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ا�شتقبلها مركز الردم التقني بالأبيار

طالبوا بحمايتهم واإنزال اأق�شى
 العقوبات على ع�شابات الأحياء

رغم تو�شطها ملركز البلدية
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يومي العيد بباتنة
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جرمية قتل يف اأول اأيام عيد الأ�سحى بعني مليلة يف اأم البواقي ب�شبب �شجار ن�شب بينه
 وبني �شديقه بحي 1 نوفمرب
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نحو فك اأزمة العط�ص عن 7 بلديات بباتنة قريبا

انعدام التهيئة عطل م�ساريع اال�ستثمار مبناطق الن�ساطات يف اأم البواقي

عجلة ال�شتثمار 
البواقي "متوقفة" باأم 

رغم ا�ستفادة عدد من مناطق الن�ساطات ببلديات والية اأم البواقي، 
من اأغلفة مالية معتربة لالنطالق يف اأ�سغال التهيئة والربط مبختلف 

ال�سبكات ال�سرورية، لت�سهيل اأ�سغال اجناز املن�ساآت ال�سناعية وا�ستقطاب 
امل�ستثمرين لالنطالق مب�ساريع اقت�سادية تتما�سى مع احتياجات والية 
اأم البواقي، اإال اأن انعدام التهيئة اخلا�سة بالطرقات املوؤدية لها جعلها 

�ص 05تتحول ملكب القمامات والنفايات املنزلية... 

 120 مليار �شنتيم لتهيئة منطقة ن�شاطات مهجورة

من �ملرتقب �أن ت�سل مياه �سد كدية ملدور بتيمقاد، �إىل عدة مناطق ب�الية باتنة، �نطالقا من �لرو�ق �لر�بع �مل�ؤدي �إىل 
�لبلديات �جلن�بية، قبل نهاية �ل�سنة، ح�سبما ك�سف عنه م�س�ؤول ب�حدة �جلز�ئرية للمياه...

اأم البواقي

تب�سة

خن�سلة

نحو ا�شتالم جزء من م�شروع الرواق الرابع قبل نهاية ال�شنة
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ريا�شة

جمعية عني مليلة / وفاق �شطيف 

اجلمعية من اأجل 
التدارك.. 

والن�شر الأ�شود 
يبحث عن ال�شدارة 

�ص 09



ب�صراحة
مرحلة الرتب�ص والتح�شري

�إىل  طفت  قد  �ل�سرب  مياه  ون��درة  �لعط�ص  �أزم��ة 
باتنة  والي���ة  ويف  ع��م���م��ا  �جل��ز�ئ��ر  يف  �ل�سطح 
بالذ�ت  �الأزمة  هذه  باأن  نالحظ  ونحن  بالتحديد، 
�أي  منتظمة،  �سبه  بطريقة  وتربز  تت�سح  باتت  قد 
و�إن  �آخ��ر،  دون  معني  وق��ت  يف  ت��ربز  �ملياه  �أزم��ة  �أن 
كنا ن�ستثني �الأعطاب و�لت�سربات �إىل غري ذلك من 
يجعل  �لذي  �الأبرز  �لعامل  �أن  �إال  �لتقنية  �مل�ساكل 
هناك  �أن  ه�  منتظمة  �سبه  �أزم��ة  �ملياه  �أزم��ة  من 
�جلميع،  يعلم  فكما  حم���دد،  وق��ت  يف  يخلقها  م��ن 
تعلق  ���س����ء  حملية  �نتخابات  م�سارف  على  نحن 
بانتخابات يف م�عدها  �أو  م�سبقة  بانتخابات  �الأمر 
�أن هناك من دخل مرحلة  فاإن هذ� يعني  وبالتايل 
�لرتب�ص و�لتح�سري لالنتخابات �لقادمة با�ستعمال 
"�أهم" �ل�سروريات يف حياة �مل��طن كطعم وك��سيلة 

للم�ساومة.
ففي بع�ص �ملناطق ب�الية باتنة، يلعب �ملاء و�سيلة 
�أي�سا  فعالة  وو�سيلة  �الأع��ر����ص  تفريق  يف  فعالة 
و�حد،  �سف  يف  معينة  �أع��ر����ص  �أو  عر�ص  جمع  يف 
و�لغريب يف �مل��س�ع �أن هناك من يفتعل �أزمة مياه 
"هيئات" ر�سمية بغر�ص �إثارة �لفتنة  بالت��ط�ؤ مع 
�لر�أي  لت�جيه  �الأمر  هذ�  و��ستغالل  �الأعر��ص  بني 
�لعام نح� "جناح" �أو "جمم�عة معينة" تظهر على 
و�الأك��ر  �أخ��رى  جهة  من  �حلل�ل"،  "�ساحبة  �أنها 
عديد  منها  ت�ستفيد  كانت  مناقب  فهناك  غر�بة، 
�لقرى لعدة �سن��ت ومل يحدث �أن �أ�سيب �أحد ب�سرر 
�ملناقب، لكن، ومع حل�ل  ��ستهالك مياه هذه  جر�ء 
"م��سم �لرتب�ص �لتح�سري" فاإن هناك من عمل على 
�أنه  �أن مياهها مل�ثة رغم  غلق هذه �ملناقب بحجة 
مل يت�سرر �أحد، و�لكل يعلم باأن عملية غلق �ملنقب 
ال تتقرر �إال بعد �أن ت�دع �سك�ى �أو ي�جه ند�ء �إىل 
باأن هناك من ت�سرر ثم يفتح حتقيق من  �ل�سلطات 
طرف �مل�سالح �ملخت�سة وبعد �لتحاليل يثبت ما �إذ� 
كانت �ملياه �ساحلة �أم ال، غري �أن �لذي حدث ه� �أن 
ل��سع  تاأكيد  بكل  وهذ�  قلم،  بجرة  �أغلقت  مناقب 
وت�جيهها  �ل�سغط  حت��ت  منها  �مل�ستفيدة  �ل��ق��رى 

ح�سب "ت�جه �سيا�سي معني".
�ملعروف عن �النتخابات ه� �أنها فر�سة لرت�سح فالن 
�أو عالن رغبة منه يف تقدمي �إ�سافة خلدمة �لبالد 
و�لعباد، لكن �ملالحظ يف �جلز�ئر وخا�سة يف والية 
باتنة ه� �أن �النتخابات قد باتت فر�سة يتم فيها 
�ل�سعب  ك��ان  بعدما  �لبالد،  لنهب  �لعباد  ��ستغالل 
�لذي كانت خدمته هدفا قد �أ�سبح و�سيلة، فاإىل �أين 

نحن ذ�هب�ن بهذ� �خلبث و�ملكر و�نعد�م �ل�سمري؟
�سمري بوخنوفة
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حتــت �سعــار "درناهــا لل�سعــب"، افتتحــت حمطــة النقــل 
الــربي ببلدية اآري�ص يف االأيام القليلة املا�سية وو�سعت حيز 
اخلدمــة، ورغم اأنهــا تعترب اإ�سافــة لدائرة اآري�ــص واملناطق 
املجــاورة خا�ســة واأن النقــل بهــذه املنطقة مل يكــن منتظما 
حتــى اأن حافــالت النقــل بني البلديــات ال جتــد يف كثري من 
االأحيان حمطــة نظامية ومنتظمة تتوقف بها اإال اأن عديد 
�سكان دائرة اآري�ص واملناطق املجاورة قد عربوا عن ا�ستيائهم 
مــن عــدم توفر خــط حلافــالت النقــل احل�سري مــن مدينة 
اآري�ــص اإىل املحطة اجلديدة خا�ســة واأن االأخرية متواجدة 
على بعــد اأكرث من كيلومرتين من املدينة اأين بات كل م�سافر 
ي�سطــر الأن يلجــاأ ل�سيارات النقل احل�ســري التي ي�ستاأجرها 
يف كثــري من االأحيان بنف�ص املبلغ الــذي ي�سافر به من بلدية 
اآري�ص اإىل بلدية اأو دائرة اأخرى، وهذا ما علق عليه البع�ص 
بقولهــم اأن الو�سول اإىل املحطة اجلديدة يتطلب التنقل من 

حمطة اأخرى يف قلب مدينة اآري�ص.

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: حممـد يو�سفي
 )رئي�ض اجلمعية اجلزائرية للأمرا�ض املعدية(
..."انت�سار ال�سلالت املعدية فاقم الو�سع 

ال�سحي يف البلد".
قلنا: يا راجل... ماال الزملنا لقاح لكل �ساللة؟

ال�سني  "وانغ يي" باأن  ال�سعبية،  ال�سني  ال�سوؤون اخلارجية جلمهورية  ووزير  الدولة  م�ست�سار  اأكد 
التي  ال�سداقة  اأن  على  تاأكيده  مع  متبادل"  ودعم  ثقة  تربطهما  و�سريكان  "�سديقان  واجلزائر 
اأزماتها مع مرور  التي تعرفها االأو�ساع الدولية، والتي تزداد  التغريات  اأمام  جتمع بينهما �سامدة 
الوقت، معربا عن ا�ستعداد بالده ملوا�سلة تقدمي اللقاحات امل�سادة لفريو�ص كورونا اإىل اجلزائر، 
حيث قال بهذا اخل�سو�ص: "�سنقدم كل ما يف و�سعنا من لقاحات، و�سنحقق مطالبها من اللقاح مهما 
كان الكمية، طاملا اأن اجلانب اجلزائري بحاجة اإليها، وهذا اإىل غاية انت�ساره على هذه اجلائحة 

ب�سكل نهائي".

اأو�سحت التقديرات التجارية االأولية بان  بعدما 
تراجعت  االأ�سحى  لعيد  املوجهة  املوا�سي  مبيعات 
راأ�ص  ماليني  ثالثة  بلغت  حيث  الن�سف،  بحوايل 
�سنتني،  قبل  راأ�ص  ماليني  �ستة  مقابل  ال�سنة  هذه 
اأثرت  التي  كورونا  جائحة  تداعيات  ب�سبب  وهذ 
 2020 خالل  للمواطنني  ال�سرائية  القدرة  على 
االأن�سطة  تقل�ص  يف  ت�سببت  ــتــي  وال و2021 
اإىل  املواطنني  من  بالكثري  اأدى  ما  االقت�سادية 

التخلي عن �سراء االأ�سحية لعدم مقدرتهم توفري 
املو�سمني  علية  كان  عما  الطلب  قل  لذلك  ثمنها، 
لالأ�سعار  باالإ�سافة  اال�سطدام  نتيجة  ال�سابقني 
ما ف�سره  الكربى، وهو  املدن  املرتفعة خ�سو�سا يف 
عندنا  االقت�سادية  القاعدة  باختالل  الكثريين 
ال�سعر  ارتفع  الطلب  زاد  "اإذا  قاعدة  من  فبدل 
زاد  الطلب  قــل  "اإذا  عندنا  اأ�سبحت  والعك�ص" 

ال�سعر". 

لكرة  االإفريقي  لالإحتاد  الر�سمي  احل�ساب  ن�سر 
القدم "الكاف" �سورا للتتويج التاريخي للمنتخب 
مبنا�سبة  اإفريقيا  اأمم  كاأ�ص  بلقب  اجلــزائــري 
به  عاد  الــذي  الكبري  االجنــاز  على  �سنتني  مــرور 
الكاف  ون�سرت  الفراعنة،  بالد  من  حمرز  رفقاء 
ت�ستعر�ص  ب�سور  مرفقة  تغريدة  تويرت  عــرب 
باللقب  التتويج  يف  ال�سحراء  حمــاربــي  رحلة 

"يف  التغريدة:  ن�ص  يف  وجــاء  االأغــلــى،  القاري 
اأ�سبحوا  2019، اخل�سر  مثل هذا اليوم من عام 
يف  اخل�سر  و�سي�سارك  هــذا  الإفريقيا"..  ملوكا 
يف  بالكامريون  �ستقام  التي  املقبلة  اإفريقيا  كاأ�ص 
ثوب املر�سح االأبرز للقب باعتبارهم حاملي التاج 
االإفريقي، حيث ي�سعى املحاربون من اأجل ت�سريف 

الراية الوطنية وح�سد النجمة الثالثة.

باقي  غــرار  على  باتنة  مدينة  مواطنو  احتفل 
جمعاء  االإ�سالمية  االأمــة  و�سعوب  اجلزائريني 
خا�سة  اأجـــــواء  يف  املـــبـــارك  ــى  ــح ــس االأ� بــعــيــد 
بوباء  احلالة  االإ�سابة  حاالت  ارتفاع  فر�ستها 
كورونا، حيث عرفت امل�ساجد تطيبيقات �سارمة 
اأقرته  الذي  الربنامج  وفق  ال�سحي  للربوتوكول 
للعام  ال�سكان  عا�ص  اأين  الوزارية،  الفتوى  جلنة 

فيها  غابت  خا�سة  اأجــواء  التوايل  على  الثاين 
معظم مظاهر التغافر املعتادة بالت�سافح والعناق، 
كما تقل�ست الزيارات اخلا�سة وعو�ستها التهاين 
واأ�سحت  احلديثة،  التوا�سل  و�سائط  با�ستعمال 
�سوارع املدينة �سبيحة اليوم االأول للعيد خالية، 
العيد  "تدابري  وان  اأ�سباح"  "مدينة  يف  وكاأننا 

كانت �سارمة على تدابري كوفيد ".

هي ن�سبــة ا�ستجابة التجار لربنامــج املناوبة خالل اأول اأيام 
عيــد االأ�سحــى بواليــات تب�سة وخن�سلــة وب�سكــرة وق�سنطينة 
وباتنــة واأم البواقي ح�ســب املديرية اجلهوية للتجارة بباتنة، 
والتــي ك�سفــت اأي�ســا عــن ت�سخري ما ال يقــل عــن 5750 تاجرا 
ومتعامــال اقت�ساديا من جميع الن�ساطات من اأجل تنفيذ برنامج 
املناوبة خالل يومي عيد االأ�سحى عرب الواليات ال�سبع التابعة 
للمديرية، منها 723 منها خمبزة، 3106 حمل للمواد الغذائية 

العامة واخل�سر والفواكه و45 مطحنة و17 ملبنة.
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تخ�سر اجلزائر يف عيد االأ�سحى املبارك ما 
يزيد عن الثمانني مليار �سنتيم ح�سب اخلرباء 

االقت�ساديني ب�سبب �سوء الت�سيري الذي تعانيه الكثري 
من الوزارات املعنية بهذا ال�ساأن واملتعلق بالرمي 

الع�سوائي جللود االأ�ساحي املقدرة بالتقريب باأكرث 
من خم�سة ماليني اأ�سحية وهو رقم اقت�سادي �سخم 

عند الدول التي ت�ستثمر يف كل �سيء وتويل عناية 
كبرية لكل ثرواتها حتى النفايات منها والبقايا 

البيولوجية ملواطنيها ـ اأكرمكم اهلل ـ وقد زاد عن 
ذلك البع�ص بالقول اأن الهدر ال يتعلق بهذا اليوم 

املبارك فقط بل حتى على م�ستوى كثري من املذابح 
التي ت�ستقبل �سنويا املاليني من الروؤو�ص والتي يتم 

رمي جلودها دون اإعادة توجيهها اإىل املدابغ وامل�سانع 
املخت�سة التي تف�سل ا�سترياد هذه املادة االأولية 

الهامة واحليوية والتي تدخل يف كثري من ال�سناعات 
اجللدية والن�سيجية وغريها مباليني الدوالرات، ما 

يعني اأن اجلزائر ترمي برثواتها اإىل مكبات الردم 
التقني بينما تدفع من اأجل اقتنائها من اخلارج ويف 

ذلك خ�سارة كربى القت�ساد البالد لطاملا نبه اإليها 
خرباء االقت�ساد من دون اأن يجدوا لهم اأذانا �ساغية 
وم�سريون يدركون فظاعة ما يحدث يف عيد االأ�سحى 

املبارك ويف غريه من االأيام، يف حني جند اأن نف�ص 
الت�سرفات غري املبالية بهذه الرثوة ونف�ص االأ�ساليب 

تراوح مكانها خا�سة يف ال�سنوات االأخرية حيث ا�ستد 
التاآمر على اقت�ساد البالد بكل املحاوالت املوؤدية اإىل 

اإ�سعافه وك�سره والهبوط به نحو م�ستوياته الدنيا 
ولالأ�سف باأياد جزائرية لكن بتاآمر خارجي ال ريب 

يف ذلك.
وما يوؤ�سف له هذا الغياب املربمج الآليات جمع 

جلود االأ�ساحي وغياب امل�ستثمرين ال�سباب الذين 
كان باإمكانهم م�ساريع م�سغرة لال�ستثمار يف هذه 

الرثوة التي يقدمها املواطن جمانا كما يرميها غري اآبه 
مبدى ال�سرر املتعلق بهذا الفعل غري احل�ساري والذي 

ُيبعدنا اأ�سواطا عن كل امل�ساريع البيئية ناهيك عن 
االقت�سادية منها وال�سناعية..

ورغم التخبط احلا�سل على م�ستوى االقت�ساد 
الوطني والركود الذي تعي�سه اجلزائر ب�سبب تراكم 

االأزمات وتفاقمها اإال اأن روح االبتكار غائبة عن 
اأذهان رجال املال واالأعمال الذين يتجاهلون ثروة 

ال ُي�ستهان بها من اجللود وم�ستخرجاتها وقد كان 
باالإمكان حتويلها اإىل ثروات واقت�ساد قائم بذاته 

وداعم لبقية ال�سناعات ذات االرتباط.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

يبدو اأن عديد اأحياء مدينة باتنة قد اأ�سيبت بالتخمة من "القمامة"، على غرار حي 
1200 م�سكن، ويبدو كذلك باأن م�سالح النظافة يف مدينة باتنة قد اأ�سيبت هي االأخرى 

بالتخمة ومل ت�ستطع القيام مبهامها على اأكمل وجه.



اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

اإ�شابة   1221
جديدة، 735 حالة 
�شفاء و 15 وفيات 

�أعلنت وز�رة �ل�سحة و�ل�سكان، �أم�ص 
�الأربعاء، عن ت�سجيل 1221 �إ�سابة 

جديدة بفريو�ص ك�رونا يف �جلز�ئر، و15 
حالة وفاة خالل 24 �ساعة �ملا�سية. 

و�أفادت �ل�ز�رة يف بيان لها، �أنه مت خالل 
نف�ص �لفرتة ت�سجيل 735 حالة �سفاء 
جديدة، فيما يت��جد 43 مري�سا حتت 

�لعناية �ملركزة.
وقد مت �إح�ساء 12 والية مل ت�سجل 

بها �أي حالة جديدة و11 والية �أخرى 
�سجلت بها من حالة و�حدة �إىل 9 حاالت، 
يف �ل�قت �لذي �سجلت فيه 25 والية �أزيد 

من 10 حاالت.
�ل��سعية �حلالية لل�باء ت�ستدعي من 

طرف كل �مل��طنني: �ليقظة، �حرت�م 
ق��عد �لنظافة و�مل�سافة �جل�سدية، 

�المتثال لق��عد �حلجر �ل�سحي، �الرتد�ء 
�الإلز�مي للقناع. �ملحافظة على �سحة 

�لكبار يف �ل�سن خا�سة �أولئك �لذين لديهم 
ق. ومر�ص مزمن.

�ع��ت��رب وزي����ر �ل�����س��ح��ة، ع��ب��د �ل��رح��م��ان بن 
�ل�بائية  �ل��سعية  �الأرب���ع���اء  �أم�����ص  ب���زي��د، 
ك�رونا  فريو�ص  تف�سي  جر�ء  باجلز�ئر"مقلقة" 
يف �الآونة �الأخرية، مربز� �أن �لتلقيح يبقى �خليار 

�ل�حيد ملكافحة �ل�باء.
�ل�سحة  م���در�ء  م��ع  ل��ق��اء  �ل���زي��ر يف  و�أو���س��ح 
�أن  بعد،  عن  �لتحا�سر  تقنية  عرب  بال�اليات 
�ل��سع �ل�سحي"مقلق" يف �جلز�ئر ب�سبب تف�سي 
فريو�ص ك�رونا، م�ؤكد� �أن �لتلقيح يعد �حلل �الأكر 
باملنا�سبة  ودعا  �جلائحة.  هذه  ملجابهة  جناعة 
�مل��طنني �إىل �لتحلي باليقظة و�اللتز�م �ل�سارم 

بالتد�بري و�الإجر�ء�ت �ل�قائية.
�ىل  �ل�سحة  م��در�ء  ب�زيد  بن  �ل�سيد  دعا  كما 
�ملرحلة،  هذه  جتاوز  على  و�لعمل  �أكر  �لتجند 
مقدما عبار�ت �لتقدير و�المتنان للجه�د �ملبذولة 

من طرف خمتلف �لقائمني على �لقطاع.
�ل�سحة  مديري  �ل�زير  دعا  �الإط��ار،  نف�ص  ويف 
�ملعل�مات  "حتيني  ���س��رورة  �ىل  �ل���الي��ات  ع��رب 
ح�ل �حتياجات كل والية من �الأوك�سجني، عرب 
مت  �لتي  �الأوك�سجني  خللية  �لرقمية  �الأر�سية 
�إن�ساءها م�ؤخر� من طرف �ل�ز�رة �الأوىل" وهذ�� 

� لت�سهيل تزويدها بهذه �ملادة �حلي�ية  كما قال 
وحياة  �سحة  على  و�حلفاظ  �ملنا�سب  �ل�قت  يف 

�مل�سابني.
متعامل  يدخل  �أن  ينتظر  �أنه  �ىل  �أ�سار  وبعدما 
"قريبا"،  �حلي�ية  �مل��ادة  ه��ذه  �نتاج  يف  خا�ص 
ت�ليد  "�أجهزة  �ستقتني  �جلز�ئر  �أن  �ل�زير  ذكر 
من   concentrateurs �الأوك�سجني" 
"�جلمعة  �ل�طن  �إىل  �ست�سل  و�لتي  �ل�سني  دولة 

�أو �ل�سبت �لقادمني".
كما �أكد �أنه ينتظر تلقيح عدد كبري من �ل�سكان، 
�سحنة  و���س���ل  م��ع  �ملقبلة  �جلمعة  م��ن  �ب��ت��د�ء 

جديدة من �للقاحات من دولة �ل�سني.
�أن  �سابق  وقت  يف  �أعلن  قد  �ل�سحة  وزير  وكان 
خالل  لقاح  جرعة  ماليني   4 �ست�ستلم  �ل����ز�رة 

ي�لي� �جلاري.
ر�سد  للجنة  �لر�سمي  �لناطق  �أعلن  جهته،  ومن 
ومتابعة تف�سي فريو�ص ك�رونا، جمال ف�ر�ر، عن 
ماليني   3 لقر�بة  قريبا  �ل�سحة  وز�رة  ��ستالم 
ك�رونا  بفريو�ص  لالإ�سابة  م�ساد  لقاح  جرعة 
�سهريا ب�سفة مت���سلة مما ي�سمن م���سلة حملة 

�لتلقيح ب"كل �أريحية".

بن  �ل�سيد  ك�سف  �لتلقيح،  حملة  مع  وم�����ز�ة 
ب�زيد يف لقائه مع �طار�ت �لقطاع، عن تخ�سي�ص 
ال�ستقبال  مت�سررة  والية  كل  يف  كبري"  "فندق 

�ملر�سى �لذين يعان�ن نق�سا يف �الأوك�سجني.
�ل�طني  �جلي�ص  �أن  �ل���زي��ر  ك�سف  باملقابل، 
 120 ذي  ب��ف��ن��دق  �ل��ق��ط��اع  �سيدعم  �ل�سعبي 
ت�ليد  باأجهزة  م��زود  عكن�ن،  بنب  كائن  �سرير 
ال  �ل��ذي��ن  �ملر�سى  منها  �سيتفيد  �الأوك�����س��ج��ني، 
 10 �حلي�ية  �ملادة  هذه  من  �حتياجاتها  تتعدى 

لرت�ت.
تعليمات  ب���زي��د  ب��ن  �ل�سيد  ق��دم  وباملنا�سبة، 
�أ�سا�سا مب�ساعفة  "�سارمة" ملدر�ء قطاعه تتعلق 
"عدد �طباء �النعا�ص و�الت�سال �ملبا�سر باخللية 
�لرقمية  �الأر�سية  عرب  �الأوىل  لل�ز�رة  �لتابعة 
وتاأمني �الأجهزة �خلا�سة باالأوك�سجني من خالل 
�أجل  من  ومر�قبني  طبيني  �سبه  �أع����ن  جتنيد 
حت�سري  وك��ذ�  �الج��ه��زة  ه��ذه  ��ستخد�م  عقلنة 

�أكرب عدد من �الأ�سرة".
1298 حالة  �لثالثاء  للتذكري �سجلت �جلز�ئر 
عرب  وف��اة  حالة  و23  ك���رون��ا  لفريو�ص  م���ؤك��دة 

�ل�طن.

�للجنة  ع�س�  ق��ال 
�ل��ع��ل��م��ي��ة مل��ت��اب��ع��ة 
ور�سد فريو�ص ك�رونا 
ري�����ا������ص م���ه���ي���اوي 
�ل�سحة  وز�رة  �إن 
م�ستقبال  �ستعتمد 
ع���ل���ى �ل���ف�������س���اء�ت 
ون�سب  �مل��ف��ت���ح��ة، 
�خل���ي���م �ل��ع��م��الق��ة 
ت��ف��اق��م  ح���ال���ة  يف 

�ل��سعية �ل�بائية.
�إذ�ع��ة  على  �سيفا  حل�له  خ��الل  مهياوي  و�أك��د 
�سطيف، �أن �ل�سلطات م�ستعدة لت�سخري كل قدر�ت 
�ل�طني  �جلي�ص  �إمكانيات  ذل��ك  يف  مبا  �ل��دول��ة 

�ل�سعبي لت�فري �الأوك�سجني وم�ساعدة �مل�سابني.
قائم  حاليا  �ل��ساية  ره��ان  �أن  مهياوي  و�أك��د 
غري  ��ستهالكا  ي�سهد  �لذي  �الأك�سجني  ت�فري  على 
م�سب�ق، م�سيفا �أن �ل�ز�رة تعمل ليل نهار من �أجل 
زيادة �الإنتاج، �إذ يحتاج كل مري�ص على �الأقل 20 
�ملر�سى  �أع��د�د  �أن  وك�سف  �الأوك�سجني.  من  لرت� 
�أن ن�سبة  �إال  �أقل   2021 مقارنة مب�جة ج�يلية 
��ستهالك �الأوك�سجني ت�ساعفت هذ� �لعام ب�سبب 
�مل�ست�سفيات  ��ستقبلت  حيث  �جلديدة،  �ل�ساللة 
بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  �ل�سباب  من  كبرية  ن�سبة 

يف  �سنة   40 و   35
يعان�ن  �مل�ست�سفيات 
من م�ساكل تنف�سية.
وت����ق���ع م��ه��ي��اوي 
ت���سل �رتفاع �أعد�د 
معترب�  �الإ���س��اب��ات، 
�لثالثة  �مل���ج��ة  �أن 
بعد  ذروتها  تبلغ  مل 
�الرتفاع  و�ست���سل 
�لقادمة،  �الأي��ام  يف 
�لرت�جع  �أن  م���ؤك��د� 
و�الإقبال  �ل�سحية  بالتد�بري  بااللتز�م  مره�ن 

على �لتلقيح.
من جهة ثانية �أعلن عن �نطالق عمليات و��سعة 
للتلقيح قريبا د�خل �ملر�كز �لتجارية، وف�ساء�ت 
�لرتفيه و�لتن�سيط وخمتلف �الأماكن �لتي ت�سهد 
�إد�رة  �أو  �سركة  �أو  م�ؤ�س�سة  �أي  �أن  م�ؤكد�  �إقباال، 
لها  �للقاح  �إي�سال  يتم  لعمالها  �لتلقيح  تطلب 

و�لقيام بالعملية على �ملبا�سر .
�ملعزولة  �الأ����س�����ت  بع�ص  م��ه��ي��اوي  و��ستنكر 
�ملحر�سة على مقاطعة �لتلقيح دون �أ�س�ص علمية 
�الإ�سابات  بعدد  م�ست�سهد�  �سحيحة،  وحقائق 
�لكبرية �مل�سجلة باأوروبا و�ملقدرة باالآالف �إال �أنها 

ال ت�سكل خطر� ب�سبب �لتلقيح.

وجه رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، ر�سالة تهنئة اإىل اأفراد ال�سرطة مبنا�سبة االحتفال بالذكرى الـ59 من تاأ�سي�سها، منوها مبا اأجنزه هذا 
اجلهاز االأمني يف �سبيل الوطن واملواطن.

