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ب�صراحة
اإنتاج الياأ�س

وامللل  واالكتئاب  النف�صية،  احلالة  تدهور 
اأهم  مــن  لهي  القاتل  بالياأ�ص  واالإ�ــصــابــة 
من  الكثري  وفــاة  يف  ت�صهم  التي  الــعــوامــل 
يتعلق  فيما  هــذا  العامل،  عرب  االأ�صخا�ص 
االأمر  تعلق  اإذا  فكيف  الطبيعية  باحلاالت 
اجلزائريون  يعي�صها  التي  الهلع  بحالة 
خالل االآونة االأخرية ب�صبب ما يتم تداوله 
اأخبار ت�صاوؤمية عن مو�صوع اجلائحة؟  من 
للمجتمع  النف�صية  ــة  ــال احل فـــاإن  لــهــذا 
اجلـــزائـــري خــا�ــصــة خـــالل االأ�ــصــبــوعــن 
االأخريين قد باتت متدهورة جدا، والغريب 
اأمور  يف  يخو�ص  بــات  قد  ودب  هب  من  اأن 
لي�ص له بها علم، فهذا الذي يف�صر طريقة 
انت�صار الفريو�ص وهذا الذي يف�صر طريقة 
االإ�صابة بالفريو�ص وكيف تتم الوفاة بعد 
يتحدث  الــذي  وهــذا  بالفريو�ص  االإ�صابة 
اللقاح وهذا الذي يكذب وجود  اأ�صرار  عن 
الفريو�ص اإىل اآخره، حيث بات اجلميع عاملا 
مواقع  و�صفحات  االأوبئة  علم  يف  وخبريا 
�صوؤم  نــذيــر  بــاتــت  االجتماعي  التوا�صل 
وهذا  ال�صوؤم  هذا  م�صدر  االإعــالم  وو�صائل 

الت�صاوؤم.
اإنــتــاج  يف  نق�ص  مــن  نعانيه  مــا  اأن  يــبــدو 
اإنتاج وفري يف االإ�صاعات  االأك�صجن يقابله 
واالأخبار ال�صيئة التي يتم اإنتاجها مبخابر 
االإعالم الهادم واالإعالم املت�صائم واالإعالم 
يف  الياأ�ص  بذور  زراعة  �صيا�صة  تبنى  الذي 
املجتمع، ولو اأن كل و�صيلة اإعالمية اأح�صنت 
بالربامج  يتعلق  فيما  االأولــويــات  ترتيب 
مبا  تنقلها  التي  واالأخــبــار  تعر�صها   التي 
يتالءم مع ن�صر االأمل لتفادينا رمبا الكثري 
النف�صية  احلالة  وتدهور  الهلع  حاالت  من 
�صيقتلهم  الذين  اجلزائرين  من  للعديد 
خا�صة  الفريو�ص،  ي�صبهم  مل  واإن  الوهم 
واأن ارتفاع حاالت االإ�صابة بالفريو�ص قد 
تزامن مع تهافت اجلزائرين على ال�صواطئ 
وحفالت الزفاف وكذا تهافتهم على كل ما 
هو بارد وتهافتهم على املكيفات الهوائية ما 
اأخلط بن االإ�صابة بنزالت برد والتهاب يف 

اللوزتن وبن االإ�صابة بالفريو�ص.
�سمري بوخنوفة
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يف الوقــت الــذي تعرف فيه البــاد ب�سفة عامــة ووالية 
باتنــة ب�ســكل خا�ــص ارتفاعــا يف عــدد االإ�سابــات بفريو�ص 
كورونا، ويف الوقت الذي حتر�ص فيه الدولة على تلقيح اأكرب 
عدد ممكن مــن املواطنني بهدف التحكم يف انت�سار الفريو�ص، 
ويف الوقت الذي يحذر فيه املخت�سون من ال�ساالت املتحورة 
اأبــى العديد مــن املواطنــني اإال اأن يتمردوا علــى العلم وعلى 
القانــون وعلــى "املنطــق والواقــع" واأ�سبحــوا با�ستهتارهــم 
وبا�ستخفافهــم ي�سكلون خطرا علــى عائاتهم وعلى غريهم 
ب�سبب عدم تقيدهم حتــى بو�سع القناع الواقي عما ب�سعار 
ناآمن�ص بكورونا"، فمتى ي�ستفيق هوؤالء ويدركوا باأنهم  "مــا 
يعانــون حالة مــن "ال�سفاهة" اأيــن بات فريو�ــص اجلهل اأ�سد 

فتكا من كل فريو�سات العامل؟

بطاقة حمـــــــــراء

اجلهل يفعل فعلته

auresbook
قال: نور الدين عطوي

 )مدير امل�ست�سفى اجلامعي ب�سطيف(
اأي��ة  ب��ي��دي  ولي�س  مت��ام��ا  منهار  ..."اأنا 

حيلة".
قلنا: يا راجل... ا�ستقل.

