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حجز 1136 وحدة من �مل�صروبات �لكحولية مبنزل مهجور يف تب�صة اإىل جانب مواد منتهية ال�شالحية
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كورونا ت�سرب باتنة بقوة منذ جوان املن�سرم

عزوف عن التربع بالدم يف خن�سلة واملر�سى ي�ستغيثون

تراجع مقلق يف خمزون 
بنك الدم بخن�شلة

يعاين املئات من املر�سى بوالية خن�سلة من م�سكل نق�ص يف كميات 
الدم ب�سبب الرتاجع الكبري الذي �سجلته بنوك الدم عرب اإقليم 
الوالية، يف ظل احلاجة الكبرية لهذه املادة احليوية �سواء على 

م�ستوى اال�ستعجاالت الطبية اأو مراكز الت�سفية وتزويد الدم التي 
�ص 05يق�سدها مر�سى الدم...

كورونا اأثرت �سلبا على عمليات التربع

بلغ عدد الوفيات جراء فريو�ص كورونا يف ولية باتنة �سهر جوان املن�سرم  90 وفاة، فيما ُت�سجل الولية يوميا هذه الأيام 
وفيات جديدة، خا�سة يف ظل الرتفاع الكبري واملقلق يف عدد الإ�سابات... 

اأم البواقي

خن�سلة

ت�سجيل اأزيد من 90 وفاة منذ جوان املن�سرم
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نوارة بوبري

�لقبائل جز�ئرية و�لفتنة 
مغربية

حملة عدائية جديدة تفوح منها ريح الفتنة 
ي�سنها املخزن �سد اجلزائر زادت من تقزمي مكانة 

هذا االأخري وك�سف احلجاب عن عورة احلكومة 
املغربية التي مافتئت جتد لنف�سها فر�سا للتدخل 

يف ال�سوؤون الداخلية اجلزائرية، ليكون اجتماع 
حركة عدم االنحياز فر�سة اأخرى لالنحياز 

اإىل هذا النوع من احلروب ال�سمنية وال�سكلية 
الوا�سحة التي مل يعد ي�سوبها الغبار اأو تخفيها 

التربيرات، ليمد يده امللوثة اإىل اأق�سى �سمال 
البالد حماوال توجيه االأنظار اإىل اأن منطقة 

القبائل مبتورة عن خارطة اجلزائر بحكم 
اال�ستعمار الذي تتعر�ص له وكان رد العباد قبل 

حكام البالد �سافيا كافيا متعافيا، ليثبت اأن البالد 
حلمة ال خلل بها.

فكل تلك الدعوات التي جاءت اإما يف كل 
ت�سريحات اأو مذكرات ال حمل لها من االإعراب 

الدبلوما�سي قد �سارت ت�سكل نارا مفتوحة موجهة 
من املغرب نحو اجلزائر �سئنا اآم اأبينا، ورغم 

تاأكيد ال�سعبني اأنهما ال ينحازان اإىل مثل هذه 
الفنت والت�سرفات يف عديد املنا�سبات فاإن الفتنة 

كائنة وموجودة وقد زادت حدة نربتها لدرجة 
اأنها �ستخلق نوعا من الت�سكيك يف كل ت�سرفات 

املغرب وحتركاتها التي �سارت غري مدرو�سة وغري 
م�سوؤولة وتوجهت يف جمملها اإىل �سب الزيت على 

نار العالقات الدولية امل�ستعلة منذ زمن وكاأن هوؤالء 
امل�سوؤولني ي�سرون على خلق حرب كلما اأتيحت 

الفر�سة مبادة من التاريخ.
حتى اأن هذا النوع من اللعب على النار �سار ي�سبه 

لعب االأطفال املتكرر املتوا�سل وامل�سر على خلق 
�سراع وقتال بني الكبار، لي�سور امل�سوؤولني يف اأب�سع 

�سورة وينزلهم مكانة الالاأهلية والالم�سوؤولية 
فريفع عنهم القلم بعد اأن تطاولوا على كل تفا�سيل 
االأمن واال�ستقرار وال�سلم، ولعل العالقات املغربية 

االإ�سرائيلية بعد التطبيع املعلن واملك�سوف قد كانت 
ال�سبب يف حدة النربة وتغريات يف النظرة لتطول 

تلك اليد "املغربة" اإىل اأعماق اأعماق البالد، 
وتتخذ من كل ق�سية عابرة اأو م�سكلة غابرة مادة 

د�سمة ل�سنع وخلق وت�سوير اأزمة ميكن ا�ستغاللها 
للتطاول على بلد املليون ون�سف مليون �سهيد يف 

خمتلف املنا�سبات ويف اقرب الفر�ص وهو نف�سه بلد 
االأكرث من 45 مليون "فحل" .
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املطلــع علــى االإح�ســائيات اليوميــة لالإ�ســابات بفريو�ص 
كورونا �سي�ســكك حتما يف مدى �سحة االأخبار التي تقول باأن 
والية باتنة من اأكرث الواليات املت�ســررة ومن اأكرث الواليات 
ت�ســجيال لالإ�ســابات خالل االأربع والع�ســرين �ســاعة، ف�سور 
وم�ســاهد االزدحام والتدافع اأمام عديد املوؤ�س�ســات خا�ســة 
املاليــة منهــا كمراكــز الربيــد والبنــوك توحــي واأن هنــاك 
احتمالني، فاإما اأن الو�سع عادي يف باتنة وال يحتاج للتهويل 
واإمــا فاملتدافعــون مــن اأجــل احل�ســول علــى املــال يعي�ســون 
ب�ســعار "ال�ســحة بحر عليها والدراهم ال"، فاأين الوعي واأين 
اإجــراءات الوقايــة مــن الفريو�ــص واأين من يفرت�ــص بهم اأن 

يقوموا بتنظيم الطوابري ومنع التجمعات الفو�سوية؟

بطاقة حمـــــــــر�ء

auresbook

قال: عبد العزيز رحابي 
)دبلوما�سي ووزير �سابق(

..."املغرب يدعو للفتنة يف اجلزائر".
ياب�سة  �أغ�سانا  يجد  �أال  نتمنى  ر�ج��ل...  يا  قلنا: 

ت�ساعده على �إ�سعالها.

ت�سدر ها�ستاغ "طرد �سفري املخزن" الرتند يف موقع تويرت بعد �ساعات قليلة من املذكرة التي وزعها ال�سفري الدائم للمغرب 
لدى االأمم املتحدة على اأع�ساء حركة عدم االنحياز، واأثارت دعوة الدبلوما�سي املغربي التي ت�سمنت م�ساندة �سريحة 
لتفكيك وحدة االأمة اجلزائرية ردود اأفعال غا�سبة من طرف اجلزائريني على مواقع التوا�سل االجتماعي، مما يوؤكد 

وحدة اجلزائريني وتالحمهم.
وتزعم هذا الها�ستاغ كتاب واعالميون ومفكرون و�سيا�سيون وغالبية ال�سعوب املناه�سة لالحتالل مركزين على اأن ال�سفري 

الذي حتدث عن االحتالل املزعوم للقبائل هو نف�سه الذي احت�سن رئي�ص الكيان ال�سهيوين قبل اأ�سابيع.

�سي�سارك فيلم الدراما االأمازيغي "اإبنك هو اإبنك" والذي يعني "اأراك ذا اأراك" يف الطبعة الثانية جلائزة رئي�ص اجلمهورية 
لهذا  خ�سي�سا  املعدة  الرقمية  املن�سة  عرب  باأعمالهم  للم�ساركني  امل�سابقة  باب  فيها  افتتحت  والتي  االمازيغية  واللغة  لالأدب 
احلدث، ويروي الفيلم  )86 دقيقة( دراما اجتماعية باللهجة الورقلية "تقرقرنت" طبيعة احلياة اليومية يف املجتمع الورقلي 
املوروث  اأن هذا االإنتاج املحلي يعد خطوة هامة الإبراز  املادية والالمادية، كما  الثقافية  للمعامل  جم�سدة يف م�ساهد متنوعة 
الثقايف والرتاثي ل�سكان ورقلة القدمية واإعادة اإحيائه من خالل تعريفه لالأجيال النا�سئة وحت�سي�سها باأهمية احلفاظ عليها؛ 
ويتوخى من خالل �سيناريو الفيلم اإي�سال عدة ر�سائل اجتماعية كاأهمية االأ�سرة والرتبية احل�سنة لالأبناء واإبراز اأي�سا نتائج 

االإهمال الذي ميار�سه بع�ص االأولياء والذي ينجر عنه العديد من ال�سلوكيات ال�سيئة كتعاطي املخدرات وال�سرقة.

االإجراءات  احرتام  وجوب  حيث  من  العيد،  ب�سالة  املتعلقة  االحتياطات  لها  بيان  يف  للفتوى  الوزارية  اللجنة  اأو�سحت 
الوقائية وااللتزام بها تفاديا لزيادة انت�سار فريو�ص كورونا، عرب التقيد ببع�ص االحتياطات املتعلقة ب�سالة العيد وكذا 
بذبح االأ�سحية، على غرار االإجراءات املرافقة ل�سالة اجلمعة ومنها احرتام وقت الدخول اإىل امل�ساجد وامل�سليات واخلروج 
منها وتخفيف �سالة العيد وخطبتيها، ناهيك عن احلر�ص على حتقيق مبداأ التباعد اجل�سدي وا�ستعمال االأقنعة الواقية 
وجتنب امل�سافحة وا�ستعمال ال�سجادات اخلا�سة، كما ذكرت اللجنة اأن االأ�سحية "من �سعائر االإ�سالم وهي �سنة موؤكدة يف 
حق القادر عليها وجتزئ عمن امتلكها ب�سدقة اأو هبة وت�سقط يف حق العاجز عن �سرائها وخ�سو�سا يف ظل هذه ال�سائقة 

التي اأثرت �سلبا على القدرة ال�سرائية".

عيد  يومي  اأن  اأعلن  الذي  االإداري  واالإ�سالح  العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية  بيان  عقب  املوظفني  غالبية  ت�ساءل 
االأ�سحى )الثالثاء واالأربعاء( عطلة مدفوعة االأجر ي�ستفيد منها كافة م�ستخدمي املوؤ�س�سات واالإدارات العمومية والهيئات 
والدواوين العمومية واخلا�سة، وهنا �سبت ت�ساوؤالتهم وان�سغاالتهم وكرثت مناق�ساتهم حول م�سري يوم اخلمي�ص الذي وقع 
بني اأربع عطل بني يومي العيد ويومي عطلة نهاية االأ�سبوع، فاإما الغاءه وهذا ما يخالف قوانني الوظيفة العمومية واما 
الغياب دون مربر، كما اأ�سار امل�سدر ذاته اأن العطلة ت�سمل كل م�ستخدمي املوؤ�س�سات العمومية واخلا�سة يف جميع القطاعات 
مهما كان قانونها االأ�سا�سي، باملقابل اأكد البيان على �سرورة اتخاذ التدابري الالزمة ل�سمان ا�ستمرارية اخلدمة يف امل�سالح 

التي تعمل بنظام التناوب.

الع�سوائية وم�ستودعات بيع االغنام يف كل مكان، االأمر الذي �ساهم يف تلوث  املا�سية  الوا�سع الأ�سواق  اإىل جانب االنت�سار 
معظم اأحياء املدينة بف�سالت املا�سية وبقايا التنب التي تنقلها الرياح اإىل كل مكان، حترك �سوق النقل احل�سري للما�سية 
الذباحني والتي  البحث عن  اأ�سحى هي  اأخرى تتو�سع وتتطور مع كل عيد  اأخذت ظاهرة  "الهاربني" ب�سكل مذهل، كما  بـ 
اأ�سبحت هاج�ص االأغلبية من املواطنني ف�ساحب احلظ واملعرفية فقط من ي�ستطيع احل�سول على ذباح يوم العيد مما جعل 

البحث عنهم يبداأ مبكرا وقبل اأيام حيث و�سل ثمن الذبح ملا يفوق الـ 3000 دينار جزائري.

هو عدد الهكتارات من االأرا�ســي ال�سحراوية التي مت و�سعها 
حتت ت�ســرف امل�ستثمرين يف جمال الفالحة، عرب ديوان تنمية 
الفالحة ال�سناعية يف االأرا�سي ال�سحراوية، ح�سب قرار وزاري 
م�ســرتك ن�ســر يف اجلريدة الر�ســمية رقم 54، وهــذا مع االأخذ 
بعــني االعتبار توفــر االأرا�ســي ذات القدرة املراد ا�ست�ســالحها 
وتوفــر املــورد املائــي اإىل جانــب ا�ســتبعاد مناطــق التداخل مع 
امل�ستعملني االآخرين، ح�سب القرار، اىل جانب حتديد املحيطات 

املوجهة للم�ساريع الكربى الزراعية والزراعية ال�سناعية.
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قبل اأيام لي�ست بالبعيدة كنا نتحدث عن االأزمات 
كبري  جدل  اإثارة  يف  �سببا  كانت  والتي  "املتتالية" واملتتابعة 

حول االأطراف التي تعمل على "افتعالها" وبكونها مدرو�سة 
وخمطط لها وفق برنامج انتقامي من طرف "ال�سرذمة" التي 

ما تزال ت�سعى وب�ستى الطرق من اأجل ا�ستعادة ما مت اإ�سقاطه 
من امتيازات غري ممنوحة وال �سرعية منذ خروج ال�سعب من 

اأجل رف�سه اال�ستمرار يف مهزلة "دولة الكادر" ورجاالتها 
الذين كانوا معاول "الإف�ساد" البالد وا�ستنزاف ثرواتها مع 

ك�سر ممنهج لكل بوادر التغيري وبراجمه..
وقد كان لهذه االأزمات دور كبري يف اإرباك احلكومة 

اجلزائرية اإىل درجة اأثارت الغ�سب الر�سمي والقلق ال�سعبي 
وخرجت بهم اإىل ال�سارع و�ستت جهودهم التي كان ُيفرت�ص 

اأن تن�سب يف اإر�ساء اأ�سا�سات "جزائر جديدة" بعيدا عن 
التكالب اخلارجي والتهديد الداخلي من عمالء �ساءهم اأن 

ت�ستعيد اجلزائر �سيادتها غري امل�سروطة واملطلقة..
 واملثري يف كل هذا اأن االأزمات كانت تتواىل بدقة ال 

متناهية يف اختيار اأ�سدها حاجة من طرف املواطنني كاأزمة 
كرامة  ومّرغت  اجلزائري  العام  الراأي  �سغلت  "ال�سميد" التي 

املواطنني يف مهمة "الظفر" بـ"�سكارة دقيق" وكذا اأزمة املياه 
التي عمت غالبية اأحياء الوطن والتي مل تكن تعاين يف 

جمملها من �سح يف توزيع املاء اأو تذبذب، عدا بع�ص النقاط 
املعروفة الأ�سباب تتعلق ب�سوء الت�سيري وخلل يف االإمداد، 

وقد كان الأزمة ال�سيولة النقدية وقعه واأثره االأكرب على 
م�سالح املواطنني واملوؤ�س�سات لتتجاوز وت�ستنفذ والأول مرة يف 
تاريخ البالد كل احللول والتعليمات والوعود التي "توعدت" 

ووعدت بحلها بحلول �سهر اأكتوبر وب�سكل نهائي..
ورغم التوقيفات واالإجراءات ال�سارمة التي تخللت 

ملفتعليها  غريب  �سمود  هناك  اأن  اإال  هذا  "م�سل�سل" االأزمات 
عمل على ا�ستمرارها اإىل اليوم خا�سة فيما تعلق باأزمة 

ال�سيولة النقدية حيث ما يزال املواطنون يعانون من اأجل 
حت�سيل رواتبهم اأو ا�ستالم حتويالتهم املالية بال�سهولة 

"ال�سابقة" لالأزمة والتي متيزت بها البنوك وم�سالح الربيد، 
وما تزال اأزمة توزيع املياه توؤرق املواطنني وتدفع بهم اإىل 

خلق ميزانية جديدة تتعلق مب�ستحقات ال�سهاريج التي توؤّمن 
حلوال باهظة تتفوق على قدرة املواطن الب�سيط و ت�سغط 

على "جيبه"..
وجتدر االإ�سارة و�سط كل هذه "اخلالوطة" )االأزماتية( 
التي دفعت "قبال" بخروج املواطنني لالحتجاج يف ال�سوارع 
وعلى من�سات التوا�سل االجتماعي ويف املنابر االإعالمية، 

واأ�سالت الكثري من احلرب والتعليقات والت�سريحات والقرارات 
والتعليمات، اإىل اأنه ورغم ا�ستمرارها دون حلول جذرية مت 
يف  موجودة  غري  وكاأنها  االأخرية  االأيام  يف  "جتاهلها" متاما 

االأ�سا�ص ومل تعد حتظى حتى باإ�سارة "تذكريية" ب�سرورة 
اأخذها باجلدية املطلوبة من طرف امل�سوؤولني وامل�سوؤولني 

املحليني.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ال�سورة ماأخوذة 
من حي 300 

م�سكن مبدينة 
ب�سكرة، وهي 
تو�سح قمة 
اال�ستخفاف 

بنظافة املحيط 
وهذا ب�سبب عدم 
توفري احلاويات، 
االأمر الذي جعل 

امل�سهد وكاأنه 
عبارة عن �سوق 

"للقمامة".



. .
نوارة بوبري

�لقبائل جز�ئرية و�لفتنة 
مغربية

حملة عدائية جديدة تفوح منها ريح الفتنة 
ي�سنها املخزن �سد اجلزائر زادت من تقزمي مكانة 

هذا االأخري وك�سف احلجاب عن عورة احلكومة 
املغربية التي مافتئت جتد لنف�سها فر�سا للتدخل 

يف ال�سوؤون الداخلية اجلزائرية، ليكون اجتماع 
حركة عدم االنحياز فر�سة اأخرى لالنحياز 

اإىل هذا النوع من احلروب ال�سمنية وال�سكلية 
الوا�سحة التي مل يعد ي�سوبها الغبار اأو تخفيها 

التربيرات، ليمد يده امللوثة اإىل اأق�سى �سمال 
البالد حماوال توجيه االأنظار اإىل اأن منطقة 

القبائل مبتورة عن خارطة اجلزائر بحكم 
اال�ستعمار الذي تتعر�ص له وكان رد العباد قبل 

حكام البالد �سافيا كافيا متعافيا، ليثبت اأن البالد 
حلمة ال خلل بها.

فكل تلك الدعوات التي جاءت اإما يف كل 
ت�سريحات اأو مذكرات ال حمل لها من االإعراب 

الدبلوما�سي قد �سارت ت�سكل نارا مفتوحة موجهة 
من املغرب نحو اجلزائر �سئنا اآم اأبينا، ورغم 

تاأكيد ال�سعبني اأنهما ال ينحازان اإىل مثل هذه 
الفنت والت�سرفات يف عديد املنا�سبات فاإن الفتنة 

كائنة وموجودة وقد زادت حدة نربتها لدرجة 
اأنها �ستخلق نوعا من الت�سكيك يف كل ت�سرفات 

املغرب وحتركاتها التي �سارت غري مدرو�سة وغري 
م�سوؤولة وتوجهت يف جمملها اإىل �سب الزيت على 

نار العالقات الدولية امل�ستعلة منذ زمن وكاأن هوؤالء 
امل�سوؤولني ي�سرون على خلق حرب كلما اأتيحت 

الفر�سة مبادة من التاريخ.
حتى اأن هذا النوع من اللعب على النار �سار ي�سبه 

لعب االأطفال املتكرر املتوا�سل وامل�سر على خلق 
�سراع وقتال بني الكبار، لي�سور امل�سوؤولني يف اأب�سع 

�سورة وينزلهم مكانة الالاأهلية والالم�سوؤولية 
فريفع عنهم القلم بعد اأن تطاولوا على كل تفا�سيل 
االأمن واال�ستقرار وال�سلم، ولعل العالقات املغربية 

االإ�سرائيلية بعد التطبيع املعلن واملك�سوف قد كانت 
ال�سبب يف حدة النربة وتغريات يف النظرة لتطول 

اإىل اأعماق اأعماق البالد،  املغربة تلك اليد 
وتتخذ من كل ق�سية عابرة اأو م�سكلة غابرة مادة 

د�سمة ل�سنع وخلق وت�سوير اأزمة ميكن ا�ستغاللها 
للتطاول على بلد املليون ون�سف مليون �سهيد يف 

خمتلف املنا�سبات ويف اقرب الفر�ص وهو نف�سه بلد 
. فحل االأكرث من  مليون 

/  جويلية   املوافق لـ  ذو احلجة  الأورا�س بلو�س+االثنني  يولياز 

املطلــع علــى االإح�ســائيات اليوميــة لالإ�ســابات بفريو�ص 
كورونا �سي�ســكك حتما يف مدى �سحة االأخبار التي تقول باأن 
والية باتنة من اأكرث الواليات املت�ســررة ومن اأكرث الواليات 
ت�ســجيال لالإ�ســابات خالل االأربع والع�ســرين �ســاعة، ف�سور 
وم�ســاهد االزدحام والتدافع اأمام عديد املوؤ�س�ســات خا�ســة 
املاليــة منهــا كمراكــز الربيــد والبنــوك توحــي واأن هنــاك 
احتمالني، فاإما اأن الو�سع عادي يف باتنة وال يحتاج للتهويل 
واإمــا فاملتدافعــون مــن اأجــل احل�ســول علــى املــال يعي�ســون 
، فاأين الوعي واأين  ال�ســحة بحر عليها والدراهم ال ب�ســعار 
اإجــراءات الوقايــة مــن الفريو�ــص واأين من يفرت�ــص بهم اأن 

يقوموا بتنظيم الطوابري ومنع التجمعات الفو�سوية؟

بطاقة حمـــــــــر�ء

قال: عبد العزيز رحابي 
)دبلوما�سي ووزير �سابق(

. املغرب يدعو للفتنة يف اجلزائر ...
ياب�سة  �أغ�سانا  يجد  �أال  نتمنى  ر�ج��ل...  يا  قلنا: 

ت�ساعده على �إ�سعالها.

الرتند يف موقع تويرت بعد �ساعات قليلة من املذكرة التي وزعها ال�سفري الدائم للمغرب  طرد �سفري املخزن ت�سدر ها�ستاغ 
لدى االأمم املتحدة على اأع�ساء حركة عدم االنحياز، واأثارت دعوة الدبلوما�سي املغربي التي ت�سمنت م�ساندة �سريحة 
لتفكيك وحدة االأمة اجلزائرية ردود اأفعال غا�سبة من طرف اجلزائريني على مواقع التوا�سل االجتماعي، مما يوؤكد 

وحدة اجلزائريني وتالحمهم.
وتزعم هذا الها�ستاغ كتاب واعالميون ومفكرون و�سيا�سيون وغالبية ال�سعوب املناه�سة لالحتالل مركزين على اأن ال�سفري 

الذي حتدث عن االحتالل املزعوم للقبائل هو نف�سه الذي احت�سن رئي�ص الكيان ال�سهيوين قبل اأ�سابيع.

يف الطبعة الثانية جلائزة رئي�ص اجلمهورية  اأراك ذا اأراك والذي يعني  اإبنك هو اإبنك �سي�سارك فيلم الدراما االأمازيغي 
لهذا  خ�سي�سا  املعدة  الرقمية  املن�سة  عرب  باأعمالهم  للم�ساركني  امل�سابقة  باب  فيها  افتتحت  والتي  االمازيغية  واللغة  لالأدب 
طبيعة احلياة اليومية يف املجتمع الورقلي  تقرقرنت احلدث، ويروي الفيلم  ) دقيقة( دراما اجتماعية باللهجة الورقلية 
املوروث  اأن هذا االإنتاج املحلي يعد خطوة هامة الإبراز  املادية والالمادية، كما  الثقافية  للمعامل  جم�سدة يف م�ساهد متنوعة 
الثقايف والرتاثي ل�سكان ورقلة القدمية واإعادة اإحيائه من خالل تعريفه لالأجيال النا�سئة وحت�سي�سها باأهمية احلفاظ عليها؛ 
ويتوخى من خالل �سيناريو الفيلم اإي�سال عدة ر�سائل اجتماعية كاأهمية االأ�سرة والرتبية احل�سنة لالأبناء واإبراز اأي�سا نتائج 

االإهمال الذي ميار�سه بع�ص االأولياء والذي ينجر عنه العديد من ال�سلوكيات ال�سيئة كتعاطي املخدرات وال�سرقة.

االإجراءات  احرتام  وجوب  حيث  من  العيد،  ب�سالة  املتعلقة  االحتياطات  لها  بيان  يف  للفتوى  الوزارية  اللجنة  اأو�سحت 
الوقائية وااللتزام بها تفاديا لزيادة انت�سار فريو�ص كورونا، عرب التقيد ببع�ص االحتياطات املتعلقة ب�سالة العيد وكذا 
بذبح االأ�سحية، على غرار االإجراءات املرافقة ل�سالة اجلمعة ومنها احرتام وقت الدخول اإىل امل�ساجد وامل�سليات واخلروج 
منها وتخفيف �سالة العيد وخطبتيها، ناهيك عن احلر�ص على حتقيق مبداأ التباعد اجل�سدي وا�ستعمال االأقنعة الواقية 
من �سعائر االإ�سالم وهي �سنة موؤكدة يف  وجتنب امل�سافحة وا�ستعمال ال�سجادات اخلا�سة، كما ذكرت اللجنة اأن االأ�سحية 
حق القادر عليها وجتزئ عمن امتلكها ب�سدقة اأو هبة وت�سقط يف حق العاجز عن �سرائها وخ�سو�سا يف ظل هذه ال�سائقة 

. التي اأثرت �سلبا على القدرة ال�سرائية

عيد  يومي  اأن  اأعلن  الذي  االإداري  واالإ�سالح  العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية  بيان  عقب  املوظفني  غالبية  ت�ساءل 
االأ�سحى )الثالثاء واالأربعاء( عطلة مدفوعة االأجر ي�ستفيد منها كافة م�ستخدمي املوؤ�س�سات واالإدارات العمومية والهيئات 
والدواوين العمومية واخلا�سة، وهنا �سبت ت�ساوؤالتهم وان�سغاالتهم وكرثت مناق�ساتهم حول م�سري يوم اخلمي�ص الذي وقع 
بني اأربع عطل بني يومي العيد ويومي عطلة نهاية االأ�سبوع، فاإما الغاءه وهذا ما يخالف قوانني الوظيفة العمومية واما 
الغياب دون مربر، كما اأ�سار امل�سدر ذاته اأن العطلة ت�سمل كل م�ستخدمي املوؤ�س�سات العمومية واخلا�سة يف جميع القطاعات 
مهما كان قانونها االأ�سا�سي، باملقابل اأكد البيان على �سرورة اتخاذ التدابري الالزمة ل�سمان ا�ستمرارية اخلدمة يف امل�سالح 

التي تعمل بنظام التناوب.

الع�سوائية وم�ستودعات بيع االغنام يف كل مكان، االأمر الذي �ساهم يف تلوث  املا�سية  الوا�سع الأ�سواق  اإىل جانب االنت�سار 
معظم اأحياء املدينة بف�سالت املا�سية وبقايا التنب التي تنقلها الرياح اإىل كل مكان، حترك �سوق النقل احل�سري للما�سية 
الذباحني والتي  البحث عن  اأ�سحى هي  اأخرى تتو�سع وتتطور مع كل عيد  اأخذت ظاهرة  ب�سكل مذهل، كما  الهاربني بـ 
اأ�سبحت هاج�ص االأغلبية من املواطنني ف�ساحب احلظ واملعرفية فقط من ي�ستطيع احل�سول على ذباح يوم العيد مما جعل 

البحث عنهم يبداأ مبكرا وقبل اأيام حيث و�سل ثمن الذبح ملا يفوق الـ  دينار جزائري.

هو عدد الهكتارات من االأرا�ســي ال�سحراوية التي مت و�سعها 
حتت ت�ســرف امل�ستثمرين يف جمال الفالحة، عرب ديوان تنمية 
الفالحة ال�سناعية يف االأرا�سي ال�سحراوية، ح�سب قرار وزاري 
، وهــذا مع االأخذ  م�ســرتك ن�ســر يف اجلريدة الر�ســمية رقم 
بعــني االعتبار توفــر االأرا�ســي ذات القدرة املراد ا�ست�ســالحها 
وتوفــر املــورد املائــي اإىل جانــب ا�ســتبعاد مناطــق التداخل مع 
امل�ستعملني االآخرين، ح�سب القرار، اىل جانب حتديد املحيطات 

املوجهة للم�ساريع الكربى الزراعية والزراعية ال�سناعية.

�لف  

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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

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

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

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

قبل اأيام لي�ست بالبعيدة كنا نتحدث عن االأزمات 
كبري  جدل  اإثارة  يف  �سببا  كانت  والتي  واملتتابعة  املتتالية

وبكونها مدرو�سة  افتعالها حول االأطراف التي تعمل على 
التي  ال�سرذمة وخمطط لها وفق برنامج انتقامي من طرف 

ما تزال ت�سعى وب�ستى الطرق من اأجل ا�ستعادة ما مت اإ�سقاطه 
من امتيازات غري ممنوحة وال �سرعية منذ خروج ال�سعب من 

ورجاالتها  دولة الكادر اأجل رف�سه اال�ستمرار يف مهزلة 
البالد وا�ستنزاف ثرواتها مع  الإف�ساد الذين كانوا معاول 

ك�سر ممنهج لكل بوادر التغيري وبراجمه..
وقد كان لهذه االأزمات دور كبري يف اإرباك احلكومة 

اجلزائرية اإىل درجة اأثارت الغ�سب الر�سمي والقلق ال�سعبي 
وخرجت بهم اإىل ال�سارع و�ستت جهودهم التي كان ُيفرت�ص 

بعيدا عن  جزائر جديدة اأن تن�سب يف اإر�ساء اأ�سا�سات 
التكالب اخلارجي والتهديد الداخلي من عمالء �ساءهم اأن 

ت�ستعيد اجلزائر �سيادتها غري امل�سروطة واملطلقة..
 واملثري يف كل هذا اأن االأزمات كانت تتواىل بدقة ال 

متناهية يف اختيار اأ�سدها حاجة من طرف املواطنني كاأزمة 
كرامة  ومّرغت  اجلزائري  العام  الراأي  �سغلت  التي  ال�سميد

وكذا اأزمة املياه  �سكارة دقيق بـ الظفر املواطنني يف مهمة 
التي عمت غالبية اأحياء الوطن والتي مل تكن تعاين يف 

جمملها من �سح يف توزيع املاء اأو تذبذب، عدا بع�ص النقاط 
املعروفة الأ�سباب تتعلق ب�سوء الت�سيري وخلل يف االإمداد، 

وقد كان الأزمة ال�سيولة النقدية وقعه واأثره االأكرب على 
م�سالح املواطنني واملوؤ�س�سات لتتجاوز وت�ستنفذ والأول مرة يف 

توعدت تاريخ البالد كل احللول والتعليمات والوعود التي 
ووعدت بحلها بحلول �سهر اأكتوبر وب�سكل نهائي..