فقد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
�ملخابر�ت  ��ستهدفت 
�ملغربية عدٍد جد� هام  
�جلي�ص  �ط�����ار�ت  م���ن 
�جل��ز�ئ��ري ع��ن طريق 
�ل��ربن��ام��ج �مل���ذك����ر يف 
جلمع  فا�سلة  حم��اول��ة 
�ملعل�مات  من  كم  �أك��رب 
�ل�سعبي  �جل��ي�����ص  ع��ن 
�ل���ط��ن��ي وحت��رك��ات��ه 

من  خمت�ص  ج��د  تقني  ف��ري��ق  مت��ك��ن  ح��ي��ث 
�ملحاولة  منذ  �الخ���رت�ق  حم��اول��ة  �إكت�ساف 
وعن  �أجنبية  جهات  م��ع  بالتن�سيق  �الأوىل 
ق�ى  متلكه  ح�سري  م�ساد  ب��رن��ام��ج  ط��ري��ق 
�جلز�ئري  �لفريق  ق��ام  �أي��ن  �أخ���رى،  عاملية 
مبعل�مات  وتزويده  �جل��س�سة  م�سدر  بتتبع 

مغل�طة ل�سن��ت.
جز�ئري  رق��م  �آالف   6 م��ن  �أك���ر  وتعر�ص 
ملحت�لة �لتج�س�ص و�ملر�قبة من طرف �ملغرب، 

باال�ستعانة  وذل����ك 
بربنامج ''بيغا�س��ص'' 
ل�سركة  ي��ع���د  �ل���ذي 
�لتابعة   ''NSO''
�ل�سهي�ين،  للكيان 
ح�����س��ب م���ا ذك��رت��ه 
ج����ري����دة ل����م����ن���د 

�لفرن�سية.
�مل�سدر  ل��ذ�ت  ووفقا 
ف�����������اإن ج���������ر�الت 
هدفا  ك��ان����  ج��ز�ئ��ري���ن  ووزر�ء  و���س��ف��ر�ء 
لعمليات �لتج�س�ص �لتي قام بها �ملخزن �ملغربي 
منذ �سنة 2019. ومت ��ستهد�ف �أرقام خا�سة 
�إىل  باالإ�سافة  و�جلي�ص  �الأم��ن  يف  مل�س�ؤولني 

حميط �لرئي�ص �ل�سابق. 
م��طنني  �أرق��ام  على  �لتج�س�ص  يقت�سر  ومل 
��ستهد�ف  مت  بل  �جلز�ئرية،  �الأر��سي  على 
ومعظمهم  �خل��ارج،  يف  لهم  �ملفرت�سة  �الأرق��ام 

من �لدبل�ما�سيني.
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الفريق �شنڤريحة

اجلي�ص ي�شع فندقا كبريا حتت ت�شرف 
القطاع ال�شحي 

اجلزائريون يحتفلون بعيد الأ�شحى 
يف اأجواء خا�شة

بلعابد يف زيارة للمركز الوطني لإعالن نتائج 
امتحان �شهادة البكالوريا دورة 2021

�ل�سحة  وزي����ر  ك�����س��ف 
�لرحمان بن ب�زيد  عبد 
ل��ق��ائ��ه م���ع �ط����ار�ت  يف 
�الأربعاء،  �أم�ص  �لقطاع 
"فندق  تخ�سي�ص  ع��ن 
والي����ة  ك����ل  يف  كبري" 
م��ت�����س��ررة ال���س��ت��ق��ب��ال 
يعان�ن  �ل��ذي��ن  �مل��ر���س��ى 

نق�سا يف �الوك�سجني.
�ل�سعبي  �ل�طني  �جلي�ص  �أن  �ل�زير  ك�سف  كما 
كائن  �سرير   120 ذي  بفندق  �لقطاع  �سيدعم 
�الوك�سجني،  ت�ليد  باأجهزة  مزود  عكن�ن،  بنب 
تتعدى  ال  �ل���ذي���ن  �مل��ر���س��ى  م��ن��ه��ا  �سيتفيد 
�حتياجاتها من هذه �ملادة �حلي�ية 10 لرت�ت.

�سارمة  تعليمات  ب�زيد  بن  قدم  وباملنا�سبة، 
"عدد  مب�ساعفة  �أ�سا�سا  تتعلق  قطاعه  مل��در�ء 
باخللية  �ملبا�سر  و�الت�سال  �النعا�ص  �طباء 
�لتابعة لل�ز�رة �الوىل عرب �الأر�سية �لرقمية 

وت�����اأم�����ني �الأج�����ه�����زة 
باالأوك�سجني  �خلا�سة 
�أع��ن  جتنيد  خالل  من 
ومر�قبني  طبيني  �سبه 
م������ن �أج���������ل ع��ق��ل��ن��ة 
�الأجهزة  هذه  ��ستخد�م 
عدد  �أكرب  حت�سري  وكذ� 

من �ال�سرة".
ب���زي��د مديري  ب��ن  و�أم���ر 
�ل�سحة يف �ل�اليات، حت�سري �لفنادق وجتهيزها 
�لعدد كثري�  �رتفع  �ملر�سى، يف خال   ال�ستقبال 
��ستيعاب  ع��ل  ق���ادرة  �مل�ست�سفيات  تعد  ومل 

�مل�سابني.
�أك���دت  ق��د  �ل���ط��ن��ي  �ل���دف���اع  وز�رة  وك��ان��ت 
جائحة  م��جهة  يف  للم�ساهمة  ��ستعد�دها 
ك�رونا، ب��سع م�ست�سفيات ميد�نية حتت ت�سرف 
و�لط��قم  �لتجهيز�ت  كل  وكذ�  �ل�سحة،  وز�رة 

�لطبية �لع�سكرية عرب �لرت�ب �ل�طني.

قام وزير �لرتبية �ل�طنية، عبد �حلكيم بلعابد، 
�متحان  نتائج  الإع��الن  �ل�طني  للمركز  بزيارة 
تفقد  ق�سد   2021 دورة  �لبكال�ريا  ���س��ه��ادة 
وحت�سري  �مل��د�والت  �إج��ر�ء  على  �لقائم  �لفريق 
نتائج �المتحان وطبع ك�س�ف �لنقاط و�ل�سهاد�ت 

�لنهائية للناجحني.
يتك�ن  �لعمل  ف��ري��ق  �أن  �إىل  �الإ����س���ارة  جت��در 
�لرتب�ية  �ل��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  ع�س��   74 م��ن 
تعليم  �أ���س��ات��ذة   � �ل�طنية  �لرتبية  )مفت�سي 
� مهند�س�ن  � �إطار�ت من �لدي��ن وفروعه  ثان�ي 
وفروعه(  �لدي��ن  وعمال  وم�ظفني  تقنيني   -
�ل�طني  �لدي��ن  ملدير  �ملبا�سر  �الإ���س��ر�ف  حتت 

لالمتحانات و�مل�سابقات.
و�غتنم وزير �لرتبية �ل�طنية �لفر�سة لتقدمي 
�لتهاين  �أحر  نف�سه  عن  و�أ�سالة  �حلك�مة  با�سم 
�ملبارك  �الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  �الأماين  و�أطيب 

الأع�ساء  و�لعرفان  �ل�سكر  عبار�ت  �أ�سمى  وك��ذ� 
و�ملجه�د�ت  �جل�سيمة  �لت�سحيات  نظري  �لفريق 
عن  ومعزول  مغلق  ج�  يف  يبذل�نها  �لتي  �لكبرية 
�لعائلية  �الأج����ء  عن  بعيدين  �خلارجي  �لعامل 
تلبية  وهذ�  �لعيد  هذ�  يف  وذويهم  �أهاليهم  وعن 
لند�ء �ل��جب �ل�طني بكل فخر و�عتز�ز من �أجل 
�ل�قت  يف  �لنتائج  و�إع��الن  �لعملية  هذه  �إجن��اح 
��ستح�سانا  �ل�زير  زي��ارة  لقت  وق��د  لها.  �ملحدد 

كبري� و�أثر� �إيجابيا على نف��ص �أع�ساء �لفريق.
عن  ليعرب  �لفر�سة  ه��ذه  �ل���زي��ر  �غتنم   كما 
يف  �ساهم��  �لذين  لكل  و�متنانه  �سكره  خال�ص 
�ل�سنة  لهذه  �ملدر�سية  �المتحانات  �إجناح تنظيم 
وخ�ص بالذكر �أع�ساء �الأ�سرة �لرتب�ية وخمتلف 
�لدولة  �ل�ز�رية وم�ؤ�س�سات  و�لدو�ئر  �لقطاعات 
و�لت�فيق  �لنجاح  متنى  كما  �الأمنية.  و�مل�سالح 

الأبنائنا وبناتنا �ملرت�سحني.

باقي  غ��ر�ر  على  �جل��ز�ئ��ري  �ل�سعب  �حتفل 
�سع�ب �الأمة �الإ�سالمية بعيد �الأ�سحى �ملبارك 
�ل�بائية  �حلالة  فر�ستها  خا�سة  �أج�����ء  يف 
م�ساجد  وعرفت  ك�رونا.  وباء  بانت�سار  �ملتعلقة 
�جلمه�رية، �أد�ء �سالة �لعيد وفق �لربوت�ك�ل 
�لفت�ى  جلنة  �أقرته  �لذي  و�لربنامج  �ل�سحي 

�ل�ز�رية، لين�سرف �مل�سل�ن لذبح �الأ�ساحي.
�لت��يل عا�ص �جلز�ئري�ن  �لثاين على  وللعام 
معظم  غ��اب��ت  حيث  �لعيد  يف  خا�سة  �أج�����ء 

مظاهر �لتغافر �ملعتادة بالت�سافح و�لعتاق.
كما تقل�ست �لزيار�ت �خلا�سة وع��ستها �لتهاين 

با�ستعمال و�سائط �لت���سل �حلديثة.

الرئي�ص تبون يهنئ اأفراد ال�شرطة

الو�شعية الوبائية "مقلقة" والتلقيح يبقى احلل الأجنع

وزارة ال�شحة تدر�ص ن�شب اخليم 
العمالقة ل�شتقبال مر�شى كورونا

ووق���ف رئ��ي�����ص �جل��م��ه���ري��ة يف ر���س��ال��ت��ه، على 
عند  �ملحطة  هذه  حتملها  �لتي  �لكبرية  �لرمزية 
�جلز�ئري،  �ل�سعب  وكل  �ل�سرطة  �سلك  منت�سبي 
بنات  فيها  ي�ستعيد  "منا�سبة  �ع��ت��ربه��ا  حيث 
ومعهم  �الأمنية  �ل�طنية  �مل�ؤ�س�سة  ه��ذه  و�أب��ن��اء 
م�ؤ�س�ساتي  �سرح  بناء  م�سار  �جل��ز�ئ��ري  �ل�سعب 
و�لكفاءة  �ل�طني،  �الل��ت��ز�م  م���سفات  بكامل 

و�لنجاعة".
و�أكد رئي�ص �جلمه�رية، بهذه �ملنا�سبة �أن من حق 
باملكا�سب  �العتز�ز  �ل�سرطة  م�ؤ�س�سة  منت�سبي  كل 
�ملحرزة، �لتي كانت ثمرة جه�د وت�سحيات ج�سام 
عاتقنا  على  يقع  و�أب��ن��اءه��ا...و�ل��ذي��ن  لبناتها 
روح  م��ن  ب��ه  يتحل�ن  مب��ا  لهم  �الع���رت�ف  و�ج���ب 
�سارم  مثايل..و�ن�سباط  مهني  وو�زع  وطنية، 
�ملنتمني  �أه��ل��ت  �سفات  ر��سخ..وكلها  ..و�ل��ت��ز�م 
�حرت�م  و  تقدير  حمل  ليك�ن��  �ل�سرطة  مل�ؤ�س�سة 

�مل��طنات و�مل��طنني".
وجدد رئي�ص �جلمه�رية، �لتحية الأفر�د �ل�سرطة 
يف هذ� �لظرف �ل�سحي �ل�سعب �لذي متر به �لبالد 
يف م��جهة وباء ك�فيد-19- " نحيي فيهم نكر�ن 
عن  بعيد�  مهامهم  �أد�ء  على  يقبل�ن  وهم  �ل��ذ�ت 

�أهلهم و�أ�سرهم ب�فاء �أ�سيل، وباإخال�ص لل�طن".
�ل�سعب  �جل��م��ه���ري��ة  رئ��ي�����ص  ه��ن��اأ   �خل��ت��ام،  يف 
"على ما حققته م�ؤ�س�سة �ل�سرطة من  �جلز�ئري، 

�قتد�ر يف تاأدية مهامها �ل�طنية �لنبيلة".

...ويهناأ ال�سعب اجلزائري بعيد االأ�سحى املبارك
ه��ن��اأ رئ��ي�����ص �جل��م��ه���ري��ة، ع��ب��د �مل��ج��ي��د تب�ن، 
باخلارج  �جلالية  وك��ذ�  �لد�خل  يف  �جلز�ئريني 

مبنا�سبة حل�ل عيد �الأ�سحى �ملبارك.
ح�سابه  على  تب�ن  للرئي�ص  تدوينة  يف  وج��اء 
بت�يرت: '' يف هذ� �لي�م �لعظيم �الأغّر �أتقدم �إىل 
كل �ل�سعب �جلز�ئري وجاليتنا يف �ملهجر، بتهايّن 
�حلارة مبنا�سبة عيد �الأ�سحى �ملبارك، و�أمتنى من 

�لقادم وقد  �لعام  يعيده علينا يف  �أن  �لقدير  �هلل 
رفع عنا �لبالء و�ل�باء''.

�خلال�سة  بتهانيه  ت��ب���ن  �ل��رئ��ي�����ص  ب��ع��ث  ك��م��ا 
�أف��ر�د  من  لكل  �مل��ب��ارك  �الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة 
�ل��درك  �أف���ر�د  وك���ذ�  �ل�سعبي  �ل�طني  �جلي�ص 
و�جلمارك،  �ملدنية  و�حلماية  و�ل�سرطة  �ل�طني 
كما هناأ �لرئي�ص �جلي�ص �الأبي�ص من �أطباء و�سبه 
قل�ب  على  �ل�سعيدة  �ملنا�سبة  هذه  مبنا�سبة  طبي 

�جلز�ئريني

طريق  عن  �سنقريحة  �سعيد  الفريق  هاتف  اإخرتاق  حاول  املخزن  اأن  الفرن�سية  لوموند  �سحيفة  ك�سفت 
برنامج التج�س�س االإ�سرائيلي ''بيغا�سو�س''.
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ح�سام �لدين. ق

�سميحة. ع

متوين  �ساأنه  من  الذي  ال�سخم  امل�سروع 
البلديات اجلنوبية ال�سرقية من الوالية، 
كدية  �سد  مــن  انطالقا  ال�سروب  بــاملــاء 
االأ�سغال  يف  كبريا  تقدما  يعرف  ملــدور، 
ا�ستالم  توقع  حيث  امل�سدر،  ذات  ح�سب 
جزء من م�سروع  قناة الرواق الرابع قبل 
الرواق  ال�سنة، خا�سة بعد و�سول  نهاية 
الع�سافري  وعــيــون  الــطــاقــة  وادي  اإىل 
ربط  يتم  حيث  ياقوت،  وعني  وال�سمرة 
مت  كلما  ال�سكانية  والتجمعات  البديات 
اإطالق  املزمع  من  فيما  الـــرواق،  متديد 

وعني  الطاقة  وادي  �سكان  لفائدة  املياه 
فيما  احلايل،  العام  نهاية  قبل  الع�سافري 
امل�سوؤول  ذات  ح�سب  اأي�سا  املياه  �ست�سل 

اإىل منطقة بعلي اجلبلية بثنية العابد.
جدير بالذكر، اأن اإ�سارة انطالق اأ�سغال 
 7 لتموين  ـــع  راب رواق  اإجنــــاز  مــ�ــســروع 
ملدور  كدية  �سد  مبياه  بالوالية  بلديات 
من  ــك  وذل  ،2017 �سنة  كــان  بتيمقاد، 
بلديات  �سكان  معاناة  على  الق�ساء  اأجل 
الع�سافري،  عــيــون  الــ�ــســمــرة،  تــيــمــقــاد، 
يف  وتيغرغار،  منعة  العابد،  ثنية  �سري، 

من�سوب  تــراجــع  ب�سبب  باملياه  الــتــزّود 
من  باملائة   80 ويعتمد  اجلوفية،  املياه 
اجلوفية،  املياه  على  باتنة  والية  �سكان 
فيما يعتمد حوايل 20 باملائة على املياه 
�سد  مياه  با�ستغالل  اخلا�سة  ال�سطحية 
يزّود  رواقني،  عرب  بتيمقاد،  ملدور  كدية 
التوتة،  عني  تازولت،  بلديات  اأحدهما 
باتنة،  وبريكة وجزءا كبريا من مدينة 
فيما يزّود الثاين بلديات اأري�ص، والثالث 
خن�سلة  واليــة  بلديات  من  جــزءا  يــزّود 

املجاورة.

ببلدية  االأحياء  عديد  �سكان  ي�ستكي، 
العمومية  االإنــارة  غياب  من  تاك�سالنت، 
وت�سبب ذلك يف متاعي لهم خالل الفرتة 

الليلية.
�سكان حي 30 م�سكن، يعي�سون يف ظالم 
ال�سلطات  لكن  �سهور  مــن  ـــد  الأزي لــيــاًل، 
وكاأن  �ساكنًا  ح�سبهم  حترك  مل  املحلية 
االأمر ال يعنيها رغم  كون احلي ال�سكني 
هو  وممـــا  تاك�سالنت  بــلــديــة  يتو�سط 
مركز  يف  االأحياء  العامة  لدى  معروف 

اإ�سفاء  هــذا  اأهمية  لها  يــوىل  البلدية 
طابع اجلمالية على البلدية لكن اأعمال 
حال  والرتقيع  والرتميم  الــربيــكــوالج 
دون ذلك، �سكان احلي نا�سدوا امل�سوؤولني 
على  للوقوف  الفعلي  التحرك  ب�سرورة 
م�سوؤوال  لها  يجدوا  مل  التي  اإن�سغاالتهم 

ي�سغي لها.
اأن  نيوز"،  ل"االأورا�ص  ــدوا  اأك ال�سكان 
من  له  العمومية  االإنـــارة  غياب  م�سكل 
يجعله  االأمــر  اأ�سهر،   5 من  اأزيــد  الزمن 

جهودهم  رغم  ومتجدد  عوي�ص  م�سكل 
اأنه  اإال  املحلية،  لل�سلطات  ونداءاتهم 
حني  يف  �ساغية،  ـــا  اأذان هناك  يكن  مل 
اأ�ساروا باأن اأعمدة االإنارة احلالية تعود 
مل  حيث  ــرث  اأك اأو  االألفية  بــدايــة  اإىل 
البلدي  املجل�ص  عهدة  يف  ا�ستبدالها  يتم 
ب�سبب  �ساحلة،  غري  كونها  رغم  اجلديد 
مرور وقت طويل على عليها، واأي�سا يعد 
الدائم زد على ذلك  لتلفها  �سببًا رئي�سيًا 
عدم وجود م�سابيح جديدة وذات جودة 
جيدة تقاوم الظروف املناخية واجلوية 

وال تتعر�ص للتلف.
 ال�سكان اأ�ساروا اأي�سا باأن ُجل نداءاتهم 
على  يدونها  اأو  لها  ُي�سغي  مــن  جتــد  ال 
غياب  بــ�ــســبــب  االإنــ�ــســغــاالت  ــة  ــس كــرا�
اخلــرجــات املــيــدانــيــة والـــوقـــوف على 
حياته  نغ�ست  الــتــي  ــواطــن  امل م�ساكل 
�سوءا  امل�ساكل  وزادت  يومياته  ونخرت 
معاناتهم  ب�سبب  ا�ستهجانهم  وعربوا عن 
وبوؤ�سهم مع اأدنى �سروريات احلياة التي 
باأن هذه  واأردفوا  تكون  ال  وتكاد  تنعدم 
بطريقة  جت�سد  وجدت  اإن  ال�سروريات 
االإحتجاج والعنف وغلق الطرقات وهي 

االأ�ساليب التي ال يودون ا�ستعمالها.

من املرتقب اأن ت�سل مياه �سد كدية ملدور بتيمقاد، اإىل عدة مناطق بوالية باتنة، انطالقا من الرواق الرابع املوؤدي اإىل البلديات اجلنوبية، قبل نهاية ال�سنة، 
ح�سبما ك�سف عنه م�سوؤول بوحدة اجلزائرية للمياه.

نحو ا�شتالم جزء من م�شروع الرواق الرابع قبل نهاية ال�شنة

رغم تو�شطها ملركز البلدية

بباتنة قريبا  تيمقاد  �سد  مياه  من  ت�ستفيد  بلديـات   7
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وح�سب ذات املتحدث، فقد ا�ستقبل 
من  كيلوغرام   883760 املركــز  
باتنة  مدينة  من  القادمة  النفايات 
من  االأوىل  الــيــوم  خــالل  لــوحــدهــا 
الكمية  نف�ص  تقريبا  وهــي  العيد  
الثاين  اليوم  خالل  جمعها  مت  التي 
�سيت�ساعف  فيما  املنا�سبة،  هذه  من 
اإذا مت احت�ساب كمية  الرقم بكثري، 
مركز  ا�سقبلتها  الــتــي  الــنــفــايــات 
دوائر  خمتلف  عرب  االأخــرى  الــردم 
الوالية، حيث تكفل عمال النظافة 
بجمع  العيد  مــن  االأول  الــيــوم  منذ 
الروائح  النت�سار  جتنبا  النفايات 
اأن  خا�سة  االأ�ساحي،  خملفات  من 
باأجزاء  بالتخل�ص  قــامــوا  كــثــريون 
هامة من االأ�سحية اأو حتى جلودها 
رغــــم حــمــالت الــتــحــ�ــســيــ�ــص حــول 
م�سجد  اأقـــرب  يف  و�سعها  ــرورة  ــس �

متهيدا جلمعها.
موؤخرا،  الــنــداءات  ت�ساعد  ورغــم 

رمي   �سروط  احــرتام  �سرورة  حــول 
النفايات الناجمة عن عملية النحر  
والتحلي باحل�ص احل�سري من خالل 
ف�سالت  من  املنا�سبة  نفايات  اإخراج 
االأ�سحية  وجلد  كالزوائد  الذبح 
من  بال�ستيكي  كي�ص  داخل  وو�سعها 
ثم  بــاإحــكــام  وغلقها  الكبري  الــنــوع 
ي�سهل  حتى  احلاويات  داخل  و�سعها 
االأعـــوان،  طــرف  من  وحملها  رفعها 
قاموا  املواطنني  من  الكثري  اأن  اإال 
نفاياتهم  مــن  ع�سوائيا  بالتخل�ص 
ليتجند  االأ�ساحي،  جلود  من  وحتى 
ب�سرعة،  لرفعها  النظافة  اأعـــوان 
التلف،  �سريعة  تلك  منها  ال�سيما 
ـــات  بـــاملـــوازاة مــع ارتـــفـــاع يف درج
احلرارة التي قد ت�ساعف من انت�سار 
الروائح الكريهة واحل�سرات، خا�سة 
والطرقات  االأر�سفة  م�ستوى  على 
وخملفات  بالقمامة  امــتــالأت  التب 

االأ�ساحي.

املتواجد  اجلديد  احلــي  �سكان  احتج 
و�سط مدينة بريكة، منددين بالتنامي 
الكبري للمناو�سات الكالمية وال�سجارات 
اأ�سبحت عادة يومية خا�سة لدى  التي 
يف  يــــرتددون  ال  الــذيــن  ال�سباب  فئة 

اأ�ستعمال االأ�سلحة.
ال�سديد  ا�ستيائهم  عن  املحتجون  وعرب 
اإليها حيهم الذي عرف  اآل  التي  للحالة 
من  موجة  اأثــار  عنيفا،  �سجارا  موؤخرا 
امل�سابني  �سيما  ال  ال�سكان  لــدى  الهلع 
باأمرا�ص القلب وال�سغط الدموي، حيث 
با�ستخدام  املت�ساجرون  ال�سباب  قــام 
االألـــعـــاب الــنــاريــة واالأ�ــســلــحــة اأثــنــاء 
ينظمون  ال�سكان  جعل  ما  وهو  ال�سجار 

ال�سلطات  مطالبني  احتجاجية،  وقفة 
ب�سرورة  املخت�سة  واجلــهــات  االأمنية 
واإنـــزال  ال�سجارات  يف  املت�سببني  ردع 
اأن  خا�سة  عليهم  الــعــقــوبــات  اأقــ�ــســى 
من  كثري  يف  تنتهي  احلـــوادث  هــذه  مثل 
اإىل  باالإ�سافة  قتل   بجرائم  االأحيان 
اآخر  كان  م�ستدمية  عاهات  يف  الت�سبب 
 07 عمرها  يتجاوز  ال  طفلة  �سحاياها 
االأ�سطر  هذه  غاية  اإىل  مازالت  �سنوات 
ا�ستقرار  امل�ست�سفى نظرا لعدم  ترقد يف 
حــالــتــهــا الــ�ــســحــيــة، كــمــا جــعــلــت هــذه 
الظاهرة ال�سكان يطالبون بتوفري االأمن 
مبدينة بريكة وخمتلف اأحيائها ل�سمان 

�سالمتهم و�سالمة اأبنائهم.

ا�شتقبلها مركز الردم التقني بالأبيار

طالبوا بحمايتهم واإنزال اأق�شى العقوبات على ع�شابات الأحياء

جمع اأزيد من 1700 طن من 
النفـايات خالل يومي العيد بباتنة

اأحياء �سكنية بتاك�سالنت يخيم عليها الظالم
مواطنون ينددون بتنامي �سجارات 

ال�سوارع يف بريكة

 �ص. �ص

"االأبيار" يف والية باتنة،  بلغت كمية النفايات التي ا�ستقبلها مركز الردم التقني مبنطقة 
خالل يومي عيد االأ�سحى املبارك، اأزيد من 1700 طن، ح�سبما ك�سف عنه املكلف باالإعالم 

على م�ستوى املوؤ�س�سة.

ن. م



اأكرث من  م�شتوطن اقتحموا باحات امل�شجد.. 

الريا�سية  املن�ساآت  من  عــدد  تواجه 
والريا�سة  ال�سباب  لقطاع  التابعة 
ب�سبب  االإهــمــال  الــبــواقــي،  اأم  بــواليــة 
املكلفني  واالأعـــــــوان  ــري  ــاأط ــت ال نــقــ�ــص 
الليل،  فرتات  خالل  واالأمــن  باحلرا�سة 
والتخريب  لل�سرقة  عر�سة  جعلها  ما 

ووكرا للمنحرفني.
ال�سباب  قطاع  على  القائمون  وطالب 
منا�سب  توفري  ب�سرورة  والريا�سية، 
مــالــيــة جــديــدة يف جمـــال احلــرا�ــســة 
املركبات  عــلــى  للحفاظ  ــة،  ــب ــراق وامل

مركب   12 عددها  والبالغ  الريا�سية 
ــي جـــــواري مبــخــتــلــف بــلــديــات  ــس ــا� ري
فقد  املغلقة،  املن�ساآت  عن  اأما  الوالية، 
مت تكليف عدد من اجلمعيات النا�سطة 
لت�سيريها،  الــواليــة  بلديات  مبختلف 
بني  مــوؤخــرا  اإبرامها  مت  �سراكة  �سمن 
بالت�سيري  املوؤهلة  اجلمعوية  احلركات 
وفيما  والريا�سة،  ال�سباب  ومديرية 
اأوملبي  الن�سف  امل�سبح  مب�سروع  يتعلق 
مبدينة عني مليلة امل�سجل �سنة 2012، 
لكن االنطالق الفعلي لالأ�سغال كان نهاية 

التي  العراقيل  ب�سبب   ،2017 �سنة 
واجهها امل�سروع النعدام الوعاء العقاري 
اأدى الختيار  ما  امل�سبح،  املنا�سب الجناز 
ال�سكنية  املــجــمــعــات  بــو�ــســط  اأر�ــســيــة 
مبدينة عني مليلة، مع تدارك االأخطاء 
التي احتوتها الدرا�سة االأوىل للم�سروع، 
يف  بــاملــ�ــســروع  حاليا  االأ�ــســغــال  ـــذي  وال
قبل  من  ا�ستالمه  موعد  حتديد  انتظار 
قبل  وذلــك  بــاالجنــاز  املكلفة  املقاولة 
به  وعدت  ما  ح�سب   2021 �سنة  نهاية 

املقاولة �سابقا.

من�ساآت ريا�سية و�سبانية دون حرا�سة باأم البواقي
عجز عن تاأمينها لغياب منا�شب مالية جديدة 

معاوية. �ص

�سطيـــف

 عبد �لهادي. ب 

خن�سلة

اأم البواقي

بوزيدي  علي  الــواليــة  وايل  وقــام 
الوطني،  ال�سعبي  باملجل�ص  والنائب 
ه�سام �سخاب، بتنظيم خرجة تفقدية 
على  �سخ�سيا  والوقوف  للم�ست�سفى 
هذا االإن�سغال، خا�سة يف هذا الظرف 
الت�ساعد  جراء  البالد  به  متر  التي 
اأين   ،19 بكوفيد  االإ�سابات  عدد  يف 
الذي  االأ�سعة  ق�سم  خاللها  من  تفقد 
كان حمل �سكاوي املواطنني يف العديد 

جهاز  اأن  ات�سح  حيث  اللقاءات،  من 
تقني  عطب  ب�سبب  معطل  ال�سكانري 
عدم  بحجة  اإ�سالحه  املمون  ورف�ص 
امل�ست�سفى  اإدارة  مع  اتفاقية  وجــود 
االأمــــوال  بــغــيــاب  االإدارة  وحتــجــج 
هذا  ويف  الإ�سالحه،  اتفاقية  الإبرام 
بالتدخل  الوالية  وايل  قام  ال�سدد 
مع  املتعاقدة  املوؤ�س�سة  م�سوؤويل  مع 
هذا  �سيانة  يف  واملخت�سة  امل�ست�سفى 

التزموا  الــذيــن  الــنــوع مــن االأجــهــزة 
ــم بــالــتــدخــل ومــعــاجلــة هذا  ــدوره ب
بعد  اأ�سبوع خا�سة  العطب يف غ�سون 
بدفع  �سخاب  ه�سام  النائب  قــام  اأن 
من  ال�سكانري  جهاز  اإ�ــســالح  تكاليف 
الوالية  وايل  واأكـــد  اخلــا�ــص،  ماله 
متابعة  �سيعرف  املــو�ــســوع  هــذا  اأن 
اإنهاء  اأجــل  من  طرفه  من  �سخ�سية 

هذا امل�سكل نهائيا.

مديرية ال�شحة ترف�ض اللجوء اإىل املراكز غري ال�شت�شفائية 

اأزمة عط�ض حادة يف عيد الأ�شحى

رغم اإجناز قاعة عالج جديدة 

الفالحون ا�شتكوا من نق�ض كميات الأعالف املمنوحة لهم
 120 مليار �شنتيم لتهيئة منطقة ن�شاطات مهجورة

وال�سكان  ال�سحة  مديرية  ك�سفت 
اإىل  اللجوء  عدم  عن  �سطيف،  لوالية 
اأجل  من  اال�ست�سفائية  غري  الهياكل 
امل�سابني  مــن  الكبري  بالعدد  التكفل 
خالل  ح�سل  كما  ــا،  ــورون ك بفريو�ص 
رئي�ص  وحــ�ــســب  الــفــارطــة،  الــ�ــســنــة 
مبديرية  الب�سرية  املـــوارد  م�سلحة 
فاإن  بوعود  ريا�ص  للوالية  ال�سحة 

هذا القرار غري متاح حاليا.
ـــــاإن املـــراكـــز  وحــ�ــســب املـــتـــحـــدث ف
يف  ا�ستغاللها  مت  التي  اال�ست�سفائية 
وقت �سابق للحجر والعزل غري �ساحلة 
اإىل  تفتقر  لكونها  حاليا  لال�ستغالل 
خزانات  وكذا  الطبية  الغازات  �سبكة 
االأوك�سجني، وبالتايل فاإن العودة اإىل 
جدواها  لعدم  متاح  غري  املراكز  هذه 
بوعود،  وح�سب  الــواقــع،  اأر�ـــص  على 
اإىل  دعت  التي  الــنــداءات  جميع  فــاإن 
هي  الهياكل  من  النوع  هــذا  ا�ستغالل 
قوله  ح�سب  نــ�ــســاز  اأ�ـــســـوات  جمـــرد 
االإثارة  وخلق  االنتباه  اإثــارة  وهدفها 

بعيدة  تبقى  التي  ــراف  االأط هذه  من 
كل البعد عن واقع القطاع ال�سحي.