النق�ص يف الأك�ضجني �ضبب ارتفاع الوفيات

ل نريد الذهب على ح�ضاب فل�ضطني

من اأين تدخل كورونا للحج؟

اأر�ضية رقمية من اأجل توزيع الأوك�ضجني...!!
الوبائية  الو�سعية  متابعة  خلية  و�ــســعــت 
اأر�سية  االأغــــواط  بــواليــة  ــا  كــورون لــفــريو�ــص 
من  امل�ست�سفيات  اإدارات  ت�سرف  حتت  رقمية 
احتياج  ح�سب  املميع  االأوك�سجني  توزيع  اأجل 
واملناجم  ال�سناعة  مدير  وح�سب  موؤ�س�سة،  كل 
اإىل  يهدف  االأر�سية  هذه  و�سع  فاإن  بالوالية، 
يف  اخلطر  مرحلة  اإىل  الو�سول  عــدم  �سمان 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  االأوك�سجني  تــواجــد 
على  حتتوي  التي  تلك  خا�سة  اال�ست�سفائية 

م�سالح العزل الطبي عرب تراب الوالية، حيث 
�سيتمكن مديرو امل�ست�سفيات من حتديد التواريخ 
املحتمل اأن ينتهي فيها خمزون االأوك�سجني حتى 
يتم تعبئته قبلها، واأ�ساف بان وحدته بالوالية 
تنتج يوميا اأزيد من 72 األف لرت من الغاز املميع 
اأن  م�سريا  اأال�ست�سفائي،  لا�ستعمال  املــوجــه 
القارورات  يف  تعبئته  ميكن  ال  لاأوك�سجني  هذا 
يف  فقط  ي�ستخدم  بل  املنزيل  اال�ستعمال  ذات 

امل�ست�سفيات. 

ملادة  تاما  انقطاعا  للحظة  ولو  ي�سجل  مل  اأنــه  ب�سطيف،  اجلامعي  للم�ست�سفى  العام  املدير  ك�سف 
االأك�سجني، م�سريا اإىل اأنه مل يكن من املتوقع ذلك، واأن التذبذب يف التزويد هو الذي اأدى اإىل انخفا�ص 
ن�سبة ال�سغط فيما يخ�ص ن�سبة االأك�سجني التي ت�سل اإىل املر�سى، ويف ذات ال�سياق دق ناقو�ص اخلطر 
ب�سبب نق�ص التزود مبادة االأك�سجني معتربا اأن النق�ص يف هذه املادة وارتفاع عدد االإ�سابات هو الذي 

اأدى اإىل ارتفاع عدد الوفيات يف االآونة االأخرية.

نورين  فتحي  اجلزائري  امل�سارع  اأعلن  اأن  بعد 
ـــام  لــو�ــســائــل االإع بــن يخلف  ومــدربــه عــمــار 
لتفادي    2020 طوكيو  اأوملبياد  من  االن�سحاب 
اأوقعته  بعدما  ــال  ــت االح مناف�ص  مــواجــهــة 
�سهيوين،  مناف�ص   �سد  مواجهة  يف  القرعة 
امل�سارع  توقيف  للجودو  الــدويل  االحتــاد  قرر 
اأن  كا�سفا  اجلزائري وفتح حتقيق يف احلادثة، 
االحتاد  قوانني  مع  يتعار�ص  امل�سارع  ان�سحاب 

الدويل للجودو الذي لديه �سيا�سة �سارمة اإزاء 
قائا:"  االأخـــري  هــذا  �سرح  حــني  يف  التمييز، 
وما  الفل�سطينية  الق�سية  مــن  ثابت  موقفي 
نو�سخ�ص يديا وما نطبع�ص للراية االإ�سرائيلية 
اأو مظلومة والرجال ال  نحن مع فل�سطني ظاملة 
اإننا مدر�سة  تاريخ  يا  �سجل  مواقفها،  حتيد عن 
يف نخوة والرجولة وال نريد الذهب على ح�ساب 

مواقفنا".