ورغم التوقيفات واالإجراءات ال�سارمة التي تخللت 
ملفتعليها  غريب  �سمود  هناك  اأن  اإال  هذا  االأزمات  م�سل�سل

عمل على ا�ستمرارها اإىل اليوم خا�سة فيما تعلق باأزمة 
ال�سيولة النقدية حيث ما يزال املواطنون يعانون من اأجل 

حت�سيل رواتبهم اأو ا�ستالم حتويالتهم املالية بال�سهولة 
لالأزمة والتي متيزت بها البنوك وم�سالح الربيد،  ال�سابقة

وما تزال اأزمة توزيع املياه توؤرق املواطنني وتدفع بهم اإىل 
خلق ميزانية جديدة تتعلق مب�ستحقات ال�سهاريج التي توؤّمن 

حلوال باهظة تتفوق على قدرة املواطن الب�سيط و ت�سغط 
.. جيبه على 

)االأزماتية(  اخلالوطة وجتدر االإ�سارة و�سط كل هذه 
بخروج املواطنني لالحتجاج يف ال�سوارع  قبال التي دفعت 
وعلى من�سات التوا�سل االجتماعي ويف املنابر االإعالمية، 

واأ�سالت الكثري من احلرب والتعليقات والت�سريحات والقرارات 
والتعليمات، اإىل اأنه ورغم ا�ستمرارها دون حلول جذرية مت 
يف  موجودة  غري  وكاأنها  االأخرية  االأيام  يف  متاما  جتاهلها

ب�سرورة  تذكريية االأ�سا�ص ومل تعد حتظى حتى باإ�سارة 
اأخذها باجلدية املطلوبة من طرف امل�سوؤولني وامل�سوؤولني 

املحليني.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ال�سورة ماأخوذة 
من حي  

م�سكن مبدينة 
ب�سكرة، وهي 
تو�سح قمة 
اال�ستخفاف 

بنظافة املحيط 
وهذا ب�سبب عدم 
توفري احلاويات، 
االأمر الذي جعل 

امل�سهد وكاأنه 
عبارة عن �سوق 

. للقمامة

رد املجل�ص ال�سعبي الوطني، على الوثيقة املغربية 
التي وزعت يف حمفل حركة عدم النحياز، واعترب 
ودولية  اإقليمية  اأط���راف  ان��زع��اج  ''تعك�ص  اأن��ه��ا 
ال��دول��ة  حققته  ال���ذي  ال���س��ت��ق��رار  م�ستوى  م��ن 

اجلزائرية''.
اإليه  جل��اأت  ما  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  واعترب 
مع  �سارخا  ''تناق�سا  ي�سكل  املغربية،  الدبلوما�سية 
الذريع  ''ف�سله  عن  ويعرب  الدبلوما�سية''،  الأعراف 
اخلا�سة  التاريخية  احلقائق  طم�ص  حماولته  يف 
بحق ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير م�سريه''. واأ�ساف 
واإث��ارة  امل��وؤام��رات  ''حياكة  اأن  له  بيان  يف  املجل�ص 
لزعزعة  املخزن  ''ن��ظ��ام  عليها  داأب  التي  ال��ف��ن'' 
امل��ن��ط��ق��ة'' وت��روي��ج��ه لدع���اءات  ا���س��ت��ق��رار دول 
مت�سكا  اإل  اجل��زائ��ري  ال�سعب  يزيد  ''ل��ن  مغر�سة 

بوحدته ومقومات هويته الأ�سيلة''.
م�ساألة  ب���اأن  ال��وط��ن��ي  ال�سعبي  املجل�ص  وي��ذك��ر 
ت�سفية  كق�سية  ''م�سجلة  الغربية  ال�سحراء 

املتحدة وقد  للأمم  الرابعة  اللجنة  لدى  ا�ستعمار'' 
املينور�سو  بعثة   1991 لأفريل   690 القرار  اأ�س�ص 
لتنظيم ا�ستفتاء تقرير امل�سري، كما تعد اجلمهورية 
موؤ�س�سا  ع�سوا  الدميقراطية  ال�سحراوية  العربية 
وفاعل يف الحتاد الإفريقي ب�سكل عزز من �سرعية 

ن�سال ال�سحراويني ''واأدخل نظام املخزن يف دوامات 
من الأزمات والإخفاقات الدبلوما�سية'' جعلته يلجاأ 
الكيان  مع  والتطبيع  ''اخلدامة ال�سرتاتيجية  اإىل 
ال�سهيوين وال�ستمرار يف حماولت �سرب ا�ستق�رار 

دول املنطقة''.

اإ�سابة   1099 الأحد،  اأم�ص  يوم  اجلزائر،  �سجلت 
و  )كوفيد-19(  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة 
فيما  الأخرية،  �ساعة  ال�24  خلل  وفاة  حالة   16
عنه  ك�سفت  ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا   612 متاثل 
وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سلح امل�ست�سفيات يف بيان 

لها.
وبذلك، يقدر اإجمايل احلالت املوؤكدة ب� 153.309 
حالة، بينما بلغ عدد امل�سابني الذين متاثلوا لل�سفاء 
الإجمايل  العدد  و�سل  فيما  �سخ�ص،   105.604
امل�سدر،  نف�ص  وح�سب  حالة.   3.938 اإىل  للوفيات 

فاإنه يتواجد حاليا 45 مري�سا يف العناية املركزة.

وح�سب اإح�سائيات وزارة ال�سحة، �سجلت اجلزائر 
 190 ب�  اجلديدة  احلالت  من  عدد  اأكرب  العا�سمة 
حالة موؤكدة، متبوعة بولية باتنة ب� 105 حالت، 
جديدة  اإ�سابة   94 �سجلت  التي  وه��ران  ولي��ة  ثم 

بفريو�ص كورونا
طرف  م��ن  ت�ستدعي  ل��ل��وب��اء  احل��ال��ي��ة  الو�سعية 
النظافة  قواعد  اح��رتام  اليقظة،  املواطنني:  كل 
وامل�����س��اف��ة اجل�����س��دي��ة، الم��ت��ث��ال ل��ق��واع��د احلجر 
على  املحافظة  للقناع،  الإلزامي  الرت��داء  ال�سحي، 
لديهم  الذين  اأولئك  خا�سة  ال�سن  يف  الكبار  �سحة 

مر�ص مزمن.

ك�سف رئي�ص اجلمعية الوطنية لعلم املناعة، 
من  باملائة   30 ق��راب��ة  اأن  جنوحات،  كمال 
املتواجدين يف امل�ست�سفيات للعلج من فريو�ص 

كورونا من فئة ال�سباب.
وحذر املتحدث يوم اأم�ص الأحد، يف ت�سريحات 
والتي  ''دلتا''  الهندية  ال�ُسللة  من  اإعلمية 
الفريو�ص  و�سرا�سة من  اأكرث خطورة  اإنها  قال 
باتت  اأنها  حتى  ال�سللت،  وبقية  الأ�سلي 
تزحف على الأطفال ب�سكل اأكرب والعدوي يف 
ظل املتحور الهندي والربيطاين تتم يف دقائق 

معدودات ومت�ص عدة اأ�سخا�ص.
''اأ�سبحنا  املركزية:  املخابر  رئي�ص  واأ�ساف 
كل  يف  الأطفال  لدى  متكّررة  اإ�سابات  ن�سّجل 
الأعمار ولدى ال�سباب اأي�سا، لذا نقول كورونا 

مل يعد يفرق بني ال�سغري والكبري فاحذروا''.
كما تطرق اإىل حت�سيل املناعة الربملانية يف 
قائل:  الهندية،  ''دالتا''  �سللة  انت�سار  ظل 
''ل ميكن ُبلوغها اإل بتحقيق ن�سبة 85 باملائة، 

عك�ص الفريو�ص الأ�سلي اأين كانت ترتاوح بني 
60-70 باملائة، لذا فاإن التلقيح الوا�سع يبقى 
اأف�سل و�سيلة للوقاية من تاأثريات الوباء''، يف 
حني اعترب اأن املناعة اجلماعية ميكن بلوغها 

عن طريق التلقيح.
ن�سبة  اأن  املتحدث  اأ���س��ار  ال�سدد،  ذات  ويف   
اأ�سيبوا  من  فقط  اجلزائريني  من  باملئة   5
اأ�سخا�ص  بينهم  م��رة،  م��ن  اأك��رث  بالفريو�ص 
اأ�سيبوا 3 مرات. مو�سحا: اأن اإاجلرعة الأوىل 
باملائة   30 بن�سبة  تقي  لكورونا  امل�ساد  من 
الفريو�ص  من  معا  اجلرعتان  تقي  فيما  فقط، 
بن�سبة 90 باملائة تقريبا، كما ُتنب املُ�ساب 

التعقيدات اخلطرية.
املناعة  لعلم  الوطنية  وثمن رئي�ص اجلمعية 
موؤخرا،  التلقيح  حملة  على  املواطنني  اإقبال 
يف  اأخ���رى  فئات  اإدراج  ي�ستبعد  مل  ح��ني  يف 
قوائم التلقيح م�ستقبل على غرار دول غربية 

خ�سو�سا الأطفال واحلوامل.

وقع رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
اإج��راءات  يت�سمنان  رئا�سييني  مر�سومني 
املر�سوم  ويتعلق  حمبو�سني.  لفائدة  عفو 
املحبو�سني  الأ�سخا�ص  عن  بالعفو  الأول 
نهائيا  عليهم  املحكوم  املحبو�سني  وغ��ري 
والذين ت�ساوي عقوبتهم اأو باقي عقوبتهم 

عنها. يقل  ما  اأو  �سهرا   12
الأ�سخا�ص  لفائدة  الثاين  املر�سوم  اأم��ا 
املحبو�سني املحكوم عليهم نهائيا والناجحني 
يف التعليم والتكوين املهني و�سهادة التعليم 
املتو�سط والبكالوريا والتخرج من اجلامعة 
باقي  ك��ان  اإذا  املهني  التكوين  و���س��ه��ادة 
عقوبتهم ي�ساوي 24 �سهرا اأو ما يقل عنها. 
�سخ�سا   11896 العفو  هذا  من  وي�ستفيد 
انتظار  يف  للرتفاع  مر�سحا  العدد  ويبقى 

اإعلن نتائج �سهادة البكالوريا.

تلقى رئي�س اجلمهورية ال�شيد عبد املجيد تبون، اأم�س الأحد، مكاملة هاتفية من رئي�س اجلمهورية التون�شية ال�شقيقة قي�س �شعيد، �شكره فيها 
عن وقوف اجلزائر اإىل جانب تون�س يف مواجهتها لوباء كوفيد-19 وقدم له ولل�شعب اجلزائري تهانيه ع�شية عيد الأ�شحى املبارك، ح�شب ما 

اأفاد به بيان لرئا�شة  اجلمهورية.

وح���������س����م ب���ي���ان 
الذي  الأم��ة  جمل�ص 
اختتام  ف��ي��ه  اأع��ل��ن 
الربملانية  ال�����دورة 
 26 ال���ع���ادي���ة ي����وم 
التكهنات  جويلية 
ال��ت��ي حت��دث��ت على 
اإم���ك���ان���ي���ة مت��دي��د 
ال��������دورة لإف�������س���اح 
املجال اأمام احلكومة 
اجلديدة التي عينت 
ج��وي��ل��ي��ة   7 ي������وم 

الغرفة  اأمام  عملها  خمطط  لعر�ص  املا�سي 
الت�سريعية.

الوزير   106 م��ادت��ه  يف  الد�ستور  وي��ل��زم 
اإىل  احلكومة  عمل  خمطط  بعر�ص  الأول  
عليه  للموافقة  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص 
بهذا  عامة  مناق�سة  يجري  ب��دوره  وال��ذي 

الغر�ص.
اأنه  وتفيد الفقرة الثانية من املادة ذاتها، 
عمل  خمطط  يكيف  اأن  الأول  للوزير  ميكن 
احلكومة على �سوء مناق�سة املجل�ص ال�سعبي 

الوطني بالت�ساور مع رئي�ص اجلمهورية.
كما يقدم الوزير الأول عر�سا حول خمطط 
وافق  مثلما  الأم��ة  ملجل�ص  احلكومة  عمل 
عليها املجل�ص ال�سعبي الوطني، وميكن ملجل�ص 
الأمة اأن ي�سدر لئحة يف هذا الإطار- ح�سب 

الد�ستور-.
فاإن  وح�سابيا، 
يوما   45 اآج��ال 
قبل  �ستنق�سي 
ب��داي��ة ال���دورة 
الربملانية يوم 2 
املقبل،  �سبتمرب 
يجعل  م���ا  وه���و 
اجلهاز التنفيذي 
م�����ت�����اأخ�����را يف 
خمطط  ع��ر���ص 
احلكومة،  عمل 
الوبائية  ال��ظ��روف  اإىل  ال�ستناد  وميكن 

لتربير التاأخر.
وتدر الإ�سارة اأن رئي�ص اجلمهورية، عبد 
الرحمان  عبد  بن  اأمي��ن  عني  تبون،  املجيد 
واأعلنت  املا�سي،  جوان   30 يوم  اأول  وزي��را 
والتي  جويلية   7 ي��وم  احلكومة  ت�سكيلة 
�سيا�سية  اأح����زاب   4 م��ن  وزراء  ت�سمنت 
رئي�ص  قادها  التي  امل�ساورات  �سل�سلة  بعد 

اجلمهورية قبل ت�سمية الوزير الأول.
اأن يحظى خمطط عمل احلكومة  وينتظر 
يف  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ن��واب  بتاأييد 
كتلة  م�سكلة من  رئا�سية  اأغلبية  ظل وجود 
جبهة التحرير الوطني، امل�ستقلون، التجمع 
امل�ستقبل  جبهة  ال��دمي��ق��راط��ي،  ال��وط��ن��ي 

وحركة البناء الوطني.
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خمطط عمل احلكومة

 موؤجل اإىل �شهر �شبتمرب

الأفافا�ش يدين املذكرة
 ال�شتفزازية للمغرب

 املتحور الهندي يزحف نحو الأطفال 
ب�شكل اأكرب

اجلزائر ت�شتدعي �شفريها
 بالرباط للت�شاور

الدرك الوطني ي�شّطر خمططا اأمنيا خا�شا 
بعيد الأ�شحى املبارك

نظام  القوى ال�سرتاكية حماولة  اأدانت جبهة 
اأن  م��وؤك��دا  الوطنية،  ال��وح��دة  ���س��رب  امل��خ��زن 
''ا�ستقلل و وحدة اأر�ص اجلزائر املقد�سة خطا 
اأحمرا ل ميكن لأي كان تاوزه حتت اأي ذريعة 

كانت''.
باأ�سد  ال�سرتاكية  القوى  جبهة  ح��زب  يدين 
املغرب لدى الأمم  العبارات قيام ممثلية مملكة 
على  مقيتة  ا�ستفزازية  مذكرة  بتوزيع  املتحدة 
بهتان  حمتواها  النحياز،  عدم  حركة  اأع�ساء 
وافرتاء يف حماولة يائ�سة ل�سرب وحدة وطننا 
الأبي.  املوحد  �سعبنا  بني  النعرات  وزرع  الغايل 
يكنه  مل��ا  يرقى  ل  ال��ذي  امل�سني  الت�سرف  ه��ذا 
حمبة  اأخ��وة،  من  واملغربي  اجلزائري  ال�سعبني 

متهور  و�سلوك  خطري  انحراف  يعترب  و�سداقة 
اأبجديات  عن  البعد  كل  وبعيد  حم�سوب  غري 

العمل الديبلوما�سي الر�سني بني بلدين جارين.
اإ�ستقلل  باأن  توؤكد  الإ�سرتاكية  القوى  جبهة 
املنتزعة  املقد�سة  اجل��زائ��ر  اأر����ص  وح���دة  و 
خطا  ال�سهداء  من  وبقوافل  ج�سام  بت�سحيات 
اأحمرا ل ميكن لأي كان تاوزه حتت اأي ذريعة 

كانت.
الق�سرية  ال��ذاك��رة  اأ�سحاب  الأفافا�ص  يذكر 
اأر���ص  من  يتجزاأ  ل  ج��زء  القبائل  منطقة  اأن 
مهدا  كانت  الوطن  مناطق  بكل  واإ�سوة  اجلزائر 
ومن  ال��درب  هذا  على  ت��زال  ول  والثوار  للثورة 

امل�ستحيل اأن تغرد خارج ال�سرب الوطني.

اأعلنت وزارة ال�سوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج عن ا�ستدعاء �سفري اجلزائر بالرباط 
للت�ساور. وذكر بيان للوزارة اأنه ''ل ي�ستبعد اتخاذ اإجراءات اأخرى، ح�سب التطور الذي ت�سهده هذه 

الق�سية''.
واأرجع بيان وزارة ال�سوؤون اخلارجية اخلطوة اإىل غياب اأي �سدى ايجابي من قبل اجلانب املغربي 
بعد اإ�سارة البيان ال�سادر عن وزارة ال�سوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، يوم 17 جويلية 
اإىل �سرورة تو�سيح اململكة املغربية ملوقفها النهائي من الو�سع بالغ اخلطورة الناجم عن الت�سريحات 

املرفو�سة ل�سفريها بنيويورك.

اأمنيا  خمططا  الوطني  ال��درك  قيادة  �سطرت 
خمتلف  لتاأمني  املبارك،  الأ�سحى  بعيد  خا�سا 

املناطق والف�ساءات و�سبكة الطرقات.
واأو���س��ح��ت ق��ي��ادة ال���درك ال��وط��ن��ي يف بيان 
الأمنية  الإج��راءات  جميع  اتخاذ  مت  اأنه  لها، 
اأجل  م��ن  ال��وح��دات،  جميع  بت�سخري  ال��لزم��ة 
�سمان مراقبة فعالة للإقليم وت�سيد التواجد 

الدائم وامل�ستمر يف امليدان.
اجل��واري  العمل  على  املخطط  ه��ذا  ويعتمد 
املناطق  يف  خا�سة  العمومية،  اخلدمة  وتثمني 
املعزولة مع �سمان التدخل ال�سريع والفعال عند 

ال�سرورة، حيث تهدف هذه الإجراءات الأمنية 
ال�سكينة  النظام،  على  احلفاظ  اإىل  بالأ�سا�ص 
وال�سحة العموميني وال�سلمة املرورية وحماية 
مع  واخلا�سة  العمومية  واملمتلكات  الأ�سخا�ص 

املحافظة على البيئة واملحيط.
الثابتة  الت�سكيلت  وتدعيم  تكييف  مت  كما 
واملتنقلة للدرك الوطني، بغية �سمان املراقبة 
خلل  من  ل�سيما  ونهارا  ليل  للإقليم  العامة 
وو�سع  واملحمولة  املرتجلة  الدوريات  تكثيف 
بالت�سكيلت  تدعيمها  م��ع  م��راق��ب��ة  ن��ق��اط 

اجلوية.

الرئي�ش تبون يتحادث هاتفيا مع نظريه التون�شي 

املخزن يخدم ا�شرتاتيجية ال�شهاينة

وفيات   16 و  �شفاء  حالة   612 جديدة،  اإ�شابة   1099

عفو رئا�شي 
ي�شمل قرابة 

�شخ�شا األف   12

اجلمهورية  رئي�ص  "تلقى  ال��ب��ي��ان:  يف  وج���اء 
هاتفية  مكاملة  اليوم  تبون  املجيد  عبد  ال�سيد 
ال�سقيقة  التون�سية  اجلمهورية  رئي�ص  اأخيه  من 
عن  التون�سي  ال�سعب  وبا�سم  با�سمه  فيها  �سكره 
ال�سقيقة  جانب  اإىل  اجلزائر  ووق��وف  ت�سامنه 
مقدما  كوفيد-19،  لوباء   مواجهتها  يف  تون�ص 
تهانيه لل�سيد الرئي�ص ولل�سعب اجلزائري ع�سية 
دوام  وللجزائر  له  متمنيا  املبارك  الأ�سحى  عيد 

العافية والزدهار".
الرئي�ص  اأخ��اه  الرئي�ص  ال�سيد  "هناأ  وب���دوره 
العافية  التون�سي  ولل�سعب  له  متمنيا  التون�سي 
ال�سعبني  ع��ن  وال��وب��اء  ال��ب��لء  اهلل  ي��رف��ع  واأن 

ال�سقيقني".

... ويتلقى مكاملة هاتفية من الرئي�س
 الأ�شبق ليامني زروال

تلقى رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون مكاملة 

هاتفية من الرئي�ص الأ�سبق ليامني زروال.
رئي�ص  اأن  اجل��م��ه��وري��ة،  رئا�سة  ب��ي��ان  واأو���س��ح 
خلل  ت��ب��ادل  الأ���س��ب��ق  والرئي�ص  اجلمهورية 

حيث  الأ�سحى،  عيد  مبنا�سبة  التهاين  املكاملة 
متنى الرئي�ص الأ�سبق ليامني زروال للرئي�ص تبون 

ولل�سعب اجلزائري دوام الهناء وال�ستقرار.

�شهر  الربملان يف  نواب  اأمام  لعر�س خمطط عملها  الرحمان،  عبد  بن  اأمين  الأول،  الوزير  تتجه حكومة 
�شبتمرب املقبل.

ق. و
ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و ق. و

ق. و

منظمة ال�صحة العاملية:



ال�سكان يعتمدون على ال�سهاريج منذ �سنوات

�سميحة. ع
رائد. ب

حفيظة. ب

اإرتوازي،  بئر  باإجناز  طالبوا  امل�ستكون 
كثافة  مــن  ال�سكني  احلــي  ي�سهده  ملــا 
مــراعــاة  تتطلب  مــتــزايــدة،  �سكانية 
املادة  اإحتياجاتها من حيث توفري هذه 

االإ�ستهالكية.
ندرة  ظل  يف  ال�سكان  كاهل  اأثقل  ومــا 
اإ�ــســتــنــجــادهــم مبياه  ــروب،  ــس ــ� ال املـــاء 
املورد  بهذا  تزوديهم  ل�سمان  ال�سهاريج 
ـــازاد مــن تــذمــرهــم ملا  ــو م احلــيــوي، وه
اإ�سافية،  اأمر ذلك من م�ساريف  يكلفهم 
اإىل  �سف  املحدود،  الدخل  ذوي  ترهق 
ذلك االإ�ستهالك امل�ساعف لكميات املياه 
حاجتهم  من  مايزيد  ال�سيف،  ف�سل  مع 
اأحال  التي  االإ�ستهالكية،  ــادة  امل لهذه 
حقيقي،  جحيم  اإىل  حياتهم  غيابها 

ــاء  امل بــتــوفــري  مطلبهم  �سرعية  رغـــم 
احلياة  �سروريات  اأب�سط  من  باعتباره 

اليومية.
التي  واجلفاف  العط�ص  الزمــة  ونظرا 
دور  وغــيــاب  ال�سكني،  احلــي  ي�سهدها 
ال�ساكنة  تزويد  �سمان  عن  امل�سوؤولني 
بهذه املادة احليوية، ياأمل املعنيون اخذ 
اقرب  يف  وذلك  االعتبار  بعني  مطلبهم 

االآجال.
منذ  بلزمة  ق�سر  بلدية  �سكان  ويعاين 
باملاء  التزود  تذبذب  اأزمــة  من  �سنوات 
املواطنني  اأغــلــب  اأن  حيث  الــ�ــســروب، 
يـــتـــزودون بــهــذه املــــادة احلــيــويــة من 
حنفيات امل�ساجد واحلمامات اإىل جانب 
�سراء �سهاريج املياه التي ت�سل اأ�سعارها 

اإىل 1000دينار، ويعي�ص �سكان البلدية 
باملياه  تـــزود  ـــة  اأزم يف  دخــلــوا  الــذيــن 

ال�سروب منذ �سنة 2012، 

االأبـــار  مــيــاه  م�ستوى  اإنــخــفــا�ــص  بعد 
الوحيد  املــورد  باإعتبارها  االإرتــوازيــة 
جحيم  يف  يعي�سون  ماجعلهم  للمنطقة، 

وهو  املياه،  عن  م�ستمر  وبحث  متوا�سل 
منذ  يفارقهم  ال  اأ�سبح  الــذي  بامل�سكل 
ذاته  الــوقــت  يف  وينهك  طويلة،  مــدة 

جيوبهم ويلحق بهم معاناة مريرة.
وذكر املعنيون باأنه مت غلق بئر اإرتوازي 
اأن مت حفره،  بحي مربوك خني�ص بعد 
الأ�سباب معينة، يف حني قامت ال�سلطات 
مبنطقة  اآخــر  م�سروع  باإجناز  املحلية 
اوالد بيطام عام 2019، غري اأن ال�سكان 
غري  لكونها  مياهه،  من  ي�ستفيدوا  مل 
املع�سلة  هذه  اأن  حتى  لل�سرب،  �ساحلة 
الزراعية  املحا�سيل  اأثرت بدورها على 
بلزمة  لق�سر  التابعة  امل�ساتي  اأغلب  يف 

جلفاف االأبار االإرتوزاية.
ال�سكان  حياة  نغ�ست  التي  الو�سعية 
مطالبة  اإىل  دفعتهم  املــادة،  هذه  طيلة 
املعنية  ــات  ــه واجل املحلية  ال�سلطات 
تخ�سي�ص م�ساريع من هذا النوع، بهدف 
التي  العط�ص  اأزمــة  عمر  على  الق�ساء 

عمرت طويال باملنطقة.

العمومية  املوؤ�س�سة  اأن  اأطباء،  وذكــر 
�ستعلن  "�ساناتوريوم"،  االإ�ست�سفائية 
خالل  املر�سى  ا�ستقبال  عــن  عجزها 
اإذا ا�ستمر الو�سع على  االأيام القادمة، 
ــي يف  ــرتاخ حــالــه يف ظــل ا�ــســتــمــرار ال
اأن  رغــم   ال�سحي،  الربوتكول  احــرتام 
اجلهات الو�سية تعلن يوميا عن ت�سجيل 
اأرقام خميفة لعدد امل�سابني الفريو�ص، 
اأ�سرة االإنعا�ص  اأن  واأ�ساف ذات امل�سدر، 
للمر�سى  الهائلة  ـــداد  االع تكفي  لــن 
�سحية  عناية  اإىل  يحتاجوم  الذين 
العمومية  املوؤ�س�سة  اأن  واأ�ساف  خا�سة، 

نق�ص  من  عانت  بباتنة،  االإ�ست�سفائية 
املا�سية،  االأيــــام  ــالل  خ االأوكــ�ــســجــني 
اخلا�سة  ال�سهاريج  ا�ستقبلت  حيث 
واليــات  مــن  كم�ساعدات  باالأك�سجني 

جماورة.
وُيلح االأطباء على و�سع قوانني ردعية 
الفريو�ص  هــذا  من  املواطنني  حلماية 
خميفة  ب�سورة  مــوؤخــرا  تف�سى  ــذي  ال
واالإلتزام بالتباعد خا�سة يف االأ�سواق 
ومراكز الربيد واملحالت وغريها تزامنا 
وعيد االأ�سحى، اأين تعرف هذه االماكن 
وغياب  بــاملــواطــنــني  كــبــريا  اإكــتــظــاظ 

جميع �سروط الوقاية وين�سح االأطباء 
واملخت�سون، املواطنني ب�سرورة االلتزام 
بتفادي  العيد  يوم  الوقائية  بالتدابري 
امل�سافحة والعناق والتجمعات العائلية 
�سريعة  ب�سورة  الوباء  ينت�سر  ال  حتى 

وهي خا�سية الفريو�ص املتحول.
اإىل  املواطنني  كافة  باتنة  وايل  ودعا 
االإقبال على عملية التلقيح �سد فريو�ص 
امل�سجلة يف  االأرقام  كورونا، خا�سة بعد 
االآونة االخرية، حيث يبقى التلقيح هو 
احلل الوحيد ملجابهة الوباء دون اإغفال 

االإجراءات الوقائية.

بلغ عدد الوفيات جراء فريو�س كورونا يف والية باتنة، �صهر جوان املن�صرم،  90 وفاة، فيما ُت�صجل الوالية يوميا هذه االأيام وفيات جديدة، خا�صة يف االرتفاع 
الكبري واملقلق يف عدد االإ�صابات.

ت�سجيل اأزيد من 90 وفاة منذ جوان املن�سرم

حتذير�ت من حتول باتنة �إىل بوؤرة لكورونا

�أزمة �لعط�س ت�صتد بعدة مناطق بباتنة
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االجتماعي  الــ�ــســكــن  طــالــبــوا  جـــدد 
بربيكة، ندائهم اإىل ال�سلطات الوالئية 
من اأجل االإفراج عن قوائم امل�ستفيدين 
ــي والـــوفـــاء  ــاع ــم ــت مـــن الــ�ــســكــن االج
العملية  مــبــا�ــســرة  ـــول  ح ــا  ــوده ــوع ب
املعنيون  نــدد  حيث  االنتخابات،  بعد 
ال�سكنات  تــوزيــع  يف  الــفــادح  بالتاأخر 
ال�سلطات  ال�سكان  وطــالــب  اجلــاهــزة، 
القائمة  عن  ــراج  االإف يف  باال�ستعجال 
توزيع  بعد  خا�سة  انتظارها  طال  التي 
خمتلف  من  امل�ستفيدين  على  ال�سكنات 

ــرب طالبو  بــلــديــات واليـــة بــاتــنــة، وع
هذا  من  ال�سديد  �سخطهم  عن  ال�سكن 
يعي�سون  معظمهم  اأن  �سيما  ال  التاأخر 
اأزمة �سكن خانقة ناهيك عن امل�ساريف 
املعتربة التي ينفقونها على االإيجار يف 
انتظار الظفر ب�سكن ي�سع حدا ملعاناتهم، 
وت�ساءل املواطنون عن �سبب عدم توزيع 
قد  بها  االأ�سغال  كانت  التي  ال�سكنات 
من  الرغم  انتهت منذ فرتة طويلة على 
ال�سلطات لوعود باقرتاب موعد  تقدمي 

توزيعها يف منا�سبات عدة.