وو�ـــســـف رئــيــ�ــص مــ�ــســلــحــة املــــوارد 
يف  الــوبــائــيــة  الو�سعية  الــبــ�ــســريــة، 
الوالية باخلطرية ب�سبب عدة عوامل 
اال�ست�سفائية  القدرات  �سعف  ومنها 
الوالية،  �سكان  بعدد  مقارنة  ــذا  وه
مادة  على  الطلب  ارتــفــاع  عــن  ف�سال 
االأوكـــ�ـــســـجـــني مـــع ثـــبـــات الـــقـــدرات 
ندرة  ح�سبه  خلق  ما  وهو  االإنتاجية 
ملحوظة ت�سبب يف العديد من االأزمات 
ال�سحية  املــوؤ�ــســ�ــســات  م�ستوى  عــلــى 
لهذه  املا�سة  احلاجة  ظل  يف  بالوالية 
املتحدث  ذات  وك�سف  احليوية،  املادة 
على  الوبائية  الو�سعية  ا�ستمرار  اأن 
اإىل  يــوؤدي  اأن  �ساأنه  من  الوترية  هذه 
تردي االأو�ساع نتيجة العجز يف الكفل 
يفر�ص  الــذي  االأمـــر  وهــو  باملر�سى، 
باالإجراءات  املواطنني  حتلي  �سرورة 

الوقائية لتجاوز هذه املوجة.

عــرفــت الــعــديــد مــن بــلــديــات واليــة 
خالل  ـــادة  ح عط�ص  اأزمــــة  �سطيف، 
منا�سبة عيد االأ�سحى الذي يكرث فيه 
�سكان  ق�سى  حيث  املياه،  على  الطلب 
من  اجلنوبية  اجلهة  يف  قــالل  بلدية 
وهو  مياه  دون  العيد  منا�سبة  الوالية 
حمملني  امتعا�سهم  ــار  اأث الــذي  ــر  االأم
ال�سلطات  اإىل  الو�سعية  م�سوؤولية هذه 
التزود  اإىل  ال�سكان  وجلـــاأ  املحلية، 
اخلا�سة  ال�سهاريج  طريق  عن  باملياه 
لكرثة  بالنظر  متفاوتة  مالية  مببالغ 

الطلب على املياه.
ومن جانبها م�سالح اجلزائرية للمياه 
احللول  بع�ص  اإىل  ـــاأت  جل ب�سطيف 
الرتقيعية ملواجهة اأزمة التزود باملياه 
ال�سروب خالل منا�سبة العيد من خالل 
حمملة  �ساحنات  بوا�سطة  التموين 

بال�سهاريج واإىل غاية �ساعات متاأخرة 
بلديات  يف  احلـــال  هــو  كما  الليل  مــن 
ال�سمالية  اجلهة  يف  وماوكالن  العلمة، 
بئر  بلدية  الوالية ف�سال عن قرى  من 

حدادة جنوب الوالية.
كما قامت ذات امل�سالح اأي�سا مبالأ خزان 
الوالية عن  مركز بلدية جميلة �سرق 
من  ب�سهاريج  حمملة  �ساحنات  طريق 
اأجل �سمان و�سول املاء جلميع ال�سكان 
يف  ذاته  احلال  وهو  املنا�سبة،  هذه  يف 
بلدية القلتة الزرقاء وحتى يف بلدية 
قنزات وهذا بعد جفاف االأبار واملنابع 
يف  البلدية،  �سكان  متــون  كانت  التي 
بلدية  يف  املناطق  من  العديد  اأن  حني 
املياه  من  حمرومة  ظلت  عــدوان  اأوالد 
بالنظر  االأ�ــســحــى  عيد  يف  الــ�ــســروب 

النقطاع التزود بهذه املادة.

ينتظر امل�ستفيدون من ال�سكن الرتقوي 
عبيد  بحي  القدمية(  )ال�سيغة  املدعم 
على  احلــ�ــســول  �سطيف  مبدينة  علي 
طويلة  �سىنوات  بعد  وهــذا  �سكناتهم 
من االنتظار والرتقب واملعاناة مع اأزمة 
امل�ستفيدين  معاناة  ال�سكن، حيث دخلت 
هذه  ت�سليم  يتم  اأن  دون  ال12  عامها 
يف  ال�سروع  مت  التي  ال�سكنية  احل�سة 
املوقع  وي�سم   ،2009 �سنة  اأ�سغالها 
1590 وحدة �سكنية مع تفاوت يف ن�سب 
 670 حل�سة  بالن�سبة  خا�سة  االإجنــاز 

�سكن.
وح�سب بع�ص امل�ستفيدين يف هذا املوقع 
هذه  من  كثريا  ت�سرروا  فاإنهم  ال�سكني 
للمواطنني  بالن�سبة  خا�سة  الو�سعية 
املجربين على اللجوء اإىل الكراء مببالغ 

مالية معتربة منذ �سنوات، ورغم الوعود 
التي تلقاها امل�ستفيدون بخ�سو�ص توزيع 
املدر�سي  الــدخــول  قبل  احل�سة  ــذه  ه
حرب  بقيت  الوعود  هذه  اأن  اإال  الفارط 
يف  احلا�سل  التاأخر  ظــل  يف  ورق  على 

العديد من الور�سات.
للمقاوالت  املمنوحة  التعليمات  ورغم 
يف  االإ�سراع  اأجــل  من  باالأ�سغال  املكلفة 
وترية االإجناز وتدارك التاأخر احلا�سل 
وهذا من طرف خمتلف الوالة املتعاقبني 
هذا  يف  حالها  على  تبقى  االأمــور  اأن  اإال 
املوقع ال�سكني يف انتظار تدخل ال�سلطات 
االأ�ــســغــال يف  اإنــهــاء  اأجــل  مــن  الوالئية 
حمدد  موعد  ومنح  ممكن  وقــت  اأقـــرب 
يف  املتبقية  ال�سكنية  احل�س�ص  لتوزيع 

هذا املوقع. 

رفع املوالون مبختلف بلديات والية 
مديرية  لدى  ان�سغالهم  البواقي،  اأم 
العجز  ب�سبب  الفالحية  امل�سالح 
املمنوحة  االأعــالف  كمية  يف  امل�سجل 
بالنظر  كافية  غري  تبقى  والتي  لهم 

الحتياجات االأبقار.
كلغ   4 كمية  اأن  ـــون،  ـــوال امل واأكــــد 
غري  الــواحــدة  للبقرة  االأعـــالف  مــن 
كــافــيــة، هـــذا وقـــد اأبــرمــت مــوؤخــرا 
اتفاقية  الفالحية  امل�سالح  مديرية 
لتغذية  الوطني  الديوان  وحــدة  مع 
ببلدية  الــدواجــن  وتربية  االأنــعــام 
جديد  منتوج  لتقدمي  حملة،  اأوالد 
بلديات  مبختلف  ــني  ــوال امل لتمويل 
الوالية بالعلف البديل، وبيعه ب�سعر 

للقنطار  دج   2840 مبلغ  يتجاوز  ال 
الواحد.

العلف  اأن  اأكــدت  الفالحية  امل�سالح 
ــل �ــســيــخــ�ــص جــمــيــع املــوالــني  ــدي ــب ال
وت�سمل  ــة  ــوالي ال بــلــديــات  مبختلف 
املاعز  و  ـــام  واالأغـــن االأبـــقـــار  مــربــي 
البديل  العلف  يحتوي  فيما  ــل،  واالإب
وذلك  والنخالة،  وال�سعري  الذرة  على 
لتغذية  الوطني  الديوان  بعد ح�سول 
االأنعام ترخي�ص با�سرتجاع 30 % من 
النخالة املنتجة يف املطاحن العمومية 
واخلا�سة، الإجناح عملية �سنع العلف 
�سوق  تنظيم  يف  �سي�ساهم  ما   ، البديل 
والية  بلديات  بجميع  املوا�سي  تغذية 

اأم البواقي.

ــتــفــادة  رغــــم ا�ــس
مناطق  ــن  م عـــدد 
ــــات  ــــاط ــــس ــــ� ــــن ال
بــبــلــديــات واليـــة 
من  ــي،  ــواق ــب ال اأم 
ــة  ــي ــال ـــة م ـــف ـــل اأغ
لالنطالق  معتربة 
التهيئة  اأ�سغال  يف 

والربط مبختلف ال�سبكات ال�سرورية 
املن�ساآت  اجنــــاز  ــال  ــغ ــس اأ� لت�سهيل 
امل�ستثمرين  وا�ستقطاب  ال�سناعية 
اقت�سادية  مبــ�ــســاريــع  ــالق  ــط ــالن ل
اأم  واليــة  احتياجات  مــع  تتما�سى 
التهيئة  ــعــدام  ان اأن  اإال  الــبــواقــي، 
اخلا�سة بالطرقات املوؤدية لها جعلها 
والنفايات  القمامات  ملكب  تتحول 
املنزلية وهو ما مت ت�سجيله مبنطقة 
البواقي  اأم  مبــديــنــة  الــنــ�ــســاطــات 
ال  مــزريــة  و�سعية  يف  ــتــواجــدة  وامل
ت�سمح مبرور املركبات اإليها، ما جعلها 
وكذا  املذابح،  لف�سالت  ملكب  تتحول 
وهو  املنزلية،  والنفايات  القمامات 
ال�سكنية  التجمعات  ا�ستياء  اأثار  ما 
املنطقة،  ــن  م بــالــقــرب  ــدة  ــواج ــت امل

ـــار  بــــعــــد انـــتـــ�ـــس
الكريهة  الروائح 
ــن  ـــة م ـــث ـــع ـــب ـــن امل
الدواجن  ف�سالت 
ارتفاع  مع  خا�سة 
درجــات احلــرارة، 
ر�سد  وقــــد  هــــذا 
منطقة  لتهيئة 
الن�ساطات مبدينة اأم البواقي غالف 
مايل يتجاوز مبلغ 120 مليار �سنتيم، 
رغم  متوقفة  ظلت  االأ�ــســغــال  لكن 
منذ  للم�سروع  املايل  االعتماد  توفر 

�سنة 2019.
من  الــبــواقــي  اأم  مــديــنــة  �ــســبــاب 
تدخل  بــ�ــســرورة  طــالــبــوا  جهتهم، 
على  والقائمني  الــوالئــيــة  امل�سالح 
درا�سة  اأجــل  مــن  اال�ستثمار  قطاع 
عن  االأعـــمـــال  رجـــال  عـــزوف  �سبب 
يف  ت�ساهم  جتارية  موؤ�س�سات  اإن�ساء 
و�سط  جــديــدة،  �سغل  منا�سب  خلق 
مب�ساحات  ال�سناعية  االأوعية  توفر 
ــات  ــاط ــس ــ� ــن ــة مبـــنـــاطـــق ال ــع ــس ــا� ــس �
االأخرية  ال�سنوات  خالل  امل�ستحدثة 

املا�سية.

دعت مديرية امل�سالح الفالحية 
بتب�سة، الفالحني اإىل تكثيف 

عمليات ال�سقي التكميلي 
للمحا�سيل االإ�سرتاتيجية مثل 
القمح والبقول اجلافة، للرفع 

من معدل االإنتاج وكذا مواجهة 
الظروف املناخية القا�سية 

كاجلفاف الذي يوؤثر �سلبا على 
القطاع الزراعي باملنطقة.

وقال مدير امل�سالح الفالحية 
للوالية "ثامن ال�سعيد"، اأن 

قطاع الفالحة بتب�سة  يتوقع 
جني مايقارب 380 األف قنطار 
من القمح وذلك العتبارات عدة 

كت�سطري القطاع ال�سرتاتيجية 
حمددة لتوقع اإنتاج معني كل 

�سنة، لذا فاإن من ال�سروري على 
الفالحني مد يد العون وجتاوز 

العجز الذي ت�سببه التقلبات 
املناخية خا�سة عامل اجلفاف 

الذي �سرب بقوة هذه ال�سنة 
املنطقة ال�سمالية للوالية، داعيا 

ذات امل�سدر القائمني على الفالحة 
بالتوجه لل�سقي التكميلي الذي 

يتطلب خمزونا من املوارد املائية، 
منوها جلهود الدولة التي عملت 

على تقدمي العديد من الت�سهيالت 
واالإجراءات امل�ساعدة يف هذا 

ال�ساأن كحفر االآبار.
 واأ�ساف املدير اأن على الفالحني 

اإتباع االإ�ستهالك العقالين لهذه 
القيمة املائية ال�سرورية، موؤكدا 

على �سرورة اإنتهاج اأ�ساليب 
وا�سرتاتيجيات من �ساأنها دفع 

عجلة التنمية بالقطاع، وبذل 
جهد اأكرب لتحقيق االإكتفاء 

املحلي من املنتجات االإ�سرتاتيجية 
وامل�ساهمة يف احلد من عمليات 
االإ�سترياد، خا�سة فيما يخ�ص 

�سعبة القمح التي تعترب يف مقدمة 
املحا�سيل الزراعية.

قطاع ال�سحة بخن�سلة دون جهاز "�سكانري"
الو�سعية الوبائية ب�سطيف "خطيـرة"

ال�سهاريج لتزويد ال�سكان باملياه 
ال�سروب يف �سطيف

امل�ستفيدون من الرتقوي املدعم 
ينتظرون ا�ستيالم �سكناتهم

اعتماد العلف البديل
عجلة ال�ستثمار "متوقفة" باأم البواقي لرتبية الأبقار باأم البواقي

على الفالحني 
تكثيف عمليات 
ال�سقي التكميلي

حمليات
مديرية الفالحة بولية تب�شةاجلهاز الوحيد معطل وم�شاعي لإ�شالحه بعد تدخل نائب يف الربملان

تب�سة
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ت�ساعدت موؤخرا ال�سكاوي من قبل املواطنني حول تعطل جهاز ال�سكانري الوحيد على م�ستوى م�ست�سفى احمد بن بلة بخن�سلة، 
حيث تطرقت خمتلف اجلمعيات اإىل معاناة املر�سى بالوالية الإجراء الك�سف باالأ�سعة، خا�سة من يعاين منهم من اأعرا�س كورونا.
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اأكد خرباء يف جمال الطاقة على �سرورة اأن ت�سرع اجلزائر من جهودها الرامية لتعزيز طاقاتها االنتاجية للنفط يف ظل م�ساعي الدول 
املنتجة داخل وخارج منظمة "اأوبك" لزيادة ح�س�سهم ال�سوقية.

اأ�سادت وزارة التجارة وترقية ال�سادرات، يف بيان  لها بتقيد التجار واملتعاملني االقت�ساديني امل�سخرين 
للمداومة  ''ب�سكل كلي'' يف اأول يوم لعيد االأ�سحى املبارك.

�لتجارة  وز�رة  ''ت�سيد  �لبيان:  يف  وجاء 
�لتجار  كافة  بتقيد  �ل�����س��ادر�ت  وترقية 
�مل�سخرين  �الق��ت�����س��ادي��ني  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني 
للمد�ومة و�لتز�مهم ب�سكل كلي يف �ول ي�م  
�لن�سبة  بلغت  حيث  �ملبارك  �ال�سحى  عيد 

�ل�طني''. �مل�ست�ى  على  باملائة   99،99
غري  �لتجار  �لكبريمن  بالعدد  �أ�سادت  كما 
�لفرتة  ''خا�سة يف  �لذين قام��  �مل�سخرين 
�لتجارية  ن�ساطاتهم  مبز�ولة  �مل�سائية''، 

ب�سكل عادي مما �سهل على �مل��طنني �قتناء 
حاجياتهم من خمتلف �ل�سلع و�لب�سائع عرب 

كامل �لقطر �ل�طني.
�لقطاع  م���ظ��ف��ي  ع��ل��ى  �ل������ز�رة  و�أث��ن��ت 
بالن�سبة  �لرقابة  عمليات  على  �ل�ساهرين 
و�ملتعاملني  �لتجار  للمد�ومة مذكرة جميع 
�القت�ساديني على باإلز�مية �لع�دة ملمار�سة 
�بتد�ء  �لتجارية ب�سكل طبيعي  ن�ساطاتهم 

من ي�م �خلمي�ص.

�تفاقية  لل�سر�ئب  �لعامة  �ملديرية  وقعت 
بان�سمام  تق�سي  �خلارجي  �جلز�ئر  بنك  مع 
�ملديرية �إىل نظام قب�ل �لدفع عرب �الإنرتنت 
عن طريق �لبطاقة �لبنكية، ح�سب ما �أفادت 
م�قعها  على  ن�سرته  بيان  يف  �ملالية  وز�رة  به 

�الإلكرتوين.
وتاأتي هذه �التفاقية يف �إطار �إطالق �لب��بة 
�لرقمية �جلديدة للمديرية �لعامة لل�سر�ئب 
ت��سيع  �إىل  تهدف  و�لتي  تك"  "م�ساهمة 
حت�سني  يف  و�مل�ساهمة  �ل�سريبية  �لقاعدة 
من  �ل�سر�ئب،  ود�فعي  �الإد�رة  بني  �لعالقة 
�لفاعلني  لفائدة  �الإج��ر�ء�ت  تب�سيط  خالل 

�القت�ساديني.
د�فعي  �إىل  تك"  "م�ساهمة  ب��بة  وتت�جه 
للهياكل  �خل��ا���س��ع��ني  �مل�سجلني  �ل�����س��ر�ئ��ب 
�ملعل�مات  بنظام  �ملعنية  غ��ري  �ل�سريبية 
بت�سهيل  �ل��ب����ب��ة  و�ست�سمح  "جبايتك". 

�ل���ف��اء  وتب�سيط  �الإد�ري�����ة  �الإج������ر�ء�ت 
من  �ل�سر�ئب  لد�فعي  �جلبائية  بااللتز�مات 
�سر�ئبهم  عن  ب��االإع��الن  لهم  �ل�سماح  خ��الل 

ودفعها عرب �الإنرتنت.
د�فعي  ب��اإم��ك��ان  �سيك�ن  ف��اإن��ه  وب��ال��ت��ايل، 
�أو  �لبيبنكية  للبطاقة  �حلاملني  �ل�سر�ئب 
من  ت�سريحاتهم  �سد�د  �لذهبية  �لبطاقة 
على  لهم  �ملخ�س�ص  �لف�ساء  دخ����ل  خ��الل 
�لذي  �لبيان  ح�سب  تك"،  "م�ساهمة  ب��بة 
�أكد  يف هذ� �الطار على م�ساهمة كل من بنك 
وجتمع  "�ساتيم"  و�سركة  �خلارجي  �جلز�ئر 

�لنقد �اليل  يف و�سع هذ� �لنظام �جلديد.
وكمرحلة �أوىل، �سيتم ت�فري خدمات �لب��بة 
وهما  جتريبيني  م��دي��ري��ت��ني  م�ست�ى  ع��ل��ى 
�ملديريتني �ل�الئيتني وهر�ن- �سرق ووهر�ن-
غرب. كما �أ�سار �لبيان �إىل �أن خدمات ب��بة 

و�آمنة. تك" جمانية  "م�ساهمة 

�لهب�ط يف وقت  تعافيه من  �لنفط  ��ستاأنف 
�ملعن�يات  تعززت  حيث  �الأ�سب�ع،  من  �سابق 
يف �الأ�س��ق �الأو�سع للنفط يف �لعامل، و�رتفع 
بعد   ٪1.3 �ل������س��ي��ط  تك�سا�ص  غ���رب  خ���ام 
�أم�ص  ي�م  من  مبكر  وقت  يف   ٪1.1 �نخفا�سه 
�الأربعاء. �رتفعت �الأ�سهم �الأوروبية يف �لي�م 
للم�ؤ�سر�ت  �الآجلة  �لعق�د  و�رتفعت  �لثاين 

�الأمريكية.
 ٪  7.3 بن�سبة  �نخف�ص  �خلام  �لنفط  وكان 
دلتا  متح�ر  �أن  من  �لقلق  ب�سبب  �الثنني  ي�م 
يف  �سي�ستمر  ك�رونا  لفريو�ص  �النت�سار  �سريع 
تر�جعت  كما  �القت�سادي.  �النتعا�ص  تقييد 
�لعق�د �الآجلة يف وقت �سابق من �الأربعاء بعد 

عن  �أبلغ  �الأمريكي  �لبرتول  معهد  �إن  قيل  �أن 
806 �آالف برميل يف خمزونات  زيادة قدرها 
من  ذل��ك  تاأكيد  مت  و�إذ�  �الأمريكية.  �خل��ام 

خالل بيانات حك�مية.
�أن  بعد  �ل�سهر-  هذ�  �خلام  �لنفط  وتر�جع 
 -  2014 ع��ام  منذ  م�ست�ياته  �أع��ل��ى  �سجل 
�آ�سيا  من  �أج��ز�ء  يف  دلتا  متح�ر  �رتفع  حيث 
و�نت�سر يف �ل�اليات �ملتحدة و�أوروبا. وتز�من 
�ملعرو�ص،  زيادة  �آفاق  مع  �لطلب  ب�ساأن  �لقلق 
للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن  منظمة  �تفاق  مع 
)�أوبك( وحلفائها على زيادة �الإنتاج �عتباًر� 

من �أوت �ملقبل.

�لذهب  �أ���س��ع��ار  �سجلت 
�رت���ف���اع���ا حم�������دود� يف 
�ل���ت���ع���ام���الت �مل���ب���ك���رة، 
�ت�ساع  ب��دع��م  �الأرب���ع���اء، 
�ملخاطر من تف�سي متح�ر 
"دلتا"  �جل��دي��د  ك���رون��ا 
و�نخفا�ص حاد يف ع��ئد 

لكن  �الأمريكية،  �ل�سند�ت 
�لذهب  و�رتفع  �ملكا�سب.  من  يحد  �ل��دوالر  �سع�د 
 0.05 يف �ملعامالت �لف�رية بنح� دوالر �أو بن�سبة 
لالأوقية.  دوالر   1811.3 عند  ليتد�ول  باملئة، 
 1.26 مبقد�ر  �الآجلة  �الأمريكية  �لعق�د  يف  وز�د 
دوالر �أو بن�سبة 0.07 باملئة، �إىل 1811.5 دوالر 

لالأوقية.

�ملتعاملني  �إق��ب��ال  وز�د 
باعتباره  �ل��ذه��ب  ع��ل��ى 
م����الذ� �آم��ن��ا م��ع �رت��ف��اع 
�الأخرى  �الأ�س�ل  خماطر 
يف ظل �لزيادة �مل�سطردة 
"دلتا"  �إ�سابات  �أعد�د  يف 
ح����ل �ل���ع���امل، وت��ر�ج��ع 
�الأمريكية  �ل�سند�ت  ع��ئد 
�إىل �أدنى م�ست�ى منذ 5 �أ�سهر. لكن �سع�د �لدوالر، 
كمالذ  للذهب  �لرئي�سي  �ملناف�ص  يعترب  �ل���ذي 
م�ؤ�سر  و�رتفع  �لنفي�ص.  �ملعدن  مكا�سب  يكبح  �آمن، 
�أمام  �الأمريكية  �لعملة  �أد�ء  �لذي يقي�ص  �لدوالر، 
�سلة من �ست عمالت رئي�سية مناف�سة، بن�سبة 0.21 

باملئة �إىل 93.17 نقطة.

ويف تعليقهم على خمرجات �الجتماع �ل�ز�ري 
�ل�19 ملجم�عة "�أوبك+"، �أكد �خلرب�ء ل�كالة 
�الأنباء �جلز�ئرية، �أن �لنقا�ص �لذي د�ر خالل 
�ملحادثات بني دول �لتحالف ح�ل �إعادة �لنظر 
�أهمية  �إىل  �أ�سارت ب��س�ح  يف �النتاج �ملرجعي 
من  �جلز�ئر  يف  �لنفطية  �ال�ستثمار�ت  زي��ادة 

�أجل �لتمكن من رفع قدر�ت �النتاج �ل�طنية.
�أقر  �مل�����س��اور�ت،  من  �أ�سب�عني  ح����يل  وبعد 
�الأخري  "�أوبك+"  �جتماع  خ��الل  �مل�سارك�ن 
ت�ستخدم  �لتي  �النتاج  م�ست�يات  يف  تعديالت 
يف ح�ساب ح�س�ص �خلف�ص لكل دولة ع�س� يف 

�لتحالف.
يف  �لنظر  فيه  �أعيد  �لذي  �ل�قت  يف  �أنه  غري 
و�لك�يت  �الإم���ار�ت  من  لكل  �ملرجعي  �النتاج 
�أنه  "باعتبار  ورو�سيا،  و�ل�سع�دية  و�ل��ع��ر�ق 
�النتاج  �أن  �إىل  �حلقيقية"،  قدر�تهم  ميثل  ال 
 1،057 عند  م�ستقر�  بقي  للجز�ئر  �ملرجعي 

ملي�ن برميل ي�ميا.
م�سطفى  �خل��ب��ري  �ع��ت��رب  �الإط����ار،  ه��ذ�  ويف 
"�أوبك+" متكنت من �لت��سل  �أن دول  مقيد�ص 
لبع�ص  �سمح  �الت��ف��اق،  م��ن  �أدنى"  "حد  �إىل 
�لدول بزيادة ح�ستها يف �النتاج. لكنه و�سف 
�التفاق، على �لرغم من �أهميته، ب "�له�ص" يف 

ظل �سعي عديد �لدول لرفع وترية �نتاجها.
وي�ستدعي ذلك -ي�سيف �ل�سيد مقيد�ص- ع�دة 
فعالية"  "�أكر  نفطية  �سيا�سة   نح�  �جلز�ئر 
وتعزيز  �النتاجية  �لقدر�ت  زي��ادة  خالل  من 
�ملحروقات  جم��ال  يف  �الأج��ن��ب��ي  �ال�ستثمار 

بامل��ز�ة مع تط�ير �لطاقات �ملتجددة.
نح�  �لت�جه  �أن  �خلبري  �أك��د  �ل�ساأن،  وبهذ� 
مع  يتعار�ص  ال  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ات  تط�ير 
جمال  يف  �النتاجية  �لقدر�ت  تعزيز  �سرورة 
�ملحروقات و�لتي "�ستبقى م�سدر� هاما وفاعال 
وعامال  �لطاق�ي  �الأم���ن  حتقيق  يف  �أ�سا�سيا 

حمدد� لل�سيا�سات �القت�سادية للدول".
من  �ملتخذة  �الج���ر�ء�ت  �أن  �إىل  لفت  وهنا، 
ملنع  و�ل��دول  و�مل�ؤ�س�سات  �لهيئات  بع�ص  طرف 
�ملحروقات  جمال  يف  �الم����ل  روؤو���ص  ��ستثمار 

�نبعاث  وتقلي�ص  �لبيئة  حماية  غطاء  حتت 
�لغاز�ت �لدفيئة، متثل "عق�بة" القت�ساديات 
ن�س�ء  يف  ت�ساهم  مل  لك�نها  بالنظر  �إفريقيا 

ظاهرة �الحتبا�ص �حلر�ري.
و��ساف �ل�سيد مقيد�ص �أن تقلي�ص �ال�ستثمار�ت 
ال  �سي�سبب  باإفريقيا  �مل��ح��روق��ات  جم��ال  يف 
�لقدرة  يف  هاما  وعجز�  و��سحا  خلال  حمالة 
على تغطية �لطلب �لعاملي على �لنفط، م�سري� 
�إىل �لدر��سات �أكدت ت�فر �لروة �لنفطية يف 
ت�سهد  و�لتنقيب  �ال�ستك�ساف  م�ساريع  �ن  حني 

تر�جعا.
�أن  نا�سر  �سليمان  �خل��ب��ري  ي��رى  جهته،  م��ن 
�مل�ساور�ت �لتي جرت يف �إطار جمم�عة "�أوبك 
حيث  �ل��ط��رح  يف  ب"�مل�سلحية"  �ت�سمت   "+
تفاو�ست كل دولة ح�ل م�ست�ى �النتاج �لذي 

يتنا�سب مع م�سالح �قت�سادها.
رفع  "�أوبك+"  جمم�عة  دول  وت�ستهدف 
��سافية  برميل  �لف   400( تدريجيا  �نتاجها 
كل �سهر( �إىل غاية �النتهاء من حجم �خلف�ص 
�ملتبقي و�ملقدر ب5،8 ملي�ن برميل ي�ميا )يف 
بع�ص  جعل  ما  وه�   ،)2022 �سبتمرب  ح��دود 
ح�ستها  لرفع  �لفر�سة  �غتنام  حتاول  �ل��دول 

�ل�س�قية، ح�سب �خلبري.
ووف��ق��ا مل��ق��رر�ت �الج��ت��م��اع �الخ���ري، �سرتفع 

ب�10 �الف برميل ي�ميا، كل  �جلز�ئر �نتاجها 
�سهر �بتد�ء من �أغ�سط�ص �ملقبل، �إىل غاية بل�غ 

�ملرجعي(. )�النتاج  طن  ملي�ن   1،057
ويف هذ� �ل�سياق، �أكد �ل�سيد نا�سر �أن �جلز�ئر 
خالل  من  �النتاجية  قدر�تها  لتعزيز  مدع�ة 
قان�ن  وو���س��ع  �الجنبي  �ال�ستثمار  تن�سيط 
�أجل  �لتنفيذ ب�سكل كامل من  �ملحروقات حيز 
جمال  يف  �الج��ان��ب  �مل�ستثمرين  ��ستقطاب 

�ال�ستك�ساف و�ال�ستغالل.
�لقطاع  رك���د  �أن  �إىل  نا�سر  �ل�سيد  و�أ���س��ار 
ب�سبب جائحة ك�رونا وتاأخر �سدور �لن�س��ص 
ت�سببا  �جلديد  �ملحروقات  لقان�ن  �لتطبيقية 
جمال  يف  الأه��د�ف��ه��ا  �جل��ز�ئ��ر  بل�غ  ت��اأخ��ر  يف 

تعزيز �لقدر�ت �النتاجية.
"�أوبك+"  دول  ف��اإن  �ملتحدث،  نف�ص  وح�سب 
تنتج  حيث  �لعاملي  �الن��ت��اج  ن�سف  يف  تتحكم 
�إجمايل  من  ي�ميا  برميل  ملي�ن   45 من  �أكر 
90 ملي�ن برميل، وه� ما يفر�ص على �لتحالف 
ت��سيع ح�سته من �أجل متكينه ب�سكل �أف�سل من 

حتقيق �لت��زن يف �ل�س�ق �لنفطية �لعاملية.
قيام  من  �خل�س��ص  بهذ�  نا�سر  �ل�سيد  وحذر 
�ملتحدة  �ل�اليات  يف  �ل�سخري  �لنفط  منتجي 
با�ستغالل جه�د �نعا�ص �ال�سعار �لتي تق�م بها 

ح�ستهم. ت��سيع  "�وبك+" يف 

و  بالتنظيم  �ملكلف  �مل��رك��زي  �مل��دي��ر  ك�سف 
حممد  للغابات،  �لعامة  باملديرية  �الت�سال 
ت�سجيل  ع��ن  بالبليدة،  �الأح���د  ي���م  عبا�ص، 
تاأهيل  الإع��ادة  برنامج  تخ�ص  جديدة  عملية 

�ل�سد �الأخ�سر عرب 30 والية.
لل�سحافة  ت�سريح  يف  عبا�ص،  �ل�سيد  و�أو�سح 
على هام�ص �أ�سغال لقاء جه�ي ل�اليات �ل��سط 
مت  �أن���ه  �لغابات"،  ح��ر�ئ��ق  "مكافحة  ح���ل 
�ل�سد  تاأهيل  الع��ادة  جديدة  عملية  ت�سجيل 
و  �مل�سيلة  بينها  من  والي��ة   30 عرب  �الأخ�سر 
�جللفة، وهذ� باإعادة ت�سجري عدد من �ملناطق، 
�لت�سحر و وقف زحف �لرمال  بهدف �حلد من 

نح� �ملناطق �ل�سمالية.
�مل�����س���ؤول �ىل  ذ�ت  �أ���س��ار  �ل�����س��دد،  ه��ذ�  ويف 
�سجرية  ملي�ن  قر�بة  �ال�ستقالل،  منذ  غر�ص، 
�أن  �إىل  الفتا  �لغابية،  �الأ�سناف  خمتلف  من 
�ملديرية �لعامة للغابات تطمح �ىل غر�ص نح� 
ملي�ن �سجرية خالل �ل�سن��ت �لقادمة، يف �طار 
خمتلف �لرب�مج �مل�سطرة، م�سري� �أن جت�سيد هذ� 

�لهدف "يبقى رهني �الإمكانيات �مل�فرة لها''.
ويف ذ�ت �ل�سياق، �أكد �ل�سيد عبا�ص على �أهمية 
�مل�ساحات  تاأهيل  �إع���ادة  يف  �لت�سجري  ودور 
م�سري�  �لغابات،  حر�ئق  �أتلفتها  �لتي  �لغابية 
تكبدتها  �لتي  �لغابات  خ�سائر  معدل  �أن  �إىل 
�جلز�ئر خالل �لع�سرة �سن��ت �الأخرية تر�وح 

ما بني 30 و40 �ألف هكتار �سن�يا.