اأعلن وزير ال�سحة ال�سعودي جناح مو�سم احلج 
ــرى،  االأخ واالأوبــئــة  كــورونــا  من  وخلوه  �سحيا 
على  املو�سم  لهذا  احلج  منا�سك  اقت�سرت  حيث 
مع  واملقيمني،  املواطنني  مــن  فقط  األــفــا   60
ال�سحية  احلالة  تكون  واأن  التلقيح،  ا�سرتاط 
وحدد  املزمنة،  ــص  ــرا� االأم مــن  خالية  للحاج 
اإىل  عــامــا،   65 اإىل   18 مــن  العمرية  للفئات 

ال�سحية  ومــراكــز  م�ست�سفيات  تــوفــري  جــانــب 
عن  ناهيك  التجهيز،  عالية  اإ�سعاف  و�سيارات 
ومدربة  موؤهلة  ــة  واإداري وفنية  طبية  طواقم 
على العمل يف مو�سم احلج، وهو ما اأثار الت�ساوؤل 
االنرتنت،  مواقع  على  املعلقني  من  العديد  لدى 
تدخل  اأين  من  املكثفة  االإجراءات   هذه  "اأمام 

كورونا للحج"؟

هــو اأكــرب معــدل البكالوريــا لــدورة جــوان 2021 يف واليــة 
باتنة، والــذي حت�سلت عليه التلميذة خليــف �سلمى املتمدر�سة 
بثانويــة االإخــوة يلوز بــوادي الطاقــة يف �سعبة تقنــي ريا�سي 
هند�ســة الطرائق، يف حني حت�سل 37 تلميذا اآخر على معدالت 
ترتاوح بني 18.01 و18.83 وذلك يف خمتلف ال�سعب من بينهم 
25 يف �سعبة العلوم التجريبية، 06 ريا�سيات، 04 تقني ريا�سي 

هند�سة مدنية، 02 تقني ريا�سي هند�سة كهربائية.
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لكل مقام مقال
اإلزامية الغلق التام؟!

بعد انهيار موؤ�سر االإ�سابات اإىل ن�سب عالية متا�ست 
مع معدالت االإ�سابة يف العامل فهذا يعني اإلزامية 
مراجعة القرارات واالإجراءات املتعلقة باحلجر 

ال�سحي وقواعد الوقاية التي فر�ستها الدولة من 
دون اأن تلقى ا�ستجابة جماعية تخفف من وطاأة 

وباء كورونا و�ساالته املتحورة التي يبدو اأنها غري 
رحيمة البتة مقارنة مع املوجة االأوىل والثانية التي 

�سبقت والتي رغم االأهوال التي اأحدثتها يف نفو�ص 
اجلزائريني واأعداد امل�سابني واملوتى اإال اأن للوباء 

هذه املرة �سرباته املفجعة التي تاأتي على حني ِغرة 
دون اأعرا�ص وا�سحة بقدر ما هي ُمفاجئة لتح�سد 

املزيد من ال�سحايا..
وال نعرف بال�سبط من علينا اأن نحمل امل�سوؤولية 
ر واإن بدا كل طرف يقوم مبا  حيث اأن اجلميع ُمق�سّ

عليه مع جتاوزات اأحدثت حالة انفات �سحي غري 
م�سبوق، والغريب اأن كل هذه االأحوال املرتدية 
مل ُت�سّرع من تطبيق االإجراءات االأكرث �سرامة 

واملتعلقة ب�سرورة الغلق الكلي والتام ملدة يقررها اأهل 
االخت�سا�ص دون ا�ستثناءات ُتذكر مع احلر�ص على 

تاأمني املوؤونة الغذائية لكل م�ستحقيها من االأ�سر التي 
ال قدرة لها على تطبيق احلجر ب�سبب خ�سو�سية 

و�سعها املادي، وقد اأثبت للغلق العام جناعته يف 
تقلي�ص اأعداد امل�سابني واحتواء الوباء واالنتقال اإىل 

مرحلة التحكم به وفق االإمكانيات املتوفرة خا�سة 
واأن املواطن اجلزائري بعيد كل البعد عن االلتزام 

بربوتوكوالت الوقاية وال�سامة وال�سحة على العموم 
وهو ما اأدى يف النهاية اإىل جمتمع متهالك �سحيا..