العني  براأ�ص  املحامني  حي  �سكان  رفع 
ا�ستغاثة  ـــداء  ن نــقــاو�ــص،  بــلــديــة  يف 
من  بــالــواليــة  املعنية  ال�سلطات  اىل 
حل  واإيــجــاد  العاجل  التدخل  اأجــل 
اإي�سال  عــدم  مع  املتوا�سلة  ملع�سلتهم 
الكهرباء  ب�سبكة  اجلاهزة  �سكناتهم 
حاجتهم  رغــم  احلــي  هــذا  ن�ساأة  منذ 
ووجــود  احليوية  املـــادة  لهذه  املا�سة 
�سارعهم الرئي�سي يف موقع ا�سرتاتيجي 
وم�سالح  املحكمة  مقر  اإىل  مــوؤدي  هام 
اأنه يتوفر على عدد هائل  اأخرى، كما 

ا�سحاب  وبع�ص  املحامني  مكاتب  من 
املهن احلرة. 

ال�سكان  هــوؤالء  من  العديد  يــزال  ال   
وبع�سهم  الــكــهــربــاء  مــن  حمــرومــني 
يعتمدون على تو�سيلها من عدة نقاط 
يف  املعنية  اجلهات  تاأخر  بعد  جماورة 
الظالم  �سبح  من  اإخراجهم  حماولة 
البيوت  حــرارة  مع  واملعاناة  الدام�ص 
على  ــدرة  ــق ال عــدم  ب�سبب  املرتفعة 
ا�ستعمال خمتلف االجهزة االلكرتونية 

والتمتع بخدماتها اجلليلــة.

بلديـة بريكة

 حي املحامني براأ�ض العني 

طالبو �ل�صكن يذكرون �ل�صلطات 
بوعودها حول توزيع �ل�صكنات

حي �صكني دون كهرباء 
منذ �إجنازه بنقاو�س

واجلهات  املحلية  ال�صلطات  باتنة،  والية  يف  بريكة  ببلدية  الن�صر  حي  اجلديد  القطب  �صكان  ينا�صد 
التي يتخبطون فيها، يف ظل غياب حلول جذرية من  العط�س  اأزمة  املعنية، و�صع حد ملعاناتهم مع 

�صاأنها الق�صاء على م�صكلة جفاف حنفياتهم التي باتت تثري �صخطهم مع مرور الوقت. 

 �ص. �ص
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 عبد الهادي. ب  عبد الهادي. ب  عبد الهادي. ب 

معاوية. �ص

خن�شلة

ال�سلطات  مــن  امل�ستكون،  وطــالــب 
البلدية  رئي�ص  راأ�سها  وعلى  املحلية 
الــواليــة  ووايل  الـــدائـــرة  ورئــيــ�ــص 
واإنهاء  العاجل  التدخل  ب�سرورة 
االزمة  هذه  اأن  موؤكدين  معاناتهم، 
ــة جتــــاوزت  ــتــمــرت ملــــدة طــويــل ــس ا�
متاما  جفت  وحنفياتهم  ال�سهرين 

بالرغم من عديد ال�سكاوي املرفوعة 
ملختلف اجلهات، اإال اأن الو�سع مازال 
لهم  املقدمة  الوعود  ظل  يف  م�ستمرا 

بالتكفل به.
يهاجروا  مل  اأنهم  اأكـــدوا  ال�سكان   
على  حتــتــوي  باإعتبارها  منطقهم 
خمتلف الرثوات على غرار اال�سجار 

املثمرة املتنوعة التي متتاز بها منها، 
والتني  والــزيــتــون  امل�سم�ص  ا�سجار 
والعنب والرمان وغريها والتي تعترب 
م�سدر رزقهم، لتبقى املعاناة متوا�سلة 
يف ظل غياب ادنى �سروريات العي�ص 
الكرمي ل�سكان هذه املناطق يف انتظار 

حترك جدي لل�سلطات املعنية.

بوالية  املر�سى  من  املئات  يعاين 
نق�ص يف كميات  م�سكل  خن�سلة، من 
الذي  الكبري  الرتاجع  ب�سبب  الــدم 
اإقليم  عــرب  ـــدم  ال بــنــوك  �سجلته 
الكبرية  احلاجة  ظل  يف  الــواليــة، 
ـــادة احلــيــويــة �ــســواء على  لــهــذه امل
اأو  الطبية  اال�ستعجاالت  م�ستوى 
مراكز الت�سفية وتزويد الدم التي 

يق�سدها مر�سى الدم.
من  ــــرث  اأك اإىل  ــع  ــس ــو� ال ــــول  وحت
"خطر" بعد ت�سجيل تراجع فا�سح 
بالو�سع  مقارنة  التربع  عمليات  يف 
التي  للمنطقة  ــن  ــراه ال ال�سحي 
بالدم  التربع  طلبات  فيها  حتولت 

ا�ستعجالية،  يومية  نـــداءات  اإىل 
كميات  اأن  �سحية  م�سادر  واأكــدت 
بنوك  م�ستوى  على  املتواجدة  الدم 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  بكل  الدم 
موؤخرا  تراجعت  بالوالية  الكبرية 
ظل  يف  وخـــا�ـــســـة  كـــبـــري،  بــ�ــســكــل 
التربع  ــات  ــب وه عــمــلــيــات  ــع  ــراج ت
االأ�سالك  على  مقت�سرة  باتت  التي 
غــرار  على  واحلــكــومــيــة  االأمــنــيــة 
واحلماية  والدرك  ال�سرطة  رجال 
ت�سجيل  مت  ـــني  ح يف  ـــيـــة،  املـــدن
للمواطنني  بالن�سبة  كبري  عــزوف 
ب�سبب  الدائمني  الواهبني  وحتى 
ت�سبب  الذي  الوباء  من  تخوفاتهم 

تراجع ثقافة التربع يف حد ذاتها.
اال�ستعجاالت  م�سالح  وت�سجل 
احتياجا  يوميا  خن�سلة  بــواليــة 
م�ستوى  على  وكـــذا  خا�سة  لــلــدم 
لتزيد  والطفولة،  االأمومة  م�سالح 
التربع  وطلبات  اال�ستغاثة  نداءات 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
الرحيمة  الــقــلــوب  ذوي  منا�سدة 
االأمــر  وهــو  النا�ص،  اأرواح  الإنــقــاذ 
على  الــدم  مر�سى  يقلق  بات  الــذي 
�ساروا  ــن  ــذي وال اخل�سو�ص  وجــه 
هذا  ظل  يف  باملوت  تهديدا  االأكــرث 
خمتلف  م�ص  الــذي  الكبري  النق�ص 

الزمر خا�سة النادرة منها.

غياب لأب�سط الضسروريات

موازاة مع ارتفاع اأ�سعارها يف الأ�سواق

رغم اإجناز قاعة عالج جديدة 

يف اإنتظار اإ�سدار قرارات جديدة 

الطريق الوطني رقم 75 

امل�ساتي  �سكان  معاناة  تتوا�سل 
اأم البواقي، ب�سبب انعدام  ببلدية 
الب�سيطة،  احلياة  �سروريات  اأدنى 
الطبيعي  بــالــغــاز  ـــربـــط  ال مـــن 
والكهرباء  لل�سرب  �ساحلة  واملياه 
�سعبة  حياتهم  جعل  ما  الريفية، 
و�سط العزلة التي يتخبطون فيها 

ل�سنوات طويلة.
بامل�ساتي  ــقــاطــنــون  ال وطـــالـــب 
ــلــطــات  ـــرورة تـــدخـــل الــ�ــس ـــس ـــ� ب
الو�سعية  يف  للنظر  الــوالئــيــة، 
�سكان  فيها  يعي�ص  التي  املــزريــة 
منهم  كبري  بعدد  اأدى  ما  املنطقة، 
وتــرك  املــجــاورة  للقرى  لــلــنــزوح 

اأرا�سيهم الفالحية غري مزروعة.
ياأتي ذلك رغم ال�سكاوي املتكررة 
رقعة"،  "بئر  ببلدية  للقاطنني 
ب�سرورة  املــدين،  املجتمع  وممثلوا 
التفات املجل�ص البلدي باأم البواقي 

م�ساريع  ت�سجيل  و  ملــعــانــاتــهــم، 
عن  الغنب  رفع  يف  ت�ساهم  تنموية 
القاطنني بها، خا�سة واأن البلدية 
6 �سنوات  اأزيد من  مل ت�ستفد منذ 
ريفية،  م�سالك  فتح  عملية  مــن 
على  املركبات  تنقل  من  �سعب  ما 
امل�سالك الوعرة عزل املنطقة عن 
لها،  املــجــاورة  البلديات  خمتلف 
مهم�سة،  حمراء  منطقة  وجعلها 
الفالحية  الطبيعة  من  بالرغم 

التي تتميز بها.
امل�ساتي  �سكان  نا�سد  ــد  وق ــذا  ه
ــح الــفــالحــيــة،  ــال ــس ــ� ــل امل ــدخ ــت ب
الفالحني  ــي  اأرا�ــس على  للوقوف 
ب�سبب  بــور،  ت�سبح  اأن  تكاد  التي 
عدد  زراعة  عن  الفالحني  عزوف 
من  الع�سرات  ونــفــوق  منها،  كبري 
ــود جــراثــيــم على  ــوج ــي ل املــوا�ــس

م�ستوى املياه.

تتوا�سل اخلرجات ميدانية للم�سالح 
من  البواقي،  اأم  بوالية  الفالحية 
للم�ساحات  الفعلي  االإح�ساء  اأجــل 
بذور  لزراعة  املخ�س�سة  الفالحية 
عني  بلديات  م�ستوى  على  البطاطا 

مليلة وق�سر ال�سبيحي.
اأين مت زراعة ما يتعدى 150 هكتار 
عني  مبدينة  حملة  اأوالد  ببلدية 
مليلة، والتي فاقت االأهداف امل�سطرة 
مــن قــبــل املــ�ــســالــح الــفــالحــيــة، ومت 
اإح�ساء  عملية  يف  االنطالق  موؤخرا 
ال�سبيحي  ق�سر  املــزرعــة  االأرا�ــســي 

والتي ترتاوح بني 75 و80 هكتار.
الوزارية  امل�ساعي  �سمن  ذلك  ياأتي 
الغذائي،  االأمن  رهان  ك�سب  اأجل  من 

لبذور  املحلي  االإنتاج  رفع  خالل  من 
البطاطا، والتوقف نهائيا عن ا�سترياد 
بذور البطاطا مع بداية �سنة 2022، 
على  ــتــرياد  اال�ــس عملية  واقــتــ�ــســار 
اجليل االأول من بذور البطاطا والتي 

�سيتم الحقا تطويرها حمليا.
البطاطا  �سعر  عرف  قفد  لالإ�سارة، 
 2021 ارتفاع كبري منذ بداية �سنة 
 80 مبلغ  عــن  ينخف�ص  مل  والـــذي 
اأزيد  منذ  الــواحــد،  للكيلوغرام  دج 
عزوف  يف  �ساهم  ما  وهو  اأ�سهر   3 من 
مطالبني  اقتنائها،  عــن  املــواطــنــني 
الإيجاد  الفالحية  امل�سالح  بتدخل 
امل�ساربة يف  حلول جذرية وحماربة 

اأ�سعار اخل�سر.

حجيجو  اأوالد  قرية  �سكان  يعاين 
يف  بــرج  بي�ساء  لبلدية  التابعة 
اجلهة اجلنوبية من والية �سطيف 
العيادات  اإىل  التنقل  م�سكل  مــن 
املناطق  يف  املــتــواجــدة  الــطــبــيــة 
املجاورة من اأجل تلقي العالج وهذا 
على الرغم من وجود قاعة للعالج 
�سمن  امل�سنفة  املنطقة  هـــذه  يف 

مناطق الظل بالوالية.
قاعة  اأن  املنطقة  �ــســكــان  واأكــــد 
حيث  مدة  منذ  اإجنازها  مت  العالج 
تظل  اأنها  غري  االأ�سغال  بها  انتهت 
غاية  اإىل  املر�سى  وجــه  يف  مغلقة 
يكابد  الذي  الوقت  يف  وهذا  اليوم، 
الــ�ــســكــان مــعــانــاة كــبــرية مــن اأجــل 
لتلقي  املجاورة  املناطق  اإىل  التنقل 
اأب�سط عالج خ�سو�سا مع ال�سعوبات 
املنطقة  هــذه  يف  للتنقل  املــوجــودة 

امل�ساريع  من  الكثري  من  املحرومة 
التنموية.

ال�سحية  امل�سالح  فاإن  جانبها  ومن 
اخلا�سة  االأ�سغال  اأن  على  اأكــدت 
اأوالد  منطقة  يف  الطبية  بالعيادة 
جدا  متقدمة  ن�سبة  بلغت  حجيجو 
التهيئة  اأ�سغال  فقط  بقيت  حيث 
اخلارجية، يف حني �ستتوىل م�سالح 
البلدية جتهيز هذه القاعة بعد اأن 
العملية  املمون، وهي  مع  االإتفاق  مت 
ت�ستغرق  ال  اأن  املفرت�ص  مــن  التي 
مدير  ك�سف  حــني  يف  طــويــل،  ــت  وق
املوؤ�س�سة العمومية لل�سحة اجلوارية 
القاعة  هـــذه  تــزويــد  �سيتم  اأنــــه 
هذا  فتح  فور  املنطقة  من  مبمر�سة 
معاناة  من  للتخفيف  ال�سحي  املرفق 
ال�سحية  اخلدمات  وتوفري  ال�سكان 

ال�سرورية. 

وايل  ـــــــدر  اأ�ـــــــس
عبلة  كمال  �سطيف 
�ــســبــيــحــة االأمــ�ــص 
حديقة  بغلق  قرار 
الواقعة  الت�سلية 
و�ـــــســـــط مـــديـــنـــة 
�ــســطــيــف كـــاإجـــراء 
ب�سبب  وهذا  موؤقت 
الوبائية  الو�سعية 

خالل  الوالية  تعرفها  التي  املتدهورة 
عدد  ارتــفــاع  جــراء  الفارطة  االأيـــام 
كورونا،  بفريو�ص  امل�سابة  احلـــاالت 
بيان  ح�سب  املتخذ  االإجـــراء  ــاء  وج
�سحة  على  حر�سا  الــواليــة  م�سالح 

و�سالمة املواطنني.
ومن املنتظر اأن تتخذ م�سالح الوالية 
اإجراءات اأخرى احرتازية تزامنا مع 
على  املبارك  االأ�سحى  عيد  منا�سبة 
طرف  مــن  املقدمة  املــقــرتحــات  �سوء 
م�ستوى  على  املو�سعة  االأمنية  اللجنة 
ــن جــانــب اأخـــر حت�سلت  ــة، وم ــوالي ال
والية �سطيف على ح�سة جديدة من 
اللقاح ال�سيني ناهزت 30 األف جرعة 
املوؤ�س�سات  على  توزيعها  مت  والــتــي 

ــــة  ــــحــــي ــــ�ــــس ال
وهذا  بــالــواليــة 
ــد  ــزاي ت ـــل  ظ يف 
على  ــــال  ــــب االإق
التقليح  عملية 
مـــــــــــن طـــــــرف 
خالل  املواطنني 
الفارطة،  االأيام 
مديرية  اأن  ولــو 
ن�سبة  اأن  اعتربت  وال�سكان  ال�سحة 
التلقيح تبقى �سعيفة حلد االأن وهذا 

مقارنة بعدد ال�سكان. 
حالة   36 �سطيف  واليــــة  و�ــســجــلــت 
اأول  كــورونــا  بفريو�ص  جــديــدة  اإ�سابة 
طرف  من  املقدمة  االأرقــام  ح�سب  اأم�ص 
ال�سحة  لوزارة  التابعة  العلمية  اللجنة 
انخفا�ص  ت�سجيل  مت  حيث  وال�سكان، 
والتي  ــات  ــاب ــس االإ� عـــدد  يف  حم�سو�ص 
خالل  يوميا  اإ�سابة   80 عتبة  جتاوزت 
الفارطة الفارطة وهو ما ت�سبب يف ت�سبع 
كبري يف م�ست�سفيات الوالية والتي باتت 
بعد  املر�سى  جميع  اإيـــواء  عن  عاجزة 
اخلا�سة  االأ�سرة  جميع  ا�ستغالل  مت  اأن 

مبر�سى الكوفيد.

�سكان  يــرتقــب 
الــــعــــديــــد مــن 
ــــات  ــــدي ــــل ــــب ال
الـــ�ـــســـمـــالـــيـــة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة 
�سطيف  لوالية 
التجميد  رفـــع 

الطريق  ازدواجــيــة  م�سروع  عــن 
الــرابــط بني   75 الــوطــنــي رقـــم 
ال�سمالية  والــبــلــديــات  �سطيف 
الغربية من الوالية، وهو امل�سروع 
�سنوات  منذ  جتميده  مت  الـــذي 
التي كانت  املالية  ب�سبب الظروف 
ال�سنوات  ــالل  خ الــبــالد  بها  متــر 

الفارطة.
ومت اإجناز �سطر واحد من الطريق 
يف �سقه الرابط بني �سطيف وعني 
 17 �سكان  ينتظر  فيما  عبا�سة، 
ال�سمالية  اجلهة  يف  اأخرى  بلدية 
رفع التجميد عن االأ�سطر املتبقية 
خا�سة يف ظل الو�سعية الكارثية 
يف  الطريق  عليها  يتواجد  التي 
اإىل  حتول  والذي  الراهن  الوقت 
طريق املوت ح�سب ال�سكان بالنظر 

حــوادث  لكرثة 
املــــــرور جـــراء 
عدم �سالحيته 
نــــاهــــيــــك عــن 
الــــــزحــــــمــــــة 
املــــــــروريــــــــة 
ــــرية يف  ــــب ــــك ال
اأغلب النقاط، حيث يعاين اأ�سحاب 
املركبات من اإهرتاء اأ�سطر عديدة 
الذي  احلــيــوي  الطريق  هــذا  مــن 
ال�سمالية  باجلهة  �سطيف  يربط 

من الوالية.
التجميد  رفع  عن  احلديث  ورغم 
عن هذا امل�سروع من طرف ال�سلطات 
الوالئية اإال اأن ال�سكان اأكدوا عدم 
اأر�ص  على  ر�سمي  �سيئ  اأي  وجــود 
الوقت  نف�ص  يف  مطالبني  الــوقــع، 
املعنية  اجلــهــات  تدخل  بــ�ــســرورة 
جديد  من  امل�سروع  بعث  اأجــل  من 
وتفادي  وقت،  اأقرب  يف  وجت�سيده 
هذا  اأن  خا�سة  االأ�ــســغــال  تعطل 
الطريق يعترب الوحيد الذي يربط 
ال�سمالية بعا�سمة  البلديات  �سكان 

الوالية.

من املرتقب اأن يتم ا�ستالم 
م�ست�سفى مدينة عني مليلة 

ب�سعة 240 �سرير خالل 
االأ�سابيع القليلة القادمة، 

حيث يعد مك�سبا طبيا هاما 
ل�سكان البلدية، خا�سة بعد 

جتهيزه باأحدث املعدات 
الطبية املتطورة بغالف مايل 

يتجاوز 100 مليار �سنتيم 
ح�سب ما اأكدته مديرية 

التجهيزات العمومية.
هذا و�سي�سم م�ست�سفى 

مدينة عني مليلة 
اخت�سا�سات طبية جديدة 

من �ساأنها اأن تخفف من 
معاناة مر�سى والية اأم 

البواقي للتنقل للواليات 
املجاورة، خا�سة واأن 

امل�ست�سفى �سيجهز باأحدث 
التجهيزات الطبية الدقيقة 

املتطورة، والتي �سيتم 
اقتنائها الأول مرة.

لالإ�سارة، فقد �سجل تقدم 
االأ�سغال على م�ستوى 

م�سروعي م�ست�سفى مبدينتي 
عني فكرون وعني كر�سة، 

واملتوقع دخولهما حيز 
اخلدمة خالل االأ�سهر 

القليلة املقبلة، فور االنتهاء 
من عملية جتهيزهما من 
قبل مديرية التجهيزات 

العمومية.

�أزمة عط�س ت�صرب قرى بخن�صلة

تر�جع مقلق يف خمزون بنك �لدم يف خن�صلة

 �صكان م�صاتي "بئر رقعة" 
ي�صتكون �حلرمان

�ح�صاء �أزيد من 200 هكتار الإنتاج 
بذور �لبطاطا باأم �لبو�قي

معاناة متو��صلة مع غياب �خلدمات 
�لطبية يف �أوالد حجيجو 

�لو�يل يقرر غلق حديقة �لت�صلية 
ب�صطيف بعد تدهور �لو�صعية �لوبائية 

�صكان 17 بلدية يرتقبون رفع �لتجميد 
عن م�صروع �زدو�جية �لطريق

م�صت�صفى عني 
مليلة �جلديدة 
جاهز يف غ�صون 

�أ�صابيع

حمليات
ازادت حدتها يف ف�سل ال�سيف

كورونا اأثرت �سلبا على عمليات التربع

من �ساأنه اإنهاء معاناة 
�سكان املنطقة

�شطيـــف

اأم البواقي
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يعي�س �شكان عديد القرى بواد بجر يف بلدية �ش�شار بخن�شلة، على غرار قريتي الزاوية وتاغيت، اأزمة عط�س حادة منذ مدة طويلة، 
ازدادت حدتها يف ف�شل ال�شيف، حيث يعاين ال�شكان من اأجل احل�شول على قطرة ماء، من خالل تنقلهم مل�شافات طويلة اأو 

اللجوء اإىل �شهاريج املياه.

بن �ستول. �ص
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اجتماع اأوبك: 

مت و�شع قرابة  170 األف هكتار من الأرا�شي  ال�شحراوية حتت ت�شرف امل�شتثمرين يف جمال الفالحة، عرب ديوان تنمية الفالحة  ال�شناعية  
يف الأرا�شي ال�شحراوية، ح�شب قرار وزاري م�شرتك ن�شر يف اجلريدة الر�شمية رقم 54.

قام يوم اأم�س الأحد، الرئي�س املدير العام ملجمع �شوناطراك، توفيق حّكار، رفقة وفد من الإطارات ال�شامية 
لل�شركة بزيارة تفقدية للوحدات الإنتاجية باجلنوب الغربي. حيث ا�شتهل الزيارة بتفقد املركب الغازي 

''توات'' وا�شتمع لعر�س تقييمي، قدمه مدير املركب �شليمان بن معزو، حول ان�شطة هذا املركب وكذا التدابري 
املربجمة لبلوغ طاقة النتاج الت�شميمية، املقدرة بـ 12 مليون مرت مكعب يف اليوم، �شهر �شبتمرب املقبل .

انتاج  ق��درة  تبلغ  اأن  املرتقب  من  حيث 
 12 اأدرار  "توات" بولية  املركب الغازي 
املقبل،  �سبتمرب  �سهر  مكعب،  مرت  مليون 
الت�سميمية،  اإنتاجه  طاقة  ميثل  ما  وهو 
يف  مربجمة  ت��داب��ري  ع��دة  بف�سل  وه��ذا 
هذا ال�ساأن، ح�سب ما افاد به بيان ملجمع 

"�سوناطراك".
واأو�سح املجمع يف من�سور له عرب �سفحته 
الجتماعي  التوا�سل  مبوقع  الر�سمية 
العام  املدير  الرئي�ص  اأن  "فاي�سبوك" 
اليوم  ق��ام  حكار،  توفيق  ل�سوناطراك، 
الإنتاجية  للوحدات  تفقدية  ب��زي��ارة 
باجلنوب الغربي، رفقة وفد من الطارات 

ال�سامية لل�سركة.

يقول  "توات"،  ال��غ��ازي  امل��رك��ب  وب��ع��د 
الثانية  ال��وج��ه��ة  ك��ان��ت  امل�����س��در،  نف�ص 
رقان"  "�سمال  ال��غ��ازي  امل��رك��ب  للزيارة 
حيث قدم مديره، حممد خمتاري، عر�سا 
 8 يبلغ  الذي  املركب  هذا  واإنتاج  لن�ساط 
برنامج  وكذا  اليوم،  يف  مكعب  مرت  مليون 
على  للحفاظ  امل�ستقبلي  ال���س��ت��ث��م��ار 

الطاقة الإنتاجية لهذا املركب.
البيان،  ح�سب  ال��زي��ارة،  ه��ذه  وك��ان��ت 
العمال  على  ق��رب  عن  للتعرف  منا�سبة 
والط������ارات امل�����س��رية ل��ه��ذه ال��وح��دات 
املنطقة  اأب���ن���اء  خ��ا���س��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
املهنية  لن�����س��غ��الت��ه��م  وال����س���ت���م���اع 

والجتماعية.

اأوبك وخارج  لدول   19 ال�   خرج الجتماع 
الأحد  اأم�ص  عقد  ال��ذي  )اوب���ك+(،  اأوب��ك 
املرئي عن بعد، بقرار  التحا�سر  عرب تقنية 
يوميا  برميل  ال��ف   400 ب�  الإن��ت��اج  لزيادة 
ابتداء من اأوت املقبل، ح�سب ما اأفاد به وزير 

الطاقة واملناجم حممد عرقاب.
ت�سريح  يف  عرقاب  اأك��د   الجتماع،  وعقب 
جاء  الإن��ت��اج  زي���ادة  ق���رار  اأن  لل�سحافة، 
من  لل�سوق  ايجابية  اجلد  املوؤ�سرات  "نتيجة 
حيث انتعا�ص الطلب وتعميم عمليات التلقيح 

عرب دول العامل".
الإنتاج  زي��ادة  من  اجل��زائ��ر  ح�سة  وتقدر 
املقررة ل�سالح 23 دولة بداية من �سهر اأوت 

ب� 14 الف برميل يوميا، ح�سب الوزير.
ي�سيف  الإجتماع،  خ��رج  اأخ���رى،  جهة  من 
الوزير، بتمديد اتفاق اعلن التعاون املتفق 
اأوب��ك+  ل��دول  ال���وزاري  الجتماع  يف  عليه 
دي�سمرب   31 غاية  اىل   2020 اأف��ري��ل  يف 
2022 بعدما كان مقررا متديده اىل اأفريل 

.2022

لت�سويق وتوزيع   الوطنية  ال�سركة  اأكدت 
املنتجات النفطية اأم�ص الأحد، اأنه �سيتم 
كامل  على  النفطية  امل��واد  توزيع  �سمان 
عيد  خلل  الوطني  ال��رتاب  عرب  �سبكتها 

الأ�سحى.

واأو�سحت نفطال يف بيان لها، اأنها �ست�سمن 
املنتجات  ت��وزي��ع  الأ���س��ح��ى  عيد  خ��لل 
اخلدمات  حمطات  �سبكة  على  النفطية 
عرب  �ساعة،   24 م��دار  على  البيع  ونقاط 

الرتاب الوطني.

24 قطعة متواجدة بكل من  ويتعلق الأمر ب 
وليات  ورقلة  واإليزي مب�ساحة تبلغ 51 األف 
بولية  متواجدة  )عقار(  قطعة  و20  هكتار، 
قطعة  و43   هكتار   47.600 مب�ساحة  اأدرار 
بولية  متواجدة  هكتار  األ��ف   71 مب�ساحة 

غرداية.
اىل  ال��ع��ق��اري��ة  املحفظة  ه���ذه  حت��وي��ل  ومت 
بالأرا�سي  ال�سناعية   الزراعة  تنمية  دي��وان 
ال�سحراوية من اأجل �سمان ت�سيريها وترقيتها 

عن طريق ال�ست�سلح يف اإطار المتياز.
للديوان  املمنوحة  العقارية  املحفظة  وحتدد 
وموقعها على اأ�سا�ص الدرا�سات الأولية بالت�ساور 
مع القطاعات املعنية ومع الأخذ بعني العتبار 
توفر الأرا�سي ذات  القدرة  املراد ا�ست�سلحها 
ا�ستبعاد مناطق   اإىل جانب  املائي  املورد  وتوفر 
ح�سب  الآخ���ري���ن،  امل�ستعملني  م��ع  ال��ت��داخ��ل 

القرار.
العقارية  املحفظة  �سمن  ال��دي��وان  وي��ق��وم 
املوجهة   املحيطات  بتحديد  ل��ه،  املمنوحة 
وال��زراع��ي��ة  ال��زراع��ي��ة   ال��ك��ربى  للم�ساريع 
التقنية   ال��درا���س��ات  يبا�سر  كما  ال�سناعية، 

املعمقة.
ويف اإطار املحفظة العقارية املمنوحة للديوان، 
حلاملي  للتثمني  املوجهة   امل�ساحات  منح  ميكن 
امل�ساريع، جزئيا اأو كليا، بناءا على قرار جلنة 

اخلربة والتقييم  التقني .
وح�سب قرار وزاري ن�سر يف اجلريدة الر�سمية 
املحيطات  حتديد   بعد  الديوان  يقوم  نف�سها، 
الكربى   امل�����س��اري��ع  ا�ستقبال  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي 
ال�سناعية  والزراعية  الزراعية   لل�ستثمارات 
وتزئتها، باإطلق اإ�سعار بالإعلن عن الرت�سح 
عرب موقعه  اللكرتوين للم�ستثمرين القادرين، 

املحيط  وم�ساحة  املعنية  الولية  حتديد  مع 
والفرع ال�سرتاتيجي املراد تنميته والأهداف 
املرجوة وامللف الواجب تقدميه   واأجل التعهد 

وتكاليف التعهد.
الكرتونيا،  امل�سروع،  حامل  ير�سل  جهته،  من 
تقدميه  الواجب  بامللف  مرفقا  المتياز  طلب 

اإىل الديوان مقابل و�سل ايداع الكرتوين.
وي�سجل ملف ال�ستثمار املر�سل من قبل حامل 
والتقييم  اخلربة  جلنة  على  ويعر�ص  امل�سروع 
ال�سرورة، طلب  التقني، والتي ميكنها يف حالة 
حلامل  القرار  تبليغ  قبل   اإ�سافية  معلومات 

امل�سروع اإلكرتونيا.
امل�سروع  حلامل  ميكن  الطلب،  رف�ص  حالة  ويف 
خلل  الكرتونيا،  الديوان  لدى  الطعن  اي��داع 
15 يوما التي تلي تاريخ تبليغ قرار الرف�ص مع 
تدعيما  جديدة  تربيرات  اأو  معلومات  تقدمي  

لطلبه.
ويقوم حامل امل�سروع املقبول بزيارة ميدانية 

الزيارة  هذه   وتتوج  الديوان،  ممثلي  مبرافقة 
الأر�سية  القطعة  وقبول  بالزيارة  بالت�سريح 
مو�سوع املنح. كما يعد الديوان فورا بناءا على 
الأر�سية  القطعة  وقبول  بالزيارة  الت�سريح 
�سهادة التاأهي  للمتياز وي�سلمها حلامل امل�سروع 

املقبول.
طريق  عن  امل�ستفيد  بتن�سيب  الديوان  ويقوم 
تعليم القطعة الأر�سية من قبل مكتب  درا�سات 
موؤهل اأو من طرف مهند�ص خبري عقاري والذي 

يتوج باإعداد حم�سر تن�سيب .
دفرت  على  تن�سيبه  بعد  امل�ستفيد  وي��وق��ع 
عليه  ويتعني  الديوان  م�ستوى  على  ال�سروط 

مبا�سرة الأ�سغال بداية من هذا التاريخ. 
وير�سل الديوان ملف تر�سيم  المتياز مل�سالح 
طبقا  المتياز  عقد  لإع���داد  ال��دول��ة  اأم���لك 
للآجال املحددة لهذا الغر�ص، كما يقوم بتبليغ 
عقد المتياز للم�ستفيد  الكرتونيا فور ا�ستلمه، 

ح�سب نف�ص امل�سدر.