هذه  ن�س�ب  �أ�سباب  من  باملائة   80 �أن  و�أ�ساف 
�الأكيد  �أن  غري  جمه�لة،  ت��ز�ل  "ال  �حل��ر�ئ��ق 
�لعامل  فيها  ت�سبب  منها  باملائة   95 قر�بة  �أن 
�لب�سري ب�سفة متعمدة �أو غري متعمدة، نتيجة 

�لتهاون و�لال مباالة''.
ويف �إطار �جله�د �لر�مية �ىل مكافحة حر�ئق 
�الإمكانيات  بتدعيم  تعلق  ما  �سيما  ال  �لغابات، 
هذه  تدعيم،  عن  �ملتحدث  ذ�ت  ك�سف  �ملادية، 
لت�ساف  �ملتنقل،  بالرتل  والي��ات  ع�سر  �ل�سنة، 
�ملت��جدة يف �مليد�ن عرب �ل�اليات   20 �ل�  �إىل 
تيزي  غ��ر�ر  على  �حلر�ئق  من  ت�سرر�  �الأك��ر 
وزو و�ملدية و�سكيكدة وجيجل وتيبازة، على �أن 
ت�ستفيد ع�سرة واليات �أخرى �ل�سنة �ملقبلة من 

هذ� �لعتاد.
وخل�ص هذ� �للقاء �ىل رفع جملة من �لت��سيات 
متح�رت جمملها ح�ل �سرورة م�ساعفة جه�د 
وهذ�  �لغابات،  حر�ئق  من  و�ل�قاية  �ملر�قبة 
من خالل ��سر�ك �ل�سيادين و�ل�سكان �ملجاورين 

يف �لتبليغ عن �حلر�ئق.
كما دعا �مل�سارك�ن يف هذ� �للقاء، �لذي يندرج 
تنظمها  �لتي  �ل��ل��ق��اء�ت  م��ن  �سل�سلة  �إط���ار  يف 
�لنظر يف  �عادة  للغابات، �ىل  �لعامة  �ملديرية 
ما  خا�سة  م�ستعجلة،  وبطريقة  �لتدخل  نظام 
�ملتنقلة،  �لفرق  و�نت�سار  �ملر�قبة  بابر�ج  تعلق 
من  �لعديد  �أن  خا�سة  �الأويل  �لتدخل  ل�سمان 

�حلر�ئق "مفتعلة ولها طابع �جر�مي''.

للتجار  �ل�طنية  �جلمعية  رئي�ص  ك�سف 
�أم�ص  ب�لن��ر،  �لطاهر  �حل��اج  و�حلرفيني 
�الأربعاء، عن �سياع 200 مليار �سنتيم جر�ء 
رمي جل�د �الأغنام يف �لقمامات مع كل عيد 

�أ�سحى. 
�م��ج  على  ب�لن��ر  �لطاهر  �حل��اج  و�أك��د  
�لتقدير�ت  �أن  �الأوىل،  �ل�طنية  �الذ�ع��ة 
ت�سري �إىل نحر ح��يل 3 ماليني ر�أ�ص ما�سية 
وه� ما ينجر عنه رمي 3 ماليني من �جلل�د 

قيمتها تزيد عن �ل� 200مليار �سنتيم. وقال 
�لقمامة  يف  ترمى  كبرية  ثروة  �إن  ب�لن��ر 

حان �ل�قت ال�ستغاللها.
عبد  �القت�سادي  �خلبري  ق��ال  جانبه  من 
�أولية  كمادة  �ل�س�ف  �إن  عيه،  �لرحمان 
يحتاجها  �لتي  �الأ�سا�سية  �مل�����د  م��ن  ه��ي 
�ل�سناعه لتك�ن من مدخالت �الإنتاج  قطاع 
�ل�طني الأننا بحاجة  للحفاظ على �لعملة 

�ل�سعبة.
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ماكرون اأمر بفتح �سل�سلة حتقيقات 
بق�سية "بيغا�سو�س"

�أعلن رئي�ص �ل�زر�ء 
�ل���ف���رن�������س���ي ج���ان 
كا�ستك�ص، �الأربعاء، 
�أن رئي�ص �لبالد �أمر 
كاملة  "ب�سل�سلة 
�لتحقيقات"،  م��ن 
ب�������������س������اأن م���ل���ف 
�لتج�س�ص  ب��رن��ام��ج 
�الإ�����س����ر�ئ����ي����ل����ي 

بيغا�س��ص.
لقناة  �لفرن�سي  �ل�����زر�ء  رئي�ص  وق���ال 
ياأتي  ماكرون  قر�ر  �إن  �لفرن�سية   TF1
�إع��الم  و�سائل  ع��دة  عنه  ك�سفت  ما  بعد 
ب�ساأن �خرت�ق ه��تف �سيا�سيني و�سحفيني 
�لفرن�سي  �لرئي�ص  فيهم  مب��ن  فرن�سيني 
فيليب  �إدو�رد  �ل�سابق  �ل����زر�ء  ورئي�ص 
برنامج  قبل  من  �ملحتملة  �ملر�قبة  بهدف 

 .Pegasus لتج�س�ص �الإ�سر�ئيلي�
�لفرن�سية  "ل�م�ند"  �سحيفة  وك��ان��ت 
��ستخدمت  �مل��غ��رب  ���س��ل��ط��ات  �إن  ق��ال��ت 
من  �ملط�ر  للتج�س�ص  "بيغا�س��ص"  برنامج 
ملر�قبة  �الإ�سر�ئيلية   NSO �سركة  قبل 

�لرئي�ص ماكرون.
��ستق�سائي  حتقيق  عقب  ذل���ك،  ي��اأت��ي 
و�سحفيني  ن�سطاء  �أن  ك�سف  �الأح��د  ن�سر 
��ستهدف��  �ل���ع���امل  ح����ل  و���س��ي��ا���س��ي��ني 
خبيث  برنامج  ب���سطة  جت�س�ص  بعمليات 
 NSO �سركة  ط�رته  �خلل�ية  لله��تف 

�الإ�سر�ئيلية �خلا�سة.
وط���ال���ب���ت �مل��ف������س��ة �ل��ع��ل��ي��ا حل��ق���ق 
�أف�سل  بتنظيم  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الن�سان 
ف�سيحة  بعد  �مل��ر�ق��ب��ة  لتكن�ل�جيات 

برنامج "بيغا�س��ص" للتج�س�ص.

�ل��رئ��ا���س��ة  ردت 
على  �ل��ف��رن�����س��ي��ة 
�����س�����ؤ�ل ح������ل ما 
''مت  ق��د  ك���ان  �إذ� 
على  �ل��ت��ج�����س�����ص'' 
�إميان�يل  �لرئي�ص 
قبل  م��ن  م���اك���رون 
�إنه  قائلة،  �ملغرب 
�إث���ب���ات  مت  ''�إذ� 
�ستك�ن  �أنها  �ل���سح  �لتاأكيد�ت، فمن  هذه 

خطرية للغاية''.
م��دي��ر منظمة  ري��ت�����س��ارد  ل�����ر�ن  وق���ال 
تقف  �لتي   Forbidden Stories
ط�رته  �لذي  ''بيغا�س��ص''  برنامج  ور�ء 
�أرقام  �إن  �أو"  �ل�سهي�نية،  �آ�ص  "�إن  �سركة 
يف  م��درج��ة  �حلك�مة  و�أع�����س��اء  م��اك��رون 
�لذي  للربنامج،  �ملحتملة  �الأهد�ف  قائمة 
�ل�سخ�سيات،  على  للتج�س�ص  ي�ستخدم 
ب�سحيفة  �ل�������ردة  �مل��ع��ل���م��ات  م����ؤك���د� 

“ل�م�ند''.
مبا  �الأرق��ام،  هذه  �أن  �ل�سحيفة  وك�سفت 
يف ذلك رقم رئي�ص �ل�زر�ء �ل�سابق �إدو�رد 
ظهرت  �حلك�مة،  يف  ع�س��  و14  فيليب 
جهاز  �ختارها  �لتي  �الأرق��ام  قائمة  ''يف 
برنامج  م�ستخدما  �ملغربي،  �لدولة  �أم��ن 

�لتج�س�ص ''بيغا�س��ص” للقر�سنة''.
ومنظمة  �ست�ريز"  "ف�ربيدن  وح�سلت 
�ألف  بخم�سني  قائمة  على  �لدولية  �لعف� 
رقم هاتف �ختارها زبائن ل�سركة "�إن �آ�ص 
�لقيام  بهدف   2016 منذ  �أو" �ل�سهي�نية 
بعمليات جت�س�ص حمتملة. وقد تقا�سمتها 
و�سيلة   17 م��ن  جمم�عة  م��ع  �ملنظمتان 

�إعالمية ك�سفت هذه �لق�سية �الأحد. 

لق��  �ل��ذي��ن  �الأ�سخا�ص  ع��دد  �رت��ف��ع 
جتتاح  �لتي  �لفي�سانات  جر�ء  حتفهم 
 25 �إىل  �ل�سني  ب��سط  خنان  �إقليم 
�سخ�سا على �الأقل، بينهم 12 غرق�� يف 
�الإقليم  عا�سمة  يف  �الأنفاق  ملرتو  خط 
�الأ���س��د  �الأم���ط���ار  ه��ط���ل  ت�سهد  �ل��ت��ي 
خرب�ء  يق�ل  ما  ح�سب  ع��ام  �أل��ف  منذ 
�ل�سلطات  و�أج��ل��ت  �جل���ي��ة.  �الأر���س��اد 
�لعا�سمة  يف  �سخ�ص  �أل��ف   100 نح� 
ت�سنغت�س�، حيث تعطلت خدمات �ل�سكك 
�ملياه  و�سلت  بينما  و�لطرق،  �حلديدية 
م�ست�يات  �إىل  و�خل��ز�ن��ات  �ل�سدود  يف 
عملية  �جلن�د  �آالف  وب��د�أ  �لتحذير، 

�إنقاذ يف �الإقليم.
و�أظهر مقطع فيدي� �نت�سر على و�سائل 
ركاب  �لثالثاء،  �الجتماعي  �لت���سل 
�لظالم  يف  يقف�ن  �مل��رتو  قطار�ت  �أح��د 
وقد و�سلت مياه �لفي�سانات �لعكرة �إىل 
م�ست�ى �سدورهم، بينما حت�لت حمطة 
وقالت  كبرية،  بركة  �إىل  �الأر���ص  حتت 
 500 �إنقاذ  ''جرى  �إنه  �ملدينة  �سلطات 

�سخ�ص من �ملحطة''.
وك��ت��ب �أح����د �ل��ن��اج��ني ع��ل��ى م����ق��ع 
�ملياه  ''و�سلت  �الجتماعي  �لت���سل 
لكن  �خل����ف  �نتابني  �سدري…  �إىل 
�ل�سيء �الأكر رعبا مل يكن �ملياه بل كان 

تناق�ص �له��ء د�خل �لعربة''.
ب�سبب  �إنه  ت�سنغت�س�،  �سكان  �أحد  قال 
خدمات  �ل�سلطات  �أوق��ف��ت  �الأم���ط���ار 
�حل���اف���الت ح��ي��ث ت��ع��م��ل �ل�����س��ي��ار�ت 
بالكهرباء ''لهذ� �ل�سبب ��ستقل كثري من 

�لنا�ص مرتو �الأنفاق وحدثت �ملاأ�ساة''.
ونقلت و�سائل �إعالم حملية عن خرب�ء 

�لتي  �إن كمية �الأمطار  �الأر�ساد ق�لهم، 
مدى  على  ت�سنغت�س�  مدينة  يف  �سقطت 
''مرة  حت��دث  �ملا�سية  �لثالثة  �الأي��ام 

و�حدة كل �ألف عام''.
�سبه  م��ن  �إن  ل����''روي���رتز''  علماء  ق��ال 
بتغري  مرتبطة  �ل�سني  �أمطار  �أن  �مل�ؤكد 
�مل��ن��اخ، م��ث��ل �الأم���ط���ار �ل��غ��زي��رة �لتي 
وكند�  �ملتحدة  �ل���الي��ات  يف  �نهمرت 
�لتي  و�لفي�سانات  �الأخ��رية،  �لفرتة  يف 

وقعت يف غرب �أوروبا.
خ��دم��ات  م���ن  �ل���ع���دي���د  ت��ع��ل��ي��ق  ومت 
�إقليم خنان، وه� مركز  �لقطار�ت عرب 
كما  �ل�سني.  و�سط  يف  رئي�ص  ل�ج�ستي 
�لطرق  م��ن  �لكثري  �ل�سلطات  �أغ��ل��ق��ت 
�جل�ية  �لرحالت  وتاأخرت  �ل�سريعة، 
�ألغيت. و�أر�سل �جلي�ص �ل�سيني �أكر  �أو 
جه�د  يف  للم�ساعدة  جندي   5700 من 

�الإنقاذ.
ح��ّذر  �سيني  ع�سكري  م�����س��در  وك���ان 
�لثالثاء من خطر �نهيار �سّد بعد هط�ل 
�أمطار غزيرة "غري م�سب�قة" فى و�سط 
�الإقليمية  �ل��ق��ي��ادة  وذك���رت  �ل��ب��الد. 
يف  �ل�سيني  �ل�سعبي  �لتحرير  جلي�ص 
20 مرتً� ظهر يف  �أّن �سدعًا بط�ل  بيان 
عدد  يبلغ  �لتي  ل�يانغ  مدينة  يف  �سد 
�سكانها نح� 7 ماليني ن�سمة يف مقاطعة 
ينهار  قد  "�ل�سّد  �أّن  من  وحّذرت  خنان. 

يف �أي حلظة".
في�سانات  �سيف  ك��ل  �ل�سني  وت�سهد 
و�ل��ع��ام  �مل������س��م��ي��ة.  �الأم���ط���ار  ب�سبب 
م�سب�قة  غري  في�سانات  دّمرت  �ملا�سي، 
يف جن�ب غرب �لبالد �لطرق و�أّدت �إىل 

�إجالء ع�سر�ت �آالف �ل�سكان.

�سخ�س  األف   200 واإجالء  قتيال   25

يف في�سانات اإقليم خنان ال�سيني

وا�سل �سيوف الرحمن منا�سك احلج يف م�سعر منى اأم�س االأربعاء ثاين اأيام عيد االأ�سحى املبارك حيث تبداأ اأول اأيام الت�سريق الثالثة  )11 و12 
و13 من ذي احلجة(.

ويــبــيــت احلــجــاج يف مــنــى خـــالل اأيـــام 
الثالثي  اجلـــمـــرات  ــي  ــرم ل الــتــ�ــســريــق 
القر"  "يوم  الت�سريق  اأيــام   اأول  وي�سمى 
منى  مب�سعر  فيه  ي�ستقرون  احلجيج  الأن 
بعد يومني �ساقني من  اجلهد والتعب يف 

عرفة ومزدلفة ويوم النحر.
اليوم  هذا  يف  الرحمن  �سيوف  ويرمي 
باجلمرة  مبتدئني  الثالثي  اجلــمــرات 
ال�سغرى فالو�سطى ثم جمرة العقبة بعد 

اأن رموا يوم الثالثاء جمرة العقبة.
ال�سعودية  االأنـــبـــاء  ــة  ــال وك ــــدت  واك
ج�سر  يف  احلجيج  حركة  "ان�سيابية 
ـــرات مـــع تــطــبــيــق االإجـــــــراءات  ـــم اجل
االحرتازية والتدابري الوقائية املكثفة  
رمــي  �ــســعــرية  احلــجــاج  اأداء   لــ�ــســمــان 

اجلمرات الثالث بي�سر و�سهولة".
اأيام  احلجاج  بداأ  االأربعاء  اأم�ص  ومنذ 

ذي  و13  و12   11( الثالثة  الت�سريق 
�سباح  من  بداية  يتوجهون  اإذ  احلجة(، 
لرمي  مــنــى  اإىل  مــزدلــفــة  مــن  يـــوم  كــل 
تذكريا  اجلمرات  رمي  وياأتي  اجلمرات، 
ال�سيطان  ــداوة  ــع ب الــرحــمــن  ل�سيوف 
وابنه  اإبراهيم  اهلل  نبي  اعرت�ص  الذي 
اإ�سماعيل عليهما ال�سالم يف هذه االأماكن، 
فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

اخت�سار  احلجاج  من  للمتعجلني  وميكن 
فقط.  يومني  اإىل  اجلــمــرات  رمــي  اأيـــام 
بعد ذلك يذهبون اإىل مكة للطواف حول 
الكعبة، وي�سمى طواف االإفا�سة بطواف 
ال�سفا  بني  ال�سعي  ويتبعه  اأي�سا،  احلج 
واملروة ملن مل ي�سع بني ال�سفا واملروة يف 
الطواف  وبعد  مكة.  اإىل  القدوم  طواف 
الذي  االأكــرب  حتلله  احلاج  يتم  وال�سعي 

يجيز له كل �سيء.

التي  والفو�سى  العنف  ــرية  وت خّفت 
مدى  على  اأفــريــقــيــا،  جــنــوب  �سهدتها 
حتولت  حني  املا�سية،  الع�سرة  ــام  االأي
ل�سجن  رف�سًا  ال�سعبية  االحتجاجات 
بعد  زومـــا،  جــاكــوب  ال�سابق  الرئي�ص 
اإدانته بازدراء الق�ساء، اإىل اأعمال نهب 
االأقل،  على  مقاطعتني  طاولت  و�سرقة 
وراح �سحيتها اأكرث من مائتي قتيل. لكن 
والتي  والنهب،  ال�سرقة  اأعمال  انح�سار 
واأعــمــااًل  اخلا�سة  املمتلكات  طــاولــت 
حدة  مدى  على  ال�سوء  �سّلطت  كثرية، 
وانعدام  والفقر  االجتماعية  الفوارق 
العادل  والتوزيع  االجتماعية  العدالة 
للرثوات يف هذا البلد، يف حقبة ما بعد 

اإنهاء الف�سل العن�سري. 
حكم  نهاية  من  عقود   3 قرابة  وبعد 
اأفريقيا،  جنوب  يف  البي�ساء  االأقلية 

البلد،  هذا  فقراء  لدى  الغ�سب  تفجر 
ــرثوة،  ــل ــيــة نــافــذة ل مــن احــتــكــار اأقــل
طوال  اقت�سادية  ا�سرتاتيجية  وغياب 
هذا  �سكان  غالبية  انــزالق  متنع  عقود 
والذي  الفقر،  خط  دون  ما  اإىل  البلد 
واحدة  اأفريقيا  جنوب  من  اأي�سًا  جعل 
الرغم  على  الــعــامل.  دول  اأخــطــر  مــن 
بنظرية  ال�سلطات  تتم�سك  ذلــك،  من 
املوؤيدين  وعلى  عليها  ملقية  املــوؤامــرة، 
االأخرية،  االأحــداث  يف  اللوم  كل  لزوما 
حقبة  انتهاء  منذ  االأخطر  تعد  التي 
الرئي�ص  واأكــــد  الــعــنــ�ــســري.  الف�سل 
ــا، يـــوم الــ�ــســبــت، اأن  �ــســرييــل رامــافــو�ــس
اال�سطرابات تنح�سر، واأن الهدوء عاد 
اأعمال  �سهدت  التي  املناطق  اأغلب  اإىل 
العنف والنهب، لكن تكلفة الدمار تقدر 

مبليارات من العملة املحلية.

ويف خطاب وجهه لالأمة، قال رامافو�سا 
اإن ال�سرطة اعتقلت ما يزيد عن 2500 
بالتحري�ص  �سلوعهم  يف  ت�ستبه  ممن 
ا�ستغالل  "حاولوا  قال:  و  العنف،  على 
واالقت�سادية  االجتماعية  الظروف 
التي يعي�ص فيها الكثري من اأبناء جنوب 
ال�سكان  ن�سف  يعي�ص  حيث  اأفريقيا"، 
تقريبًا حتت خط الفقر، وحيث و�سلت 
 32 بلغ  قيا�سي  ملعدل  البطالة  ن�سبة 
 2021 مــن  االأول  الــربــع  يف  املــائــة  يف 
كورونا.  جائحة  تبعات  منها  الأ�سباب 
وعلى الرغم من ن�سر ال�سلطات حلوايل 
25 األفًا من القوات امل�سلحة حلماية كل 
التجارية  واملواقع  الرئي�سية  املن�ساآت 
املهمة لعمل االقت�ساد، ا�ستبعد الرئي�ص 
فر�ص  اإىل  اللجوء  اإمكانية  جمـــددًا 

حالة الطوارئ

لكن االأ�سرار جراء االأحداث االأخرية، 
البالد  وتواجه  ذلــك.  على  تقت�سر  ال 
و�سع  وهــو  ــوقــود،  وال الــغــذاء  يف  �سحًا 
حتوله  اإمكانية  مــن  مــراقــبــون  يــحــذر 
اإن�سانية. وارتفع �سعر رغيف  اأزمة  اإىل 
اخلبز مرتني، منذ اأ�سبوع، بح�سب تقرير 
على  ال�سوء  �سّلط  بو�ست"،  لـ"وا�سنطن 
املعاناة التي يعي�سها ال�سكان بعد كل ما 
ح�سل. وراأى كثريون منهم، اأن االأحداث 
اللحظة  ــفــني  وا�ــس مــنــتــظــرة،  ــت  ــان ك
اأن  ال�سحيفة  وراأت  بـ"التاريخية". 
وال�سحايا  النهب  اأعمال  يف  املتورطني 
"الفقراء  اأنف�سهم  هم  �سواء،  حد  على 
من  قلياًل  �سوى  ي�ستفيدوا  مل  الــذيــن 
 27 منذ  البي�ساء  االأقلية  حكم  انتهاء 
الزولو،  اإثنية  من  منهم  وكثري  عــامــًا، 

التي يتحدر منها جاكوب زوما".
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�سجون  يف  اأ�سريا   11 اإن  الفل�سطيني،  االأ�سري  نادي  قال 
على  احتجاجا  الطعام،  عن  ي�سربون  االإ�سرائيلي  االحتالل 
النادي، يف  واأو�سح  االإداري من دون توجيه تهمة.  االعتقال 
بيان ،اأن اأقدم امل�سربني هما حممد الزغري )34 عاما( و�سامل 
زيدت )40 عاما(، وكالهما من مدينة اخلليل جنوبي ال�سفة 
على  التا�سع  لليوم  الطعام  عن  وي�سربان  املحتلة،  الغربية 
التوايل. فيما يوا�سل االأ�سريان حممد منري اعمر )26 عاما( 
وفق  التوايل،  على  ال�سابع  لليوم  االإ�سراب  حامد  وجماهد 
اال�سراب  يوا�سلون  اآخرين  اأ�سرى  خم�سة  اأن  وتابع  النادي. 
ب�سوؤون  خمت�سة  موؤ�س�سات  ووفق  ال�ساد�ص،  لليوم  الطعام  عن 
االأ�سرى، تعتقل اإ�سرائيل يف �سجونها، حتى 30 يونيو املا�سي، 
طفال   225 و  اأ�سرية   41 بينهم  اأ�سريا،  و850  اآالف   4 نحو 

و540 معتقال اإداريا.

متكنت قوات اأمن ال�سواحل الليبية من اإنقاذ ع�سرات املهاجرين 
عن  �سادر  لبيان  وفقا  االأ�سحى.  عيد  اأيام  ثاين  ال�سرعيني  غري 
147 مهاجرا غري �سرعي من  اإنقاذ  ال�سواحل فقد مت  اأمن  قوات 
اإنزل  نقطة  اإىل  نقلهم  ومت  البحر،  عر�ص  من  خمتلفة  جن�سيات 
امل�ساعدات  كافة  وتقدمي  البحري،  طرابل�ص  مبيناء  املهاجرين 
حيالهم  القانونية  االجراءات  واتخاذ  لهم،  والطبية  االن�سانية 

وت�سليمهم جلهاز مكافحة الهجرة غري ال�سرعية.

�ست�سعى  "بالده  اأن  اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ص  اأعلن 
ل�سمان اعرتاف دويل وا�سع النطاق بجمهورية قرب�ص الرتكية".
تهاين  تبادله  خالل  االأربعاء  اأم�ص  له  كلمة  يف  اأردوغان  وقال 
والتنمية"عرب تقنية  "العدالة  اأع�ساء حزبه  االأ�سحى مع  عيد 
الرتكية  قرب�ص  دولة  جلعل  جهدنا  ق�سارى  "�سنبذل  الفيديو: 
حتظى باعرتاف وا�سع النطاق باأ�سرع ما ميكن". واأ�ساف: "اأ�سبح 
املطلب الوحيد للقبار�سة االأتراك على طاولة املفاو�سات الدولية 
هو االعرتاف بو�سعهم كدولة ذات �سيادة". وكانت تركيا اأعلنت 
الواقع يف  فارو�سا  فتح منتجع  الإعادة  م�سروع  �سابق عن  يف وقت 

اجلزء الرتكي جلزيرة قرب�ص ال�سمالية.

امل�ست�سار  باراك  توم  اعتقال  االأمريكية  العدل  وزارة  اأعلنت 
وذلك  ترامب،  دونالد  ال�سابق  االأمريكي  للرئي�ص  ال�سابق 
الواليات  يف  االإمارات  ل�سالح  باأن�سطة  �سلوعه  يف  لال�ستباه 

املتحدة دون اإخطار ال�سلطات.
وقالت الوزارة يف بيان لها اإن باراك -وهو ملياردير و�سديق 
لرتامب- متهم بالعمالة لالإمارات دون اإخطار ر�سمي، ويواجه 
 2016 اأفريل  بني  ما  االإمارات  مع  بالتعامل  مرتبطة  تهم   7
واأفريل 2018، وقد وجه الئحة االتهام مدعون فدراليون يف 

منطقة بروكلني يف نيويورك.

اجلي�ص  من  وجرحى  قتلى  باأن  عراقية،  اأمنية  م�سادر  اأفادت 
االإرهابي  "داع�ص"  تنظيم  من  لعنا�سر  بهجوم  �سقطوا  العراقي 
الدين، �سمال بغداد، فيما  ا�ستهدف مقرًا لهم يف حمافظة �سالح 
خالل  هجماته  زيادة  يحاول  التنظيم  اأن  اأمنيون  م�سوؤولون  اأكد 
فرتة عيد االأ�سحى وما يليها. وكان م�سوؤول اأمني عراقي قد حذر 
لت�سعيد  نتيجة  االأمني،  امل�سهد  يف  ارتباك  من  الفائت،  االأ�سبوع 
وحتديدًا  املحافظات،  من  عدد  يف  ن�ساطهم  التنظيم  عنا�سر 

املحررة منها، ف�ساًل عن العا�سمة بغداد.
فجر  هاجموا،  التنظيم  من  "عنا�سر  فاإن  اأمني،  مل�سدر  ووفقًا 
االأربعالء، مقر الفوج الثاين يف بلدة مطيبيجة �سرقي حمافظة 
�سالح الدين، وا�ستبكوا مع عنا�سره، ما اأ�سفر عن مقتل جنديني، 

واإ�سابة 4 اآخرين".

اإنقاذ ع�سرات املهاجرين من 
الغرق قرب ال�سواحل الليبية 

اأردوغان: �سن�سعى ل�سمان اعرتاف 
وا�سع بـ "قرب�س الرتكية"

الوليات املتحدة.. اعتقال م�ست�سار 
�سابق لرتامب بتهمة العمالة ل�سالح 

دولة عربية

قتلى وجرحى من اجلي�س العراقي 
بهجوم لـ"داع�س" 

عن  ي�سربون  فل�سطينيا  اأ�سريا   11

الطعام يف �سجون الحتالل

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل حجاج بيت اهلل احلرام يرمون اجلمرات يف اأول اأيام الت�سريق

اأزمة غذائية يف الأفق وكلفة عالية لإ�سالح الدمار
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ب�شبب الأمطار الأ�شد منذ األف عام.. 

عنف جنوب اأفريقيا

باري�ض تعلق على حادثة التج�ش�ض..



