 300 ملغ، ليتم اتخاذ 

االجراءات القانونية �سد امل�ستبه بهم وتقدميهم امام 
اجلهات الق�سائية.

متكنت م�سالح اأمن والية خن�سلة، من اإحباط حماولة 
اإجها�ص وذلك بعد تلقيها ات�سال من اإحدى املوؤ�س�سات 

ال�سحية حول وجود حالة اجتماعية متمثلة يف فتاة يف 
حالة حرجة وهي حامل بعد عالقة غري �سرعية، حيث 

تناولت 3 اأقرا�ص من االأدوية اخلا�سة باالجها�ص، 
بعد اأن قام ال�سخ�ص املتورط يف توفريها لها للتخل�ص 

من اجلنني، حيث مت القب�ص عليه وحتويله للجهات 
الق�سائية.

اأ�سفر اأم�ص، حادث مرور على م�ستوى الطريق الوطني 
رقم 100 مبنطقة "الهن�سري تومغني" بعد ا�سطدام 

�سيارة بحاجز اأمني، اإىل وفاة �ساب يبلغ من العمر 32 
�سنة، وجرح اآخر يف �سن 21 �سنة بعد تعر�سه جلروح 

مبختلف اأنحاء ج�سمه، اأين مت نقله للعيادة متعددة 
اخلدمات مبدينة عني كر�سة.

تدخلت الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية يوم اأم�ص، 
بالطريق الوطني 20 يف �سطره الرابط بني بلديتي 

قاملة وبو�سقوف وبال�سبط عند مدخل بلدية بومهرة 
اأحمد، اثر وقوع حادث متثل يف انقالب دراجة نارية، 

مما اأدى اإىل وفاة �سائقها يف عني املكان وهو جمهول 
الهوية يبلغ حوايل 40 �سنة، حيث مت نقله اإىل م�سلحة 
حفظ اجلثث باملوؤ�س�سة العمومية االإ�ست�سفائية احلكيم 

عقبي. 

متكن عنا�سر ال�سرطة 
باالأمن احل�سري الثالث باأم 

البواقي، من توقيف 07 
اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم 

بني 22 و 67 �سنة، تورطوا 
يف ق�سية تكوين ع�سابة 

اأحياء وامل�ساركة فيها وامل�سا�ص 
باالأمن والنظام العمومي، 
وخلق جو غري اآمن داخل 

الو�سط احل�سري.
 ياأتي ذلك بعد وقوع �سجار 

على م�ستوى حي ال�سعادة 
مبدينة اأم البواقي بني 

جمموعة من االأ�سخا�ص، 
ا�ستعملت فيه خمتلف 

االأ�سلحة البي�ساء، حمدثني 
هلعا و�سط �سكان احلي، اأين 
مت توقيف �سبعة اأ�سخا�ص 
منهم من تعر�ص الإ�سابات 

خمتلفة جراء ال�سجار، فيما 
مت عر�سهم اأمام اجلهات 

الق�سائية مبحكمة اأم 
البواقي.

عبد الهادي. ب
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