اأكد اخلبري يف القت�ساد، احممد حميدو�ص 
الذي  التمويل  لإعادة  اخلا�ص  الربنامج  اأن 
املن�سرم  يوليو  �سهر  اجلزائر  بنك  اعتمده 
كفيل بتعجيل وترية النتعا�ص القت�سادي 
وذلك  كوفيد-19  وب��اء  بعد  ما  مرحلة  يف 
البنوك  لقدرات  املعترب  التعزيز  خلل  من 
الأنباء  لوكالة  حديث  يف  ال�ستثمار.  على 
حميدو�ص  الربوفي�سور  اأو�سح  اجلزائرية 
التمويل  لإعادة  اخلا�ص  الربنامج  "هذا  اأن 
ل  دينار  مليار  ب�2100  قيمته  تقدر  الذي 
يعترب جمرد دعم للنتعا�ص القت�سادي بل 
هو كفيل بامل�ساهمة يف تعجيل بعث حركية 
اأزم��ة  بعد  القت�سادية  الن�ساطات  كافة 
الظروف  حت�سني  يف  حتديدا  اأو  كوفيد-19 

القت�سادية للجزائر". 
وكان بنك اجلزائر قد اأعلن يف نظامه رقم 
21-02 املوؤرخ يف 10 يونيو 2021 ال�سادر 
برنامج  عن   49 رقم  الر�سمية  اجلريدة  يف 
خا�ص لإعادة التمويل ملدة �سنة ابتداء من 

الفاحت يوليو 2021.
الربنامج  هذا  اأن  اإىل  ذاته  اخلبري  وي�سري 
يهدف اإىل زيادة تدفقات ال�سيولة البنكية 
جانب  اإىل  واملتو�سط  الق�سري  املديني  على 

توزيع القرو�ص بقيمة 5ر15 مليار دولر.
وبراأي ال�سيد حميدو�ص فان هذا الربنامج 
م�ستوى  ارت��ف��اع  يف  ي�ساهم  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن 

ن�سبة  2022 بحوايل  �سنة  نهاية  القرو�ص 
تلك  من  بكثري  اأف�سل  ن�سبة  وهي   ،%25
لكن   2018-2015 الفرتة  خلل  امل�سجلة 

اأقل ن�سبيا من تلك امل�سجلة �سنة 2014.
تدفق  م��ن  امل�ستوى  ه��ذا  اأن  ي��ق��ول  واأك���د 
ال�سيولة البنكية املوجهة لتمويل القت�ساد 
يف  الق��ت�����س��ادي  النمو  بتح�سني  �ست�سمح 

نقطة.  15 اإىل   10 من   2022
يتميز  ظ���رف  يف  اخل��ط��وة  ه���ذه  وج����اءت 
ال�سيا�سة  خلله  تعرف  مل  �سحية  باأزمة 
اأكرث فيما يخ�ص  النقدية للجزائر حيوية 
غ��رار  ع��ل��ى  التقليدية  غ��ري  الإج������راءات 
قبولها  يتم  التي  الأ���س��ول  قائمة  تو�سيع 
ك�سمانات يف اإطار عمليات ال�سوق املفتوحة 
وتوفري ال�سيولة على امل�ستوى البعيد و�سراء 
برامج  واط��لق  املالية  ال�سوق  لدى  الأ�سهم 
املركزي  البنك  به  قام  مثلما  التي�سريالكمي 

الأوروبي اأو الأمريكي.
ل�سغوط  حمتمل  بخطر  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اأن  حميدو�ص  الربوفي�سور  اأكد  ت�سخمية، 
يف  قلق  لأي  م�سدرا  يكون  لن  الربنامج  هذا 
على  "وبعيدا  بالقول:  م�سيفا  ال�ساأن،  هذا 
بعد  بت�سخم  توحي  التي  املب�سطة  اللغة 
طبع النقود، يجب اأن نعلم اأنه ل يوجد اأي 
ن�سبة  لأن  الربنامج  بهذا  مرتبطة  خماوف 
مقارنة  ثابتة  بن�سب  والقرتا�ص  اخل�سم 

بالناجت املحلي الثابت يجب اأن يكون اأقل من 
20 باملئة وبالتايل فاإن بنود ك�سف امليزانية 

ل تبني اأي خماوف".
الت�سخم  ان  امل�سوؤول  ال�سدد، ذكر  ويف هذا 
نقدية  غ��ري  م�����س��ادر  ل��ه  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
والت�سخم  الطلب  ط��ري��ق  ع��ن  )الت�سخم 
الأ�سعار  طريق  ع��ن  والت�سخم  القطاعي 
ال�سوق  اأ���س��ك��ال  ط��ري��ق  ع���ن  وال��ت�����س��خ��م 
املجموعات  ع��م��ل  ط��ري��ق  ع��ن  والت�سخم 

الجتماعية(.
ب��رام��ج  اأن  الق��ت�����س��ادي  اخل��ب��ري  واك����د 
من  اخلا�سة  حدودها  لها  التمويل  اإع��ادة 
املثال  �سبيل  على  م�سريا  العملي،  اجلانب 
النوع  لهذا  والتاأ�سريات  التفاقيات  اإىل 
و�سعه  مت  ال��ذي  والت�سقيف  العمليات  من 
)معامل  اح��رتام��ه��ا  ال���واج���ب  واحل�����دود 
اخلزينة وح�سد الطرف الذي �سينتهي اأجله 
والتكاليف املرتتبة وهيمنة القطاع العام(.

من جهة اأخرى، حذر الربوفي�سور حميدو�ص 
هذا  حول  يحوم  الكبري" الذي  "اخلطر  من 
الربنامج والذي له علقة بال�سلمة املالية 
للبنوك والناجت عن ن�سبة تخ�سي�ص الديون 
ي�ستدعي  مما  باملئة   50 بلغ  الذي  امل�سنفة 
و�سع  �سلطة مراقبة من اأجل حتقيق �سمان 
اأكرب لهذا الربنامج وم�ستقبل النظام امل�سريف 

اجلزائري".

قال رئي�ص املجل�ص الوطني القت�سادي 
القطاع  اإن  ت��ري،  ر���س��ا  والج��ت��م��اع��ي، 
قطاع  يف  بال�ستثمار  مطالب  اخل��ا���ص 
للب�سائع.  وال��ب��ح��ري  اجل���وي  ال��ن��ق��ل 
واأو�سح تري خلل لقاء نظمه ''الكنا�ص'' 
اأن  اأم�ص،  للفندقة  الوطنية  باملدر�سة 
اخلا�ص  ال��ق��ط��اع  ت�ستدعي  ال�����س��رورة 
حتتاجها  التي  القطاعات  يف  لل�ستثمار 

ال���ب���لد ع��ل��ى غ�����رار ال��ن��ق��ل اجل����وي، 
خا�سة  بنوك  واإن�ساء  للب�سائع  البحري 
من  اخل��ارج  يف  موؤ�س�سات  �سراء  وحتى 
ال���واردات  جوانب  بع�ص  تغطية  اأج��ل 

اجلزائرية، وفق ما يخوله القانون.
الدولة  التزام  املتحدث  اأكد  باملقابل، 
بالندماج  املطالبني  اخلوا�ص  مبرافقة 
اأكرث يف الديناميكية احلكومية واخلروج 

م��ن ال��ذه��ن��ي��ة ال��ق��دمي��ة -ح�����س��ب��ه- يف 
النموذج  يف  النظر  لإع���ادة  راف��ع  حني 
القت�سادي بعد تاوز جائحة كورونا.

واأ�ساف رئي�ص ''الكنا�ص'': ''هذا ل يعني 
جمهودات  فهناك  نائمة،  احلكومة  اأن 
ُتبذل لكنها يف حقيقة الأمر غري كافية 
جللب  اخل��وا���ص  مرافقة  ي�ستوجب  ما 

القيمة امل�سافة للقت�ساد الوطني''.

اإقت�صاداالثنني 08 يولياز 2971/ 19 جويلية  2021 املوافق لـ 09 ذو احلجة 061442 حتديد اإجراءات ال�ستفادة من الأرا�سي ال�سحراوية..

اإعادة التمويل بتعجيل وترية النتعا�ض القت�سادي.. 

رافع لإعادة النظر يف النموذج القت�سادي بعد جتاوز جائحة كورونا، ر�سا تري



ق.د

�أ�صو�أ كارثة ت�صهدها �ملانيا
 منذ �حلرب �لعاملية �لثانية

اأ�������س������واأ  يف 
ت�سهدها  كارثة 
ال����ب����لد م��ن��ذ 
احلرب العاملية 
و�سلت  الثانية، 
قتلى  ح�سيلة 
يف  الفي�سانات 
بغرب  مناطق 
اإىل  اأمل����ان����ي����ا 
قتيل،   143

عن  البحث  الإن��ق��اذ  عمال  يوا�سل  فيما 
املياه  م�ستويات  بقاء  مع  ال�سبت  ناجني 
البلدات وا�ستمرار  العديد من  مرتفعة يف 
انهيار املنازل. واأعادت الفي�سانات املدمرة 
احلملة  �سلب  اإىل  املناخي  التغري  م�ساألة 
النتخابية يف اأملانيا ع�سية القرتاع املقرر 
26 �سبتمرب مع مغادرة مريكل ال�سلطة  يف 

بعد 16 عاما اأم�ستها يف �سدة احلكم. 
لأ���س��واأ  اأمل��ان��ي��ا  غ��رب  مناطق  وتعر�ست 
العاملية  احل���رب  م��ن��ذ  طبيعية  ك��ارث��ة 
�سربت  التي  الفي�سانات  ج��راء  الثانية 
اأي�سا بلجيكا ولوك�سمبورغ وهولندا تاركة 
املوحلة  باملياه  مغمورة  وم��ن��ازل  ���س��وارع 

عزلت تمعات �سكنية باأكملها.
هاين�سربغ  منطقة  يف  �سد  في�سان  واأدى 
ك��ي��ل��وم��رتا ج��ن��وب غرب   65 ب��ع��د  ع��ل��ى 
دو�سلدورف ليل، اإىل اإجلء مئات ال�سكان 
ب�سكل طارئ. ويف املناطق الأكرث ت�سررا يف 
اأملانيا يف �سمال الراين و�ستفاليا وراينلند-

من  ف��روا  الذين  ال�سكان  كان  بالتينات، 

ال���ف���ي�������س���ان���ات 
يعودون تدريجيا 
م��ن��ازل��ه��م  اإىل 
م�ساهد  و����س���ط 

اخلراب.
يف بع�ص املناطق 
امل��ت�����س��ررة ب���داأ 
رج���ال الإط��ف��اء 
وامل���������س����وؤول����ون 
املحليون واجلنود 
�سخمة  مهمة  دبابات،  من  على  وبع�سهم 
ت�سد  التي  ال��رك��ام  اأك���وام  ب��اإزال��ة  تتمثل 
�سولينغن،  بلدية  رئي�ص  واأق��ر  ال�سوارع. 
الرور  منطقة  جنوب  يف  الواقعة  املدينة 
�سخمة".  "املهمة  ب��اأن  كورت�سباخ  تيم 
للكارثة  احلقيقي  احلجم  الآن  ويت�سح 
التي  املت�سررة  املباين  م�سح  يجري  حيث 
اجلهود  ُتبذل  فيما  بع�سها،  هدم  �سيتعني 
ل���س��ت��ع��ادة خ��دم��ات ال��غ��از وال��ك��ه��رب��اء 

والهاتف.
التي  مريكل،  اأنغيل  امل�ست�سارة  وتعهدت 
وا�سنطن  اإىل  زي���ارة  م��ن  اجلمعة  ع��ادت 
"دعم  ت��ق��دمي  ال��ك��ارث��ة،  عليها  هيمنت 
احلكومة"  من  والبعيد  الق�سري  امل��دى  يف 
امل�ست�سارة  وت���زور  املنكوبة.  للبلديات 
�سربتها  ال��ت��ي  املنطقة  م��ريك��ل  اأن��غ��ي��ل 
اأ�سرارا  اأملانيا خملفة  الفي�سانات يف غرب 
 130 من  اأك��رث  مبقتل  ومت�سببة  ج�سيمة 
املحلية  ال�سلطات  اأعلنت  ما  وفق  �سخ�سا، 

املعنية ال�سبت.

الأح��د،  اأم�ص  ال��دوح��ة،  يف  ا�ستوؤنفت 
مفاو�سات ال�سلم الأفغانية التي تري 
برعاية قطرية، بني وفد من احلكومة 
املجل�ص  رئ��ي�����ص  ب��رئ��ا���س��ة  الأف��غ��ان��ي��ة 
عبداهلل،  اهلل  عبد  للم�ساحلة  الأعلى 
رئي�ص  برئا�سة  "طالبان"  حركة  ووفد 

املكتب ال�سيا�سي املل عبد الغني برادر.
الثاين،  يومها  يف  املفاو�سات  وتبحث 
مقرتحات قّدمها الو�سيط القطري حول 
جلنة  �ستبحث  حيث  الأع��م��ال،  ج��دول 
على  الت��ف��اق  ال��ط��رف��ني،  م��ن  م�سرتكة 
جدول اأعمال املفاو�سات، والتي تت�سمن 
وق���ف ال��ع��ن��ف، والإف������راج ع��ن اأ���س��رى 
الأفغانية،  احلكومة  ل��دى  "طالبان" 
و�سكل النظام ال�سيا�سي يف البلد، ف�سًل 
عن و�سع �سقف زمني للمفاو�سات ينتهي 
ُقّدمت  ال��ت��ي  القطرية  ال��ورق��ة  وف��ق 

�سبتمرب   11 يف  املا�سي،  ال�سهر  للطرفني 
املقبل، تاريخ الن�سحاب النهائي للقوات 

الأجنبية من اأفغان�ستان.
يف  مل�ساركني  �سابقة  ت�سريحات  ووف��ق 
هذه  انتهاء  املقّرر  من  املفاو�سات،  هذه 
التطورات  ا�ستدعت  اإذا  اإل  اجل��ول��ة، 
متديدها ليوم اآخر. وكان رئي�ص حركة 
"طالبان" املل هبة اهلل اأخوند زاده، قد 
مبنا�سبة  الأفغاين  لل�سعب  ر�سالة  وجه 
رغبة  فيها  اأكد  املبارك،  الأ�سحى  عيد 
لتحقيق  ال�سيا�سي  باتباع احلّل  احلركة 
ال�سلم يف اأفغان�ستان، ورغبتها يف اإقامة 
والوليات  الدويل  املجتمع  مع  علقات 
املتحدة الأمريكية بعد ان�سحاب قواتها 
"طالبان"  زع��ي��م  وج����ّدد  ال��ب��لد.  م��ن 
ال��ت��زام��ه ب��ع��دم ا���س��ت��خ��دام الأرا���س��ي 

الأفغانية �سد اأي من دول اجلوار.

��صتئناف جولة مفاو�صات �ل�صالم 
�الأفغانية يف �لدوحة

اأكرث من 500 م�ستوطن اقتحموا باحات امل�سجد.. 

اأفادت تقارير اإعالمية اأم�س الأحد، باأن ع�شرات امل�شتوطنني يقتحمون امل�شجد الأق�شى، بحماية القوات الإ�شرائيلية يف ذكرى ما ي�شمى "خراب 
الهيكل". ولفتت اإىل اأن القوات الإ�شرائيلية اعتدت على املرابطني يف امل�شلى القبلي، واألقت �شوبهم قنابل الغاز.

"معا"  وكـــالـــة  ــــــادت  اأف جــهــتــهــا،  مـــن 
االإ�سرائيلية  ال�سرطة  باأن  الفل�سطينية 
امل�سجد  اأبـــواب  على  حواجزها  ن�سبت 
اإليه،  الدخول  ومنعت  املبارك،  االأق�سى 
كما  امل�سلني،  من  قليلة  اأعداد  با�ستثناء 
اإىل  منعت طواقم االإ�سعاف من الدخول 

امل�سجد.
االإ�سالمية  االأوقــــاف  دائـــرة  وقــالــت 
 500 من  اأكــرث  اإن  املحتلة،  القد�ص  يف 
امل�سجد  ــات  ــاح ب اقــتــحــمــوا  م�ستوطن 
االأق�سى منذ ال�ساعة ال�سابعة والن�سف 
�سباحا، بحماية ال�سرطة االإ�سرائيلية.

خطيب  �سربي  عكرمة  ال�سيخ  وك�سف 
امل�سجد االأق�سى اأن القوات االإ�سرائيلية 
على  الكاملة  ال�سيطرة  فر�ص  ــاول  حت
امل�سجد االأق�سى وكافة املناطق املحيطة 
اأخــذ العرب  "على االحــتــالل  بــه، وقــال 
القد�ص  �سيف  معركة  مــن  والـــدرو�ـــص 

ال�سابقة".
االأق�سى  امل�سجد  مــديــر  اأكـــد  بــــدوره، 
قـــوات  اإن  ــواين  ــس ــ� ــك ال ــر  ــم ع ــيــخ  الــ�ــس
�سالة  بعد  امل�سجد  اقتحمت  اإ�سرائيلية 
الفجر واأطلقت قنابل ال�سوت والر�سا�ص 
اأنه  م�سيفا  امل�سلني،  بــاجتــاه  املطاطي 

حتا�سر  االإ�سرائيلية  القوات  زالت  "ال 
القبلي  امل�سجد  داخــل  امل�سلني  ع�سرات 
امل�سجد  بــوابــات  جميع  اأغلقت  اأن  بعد 

باجلنازير".
احلاخام  اأن  ذكــر   ،"48 "عرب  موقع 
اقتحامات  تقدم  غليك،  يهودا  املتطرف 
نفذوا  الــذيــن  لــالأقــ�ــســى،  امل�ستوطنني 
احلرم  �ساحات  يف  ا�ستفزازية  جــوالت 
"الهيكل" املزعوم،  عن  �سروحات  وتلقوا 
فيما قام بع�سهم بتاأدية �سعائر تلموديه 

قبالة قبة ال�سخرة.
االإ�سرائيلية  التلفزة  قناة  وو�سفت 
امل�سجد  داخل  اليهود  به  يقوم  "12" ما 
تتج�سد  "ثورة"،  باأنه  حاليًا  االأق�سى 
التي  القائم  الو�سع  قواعد  حتطيم  يف 
ـــك عرب  ــادت عــ�ــســرات الــ�ــســنــني، وذل ــس �
ال�سماح لليهود باأداء ال�سلوات التلمودية 
ومنح احلاخامات احلق يف اإلقاء املواعظ 

الدينية يف احلرم.
ن�سرته  تــقــريــر  يف  الــقــنــاة،  واأ�ـــســـارت 

�سمحت  اإ�سرائيل  اأن  اإىل  موقعها،  عرب 
بتغيري الواقع يف امل�سجد االأق�سى ب�سكل 
جذري، بحيث اإن اليهود مل يعودوا فقط 
بل  كــبــرية،  ــداد  ــاأع ب احلـــرم  يقتحمون 
باتوا منذ اأ�سهر يوؤدون ال�سلوات داخله. 
االحتالل  �سلطات  فاإن  التقرير،  وح�سب 
االأق�سى  امل�سجد  يف  املوجودة  و�سرطته 
بـــاأداء  اأ�سهر  ــدة  ع منذ  لليهود  ت�سمح 
ال�سلوات �سباح كل يوم داخل االأق�سى. 
تقوم  اإ�سرائيل  اأن  اإىل  القناة  واأ�سارت 
ب�سكل  االأقــ�ــســى  يف  ـــواقـــع  ال بــتــغــيــري 
تدريجي، وبهدف عدم لفت االأنظار اإىل 
التحوالت التي طراأت على احلرية التي 

بات اليهود يتمتعون بها هناك.
االإ�سرائيلي  الـــوزراء  رئي�ص  اأن  يذكر 
ال�سابق بنيامني نتنياهو التزم يف 2015 
الــثــاين،  اهلل  عــبــد  االأردن  مــلــك  اأمــــام 
االأماكن  على  الوالية  �ساحب  بو�سفه 
بعدم  املدينة،  يف  املقد�سة  االإ�سالمية 
امل�ستوطنني  من  كبرية  ــداد  الأع ال�سماح 
دخول  دون  واحليلولة  احلرم،  بتدني�ص 
احلرم،  املتطرفة  اليهودية  ال�سخ�سيات 
اأداء  من  اليهود  متكني  عــدم  عن  ف�ساًل 

ال�سلوات التلمودية.

ــة  ــم اخلــارجــي ــس ــا� قــــال املــتــحــدث ب
اأم�ص  زاده،  خطيب  �سعيد  االإيرانية 
لتبادل  م�ستعدة  ـــران  ''اإي اإن  االأحـــد، 
الــ�ــســجــنــاء مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة 

وبريطانيا وفقًا ملفاو�سات فيينا''.
ورّد خطيب زاده على ما ذكره م�سوؤول 
يكن  مل  بــاأنــه  ال�سبت،  يــوم  اأمــريــكــي، 
ال�سجناء  تبادل  على  اتفاق  اأي  هناك 
بني طهران ووا�سنطن، يف تغريدة عرب 
''اإنه  ''تويرت''،  على  الر�سمي  ح�سابه 
املتحدة  الواليات  تنكر  اأن  مروع  الأمر 
وجود  يف  املتمثلة  الب�سيطة  احلقيقة 
م�سيفا:  الــ�ــســجــنــاء''.  بــ�ــســاأن  اتــفــاق 

مع  اإن�سانية  مبادلة  على  االتفاق  ''مت 
املتحدة  واململكة  املتحدة  الــواليــات 
العمل  خطة  عــن  منف�سلة  فيينا،  يف 
 10 عن  لــالإفــراج  امل�سرتكة،  ال�ساملة 

�سجناء من جميع االأطراف''.
ــتــحــدث بــا�ــســم اخلــارجــيــة  وكــــان امل
ال�سبت،  قال،  براي�ص  نيد  االأمريكية 
بعد  اإتفاق  اإىل  التو�سل  يتم  ''مل  اإنه 
ال�سجناء''،  تــبــادل  ب�ساأن  اإيـــران  مــع 
ب�ساأن  التعليقات  يخ�ص  ما  ''يف  م�سيفًا 
اإيران،  حتتجزهم  الذين  االأمريكيني 
لتعزيز  اآخــر  حثيثا  جهدا  فقط  نــرى 

االأمل لدى عائالتهم''.

التي  الت�سريحات  اأن  براي�ص  واأ�ساف 
اأدىل بها نائب وزير اخلارجية االإيراين 
''التهرب  اإىل  تهدف  عراقجي،  عبا�ص 
من اللوم على االأزمة احلالية''، م�سريًا 
اأن ''وا�سنطن م�ستعدة للعودة اإىل  اإىل 

املفاو�سات النووية يف فيينا''.
ـــان كــبــري املــفــاو�ــســني االإيــرانــيــني  وك
عبا�ص عراقجي قال يف وقت �سابق اإن 
''بالده متر مبرحلة انتقالية، واإن على 
انتظار  فيينا  مفاو�سات  يف  االأطــراف 

االإدارة اجلديدة للبالد''.
عرب  تغريدة  يف  عراقجي  ــاف  ــس واأ�
اأن  ــرت''  ــوي ''ت على  الر�سمي  ح�سابه 

تربطا  اأال  وبريطانيا  اأمريكا  ''على 
ال�سجناء  لتبادل  االإنــ�ــســاين  اجلــانــب 
اأنه  اإىل  م�سريًا  ــووي''،  ــن ال باالتفاق 
''يجب اأال جنعل تبادل ال�سجناء رهن 
فقد  فعلنا  واإن  ال�سيا�سية،  االأهـــداف 

نخ�سر التبادل واالتفاق معا''.
اأنــه  ــــراين اإىل  ولــفــت املــفــاو�ــص االإي
�سجناء  ع�سرة  �سراح  اإطــالق  ''ميكن 
ــت  اأوف اإذا  ــدا  غ االأطــــراف  جميع  مــن 
املتحدة  واململكة  املتحدة  الــواليــات 
باجلزء اخلا�ص بهما يف �سفقة لتبادل 
الــ�ــســجــنــاء ووقــــف ربــطــهــا بــاأهــداف 

�سيا�سية''.

ق.د
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ُفقد اأكرث من 15 �سخ�سا، اإثر غرق �سفينة قبالة �ساحل ليبرييا 
اأن  اأكد  الذي  ال�سواحل  خفر  اأعلن  ما  وفق  ال�سرقي،  اجلنوبي 
عمليات االإنقاذ جارية. وقال م�سوؤولون اإن ال�سفينة بداأت تغرق 
اأكرث  اعترب  حيث  �سخ�سا،   21 متنها  وعلى  االأحد،  ال�سبت/  ليل 
من 15 منهم يف عداد املفقودين. واأكد م�سوؤول من خفر ال�سواحل 
خفر  اأن  مونروفيا  الليبريية  العا�سمة  يف  �سحفي  موؤمتر  خالل 
عن  االآن  يبحث  وهو  ليال،  االأ�سخا�ص  من  عددا  اأنقذ  ال�سواحل 
الليبريية  البحرية  ال�سلطات  رئي�ص  �سرح  جهته،  من  ناجني. 
قيد  �سابق  وقت  يف  و�سعت  قد  كانت  ال�سفينة  باأن  لل�سحفيني 

االحتجاز الأنها غري �ساحلة لالإبحار.

املوظفات  منع  االأوروبي،  االحتاد  يف  الُعليا  املحكمة  اأقرت 
امل�سلمات من ارتداء احلجاب يف ظروف معينة، يف حكمها ال�سادر 
يف دعوتني مقدمتني من امراأتني يف اأملانيا، مّت توقيفهما عن العمل 

بعد ارتدائهما احلجاب.
عن  تعبريًا  ميثل  �سيء  اأي  ارتداء  ''منع  اأن  املحكمة  وذكرت 
معتقدات �سيا�سية اأو فل�سفية اأو دينية يف اأماكن العمل قد يربره 
اأو  للعمالء،  حمايدة  �سورة  تقدمي  اإىل  العمل  �ساحب  حاجة 

احليلولة دون اأي م�ساحنات اجتماعية''.

قالت �سحيفة Welt am Sonntag، اأم�ص االأحد، اإن اأملانيا 
من  االأوروبي  االحتاد  دول  بني  االأوىل  املرتبة  حتتل  تزال  ال 
حيث عدد طلبات اللجوء. ونقلت ال�سحيفة، عن تقرير املديرية 
االأوروبية لتقدمي الدعم لطلبات اللجوء، اأنه مت يف الن�سف االأول 
من هذا العام، تقدمي 194808 طلبات للجوء اإىل دول االحتاد 
االأوروبي، مت ت�سجيل 47231 طلبا يف اأملانيا. ومن التقرير يت�سح 
اأن 36٪ من طالبي اللجوء من �سوريا، و 18٪ من االأفغان و ٪6.6 

من العراق.
ويف املرتبة الثانية من حيث عدد الطلبات، وفقا لل�سحيفة، تاأتي 
فرن�سا، تليها اإ�سبانيا ومن ثم اإيطاليا. يف وقت �سابق، اأعرب وزير 
الداخلية االأملاين هور�ست �سيهوفر عن قلقه ب�ساأن و�سع الهجرة 
احلايل على خلفية زيادة عدد املهاجرين الذين ي�سلون اإىل اأملانيا 

عرب طريق البلقان.

لقي خم�سة اأ�سخا�ص على االأقل حتفهم، وفقد ثالثة اآخرون 
ال�سرقي  ال�سمايل  ال�ساحل  على  غزيرة  اأمطار  هطول  بعد 
وانهيارات  في�سانات  �سّبب  ما  االأ�سود،  البحر  على  لرتكيا 

اأر�سية، ح�سبما ذكرت وكالة االأنباء احلكومية.
"االأنا�سول" اأن فرق االإنقاذ عرثت على �سيدة  ذكرت وكالة 
75 �سنة ميتة و�سط حطام منزلها يف منطقة  تبلغ من العمر 
اأ�سخا�ص لقوا حتفهم  مرادية ريزا، كما انت�سلت جثث ثالثة 
وذكرت  خ�سبيا.  منزال  الطينية  االنهيارات  دمرت  اأن  بعد 
عّما  تبحث  املنطقة  اإىل  املر�سلة  االإنقاذ  فرق  اأّن  الوكالة 
جمموعه �ستة اأ�سخا�ص يف ثالث مقاطعات ال يزالون جمهويل 

امل�سري

 6.4 بقوة  اأر�سية  هزات  اإن  بنما،  يف  الزالزل  ر�سد  مركز  قال 
درجة �سربت بنما، وكانت قوة هذه الهزات االأر�سية عند م�ستوى 

املجاورة. كو�ستاريكا  يف  درجة   5.9
وتابع املركز، يف بيانه: "اأعلن معهد علوم االأر�ص التابع جلامعة 
 15.56 ال�ساعة  يف  درجة   6.4 بقوة  زلزال  وقوع  عن  بنما 
اخلدمات  و�سجلت  كيلومرتات".   10 عمق  على  املحلي  بالتوقيت 
 5.9 اأر�سية بلغت قوتها  املخت�سة يف كو�ستاريكا املجاورة، هزات 
168 كيلومرتا من بونتا بوريكا )بنما( يف مياه  درجة، على بعد 

املحيط الهادئ.