�سهرة  �سيفا  �سطيف  وفــاق  ينزل 
جمعية  على  �سيفا  اجلمعة  هــذا 
خليفي  زوبـــري  مبلعب  مليلة  عــني 
ليال  التا�سعة  ال�ساعة  من  بداية 
بطولة  من  ال33  اجلولة  لقاء  يف 
املحرتف االأول، يف مباراة مفتوحة 
على كل االحتماالت يف ظل حاجة 
ــاراة،  ــب امل هــذه  لنقاط  الفريقني 
حتقيق  عن  اجلمعية  تبحث  حيث 
منطقة  من  اخلروج  اأجل  من  الفوز 
الثقيلة  الهزمية  وتــدارك  اخلطر 
الفارطة  اجلولة  يف  تلقاها  التي 
العا�سمة  اإحتــاد  اأمــام  ميدانه  على 
بثالثية دون مقابل، يف حني تبحث 
ت�سكيلة الوفاق عن حتقيق الفوز يف 
على  احلفاظ  اأجل  من  املباراة  هذه 
املبا�سر  املطارد  اأن  خا�سة  ال�سدارة 
ملعبه  على  ي�ستقبل  بلوزداد  �سباب 
للوفاق  تعرث  واأي  اجلولة،  هذه  يف 

معناه فقدان ال�سدارة مرة اأخرى.
مباراة  الوفاق  ت�سكيلة  وتخو�ص 
خدمات  من  منقو�سة  اجلمعة  هذا 
و�سط  غرار  على  الالعبني  من  عدد 
ب�سبب  قندو�سي  الهجومي  امليدان 

االإنذار  على  ح�سوله  بعد  العقوبة 
ــاورة، كما  ــس ــ� ال ــاراة  ــب ــع يف م ــراب ال
دغموم  قـــــراوي،  الــثــالثــي  يغيب 
من  مــعــانــاتــهــم  ب�سبب  وجــحــنــيــط 
الوفاق  اإدارة  وقــامــت  ــابــة،  االإ�ــس
قبل  العالقة  املنح  بع�ص  بت�سوية 
العبو  حت�سل  حيث  االأ�سحى  عيد 
داخل  الفوز  منحتي  على  الفريق 
الــربج  اأهــلــي  ح�ساب  على  ــار  ــدي ال
و�سباب ق�سنطينة، كما وعدت اإدارة 
الوفاق بتخ�سي�ص منحة مغرية يف 
عني  من  الفوز  بنقاط  العودة  حال 
املباراة مهمة جدا  اأن  مليلة خا�سة 

يف ح�سابات الوفاق.
دعا�ص  خ�سايرية،  الثالثي  قــدم 
جلنة  اإىل  �ـــســـكـــاوي  ــالــة  ومــيــ�ــس
املــنــازعــات الــتــابــعــة لــالحتــاديــة 
اأجل  مــن  الــقــدم  لكرة  اجلــزائــريــة 
املالية  م�ستحقاتهم  على  احل�سول 
ت�سريحهم،  اأوراق  وكــذا  العالقة 
اإدارة  ــازعــات  ــن امل جلــنــة  ورا�ــســلــت 
بال�سكوى  اإبالغها  اأجل  من  الوفاق 
منح  مع  الثالثي،  طرف  من  املقدمة 
مهلة ملدة اأ�سبوعني من اأجل الرد على 
ال�سكوى قبل الف�سل فيها من طرف 
اللجنة، وينتهي عقد خ�سايرية مع 

فيما   ، اأوت  يوم   الوفاق 
ينتهي عقد مي�سالة يوم  اأكتوبر 
اإىل  م�ستمر  دعا�ص  وعقد   ،

. اأوت   
اإ�سماعيل  الــوفــاق  مهاجم  وغــادر 
االأيام  الوفاق خالل  �سعيدي تعداد 
العقد  نهاية  بعد  ــذا  وه الفارطة 
حيث  بالوفاق،  يربطه  كــان  الــذي 
م�سقط  اإىل  العودة  �سعيدي  ف�سل 
بفريق  االلتحاق  اإنتظار  يف  راأ�سه 
يف  اأعــلــن  الـــذي  ال�سعودي  اخلــلــود 
وقت �سابق عن �سم املهاجم �سعيدي، 
يف  الــريــا�ــســيــة  املحكمة  واأعــلــنــت 
يف  الف�سل  اأن  العا�سمة  اجلــزائــر 
وفاق  طرف  من  املقدم  الطعن  ملف 
اأمام �سريع  �سطيف يف ق�سية لقائه 
جويلية  ــوم   ي مــربمــج  غليزان 
درا�سة  يتم  اأن  بعد  وهــذا  ــاري  اجل
الطعن املقدم من طرف اإدارة الوفاق 
التي تطالب باحل�سول على النقاط 
العقوبات  واإلغاء  للمباراة  الثالث 
التي �سدرت يف وقت �سابق من طرف 
للرابطة  التابعة  االإن�سباط  جلنة 

املحرتفة.

ب�سكرة  اإحتـــاد  ت�سكيلة  تبحث 
بقيادة املدرب عزالدين اأيت جودي 
من  اإيجابية  بنتيجة  العودة  عن 
ملواجهة  الــعــا�ــســمــة  اإىل  تنقلها 
ملعب  اأر�سية  على  املحلي  االإحتــاد 
�سهرة  بــبــولــوغــني  ــادي  ــم ح عــمــر 
ت�سكيلة  وتتنقل  اجلــمــعــة،  هـــذا 

مبعنويات  العا�سمة  اإىل  ــاد  االإحت
مــرتــفــعــة بــعــد الــفــوز املــحــقــق يف 
ح�ساب  عــلــى  ــة  ــارط ــف ال اجلــولــة 
العالية،  مبلعب  ــران  وه مولودية 
ويطمح الطاقم الفني لالإحتاد اإىل 
العودة على االأقل بنقطة التعادل 
يف هذه اخلرجة من اأجل االقرتاب 
اأكرث من حتقيق البقاء يف الرابطة 
دون  االأوىل 
ـــار  ـــظ ـــت االن
ىل  اإ

ــــــوالت االأخـــــــرية من  غـــايـــة اجل
ب�سكرة  اإحتــاد  اأن  علما  البطولة، 
ميلك يف ر�سيده  نقطة ويتواجد 

يف املرتبة ال يف الرتتيب.
ت�سكيلة  ت�ستفيد  اأن  املنتظر  ومن 
االإحتاد يف مقابلة هذا اجلمعة من 
وبوكاروم  بوفليغة  الثنائي  عودة 
كورونا،  فريو�ص  من  تعافيهما  بعد 
كما �ستعرف الت�سكيلة عودة و�سط 
من  تعافيه  بعد  عثماين  املــيــدان 
االإ�سابة التي كان يعاين منها والتي 
املــبــاريــات  ــن  ع يغيب  جعلته 

ال�سابقة لالإحتاد ناهيك عن عودة 
بعد  غ�سريي  وكــذا  علوي  احلار�ص 
ا�ستنفاذ العقوبة التي كانت م�سلطة 
عليهما من طرف جلنة االإن�سباط، 
اأن يوفر  وهو االأمر الذي من �ساأنه 
الفني  للطاقم  الكثري من اخليارات 
ال�سابقة  املباريات  يف  عاين  الــذي 
املقابل  ويف  الكثرية،  الغيابات  من 
يغيب عن ت�سكيلة االإحتاد الالعب 
حراري ب�سبب تواجده حتت طائل 
العقوبة بعد تلقيه الأربع اإنذارات.

اأهلي  ي�ستقبل 
�سهرة  الـــــربج 
ال�سيف  الــغــد 
تلم�سان  وداد 
ملعب  اأر�ــســيــة  على 
 اأوت بالربج بداية من 
ليال  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة 
بطولة  مــن  ال  اجلــولــة  لقاء  يف 
�سكلية  تعترب  مباراة  يف  االأول  املحرتف 

لالأهلي بالنظر لتاأكد �سقوط الفريق اإىل الق�سم 
الثاين قبل هذه اجلولة، غري اأن ت�سكيلة املدرب 
والرد  النزاهة  على  باحلفاظ  مطالبة  عابد 
على كل االإ�ساعات خا�سة اأن املناف�ص يعترب من 
بني االأندية التي تت�سارع على حتقيق البقاء يف 

الرابطة االأوىل.
ودخلت اإدارة االأهلي يف مفاو�سات مع عدد من 
اأحدهم باالإ�سراف على  اإقناع  اأجل  املدربني من 
املو�سم  بطولة  خالل  للفريق  الفنية  العار�سة 

عدة  االأهلي  مفكرة  يف  يتواجد  حيث  القادم، 
الفريق  تدريب  على  اأ�سرفت  اأن  �سبق  اأ�سماء 
ال�سنوات الفارطة، وهذا يف الوقت الذي  خالل 
للمدرب  الفر�سة  مبنح  االأنــ�ــســار  فيه  يطالب 
عزيز  مقرة  لنجم  واحلـــايل  للنادي  ال�سابق 
عبا�ص خا�سة اأن املعني مل يعار�ص فكرة العودة 

اإىل االأهلي.
الناحية  مــن  مكانها  تـــراوح  االأمـــور  ومــازالــت 
االإدارية يف بيت االأهلي حيث بدا رئي�ص النادي 

موا�سلة  على  م�سرا  رمــا�ــص  احلــوا�ــص  الــهــاوي 
مهامه مع الفريق خا�سة اأنه ال يتحمل م�سوؤولية 
با�سر  الذي  الوقت  يف  وهذا  احلالية،  الو�سعية 
حفاف�سة  عي�سى  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  فيه 
للمو�سم  التح�سري  ــل  اأج مــن  مبكرا  حتركاته 
القادم، وهو ما يعني رغبة حفاف�سة يف موا�سلة 
االن�سحاب  على  مرة  كل  يف  تاأكيده  رغم  مهامه 
الدعم  على  احل�سول  عــدم  ب�سبب  النادي  من 

املايل من طرف ال�سلطات املحلية.

ال�ساعد  عــنــابــة  حــمــراء  اإدارة  ـــررت  ق
للهواة  الثاين  الق�سم  حظرية  اإىل  اجلديد 
ــط  راب ح�سني  املــــدرب  يف  الــثــقــة  جتــديــد 
الفنية  العار�سة  راأ�ص  على  مهامه  ملوا�سلة 
بعد  وهــذا  الــقــادم  املو�سم  خــالل  للفريق 
الفريق  قــيــادة  يف  ــط  راب التقني  جنــح  اأن 
الفارط،  املو�سم  نهاية  يف  ال�سعود  لتحقيق 
مو�سع  اجتماع  عقد  يتم  اأن  املنتظر  ومــن 
اإدارة احلمراء والطاقم الفني للفريق  بني 
اأجل ال�سروع  خالل االأيام املقبلة وهذا من 
و�سبط  اجلديد  للمو�سم  التح�سريات  يف 
والتعاقدات  بالت�سريحات  املتعلقة  االأمــور 

التي �سيتم القيام بها هذه ال�سائفة.
اإىل  رابــط  ــدرب  امل اأ�ــســار  ال�سدد  هــذا  ويف 
الت�سبيب  �سيا�سة  على  املحافظة  يف  رغبته 
مع  التعاقد  خالل  من  القادم  املو�سم  خالل 
مع  الفريق  �سفوف  لتدعيم  �سبان  العبني 

ـــة الأبــنــاء  ـــوي مــنــح االأول
كــمــا جرت  الــنــادي 

ــيــه الـــعـــادة  عــل
ال�سنوات  خالل 

كما  الـــفـــارطـــة، 
رابط  املدرب  اأ�سار 

املهمة  �سعوبة  اإىل 
الفريق  تنتظر  التي 

اجلديد  املــو�ــســم  خــالل 
الثاين  الــهــواة  بطولة  يف 

الكثري  ــد  ــواج ــت ل بــالــنــظــر 
والتي  املــعــروفــة  ــفــرق  ال مــن 

لــهــا خـــربة كــبــرية، وهـــو االأمـــر 
الهدف  اأن  على  يوؤكد  جعله  الذي 

البقاء  حتقيق  يف  يتمثل  الرئي�سي 
وتفادي العودة ال�سريعة اإىل حظرية 

ما بني الرابطات.

العاي�ص. �ص 

عبد الهادي. ب

جمعية عني مليلة / وفاق �سطيف 

�إحتاد �لعا�سمة / �إحتاد ب�سكرة 

�أهلي �لربج / ود�د تلم�سان 

ب. عبدري. ع

تـــــــويف املـــــــدرب 
للمنتخب  االأ�سبق 
لكرة  ــري  ــزائ اجل
الدين  نور  القدم، 
ع�سية  �ــســعــدي، 
عن  االأول  اأمــ�ــص 
عمر يناهز الـ 71 
�سنة، بعد اإ�سابته 
ــ  كورونا  بفريو�ص 

ح�سب اأقاربه ـ
الفنية  العار�سة  تــوىل   �سعدي  ان  يذكر 
لعدة اأندية جزائرية على غرار نادي احتاد 
االأهلي  نــادي  اخلــارج  يف  درب  كما  اجلزائر 
له  تكون  اأن  قبل   )2009-2008( الليبي 
جتربة ق�سرية مع النادي الريا�سي البنزرتي 

-2012( تــونــ�ــص  يف 
اآخــر  وكــانــت   ،)2013
ــي نـــور  ــن ــق ــت ــل حمـــطـــة ل
م�سواره  يف  �سعدي  الدين 
التدريبي عام 2016 مع 

جمعية وهران 
�سعدي  نورالدين  وتــوج 
بكاأ�ص اجلزائر )1992( 
وكاأ�ص ال�سوبر اجلزائري 
)1992( وكاأ�ص اجلزائر )2001( وبطولة 

اجلزائر )2002(.
الفني  الطاقم  �سمن  �سعدي  املــدرب  كان  و 
اإفريقيا- اأمم  بكاأ�ص  املتوج  الوطني،  للفريق 
عبد  املــرحــوم  بقيادة  بــاجلــزائــر   1990

احلميد كرمايل.

كرة  يف  الريا�سية  الــدورة  فعاليات  اختتمت 
التي  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  بخن�سلة  القدم 
نظمتها جمعية التكتل اجلمعوي والتي عرفت 
م�ساركة 16 فريقا من خمتلف اأحياء عا�سمة 
تنظيم  بلديات،  عــدة  ومــن  خن�سلة،  الوالية 
هذه الدورة كانت منا�سبة تخليدا الأرواح بع�ص 
منا�سري فريق "ليا�سمكا" رحمهم اهلل ويتعلق 
بن  زروال عمار،  رم�سان،  بعزيز  االأمر بكل من 
�سيد  وح�سان  ر�سا  مو�سى  بن  ح�سان،  خليفة 
ومنا�سرة  م�ساندة  يف  حياتهم  اأفــنــوا  الذين 
فريقهم املحبوب احتاد خن�سلة  اإىل غاية اآخر 
يقدم  �سيء  اأقل  التكرمي  هذا  ويعترب  اأيامهم، 

لهوؤالء بربجمة دورة ريا�سية يف كل القدم.
جماهريي  حــ�ــســور  ـــــدورة  ال هـــذه  وعــرفــت 
عليها  وامل�سرفني  املنظمني  اأن  �سيما  ال  كبري 
خل�سر  حممد  البح  اجلـــواري  امللعب  اخــتــاروا 
و�سط  يف  الواقع  ــدورة  ال جمريات  الحت�سان 
بعرو�ص  ا�ستمتعوا  احل�سور  كذلك  املدينة، 

كروية جميلة واإثارة كبرية بني الفرق الـ 16 
امل�ساركة؛ وعرفت الدورة جناحا كبريا ال �سيما 
تعود  الكاملة  والعالمة  التنظيمي  اجلانب  من 
يف  اجلمعوي  التكتل  مع  وقفوا  الذين  للجميع 
امل�سرفة  والريا�سة  ال�سباب  مديرية  �سورة 

اللوازم  بع�ص  بتوفري  و�ساهمت  الــدورة  على 
اللوازم  وبع�ص  والكوؤو�ص  كالكرات  الريا�سية 
االأخرى، وكذلك االأمر بالن�سبة ملركز التكوين 
اأوني�سي عبد احلفيظ الذي  كان �سباقا  املهني 
امل�ساهمني  بع�ص  �ــســاأن  �ساأنه  ــادرة،  ــب امل لهذه 

�سخرت  التي  القدم  لكرة  الوالئية  والرابطة 
احلكام لتن�سيط هذه الدورة.

ويف االأخري وكما �سلف ذكره اجلميع اأجمع على 
جناح هذه الدورة بف�سل ت�سافر اجلميع ونذكر 
اأن اللقاء النهائي ن�سطه فريق حي الن�سر وحي 
ـــدورة حــي الن�سر  2 واخــتــار كــاأ�ــص ال بــوزيــان 
الرتجيح  ركــالت  اإىل  الفريقان  احتكم  بعدما 
بالتعادل  وقع  على  القانوين  الوقت  نهاية  بعد 
على  امل�سرفني  وقـــام  ملثله،  ــدف  ه االإيــجــابــي 
تنظيم هذه الدورة بتوزيع الكوؤو�ص وامليداليات 
امل�ساركة وتكرمي  و�سهادات �سرفية على الفرق 
اأح�سن  الهدايا على غرار  ببع�ص  الالعبني  بعد 
العب واأح�سن هداف واأح�سن العب يف ال�سلوك 
تكرمي  بعد  م�سكا  كــان  وختامها  الريا�سية، 
ريا�سية  اأجــواء  و�سط  يف  املرحومني  عائالت 
يعود  والتقدير  الف�سل  وكــل  خــالــدة  �ستبقى 
دائما  ي�سعى  الــذي  اجلمعوي  التكتل  جلمعية 

اإىل االأعمال اخلريية.

عبد الهادي. ب

مولودية باتنة 
هالل �سلغوم �لعيد 

حمر�ء عنابة 

ريا�صة

ال�سعود  حتقيق  يف  العيد  �سلغوم  هــالل  جنــح 
يف  ــوزه  ف بعد  االأوىل  املحرتفة  الرابطة  اإىل 
�سلي  واد  م�ستقبل  ــام  اأم الثانية  ال�سد  مقابلة 
بنتيجة هدف دون مقابل، وحتدث مدرب الهالل 
اإدري�ص بن م�سعود عن االإجناز التاريخي اخلا�ص 
املحرتف  الق�سم  حظرية  اإىل  ال�سعود  بتحقيق 
االأول بعد �سنوات طويلة يف حظرية ق�سم الهواة، 
اجلميع  وقال املدرب بن م�سعود حول ال�سعود :
فني،  طاقم  العبني،  من  االإجنــاز  هذا  يف  �ساهم 
اإدارة واأن�سار، الكل �ساهم يف حتقيق هذا االجناز 
املو�سم  هذا  ا�ستثنائي  و�سع  وع�سنا  التاريخي، 
جممد،  الر�سيد  كان  حيث  ظروف،  عدة  ب�سبب 
والتعداد مع  الفني  الطاقم  ال�سامل يف  والتغيري 
بداية املو�سم حيث بقي العب واحد من تعداد 

. املو�سم الفارط
ورغم ما واجهه الفريق يف بداية املو�سم اإال اأن 
بن م�سعود يرى اأن ال�سعود كان م�ستحقا يف ظل 
وجود اإمكانيات ب�سرية ومادية كبرية مت و�سعها 
العيد  �سلغوم  مدينة  : الفريق  ت�سرف  حتت 
معروفة ريا�سيا والفريق ميلك اإمكانيات مادية 
الفريق،  خلف  و�سلطات  اإدارة  وهناك  وب�سرية 
على  يتعودوا  ومل  �سبان  اأغلبهم  يف  والالعبني 
الأننا  تاريخي  االإجناز  اأن  كما  االأمور،  هذه  مثل 
بعد  االأول  الق�سم  اإىل  �سنة   ن�سعد  مل 

 . تغيري نظام املناف�سة

من جانب اأخر ذكر املدرب بن م�سعود يف ت�سريحه 
اأن الهالل يعترب اإ�ستثناء يف البطولة اجلزائرية 
وقال  الالعبني  م�ستحقات  بت�سوية  يتعلق  فيما 
الفريق  هو  الهالل  : ال�سدد  هذا  يف  م�سعود  بن 
والق�سم  االأوىل  الــرابــطــة  يف  ي�ستثنى  الـــذي 
العبي  الأن  املالية  امل�ستحقات  ق�سية  يف  الثاين 
على  وحت�سلوا  منحة  بــاأي  يدينون  ال  الفريق 
ال�ساد�ص، والف�سل يف  ال�سهر  اإىل غاية  اأجورهم 
وبورواق  بركات  ح�سام  امل�سريين  اإىل  يعود  ذلك 
جيدة  ظــروف  يف  الفريق  و�سعوا  حيث  ه�سام 
الظروف  تكون  وعندما  اخلا�سة،  اأموالهم  ومن 
عن  نتحدث  ومل  النتائج،  حتقيق  ميكن  جيدة 
ال�سعود الأن االأجواء  اأجل  تخ�سي�ص منحة من 

 . كانت مالئمة
التي  اجلــزاء  �سربة  عن  م�سعود  بن  دافــع  كما 
والتي  �سلي  واد  مقابلة  يف  الهالل  عليها  حت�سل 
من  �سحتها  بخ�سو�ص  اجلدل  من  الكثري  اأثــارت 
النقطة  هذه  حول  الهالل  مدرب  وقال  عدمها، 
كانت  عليها  حت�سلنا  التي  اجلـــزاء  �سربة  :
وا�سحة و�سور التلفزيون توؤكد ذلك، واأي فريق 
ال�سعود  يحقق  ال  االأربعاء  اأمل  اأو  الهالل  �سواء 
اأن يتقبل االأمر، وفريق واد �سلي ممتاز  ال ميكن 
جمع   اأنه  بدليل  البطولة  يف  نف�سه  وفر�ص 
ت�ستحق  �سراحة  بكل  الثالث  والفرق  نقطة، 

. التواجد يف املحرتف االأول

املدرب نورالدين �شعدي
 يف ذمة اهلل 

ت�شليم املهام بني زعطوط وزيداين 
�شبيحة اليوم مبلعب �شاوي 

حققنا �شعود ا�شتثنائي،  بن م�شعود: 
ولبد من اإعادة هيكلة الهالل

اإ�شابة مدرب �شباب ق�شنطينة 
جتديد الثقة يف املدرب رابط، واجتماع بفريو�ص كورونا

للف�شل يف الت�شريحات والإ�شتقدامات

اجلمعية من اأجل التدارك.. والن�شر الأ�شود 
يبحث عن النت�شار للحفاظ على ال�شدارة 

اخل�شراء من اأجل التاأكيد وتر�شيم 
البقاء يف الرابطة الأوىل 

الأهلي مطالب بالرد على الإ�شاعات، وعدة اأ�شماء مقرتحة 
لتدريب الفريق 

تكرمي عائالت اأن�شار متوفني يف دورة ريا�شية بخن�شلة
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عــلــمــت االأورا�ــــــــص نــيــوز من 
عملية  اأن  مــطــلــع  مــ�ــســدر 

ت�سليم املهام بني الرئي�ص 
زيداين  م�سعود  ال�سابق 
ـــ�ـــص احلــــايل  ـــرئـــي وال
ــوط  ــط عـــزالـــديـــن زع
اليوم  �سبيحة  �ستكون 

اللطيف  عــبــد  مبــلــعــب 
�سي�سلم  اأيـــــن  �ــــســــاوي، 

للرئي�ص  ـــهـــام  امل زيــــــداين 
اجلــديــد زعــطــوط وبــهــذا ي�سري 

قانونية  ب�سفة  الفريق  االأخـــري  هــذا 
ر�سمية.

�سقوط ورقة  تاأكد  اأن  اآخر، وبعد  �سياق  ويف 
توا�سل  معه  املفاو�سات  وف�سل  زمـــوري  ملــني 
زعطوط  رئي�سها  ح�سب  اجلــديــدة  االدارة 

�سي�سرف  مــــن  يف  ــري  ــك ــف ــت ال
الفنية  ــة  ــس ــار� ــع ال عــلــى 
الكتيبة  ويقود  للفريق 
يف  البي�ساء  االأورا�سية 
وح�سب  املقبل،  املو�سم 
ـــنـــادي فـــاإن  رئــيــ�ــص ال
عن  البحث  يف  رحلته 
التفكري  وبداية  مــدرب 
يف ا�ستقدام العبني وكذا 
املقبل  للمو�سم  التح�سري 

�ستنطلق مطلع االأ�سبوع املقبل.
وبعد  ــق،  ــري ــف ال ــار  ــس ــ� اأن جهتهم  مــن 
�سقوط خمٍز للق�سم الثالث اكدوا على �سرورة 
ت�سكيل فريق تناف�سي ي�سرف األوان املولودية 
الباتنية ويعمل على العودة ال�سريعة للمكانة 

االأ�سلية.

تعر�ص مدرب فريق �سباب ق�سنطينة ميلود 
كوفيد  كــورونــا  بفريو�ص  ال�سابة  حمدي 
قبل  مــن  تــداولــه  مت  مــا  ح�سب  هــذا   ،19
وبعد  الــنــادي،  حميط  من  مقربة  اأطـــراف 
املدرب  غاب  كورونا  بفريو�ص  اإ�سابته  ثبوت 
عيد  قبل  االخرية  التدريبية  احل�س�ص  عن 
للربوتوكول  يخ�سع  وكما  املبارك  االأ�سحى 

املكلفة  العلمية  اللجنة  من  املقرر  العالجي 
مبتابعة وباء كوفيد-19.

عدة  �سهدت  قد  االأخــرية  االأيــام  اأن  يذكر 
ــة  ــدي ــات بــفــريو�ــص كـــورونـــا يف االأن ــاب ــس اإ�
ب�سكرة  ـــاد  احت ــهــا  راأ�ــس عــلــى  ــة  ــري ــزائ اجل
و�سباب بلوزداد واحتاد العا�سمة ومولودية 

اأمري.جاجلزائر.

اأمري.جاأمري.ج

ع�سام. ب

والتي  النادي  العالقة على عاتق  الديون  من  دميغة  ق�سنطينة عبد احلق  مولودية  رئي�ص  ا�ستكى 

ت�سببت يف حرمان الفريق من احل�سول على االإعانات العمومية خالل املو�سم الفارطة، وك�سف دميغة عن 

ح�سول رئي�ص �سابق للفريق عن قيمة مالية تقارب  مليار �سنتيم بناء على حكم �سادر ل�ساحله، كما ا�ستفاد 

450 مليون �سنتيم، وهو االأمر الذي جعل القيمة املالية للديون التي مت ت�سويتها  م�سري �سابق اأي�سا على مبلغ يناهز 

خالل املو�سم الفارط يناهز 2.5 مليار �سنتيم، يف حني اأن الفريق ا�ستفاد اإجماال من مبلغ يناهز  مليار �سنتيم ممنوح 

من طرف الوايل ومديرية ال�سباب والريا�سة.

وقررت اإدارة "املوكّ" فتح حتقيق يف ق�سية الديون املرتاكمة على عاتق النادي خا�سة اأن القيمة املالية 

للديون تبقى مرتفعة للغاية وهذا قيا�سا بامليزانية املمنوحة للنادي الذي يتواجد يف الق�سم الثاين، 

ومن جانب اأخر ينوى رئي�ص الفريق عبد احلق دميغة تنظيم اجلمعية العامة للنادي الهاوي 

خالل االأيام املقبلة بعد �سبط التقارير املالية اخلا�سة باملو�سم الفارط، ويراهن دميغة 

املتكرر  الغياب  العامة ال�سيما يف ظل  اإحداث تغيريات على تركيبة اجلمعية  على 

يف  رغبته  دميغة  اأبــدى  كما  ال�سابقة،  اجلمعيات  عن  االأع�ساء  من  للعديد 

موا�سلة االإ�سراف على ت�سيري الفريق ملو�سم اأخر.

الدائنون يح�شلون على 2.5 مليار 

�شنتيم من اإعانات ال�شلطات املحلية 
مولودية ق�سنطينة

بدري. ع

افنوا حياتهم يف م�ساندة ومنا�سرة فريقهم املحبوب ليا�سمكا"

فريو�ص كورونا يوا�سل ح�سد االأرواح..



�سهرة  �سيفا  �سطيف  وفــاق  ينزل 
جمعية  على  �سيفا  اجلمعة  هــذا 
خليفي  زوبـــري  مبلعب  مليلة  عــني 
ليال  التا�سعة  ال�ساعة  من  بداية 
بطولة  من  ال  اجلولة  لقاء  يف 
املحرتف االأول، يف مباراة مفتوحة 
على كل االحتماالت يف ظل حاجة 
ــاراة،  ــب امل هــذه  لنقاط  الفريقني 
حتقيق  عن  اجلمعية  تبحث  حيث 
منطقة  من  اخلروج  اأجل  من  الفوز 
الثقيلة  الهزمية  وتــدارك  اخلطر 
الفارطة  اجلولة  يف  تلقاها  التي 
العا�سمة  اإحتــاد  اأمــام  ميدانه  على 
بثالثية دون مقابل، يف حني تبحث 
ت�سكيلة الوفاق عن حتقيق الفوز يف 
على  احلفاظ  اأجل  من  املباراة  هذه 
املبا�سر  املطارد  اأن  خا�سة  ال�سدارة 
ملعبه  على  ي�ستقبل  بلوزداد  �سباب 
للوفاق  تعرث  واأي  اجلولة،  هذه  يف 

معناه فقدان ال�سدارة مرة اأخرى.
مباراة  الوفاق  ت�سكيلة  وتخو�ص 
خدمات  من  منقو�سة  اجلمعة  هذا 
و�سط  غرار  على  الالعبني  من  عدد 
ب�سبب  قندو�سي  الهجومي  امليدان 

االإنذار  على  ح�سوله  بعد  العقوبة 
ــاورة، كما  ــس ــ� ال ــاراة  ــب ــع يف م ــراب ال
دغموم  قـــــراوي،  الــثــالثــي  يغيب 
من  مــعــانــاتــهــم  ب�سبب  وجــحــنــيــط 
الوفاق  اإدارة  وقــامــت  ــابــة،  االإ�ــس
قبل  العالقة  املنح  بع�ص  بت�سوية 
العبو  حت�سل  حيث  االأ�سحى  عيد 
داخل  الفوز  منحتي  على  الفريق 
الــربج  اأهــلــي  ح�ساب  على  ــار  ــدي ال
و�سباب ق�سنطينة، كما وعدت اإدارة 
الوفاق بتخ�سي�ص منحة مغرية يف 
عني  من  الفوز  بنقاط  العودة  حال 
املباراة مهمة جدا  اأن  مليلة خا�سة 

يف ح�سابات الوفاق.
دعا�ص  خ�سايرية،  الثالثي  قــدم 
جلنة  اإىل  �ـــســـكـــاوي  ــالــة  ومــيــ�ــس
املــنــازعــات الــتــابــعــة لــالحتــاديــة 
اأجل  مــن  الــقــدم  لكرة  اجلــزائــريــة 
املالية  م�ستحقاتهم  على  احل�سول 
ت�سريحهم،  اأوراق  وكــذا  العالقة 
اإدارة  ــازعــات  ــن امل جلــنــة  ورا�ــســلــت 
بال�سكوى  اإبالغها  اأجل  من  الوفاق 
منح  مع  الثالثي،  طرف  من  املقدمة 
مهلة ملدة اأ�سبوعني من اأجل الرد على 
ال�سكوى قبل الف�سل فيها من طرف 
اللجنة، وينتهي عقد خ�سايرية مع 

فيما   ،2022 اأوت   20 يوم  الوفاق 
ينتهي عقد مي�سالة يوم 16 اأكتوبر 
اإىل  م�ستمر  دعا�ص  وعقد   ،2022

.2020 اأوت   16
اإ�سماعيل  الــوفــاق  مهاجم  وغــادر 
االأيام  الوفاق خالل  �سعيدي تعداد 
العقد  نهاية  بعد  ــذا  وه الفارطة 
حيث  بالوفاق،  يربطه  كــان  الــذي 
م�سقط  اإىل  العودة  �سعيدي  ف�سل 
بفريق  االلتحاق  اإنتظار  يف  راأ�سه 
يف  اأعــلــن  الـــذي  ال�سعودي  اخلــلــود 
وقت �سابق عن �سم املهاجم �سعيدي، 
يف  الــريــا�ــســيــة  املحكمة  واأعــلــنــت 
يف  الف�سل  اأن  العا�سمة  اجلــزائــر 
وفاق  طرف  من  املقدم  الطعن  ملف 
اأمام �سريع  �سطيف يف ق�سية لقائه 
جويلية   26 ــوم  ي مــربمــج  غليزان 
درا�سة  يتم  اأن  بعد  وهــذا  ــاري  اجل
الطعن املقدم من طرف اإدارة الوفاق 
التي تطالب باحل�سول على النقاط 
العقوبات  واإلغاء  للمباراة  الثالث 
التي �سدرت يف وقت �سابق من طرف 
للرابطة  التابعة  االإن�سباط  جلنة 

املحرتفة.

ب�سكرة  اإحتـــاد  ت�سكيلة  تبحث 
بقيادة املدرب عزالدين اأيت جودي 
من  اإيجابية  بنتيجة  العودة  عن 
ملواجهة  الــعــا�ــســمــة  اإىل  تنقلها 
ملعب  اأر�سية  على  املحلي  االإحتــاد 
�سهرة  بــبــولــوغــني  ــادي  ــم ح عــمــر 
ت�سكيلة  وتتنقل  اجلــمــعــة،  هـــذا 

مبعنويات  العا�سمة  اإىل  ــاد  االإحت
مــرتــفــعــة بــعــد الــفــوز املــحــقــق يف 
ح�ساب  عــلــى  ــة  ــارط ــف ال اجلــولــة 
العالية،  مبلعب  ــران  وه مولودية 
ويطمح الطاقم الفني لالإحتاد اإىل 
العودة على االأقل بنقطة التعادل 
يف هذه اخلرجة من اأجل االقرتاب 
اأكرث من حتقيق البقاء يف الرابطة 
دون  االأوىل 
ـــار  ـــظ ـــت االن
ىل  اإ

ــــــوالت االأخـــــــرية من  غـــايـــة اجل
ب�سكرة  اإحتــاد  اأن  علما  البطولة، 
ميلك يف ر�سيده 40 نقطة ويتواجد 

يف املرتبة ال11 يف الرتتيب.
ت�سكيلة  ت�ستفيد  اأن  املنتظر  ومن 
االإحتاد يف مقابلة هذا اجلمعة من 
وبوكاروم  بوفليغة  الثنائي  عودة 
كورونا،  فريو�ص  من  تعافيهما  بعد 
كما �ستعرف الت�سكيلة عودة و�سط 
من  تعافيه  بعد  عثماين  املــيــدان 
االإ�سابة التي كان يعاين منها والتي 
املــبــاريــات  ــن  ع يغيب  جعلته 

ال�سابقة لالإحتاد ناهيك عن عودة 
بعد  غ�سريي  وكــذا  علوي  احلار�ص 
ا�ستنفاذ العقوبة التي كانت م�سلطة 
عليهما من طرف جلنة االإن�سباط، 
اأن يوفر  وهو االأمر الذي من �ساأنه 
الفني  للطاقم  الكثري من اخليارات 
ال�سابقة  املباريات  يف  عاين  الــذي 
املقابل  ويف  الكثرية،  الغيابات  من 
يغيب عن ت�سكيلة االإحتاد الالعب 
حراري ب�سبب تواجده حتت طائل 
العقوبة بعد تلقيه الأربع اإنذارات.

اأهلي  ي�ستقبل 
�سهرة  الـــــربج 
ال�سيف  الــغــد 
تلم�سان  وداد 
ملعب  اأر�ــســيــة  على 
20 اأوت بالربج بداية من 
ليال  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة 
بطولة  مــن  ال33  اجلــولــة  لقاء  يف 
�سكلية  تعترب  مباراة  يف  االأول  املحرتف 

لالأهلي بالنظر لتاأكد �سقوط الفريق اإىل الق�سم 
الثاين قبل هذه اجلولة، غري اأن ت�سكيلة املدرب 
والرد  النزاهة  على  باحلفاظ  مطالبة  عابد 
على كل االإ�ساعات خا�سة اأن املناف�ص يعترب من 
بني االأندية التي تت�سارع على حتقيق البقاء يف 

الرابطة االأوىل.
ودخلت اإدارة االأهلي يف مفاو�سات مع عدد من 
اأحدهم باالإ�سراف على  اإقناع  اأجل  املدربني من 
املو�سم  بطولة  خالل  للفريق  الفنية  العار�سة 

عدة  االأهلي  مفكرة  يف  يتواجد  حيث  القادم، 
الفريق  تدريب  على  اأ�سرفت  اأن  �سبق  اأ�سماء 
ال�سنوات الفارطة، وهذا يف الوقت الذي  خالل 
للمدرب  الفر�سة  مبنح  االأنــ�ــســار  فيه  يطالب 
عزيز  مقرة  لنجم  واحلـــايل  للنادي  ال�سابق 
عبا�ص خا�سة اأن املعني مل يعار�ص فكرة العودة 

اإىل االأهلي.
الناحية  مــن  مكانها  تـــراوح  االأمـــور  ومــازالــت 
االإدارية يف بيت االأهلي حيث بدا رئي�ص النادي 

موا�سلة  على  م�سرا  رمــا�ــص  احلــوا�ــص  الــهــاوي 
مهامه مع الفريق خا�سة اأنه ال يتحمل م�سوؤولية 
با�سر  الذي  الوقت  يف  وهذا  احلالية،  الو�سعية 
حفاف�سة  عي�سى  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  فيه 
للمو�سم  التح�سري  ــل  اأج مــن  مبكرا  حتركاته 
القادم، وهو ما يعني رغبة حفاف�سة يف موا�سلة 
االن�سحاب  على  مرة  كل  يف  تاأكيده  رغم  مهامه 
الدعم  على  احل�سول  عــدم  ب�سبب  النادي  من 

املايل من طرف ال�سلطات املحلية.

ال�ساعد  عــنــابــة  حــمــراء  اإدارة  ـــررت  ق
للهواة  الثاين  الق�سم  حظرية  اإىل  اجلديد 
ــط  راب ح�سني  املــــدرب  يف  الــثــقــة  جتــديــد 
الفنية  العار�سة  راأ�ص  على  مهامه  ملوا�سلة 
بعد  وهــذا  الــقــادم  املو�سم  خــالل  للفريق 
الفريق  قــيــادة  يف  ــط  راب التقني  جنــح  اأن 
الفارط،  املو�سم  نهاية  يف  ال�سعود  لتحقيق 
مو�سع  اجتماع  عقد  يتم  اأن  املنتظر  ومــن 
اإدارة احلمراء والطاقم الفني للفريق  بني 
اأجل ال�سروع  خالل االأيام املقبلة وهذا من 
و�سبط  اجلديد  للمو�سم  التح�سريات  يف 
والتعاقدات  بالت�سريحات  املتعلقة  االأمــور 

التي �سيتم القيام بها هذه ال�سائفة.
اإىل  رابــط  ــدرب  امل اأ�ــســار  ال�سدد  هــذا  ويف 
الت�سبيب  �سيا�سة  على  املحافظة  يف  رغبته 
مع  التعاقد  خالل  من  القادم  املو�سم  خالل 
مع  الفريق  �سفوف  لتدعيم  �سبان  العبني 

ـــة الأبــنــاء  ـــوي مــنــح االأول
كــمــا جرت  الــنــادي 

ــيــه الـــعـــادة  عــل
ال�سنوات  خالل 

كما  الـــفـــارطـــة، 
رابط  املدرب  اأ�سار 

املهمة  �سعوبة  اإىل 
الفريق  تنتظر  التي 

اجلديد  املــو�ــســم  خــالل 
الثاين  الــهــواة  بطولة  يف 

الكثري  ــد  ــواج ــت ل بــالــنــظــر 
والتي  املــعــروفــة  ــفــرق  ال مــن 

لــهــا خـــربة كــبــرية، وهـــو االأمـــر 
الهدف  اأن  على  يوؤكد  جعله  الذي 

البقاء  حتقيق  يف  يتمثل  الرئي�سي 
وتفادي العودة ال�سريعة اإىل حظرية 

ما بني الرابطات.

العاي�ص. �ص 

عبد الهادي. ب

جمعية عني مليلة / وفاق �سطيف 

�إحتاد �لعا�سمة / �إحتاد ب�سكرة 

�أهلي �لربج / ود�د تلم�سان 

ب. عبدري. ع

تـــــــويف املـــــــدرب 
للمنتخب  االأ�سبق 
لكرة  ــري  ــزائ اجل
الدين  نور  القدم، 
ع�سية  �ــســعــدي، 
عن  االأول  اأمــ�ــص 
عمر يناهز الـ  
�سنة، بعد اإ�سابته 
ــ  كورونا  بفريو�ص 

ح�سب اأقاربه ـ
الفنية  العار�سة  تــوىل   �سعدي  ان  يذكر 
لعدة اأندية جزائرية على غرار نادي احتاد 
االأهلي  نــادي  اخلــارج  يف  درب  كما  اجلزائر 
له  تكون  اأن  قبل   ) - ( الليبي 
جتربة ق�سرية مع النادي الريا�سي البنزرتي 

- ( تــونــ�ــص  يف 
اآخــر  وكــانــت   ،)
ــي نـــور  ــن ــق ــت ــل حمـــطـــة ل
م�سواره  يف  �سعدي  الدين 
التدريبي عام  مع 

جمعية وهران 
�سعدي  نورالدين  وتــوج 
 ) بكاأ�ص اجلزائر )
وكاأ�ص ال�سوبر اجلزائري 
( وبطولة  ( وكاأ�ص اجلزائر ) (

.) اجلزائر )
الفني  الطاقم  �سمن  �سعدي  املــدرب  كان  و 
اإفريقيا- اأمم  بكاأ�ص  املتوج  الوطني،  للفريق 
عبد  املــرحــوم  بقيادة  بــاجلــزائــر   

احلميد كرمايل.

كرة  يف  الريا�سية  الــدورة  فعاليات  اختتمت 
التي  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  بخن�سلة  القدم 
نظمتها جمعية التكتل اجلمعوي والتي عرفت 
م�ساركة  فريقا من خمتلف اأحياء عا�سمة 
تنظيم  بلديات،  عــدة  ومــن  خن�سلة،  الوالية 
هذه الدورة كانت منا�سبة تخليدا الأرواح بع�ص 
رحمهم اهلل ويتعلق  ليا�سمكا منا�سري فريق 
بن  زروال عمار،  رم�سان،  بعزيز  بكل من  االأمر 
�سيد  وح�سان  ر�سا  مو�سى  بن  ح�سان،  خليفة 
ومنا�سرة  م�ساندة  يف  حياتهم  اأفــنــوا  الذين 
فريقهم املحبوب احتاد خن�سلة  اإىل غاية اآخر 
يقدم  �سيء  اأقل  التكرمي  هذا  ويعترب  اأيامهم، 

لهوؤالء بربجمة دورة ريا�سية يف كل القدم.
جماهريي  حــ�ــســور  ـــــدورة  ال هـــذه  وعــرفــت 
عليها  وامل�سرفني  املنظمني  اأن  �سيما  ال  كبري 
خل�سر  حممد  البح  اجلـــواري  امللعب  اخــتــاروا 
و�سط  يف  الواقع  ــدورة  ال جمريات  الحت�سان 
بعرو�ص  ا�ستمتعوا  احل�سور  كذلك  املدينة، 

كروية جميلة واإثارة كبرية بني الفرق الـ  
امل�ساركة؛ وعرفت الدورة جناحا كبريا ال �سيما 
تعود  الكاملة  والعالمة  التنظيمي  اجلانب  من 
يف  اجلمعوي  التكتل  مع  وقفوا  الذين  للجميع 
امل�سرفة  والريا�سة  ال�سباب  مديرية  �سورة 

اللوازم  بع�ص  بتوفري  و�ساهمت  الــدورة  على 
اللوازم  وبع�ص  والكوؤو�ص  كالكرات  الريا�سية 
االأخرى، وكذلك االأمر بالن�سبة ملركز التكوين 
اأوني�سي عبد احلفيظ الذي  كان �سباقا  املهني 
امل�ساهمني  بع�ص  �ــســاأن  �ساأنه  ــادرة،  ــب امل لهذه 

�سخرت  التي  القدم  لكرة  الوالئية  والرابطة 
احلكام لتن�سيط هذه الدورة.

ويف االأخري وكما �سلف ذكره اجلميع اأجمع على 
جناح هذه الدورة بف�سل ت�سافر اجلميع ونذكر 
اأن اللقاء النهائي ن�سطه فريق حي الن�سر وحي 
ـــدورة حــي الن�سر  بــوزيــان  واخــتــار كــاأ�ــص ال
الرتجيح  ركــالت  اإىل  الفريقان  احتكم  بعدما 
بالتعادل  وقع  على  القانوين  الوقت  نهاية  بعد 
على  امل�سرفني  وقـــام  ملثله،  ــدف  ه االإيــجــابــي 
تنظيم هذه الدورة بتوزيع الكوؤو�ص وامليداليات 
امل�ساركة وتكرمي  و�سهادات �سرفية على الفرق 
اأح�سن  الهدايا على غرار  ببع�ص  الالعبني  بعد 
العب واأح�سن هداف واأح�سن العب يف ال�سلوك 
تكرمي  بعد  م�سكا  كــان  وختامها  الريا�سية، 
ريا�سية  اأجــواء  و�سط  يف  املرحومني  عائالت 
يعود  والتقدير  الف�سل  وكــل  خــالــدة  �ستبقى 
دائما  ي�سعى  الــذي  اجلمعوي  التكتل  جلمعية 

اإىل االأعمال اخلريية.

عبد الهادي. ب

مولودية باتنة 
هالل �سلغوم �لعيد 

حمر�ء عنابة 

ريا�صة

ال�سعود  حتقيق  يف  العيد  �سلغوم  هــالل  جنــح 
يف  ــوزه  ف بعد  االأوىل  املحرتفة  الرابطة  اإىل 
�سلي  واد  م�ستقبل  ــام  اأم الثانية  ال�سد  مقابلة 
بنتيجة هدف دون مقابل، وحتدث مدرب الهالل 
اإدري�ص بن م�سعود عن االإجناز التاريخي اخلا�ص 
املحرتف  الق�سم  حظرية  اإىل  ال�سعود  بتحقيق 
االأول بعد �سنوات طويلة يف حظرية ق�سم الهواة، 
وقال املدرب بن م�سعود حول ال�سعود :"اجلميع 
فني،  طاقم  العبني،  من  االإجنــاز  هذا  يف  �ساهم 
اإدارة واأن�سار، الكل �ساهم يف حتقيق هذا االجناز 
املو�سم  هذا  ا�ستثنائي  و�سع  وع�سنا  التاريخي، 
جممد،  الر�سيد  كان  حيث  ظروف،  عدة  ب�سبب 
والتعداد مع  الفني  الطاقم  ال�سامل يف  والتغيري 
بداية املو�سم حيث بقي العب واحد من تعداد 

املو�سم الفارط".
ورغم ما واجهه الفريق يف بداية املو�سم اإال اأن 
بن م�سعود يرى اأن ال�سعود كان م�ستحقا يف ظل 
وجود اإمكانيات ب�سرية ومادية كبرية مت و�سعها 
العيد  �سلغوم  :"مدينة  الفريق  ت�سرف  حتت 
معروفة ريا�سيا والفريق ميلك اإمكانيات مادية 
الفريق،  خلف  و�سلطات  اإدارة  وهناك  وب�سرية 
على  يتعودوا  ومل  �سبان  اأغلبهم  يف  والالعبني 
الأننا  تاريخي  االإجناز  اأن  كما  االأمور،  هذه  مثل 
بعد  االأول  الق�سم  اإىل   1999 �سنة  ن�سعد  مل 

تغيري نظام املناف�سة". 

من جانب اأخر ذكر املدرب بن م�سعود يف ت�سريحه 
اأن الهالل يعترب اإ�ستثناء يف البطولة اجلزائرية 
وقال  الالعبني  م�ستحقات  بت�سوية  يتعلق  فيما 
الفريق  هو  :"الهالل  ال�سدد  هذا  يف  م�سعود  بن 
والق�سم  االأوىل  الــرابــطــة  يف  ي�ستثنى  الـــذي 
العبي  الأن  املالية  امل�ستحقات  ق�سية  يف  الثاين 
على  وحت�سلوا  منحة  بــاأي  يدينون  ال  الفريق 
ال�ساد�ص، والف�سل يف  ال�سهر  اإىل غاية  اأجورهم 
وبورواق  بركات  ح�سام  امل�سريين  اإىل  يعود  ذلك 
جيدة  ظــروف  يف  الفريق  و�سعوا  حيث  ه�سام 
الظروف  تكون  وعندما  اخلا�سة،  اأموالهم  ومن 
عن  نتحدث  ومل  النتائج،  حتقيق  ميكن  جيدة 
ال�سعود الأن االأجواء  اأجل  تخ�سي�ص منحة من 

كانت مالئمة". 
التي  اجلــزاء  �سربة  عن  م�سعود  بن  دافــع  كما 
والتي  �سلي  واد  مقابلة  يف  الهالل  عليها  حت�سل 
من  �سحتها  بخ�سو�ص  اجلدل  من  الكثري  اأثــارت 
النقطة  هذه  حول  الهالل  مدرب  وقال  عدمها، 
كانت  عليها  حت�سلنا  التي  اجلـــزاء  :"�سربة 
وا�سحة و�سور التلفزيون توؤكد ذلك، واأي فريق 
ال�سعود  يحقق  ال  االأربعاء  اأمل  اأو  الهالل  �سواء 
اأن يتقبل االأمر، وفريق واد �سلي ممتاز  ال ميكن 
 50 جمع  اأنه  بدليل  البطولة  يف  نف�سه  وفر�ص 
ت�ستحق  �سراحة  بكل  الثالث  والفرق  نقطة، 

التواجد يف املحرتف االأول".

املدرب نورالدين �شعدي
 يف ذمة اهلل 

ت�شليم املهام بني زعطوط وزيداين 
�شبيحة اليوم مبلعب �شاوي 

بن م�شعود: "حققنا �شعود ا�شتثنائي، 
ولبد من اإعادة هيكلة الهالل" 

اإ�شابة مدرب �شباب ق�شنطينة 
جتديد الثقة يف املدرب رابط، واجتماع بفريو�ص كورونا

للف�شل يف الت�شريحات والإ�شتقدامات

اجلمعية من اأجل التدارك.. والن�شر الأ�شود 
يبحث عن النت�شار للحفاظ على ال�شدارة 

اخل�شراء من اأجل التاأكيد وتر�شيم 
البقاء يف الرابطة الأوىل 

الأهلي مطالب بالرد على الإ�شاعات، وعدة اأ�شماء مقرتحة 
لتدريب الفريق 

تكرمي عائالت اأن�شار متوفني يف دورة ريا�شية بخن�شلة
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عــلــمــت االأورا�ــــــــص نــيــوز من 
عملية  اأن  مــطــلــع  مــ�ــســدر 

ت�سليم املهام بني الرئي�ص 
زيداين  م�سعود  ال�سابق 
ـــ�ـــص احلــــايل  ـــرئـــي وال
ــوط  ــط عـــزالـــديـــن زع
اليوم  �سبيحة  �ستكون 

اللطيف  عــبــد  مبــلــعــب 
�سي�سلم  اأيـــــن  �ــــســــاوي، 

للرئي�ص  ـــهـــام  امل زيــــــداين 
اجلــديــد زعــطــوط وبــهــذا ي�سري 

قانونية  ب�سفة  الفريق  االأخـــري  هــذا 
ر�سمية.

�سقوط ورقة  تاأكد  اأن  اآخر، وبعد  �سياق  ويف 
توا�سل  معه  املفاو�سات  وف�سل  زمـــوري  ملــني 
زعطوط  رئي�سها  ح�سب  اجلــديــدة  االدارة 

�سي�سرف  مــــن  يف  ــري  ــك ــف ــت ال
الفنية  ــة  ــس ــار� ــع ال عــلــى 
الكتيبة  ويقود  للفريق 
يف  البي�ساء  االأورا�سية 
وح�سب  املقبل،  املو�سم 
ـــنـــادي فـــاإن  رئــيــ�ــص ال
عن  البحث  يف  رحلته 
التفكري  وبداية  مــدرب 
يف ا�ستقدام العبني وكذا 
املقبل  للمو�سم  التح�سري 

�ستنطلق مطلع االأ�سبوع املقبل.
وبعد  ــق،  ــري ــف ال ــار  ــس ــ� اأن جهتهم  مــن 
�سقوط خمٍز للق�سم الثالث اكدوا على �سرورة 
ت�سكيل فريق تناف�سي ي�سرف األوان املولودية 
الباتنية ويعمل على العودة ال�سريعة للمكانة 

االأ�سلية.

تعر�ص مدرب فريق �سباب ق�سنطينة ميلود 
كوفيد  كــورونــا  بفريو�ص  ال�سابة  حمدي 
قبل  مــن  تــداولــه  مت  مــا  ح�سب  هــذا   ،
وبعد  الــنــادي،  حميط  من  مقربة  اأطـــراف 
املدرب  غاب  كورونا  بفريو�ص  اإ�سابته  ثبوت 
عيد  قبل  االخرية  التدريبية  احل�س�ص  عن 
للربوتوكول  يخ�سع  وكما  املبارك  االأ�سحى 

املكلفة  العلمية  اللجنة  من  املقرر  العالجي 
. مبتابعة وباء كوفيد-

عدة  �سهدت  قد  االأخــرية  االأيــام  اأن  يذكر 
ــة  ــدي ــات بــفــريو�ــص كـــورونـــا يف االأن ــاب ــس اإ�
ب�سكرة  ـــاد  احت ــهــا  راأ�ــس عــلــى  ــة  ــري ــزائ اجل
و�سباب بلوزداد واحتاد العا�سمة ومولودية 

اأمري.جاجلزائر.

اأمري.جاأمري.ج

ع�سام. ب

والتي  النادي  العالقة على عاتق  الديون  من  دميغة  ق�سنطينة عبد احلق  مولودية  رئي�ص  ا�ستكى 

ت�سببت يف حرمان الفريق من احل�سول على االإعانات العمومية خالل املو�سم الفارطة، وك�سف دميغة عن 

ح�سول رئي�ص �سابق للفريق عن قيمة مالية تقارب 02 مليار �سنتيم بناء على حكم �سادر ل�ساحله، كما ا�ستفاد 

م�سري �سابق اأي�سا على مبلغ يناهز  مليون �سنتيم، وهو االأمر الذي جعل القيمة املالية للديون التي مت ت�سويتها 

خالل املو�سم الفارط يناهز  مليار �سنتيم، يف حني اأن الفريق ا�ستفاد اإجماال من مبلغ يناهز 3.5 مليار �سنتيم ممنوح 

من طرف الوايل ومديرية ال�سباب والريا�سة.

ّ فتح حتقيق يف ق�سية الديون املرتاكمة على عاتق النادي خا�سة اأن القيمة املالية  املوك وقررت اإدارة 

للديون تبقى مرتفعة للغاية وهذا قيا�سا بامليزانية املمنوحة للنادي الذي يتواجد يف الق�سم الثاين، 

ومن جانب اأخر ينوى رئي�ص الفريق عبد احلق دميغة تنظيم اجلمعية العامة للنادي الهاوي 

خالل االأيام املقبلة بعد �سبط التقارير املالية اخلا�سة باملو�سم الفارط، ويراهن دميغة 

املتكرر  الغياب  العامة ال�سيما يف ظل  اإحداث تغيريات على تركيبة اجلمعية  على 

يف  رغبته  دميغة  اأبــدى  كما  ال�سابقة،  اجلمعيات  عن  االأع�ساء  من  للعديد 

موا�سلة االإ�سراف على ت�سيري الفريق ملو�سم اأخر.

الدائنون يح�شلون على 2.5 مليار 

�شنتيم من اإعانات ال�شلطات املحلية 
مولودية ق�سنطينة

بدري. ع

افنوا حياتهم يف م�ساندة ومنا�سرة فريقهم املحبوب ليا�سمكا

فريو�ص كورونا يوا�سل ح�سد االأرواح..



املكتبة الإ�سالمية
كتاب الإمام يف معرفة اأحاديث الأحكام 
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واركعوا مع الراكعني

ف�سل التاآزر بني النا�س
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء

من اأقوال 
ال�صاحلني

قال اهلل تعاىل: 

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية



نوارة. ب

بعيون �مر�أة

الوعي اأول؟!
الوبائي  كورونا  زمن  يف  متداولة  نكتة  تتحول  اأن 
واأن  ت�سادف  اإذا  اجلزائري  اأن  مفادها  والتي  هذا 
يلتقيه  من  كل  فــاإن  كمامة  على  ح�سل  اأو  ا�سرتى 
اأعجبته  فاإن  لتجربتها،  ي�ستعريها  اأن  منه  يطلب 
النكتة  ذات  تتحول  اأن  االآخر..قلنا  هو  ا�سرتى 
واإدراك  الوعي  قلة  فر�ستها  واقعية  حادثة  اإىل 
كمامة  ا�ستعمال  يف  اجلــمــوع  ــرتاك  ــس ا� خمــاطــر 
واحدة يف كل االأحوال �سواء بوقوع كارثة بيئية 
االعتيادية.. احلاالت  يف  اأو   19 كوفيد  كفريو�ص 
فقد منع اأحد مكاتب الربيد اجلزائري كل مواطن 
ال ي�سع كمامة من الدخول منعا ال ينفع معه �سيء 
اأنهم �سيحتالون  �سوى ارتداءها فاعتقد املواطنون 
على هذا االإجراء الوقائي ال�سارم بتداول كمامة 
يقوم  يدخل  من  وكل  لهم  برتكها  "تكرم" اأحدهم 
ال�سلوك غري  لفظاعة هذا  اكرتاث  بارتدائها دون 
والتح�سر،  الوعي  عن  البعد  كل  والبعيد  ال�سحي 
ويف وقت اعتقد هوؤالء اأنهم وجدوا حال �سريعا ملا 
ال�سكلي  بفعلهم  فاإنهم  مل�ساحلهم،  تعطيال  و�سفوه 
عر�ص  والوقاية  ال�سالمة  قواعد  كل  �سربوا  هذا 

احلائط..
احتدام  مــن  يــزيــد  قــد  امل�ستهرت،  الفعل  وهـــذا 
من  اأخطر  وهو  امل�سابني  تعداد  وارتفاع  االأو�ساع 
باالآخرين  واالختالط  املنزل  من  اخلــروج  جمرد 
لكونه احتكاك مبا�سر بالعدوى وكل مر�ص تنف�سي 
افت�سحت  الفعل  وبهذا  "وا�سعو" الكمامة،  يحمله 
الذي  الكبري  ــدور  ال رغــم  املتعرثة  الوعي  م�ساألة 
اأجل  مــن  اختالفها  على  االإعـــالم  و�سائل  لعبته 
ال�سحية  للممار�سات  واإر�سادهم  النا�ص  تر�سيد 
االأمرا�ص  بجميع  وتتحكم  تقلل  التي  الوقائية 
ناهيك عن وباء كورونا الغام�ص والذي يحمل معه 
يوميا اإ�ستفهامات تتزايد بتزايد امل�سابني واملتوفني 

واملر�سى املحتملني..
ميثلون  وهم  املواطنني  من  كثريا  اأن  يعني  ما  وهو 
ما يقارب االأغلبية، غري واعني فعليا بخطورة ك�سر 
ت�سعرهم  اأنها  بدعوى  الوقائية  القواعد  وجتاوز 
الذي  �سابه..االأمر  وما  احلركة  واإعاقة  بال�سيق 
يحتم على اجلميع التجند كل من موقعه للت�سدي 
بيئته  كورونا  وبــاء  يجد  حيث  الوعي،  لقلة  اأوال 
ال  ثم  املاليني،  ويقتل  وينت�سر  ليتكاثر  اخل�سبة 

باأ�ص بعد ذلك اأن نح�سم املعركة مع كورونا؟!