�ملحكمة �لُعليا �الأوروبية ُتيُز 
منع �ملُ�صلمات من �رتد�ء �حلجاب

�أملانيا تت�صدر دول �الحتاد �الأوروبي 
يف عدد طلبات �للجوء

مقتل 5 �أ�صخا�س و3 مفقودين 
يف في�صانات و�نهيار�ت �أر�صية 

�صمايل �صرق تركيا

زلز�ل بقوة 6.4 درجة ي�صرب بنما

غرق  �إثر  �الأقل  على  مفقود�   15

�صفينة قبالة �صو�حل ليبرييا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
�لكيان �ل�صهيوين يغريرّ �لو�قع يف �مل�صجد �الأق�صى ب�صكل تدريجي

�إير�ن تبدي ��صتعد�دها لتبادل �ل�صجناء مع �أمريكا وبريطانيا
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عبد  ق�سنطينة  مولودية  رئي�ص  ك�سف 
الر�سيد  م�سكل  ت�سوية  عن  دميغة  احلق 
ت�سوية  بــعــد  للفريق  املــجــمــد  البنكي 
وهو  النادي،  عاتق  على  العالقة  الديون 
الفريق  ميكن  اأن  �ساأنه  من  الــذي  ــر  االأم
من احل�سول على االإعانات املمنوحة من 
خالل  املحلية  ال�سلطات  طرف 
الفرتة املقبلة، 

وياأمل دميغة يف احل�سول على دعم اأكرب 
والبلدية  الوالئية  ال�سلطات  طرف  من 
وهذا يف ظل الديون املرتاكمة على عاتق 
موا�سلة  يف  رغبته  عــن  ف�سال  ــنــادي  ال
خالل  ال�سعود  ورقة  لعب  على  التناف�ص 

املو�سم القادم.
فقد  االإ�ستقدامات  مبلف  يتعلق  وفيما 
تاأجيل  الفريق  عن  االأول  امل�سوؤول  ف�سل 
الحق  وقـــت  اإىل  وهـــذا  عنها  احلــديــث 

امل�ستهدفة  االأ�ــســمــاء  بع�ص  اأن  خا�سة 
مازالت معنية باملناف�سة يف الوقت الراهن 
ف�سال عن عدم الف�سل حلد االأن يف قائمة 

الالعبني الذين
املو�سم  تعداد  من  بهم  االإحتفاظ  �سيتم 
املح�سر  ك�سف  اأخر  جانب  ومن  الفارط، 
تلقيه  عن  قريون  خالد  للفريق  البدين 
يف  نا�سطة  ــة  ــدي اأن مــن  اتــ�ــســاالت  عــدة 
مل  اأنـــه  على  ــدا  ــوؤك م االأوىل  الــرابــطــة 

مف�سال  الفريق  مع  م�ستقبله  يف  يف�سل 
الرتيث اإىل غاية مالقاة م�سريي النادي 
خا�سة يف ظل احلديث عن رغبة االإدارة 
واأرجـــع  جــديــد،  مـــدرب  مــع  التعاقد  يف 
ورقة  املــولــوديــة  ت�سييع  �سبب  قــريــون 
ال�سعود خالل املو�سم الفارط اإىل نوعية 
ف�سال  معهم  التعاقد  مت  الذين  الالعبني 

عن االأزمة املالية التي الحقت النادي.

ثقيلة  هزمية  الــربج  اأهلي  تلقى 
جنم  امل�سيف  اأمام  الديار  خارج 
مقابل،  دون  بثالثية  مــقــرة 
اأبقت  الــتــي  الــهــزميــة  وهـــي 
قبل  ما  املرتبة  يف  االأهلي 
جــــدول  يف  االأخــــــــــرية 
 21 بر�سيد  الــرتتــيــب 
الفريق  اأن  علما  نقطة، 
حتقيق  يف  حظوظه  فقد 
االأوىل  الــرابــطــة  يف  الــبــقــاء 
قبل هذه اجلولة، وتعترب الهزمية 
التوايل  على  الثالثة  هي  النجم  اأمــام 

بالن�سبة لت�سكيلة االأهلي.
واأكد مدرب االأهلي عابد اأن الت�سكيلة �سيعت 
فر�سة العودة بنتيجة اإيجابية يف مباراة جنم 

مقرة خالل ال�سوط االأول من املباراة بالنظر 
اأخر  الفريق، ومن جانب  التي �سيعها  للفر�ص 
طرف  من  املقدم  املردود  عن  را�سيا  عابد  بدا 

الالعبني ال�سبان الذين �ساركوا يف هذه املباراة، 
وكان الطاقم الفني قد وجه الدعوة للمدافع 
قتال من اأجل امل�ساركة بعد غياب طويل حيث 
لعدة  اأبعدته  اإ�سابة  من  يعاين  الالعب  كان 

اأ�سهر عن املالعب.
بــ�ــســرورة تفادي  االأهــلــي  ــار  اأنــ�ــس ــب  ــال وط
الفارط  املو�سم  خالل  وقعت  التي  االأخطاء 
الفريق  �سقوط  يف  رئي�سيا  �سببا  كانت  والتي 
طالبت  حــيــث  لــلــهــواة،  ــثــاين  ال الق�سم  اإىل 
يف  مبكرا  ال�سروع  ب�سرورة  الفريق  جماهري 
الف�سل  القادم من خالل  للمو�سم  التح�سريات 
الذي  التعداد  وكذا  الفني  الطاقم  ق�سية  يف 
حلول  اإيجاد  على  العمل  مع  الفريق  �سيمثل 
منذ  الفريق  منها  يعاين  التي  املالية  لالأزمة 

عبد الهادي. بمدة.

ع�سام. ب   

بدري. ع

تتجه االأنظار يف بيت جمعية اخلروب يف الوقت الراهن نحو الرئي�ص ال�سابق للفريق ح�سان 

اإمكانية عودة  ميلية الذي من املنتظر اأن يعقد لقاء مع رئي�ص بلدية اخلروب من اأجل احلديث عن 

وهذا  الفريق  لت�سيري  جديدة  طريق  خارطة  ور�سم  احلالية  ال�سائفة  من  بداية  اجلمعية  لرئا�سة  ميلية 

يف ظل رغبة ال�سلطات املحلية يف اإحداث تغيريات على النادي الهاوي بعد ال�سقوط اإىل حظرية الق�سم الثالث 

للهواة، وبدا ميلية متحم�سا لفكرة العودة لرئا�سة النادي من جديد وخالفة الرئي�ص احلايل زوبري عريبي الذي 

لوح يف اأكرث من منا�سبة برغبته يف االن�سحاب من ت�سيري الفريق خا�سة يف ظل ال�سغط املفرو�ص من طرف 

اأن�سار الفريق.

يف  وهذا  القدامى  الالعبني  مع  حقيقية  متاعب  تواجه  اجلمعية  اإدارة  فاإن  اأخر  جانب  ومن 

�سهرية، حيث هدد  اأجور   04 تناهز  والتي  املالية  م�ستحقاتهم  ت�سوية  اإ�سرارهم على  ظل 

ووثائق  م�ستحقاتهم  على  احل�سول  اأجل  من  املنازعات  جلنة  اإىل  باللجوء  الالعبون 

الالعبني  تنازل  يف  اجلمعية  اإدارة  فيه  تاأمل  الذي  الوقت  يف  وهذا  ت�سريحهم، 

عن جزء من م�ستحقاتهم خا�سة اأن الفريق ف�سل يف حتقيق الهدف امل�سطر 

خالل املو�سم الفارط واملتمثل يف حتقيق البقاء يف الق�سم الثاين.

لقاء مرتقب بني ميلية وم�شالح 

البلدية لر�شم خارطة طريق جديدة
جمعية اخلروب

بدري. ع
عبد الهادي. ب

مل  الــوفــاق  اإدارة  اأن  خا�سة  االإقــالــة 
تكن را�سية متاما عن الرتاجع الرهيب 
الفارطة  الفريق يف اجلوالت  نتائج  يف 
يتمكن  مل  التون�سي  التقني  اأن  خا�سة 
�سد  مقابلة  اأي  يف  الفوز  حتقيق  من 
املــنــافــ�ــســني املــبــا�ــســريــن لــلــوفــاق على 
الوفاق  ت�سكيلة  تــقــدم  ومل  الــلــقــب، 
اأم�ص  اأول  مقابلة  يف  املطلوب  االأداء 

االإطار مع  الت�سكيلة خارج  حيث كانت 
اخلط  يف  الهفوات  من  العديد  ح�سول 

اخللفي.
مهاجم  مــن  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
وفاق �سطيف والهداف الثاين للبطولة 
حممد االأمني عمورة عن اهتمام االأهلي 
اإىل  �سمه  اأجل  من  بخدماته  امل�سري 
من  احلــالــيــة  الن�سخة  بطل  �سفوف 
وتنتظر  االإفريقية،  االأبطال  رابطة 
ر�سمي  عــر�ــص  و�ــســول  الــوفــاق  اإدارة 
ــرف الــفــريــق املــ�ــســري مــن اأجــل  مــن ط
التفاو�ص بخ�سو�ص ت�سريح الالعب من 
عدمه خا�سة اأن عمورة مازال مرتبطا 
غاية  اإىل  ال�سطايفي  الوفاق  مع  بعقد 

.
اللجوء  على  الــوفــاق  اإدارة  وك�سفت 
يف  الدولية  الريا�سية  املحكمة  اإىل 
تقدمي  ــل  اأج مــن  ال�سوي�سرية  لـــوزان 
غليزان  �سريع  مباراة  ق�سية  يف  طعن 
نــقــاط هذه  اأجـــل احلــ�ــســول على  مــن 
قبل  التاأكيدات  هذه  وجاءت  املباراة، 
�ساعات قليلة من �سدور قرار املحكمة 
العا�سمة  اجلـــزائـــر  يف  الــريــا�ــســيــة 
بخ�سو�ص الطعن املقدم من طرف اإدارة 

الوفاق. 

حمققة  هزمية  من  �سطيف  وفــاق  جنا 
اجلولة  لقاء  يف  ال�ساورة  �سبيبة  اأمــام 
االأول،  ــرتف  ــح امل بــطــولــة  ــن  م ال32 
على  جــرت  التي  املــبــاراة  انتهت  حيث 
ب�سطيف   1945 ماي   08 ملعب  اأر�سية 
حيث  �سبكة،  كل  يف  هدفني  بالتعادل 
عن  للت�سجيل  �ــســبــاقــني  الـــــزوار  كـــان 
يعدل  اأن  قبل  �سعد  اجلليل  عبد  طريق 
جابو مع بداية ال�سوط الثاين، غري اأن 
لل�سبيبة،  الثاين  الهدف  اأ�ساف  عمران 
وهذا قبل اأن يتمكن قندو�سي من تعديل 
ال�ساد�سة  الدقيقة  يف  للوفاق  النتيجة 
الوفاق  ورفــع  ال�سائع،  بدل  الوقت  من 
ر�سيده بعد هذا التعادل اإىل 61 نقطة 
لينفرد جمددا بريادة ترتيب الرابطة 

االأوىل.
الفارق  تعميق  فر�سة  الــوفــاق  وفــوت 
�سباب  الريادة  يف  ال�سابق  ال�سريك  عن 
اجلولة  ــذه  ه يف  تعرث  الـــذي  ــوزداد  ــل ب
اأمام وداد تلم�سان، ويبقى  انهزامه  بعد 
حدود  يف  وال�سباب  الوفاق  بني  الفارق 
الفارق  اأن  نقطة واحدة فقط، يف حني 
عن �سبيبة ال�ساورة يبقى يف حدود 03 
على  التناف�ص  اأن  يعني  ما  وهــو  نقاط 
بني  �سينح�سر  املحرتفة  البطولة  لقب 

املتبقية  اجلــوالت  خــالل  الثالثي  هــذا 
من البطولة، و�سيع العبو الوفاق منحة 
مغرية ت�سل اإىل 20 مليون �سنتيم كانت 
يف  الفريق  اإدارة  طــرف  من  خم�س�سة 

حال االإطاحة بالن�سور ال�سحراوية.
وقعه  الــذي  الهدف  اأن  القول  وميكن 
من  ال�سائع  بــدل  الــوقــت  يف  قندو�سي 
من  الكوكي  نبيل  ــدرب  امل اأنقذ  املــبــاراة 

وفاق �سطيف 

اأهلي الربج

مولودية ق�سنطينة

اإحتاد ب�سكرة

مولودية العلمة

عبد الهادي. ب

جنح اإحتاد ب�سكرة يف حتقيق فوز ثمني 
يف لقاء اجلولة ال32 من البطولة اأمام 
بنتيجة هدف  ال�سيف مولودية وهران 
دون مقابل يف املباراة التي جرت مبلعب 
اأ�سبال  مكن  الــذي  الفوز  وهو  العالية، 
املدرب اأيت جودي من رفع ر�سيدهم اإىل 
جدول  يف  ال11  ال�سف  يف  نقطة   40
من  قريبا  االإحتاد  بات  حيث  الرتتيب، 
عن  الفارق  ات�ساع  بعد  البقاء  حتقيق 

الكوكبة املهددة بال�سقوط.
على  ـــرد  ال االإحتــــاد  اإدارة  ورفــ�ــســت 
الزائر  الفريق  وجهها  التي  االنتقادات 
بوكوا�سة  ــم  ــك احل حتــيــز  بــخــ�ــســو�ــص 

�سربة  عن  اإعالنه  خــالل  من  لالإحتاد 
جاء  والــتــي  الــثــاين  ال�سوط  يف  جــزاء 
حيث  املــبــاراة،  يف  الوحيد  الهدف  منها 
كانت  اجلــزاء  �سربة  اأن  امل�سريون  اأكــد 
متكن  االإحتــاد  اأن  هو  واالأهــم  �سرعية 
قبل  املــبــاراة  هــذه  يف  الفوز  حتقيق  من 
الفريق  �ستقود  والتي  املوالية  اخلرجة 
املحلي  االإحتــاد  ملواجهة  العا�سمة  اإىل 

مبلعب عمر حمادي ببولوغني.
مباراة  يف  االإحتــاد  ت�سكيلة  عن  وغاب 
وبوكاروم  بوفليغة  الثنائي  احلمراوة 
كورونا،  فــريو�ــص  مــن  معاناتهما  ب�سب 
حا�سرا  الثنائي  يكون  اأن  ينتظر  حيث 

القادمة بعد حت�سن و�سعهما  املباراة  يف 
وحمافظ  العام  الكاتب  وتويف  ال�سحي، 
ب�سكرة  الإحتــــاد  الــ�ــســابــق  احلــ�ــســابــات 
عمل  قد  الفقيد  وكــان  حفيظي  احلــاج 
21 �ــســنــة، ومــن  مــع الــفــريــق قــرابــة 
على  االإحتاد  العبو  حت�سل  اأخر  جانب 
اإنتظار  يف  وهذا  العالقة  املنح  من  جزء 
هذه  من  الثاين  ــزء  اجل على  احل�سول 
املنح بغية ق�ساء منا�سبة عيد االأ�سحى 
يف اأف�سل الظروف، واأنهى رديف االإحتاد 
ال15  املرتبة  يف  ال�سنف  هذا  بطولة 
طرف  من  البطولة  توقيف  قــرار  بعد 

الرابطة املحرتفة.

التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  وجه 
رئي�ص  اإىل  مرا�سلة  العلمة  ملولودية 
اأجل  مــن  رقــاب  �سمري  الــهــاوي  الــنــادي 
عن  الــتــنــازل  اتفاقية  على  التوقيع 
القادم  املو�سم  خــالل  الفريق  ت�سيري 
املفعول  ال�سارية  القوانني  ظل  يف  وهذا 
حق  التجارية  ال�سركة  متنح  والــتــي 
يف  التوايل  على  ملو�سمني  النادي  ت�سيري 
العلمة  مولودية  وكانت  الهواة،  بطولة 
قد انخرطت يف بطولة املو�سم الفارطة 
ب�سيغة الفريق املحرتف غري اأن النادي 
الهاوي هو من توىل ت�سيري الفريق بعد 
االأحكام الق�سائية التي �سدرت يف وقت 

�سابق.
ال�سركة  اإدارة  جمــلــ�ــص  ويــ�ــســتــعــد 
�سالح  الــرئــيــ�ــص  بــقــيــادة  الــتــجــاريــة 
كراو�سي للعودة اإىل ت�سيري الفريق هذه 
ال�سائفة حيث مت ال�سروع يف التفاو�ص 
عقودهم  جتديد  اأجل  من  الالعبني  مع 
وهذا يف اإنتظار التعاقد مع مدرب جديد 
لقيادة العار�سة الفنية، ومن املنتظر اأن 
للم�ساهمني  العامة  اجلمعية  عقد  يتم 

االأيام  غ�سون  يف  التجارية  ال�سركة  يف 
املقبلة، حيث ت�سري االأمور نحو جتديد 

الثقة يف الرئي�ص احلايل كراو�سي 
ملوا�سلة ت�سيري الفريق ملو�سم 

اأخر على االأقل.
ـــانـــع  وبــــــــــات �ـــس

االألعاب ال�ساب 
الدين  �ــســالح 

قريبا  بو�سامة 
ـــــادرة  ـــــغ ــــــن م م

ــفــوف الــفــريــق  �ــس
التي  العرو�ص  بعد 

فرق  عــدة  من  و�سلته 
�سطيف  ــاق  وف واأبــرزهــا 

الذي يرغب يف اال�ستفادة 
الالعب  هـــذا  خــدمــات  مــن 

الــذي  الــبــاهــر  امل�ستوى  بعد 
قدمه خالل املو�سم الفارط مع 

رديف مولودية العلمة، وتتواجد 
للفريق  ال�سابة  املواهب  من  الكثري 

�سي�سهل  الذي  االأمر  وهو  عقود  دون 
انتقالها اإىل فرق اأخرى.

اخل�شراء دون خطاأ يف العالية، والإدارة 
ترف�ش الرد على انتقادات احلمراوة

ال�شركة التجارية تطالب رقاب بالتنازل 
عن ت�شيري الفريق
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الوفاق يوا�شل اإهدار النقاط..
 الكوكي ينجو من الإقالة وعمورة مطلوب يف م�شر

دميغة ينجح يف حل م�شكل الر�شيد
 وقريون يرتيث للف�شل يف م�شتقبله

الأهلي دون روح ويتكبد ثالث هزمية على التوايل

ريا�صة

ــنــدي رونـــالـــد كـــومـــان، مـــدرب  ــهــول ـــرى ال ي
بر�سلونة، اأن النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي 
الذهبية  بالكرة  للفوز  الرئي�سي  املر�سح  يعد 

هذا العام.
بر�سلونة:  قناة  مع  حــوار  يف  كومان،  وقــال 
لعبه.  اأ�سلوب  ب�سبب  للفريق  مهم  مي�سي 
هائلة  بفاعلية  ومتتع  والقدوة،  القائد  اإنــه 
العام  املا�سي، بعد بداية �سعبة لهذا  باملو�سم 
ب�سبب و�سعه )انتهاء العقد وطلب الرحيل(.

اأنه  اأخرى  مرة  اأظهر  مي�سي  لكن  واأ�ساف: 
كوبا  بلقب  وفـــوزه  الــعــامل،  يف  العــب  اأف�سل 
اأمريكا مهم للغاية، الأنني اأعرف مدى حر�سه 
�سنوات  ب�سع  بعد  البطولة  بهذه  الفوز  على 

. دون تتويجات رفقة االأرجنتني

يف  العب  اأف�سل  الأنه  كومان:  وتابع 
باالألقاب،  الفوز  على  اعتاد  العامل، 

ويف النهاية حقق ما قاتل من اأجله 
. مع الفريق

مي�سي املر�سح الرئي�سي  واأردف: 
ب�سبب  الذهبية  الــكــرة  حل�سد 
املو�سم الرائع الذي قدمه، وعقب 

. الفوز بكوبا اأمريكا
وبو�سكيت�ص  بيكيه  و�سع  ووا�سل: 

الالعبني  اإن  بــر�ــســلــونــة؟  يف  ــا  ــب واأل
الفريق،  يف  مكان  لديهم  املخ�سرمني 

ب�سبب ما اأظهروه بالفعل يف املو�سم املا�سي، 
ويف ناٍد مثل بر�سلونة من املهم اأن يكونوا معنا، 
�سًنا  اأن يكون هناك توازن بني االأكرب  ويجب 

اأكد االأرجنتيني ليناردوباريدي�ص، العب و�سط 
ليونيل مي�سي،  اأن مواطنه  �سان جريمان،  باري�ص 
هذا  الفرن�سي  للنادي  ين�سم  لن  بر�سلونة،  قائد 

ال�سيف.
وارتبط ا�سم مي�سي بقوة بالرحيل عن بر�سلونة 
انتهاء  بعد  جريمان،  �سان  باري�ص  اإىل  واالنتقال 
التجديد  وعــدم  الكتالوين،  الــنــادي  مع  عقده 

حتى االآن.
نقلتها  ــريــحــات  تــ�ــس يف  بــاريــديــ�ــص  وقـــــال 
لن  جــريمــان  �سان  باري�ص  �سحيفةا�سبانية: 

. يح�سل على مي�سي
ميكن  اأنه  نتخيل  اأن  حلًما  كان  لقد  واأ�ساف: 
اأن يكون معنا املو�سم املقبل، لكن االأمر لن يكون 
فيه  ي�سعر  الذي  املكان  يف  يلعب  اأن  اآمل  كذلك، 

. باحلب
اأن  موؤخًرا،  اإ�سبانية  �سحفية  تقارير  واأكــدت 
التفاق  تو�سل  بر�سلونة،  رئي�ص  البورتا،  خوان 

مع مي�سي، حول جتديد عقده ملدة  موا�سم.
االأرجنتني  تتويج  يف  ومي�سي  باريدي�ص  و�ساهم 
ح�ساب  على  ال�سيف،  هــذا  اأمريكا  كوبا  بلقب 

الربازيل.

املهاجم  على  لالنق�سا�ص  ت�سيل�سي  ي�ستعد 
يرغب  حيث  ليفاندوف�سكي؛  روبــرت  البولندي 
يف  ميونيخ  بايرن  العــب  مع  التعاقد  يف  البلوز 
�سفقة قد ت�سل اإىل  مليون جنيه اإ�سرتليني.

من  اإيرلينجهاالند  �سم  ت�سيل�سي،  ـــاول  وح
ــالل عــر�ــص بع�ص  بــورو�ــســيــا دورمتـــونـــد، مــن خ
الفريق  اأن  اإال  االأمـــوال،  جانب  اإىل  الالعبني 

االأملاين، مت�سك با�ستمرار الالعب.
وبح�سب �سحيفةبريطانية، يرغب ت�سيل�سي يف 
توخيل،  توما�ص  للمدرب  املنا�سب  املهاجم  توفري 
لقيادة خط هجوم بطل اأوروبا يف املو�سم املقبل.

بايرن  من  كبرية  مناف�سة  ت�سيل�سي،  و�سيواجه 

مهاجمه  عقد  متديد  يف  بــدوره  الراغب  ميونيخ 
العمر  عاًما، والذي ينتهي يف عام  البالغ من 

.
رفقة  مميزة  م�ستويات  ليفاندوف�سكي،  وقــدم 
املا�سي، وحطم رقم جريد  املو�سم  بايرن ميونيح 
مو�سم  يف  ــاين  االأمل للدوري  هــداف  كاأف�سل  مولر 
دقيقة  اآخر  يف  رقم   هدفه  بت�سجيل  واحد، 

من اآخر مباراة يف املو�سم املا�سي.
رغبة  اإىل  الربيطانية،  ال�سحيفة  ــارت  ــس واأ�
اأن  اأخرية، قبل  ليفاندوف�سكي يف خو�ص جتربة 
ينهي م�سريته، وبالتايل قد تكون فكرة االنتقال 

اإىل الربميريليج جذابة بالن�سبة له.

يخطط نادي بايرن ميونخ لدعم �سفوف فريقه 
يف �سوق االنتقاالت بظهري اأمين جديد، رغم وجود 

الثنائي الفرن�سي بينيامينبافارد وبونا �سار.
االأملاين  املــدرب  عزم  اإىل  ت�سري  تقارير  وهناك 
قلب  اإىل  بافارد  حتويل  على  ناجل�سمان  جوليان 
(، ما يدفعه للبحث عن  - - دفاع يف طريقة )

العب اآخر ل�سغل مركز الظهري.
عن  الكتالونية  اإذاعـــة  وك�سفت 
بر�سلونة،  ثالثي  عن  البافاري  النادي  ا�ستف�سار 
واإمير�سون  روبريتو  و�سريجي  دي�ست  �سريجينو 

رويال، لبحث مدى اإمكانية �سم اأحدهم.
ــــاين يف ا�ــســتــعــارة اأحــد  ويــرغــب الــنــادي االأمل
يف  ــن  االأمي الظهري  مركز  ي�سغل  الــذي  الثالثي، 

الفريق الكتالوين

ومن املحتمل اأن يوافق البار�سا على رحيل اأحد 
اأجل  من  االأجـــور،  اإجمايل  لتخفي�ص  الثالثي، 
لتجاوز  جتنًبا  اجلديدة،  ال�سيا�سة  مع  التما�سي 
الليجا  رابــطــة  حــددتــه  ــذي  ال الــرواتــب  �سقف 

ب�سبب اأ�سرار جائحة كورونا.
مع  التعاقد  حاول  قد  البوند�سليجا  بطل  وكان 
دي�ست العام املا�سي، لكن الالعب االأمريكي ف�سل 
ارتداء قمي�ص البلوجرانا يف النهاية، ليوقع معه 

. على عقد حتى �سيف 
نهايته  على  يتبقى  بعقد  فريتبط  اإمير�سون  اأما 
 �سنوات، فيما ينتهي تعاقد روبريتو مع البار�سا 
بنهاية املو�سم املقبل، ما يعني اأنه �سيتحتم عليه 
خروجه  على  املــوافــقــة  حــال  تــعــاقــده  متــديــد 

معاًرا.

كومان: مي�شي املر�شح 
الرئي�شي للكرة الذهبية

باريدي�ش: مي�شي لن ين�شم ل�شان جريمان

ت�شيل�شي ي�شتعد لالنق�شا�ش على ليفاندوف�شكي

بايرن ي�شتف�شر من بر�شلونة 
عن  لعبني

دوليـةريا�ضـــــــــــــــــــــــــة

ريال مدريد يعر�ش 
جنمه على يونايتد 

من اأجل مبابي
اأفاد تقرير �سحفي اإجنليزي، اليوم االأحد، باأن ريال 
يونايتد،  مان�س�سرت  على  جنومه  اأحــد  عر�ص  مدريد 
رافائيل  املدافع  ب�ساأن  الناديني  بني  املفاو�سات  اأثناء 

فاران.
ريال  مع  ينتهي عقده   الذي  فاران  الفرن�سي  ويعترب 
مان�س�سرت  ــداف  اأه اأهــم  من   ، �سيف  يف  مدريد 

يونايتد يف املريكاتو ال�سيفي اجلاري.
وبح�سب �سحيفةبريطانية، فاإن ريال مدريد عر�ص 
الربازيلي  مع  التعاقد  فر�سة  يونايتد  مان�س�سرت  على 

فيني�سيو�ص جونيور �سمن �سفقة فاران.
يهدف من  كان  ريال مدريد  اأن  ال�سحيفة،  واأو�سحت 
الفرن�سي  ل�سم  كبري،  مادي  ربح  حتقيق  العر�ص  هذا 

كيليامنبابي، جنم باري�ص �سان جريمان.
قيمة  حــدد  مــدريــد  ــال  ري اأن  واأ�سارت�سحيفةاإىل 
عاًما  الـ  �ساحب  جونيور  فيني�سيو�ص  الربازيلي 

ب�سعر  مليون جنيه اإ�سرتليني.
ورف�ص يونايتد التعاقد مع فيني�سيو�ص بهذه القيمة، 
خا�سة بعد �سم جادون �سان�سو مقابل  مليون جنيه 

اإ�سرتليني، قادًما من بورو�سيا دورمتوند.
ومع ذلك، فاإن ريال مدريد ال ميانع رحيل فيني�سيو�ص 
خيار  مع  ال�سيف،  هذا  االإعــارة  �سبيل  على  جونيور 

ال�سراء يف ال�سيف املقبل.



عبد  ق�سنطينة  مولودية  رئي�ص  ك�سف 
الر�سيد  م�سكل  ت�سوية  عن  دميغة  احلق 
ت�سوية  بــعــد  للفريق  املــجــمــد  البنكي 
وهو  النادي،  عاتق  على  العالقة  الديون 
الفريق  ميكن  اأن  �ساأنه  من  الــذي  ــر  االأم
من احل�سول على االإعانات املمنوحة من 
خالل  املحلية  ال�سلطات  طرف 
الفرتة املقبلة، 

وياأمل دميغة يف احل�سول على دعم اأكرب 
والبلدية  الوالئية  ال�سلطات  طرف  من 
وهذا يف ظل الديون املرتاكمة على عاتق 
موا�سلة  يف  رغبته  عــن  ف�سال  ــنــادي  ال
خالل  ال�سعود  ورقة  لعب  على  التناف�ص 

املو�سم القادم.
فقد  االإ�ستقدامات  مبلف  يتعلق  وفيما 
تاأجيل  الفريق  عن  االأول  امل�سوؤول  ف�سل 
الحق  وقـــت  اإىل  وهـــذا  عنها  احلــديــث 

امل�ستهدفة  االأ�ــســمــاء  بع�ص  اأن  خا�سة 
مازالت معنية باملناف�سة يف الوقت الراهن 
ف�سال عن عدم الف�سل حلد االأن يف قائمة 

الالعبني الذين
املو�سم  تعداد  من  بهم  االإحتفاظ  �سيتم 
املح�سر  ك�سف  اأخر  جانب  ومن  الفارط، 
تلقيه  عن  قريون  خالد  للفريق  البدين 
يف  نا�سطة  ــة  ــدي اأن مــن  اتــ�ــســاالت  عــدة 
مل  اأنـــه  على  ــدا  ــوؤك م االأوىل  الــرابــطــة 

مف�سال  الفريق  مع  م�ستقبله  يف  يف�سل 
الرتيث اإىل غاية مالقاة م�سريي النادي 
خا�سة يف ظل احلديث عن رغبة االإدارة 
واأرجـــع  جــديــد،  مـــدرب  مــع  التعاقد  يف 
ورقة  املــولــوديــة  ت�سييع  �سبب  قــريــون 
ال�سعود خالل املو�سم الفارط اإىل نوعية 
ف�سال  معهم  التعاقد  مت  الذين  الالعبني 

عن االأزمة املالية التي الحقت النادي.