�سماح خميلي خن�صلة

�صطيف

عبد الهادي. ب

معاوية.�ص

غياب الوعي وانعدام امل�شوؤولية تفاقمان الو�شع 

عيد الأ�شحى بتقاليد جديدة ب�شطيف

اأكدوا  خن�سلة،  واليــة  جنوب  من  مواطنون 
املواطنني  مــن  الع�سرات  اأن  نــيــوز  ــص  ــالأورا� ل
يقومون برمي جلود االأ�ساحي وبقايا املا�سية 
ــى  اأدن دون  والقمامة  املهمالت  حــاويــات  يف 
لتتحول  باملكان،  النظافة  ل�سروط  ــرتام  اح
االأحــيــاء والــ�ــســوارع خــالل ثــاين اأيــام العيد 
يتم  اأن  لدرجة  احلقيقي،  باملعنى  كارثة  اإىل 
رمي البقايا ع�سوائيا دون و�سعها يف االأكيا�ص 
كاأ�سعف االإميان فتنت�سر بعدها الكالب ال�سالة 
والقطط واحل�سرات، وب�سبب عطلة العيدفقد 
�ساحنات  توفري  البلدية  م�سالح  على  يتعذر 
ويغرق  �سوءا  ويزيد  الو�سع  ليطول  النظافة 

الطرقات واالأحياء يف النفايات.
اأن  اأكد بياطرة وخمت�سون،  اأخرى،  من جهة 
بيئية  فو�سى  يف  تت�سبب  ال�سلوكات  هذه  مثل 
املعدية  االأمرا�ص  انت�سار  يف  وت�ساهم  كبرية 
الراهن  ال�سحي  الو�سع  مع  خا�سة  واالأوبئة 
امل�سابني  الوالية تزايدا يف عدد  ت�سهد  حيث 

املا�سية  ــود  جــل كـــون   ،19 بــالــكــوفــيــد 
نواقل  من  ناقال  االأخــرى  هي  والبقايا 
الوعي  املر�ص لكن وب�سبب غياب  عدوى 
وانعدام ثقافة النظافة تزيد مثل هذه 

ال�سلوكات حدة كل �سنة.
من  املوالية  االأيــام  يف  ال�سكاوى  لرتفع 
بتق�سريها  البلدية  م�سالح  وتتهم  العيد 
يف  والـــ�ـــســـوارع،  االأحـــيـــاء  تنظيف  يف 
الوقت الذي تت�سبب مثل هذه االأ�ساليب 
بقايا  برمي  امل�سوؤولة  وغري  الع�سوائية 
والوديان  البالوعات  �سد  يف  املوا�سي، 
يف  الت�سبب  �ساأنه  من  ما  املياه  وم�سارف 
االأمطار  ت�ساقط  حال  طبيعية  كــوارث 
وهو ما يتم ت�سجيله �سنويا بكربى �سوارع 
الذي  االأمــر  عا�سمتها،  خا�سة  الوالية 
وعقابية  ردعية  اإجـــراءات  ي�ستدعي 

ح�سب ما طالب به بع�ص املواطنني.

عــرفــت، مــنــا�ــســبــة عــيــد االأ�ــســحــى 
املبارك بوالية �سطيف، ظهور تقاليد 
جديدة غري ماألوفة مقارنة بال�سنوات 
الفارطة، وهي التقاليد التي فر�ستها 
بفريو�ص  اخلا�سة  الوبائية  الو�سعية 
كورونا بعد الزيادة الكبرية يف اأعداد 
امل�سابني خالل االأيام املا�سية وتخوف 

املواطنني من تدهور الو�سعية اأكرث.
االحتفال  مظاهر  من  الكثري  وغابت 
الـــزيـــارات  بينها  الــ�ــســنــة،مــن  هـــذه 
العائلية التي كانت متيز هذه املنا�سبة، 
العائالت  ــن  م الــكــثــري  ف�سلت  حــيــث 
املنا�سبة  املــنــازل خــالل هــذه  اإلــتــزام 
ا�ستجابة  الرحم  ب�سلة  القيام  دون 

املرفوعة من طرف اجلهات  للنداءات 
التابعة  الفتوى  جلنة  وكذا  ال�سحية 
بخ�سو�ص  الدينية  ال�سوؤون  لـــوزارة 
الزيارات  من  االإمكان  قدر  التقلي�ص 
بو�سائل  ذلــك  وتعوي�ص  والتنقالت 
الهاتف  غرار  على  املتاحة  االإت�سال 
االجتماعي  ــل  ــتــوا�ــس ال وو�ــســائــط 
الفاي�سبوك،  ـــرار  غ عــلــى  ــــرى  االأخ
باالإجراءات  املواطنني  التزام  وبــرز 
الوقائية خالل �سالة العيد من خالل 
نهاية  بعد  والتقبيل  امل�سافحة  غياب 
على  ـــر  االأم اقت�سر  حيث  الــ�ــســالة، 
الكثري  يف  فقط  �سفويا  التهاين  تبادل 

من م�ساجد الوالية. 

الفارطني من  اليومني  وما برز خالل 
الطلب  هــو  االأ�ــســحــى،  عيد  منا�سبة 
االأوك�سجني  اآالت  عــلــى  الــقــيــا�ــســي 
امل�سابني  املر�سى  عائالت  طــرف  من 
ت�سجيل  مت  حــيــث   ،19 بــالــكــوفــيــد 
على  للح�سول  جــدا  كــبــرية  طلبات 
�سمان  على  ت�ساعد  التي  االآالت  هذه 
ندرتها  مع  خا�سة  للمر�سى  التنف�ص 
بيع  يف  املخت�سة  املحالت  يف  الكبرية 
جعل  الذي  االأمر  وهو  الطبية،  املواد 
تلجاأ  املــر�ــســى  ــالت  ــائ ــن ع م الــكــثــري 
يف  النا�سطني  وبع�ص  اجلمعيات  اإىل 
من  االجتماعي  التوا�سل  �سفحات 

اأجل توفري هذه االأجهزة.

�سطرت، خمتلف امل�سالح والهياكل بوالية 
بت�سخري  �ــســارم  بــرنــامــج  بو�سع  خن�سلة 
والب�سرية  ــة  ــادي امل االإمــكــانــيــات  جميع 
املبارك  االأ�سحى  عيد  ال�ستقبال  حت�سبا 
الوطني،  والدرك  االأمن  م�سالح  غرار  على 
التجارة  ومديرية  املدنية  احلماية  وكذا 
املدين  املجتمع  فعاليات  اإىل  باالإ�سافة 
اآمن  عيد  ق�ساء  من  العائالت  بهدفتمكني 

وخال من امل�ساكل واحلوادث.
وحداتها  كامل  عرب  االأمن  م�سالح  وقامت 
عا�سمة  بتاأمني  خا�سة  خمططات  بو�سع 
�سبط  مت  حيث  بلدياتها،  وكامل  الوالية 
خمطط اأمني ا�ستثنائي مت خالله الت�سدي 
لعدة جبهات وتهديدات من �ساأنها اأن تعكر 
وتخل  العيد  ـــام  اأي ــالل  خ املــواطــن  �سفو 
وال�سالمة  ــن  االأم توفري  اأجــل  من  باأمنهم 
عرب  تواجدها  تعزيز  خالل  من  املرورية 
بتطبيق  بــالــواليــة  اخت�سا�سها  قــطــاع 
على  اإ�سافية،  اأمنية  وتدابري  اإجـــراءات 
االأمنية  الت�سكيالت  خمتلف  تدعيم  غرار 
والراكبة  الراجلة  الــدوريــات  طريق  عن 
داخل املناطق احل�سرية حلماية املواطنني 
وممتلكاتهم، وكذا التواجد امل�ستمر لقوات 
الربية  امل�سافرين  نقل  مبحطات  ال�سرطة 

وامل�ساجد،  العمومية  وال�ساحات  واالأماكن 
ــا مـــع تــنــقــل الــعــائــالت  ــن ــزام واملــقــابــر ت
االأ�سحى  عيد  يــومــي  ــالل  خ واملــواطــنــني 

وغريها من االإجراءات.
اتخذت  الوطني،  الــدرك  م�سالح  بدورها 
االأمنية  واالإجــراءات  التدابري  من  جملة 
لتعزيز االأمن و�سمان �سهولة حركة املرور 
مت  حيث  املبارك،  االأ�سحى  عيد  مبنا�سبة 
االأمــن  ل�سمان  اأمنية  ت�سكيالت  ت�سخري 
وال�سكينة العمومية للمواطن، ال�سيما عرب 
طرق املوا�سالت والتجمعات ال�سكانية التي 
للمواطنني،  كبرية  حركة  ت�سهد  ما  عــادة 
�سواء  وامل�سافرين  لل�سيارات  هــام  وتنقل 
داخل املدن اأو خارجها اأو ما بني الواليات 

وغريها.
والتوعوية  التح�سي�سية  حمالتها  و�سمن 
حــوادث  املواطنني  جتنيب  اإىل  الرامية 
حــادة  و�ــســائــل  ا�ستعمال  ب�سبب  خــطــرية 
م�سالح  دعــــت  الــعــيــد،  خــــالل  ونـــاريـــة 
احلــمــايــة املــدنــيــة كــافــة املــواطــنــني اإىل 
خطورة  ب�سبب  واحلــذر  باحليطة  التحلي 
اال�ستعمال غري العقالين الأدوات االأ�سحية 
من ال�سكاكني وال�سواطري وامل�ساعل وغريها 
احلــوادث  خمتلف  من  الوقاية  اأجــل  ومــن 

تخلف  التي  البليغة  واجلــروح  كاحلرائق 
االأطفال،  بينهم  من  ال�سحايا  من  العديد 
تن�ص  اأمنية  بتعليمات  للتقيد  دعــوات  مع 
على و�سع هذه االأدوات بعيدا عن متناولهم 
وال�سواطري  ال�سكاكني  وترك  و�سع  وعدم 
على االأر�ص، اإىل جانب عدم ا�ستعمال اآالت 
�سحذ ال�سكاكني خالل تواجد االأطفال، مع 
مراقبة مدة �سالحية منظم الغاز واأنابيب 

وعدم  و�سالمتها  الطهي  الأجهزة  تو�سيله 
م�ستعلة  الطهي  واأجــهــزة  امل�ساعل  تــرك 
من  ال�سغار  االأطفال  ومنع  مراقبة،  بدون 
واأن  والوالعات  النار  م�سادر  من  االقرتاب 
يتم ت�سغيل ذلك من طرف االأ�سخا�ص الكبار 
امل�ساعل  مــواقــع  اإبــعــاد  جانب  اإىل  فقط، 
ملنع  وال�ستائر  االأثــاث  عن  الطهي  واأجهزة 

ن�سوب حرائق.

ــة الــتــجــارة  ــري ــدي بـــدورهـــا، مــ�ــســالــح م
و�سطرت  ــيــات  االإمــكــان خمتلف  �ــســخــرت 
بــرنــاجمــا خــا�ــســا بــاملــداومــة خـــالل اأيـــام 
واملخابز  املحالت  ملختلف  بالن�سبة  العيد 
خمتلف  توفري  بهدف  وغــريهــا،  وامللبنات 
ال�سروريات للمواطنني، اأين قامت بت�سخري 
اأعوان الرقابة عرب كامل بلديات الوالية 
املواطنني  ت�سرف  حتت  اأرقامها  وو�سعت 
لالإ�ستف�سار خمتلف االأمور اخلا�ص بها، كما 
متنوعة  حت�سي�سية  حمالت  باإطالق  قامت 
ت�سب جمملها يف الوقاية من فريو�ص كورونا 
خالل اأيام العيد وكذا حمالت اأخرى حول 
تناول  يف  واالإفــراط  الغذائية  الت�سممات 

اللحوم واخلبز وامللح تفاديا الأي اإ�سابات.
اأطلقعديد  املـــدين  املجتمع  جهته،  مــن 
ال�سدد،  ــذا  ه يف  التح�سي�سية  احلــمــالت 
ميدانيا وعرب من�سات التوا�سل االجتماعي 
فريو�ص  انت�سار  من  واحلذر  احليطة  بهدف 
كورونا ووجوب اتباع الربوتوكول ال�سحي 
الدعوة  اإىل  اإ�سافة  الوقائية،  والتعليمات 
وعدم  املحيط  نظافة  على  املحافظة  اإىل 
رمي ف�سالت االأ�ساحي واجللود يف ال�سوارع 
لت�سهيل  لها  خم�س�سة  اأماكن  يف  وو�سعها 

عمل عمال النظافة.
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تتخبط، عديد اأحياء و�سوارع بلديات والية خن�سلة، يف فو�سى عارمة مع انتهاء احتفاالت عيد االأ�سحى املبارك، لتعلن كل �سنة ويف عز اجلائحة واالأزمة ال�سحية وارتفاع درجات احلرارة، عن 
ميالد كارثة بيئية حولت عديد النقاط اإىل بوؤر للتلوث مع �سبق االإ�سرار والرت�سد وال�سبب دائما غياب الوعي ونق�ص امل�سوؤولية لدى املواطنني الذين يت�سببون يف فو�سى عارمة يرتقبون بعدها نظافة 

تامة ت�سنها م�سالح البلدية.

جلود الأ�ساحي وبقايا املا�سية تغرق خن�سلة 
يف القمامة خالل اأيام العيد 

غياب الزيارات وطلب قيا�سي على اآلت الأك�سجني 
ب�سبب الكوفيد 19 

حمالت حت�سي�سية واأمنية ل�سمان �سالمة املواطنني خالل اأيام عيد الأ�سحى 
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ق. ث

عن  ب�سكرة  ل�الية  �لثقافة  مديرية  ك�سفت 
برنامج م��سم �ل�سيف و�ال�سطياف لهذ� �لعام، 
�لفنية  �الأن�سطة  من  جمم�عة  بتقدمي  وذلك 
�جلمعيات  من  نخبة  تن�سيط  من  و�لثقافية 
من  �مل��م��ت��دة  �ل��ف��رتة  يف  �ملحليني،  و�ل��ف��ن��ان��ني 
عرب  �جلاري  �أوت   21 غاية  �إىل  ج�يلية   16

خمتلف بلديات �ل�الية.
فكاهي  حفل  ع��ر���ص  يتم  �أن  �مل��رت��ق��ب  وم��ن 
جمعية  ط��رف  من  خمادمة  ببلدية  ترفيهي 
 ،14 ت�سيب�  �ملدع�  جنان  و�سعيد  �سافر  طاهر 
�لب�سكري على م�عد  �سيك�ن �جلمه�ر  يف حني 
�لقنطرة،  ببلدية  عائلية  فنية  �سهرة  م��ع 

�إىل  �مل��سيقية،  �ل�سروق  جمعية  تن�سيط  من 
ر�أ���ص  مبنا�سبة  عائلي  �ن�سادي  حفل  جانب 
ناجي  �سيدي  خنقة  ببلدية  �لهجرية   �ل�سنة 
ي�سرف عليها جمعية �ل�سياء للثقافة و�لفن�ن 

وجمعية عقبة �سريح.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ت��ق��دم ت��ع��اون��ي��ة �ل����ح��ات 
�أما�ص،  ببلدية  عائلي  فني  حفل  للفعاليات 
�لعرو�ص  بعديد  ترفيهية  قافلة  �ستج�ب  كما 
خمتلف  و�لتن�سيطية  و�لتهريجية  �مل�سرحية 
�حل��ص،  غ��ر�ر  على  �لزيبان  عرو�ص  بلديات 
على  �سي�سرف  �أي��ن  ف�غالة،  بر�ني�ص،  �ستمة، 
�لقافلة كل من جمعية �ل�سالم للفلكل�ر و�لرت�ث 

وجمعية �الأنامل �لذهبية وجمعية �أوالد زيان 
للثقافة و�لفن�ن تعاونية ب�سكرة.

عرب  ب�سكرة  ب�الية  �لثقافة  قطاع  وي�سعى 
خمتلف �لدور �لثقافية وهياكلها على مر�فقة 
عديد  بتقدمي  �ل�سيفي  م��سمها  يف  �لعائالت 
و�لتي  و�لغنائية  و�لثقافية  �لفنية  �لعرو�ص 
من  ج����  وت�سفي  عليهم،  ترفه  �أن  �ساأنها  من 
�لبهجة و�ال�ستمتاع على قل�بهم خا�سة وم��سم 
�ال�سطياف �لذي حتتاج فيه �لعائالت ملثل هذ� 
خمتلف  جتمع  حميمية  وب��اأج����ء  �ملتنف�ص، 
�سرت�فقهم  �لتي  و�حلفالت  �لغنائية  �لطب�ع 

ط��ل مدة �لربنامج.

�أ�سدلت فعاليات خميم �أطفال ب�سكرة تقر�أ يف 
طبعتها �لر�بعة باملكتبة �لرئي�سية للمطالعة 
و�لتي  ع�سامي،  حممد  �ملجاهد  �لعم�مية 
�الأطفال  ط��رف  م��ن  ن�عية  م�ساركة  عرفت 
�لتعليمية  �ل�ر�سات  مبختلف  ��ستمتع��  �لذين 

و�لرتفيهية �ملقدمة يف ذ�ت �ملخيم.
�أ�سب�ع كامل، تقدمي  �سهد �لربنامج ط�ل  وقد 
على  للمخيم  �مل��ر�ف��ق��ة  �الأن�����س��ط��ة  ع��دي��د 
�اللقاء  وف��ن  �لتلخي�ص  وف��ن  �ل��ق��ر�ءة  غ��ر�ر 
و�ختبار�ت  �ألعاب  عر�ص  مت  كما  و�لتقدمي، 

�لذكاء وتقنيات �لر�سم �لت�سكيلي.
وكان �الأطفال على م�عد مع م�سرح �لعر�ئ�ص 
و�سناعة �لدمى �لذي عرف تهاتفا كبري� لدى 
�لعرو�ص  مبختلف  ��ستمتعت  �لتي  �لفئة  هذه 
بال�سحفي  خا�سة  ور�سة  جانب  �إىل  �ملقدمة، 
يف  �ملخت�سني  من  نخبة  عليها  �أ�سرف  �ل�سغري 

�ملجال،  تخللها برنامج ثقافة �سحية لالأطفال 
و�ملخرج �ل�سغري.

خا�سة  ور�سات  تقدمي  عرف  �أي�سا  �لربنامج 
بالب�ستنة و�أي�سا ور�سات �مل�سعف �ل�سغري بتعلم 
خمتلف �ال�سعافات �الأولية من طرف �لقائمني 
على �لفعالية، كما كان �الأطفال على م�عد مع 
معرفية  تكن�ل�جية  وور�سة  علمية  خرجة 
مبختلف  �ل�سغار  �مل�سارك�ن  خاللها  ��ستفاد 
مب�سطة،  بطريقة  طرحها  مت  �لتي  �ملعل�مات 

نح�  ترفيهية  ب��رح��ل��ة  �ل��ربن��ام��ج  ليختتم 
مدينة عنابة �أ�سرفت عليه �ملكتبة �لرئي�سية 

للمطالعة �لعم�مية �ملجاهد حممد ع�سامي.
�الأطفال  رفيق  تك�ن  �أن  �ملكتبة  ذ�ت  وتعمد 
و�أن  خا�سة  و�لفنية،  �لثقافية  ن�ساطاتهم  يف 
�لربنامج تز�منا مع �الحتفال بالي�م �ل�طني 
لهذه  متنف�سا  هنالك  يك�ن  وحتى  للطفل، 
�ملتعة  ت�س�دها  �أوقات  مت�سية  �أجل  من  �لفئة 
�ملخ�س�ص  �لربنامج  �سمن  و�لتعليم  و�لرتفيه 

للفعالية.
كما ثمن �الأولياء مثل هذه �ملبادر�ت �لتي تقدمها 
�ملكتبة حيث تعمد على تلقني �الأطفال خمتلف 
و�لتي  ومتن�عة  متعددة  جم��االت  يف  �خل��رب�ت 
مميز  وتاأطري  باإ�سر�ف  و�كت�سابها  تلقينها  يتم 
�لقائمني على برنامج خميم �الأطفال  من طرف 

لب�سكرة تقر�أ يف طبعتها �لر�بعة.

�لطبعة  يف  �أر�ك"  ذ�  "�أر�ك  فيلم  ي�سارك 
ل��الأدب  �جلمه�رية  رئي�ص  جل��ائ��زة  �لثانية 
باب  فيها  �فتتحت  و�لتي  �المازيغية  و�للغة 
�لفرتة  بني  ما  باأعمالهم  للم�ساركني  �مل�سابقة 
و�ل��ر�ب��ع  �ملن�سرم  م��اي   27 ب��ني  م��ا  �مل��م��ت��دة 
�ملعدة  �لرقمية  �ملن�سة  عرب  �ملقبل  �أوت  من 
خ�سي�سا لهذ� �حلدث، ح�سبما ك�سف عنه هذ� 

�ل�سبت �ملدير �لفني لهذ� �الإنتاج �لثقايف.
�لثقايف  �الإن��ت��اج  لهذ�  �لفني  �ملدير  �أو���س��ح  و 
"�أر�ك ذ�  �لفيلم يروي  �أن  حممد على حمجر 
"�إبنك  �أر�ك" و�لذي يعني باللغة �الأمازيغية 
�جتماعية  در�م��ا  عن  عبارة  وه�  �إبنك"  ه� 
 96 ومل��دة  "تقرقرنت"  �ل�رقلية  باللهجة 
�ملجتمع  يف  �لي�مية  �حلياة  طبيعة  دقيقة 
و�لت�سعينات  �لثمانينات  فرتة  خالل  �ل�رقلي 
�لثقافية  للمعامل  جم�سدة يف م�ساهد متن�عة 
ب�رقلة  �لعتيق  للق�سر  و�ل��الم��ادي��ة  �مل��ادي��ة 
و�حل��رف  �لفلكل�رية  �لرق�سات  يف  تتمثل 
وع���اد�ت  �لتقليدية  و�الأل���ع���اب  �لتقليدية 

خمتلفة.
�أول  يعد  �لذي  �لفيلم  هذ�  �جناز  تطلب  وقد 
جتربة فنية من هذ� �لن�ع ب�رقلة �ال�ستعانة 
و�حلكاية  �لق�سة  يف  و�لباحثني  باملخت�سني 
�للهجة  قام��ص  �ل�سعبية وكذ� �العتماد على 
و�أ���س��م��اء  م�سطلحات  الق��ت��ن��اء  �ل���رق��ل��ي��ة 
تر�جع  ب�سبب  �الندثار  طريق  يف  هي  قدمية 

��ستخد�مها �سيما من طرف �جليل �جلديد.
الإبر�ز  هامة  خط�ة  �ملحلي  �الإنتاج  هذ�  ويعد 
ورقلة  ل�سكان  و�ل���رت�ث���ي  �ل��ث��ق��ايف  �مل�����روث 
تعريفه  خالل  من  �إحيائه  و�إع��ادة  �لقدمية 
لالأجيال �لنا�سئة وحت�سي�سها باأهمية �حلفاظ 

عليها.
ويت�خى من خالل �سيناري� �لفيلم �إي�سال عدة 

و�لرتبية  �الأ�سرة  كاأهمية  �جتماعية  ر�سائل 
�الإهمال  نتائج  �أي�سا  و�إبر�ز  لالأبناء  �حل�سنة 
ينجر  و�ل��ذي  �الأول��ي��اء  بع�ص  ميار�سه  �ل��ذي 
كتعاطي  �ل�سيئة  �ل�سل�كيات  من  �لعديد  عنه 

�ملخدر�ت و�ل�سرقة.
�لفني  �الإنتاج  هذ�  على  �مل�سرف�ن  ي�سعى  كما 
يف  لل�سباب  �ملحلية  �لقدر�ت  �إبر�ز  �إىل  �ملحلي 
و�الخر�ج  �مل�نتاج  وتقنيات  �لت�س�ير  فنيات 

�ل�سينمائي.
�لفيلم تقريبا �سنة و�لذي  ود�مت مدة �جناز 
�لعتيق  �لق�سر  جمعية  تن�سيقيات  به  ب��ادرت 
رمزية  ومب�ساهمة  ذ�ت���ي  بتم�يل  ب���رق��ل��ة 
للمحافظة �ل�سامية لالأمازيغية مب�ساركة نح� 
�أدو�ر� خمتلفة،  15 ممثال هاويا ج�سدو� فيه 

مثلما �أ�سار �ليه �ملدير �لفني للفيلم.
�ل�طنية  �لر�بعة  بالقناة  �لفيلم  و�سيعر�ص 
�لناطقة باللغة �المازيغية ف�ر �حل�س�ل على 
حق �مل�ؤلف و�حلق�ق �ملجاورة يف حني �سرع يف 
�العالن �لرتويجي للفيلم عرب م��قع �لت���سل 

�الجتماعي، مثلما �أ�سري �ليه.
�جلمه�رية  رئي�ص  ج��ائ��زة  ت��ه��دف  للتذكري 
عام  �أن�سئت  �لتي  �المازيغية  و�للغة  ل��الأدب 
بهدف  و�البد�ع  �لبحث  ت�سجيع  �إىل   2020
�سمان �إنتاج �أف�سل يف �للغة و�الأدب �المازيغي 
مع تثمني �الجناز�ت �لعلمية و�الأدبية يف كل 

�الأن��ع �للغ�ية �مل�ستخدمة يف �جلز�ئر.
�لطبعة  ج��ئز  ت�سليم  حفل  مر��سم  و�ستك�ن 
�ل�سنة  ب��ر�أ���ص  �الحتفال  مبنا�سبة  �لثانية 
�الأمازيغية "�أمنزو ن يناير" �مل��فق ل� 12 ينار 

من كل �سنة.
وقد وقع �الختيار على والية متر��ست ك�نها 
�ستحت�سن �الحتفاليات �لر�سمية و�ل�طنية يف 
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�سمية معمري يف �سطور
طالبة  ربيعا،  �لع�سرين  ذ�ت  معمري  �سمية 
عل�م  لي�سان�ص  ثانية  �سنة  تخ�س�ص  جامعية 
د�ئرة  ب�سكرة  والي��ة  �بنة  وحما�سبة،  مالية 
عقبة  �جلليل  �ل�سحابي  "مدينة  عقبة   �سيدي 
�جلمعية  يف  ب�سكرة  والي��ة  ممثلة  نافع"،  ب��ن 
رو�ئية،  كاتبة  للم��هب،  �ل��ك��ربى  �ل�طنية 
  26 و  ورق����ي  ج��ام��ع  15كتاب  يف  م�����س��ارك��ة 
ورقية  كتب  ثمانية  على  م�سرفة  �إل��ك��رتوين، 
جامعة منها "دمعة قلم، بني دجنة �الأوهام،روح 
�أعماق  من  تنهيدة  �أح��رف،  جمرة  �المل،  تعانق 
خري  مر�كبنا،  �سيقة  �ل��ف��ردو���ص،  نبع  �لقلب، 
من  �لعديد  على  حت�سلت  �لدجى"،  بدر  �ل���رى 
جمال  يف  معتمدة  و�لغري  �ملعتمدة  �ل�سهاد�ت 
م�سابقات  من  �ي�سا  �لتدريب  وجم��ال  �لكتابة 
�أو دور�ت تك�ينية خمتلفة، منها مدربة  �أدبية 
مدربني يف كل من تنمية ب�سرية ب�سهادة معتمدة 
�لعر�ص  فن  مهار�ت  �ل�س�روبان،  مدربي  دوليا، 
كذلك  �ل��در����س��ي،  �لتف�ق  م��ه��ار�ت  �الإل��ق��اء،  و 
من  دوليا  معتمدة  وب�سهادة  حتفيزية  متحدثة 
و�ال�ست�سار�ت  للتدريب  خديجة  خ�سة  مركز 
يف  �سهاد�ت  على  متح�سلة  �لب�سرية،  و�لتنمية 
حياتك،  ج��دد  �ل�ست،  �لقبعات  ور�سة  من  كل 
بالنف�ص  �لثقة  دورة  يف  �سهادة  على  متح�سلة 
�لتخطيط  يف  �سهادة  �ل�سلبية  من  �لتخل�ص  و 

و��سرت�تيجية �ل�قت، 
من  معتمدة  �سهادة  �لكتابة،  يف  لغ�ي  مدقق 
من  �لعامل  يف  �لعربي  �الإع���الم  �سفر�ء  رئا�سة 
بني �أف�سل 100 �سخ�سية ملهمة و مميزة ل�سنة 
يف  �لتحكيم  جلنة  ع�س�  جانب  �إىل   ،2020
م�سابقة �أهل �لقلم يف �لطبعة �الأوىل و ع�س� يف  
�للجنة �ل�طنية لل�سناعات �لتقليدية و�حلرف 

�ليدوية بب�سكرة.

�أ�سرفت م�ؤخر� على �لكتاب �جلامع "خري �ل�رى 
بدر �لدجى"حدثينا عن هذه �لتجربة �ملميزة؟

�أ�سرفت على �لكتاب �جلامع �ل�رقي "خري �ل�رى 
بدر �لدجى" رفقة �لكاتبتني " �أمال ع�ساق وريان 
حممد  وحبيبنا  �سيدنا  عن  يتحدث  �سر�كتة"، 
 48 من  �أن��ام��ل  خطته  �سلم،  و  عليه  �هلل  �سلى 
والية هناك من عرب عن �أحا�سي�سه �جتاه نبينا 
عليه  �هلل  �سلى  مدحه  يف  بق�سيدة  �مل�سطفى 
تثلج  �لكتاب خ��طر وق�س�ص  و�سلم، تخلل هذ� 
�ملتميزة  بحروفهم  �أبدع��  كلهم  قارئها  �سدر 
زعرورمن  �إ�سر�ق  فرد�  فرد�  ذكرهم  وي�سرفني 
ب�سكرة،  م��ن  ب�طرفاية  يا�سمني  ق�سنطينة، 
ب�متجت  �الآم��ني  حممد  و  �ملخاليف  ر�ئد  ر�سدي 
بن  ملي�ص  غرد�ية،  من  د�ودي  عمر  باتنة،  من 
ب�سكرة،مناد  من  ج����دي  حممد  ليلى   و  دوي�ص 
فاطمة �لزهر�ء من م�ستغامن، حممد تريكي من 
تي�سم�سيلت،  �سيد علي متارمن �جلز�ئر، خليفي 
�لب��قي، مرمي زمعي�ص من وهر�ن،  �أم  مرمي من 

�أني�ص رزيق من �لب�يرة.

على اعتبارك ممثلة والية ب�سكرة  يف اجلمعية الوطنية 
ال�سبانية  الطاقات  حتظى  هل  راأيــك  يف  للمواهب، 
للتعريف  الكافية  امل�ساحة  اأي�سا  وتلقى  باالإهتمام 

مباتزخربه؟
�أوال يل �ل�سرف �أن �أك�ن ممثلة والية ب�سكرة يف 
�جلمعية �ل�طنية �لكربى للم��هب �لتي ت�سعى 
�ل�طن  رب�ع  جميع  يف  �مل��هب  و�سم  الإكت�ساف 
لها  و�ل��رتوي��ج  تط�يرها  �ج��ل  من  و�حت�سانها 
�لكاتبة  ب��اإد�رة  �كر  باإبد�عها  �لتعريف  ق�سد 
و�ل�ساعرة نرميان عبد �ل�سالم، ممثل�� �ل�اليات 
و�لتعريف  والياتهم  م��هب  �كت�ساف  دوره��م 
بخرجات  مكلف  فه�  �خلارجي  �ل�فد  �أم��ا  بها، 
ن��دي  منتديات،  �لثقافة،  وز�رة  �إىل  ميد�نية 
بالرتويج  يتكفل�ن  �لرتويج    م�س�ؤويل  حني  يف 
�لت���سل  م��قع  كافة  يف  و�جلمعية  للم��هب 

�الجتماعي، �جلر�ئد، �ملجالت، �الذ�عة، �لتلفاز 
�لتمثيل،  يف  يبدع�ن  �مل�سرح   و  �لفن  و�أع�ساء 
�لغناء،  �ل�سيناري�،  كتابة   �ل�سينمائي،  �ملكياج 
�عمالهم  عر�ص  يف  يبدع�ن  �جلمعية  وم��هب 
�ل�طنية  �جل��م��ع��ي��ة  و���س��ف��ح��ة  جم��م���ع��ة  يف 
�لكربى للم��هب، وم�س�ؤويل �لت�جيه و�لتدقيق 

ت�جيه  ع��ل��ى  يعمل�ن  �ل��ل��غ���ي 
خالل  م��ن  وتط�ريها  �مل����ه��ب 
و�لدكاترة  �الأ���س��ات��ذة  خ��ربة 
ومن  �جلمعية،  يف  �ملنخرطني 
�لنه��ص  �الأخرية  هذه  �أهد�ف 
و�جهة  �جلز�ئرية،  بالثقافة 
لثقافتها  و���س��ف��رية  �جل���ز�ئ���ر 
�ل���سعة،  �كت�ساف و�لبحث عن 
و�لرتويج  تط�يرها  �مل����ه��ب، 
لها فاجلمعية �ل�طنية �لكربى 
يتغري  مب���ه��ب��ت��ك  ل��ل��م����ه��ب 
جند  مل  �سر�حة  لكن  �ل��ع��امل 
�لرت�خي�ص  وال  �لكايف  �لدعم 

�ملمن�حة لنا.

للمنتج  ــج  ــرتوي ال يف  ـــك  راأي مــا 
يف  ع�سو   كونك  بب�سكرة  احلريف 

واحلــرف  التقليدية  لل�سناعات  الوطنية  اللجنة 
القطاع وتعزيز  ترقية  �ساهم ذلك يف  اليدوية، هل 

التنمية املحلية؟
و�حلرف  �لتقليدية  لل�سناعة  �ل�طنية  �للجنة 
�ليدوية هي جلنة مك�نة من �أع�ساء هم بدورهم 
طم�حاتهم،  و  �أحالمهم  لتحقيق  ي�سع�ن  �سباب 
�إن�ساء  �أجل  من  �لطم�ح  �حلريف  بال�سباب  تهتم 
�إ�ستثماروتط�يرها،  و�سركات  م�سغرة  م�ؤ�س�سات 
كل  من  �ل�ساعد  �ل�سباب  �سمل  جمع  مهامها  من 
�ل���ط��ن و�ل��دف��اع ع��ن ح��ق���ق �ل�سباب  والي���ات 
و�ل���ز�رة  لل�سلطات  �إن�سغاالتهم  ونقل  �مل�ه�ب 
ومعار�ص  ملتقيات  بتنظيم  تق�م  كما  �ل��سية، 
�لغرفة  مع  بالتن�سيق  تك�ينية  ودور�ت  للحرف 

للحرف  و�لتقليدية  �ل�سناعية 
ترويج  على  �ساعدنا  ما  وه��ذ� 
وتعزيز  لرتقية  �حلريف  �ملنتج 
�لتنمية �ملحلية ومع ذلك هناك 

نق�ص يف بع�ص �الأم�ر.

كاتبة ق�س�س وخواطر وم�ساركة يف ع�سرات الكتب 
�سن  يف  االجنـــاز  لهذا  حتقيقك  ما�سر  اجلامعة، 

مبكرة؟
من  �ملجال  ه��ذ�  دخل��  �لذين  من  و�ح��دة  كنت 
و�ل�سع�بات  �لظروف  رغم  مبكرة،  �سن  يف  بابه 
�لتي و�جهتها �ال �أن مل �أ�ست�سلم �أبد�، حتى �إين 
حتطم  �لتي  �ل�سلبية  �الإنتقاد�ت  من  �أ�سلم  مل 
حافز�  �عتربها  عك�سهم  على  �نا  لكن  �الإن�سان 
دوم��ا،  �الأم���ام  يدفعني  م��ا  وه��ذ�  يل  وت�سجيعا 
فكلمة م�ستحيل ال حمل لها يف قام��ص حياتي، 
�لنجاح  �أع��د�ء  �أرى  كلما  �لياأ�ص  �أع��رف  ال  بت 
يعرت�س�ن طريقي وهذ� ما �أو�سلني �أما �أنا عليه 
�الأن ففي كل مرة �أميل قليال كنت �أقف �ساخمة 

رغمهم جميعا.

معتمدة  �سهادة  على  حت�سلت 
مــن رئــا�ــســة �ــســفــراء االإعـــالم 
ــعــامل مــن بني  ال الــعــربــي يف 
مالذي  100�سخ�سية  اأف�سل 

قدمه لك هذا اللقب؟
�ل�����س��رف  ك����ان يل  ���س��ح��ي��ح 
�للقب  بهذ�  �أت�ج  �أن  �لعظيم 
بني  من  و�أ�سبح   2020 �سنة 
ملهمة  �سخ�سية   100 �أف�سل 
�أعمايل  ب�سبب  وذلك  وم�ؤثرة 
وفخر�  ت�سجيعا  ز�دين  مما  و�إجناز�تي  �الأدبية 
بنف�سي ولغريي و�أن �أك�ن قدوة لغريي كما قال�� 
وهذ�  للقمة  و�سلت  �أين  ويبدو  يكفيني  هذ�  يل 
�أكرب �سرف و لقب يل، فاالحرت�م و�حلب �ملقدم 
يل وكل �لت�سجيع دليل على �أين �أحتل مكانة يف 

قل�بهم.

ماهي طموحاتك امل�ستقبلية وهل من كلمة تودين 
اإي�سالها للقراء؟

�أنامل قلمي عامل �لكتب   حقيقة منذ �أن خطت 
وجبت ثناياه وجت�لت بني طياته و�سعت �أمامي 
�إ�سد�ر  ه�  و  �أال  لتحقيقه  جاهدة  �أ�سعى  هدفا 
�ست�سدر  �لتي  رو�يتي  وهي   �أوال  �خلا�ص  كتابي 
عن قريب و تك�ن لها �سدى عاملي كبري، كما �أ�سعى 
�أن �أ�سبح مدربة مدربني عاملية وكاتبة معروفة 
�أود  كاأحالم م�ستغامني لي�ص حبا يف �ل�سهرة بل 
�أن ي�سل عبق حرويف �إىل �ل�طن و�لعامل باأكمله 
باأن  �أكتبه وما يخطه قلمي  ما  �لنا�ص  باأن يقر�أ 
�أنال   �أن  �أو�سل لر�سالتي للعامل �لعربي �لتي هي 
�أن  ثانيا  و�لديا  ر�سا  ثم  وال  وث��به  �هلل  ر�سا 
�أن  �لغالية ووطني �حلبيب  لعائلتي  �أك�ن فخر� 
�أملع كالنج�م يف �لف�ساء و�أنري تلك �لعتمة وذ�ك 
�لظالم �لعائل على �مل��هب �ملدف�نة وم�ساعدتها 

و�أن ير�ها �لعامل ويفتخر بها �ل�طن.

املبدعني  رحال  وحتط  البداع  ن�شيج  تخط  �شابة  كاتبة  معمري"..  "�شمية 
يف موؤلف "خري الورى بدر الدجى"
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مديرية الثقافة لولية ب�شكرة تك�شف عن برنامج مو�شمها ال�شيفي

ا�شدال ال�شتار عن فعاليات خميم اأطفال ب�شكرة تقراأ يف طبعتها الرابعة

فيلم "اأراك ذا اأراك" يف الطبعة الثانية جلائزة 
رئي�ص اجلمهورية لالأدب واللغة الأمازيغية

حمبة للكتابة وعا�سقة الإنت�سال القلم و تدوين حروفه التي قالت اأنها بها تتغنى برتانيم م�ساعرها و اأحا�سي�سها، تتجول كلماتها بني الواقع واخليال وترتاق�ص حروفها املتناثرة بينهما، حيث اأن هناك ن�سيب  للخيال 
ي�سري يف االأقالم التي ترى فيها مهرب كل واحد منا لن�سيان اآالمه واأحزانه، تنرث اأحا�سي�سها على اأرواق بي�ساء �سافية فتلونها بن�سيج حروف مرتابطة ونقاط مبعرثة لتحكي عن الواقع، هي الكاتبة �سمية معمري من مدينة 

عرو�ص الزيبان تك�سف لنا يف احلوار الذي جمعها بيومية "االأورا�ص نيوز" جوانب من م�سريتها االأدبية املميزة.



اأغبى ر�سالة يف التاريخ
ولدى �حلبيب.. 

�أن��ك ال جتيد  �أن��ا �أك��ت��ب ل��ك ببطء الأن��ن��ي �أع���رف 
�لقر�ءة ب�سرعة؟!

هذه �لر�سالة �س�ف �أر�سلها مع �أخيك ر�سا وه� �الآن 
ال  حتى  جيبه  يف  �ساأ�سعها  ل��ذ�  ن��ائ��م 

ين�ساها 
ين�سى  فه�  �أخ�ك  تعرف  و�أنت 
كثري� لذ� فاإذ� ن�سي �أن يعطيك 
�إياها مد يدك يف جيبه �الأمين 

وخذها .
تت�ساقط  مل  ر�ئ���ع،  هنا  �جل��� 

�الأمطار �الأ�سب�ع �ملا�سي �إال مرتني 
فقط، �ملرة �الأوىل 

��ستمر �ملطر ثالثة �أيام مت���سلة، و�ملرة �لثانية 4 
�أيام؟!

�سيكلف  لك  �أر�سله  �أن  ت�د  �لذي  للمعطف  بالن�سبة 

كثري� يف �ل�سحن ، الأن �أزر�ره ثقيلة جد�
جي�ب  �أح��د  يف  وو�سعتها  �الأزر�ر  بنزع  قمت  ل��ذ� 

�ملعطف؟!
باملنا�سبة �إن �أخاك وجد عمال بعد ط�ل �نتظار .. 

وه� م�س�ؤول عن ما يقارب 500 �سخ�ص ت�س�ر؟! 
نعم هذ� حقيقي.. فه� يق�م بتنظيف �الأع�ساب عن 

�لقب�ر 
نعرف حتى  ولكننا ال  جميلة حامل  �أُختك 

�الآن جن�ص �مل�ل�د ،
لذلك فلن يك�ن باإمكاين �إخبارك �إذ� كنت 

�ست�سبح خاال �أو عما!؟.

اإرهاب
قالك و�حد مزط�ل وال من �لدو�ع�ص

عطاوه قنبلة وقال�ل� فجرها يف بال�سة فيها بز�ف 
نا�ص متجمعني

فجرها يف عر�ص خ�ه؟!.

معلومات م�سلية

امليت

اأمثال �سعبية

يف�سد  ال  فهو  �سالحية،  مدة  له  لي�ص  ال�سكر   •
اأبدا لعدم احتوائه على دهون.

التوتر وي�سمح بدخول االأك�سجني  • البكاء يقلل 
املفيدة  الكيميائية  االإفــرازات  من  ويزيد  للرئتني 

ويزيد من قوة مناعة ج�سدك.
مرتاديها  جتعل  املطاعم  يف  الهادئة  • املو�سيقى 

يطلبون اأكرث بـ40% من طلباتهم املعتادة.
)خد  االإن�سان  وجنة  يف  املوجودة  الغمازات   •
عالمات  من  يعتربها  البع�ص  اأن  رغــم  االإن�سان( 
الوجه  ع�سالت  يف  ت�سوه  تعترب  اأنها  اإال  اجلمال 

من الناحية الطبية.
�سديدي  اأ�سخا�ص  الق�سرية  ال�سحكة  اأ�سحاب   •
يت�سمون  العالية  ال�سحكة  اأ�سحاب  اأما  الع�سبية 

بالعفوية والب�ساطة.
ال  الرجل  بكاء  اأن  يقلن  الن�ساء  من   %  98  •
%61 من الرجال  ينق�ص من رجولته بينما يقول 

اأنه ينق�سها.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على امليم..

امليم تو�سى 
و�سلى خرج 

ما وىل

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثاين و�لع�سرون 
من �سهر ج�يلية

لالأديب  البندقية  تاجر  م�سرحية  ـ   1598
من  باأمر  امللكي  ال�سجل  �سك�سبري تدخل  ويليام 

امللكة اإليزابيث.
اإحلاق  تقرر  الفرن�سية  احلكومة  ـ   1834
م�ستعمرة  بــاعــتــبــارهــا  بــفــرنــ�ــســا  اجلـــزائـــر 

ع�سكرية.
ـ الطيار االأمريكي ويلي بو�ست يهبط   1933
العامل  حول  وحــدة  طار  اأن  بعد  نيويورك  يف 

يف �سبعة اأيام.
ـ ا�ستقالل بولندا واإعالن اجلمهورية   1944

فيها.
1946 ـ منظمة االإرجون ال�سهيونية تق�سف 
فندق امللك داود يف مدينة القد�ص، واأدى ذلك 

اإىل مقتل 91 �سخ�ص واإ�سابة 46 اآخرين.
م�سر  يف  جديدة  حكومة  ت�سكيل  ـ   1952
وا�ستمرت  الــهــاليل،  جنيب  اأحــمــد  برئا�سة 
قيام  ب�سبب  وذلك  فقط  �ساعات  لعدة  بعملها 
بذلك  وكانت  الليلة،  تلك  يف  يوليو   23 ثورة 

اأق�سر احلكومات عمًرا يف م�سر.
الفرن�سي ير�سل جلنة اىل  الربملاين  ـ   1957
للثوار  االأ�سلحة  تدفق  يف  للتحقيق  اجلزائر 
هذا  اأربــاع  ثالثة  ان  اىل  تقريرها  يف  خل�ست 
من  والباقي  تون�ص،  طريق  عن  ياأتي  ال�سالح 
من  اإال  الفرن�سي  اجلي�ص  يتمكن  وال  املغرب، 

ا�سرتجاع ثلث االأ�سلحة املهربة عرب احلدود.
تنفيذ  يف  ي�سرع  الفرن�سي  اجلي�ص  ـ   1959  
الكربى   القبائل  منطقة  يف  املنظار   عملية 
الثالثة  يف اطار خمطط  التاريخية  بالوالية 
�سال ت�سفر عن عمليات اغت�ساب وقتل وح�سية  

يف �سفوف �سكان القرى واملدا�سر.
املديرية  بت�سكيل  مر�سوم  �سدور  ـ   1962
ت�سيريها  مهمة  تــوىل  الوطني  لالأمن  العامة 

موؤقتا املحامي حممد جماد .
على  واملح�سوب  ـــدود  احل جي�ص  ـ   1962
وباالتفاق  بومدين  بقيادة  ــدة  وج جماعة 
تاأ�سي�ص  عــن  تلم�سان  مــن  يعلن   بلة  بــن  مــع 
املوؤقتة  احلكومة  حمل  يحل  �سيا�سي  مكتب 
اجلزائر  يف  حــدث   انقالب  اول  بذلك  وكــان 

امل�ستقلة.
بالغاء  مر�سوما  ي�سدر  بلة  بــن  ـ   1963
بق�سايا  تخت�ص  الــتــي  ال�سرعية  املــحــاكــم 
اإىل  �سالحياتها  نقل  و  ال�سخ�سية  االأحـــوال 

املحاكم املدنية .
الكاركتري  ر�سام  على  النار  اإطــالق  ـ   1987

الفل�سطيني ناجي العلي بوجهه يف لندن.
عن  كتاب  ب�سحب  تق�سي  املحكمة  ـ   2000
االأ�سبق  للرئي�ص  اجلزائرية  الــثــورة  تاريخ 
�سفحات  حذف  بعد  طبعة  واإعــادة  كايف  علي 
تتعر�ص التهام الكاتب لعبان رم�سان باأنه كان 
ميثل التوجه الرببري العلماين يف الثورة واأنه 

كان ي�سكل طابور اخرتاق للثورة التحريرية.
منزل  تهاجم  االأمريكية  القوات  ـ   2003
وق�سي  ـــدي  ع بـــه  يــخــتــبــاأ  ـــان  ك ــل  ــو�ــس امل يف 
ح�سني  �ــســدام  املخلوع  الــعــراق  رئي�ص  جنلي 

وتقتلهما.
2015 - جامعة برمنغهام تعلن عن عثورها 
الع�سر  اإىل  ترجع  قراآنية  خمطوطة  على 
مع  باخلطاأ  دجمت  قد  كانت  اأن  بعد  النبوي، 

خمطوطة اأُخرى طيلة �سنوات.

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

لكر��سة  �ألقاو�ص  ما  كي 
ل��ع��ب���ه��ا ك���ام���ل و�ق��ف��ني حكـــمة

انتقد  ث�����م  اأوال  ن���ف�������س���ك  اإق������������راأ 
ا�����س����ت����ط����ع����ت اإن  االآخ�������������ري�������������ن 

� ملاذ� تختفي �لقطط يف عيد �الأ�سحى 
يا �سي عالوة؟

ب�سمة �ل��يف باتنة
يل قالك �لقطط تختفي ر�ه غري يكذب 
يجبدو  لقط�ط  �لعيد  نهار  عليك..�أنا 

و�نا جنبد قريب هرب�يل باخلروف؟!.
تروح  خالك�ص  ما  يل  �ل�سبب  ه�  ما   �

للبحر يا �سي عالوة؟
كمال �ل�سعدي �حلامة
ما  �أدر�ك  ل��ب��ح��ر..ج��اين..وم��ا  الأن 
جناين  يف  عطر  جاين  ما  جاين  جاين.. 
خ����خ ورم����ان و���س��ف��رج��ل ط��اي��ب جيت 

ن��دعها باباها غايب!!.
يف  تقتل  و�لنا�ص  فينا  يقتل  ك�رونا   �

بع�ساها وين بيها يا �سي عالوة؟
�سيف �الإ�سالم معن�سر باتنة
قبل  �ال�ستعجايل  �ملخطط  تنفيذ  �إىل 

ما تق�سي علينا "�لعاجلة"!!.

� ملاذ� ِبَرُك �مل�ت عندنا يا �سي عالوة؟
�إميان �ساويل خن�سلة

اللة  ي��ا  �حل��ي��اة  �س��طئ  ت�فر  لعدم 
�إميان؟!.

� �أمل يتم �لقب�ص على �إرهاب �لطرقات 
بعد؟

ج��د �سر�ي ميلة
"�حلريرة"  قناة  على  و�لعهدة  يقال 
عن  يبحث  �ل��سطى  �إف��ري��ق��ي��ا  يف  �أن���ه 
�للج�ء �ل�سيا�سي وق��ت �لتحالف تط�ق 
للمحيطات..�هلل  عابرة  بقنابل  خمباأه 

ي�سرت؟!.
�لك�سكا�ص  يف  �لك�سك�ص  ن�سع  كنا  �إذ�   �
�سي  ي��ا  �ل����روز  �ل�سيني�ن  ي�سع  ف��اأي��ن 

عالوة؟
نهال خمل�يف قاي�ص

يف �لرزر�ز طبعا..ما حتتاج�ص مفه�مية 
وفهامة ز�يدة!!.

�سورة م�سحكة

�لنا�ص 
يل تق�ل 
بنظرية 
�ختفاء 

�لقطط ي�م 
�لعيد..و��ص 

�ح��لكم؟!
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خن�صلة

ميلة

حممد. ع

اهتــزت مدينــة عــني مليلــة بــاأم 
عيــد  اأيــام  اأوىل  يف  البواقــي، 
االأ�سحى املبارك، على وقع فاجعة 
مقتــل �ســاب علــى يــد �سديقــه يف 

�سجار ن�سب بينهما بحي 1 نوفمرب، 
اأيــن قام اجلــاين بتوجيــه طعنات 
قاتلــة لل�سحيــة البالــغ مــن العمر 
رقايــزي  واملقيــم بحــي  �سنــة   26

"كا�سطــور"، وقد مت نقل ال�سحية 
مل�ست�سفــى مدينــة عني مليلــة، اأين 
لفظ اأنفا�سه االأخرية، فيما فتحت 
م�سالح االأمن حتقيقا يف اجلرمية.

ب�شبب �شجار ن�شب بينه وبني �شديقه بحي 1 نوفمرب

خالل الحتفال بعيد ال�شرطة

بن �ستول.�ص

اأم البواقي

خن�سلة،  ب�الية  �لثالثاء،  ي�م  مت 
و�سابط  ع�ن   60 من  �أك��ر  ترقية 
وذل���ك  �أع���ل���ى  رت����ب  �إىل  ���س��رط��ة 
نظمتها  �ل��ت��ي  �الإح��ت��ف��االت  خ��الل 
�ل�الية  الأم��ن  �ل�الئية  �ملديرية 
لتاأ�سي�ص   59 �ل��ذك��رى  مبنا�سبة 
�ل�سرطة �جلز�ئرية �مل�سادف ل 22 

ج�يلية.  
�ل�الية  و�يل  �ملنا�سبة  على  و�أ�سرف 
�الأول  �لعميد  �ل�الية  �أم��ن  ورئي�ص 
مت  ح��ي��ث  ب��غ��د�د،  حم��م��د  لل�سرطة 
و�سابط  ع���ن   60 من  �أك��ر  ترقية 

�مل�سالح  ملختلف  ينت�سب�ن  �سرطة 
�إىل رتب  �ل��دو�ئ��ر  و�أم���ن  �ل���الئ��ي��ة 
�أع��ل��ى يف م�����س��اره��م �مل��ه��ن��ي، و�أ���س��اد 
�لفعال  بالدور  لل�سرطة،  �أول  �لعميد 
�الأم���ن  ج��ه��از  منت�سب�  لعبه  �ل���ذي 
�ل�طني رفقة عمال قطاع �ل�سحة يف 
حماربة �نت�سار وباء ك�رونا من خالل 
�سهرهم �لد�ئم على تطبيق �لتد�بري 
�ل�سلطات  �أقرتها  �لتي  �الح��رت�زي��ة 
�جلائحة  ه��ذه  ملحاربة  �لعم�مية 
و��ستتباب �الأمن عرب جمم�ع بلديات 

�ل�الية.

�سي الأورا�سي..
"طوزخورماطو"...  بـ  اأن �سمعت  منذ 
واأقول  باملارطو...  راأ�سي  اأ�سرب  واأنا 
ماذا �سيحل بنا بعدما اأكلنا القاطو... 
يف عيد جاء الكب�ص فيه فوق املوطو.. 
لي�ص  ولــيــ�ــص  حــقــيــقــة  االأمـــــر  واأن 
"خروطو"، وانه يف مملكة اللوزوطو... 

مينع اأخذ ليفوطو...

hamzalaribi005@gmail.com

جرمية قتل يف اأول اأيام عيد الأ�سحى بعني مليلة يف اأم البواقي 

وجب الكالم

كتابه  يف  الــبــريوين  ن�سبه  �سعري  بيت  هناك 
فقد  نوا�ص،  الأبي  اجلواهر"  معرفة  يف  "اجلماهر 
"�ساع �سعري على بابكم، كما �ساع در  قال االأخري 
به  تفيد  كما  البيت  هـذا  يعترب  اإذ  خال�سة"،  على 
الق�سة رد فعل من اأبي نوا�ص بعد اأن مدح اخلليفة 
"هارون الر�سيد" فلم ينل مقابل املدح �سيئا، ف�سعر 
وكاأن م�سري ق�سيدة املدح هو نف�ص م�سري الدر وهو 
من  مقربة  جارية  ت�سعه  الــالآلــئ  من  ثمني  عقد 
اخلليفة ا�سمها خال�سة وقد كانت �سوداء الب�سرة، 
ت�ستحق  ال  اجلارية  بــاأن  يق�سد  نوا�ص  اأبــو  وكــان 
العقد كما ال ي�ستحق هارون الر�سيد ق�سيدة املدح، 
للخليفة  ال�ساعر  اجلارية  ا�ستكت  اأن  وبعد  لكن، 
على  وثنائهن  بها  اجلــاريــات  بقية  ت�سفي  ب�سبب 
ال�ساعر، قام اخلليفة با�ستدعاء اأبي نوا�ص وعندما 
مثل االأخري بني يدي اخلليفة عرف باالأمر وب�سبب 
ا�ستدعائه فقال باأن من نقل بيت ال�سعر مل ينقله 
كما هو بل اإنه و�سع العني مكان الهمزة، اأي اأن بيت 
ال�سعر االأ�سلي كان على النحو التايل "�ساء �سعري 
حينها  خال�سة"،  على  در  �ساء  كما  بابكم  على 
و�سرعة  نوا�ص  اأبي  بذكاء  الر�سيد  هارون  اأعجب 
بديهته وقدرته على التخل�ص من املواقف ال�سعبة 

بدهاء فاأظهر الر�سا لرت�سى اجلارية.
عام  مــن  دي�سمرب  يف  وبالتحديد  اجلــزائــر،  يف 
رئا�سة  تبون"  املجيد  "عبد  توىل  عندما   2019
ومدح  املالهي  اأحد  يف  "مغني"  نادى  اجلمهورية، 
"رئي�ص اجلمهورية اجلديد"، وبعد حوايل عامني 
عاد نف�ص "املغني" ليرتاجع عن مدح الرئي�ص "فتم 
الزج به يف احلب�ص"، لكن �سرعان ما اأفرج عنه اأو 
اأبي  ق�سة  اأعــاد  ما  وهذا  �سبيله،  اأخلي  باالأحرى 
"املغني"  وكاأن  اأذهاننا،  اإىل  الربق  ب�سرعة  نوا�ص 
كاأبي نوا�ص مل ينل جائزته مقابل مدحه الرئي�ص 
فاأتى باأغنية "ذم" وقدح ورمبا التجاأ هو االآخر يف 
"احلب�ص" اإىل املناورة وقال باأن "الراوي" قد نقل 
االأغنية على غري ما هي عليه وهكذا اأخلي �سبيله 
رغم اأن يف اأغنيته اإ�سافة اإىل "ذم الرئي�ص" دعوة 

وحتري�سا على "الرتويج للمخدرات".
مو�سوع  اإىل  تطرقنا  قــد  �سابق  ــت  وق يف  كنا 
االأغاين خا�سة الرايوية التي ياأتي فيها التحري�ص 
على تعاطي اأنواع املخدرات واالإقدام على خمتلف 
واالآداب  لالأخالق  املنافية  االجتماعية  االآفــات 
تعدي  االأغـــاين  هاته  مثل  بــاأن  وقلنا  والقانون، 
�سارخ على القانون ودعوة اإىل ما يجرمه القانون 

لكن "القانونيني" والعدالة مل يتحركوا !!.
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ترقية 60 �سرطيا 
اإىل رتب اأعلى بخن�سلة

انت�سال جثة طفل من بركة ماء 
يف حمام قرقور

مرور  حادثي  يف  جرحى   07
يف �سطيف 

احرتاق 120 �سجرة زيتون 
وخاليا نحل 

قتيل و43 جريحا 
يف حوادث مرور 

خالل اأ�سبوع

�سجلت فرق احلماية املدنية لبوقاعة �سمال 
والية �سطيف حادث غرق طفل يف بركة ماء 

اأمتار داخل جمرى واد   3 ال�سا�سي" بعمق  "قلتة 
بو�سالم برتاب بلدية حمام قرقور، ومت انت�سال 

ال�سحية البالغ من العمر 12 �سنة من طرف 
اأحد �سباب املنطقة، كما حاول اإنعا�سه عون 

للحماية املدنية قاطن باجلوار، ليتم نقل جثة 
الطفل اإىل امل�سلحة املعنية مب�ست�سفى بوقاعة 

بح�سور م�سالح الدرك الوطني.

ت�سبب حادث مرور وقع على م�ستوى الطريق 
ال�سيار يف �سطره مبنطقة احلا�سي، يف اإ�سابة 

18 و52  اأعمارهم مابني  اأ�سخا�ص تراوحت   04
�سنة بجروح متعددة، ومت اإ�سعافهم وحتويلهم 

اإىل م�ست�سفى العلمة، ومتثل احلادث يف انحراف 
�سيارة من نوع "بيكانتو".

كما متكنت فرق النجدة للمركز املتقدم دربال 
عبد املجيد من اإجالء 03 �سحايا ونقلهم اإىل 
امل�ست�سفى اجلامعي �سطيف، على اإثر احلادث 

املروري الذي تعر�سوا اإليه بحي قاوة القدمية، 
والذي متثل يف ا�سطدام �سيارة �سياحية من 
نوع "فيات" بعمود حديدي لنقل االأ�سالك 

الكهربائية من احلجم الكبري. 

جنحت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
لدائرة ترعي باينان يف اإخماد حريق اأ�سجار 
مثمرة وبقايا ح�ساد، مب�ستة بورو�ص ببلدية 

اأعمرية اآرا�ص، حيث مت ت�سجيل احرتاق جزئي 
حلوايل 120 �سجرة زيتون وم�ساحة معتربة 

بقايا ح�ساد واأع�ساب ياب�سة وبع�ص خاليا نحل، 
فيما مت اإنقاذ حوايل 100 �سجرة زيتون و90 

حزمة تنب، ويبقى �سبب احلريق جمهوال.

�سجلت م�سالح احلماية 
املدنية لوالية ميلة يف الفرتة 
من 11 اإىل 17 جويلية 537 

عملية تدخل، ففي حوادث 
املرور مت ت�سجيل 73 عملية 

تدخل جنم عن ذلك حالة 
وفاة واإ�سابة 43 �سخ�ص 

بجروح متفاوتة اخلطورة 
حيث قدمت لهم االإ�سعافات 

االأولية ومت نقلهم اإىل اأقرب 
م�ست�سفى، كما قامت ذات 

الوحدات مبا يناهز 230 
عملية نقل للمر�سى واجلرحى 

اإىل امل�ست�سفيات، كما مت 
ت�سجيل 53 تدخال الإخماد 
احلرائق وال�سيطرة عليها، 

و181 عملية خمتلفة. 
كما مت ت�سجيل حادث 

انقالب �سيارة جتارية من 
نوع "بيجو 404" حتمل 

ترقيم والية ميلة بالطريق 
الوطني رقم 100 مب�ستة 

اأوالد مو�سى ببلدية امل�سرية، 
حيث خلف احلادث جريحني 
من جن�ص ذكر اأعمارهما 18 

و27 �سنة، ولهما اإ�سابات 
خمتلفة، مت اإ�سعافهما بعني 

املكان وحتويلهم اإىل م�سلحة 
اال�ستعجاالت مب�ست�سفى 
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