ثقيلة  هزمية  الــربج  اأهلي  تلقى 
جنم  امل�سيف  اأمام  الديار  خارج 
مقابل،  دون  بثالثية  مــقــرة 
اأبقت  الــتــي  الــهــزميــة  وهـــي 
قبل  ما  املرتبة  يف  االأهلي 
جــــدول  يف  االأخــــــــــرية 
بر�سيد   الــرتتــيــب 
الفريق  اأن  علما  نقطة، 
حتقيق  يف  حظوظه  فقد 
االأوىل  الــرابــطــة  يف  الــبــقــاء 
قبل هذه اجلولة، وتعترب الهزمية 
التوايل  على  الثالثة  هي  النجم  اأمــام 

بالن�سبة لت�سكيلة االأهلي.
واأكد مدرب االأهلي عابد اأن الت�سكيلة �سيعت 
فر�سة العودة بنتيجة اإيجابية يف مباراة جنم 

مقرة خالل ال�سوط االأول من املباراة بالنظر 
اأخر  الفريق، ومن جانب  التي �سيعها  للفر�ص 
طرف  من  املقدم  املردود  عن  را�سيا  عابد  بدا 

الالعبني ال�سبان الذين �ساركوا يف هذه املباراة، 
وكان الطاقم الفني قد وجه الدعوة للمدافع 
قتال من اأجل امل�ساركة بعد غياب طويل حيث 
لعدة  اأبعدته  اإ�سابة  من  يعاين  الالعب  كان 

اأ�سهر عن املالعب.
بــ�ــســرورة تفادي  االأهــلــي  ــار  اأنــ�ــس ــب  ــال وط
الفارط  املو�سم  خالل  وقعت  التي  االأخطاء 
الفريق  �سقوط  يف  رئي�سيا  �سببا  كانت  والتي 
طالبت  حــيــث  لــلــهــواة،  ــثــاين  ال الق�سم  اإىل 
يف  مبكرا  ال�سروع  ب�سرورة  الفريق  جماهري 
الف�سل  القادم من خالل  للمو�سم  التح�سريات 
الذي  التعداد  وكذا  الفني  الطاقم  ق�سية  يف 
حلول  اإيجاد  على  العمل  مع  الفريق  �سيمثل 
منذ  الفريق  منها  يعاين  التي  املالية  لالأزمة 

عبد الهادي. بمدة.

ع�سام. ب   

بدري. ع

تتجه االأنظار يف بيت جمعية اخلروب يف الوقت الراهن نحو الرئي�ص ال�سابق للفريق ح�سان 

اإمكانية عودة  ميلية الذي من املنتظر اأن يعقد لقاء مع رئي�ص بلدية اخلروب من اأجل احلديث عن 

وهذا  الفريق  لت�سيري  جديدة  طريق  خارطة  ور�سم  احلالية  ال�سائفة  من  بداية  اجلمعية  لرئا�سة  ميلية 

يف ظل رغبة ال�سلطات املحلية يف اإحداث تغيريات على النادي الهاوي بعد ال�سقوط اإىل حظرية الق�سم الثالث 

للهواة، وبدا ميلية متحم�سا لفكرة العودة لرئا�سة النادي من جديد وخالفة الرئي�ص احلايل زوبري عريبي الذي 

لوح يف اأكرث من منا�سبة برغبته يف االن�سحاب من ت�سيري الفريق خا�سة يف ظل ال�سغط املفرو�ص من طرف 

اأن�سار الفريق.

يف  وهذا  القدامى  الالعبني  مع  حقيقية  متاعب  تواجه  اجلمعية  اإدارة  فاإن  اأخر  جانب  ومن 

�سهرية، حيث هدد  اأجور  تناهز   والتي  املالية  م�ستحقاتهم  ت�سوية  اإ�سرارهم على  ظل 

ووثائق  م�ستحقاتهم  على  احل�سول  اأجل  من  املنازعات  جلنة  اإىل  باللجوء  الالعبون 

الالعبني  تنازل  يف  اجلمعية  اإدارة  فيه  تاأمل  الذي  الوقت  يف  وهذا  ت�سريحهم، 

عن جزء من م�ستحقاتهم خا�سة اأن الفريق ف�سل يف حتقيق الهدف امل�سطر 

خالل املو�سم الفارط واملتمثل يف حتقيق البقاء يف الق�سم الثاين.

لقاء مرتقب بني ميلية وم�شالح 

البلدية لر�شم خارطة طريق جديدة
جمعية اخلروب

بدري. ع
عبد الهادي. ب

مل  الــوفــاق  اإدارة  اأن  خا�سة  االإقــالــة 
تكن را�سية متاما عن الرتاجع الرهيب 
الفارطة  الفريق يف اجلوالت  نتائج  يف 
يتمكن  مل  التون�سي  التقني  اأن  خا�سة 
�سد  مقابلة  اأي  يف  الفوز  حتقيق  من 
املــنــافــ�ــســني املــبــا�ــســريــن لــلــوفــاق على 
الوفاق  ت�سكيلة  تــقــدم  ومل  الــلــقــب، 
اأم�ص  اأول  مقابلة  يف  املطلوب  االأداء 

االإطار مع  الت�سكيلة خارج  حيث كانت 
اخلط  يف  الهفوات  من  العديد  ح�سول 

اخللفي.
مهاجم  مــن  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
وفاق �سطيف والهداف الثاين للبطولة 
حممد االأمني عمورة عن اهتمام االأهلي 
اإىل  �سمه  اأجل  من  بخدماته  امل�سري 
من  احلــالــيــة  الن�سخة  بطل  �سفوف 
وتنتظر  االإفريقية،  االأبطال  رابطة 
ر�سمي  عــر�ــص  و�ــســول  الــوفــاق  اإدارة 
ــرف الــفــريــق املــ�ــســري مــن اأجــل  مــن ط
التفاو�ص بخ�سو�ص ت�سريح الالعب من 
عدمه خا�سة اأن عمورة مازال مرتبطا 
غاية  اإىل  ال�سطايفي  الوفاق  مع  بعقد 

.2023
اللجوء  على  الــوفــاق  اإدارة  وك�سفت 
يف  الدولية  الريا�سية  املحكمة  اإىل 
تقدمي  ــل  اأج مــن  ال�سوي�سرية  لـــوزان 
غليزان  �سريع  مباراة  ق�سية  يف  طعن 
نــقــاط هذه  اأجـــل احلــ�ــســول على  مــن 
قبل  التاأكيدات  هذه  وجاءت  املباراة، 
�ساعات قليلة من �سدور قرار املحكمة 
العا�سمة  اجلـــزائـــر  يف  الــريــا�ــســيــة 
بخ�سو�ص الطعن املقدم من طرف اإدارة 

الوفاق. 

حمققة  هزمية  من  �سطيف  وفــاق  جنا 
اجلولة  لقاء  يف  ال�ساورة  �سبيبة  اأمــام 
االأول،  ــرتف  ــح امل بــطــولــة  ــن  م ال 
على  جــرت  التي  املــبــاراة  انتهت  حيث 
ب�سطيف  ماي   ملعب   اأر�سية 
حيث  �سبكة،  كل  يف  هدفني  بالتعادل 
عن  للت�سجيل  �ــســبــاقــني  الـــــزوار  كـــان 
يعدل  اأن  قبل  �سعد  اجلليل  عبد  طريق 
جابو مع بداية ال�سوط الثاين، غري اأن 
لل�سبيبة،  الثاين  الهدف  اأ�ساف  عمران 
وهذا قبل اأن يتمكن قندو�سي من تعديل 
ال�ساد�سة  الدقيقة  يف  للوفاق  النتيجة 
الوفاق  ورفــع  ال�سائع،  بدل  الوقت  من 
ر�سيده بعد هذا التعادل اإىل  نقطة 
لينفرد جمددا بريادة ترتيب الرابطة 

االأوىل.
الفارق  تعميق  فر�سة  الــوفــاق  وفــوت 
�سباب  الريادة  يف  ال�سابق  ال�سريك  عن 
اجلولة  ــذه  ه يف  تعرث  الـــذي  ــوزداد  ــل ب
اأمام وداد تلم�سان، ويبقى  انهزامه  بعد 
حدود  يف  وال�سباب  الوفاق  بني  الفارق 
الفارق  اأن  نقطة واحدة فقط، يف حني 
عن �سبيبة ال�ساورة يبقى يف حدود  
على  التناف�ص  اأن  يعني  ما  وهــو  نقاط 
بني  �سينح�سر  املحرتفة  البطولة  لقب 

املتبقية  اجلــوالت  خــالل  الثالثي  هــذا 
من البطولة، و�سيع العبو الوفاق منحة 
مغرية ت�سل اإىل  مليون �سنتيم كانت 
يف  الفريق  اإدارة  طــرف  من  خم�س�سة 

حال االإطاحة بالن�سور ال�سحراوية.
وقعه  الــذي  الهدف  اأن  القول  وميكن 
من  ال�سائع  بــدل  الــوقــت  يف  قندو�سي 
من  الكوكي  نبيل  ــدرب  امل اأنقذ  املــبــاراة 

وفاق �سطيف 

اأهلي الربج

مولودية ق�سنطينة

اإحتاد ب�سكرة

مولودية العلمة

عبد الهادي. ب

جنح اإحتاد ب�سكرة يف حتقيق فوز ثمني 
يف لقاء اجلولة ال من البطولة اأمام 
بنتيجة هدف  ال�سيف مولودية وهران 
دون مقابل يف املباراة التي جرت مبلعب 
اأ�سبال  مكن  الــذي  الفوز  وهو  العالية، 
املدرب اأيت جودي من رفع ر�سيدهم اإىل 
جدول  يف  ال  ال�سف  يف  نقطة   
من  قريبا  االإحتاد  بات  حيث  الرتتيب، 
عن  الفارق  ات�ساع  بعد  البقاء  حتقيق 

الكوكبة املهددة بال�سقوط.
على  ـــرد  ال االإحتــــاد  اإدارة  ورفــ�ــســت 
الزائر  الفريق  وجهها  التي  االنتقادات 
بوكوا�سة  ــم  ــك احل حتــيــز  بــخــ�ــســو�ــص 

�سربة  عن  اإعالنه  خــالل  من  لالإحتاد 
جاء  والــتــي  الــثــاين  ال�سوط  يف  جــزاء 
حيث  املــبــاراة،  يف  الوحيد  الهدف  منها 
كانت  اجلــزاء  �سربة  اأن  امل�سريون  اأكــد 
متكن  االإحتــاد  اأن  هو  واالأهــم  �سرعية 
قبل  املــبــاراة  هــذه  يف  الفوز  حتقيق  من 
الفريق  �ستقود  والتي  املوالية  اخلرجة 
املحلي  االإحتــاد  ملواجهة  العا�سمة  اإىل 

مبلعب عمر حمادي ببولوغني.
مباراة  يف  االإحتــاد  ت�سكيلة  عن  وغاب 
وبوكاروم  بوفليغة  الثنائي  احلمراوة 
كورونا،  فــريو�ــص  مــن  معاناتهما  ب�سب 
حا�سرا  الثنائي  يكون  اأن  ينتظر  حيث 

القادمة بعد حت�سن و�سعهما  املباراة  يف 
وحمافظ  العام  الكاتب  وتويف  ال�سحي، 
ب�سكرة  الإحتــــاد  الــ�ــســابــق  احلــ�ــســابــات 
عمل  قد  الفقيد  وكــان  حفيظي  احلــاج 
مــع الــفــريــق قــرابــة  �ــســنــة، ومــن 
على  االإحتاد  العبو  حت�سل  اأخر  جانب 
اإنتظار  يف  وهذا  العالقة  املنح  من  جزء 
هذه  من  الثاين  ــزء  اجل على  احل�سول 
املنح بغية ق�ساء منا�سبة عيد االأ�سحى 
يف اأف�سل الظروف، واأنهى رديف االإحتاد 
ال  املرتبة  يف  ال�سنف  هذا  بطولة 
طرف  من  البطولة  توقيف  قــرار  بعد 

الرابطة املحرتفة.

التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  وجه 
رئي�ص  اإىل  مرا�سلة  العلمة  ملولودية 
اأجل  مــن  رقــاب  �سمري  الــهــاوي  الــنــادي 
عن  الــتــنــازل  اتفاقية  على  التوقيع 
القادم  املو�سم  خــالل  الفريق  ت�سيري 
املفعول  ال�سارية  القوانني  ظل  يف  وهذا 
حق  التجارية  ال�سركة  متنح  والــتــي 
يف  التوايل  على  ملو�سمني  النادي  ت�سيري 
العلمة  مولودية  وكانت  الهواة،  بطولة 
قد انخرطت يف بطولة املو�سم الفارطة 
ب�سيغة الفريق املحرتف غري اأن النادي 
الهاوي هو من توىل ت�سيري الفريق بعد 
االأحكام الق�سائية التي �سدرت يف وقت 

�سابق.
ال�سركة  اإدارة  جمــلــ�ــص  ويــ�ــســتــعــد 
�سالح  الــرئــيــ�ــص  بــقــيــادة  الــتــجــاريــة 
كراو�سي للعودة اإىل ت�سيري الفريق هذه 
ال�سائفة حيث مت ال�سروع يف التفاو�ص 
عقودهم  جتديد  اأجل  من  الالعبني  مع 
وهذا يف اإنتظار التعاقد مع مدرب جديد 
لقيادة العار�سة الفنية، ومن املنتظر اأن 
للم�ساهمني  العامة  اجلمعية  عقد  يتم 

االأيام  غ�سون  يف  التجارية  ال�سركة  يف 
املقبلة، حيث ت�سري االأمور نحو جتديد 

الثقة يف الرئي�ص احلايل كراو�سي 
ملوا�سلة ت�سيري الفريق ملو�سم 

اأخر على االأقل.
ـــانـــع  وبــــــــــات �ـــس

االألعاب ال�ساب 
الدين  �ــســالح 

قريبا  بو�سامة 
ـــــادرة  ـــــغ ــــــن م م

ــفــوف الــفــريــق  �ــس
التي  العرو�ص  بعد 

فرق  عــدة  من  و�سلته 
�سطيف  ــاق  وف واأبــرزهــا 

الذي يرغب يف اال�ستفادة 
الالعب  هـــذا  خــدمــات  مــن 

الــذي  الــبــاهــر  امل�ستوى  بعد 
قدمه خالل املو�سم الفارط مع 

رديف مولودية العلمة، وتتواجد 
للفريق  ال�سابة  املواهب  من  الكثري 

�سي�سهل  الذي  االأمر  وهو  عقود  دون 
انتقالها اإىل فرق اأخرى.

اخل�شراء دون خطاأ يف العالية، والإدارة 
ترف�ش الرد على انتقادات احلمراوة

ال�شركة التجارية تطالب رقاب بالتنازل 
عن ت�شيري الفريق
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الوفاق يوا�شل اإهدار النقاط..
 الكوكي ينجو من الإقالة وعمورة مطلوب يف م�شر

دميغة ينجح يف حل م�شكل الر�شيد
 وقريون يرتيث للف�شل يف م�شتقبله

الأهلي دون روح ويتكبد ثالث هزمية على التوايل

ريا�صة

ــنــدي رونـــالـــد كـــومـــان، مـــدرب  ــهــول ـــرى ال ي
بر�سلونة، اأن النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي 
الذهبية  بالكرة  للفوز  الرئي�سي  املر�سح  يعد 

هذا العام.
بر�سلونة:  قناة  مع  حــوار  يف  كومان،  وقــال 
لعبه.  اأ�سلوب  ب�سبب  للفريق  مهم  "مي�سي 
هائلة  بفاعلية  ومتتع  والقدوة،  القائد  اإنــه 
العام  املا�سي، بعد بداية �سعبة لهذا  باملو�سم 
ب�سبب و�سعه )انتهاء العقد وطلب الرحيل(.

اأنه  اأخرى  مرة  اأظهر  مي�سي  "لكن  واأ�ساف: 
كوبا  بلقب  وفـــوزه  الــعــامل،  يف  العــب  اأف�سل 
اأمريكا مهم للغاية، الأنني اأعرف مدى حر�سه 
�سنوات  ب�سع  بعد  البطولة  بهذه  الفوز  على 

دون تتويجات رفقة االأرجنتني".

يف  العب  اأف�سل  "الأنه  كومان:  وتابع 
باالألقاب،  الفوز  على  اعتاد  العامل، 

ويف النهاية حقق ما قاتل من اأجله 
مع الفريق".

واأردف: "مي�سي املر�سح الرئي�سي 
ب�سبب  الذهبية  الــكــرة  حل�سد 
املو�سم الرائع الذي قدمه، وعقب 

الفوز بكوبا اأمريكا".
وبو�سكيت�ص  بيكيه  "و�سع  ووا�سل: 

الالعبني  اإن  بــر�ــســلــونــة؟  يف  ــا  ــب واأل
الفريق،  يف  مكان  لديهم  املخ�سرمني 

ب�سبب ما اأظهروه بالفعل يف املو�سم املا�سي، 
ويف ناٍد مثل بر�سلونة من املهم اأن يكونوا معنا، 
�سًنا  اأن يكون هناك توازن بني االأكرب  ويجب 

اأكد االأرجنتيني ليناردوباريدي�ص، العب و�سط 
ليونيل مي�سي،  اأن مواطنه  �سان جريمان،  باري�ص 
هذا  الفرن�سي  للنادي  ين�سم  لن  بر�سلونة،  قائد 

ال�سيف.
وارتبط ا�سم مي�سي بقوة بالرحيل عن بر�سلونة 
انتهاء  بعد  جريمان،  �سان  باري�ص  اإىل  واالنتقال 
التجديد  وعــدم  الكتالوين،  الــنــادي  مع  عقده 

حتى االآن.
نقلتها  ــريــحــات  تــ�ــس يف  بــاريــديــ�ــص  وقـــــال 
لن  جــريمــان  �سان  "باري�ص  �سحيفةا�سبانية: 

يح�سل على مي�سي".
ميكن  اأنه  نتخيل  اأن  حلًما  كان  "لقد  واأ�ساف: 
اأن يكون معنا املو�سم املقبل، لكن االأمر لن يكون 
فيه  ي�سعر  الذي  املكان  يف  يلعب  اأن  اآمل  كذلك، 

باحلب".
اأن  موؤخًرا،  اإ�سبانية  �سحفية  تقارير  واأكــدت 
التفاق  تو�سل  بر�سلونة،  رئي�ص  البورتا،  خوان 

مع مي�سي، حول جتديد عقده ملدة 5 موا�سم.
االأرجنتني  تتويج  يف  ومي�سي  باريدي�ص  و�ساهم 
ح�ساب  على  ال�سيف،  هــذا  اأمريكا  كوبا  بلقب 

الربازيل.

املهاجم  على  لالنق�سا�ص  ت�سيل�سي  ي�ستعد 
يرغب  حيث  ليفاندوف�سكي؛  روبــرت  البولندي 
يف  ميونيخ  بايرن  العــب  مع  التعاقد  يف  البلوز 
�سفقة قد ت�سل اإىل 50 مليون جنيه اإ�سرتليني.

من  اإيرلينجهاالند  �سم  ت�سيل�سي،  ـــاول  وح
ــالل عــر�ــص بع�ص  بــورو�ــســيــا دورمتـــونـــد، مــن خ
الفريق  اأن  اإال  االأمـــوال،  جانب  اإىل  الالعبني 

االأملاين، مت�سك با�ستمرار الالعب.
وبح�سب �سحيفةبريطانية، يرغب ت�سيل�سي يف 
توخيل،  توما�ص  للمدرب  املنا�سب  املهاجم  توفري 
لقيادة خط هجوم بطل اأوروبا يف املو�سم املقبل.

بايرن  من  كبرية  مناف�سة  ت�سيل�سي،  و�سيواجه 

مهاجمه  عقد  متديد  يف  بــدوره  الراغب  ميونيخ 
32 عاًما، والذي ينتهي يف عام  العمر  البالغ من 

.2023
رفقة  مميزة  م�ستويات  ليفاندوف�سكي،  وقــدم 
املا�سي، وحطم رقم جريد  املو�سم  بايرن ميونيح 
مو�سم  يف  ــاين  االأمل للدوري  هــداف  كاأف�سل  مولر 
دقيقة  اآخر  يف   41 رقم  هدفه  بت�سجيل  واحد، 

من اآخر مباراة يف املو�سم املا�سي.
رغبة  اإىل  الربيطانية،  ال�سحيفة  ــارت  ــس واأ�
اأن  اأخرية، قبل  ليفاندوف�سكي يف خو�ص جتربة 
ينهي م�سريته، وبالتايل قد تكون فكرة االنتقال 

اإىل الربميريليج جذابة بالن�سبة له.

يخطط نادي بايرن ميونخ لدعم �سفوف فريقه 
يف �سوق االنتقاالت بظهري اأمين جديد، رغم وجود 

الثنائي الفرن�سي بينيامينبافارد وبونا �سار.
االأملاين  املــدرب  عزم  اإىل  ت�سري  تقارير  وهناك 
قلب  اإىل  بافارد  حتويل  على  ناجل�سمان  جوليان 
دفاع يف طريقة )3-4-3(، ما يدفعه للبحث عن 

العب اآخر ل�سغل مركز الظهري.
عن  الكتالونية   "RAC1" اإذاعـــة  وك�سفت 
بر�سلونة،  ثالثي  عن  البافاري  النادي  ا�ستف�سار 
واإمير�سون  روبريتو  و�سريجي  دي�ست  �سريجينو 

رويال، لبحث مدى اإمكانية �سم اأحدهم.
ــــاين يف ا�ــســتــعــارة اأحــد  ويــرغــب الــنــادي االأمل
يف  ــن  االأمي الظهري  مركز  ي�سغل  الــذي  الثالثي، 

الفريق الكتالوين

ومن املحتمل اأن يوافق البار�سا على رحيل اأحد 
اأجل  من  االأجـــور،  اإجمايل  لتخفي�ص  الثالثي، 
لتجاوز  جتنًبا  اجلديدة،  ال�سيا�سة  مع  التما�سي 
الليجا  رابــطــة  حــددتــه  ــذي  ال الــرواتــب  �سقف 

ب�سبب اأ�سرار جائحة كورونا.
مع  التعاقد  حاول  قد  البوند�سليجا  بطل  وكان 
دي�ست العام املا�سي، لكن الالعب االأمريكي ف�سل 
ارتداء قمي�ص البلوجرانا يف النهاية، ليوقع معه 

على عقد حتى �سيف 2025.
نهايته  على  يتبقى  بعقد  فريتبط  اإمير�سون  اأما 
3 �سنوات، فيما ينتهي تعاقد روبريتو مع البار�سا 
بنهاية املو�سم املقبل، ما يعني اأنه �سيتحتم عليه 
خروجه  على  املــوافــقــة  حــال  تــعــاقــده  متــديــد 

معاًرا.

كومان: مي�شي املر�شح 
الرئي�شي للكرة الذهبية

باريدي�ش: مي�شي لن ين�شم ل�شان جريمان

ت�شيل�شي ي�شتعد لالنق�شا�ش على ليفاندوف�شكي

بايرن ي�شتف�شر من بر�شلونة 
عن 3 لعبني

دوليـةريا�ضـــــــــــــــــــــــــة

ريال مدريد يعر�ش 
جنمه على يونايتد 

من اأجل مبابي
اأفاد تقرير �سحفي اإجنليزي، اليوم االأحد، باأن ريال 
يونايتد،  مان�س�سرت  على  جنومه  اأحــد  عر�ص  مدريد 
رافائيل  املدافع  ب�ساأن  الناديني  بني  املفاو�سات  اأثناء 

فاران.
ريال  مع  ينتهي عقده   الذي  فاران  الفرن�سي  ويعترب 
مان�س�سرت  ــداف  اأه اأهــم  من   ،2022 �سيف  يف  مدريد 

يونايتد يف املريكاتو ال�سيفي اجلاري.
وبح�سب �سحيفةبريطانية، فاإن ريال مدريد عر�ص 
الربازيلي  مع  التعاقد  فر�سة  يونايتد  مان�س�سرت  على 

فيني�سيو�ص جونيور �سمن �سفقة فاران.
يهدف من  كان  ريال مدريد  اأن  ال�سحيفة،  واأو�سحت 
الفرن�سي  ل�سم  كبري،  مادي  ربح  حتقيق  العر�ص  هذا 

كيليامنبابي، جنم باري�ص �سان جريمان.
قيمة  حــدد  مــدريــد  ــال  ري اأن  واأ�سارت�سحيفةاإىل 
عاًما  الـ21  �ساحب  جونيور  فيني�سيو�ص  الربازيلي 

ب�سعر 68.5 مليون جنيه اإ�سرتليني.
ورف�ص يونايتد التعاقد مع فيني�سيو�ص بهذه القيمة، 
خا�سة بعد �سم جادون �سان�سو مقابل 73 مليون جنيه 

اإ�سرتليني، قادًما من بورو�سيا دورمتوند.
ومع ذلك، فاإن ريال مدريد ال ميانع رحيل فيني�سيو�ص 
خيار  مع  ال�سيف،  هذا  االإعــارة  �سبيل  على  جونيور 

ال�سراء يف ال�سيف املقبل.
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اإن هذا يوم جعله اهلل عيدا فاغت�سلوا 

وجوب �الإح�صان للذبيحة
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

هذه �ل�صفحة حتتوي على �أحاديث نبوية و�آيات قر�آنية فال تهينوها

الدعـــاء

من اأقوال 
ال�صاحلني

قال اهلل تعاىل: 

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية



حفيظة. بعبد الهادي. ب حفيظة. ب

نوارة. ب

�صطيف

و�شط تعايل الدعوات لتجنب الزيارات العائلية والتجمعات 

بياطرة دعوا اإىل تدخل اجلهات املعنية للحفاظ عليها

وكان اأطباء واأخ�سائيون قد حذروا يف االأيام 
يف  الوا�سعة  التجمعات  من  املا�سية  القليلة 
االأ�سواق واملحالت التجارية وخمتلف املنافذ 
التجارية التي ت�سهد ن�ساطا مكثفا يف مثل هذه 
املبارك،  االأ�سحى  وعيد  تتزامن  التي  الفرتة 
يف  املخيف  لالرتفاع  البع�ص  اأرجعه  ما  وهو 
اأ�سدرت  فيما   ،19 بالكوفيد  االإ�سابات  عدد 
جلنة الفتوى بيانا دعت فيه املواطنني لتفادي 
باالإجراءات  وااللتزام  الت�سرفات  هذه  مثل 
الوقائية �سواء اأثناء عمليات الذبح اأو اأثناء 
التجمع يف امل�ساجد الأداء �سالة العيد، حيث 
لليوم  تاأجيلها  ميكن  الذبح  عملية  اأن  ك�سفت 
جتنب  مع  لالكتظاظ  جتنبا  والثالث  الثاين 
من  تخلفه  ملا  والطرقات  ال�سوارع  يف  الذبح 
جتمعات والتوجه نحو امل�سالح البيطرية، مع 
دعوة اجلميع التداء الكمامة واحلفاظ على 

م�سافة التباعد االجتماعي.
ــرتام  الح ــوات  ــدع ال فيه  تعالت  ــت  وق ويف 
االأ�سحى  عيد  اأثــنــاء  ال�سحي  الــربتــوكــول 
للمواطنني،  الفريو�ص  عدوى  النتقال  تفاديا 
الوباء  هــذا  من  امتعا�سهم  عن  ــرون  اآخ عرب 
ـــريان يف  ـــل واجل الــذي فــرق الــعــائــالت واالأه
كان  الذي  االأ�سحى  عيد  مثل  دينية  منا�سبة 
االهل  الجتماع  الوحيدة  الفر�سة  مبثابة 
حيث  ا�ستثنائية،  اأجــــواء  يف  واالحـــبـــاب 

اأفراد  على  مقت�سرا  بالعيد  االحتفال  اأ�سبح 
نكهتها  املنا�سبة  اأفقد  ما  الــواحــدة  العائلة 
لوال  االأيـــام  �سائر  مثل  واأ�سبحت  اخلا�سة 
حفاظ بع�ص العائالت على الطقو�ص الدينية 
واالجتماعية من خالل الت�سدق واأداء �سالة 
العيد يف امل�ساجد، فيما اأ�سبح التغافر وحتية 
االأمور  من  امل�سافحة  وحتى  والزيارات  العيد 
حيث  الظروف،  هذه  مثل  يف  متاما  امل�ستبعدة 

اأو  الهاتف  طريق  عن  تتم  املعايدة  اأ�سبحت 
تفتقد  التي  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
مب�ساعره  امل�سلم  خاللهما  يعرب  ونف�ص  لروح 

واأحا�سي�سه لعائلته واأحبابه.

ورغم الزيادة القيا�سية يف اأعداد امل�سابني 
الفارطة  ـــام  االأي خــالل  كــورونــا  بفريو�ص 
اإال  يوميا،  اإ�سابة  االألــف  لعتبة  وتخطيها 
من  العائالت  اأمــام  حاجزا  يكن  مل  هذا  اأن 
بيع  املخت�سة يف  املحالت  اإىل  التوجه  اأجل 
اخلا�سة  التجهيزات  وخمتلف  املــالبــ�ــص 
االألب�سة،  بيع  حمــالت  عن  ف�سال  بالن�ساء 
والتي عرفت اإقباال كبريا لدرجة اأن الكثري 
من الزبائن وجدوا �سعوبات كبرية من اأجل 
االإقبال  ب�سبب  املحالت  من  العديد  ولــوج 

الكبري والذي فاق التوقعات.
مالب�ص  ــيــع  ب حمــــالت  عـــرب  جــولــة  ويف 
بلعلى  حي  يف  املنزلية  واالأواين  االأطفال 
مبدينة العلمة �سرق �سطيف، فاإن الدخول 
اإىل احلي يف حد ذاته يعترب اإجنازا بالنظر 
على  العائالت  طرف  من  القيا�سي  لالإقبال 
ال�ساعات  منذ  االإقبال  يبداأ  حيث  املحالت، 
متاأخرة  �ساعة  غاية  واإىل  للنهار  االأوىل 
بالن�سبة  ذلــك  �سبب  ويعود  االأم�سية،  من 
املعتمدة  االأ�سعار  كون  اإىل  البيوت  لربات 
املحالت  بباقي  مــقــارنــة  االأنــ�ــســب  تعترب 
االأخرى ف�سال عن توفر نوعيات جيدة من 

يف  اأكــرث  ــور  االأم تعقيد  من  زاد  وما  ال�سلع، 
يف  املخت�سة  املحالت  تواجد  هو  احلي  هذا 
بيع االأغرا�ص اخلا�سة ب�سناعة احللويات، 
احلي  لهذا  الزائر  يجعل  الذي  االأمــر  وهو 
الأول مرة ينده�ص من حجم االإقبال الكبري 

للعائالت.
من  املتخذة  امل�سددة  االإجــــراءات  ــم  ورغ
طرف م�سالح االأمن والدوريات الرقابية من 
حني الآخر على املحالت، اإال اأن هذا مل يكن 
كافيا من اأجل اإجبار الزبائن على االلتزام 
من  عدد  نظر  ويف  الوقائية،  بــاالإجــراءات 
اأن يتم  امل�ستحيل  فاإنه من  اأ�سحاب املحالت 
الكمامات  ارتــداء  على  الزبائن  كل  اإجبار 
وكذا التباعد داخلها وهذا بالنظر لالإقبال 
حال  يف  وحــتــى  واحـــد،  وقــت  ويف  الكبري 
االأخذ  يتم  ال  فاإنه  للزبائن  ن�سائح  تقدمي 
الو�سعية  يف  ت�سبب  الــذي  ــر  االأم وهــو  بها 
من  قــائــمــة  الــتــخــوفــات  لتبقى  احلــالــيــة، 
هذه  مثل  ب�سبب  الوبائية  الو�سعية  تفاقم 
الت�سرفات رغم تاأكيد اأ�سحاب املحالت على 
التحلي  اأجــل  من  مقدورهم  يف  ما  كل  بذل 

باالإجراءات الوقائية. 

املعروفة  الكبا�ص  �ساللة  متــيــزت  فقد 
ال�سفات  بعديد  جـــالل،  اأوالد  ب�ساللة 
التي جعلت منها �ساللة عاملية ذات جودة 
عالية ومطلوبة، على غرار �سكلها وطبيعة 
طبيعة  من  ت�سكلت  التي  حلومها  ونوعية 
وتتواجد  وتــرعــى  تعي�ص  التي  املنطقة 
خا�سة  اأع�ساب  على  ترعى  حيث  فيها، 
الطويلة  بظهورها  وتتميز  املنطقة  متيز 
اإال  بها،  القرون  وغياب  املميزة  ورائحتها 
جمال  يف  النا�سطني  واملربني  املوالني  اأن 
يتخبطون  باتوا  اليوم  وتربيتها  اإنتاجها 

يف ظروف �سعبة انعك�ست �سلبا عليها.
لــالأورا�ــص  اأكـــدوا  املنطقة،  مــن  بياطرة 
نيوز، اأن هذه ال�ساللة بالذات متيز منطقة 
اأوالد جالل بالذات وجنوب اجلزائر على 
وجه العموم ولها مكانة عاملية مميزة، هذا 
ما ي�ستدعي �سرورة تدخل اجلهات املعنية 
واملخت�سة حلمايتها من الرتاجع الذي قد 

يوؤدي بها اإىل الزوال، فاملجهودات املبذولة 
واملذكورة –ح�سبهم- جد حمت�سمة مقارنة 
املوال  منها  يعاين  التي  ال�سعبة  باالأو�ساع 
نف�سه م�سطرا  والذي يجد  املجال  يف هذا 
مبالغ  خ�سارة  اإىل  االأحــيــان  من  كثري  يف 

مالية كبرية لرتبيتها واحلفاظ عليها.
والكالأ  االأعــالف  غالء  م�سكلة  زادت  كما 
من تعقيد االأمور بالن�سبة للمربني الذين 
الطبيعة  على  يعتمدون  املا�سي  يف  كانوا 
اخلا�ص،  اأكلها  ال�ساللة  لهذه  توفر  التي 
اجلفاف  وزيـــادة  ال�سعبة  الــظــروف  ومــع 
تناق�ص الكالأ وانت�سرت االأمرا�ص املعدية 
الكالأ  توفري  اإىل  ا�سطرارا  اأكــرث  و�ساروا 
على ح�سابهم وباأثمان جد باهظة انعك�ست 
ونقاوتها  الــ�ــســاللــة  �ــســالمــة  عــلــى  �سلبا 
التي  اأ�سعارها  وعلى  جهة،  من  وجودتها 
زيادة  رغم  خيالية  من  اأكرث  اليوم  �سارت 

الطلب عليها من جهة اأخرى.

اهلل  �سعد  بن  متو�سطة  االأول،  اأم�ص  قامت 
بلخري �سفح اجلبل بباتنة، بتكرمي التالميذ 
يف  و19   18  ،17 مــعــدالت  على  احلائزين 
االأ�سرة  بح�سور  املتو�سط،  التعليم  �سهادة 
التالميذ،  اأولياء  وكذا  للموؤ�س�سة  الرتبوية 
على  املتح�سلني  من  كل  املبادرة  م�ست  حيث 
اكرام  مرمي  املتفوقة  منهم  االأوىل،  املراتب 
مبعدل 19.68، تليها خلذاري �سريين، �سعادة 
اية اماين، قليل دنيا، بعدما �سجلت املوؤ�س�سة 

ن�سبة 80 باملئة من الناجحني. 
�سرف  على  اأقــيــم  ــذي  ال التكرميي  احلفل 
نتائج  من  التالميذ  حققه  ملا  جاء  املعنيني، 
لكل  وعرفانا  الدرا�سي،  املو�سم  خالل  جيدة 

جمهوداتهم  عــلــى  واملــتــفــوقــني  الــنــاجــحــني 
فر�سة  ذلــك  كــون  اإىل  اإ�ــســافــة  املــبــذولــة، 
االإجنــازات  من  املزيد  بذل  على  لت�سجيعهم 

امل�ستقبلية. 
�سعادتها  عن  املوؤ�س�سة  اأ�سرة  واأعربت  هذا 
ت�سجيعها  وكذلك  النجاحات،  هذه  بتحقيق 
ــوق، وبــذل  ــف ــت ــاقــي املــتــمــدر�ــســني عــلــى ال ب
تطمح  التي  النتائج  لتحقيق  جمهوداتهم 
جانبهم  مـــن  ــا،  ــه ــي اإل لــلــو�ــســول  املــوؤ�ــســ�ــســة 
هذه  ثمنوا  املبادرة  م�ستهم  الذين  التالميذ 
ملوا�سلة  حافز  مبثابة  تعد  التي  االإلتفاتة 
م�سوارهم الدرا�سي والتميز يف باقي االأطوار 

التعليمية. 

الثقافية  االأمــل  زهرة  جمعية  �سطرت، 
ت�سامنية  ثقافية  قافلة  باتنة،  بوالية 
تزامنت ومنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك، 
حيث من املنتظر اأن مت�ص عدد من مناطق 

الظل املوزعة عرب تراب الوالية. 
حملت  ـــي  ـــت ال املـــــبـــــادرة  ــن  ــم ــس ــ� ــت وت
تقدمي  العيد"،  فــرحــة  �سعار"قافلة 
املهتمات  والن�ساء  االأطــفــال  على  هدايا 
بال�سناعات التقليدية واحلرفيات، ف�سال 
عن توزيع الكمامات ومواد التعقيم، وذلك 
للتح�سي�ص باأهمية االإلتزام باالإجراءات 
الــوقــائــيــة وكــــذا االإقـــبـــال بــقــوة على 
الظل،  ومناطق  باالأرياف  خا�سة  التلقيح 
امل�ستجد  كوفيد  فريو�ص  الإنتقال  تفاديا 
ملحوظا  اإرتفاعا  الوالية  �سجلت  اأن  بعد 
هذا  يــاأتــي  حيث  بــه،  امل�سابني  عــدد  يف 
كجمعية  لربناجمها  ا�ستكماال  الن�ساط 
تف�سي  مواجهة  يف  عام  نفع  ذات  ثقافية 
اجلائحة، كما �ستم�ص العملية الت�سامنية 
القاطنة  الن�سوية  الوجوه  بع�ص  تكرمي 
باملناطق التي ت�ستهدفها املبادرة، ال�سيما 
بالبيت  املــاكــثــات  والــنــ�ــســاء  احلــرفــيــات 
التقليدية  ال�سناعات  لبع�ص  املنتجات 

كاحللويات والزرابي والفخار. 
هــــذا واأكــــــدت رئــيــ�ــســة اجلــمــعــيــة اأمــــال 
ــــراءات  اج تطبيق  عــلــى  حــر�ــســهــا  ــاي،  ــك ب
مبواجهة  اخلــا�ــص  الــ�ــســحــي  الــربتــوكــول 
تنظيمها  خـــالل  كــوفــيــد،  ــا  ــورون ك فــريو�ــص 
بتوزيع  واالإهتمام  القافلةالت�سامنية  لهذه 
الكمامات ومواد التعقيم على امل�ستهدفني من 
العملية، وذلك من باب دعم جمهودات  هذه 
اإجــــراءات  ـــرتام  الح العمومية  ال�سلطات 
مواجهة  يف  وامل�ساهمة  ال�سحية  الوقاية 
املبذولة  للجهود  واإ�ــســتــكــمــاال  اجلــائــحــة، 
املعنية  والهيئات  امل�سالح  خمتلف  قبل  من 
اإطارالن�ساط  يف  اجلائحة  هــذه  مبكافحة 

املربمج للجمعية. 
كما ك�سفت يف ال�سياق ذاته رئي�سة اجلمعية، 
عن تنظيم م�سابقات افرتا�سية وفتح ور�سات 
ا�ستغالل  بــهــدف  االأطـــفـــال،  لــفــائــدة  فنية 
العطلة ال�سيفية يف اكت�ساف مواهب فنية يف 

خمتلف املجاالت. 
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دعت، جلنة الفتوى التابعة لوزارة ال�صوؤون الدينية واالأوقاف، اإىل جتنب التجمعات والزيارات العائلية خالل عيد االأ�صحى لهذا العام 

الذي يتزامن وتعقد الظروف ال�صحية من خالل انت�صار وا�صع لفريو�س كورونا الذي عزل العائالت اجلزائرية من االحتفال �صوية للعام الثاين على التوايل.

عرفت، املحالت املخت�صة يف بيع املالب�س وكذا االأواين، اإنزاال كبريا من طرف العائالت منذ يوم 
ال�صبت الفارط وهذا يف ظل اإقرتاب منا�صبة عيد االأ�صحى املبارك، حيث جرت العادة بالن�صبة للعديد 
من العائالت على �صراء اأواين جديدة يف هذه املنا�صبة دون التخلي عن عادة �صراء املالب�س اجلديدة 

لالأطفال ال�صغار.

الزالت كبا�س �صاللة اأوالد جالل ذات ال�صيت العاملي جنوب البالد وبالتحديد باأوالد جالل، تعاين من االإهمال 
الظروف  زادت  اأين  وعامليا،  وطنيا  حتتلها  التي  والكبرية  البالغة  االأهمية  رغم  بها  املحيطة  الظروف  و�صعوبة 
ال�صعبة املحيطة باملربني واملنتجني لهذه ال�صاللة خالل ال�صنتني االأخريتني من تعقيد عملية اإنتاجها، االأمر الذي 
بات يهدد قيمتها ومكانتها التي مل تعد تخفى عن اخلا�س والعام ما دفع ببع�س البياطرة واملخت�صني باملنطقة 

اإىل دعوة ومطالبة اجلهات املعنية ب�صرورة التدخل للحفاظ عليها وت�صجيع اال�صتثمار فيها وتو�صيع اإنتاجها.

�لظروف �ل�صحية تفرق �الأهل و�جلري�ن 
�لظروف �ل�صعبة و�الإهمال يهدد�ن يف عيد �الأ�صحى للعام �لثاين 

كبا�س"�أوالد جالل" بالزو�ل

تكرمي �لتالميذ �ملتح�صلني على �ملر�تب 
�الأوىل مبتو�صطة بن �صعد �هلل بلخري بباتنة 

�إنز�ل على حمالت بيع �ملالب�س و�الأو�ين 
و�الإجر�ء�ت �لوقائية يف خرب كان 

جمعية زهرة �الأمل 
�لثقافية ت�صطر 

قافلة ت�صامنية مت�س 
مناطق �لظل بباتنة 

ف.ق



م�ستوى  على  الأول،  اأم�ص  انطلقت 
�سالح  ال��دك��ت��ور  اجل��ه��وي  امل�����س��رح 
الكا�ستينغ  عملية  باتنة،  ملباركية 
والقدرات  املواهب  بانتقاء  اخلا�سة 
ح�سة  يف   للم�ساركة  التمثيلية 
التي  "تاغرا�ست"  ال�سابة  املواهب 
ت��ب��ث ع��ل��ى اأث����ري  اإذاع����ة اجل��زائ��ر 
الثانية الناطقة بالأمازيغية،  وذلك 
للموؤ�س�سة  ال�سيفية  ال�سبكة  �سمن 

الإعلمية.
من�سط  ح��م��زاوي  حكيم  واأو����س���ح 
اأن  نيوز"  "الأورا�ص  ل���  احل�����س��ة 
املوهوبني  لل�سباب  موجه  الكا�ستينغ 
يف جميع املجالت الفنية من �سمنها 
املونولوج،  ال�سعر،  املو�سيقى،  الغناء، 
امل�������س���رح الأم����ازي����غ����ي ع��ل��ى وج��ه 
التحديد، ق�سد امل�ساركة يف الربنامج 
واإبراز قدارتهم الإبداعية، واأ�ساف 
ا�ستقطاب  ع��رف��ت  ال��ت��ظ��اه��رة  ب���اأن 
العديد من الهواة الذين بلغ عددهم 
م��ا ي��ق��ارب  50 م�����س��ارك م��ن داخ��ل 

ولية باتنة.
الكا�ستينغ  عملية  اأن  املتحدث  واأكد 
اختارت لهذا املو�سم، اأن حتط الرحال 
يف جميع وليات الوطن، حتى ت�سمح 
بالك�سف عن �ستى املواهب التي متلك 
اإمكانيات متفاوتة، حيث من املنتظر 
حتددها  معايري  ح�سب  انتقائها  بعد 
املبدعني  متابعة  التحكيم  جلنة 
ور�سات  اإط���ار  يف  وتكوينهم  منهم 

تدريبية باجلزائر العا�سمة.
القائمني  ح�سب  الكا�ستينغ  عملية    
التنقيب  ج��ان��ب  اإىل  ت��ه��دف  عليها 
اأف�سلها  اختيار  وك��ذا  امل��واه��ب  ع��ن 
الإذاع��ي��ة،  احل�سة  يف  للم�ساركة 
خمتلفة،  فنية  جم��الت  يف  ودعمها 
ت��رق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة الأم���ازي���غ���ي���ة 
هذا  مثل  عرب  عموما،  واجلزائرية 

النوع من املبادرات الثقافية.
الكا�ستينغ  عملية  اأن  الإ�سارة  تدر 
قبل  من  كبريا  اإق��ب��ال  �سهدت  التي 
باتنة،  م�سرح  خ�سبة  األهبت  الهواة، 
وذلك  عنها،  القائمة  اجلهة  واأبهرت 
موا�سيع  يف  والتنويع  الأداء  لروعة 
�سانحة  الفر�سة  كانت  ما  العرو�ص، 
الفنية  قدراتها  لإب��راز  الفئة  لهذه 
قلما  واأنها  ل�سيما  علنا،  واإخراجها 
اللتفاتات  من  النوع  هذا  مثل  تد 
�سمح  ما  ال��ولي��ة،  يف  غائبة  ال�سبه 
توقيع  اإىل  الو�سول  مبحاولة  لها 
خمتلفة،  فنية  اأعمال  يف  ح�سورها 
من خلل  دعمها كمواهب تطمح اإىل 

التميز بزوغ جنمها يف �ستى الفنون.

�صطيفباتنة
اأعمال فنية األهبت خ�شبة م�شرح باتنة

عبد الهادي. ب 

رقية. ل

حفيظة. ب

قال  ن��ي��وز،  ل���لأورا����ص  ح��دي��ث��ه  ويف 
الدين،  حب  ها�سمي  ا�سلم  الأ�ستاذ 
اأن:  امل��ع��ج��م   يف  امل�����س��ارك��ني  اأح����د 
الطوپونيمية  امل��ك��ان��ي��ة  "املعلمة 
اجلزائرية ت�سكل عموما تراثا هائل 
الأزمنة، مما  اأقدم  اإىل  متتّد جذوره 
ومتثل  وغ��ن��اه��ا،  اأ�سالتها  ع��ن  يعرب 
واإن  لها،  الناب�َص  القلَب  اأ�سماوؤُها 
�سابها التحريف تارة، والت�سويه تارة 
اأخرى بفعل احل�سارات التي توافدت 
امل�ستدمر  بفعل  اأو  اجل��زائ��ر،  على 
التخريبية؛  واأ�ساليبه  الفرن�سي 
اِوًل طم�ص معامل الهوية الثقافية  حُمَ

والجتماعية للأمة اجلزائرية".
بلعيد  ���س��ال��ح  ال��ربوف��ي�����س��ور  وق���دم 
العربية   للغة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص 
تعريفا مهما عن الطوبونيميا قائل: 
الكثرية  امل�����س��ارات  مل��ع��رف��ة  "بحث 
ب�سرّية  ملجموعة  اجلماعي  للتاريخ 
وحتليل  ب��درا���س��ة  ي��ه��ت��ّم  م��ع��ّي��ن��ة، 
الأماكن،  اأ�سماء  اأو  الطوپونيمات 
ودللت��ه��ا  م�سامينها،  وا���س��ت��خ��راج 
امل�سحونة  ورم����وزه����ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ب�����س��ّت��ى ال������دللت وامل����ع����اين، ول 
اأّية  من  خاليا  علما  تكون  اأن  ميكن 
العتباطّية  ورمب��ا  اإي��دي��ول��وج��ّي��ة، 
بع�ص  اأّن  باعتبار  املقامات،  بع�ص  يف 
تكون  الإن�سانّية  الّرمزّية  املبادلت 
ذات  للطموحات  للخ�سوع  عر�سة 
ال�سّيا�سّية،  الرباغماتّية  بغة  ال�سّ
وم���ع ذل���ك ف���اإن ال��ط��وپ��ون��ي��م��ي��ة اأو 
من  ق��وّي��ة  اأداة  الأماكنّية  مباحث 
اأجل الربهنة على التجّذر الّتاريخي 
للأر�ص"؛  الأ���س��ل��ّي  امل��ال��ك  للإن�سان 

لأ�سماء  حتقيقا  لي�ست  ب��ه��ذا  فهي 
اأم��اك��ن وم��دوالت��ه��ا، واإمن��ا هو حفر 
عن  وبحث  امل�سدري،  الن�ص  عمق  يف 
التاريخّية،  للهوية  املوؤ�س�سة  اجل�سور 
وقراءة عميقة لثقافة ذلك املجتمع 

واهتماماته وح�سارته".
الدين  حب  ها�سمي  ا�سلم  واأ���س��اف 
الطوپونيمي  املعجم  "م�سروع  اأن 
املجل�ص  ت��ب��ن��اه  ال����ذي  اجل���زائ���ري 
كخطوة  ياأتي  العربية،  للغة  الأعلى 
ه��ادف��ة ن��ح��و اإع�����ادة ب��ن��اء ذاك���رة 
رامية  مكت�سحة  ب��اإ���س��اءة  امل��ك��ان 
وحتليلها،  الأماكن  باأ�سماء  للتعريف 
العلوم  من  جمموعة  على  والعتماد 
واجلغرافيا  ك��ال��ت��اري��خ  امل�����س��اع��دة 
اللغة  وع��ل��م  والأن���رثوپ���ول���وج���ي���ا 
منهج  على  وال�ستناد  الجتماعّي، 
يف  ال��دق��ة  على  قائم  ���س��ارم،  علميٍّ 
�سحة  من  والتاأّكد  املعلومة،  توثيق 
الن�ص  عمق  يف  واحل��ف��ر  ال���رواي���ة، 
وفرز  امل�ستمر،  والتنقيب  امل�سدري، 
اأ�سماء  وَردِّ  الأم���ر،  اآخ��ر  يف  ال��ن��اجت 
التي  ال�سحيح،  و�سعها  اإىل  الأماكن 
وامل�سخ،  وامل�سح  التغيري   بع�ص  طالها 

ونال كثريا من نواحي وجودنا".
"امل�سروع   : اأن  ا�سلم ها�سمي  واأو�سح 
ك����ان ف���ك���رة م��ق��رتح��ة م���ن ط��رف 
تر  ومل  لواتي(،  )فاطمة  الدكتورة 
الر�سمية  النطلقة  بعد  اإل  النور 
يف  2020م  �سنة  يف  امل�����س��روع  ل��ه��ذا 
رحاب املجل�ص الأعلى للغة العربية، 
وها هو اليوم واقع وبناء قائم بذاته، 
ليحتفي املجل�ص ب�سدور اجلزء الأول 
واخلم�سني  التا�سعة  الذكرى  يف  منه 

لعيدْي ال�ستقلل وال�سباب".
املعجم  اأن  ال�سياق  ذات  يف  واأردف 
بني  يحوي  اجلزائري  الطوپونيمي 
ولي��ة   )16( ع�����س��رة  ���س��ت  دف��ت��ي��ه 
بجميع بلدياتها، مرتبة وفق الرتقيم 
ولية  اإىل  اأدرار  ولي��ة  من  الوطني 
"فهذا  وح�سبه:  العا�سمة،  اجلزائر 
اإجنازه  على  ت�سافرت  اأكادميي  عمل 
ة من خمتلف جامعات  ِعدَّ ِفَرُق بحٍث 
املعهد  ومن  البحوث،  ومراكز  الوطن، 
بعد  عن  والك�سف  للخرائط  الوطني 
وزارة  وم��ن  الوطني،  الدفاع  ل��وزارة 
ال�سياحة وال�سناعات التقليدية، اأين 
بخطى  العلمية  اللجنة  اأع�ساء  �سار 
�سارمة  علمية  ومنهجية  واث��ق��ة 
تن�ص  ما  وفق  خمتلفة،  مراحل  عرب 
للدرا�سات  العاملية  املنهجية  عليه 
العمل  فريق  قام  اإذ  الطوپونيمية؛ 
اأ�سماء  بجمع  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 
البلديات وت�سنيفها وترتيبها، موزعة 
املرحلة  �ست ع�سرة ولية. ويف  على 
حول  من�سبا  الهتمام  كان  الثانية 
حتديد الت�سمية الر�سمية للبلديات، 
ال�سوتي  ال��ن��ط��ق  اأوج����ه  وم��ع��رف��ة 
وحتديد  للت�سمية،  والفيلولوجي 
اجلغرافية  واإحداثياتها  م�ساحاتها 
واإدراج  التقنيات،  اأحدث  با�ستخدام 
اخلرائط اجلغرافية واإردافها ب�سور 
ملعامَل  واأخ���رى  البلديات،  للفتات 
وهي  الثالثة  املرحلة  اأم��ا  م�سهورٍة. 
مَتَّ  حيث  املعجم؛  يف  الهامة  املرحلة 
تاأ�سيل اأ�سماء الطوپونيمات )اأ�سماء 
وتقدمي  لغويا،  تاأ�سيل  البلديات( 
الأماكن  لأ�سماء  دللّية  تف�سريات 

ذات احلمولت املتنوعة )التاريخية، 
والج���ت���م���اع���ي���ة، وال���ث���ق���اف���ي���ة، 
وحتديد  والأن��رثوپ��ول��وج��ي��ة...(، 
الت�سميات املتعاقبة على هذه الأماكن 
املختلفة،  ال��زم��ن��ي��ة  احل��ق��ب  ع��رب 
على  الأوىل  الدرجة  يف  بالعتماد 
املقاَبلت ال�سخ�سية لأعيان املنطقة، 
من  امل�ستقاة  ال�سفهية  وم�����س��ادره��ا 
اأي�سا  وال�ستناد  ال�سعبّية،  الروايات 
اهتمت  ال��ت��ي  امل��راج��ع  بع�ص  ع��ل��ى 
على  ن��ذك��ر  ال��درا���س��ات،  ه��ذه  مبثل 
مقدمة  احل�سر:  ل  التمثيل  �سبيل 
الطوپونيميا  وك��ت��اب  خ��ل��دون،  اب��ن 
العربي  واملعجم  �ساعد،  خلديجة 
الأمازيغي ملحمد �سفيق... وغريها من 
بعد  الفن.  بهذا  عنيت  التي  املراجع 
النتهاء من العمل و�سب املعلومات يف 
املن�سة الرقمية التي اأعّدها املجل�ص 
الرابعة  امل��رح��ل��ة  ت��اأت��ي  للباحثني 
الفنية  امل��ح��ام��ل  ذات  والأخ������رية 
مراجعة  مت��ت  اأي����ن  وامل�����س��م��ون��ي��ة، 
لغويا  وتدقيقه  املعجمي  املحتوى 
للجودة  حتريا  وتقييمه  وتقوميه 
الربوفي�سورة  م��ع��ّي��ة  الإخ�����راج  يف 

)خمتارية بن قبلية(".
فاأو�سح  الرقمنة،  لع�سر  وا�ستجابة 
الدين  حب  ها�سمي  ا�سلم  الأ�ستاذ 
اأن " املعجم مزود بربنامج رقمي ذكي 
ميكن حتميل �سفرة القراءة ال�سريعة 
املعجم  لكل ولية، كما ميكن حتميل 
الأعلى  املجل�ص  موقع  من  اإلكرتونيا 
املجل�ص  اأط��ل��ق  كما  العربية،  للغة 
الفاي�سبوك  على  ر�سمية  �سفحة 
للتفاعل واإثراء العمل حتت عنوان: 

)اعرف بلديتك(".
اأن فريق العمل على  اجلدير بالذكر 
قدم و�ساق لإ�سدار اجلزء الثاين من 
يف  اجل��زائ��ري  الطوپونيمي  املعجم 
العربية  للغة  العاملية  الحتفالية 
�سهر  من  ع�سر  الثامن  ليوم  امل�سادفة 
الأ�ستاذ  ي�سيف  امل��ق��ب��ل،  دي�سمرب 
ا�سلم ها�سمي " وكله اأمل وا�ست�سراف 
�سبغة  ي��ح��ّق��ق  اأن  واع���د  مل�ستقبل 
الطوپونيمي  للمعجم  املو�سوعية 
لكل  نخ�س�ص  اأن  ناأمل  اإذ  اجلزائري؛ 
ولية جزءا خا�سا بها يتم فيه جرد 
وت�سنيف كل ما تعّلق بها من: )قلع، 
ومناطق  واأودي����ة،  وج��ب��ال،  وق���رى، 

�سياحّية...(".
ونوه ذات املتحدث يف جممل حديثه 
ح�سارية  خ��زان��ة  املعجم  "هذا  اأن 
ثرية ذات حوامل ثقافية وتاريخية 
واأداة  واأنرثوپولوجية...،  ولغوية 
من  وت�سونها  الأم���ة  ذاك���رة  حتفظ 
حّية  وتبقيها  وال�����س��ي��اع،  ال����زوال 
دخيلة،  ث��ق��اف��ة  اأّي  ���س��ّد  ن��اب�����س��ة 
بنية  طم�ص  اإىل  ت�سعى  اأو  �سعت 
اأنه  كما  وحتريفها،  الطوپونيمات 
مبا�سي  حا�سرنا  تربط  و�سل  همزة 
اأ�سلفنا امل�سرق، وكلنا اأمل اأن يحظى 
�سامقة يف وطننا  املعجم مبكانة  هذا 

احلبيب".

نخبة من الأكادمييني يوثقون تراث الأمكنة يف "املعجم الطوپونيمي 
اجلزائري.. ذاكرة الأمة اجلزائرية"

الثقايف  ال��ن��ربا���ص  جمعية  نظمت 
التباين  �سعد  زاوي��ة  مع  بال�سرتاك 
وحت����ت اإ�����س����راف م��ت��ح��ف امل��ج��اه��د 
تاريخية  ن����دوة  ���س��ط��ي��ف  ل���ولي���ة 
جنوب  ال�سعبية  "املقاومة  بعنوان 
�سعد  وامل��ج��اه��د  ال���ع���امل  ���س��ط��ي��ف، 
منوذجا"،   1848/1838 التباين 
الدكتور  م�ساركة  ال��ن��دوة  وع��رف��ت 
والذي قدم حما�سرة  م�سعودي  نزمي 
اأعلم  لأح��د  اجلهادية  امل�سرية  عن 
امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة م���ن ولي���ة 
ومناق�سات  وم��داخ��لت  مع  �سطيف، 
م��ت��ع��ددة ل��ع��دد م��ن احل�����س��ور وعلى 
نبيل  فرية،  كمال  الأ�ساتذة  راأ�سهم 
غندو�سي، ر�سيد ننو، حممد بن �ساعو 

وعمار حبيطو�ص.

التباين  �سعد  املجاهد  الإم���ام  وول��د 
واأدخله   ،1785 �سنة  تبان  ب��اأولد 
ال�ساحلية  م��در���س��ة  اإىل  وال�����ده 
 07 ب��ه��ا  ق�سى  ح��ي��ث  بق�سنطينة، 
الكرمي،  ال��ق��راآن  حفظ  يف  ���س��ن��وات 
اإىل  ليعود  الإ�سلمي،  الفقه  ومبادئ 
وي�سافر  تبان  ب��اأولد  راأ�سه  م�سقط 
جلامع  الأق�سى  امل��غ��رب  اإىل  بعدها 
هناك  بقي  حيث  بقا�ص،  القرويني 
متعمقا  �سنة   06 تقارب  زمنية  فرتة 

وفنون  وال��ف��ق��ه  ال�سريعة  ع��ل��وم  يف 
فا�ص  مدينة  واأن  خا�سة  الت�سوف، 
كانت تعترب قلعة ال�سوفية يف املغرب 
درجة  بذلك  ون��ال  اآن��ذاك،  الأق�سى 
ال��ق��راآن  ودر�����ص  ال��ق��ا���س��ي،  الفقيه 
برواياته  وف�سره  خلا�سته  الكرمي 

الع�سر.
تبان  اأولد  اإىل  التباين  �سعد  وع��اد 
�سنة 1815، حيث قام بت�سييد رباطه 
امل��ع��روف ب��ال��زاوي��ة امل��وج��ودة بجبل 
الأه���ايل  ب��ني  ي��ع��رف  فاأ�سبح  ق��دي��ل، 
مكوثه  ل��ط��ول  ب��وج��لب��ة،  ب��امل��غ��رب��ي 
عاتقه  على  واأخ��ذ  الأق�سى،  باملغرب 
تدري�ص القراآن الكرمي والفقه لأبناء 
قريته والقرى املجاورة، فكرُث الأتباع 
خربه  وانت�سر  ب��ال��زاوي��ة  وامل��ري��دي��ن 

وكراماته بني الأهايل.
الفرن�سي  ال���س��ت��ع��م��ار  و���س��ول  وب��ع��د 
�سطيف  ل��ولي��ة  اجل��ن��وب��ي��ة  للناحية 
قيادة  حتت  ال�سعبية  املقاومة  انطلقت 
املواجهة  ك��ان��ت  حيث  ال��ت��ب��اين،  �سعد 
الفرن�سي  اجلي�ص  التباين  بني  الأوىل 
مبايعة  ب��ع��د   ،1838 ج���وان  �سهر  يف 
عليهم،  خليفة  التباين  ل�سعد  الأعيان 
وظلت املواجهة قائمة بني الطرفني اإىل 
يف  املواجهة  اأم  معركة  وقعت  اأن  غاية 
28 جانفي 1840، مبنطقة راأ�ص اي�سلي 
القتلى  مئات  ال��ع��دو  فيها  تكبد  وال��ت��ي 
التباين  �سعد  الراحل  وتويف  واجلرحى، 

�سنة 1905. 
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�شطيف ت�شتذكر وبطولت العامل 
واملجاهد �شعد التباين 

 50  م�شاركا يف "كا�شتينغ " لنتقاء 
املواهب اخلا�شة بح�شة "تاغرا�شت" الإذاعية  

عبد الهادي. ب 

ب�سطيف  ال��ب��ل��دي  امل�����س��رح  احت�سن 
"و�سمة  مل�سرحية  الأول  ال��ع��ر���ص 
للمخرج  ج��دي��د  ع��م��ل  وه���و  عار" 
ن�سرين  ون�ص  �سكة  بن  نبيل  املعروف 
ملجموعة  بارزة  ومب�ساركة  هادي  بن 
من  ال�سباب  امل�سرحيني  الفنانني  من 
خريجي الور�سات التكوينية اخلا�سة 
الأول  الظهور هو  كان  بامل�سرح، حيث 
امل�سرح،  خ�سبة  على  املمثلني  لهوؤلء 
العر�ص مع الحتفالت  وتزامن هذا 

ال�ستقلل  عيد  ب��ذك��رى  اخل��ا���س��ة 
وال�سباب.

امل�سرحي  العمل  هذا  اأح��داث  وت��دور 
بني  تمع  حب  ق�سة  حول  الدرامي 
فرن�سية  ث��ق��اف��ة  ذو  و���س��ي��م  طبيب 
اأجل  من  ت�سرتط  والتي  وممر�سته 
بالثورة  يلتحق  اأن  بالطبيب  ال��زواج 
املمر�سة  اأن  اعتبار  على  التحريرية 
من اأ�سرة ثورية، ليتحقق هذا ال�سرط 
اإىل اجلبل حيث  الطبيب  بعد �سعود 

تعرف عن قرب على الق�سية الوطنية 
والثورة التحريرية وكذا الن�سال من 
اأجل التحرير، علما اأن والد الطبيب 
اجلي�ص  قيادات  اإحدى  يف  يعمل  كان 

الفرن�سي.  
دور  �سرين  نعيجة  بن  املمثلة  ولعبت 
املمر�سة باية والتي حتاول النتقام 
وراء  كانت  التي  الطبيب  عائلة  من 
وهذا  عائلتها  اإبادة  اإىل  اأدت  و�ساية 
كو�سيلة  الطبيب  ا�ستعمال  خلل  من 

وهو  ال��ه��دف  ه��ذا  حتقيق  اأج���ل  م��ن 
الطبيب  م��ن  زواج��ه��ا  بعد  ح�سل  م��ا 
�سد  التحريرية  بالثورة  والتحاقه 
املمثل  وتقم�ص  الفرن�سي،  امل�ستعمر 
بن �سهيلة حممد دور الطبيب ال�سعيد 
�سهرية  بعد  ب��ال��ث��ورة  يلتحق  ال��ذي 
حيث  عمه،  بابنة  زواج��ه  من  فقط 
زوجته  ذل��ك  يف  مب��ا  �سيء  ك��ل  ت��رك 
بالثورة  اللتحاق  اأج��ل  م��ن  وعمله 

التحريرية. 

خريجو الور�شات امل�شرحية يبدعون يف عر�ش "و�شمة عار"

�صدر عن دار املجل�س االأعلى للغة العربية "املعجم الطوبونيمي اجلزائري" لعام 2021، مب�صاركة نخبة مميزة ونوعية من الدكاترة واالأ�صاتذة االأكادمييني، 
يف جزئه االأول من اأدرار اإىل اجلزائر، حيث اأ�صرف على امل�صروع ال�صريف الربوفي�صور �صالح بلعيد بالتن�صيق مع االأ�صتاذة نورية مراح.



الع�س مع الت�شديد
تع�ص  معلمة  هناك  اأن  الرتبية  ل��وزارة  �سكوى  ج��اءت 

التلميذ
با�ص يح�سر معاها ح�سة  مال بعثولها جلنة مع مفت�ص 

ويتحقق من ال�سكوى
ال�سبورة  قلم  لتلميذة  اأعطت  الدر�ص  �سرحت  وبعدما 

وقالت لها اكتبي
وقالت  بالقلم  التلميذة  اأم�سكت 

من  وّل  فوق  من  نكتب  للمعلمة: 
حتت؟

قالت لها املعلمة: كيما حتبي
قالت لها التلميذة: من اليمني وّل 

من الي�سار؟
قالت لها املعلمة: كيما حتبي

ما  ول  ن�سكل  التلميذة:  لها  ق��ال��ت 
ن�سكل�ص

قالت لها املعلمة: كيما حتبي
قالت لها التلميذة: ن�سغر اخلط وّل نكرب

قالت لها املعلمة: كيما حتبي

قالت التلميذة: نكتب بخط الرقعة ول الن�سخ
قالت لها املعلمة: كيما حتبي

نا�ص املفت�ص وقال للعلمة تع�سيها وّل جني نع�سها اأنا؟!.

طيحة
املرا: وا�ص ا�سرا يا راجل؟

القميجة  غ��ري  وال���و،  احل��م��ام:  م��ن  جوابها  ال��راج��ل 
طاحت

املرا: ب�سح اأنا �سمعت �سي ثقيل؟
الراجل: اإيه..خلاطر كنت يف القمجة؟!. 

رد مفحم
�سق�سا اأمريكي جزائري: تعرف تعوم؟؟ 

اجلزائري: ل ما نعرف�ص ...
يعرف  خلاطر  منك  اأف�سل  الكلب  اإذن  الأمريكي: 

يعوم ....
�سق�سا اجلزائري الأمريكي: واأنت تعرف تعوم؟

 قال الأمريكي: اإيه نعرف نعوم 
معلومات م�سليةقالو اجلزائري: اإذن كيفك كيف الكلب؟!!.

الدجاجة

اأمثال �سعبية

هو  ـــص  االأر� وجــه  على  �سخ�ص  اأغــنــى  رابـــع   •
نف�ص  يف  ي�سكن  يــزال  ال  بــافــت،  وارن  االأمــريــكــي 
على  وهــو  عــامــا   60 قبل  ــرتاه  ــس ا� الـــذي  البيت 

حاله.
• اإذا اأردت اأن تقول مرحبا لكل �سخ�ص يف العامل 

�ستحتاج اأن تتعلم 2796 لغة جديدة.
اليهود  ت�سريح  يتم  اأن  هتلر  �سمح   1938 • عام 
لكن32  لذلك  موؤمتر  عقد  ومت  اأملانيا،  من  �سلميا 
ذلك  رف�ست  وبريطانيا  اأمريكا  بينها  من  ــة  دول

لعدم رغبتهم يف اليهود.
وهمي  م�سروب  عن  االإعـــالن  مت  عام1990   •
بذلك  الــنــا�ــص  فطالب  االإعـــالنـــات،  اأثـــر  ملعرفة 
كانت  تلك  بتوفريه..  املطاعم  وقامت  امل�سروب 

بداية م�سروب "ليمون بالنعناع".
• القارة القطبية اجلنوبية هي القارة الوحيدة 
بل  ياب�سة،  اأر�ـــص  بها  توجد  ال  التي  الــعــامل  يف 

تتاألف من طبقة جليدية.
• نافورة تريفي ال�سهرية يف روما )اإيطاليا( يلقي 
 3000 بـ  تقدر  نقدية  قطع  يوميا  النا�ص  فيها 
حتقق  بــاأنــهــا  العــتــقــادهــم  ـــك  وذل تقريبا  ـــورو  ي
املبالغ  هذه  ا�ستخراج  عند  اأنه  االأجمل  االأمنيات، 

ت�سرف الأجل اإطعام الفقراء وامل�ساكني.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على بنت املوؤذن 

اللة فالنة 
الب�سة من الفوق 
و�سيقانها عريانة

حدث يف مثل هذ� �ليوم
التا�سع ع�سر 

من �سهر جويلية
مهدت  التي  لكة  وادي  معركة  وقوع  ـ     711

الطريق للم�سلمني اأن يفتحوا اأيبرييا.
1799 ـ  اكت�ساف حجر ر�سيد من قبل �سابط 
على  الفرن�سية  احلملة  اإبـــان  وذلــك  فرن�سي 

م�سر.
يف  م�سرفية  موؤ�س�سة  اأول  اأن�سئت  ـ   1843
وقامت  فرن�سا،  لبنك  فــرع  بعنابة  اجلــزائــر  
ما  �ــســرعــان  ولكنها  الــنــقــود،  اإ�ــســدار  بعملية 
تاأ�سي�ص  تقرر  اأن  اإىل  امل�سروع  واألغي  توقفت 

بنك اجلزائر يف �سنة 1851.
الربو�سية. الفرن�سية  احلرب  بداأ  ـ   1870

1956 ـ الواليات املتحدة تعلن �سحب عر�سها 
يف  للم�ساعدة  م�سر  اإىل  مالية  معونة  بتقدمي 
نهر  على  اأ�سوان  منطقة  يف  العايل  ال�سد  بناء 

النيل.
وتيتو"  ونــيــهــرو  الــنــا�ــســر  "عبد  ـ   1956
اإىل  يوؤ�س�سون حركة عدم االنحياز ويتطرقون 

الق�سية اجلزائرية.
"بوزقزة" ال�سارية بني  ـ وقوع معركة   1957
القوات  و  الوطني  التحرير  جي�ص  من  وحــدات 

الفرن�سية.
"عي�سات  النقابي  على  القب�ص  اإلقاء  ـ   1959

اإيدير " باجلزائر.
ميناء  الإن�ساء  االأ�سا�سي  احلجر  و�سع  ـ   1970
الت�سغيل  قيد  دخــل  ــذي  وال اجلديد  �سكيكدة 

بعدها بعامني.
1984 ـ لوران فابيو�ص يتوىل رئا�سة احلكومة 
الفرن�سية، ويعترب اأ�سغر رئي�ص وزراء يف تاريخ 

فرن�سا حيث كان يبلغ من العمر 37 �سنة.
بني  خواكورك"  "معركة  انـــدالع  ـ   1988
الكردية  الب�سمركة  وقــوات  العراقي  اجلي�ص 
الكرد�ستاين  الــدميــقــراطــي  للحزب  التابعة 
ــي /  ــرتك ــعــراقــي / ال يف املــثــلــث احلـــــدودي ال

االإيراين.
م�سروع  على  ي�سادق  االأمــة  جمل�ص  ـ   1998

القانون املعدل و املتمم لقانون اجلمارك.
رادوفـــان  البو�سنة  �ــســرب  رئي�ص  ـ   1996
واالن�سحاب  اال�ستقالة  على  يوافق  كاراديت�ص 
بعد  اأ�سبح  وقد  العامة،  ال�سيا�سية  احلياة  من 
بتهمة  للمحاكمة  املطلوبني  قائمة  على  ذلــك 
الدولية  املحكمة  اأمــام  حــرب  جرائم  ارتكاب 

جلرائم احلرب.
رئا�سة  يــتــوىل  الــ�ــســنــيــورة  فــــوؤاد  ـ   2005
الأول  بت�سكيلة  ـــك  وذل اللبنانية  احلــكــومــة 

حكومة بعد خروج اجلي�ص ال�سوري من لبنان.
تعلن  املوريتانية  الداخلية  وزارة  ـ   2009
الذي  العزيز  عبد  ــد  ول حممد  اجلـــرال  فــوز 
يف   2008 اأوت   6 يف  الع�سكري  االنقالب  قــاد 
على  ح�سوله  بعد  وذلــك  الرئا�سة  انتخابات 
واملعار�سة  الناخبني،  اأ�سوات  من   %52.58

تطعن بالنتيجة.

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

ول  ظ�������اه�������ر  ع����������دو 
��������س�������دي�������ق م������رم������د

حكـــمة

فاأ�صدقا�ؤك  ت�������ص���رح  �ال  ت�����رر  ال 
 � ذل������������ك  �إىل  ي������ح������ت������اج������ون  ال 
�أع���������������������������د��ؤك ل���������ن ي�����������ص�����دق�����وك

والعيد  ع��لوة  �سي  ي��ا  تن�سحني  وا���ص   �
غدوة؟

فاحت.ع باتنة
كرّث اللحم وقلل نا�سك؟!.

� درا�سة مولها الحتاد الأوروبي تقول اأن 
اأكرث من ثلث ال�سباب اجلزائريني ما بني 15 

و 29 �سنة ل يزاولون اأي ن�ساط؟
يحيى قراب�سي باتنة
اإذن الن�ساط هو من يزاولهم...وين راهو 

امل�سكل؟!!.
لكني  النا�ص  مع  العيب  نربح  نحب�ص  ما   �
ياااااااااااااااا�سر.. الب�سر..نقلق  من  نوع 

قل يل وا�ص ندير يا �سي علوة؟
�سامي قواجلية تب�سة
���س��اع��ات م��الزم�����ص ن��رب��ح��و ال��ع��ي��ب َث��ْم 
بعد.. من  نربحوه  �سوي  ن�سربوا  َثْم..كن 
امل�سابقة  وه��ذي  رابحينو  رابحينو  فنحن 
الوحيدة يل نتائجها م�سمونة..ما تك�ّسر�ص 

را�سك!!؟.

يتزوج  اأن  اأمتنى  قالت  موؤمنة  وح��دة   �
زوجي ثلث ن�ساء حتى يكون يل يوم لزوجي 

وثلثة لربي..وا�ص رايك يا �سي علوة؟
علء زقرار عني مليلة
تّطلق وتخّلي  اللي  املوؤمنة احلقيقية هي 

الأ�سبوع كامل هلل  وّل وا�ص رايك؟.
� باخت�سار يا �سي علوة..ما الذي ينق�ص 

ال�سعب اجلزائري بال�سبط؟
طارق غ�سام ق�سنطينة
نهدر معاك باخت�سار لأن وقتي ثمني ولي�ص 
عليك  نطول�ص  وم��ا  ذل��ك  مني  طلبت  لأن��ك 
الهدرة  الفارغ،  يف  الهدرة  نكرث�ص  ما  با�ص 
يل ما عندها حتى معنى تعب، وبل مقدمات 
ول موؤخرات وقال يل و قتلك ل زم نقولك 
بل ما نودرلك وقتك خلاطر خري الكلم ما 
قل ودل، وال�سكوت حكمة واحلكمة يف قلة 
اإذا فاتك حلديث  لكلم �سوف يا �سي طارق 
قول �سمعت ركز معايا با�ص تفهم ال�سح...

فهمت وا�ص خ�سنا ول ما زال؟!؟.

�صورة م�صحكة

مع التاأكيد 
للخرفان 

فقط..
تعود تّديكم 

ال�سخفة 
من تاأثري 
الإ�سهار؟!
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�ســجلت فــرق الرقابــة وقمــع الع�ــص 
مبديرية التجارة يف والية اأم البواقي، 
ال�ســنة  مــن  االأول  ال�سدا�ســي  خــالل 
اجلاريــة، 3363 تدخــل، منهــا 1836 
و1527  الغ�ــص،  قمــع  حــول  تدخــل 
املمار�ســات  مراقبــة  جمــال  يف  تدخــل 

التجارية. 
هــذا وقــد مت حتريــر 416 خمالفة، 
 117 اإعــداد  117 خمالفــة مــع  منهــا 
ملــف ق�ســائي، فيما يخ�ص قمــع الغ�ص، 
ورفــع 299 خمالفــة تخ�ص املمار�ســات 
حم�ســر   298 حتريــر  مــع  التجاريــة، 
املحجــوزات  كميــة  عــن  اأمــا  ر�ســمي، 
فقــد  االأوىل،  االأ�ســهر  ال�ســتة  خــالل 
2211 كلــغ مــن املــواد منتهيــة  بلغــت 
ال�سالحية وغري ال�ساحلة لال�ستهالك، 
بقيمــة ماليــة قاربــت مبلــغ 93 مليون 

�ســنتيم، وتخ�ص 400 كلغ حلوم بي�ساء 
وحمــراء، و2004 لــرت من امل�ســروبات 
بجميــع اأنواعها، و973 كلــغ من فرينة 

اخلبز.
هــذا وقــد بلغــت قيمــة ال�ســلع غــري 
املفوتــرة مبلــغ 21 مليــار �ســنتيم، اأمــا 
الربح غري ال�سرعي، فقد �سجلت م�سالح 
مديريــة التجــارة، اأكــرث مــن 6 ماليني 
�ســنتيم عبارة عن حليب و�ســميد وزيت 
املائــدة، كمــا مت اقرتاح غلــق وتوقيف 
ن�ســاط 37 حمــل جتاري، لعــدم حيازة 
احــرتام  وعــدم  القانونيــة،  الوثائــق 

اإلزامية النظافة ال�سحية.
 لالإ�ســارة، فقــد مت اقتطــاع 73 عينة 
التحليليــة،  الرقابــة  يخ�ــص  فيمــا 
للتحاليــل  وجهــت  منهــا  عينــة   44
الفيزيوكيميائيــة، و29 عينــة وجهــت 

من اأجل التحاليــل امليكروبيوجلية، اأين 
ك�سفت نتائج التحاليل عدم مطابقة 19 
عينة، مع حترير حما�ســر ر�ســمية �ســد 

التجار املخالفني.

يف ح�شيلة ن�شف �شنوية مل�شالح التجارة

ن.م

بن �ستول.�ص

تب�صة

منى. ب

ق�صنطينة

اأم البواقي

متكن عنا�سر الأمن بولية ق�سنطينة، 
اأ���س��خ��ا���ص ت���رتاوح   03 م��ن ت��وق��ي��ف 
يف  �سنة  و60   27 م��اب��ني  اأع��م��اره��م 

ق�سايا �سرقة متفرقة.
حيثيات الق�سية التي عاجلتها م�سالح 
الأمن احل�سري الأول تعود اإىل �سكوى 
من قبل امراأة بخ�سو�ص تعر�ص م�سكنها 
جمهولني،  ق��ب��ل  م��ن  ال�����س��رق��ة  لفعل 
من  والتحريات  الأبحاث  مكنت  حيث 
حتديد هوية امل�ستبه فيه بال�ستعانة 
البناية  �سطح  املثبتة عند  بالكامريات 
توقيفه  ليتم  بال�سحية،  اخل��ا���س��ة 
ل�ستكمال  امل�سلحة  مقر  اإىل  وحتويله 

اجرءات التحقيق.
ال�سبطية  عاجلتها  ال��ت��ي  الق�سية 

الق�سائية للأمن احل�سري الثالث تعود 
اإىل تعر�ص �سائق �سيارة اأجرة لل�سرقة 
جمهول،  قبل  م��ن  مركبته  داخ��ل  م��ن 
ليقوم  ن��زول��ه  ال��ف��اع��ل  ا�ستغل  حيث 
املركبة،  داخل  من  مايل  مبلغ  ب�سرقة 
عاجلتها  التي  الق�سية  حيثيات  وتعود 
اإىل  العا�سر  احل�سري  الأم��ن  م�سالح 
بخ�سو�ص  �سحية  ق��ب��ل  م��ن  ���س��ك��وى 
تعر�سها على م�ستوى حمطة احلافلت 
حيث  النقال،  هاتفها  طالت  ل�سرقة 
مكنت الأبحاث من توقيف امل�ستبه فيه، 
وبعد النتهاء من جمريات التحقيق مت 
اإج��راءات جزائية يف حق  اإجناز ملف 
النيابة  اأم��ام  مبوجبه  قدموا  املعنيني 

املحلية.

�سي الأورا�سي..
هو  و�سمريك  ال�سيطرة  عن  خرج  الو�سع 
االأخــري  ويف  وتتجمهر  تتهور  احلــاكــم... 
مــالزم...  لوقايتك  كنت  لوكان  ــالوم...  ت
وعامل ح�سابك على انك عاقل وبنادم... 
ما تو�سل البالد للهالك وترجع يف احلكومة 
تخا�سم... الكوفيد ما�سي لعبة الزم حتمي 

�سحتك مب�سوؤوليتك ولالأزمة تقاوم...

hamzalaribi005@gmail.com

 �قرت�ح غلق 37 حمال تاريا وحتويل 117 تاجر �إىل �لعد�لة 
وجب الكالم

اإن اأغلب التعريفات للدولة اتفقت على ما معناه اأن الدولة 
عبارة عن جمموعة من االأفراد الذين يعي�سون �سمن رقعة 
جغرافية حمددة ويخ�سعون ل�سلطة معينة، واأبرز تعريف 
عبارة  الدولة  اأن  هو  الد�ستوري  القانون  فقهاء  عليه  اتفق 
وخارجها  احلدود  داخل  ال�سيادة  ميتلك  اإقليمي  كيان  عن 
كل  من  يهم  فما  وبالتايل  االإكـــراه،  واأدوات  قوى  ويحتكر 
عبارة  الدولة  اأن  هو  االتفاقيات  خمتلف  ويف  التعريفات 
عن "�سلطة" قائمة لتنظيم ال�سوؤون العامة وفق ما ي�سب يف 
م�سلحة البالد والعباد ووفق ما ي�سمن النظام واالن�سباط.

ما هو مالحظ يف اجلزائر لالأ�سف خا�سة خالل ال�سنوات 
فر�ص  على  الدولة  قوة  يف  تراجعا  هناك  اأن  هو  االأخــرية 
الو�سع  ي�ستمر  لو  باأنه  وقلنا  �سابقا  حتدثنا  ولقد  �سلطتها، 
على ما هو عليه ف�سن�سل اإىل مرحلة ي�سرتط فيها للدخول 
الوطن  مناطق  من  منطقة  اإىل  اأو  االأحــيــاء  من  حي  اإىل 
اإىل  الدخول  على  فعال  اأو�سكنا  اأننا  �سك  وال  خوة"،  "دفع 
ويف  �ساحات  "يف  ال�سيارات  ــن  ورك ال  كيف  املرحلة،  هــذه 
"اخلوة"  يدفع  ملــن  اإال  ممنوعا  بــات  عمومية"  ف�ساءات 
تتحرك  وال  ذلــك  تعلم  والــدولــة  "الباركينغ"  لبلطجية 
لعامة  ملك  هي  التي  وال�سواطئ  ال  وكيف  �سلطتها،  لفر�ص 
ال�سعب قد باتت ممنوعة اإال ملن يدفع لبلطجية "ال�سواطئ" 
ال  كيف  �سلطتها،  لفر�ص  تتحرك  وال  ذلك  تعلم  والدولة 
واملنحرفون ي�سولون ويجولون اأمام املوؤ�س�سات الرتبوية ويف 
ليال  ال�سكنية  االأحياء  نهارا ويف  الهيئات  اجلامعات وعديد 
ت�ستطيع  وال  ذلك  تعلم  والدولة  يوميا  جرائم  ويرتكبون 
قد  واملهلو�سات  واملــخــدرات  ال  كيف  االنــحــراف؟  هــذا  كبح 
باتت تباع وت�سوق وتروج جهارا نهارا واملروجون معروفون 
�سلطتها  لفر�ص  الدولة  تتحرك  وال  االأمنية  االأجهزة  لدى 
من  بيد  الع�سابات  ب�سرب  اجلــذور  من  االآفــة  هذه  القتالع 
حديد اإال فيما ندر؟ كيف ال والكثري من القوانني قد باتت 
حتمي املعتدي وتدين املعتدى عليه والدولة على علم بذلك 

وال حتاول تعديلها مبا يحق احلق ويبطل الباطل؟
على  الق�ساء  يف  الــدولــة  ب�سمة  نــر  الأن  بحاجة  نحن 
وا�سحة  ب�سمتها  نرى  كما  متاما  مكان  كل  يف  "البلطجية" 
اأو �سيا�سي"  "م�سوؤول  "و�سع حد" لكل من ياأتي على ذكر  يف 
يف  وا�سحة  الدولة  ب�سمة  نرى  الأن  بحاجة  ونحن  ب�سوء، 
املواطنني  الن�سغاالت  واال�ستجابة  الع�سابات  على  الق�ساء 
البالد  داخل  ون�سرتهم  وللمظلومني  العميقة  اجلزائر  يف 
االأمر  تعلق  كلما  وا�سحة  الــدولــة  ب�سمة  نــرى  كما  متاما 
نرى  اأن  ونريد  احلـــدود،  خــارج  من  "امل�ستغيثني"  بن�سرة 
ب�سمة الدولة يف تكييف القوانني وفق ما ي�سمح بو�سع حد 
الدولة  ب�سمة  نرى  كما  متاما  الدولة  يف  املتف�سية  لالآفات 
ي�سمح  ما  مع  القوانني  بتكييف  االأمر  يتعلق  وا�سحة عندما 
فنحن  وباخت�سار،  اخلارج،  من  واحلراقة"  "الفارين  بجلب 
االن�سباط  ي�سمن  ما  وفق  الدولة  ب�سمة  نرى  الأن  بحاجة 
احلق  "دولة  يف  اإليه  نتطلع  ما  على  بناء  النظام  وفر�ص 
ال�سواطئ  لــتــاأمــيــم  ا�ــســرتاتــيــجــيــات  كــو�ــســع  والقانون"، 
والف�ساءات العمومية ل�سالح الدولة واملواطنني وا�ستعادتها 
"البلطجية" كاأب�سط مثال عما يبني باأن للدولة ب�سمة  من 
وامل�سايرة  املداراة  �سيا�سة  اأما  اليومية،  حياتنا  يف  وا�سحة 
�سوى  لنا  تنتج  لن  ال�سلم االجتماعي" فهي  "�سراء  اأجل  من 

املزيد من "الهوان" واال�ستخفاف باأدوات الدولة.
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توقيف 3 �أ�صخا�س يف ق�صايا �صرقة

حجز  2500 قر�س مهلو�س 
خالل �صهر جو�ن 

وفاة �لدكتور بوق�صور من جامعة 
�صطيف 02 متاأثر� مب�صاعفات كورونا 

و�صع 21 متورطا يف ق�صايا 
خمدر�ت رهن �حلب�س

مرور   حادثي  يف  جرحى   07

حجز 1136 وحدة 
من �مل�صروبات 

�لكحولية مبنزل 
مهجور 

متكنت م�سالح اأمن والية خن�سلة، من حجز قرابة 2500 
قر�ص مهلو�ص خالل �سهر جوان املن�سرم، يف 23 ق�سية مت 

اإجنازها بن�سبة 100 باملائة، تورط فيها 30 �سخ�سا وكذا 
حجز كمية تقدر بـ 66. 38 غرام من الكيف املعالج، كما 

متكنت ذات امل�سالح، من ت�سجيل 365 ق�سية متنوعة خالل 
ذات ال�سهر بـ 179 ق�سية خا�سة باملمتلكات و115 ق�سية 

خا�سة باجلرائم �سد املمتلكات و19 ق�سية متعلقة بال�سيء 
العمومي و14 ق�سية ما�سة باالقت�ساد الوطني و9 ق�ساب 

خا�سة باالداب العامة.

تويف الدكتور حممد بوق�سور اأ�ستاذ علم االإجتماع بجامعة 
حممد ملني دباغني �سطيف 02 متاأثرا مب�ساعفات فريو�ص كورونا 
بعد اأيام من العالج عن عمر ناهز 58 �سنة، وفارق الفقيد احلياة 

اأم�سية اأول ليتم دفنه مب�سقط راأ�سه يف منطقة اأوالد ع�سكر 
التابعة لوالية جيجل، ويعترب الفقيد من اأبرز املدافعني عن 

االأ�ستاذ اجلامعي واأو�ساعه املهنية، حيث يتعرب يف نظر زمالئه 
االأ�ساتذة نقابي من الطراز االأول.

متكنت �سرطة �سطيف اإثر دوريات ومداهمات وعمليات 
�سرطية مكثفة طوال اأ�سبوع، بنقاط خمتلفة باإقليم اخت�سا�سها 

احل�سري من �سبط 37 �سخ�سا يف حاالت تلب�ص ب�سدد تعاطي 
املخدرات، حيازة املهلو�سات اأو حيازة اأ�سلحة بي�ساء دون مقت�سى 

�سرعي.
وحجزت ذات امل�سالح خالل مداهماتها كمية من املخدرات على 
�سكل قطع متفاوتة االأحجام بلغ وزنها االإجمايل 215 غرام اإىل 

جانب 145 قر�سا من املوؤثرات العقلية، مع حجز 06 اأ�سلحة 
بي�ساء كانت بحوزة بع�سهم دون اأي مقت�سى �سرعي، وا�سرتجاع 

ملفات  الق�سائية  ال�سبطية  واأجنزت  �سرقة،  حمل  هواتف   04
جزائية �سد ال37 متورطا، حيث اأحيلوا مبوجبها اأمام اجلهات 

الق�سائية املخت�سة، التي اأمرت بو�سع 21 منهم رهن احلب�ص فيما 
وجهت ا�ستدعاءات مبا�سرة للبقية.

ت�سبب حادث انحراف وانقالب �سيارة �سياحية من نوع "كيا" 
بالطريق الوطني رقم 100 باملنطقة امل�سماة اأوالد مو�سى 

ببلدية امل�سرية، يف اإ�سابة 04 اأ�سخا�ص حولوا من طرف 
املركز املتقدم للحماية املدنية اإىل ا�ستعجاالت م�ست�سفى 

�سلغوم العيد، كما ت�سبب حادث مرور بالطريق ال�سيار �سرق 
غرب على م�ستوى النقطة الكيلومرتية 146 بعد ا�سطدام 

بني �سيارة �سياحية و�ساحنة ذات مقطورة يف وقوع 03 
جرحى، ومت حتويلهم اإىل اال�ستعجاالت الطبية مب�ست�سفى 

بوخ�سم بوادي العثمانية. 

يف عمليتني منف�سلتني لعنا�سر 
اأمن والية تب�سة، قامت عنا�سر 

االأمن احل�سري ال�سابع مبداهمة 
الأحد اأوكار ترويج امل�سروبات 

الكحولية واملتمثل يف منزل 
مهجور، متكنت من خاللها من 

حجز كمية من امل�سروبات 
الكحولية قدرت بـ 1136 وحدة 

من خمتلف االأنواع واالأحجام.
من جهة اأخرى ويف عملية 

ثانية متكنت امل�سلحة الوالئية 
لل�سرطة العامة باأمن الوالية، 

من حجز كميات معتربة من مواد 
موجهة لالإ�ستهالك الب�سري، 
وذلك بعد قيام ذات امل�سالح  

بخرجة ميدانية رفقة عنا�سر 
مديرية التجارة مت خاللها 

مراقبة 23 حمل جتاري من 
خمتلف الن�ساطات، اأين مت 

حجز مواد موجهة لال�ستهالك 
الب�سري متمثلة يف 40 وحدة 

�سابون النعدام الو�سم، 60 
وحدة �سابون ديتول منتهية 

ال�سالحية و16علبة خمتلفة 
ملواد جتميل للن�ساء النعدام 
الو�سم لدى حمل جتاري بيع 

بالتجزئة لالألب�سة واالأن�سجة 
والعطور ليتم اتخاذ االإجراءات 

بالتن�سيق مع مديرية التجارة.
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