وقد اختلطت حاالت �سحية مو�سمية كاحل�سا�سية 
والزكام واأخرى تعود اإىل اأمرا�ص مزمنة يعانيها 

امل�سابني اإىل اال�ستباه يف تداخل تلك احلاالت 
العادية مع الوباء بحد ذاته وهو االأمر الذي اأحدث 

ما ي�سبه حالة هلع "�سلبية" و�سط املواطنني الأنها 
مل تقوي فيهم روح الوعي و�سروراته والتزاماته 

واملاحظ لل�سوارع اجلزائرية واالأ�سواق وال�ساحات 
العامة على العموم يلم�ص ذاك التناق�ص بني جمرد 

القول دون الفعل والكام بعيدا عن التطبيق، وهو 
ما تف�سحه املنا�سبات االجتماعية والتقارب دون اأي 
احتياطات ُتذكر وكاأننا غري معنيني بوباء قاتل غري 
رحيم ي�ستهدف كل االأع�ساء احليوية ويعطل عملها 

وُينهكها لت�ست�سلم الروح بعد ذلك لبارئها..
ولي�ص ما اأقوله بالكام الفارغ كما قد ُيلوح 

املتفيقهني واملتفل�سفني لكنها م�سوؤولية عظيمة يجب 
اأن نقف جميعا عند حدودها قبل اأن ن�سجل اأكرب 

نك�سة �سحية يف تاريخ اجلزائر.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

ال�سورة لي�ست ملفرغة 
عمومية، واإمنا ل�ساحة 
حماذية لطريق الوزن 
الثقيل مبدينة باتنة 

بعد مغادرة الباعة 
ال�سوق، فهل هكذا تكون 
التجارة اأم اأن الباعة 
ال تهمهم البيئة بقدر 
مي يهمهم فقط "ماأ 

اجليوب"؟



منع امل�شافرين دون 
كمامة من ركوب 

و�شائل النقل
وجهت وزارة النقل تعليمة ملديري النقل 

الوالئين، تت�صمن اإجراءات �صارمة تتعلق 
باحرتام التدابري الوقائية داخل و�صائل 

النقل. وح�صب ن�ص التعليمة فقد مت 
منع دخول امل�صافرين دون القناع الواقي 

واحرتام ن�صبة التعبئة املحددة بـ50 
باملائة من قدرة اال�صتيعاب.

كما �صددت  الوزارة من خالل التعليمة 
على �صرورة تعاون اجلميع من اأجل 

االأخذ بالتدابري االحرتازية الوقاية 
للحـد من انت�صار هذا الفريو�ص يف و�صائل 

النقل، ال�صيما يف ظل املنحنى الت�صـاعدي 
لالإ�صابـات بفريو�ص كورونا يف االآونة 
االأخرية. وطبقا للتعليمات ال�صادرة 

ملجابهة هذه اجلائحة، دعت الوزارة جميع 
متعاملي نقل امل�صافرين بوا�صطة احلافالت 

و�صيارات االأجرة اىل اإعطاء العناية 
الكاملة للتنظيف اليومي وتعقيم املركبات 

ق. وللحد من انت�صارهذا الفريو�ص.

مقرتحات لتدابري �شحية جديدة على طاولة املجل�ص..

م�صاء  بــالحــدود،  مرا�صلون  منظمة  �صحبت 
التي  البلدان  قائمة  من  اجلزائر  ا�صم  اجلمعة، 
ال�صهيوين  التج�ص�ص  برنامج  وت�صتخدم  متلك 
املعروف با�صم ''بيغا�صو�ص''. كما قدمت املنظمة 
وهذا  املتعمد،  خطاأها  عن  للجزائر  اعتذارها 
�صمن  اجلزائر  ا�صم  ــام  اأي قبل  اأدرجــت  بعدما 

القائمة التي متلك الربنامج.
من  الر�صمي  موقعها  على  املنظمة  واعــتــذرت 
القائمة  االأخرية يف  ادراج  اأن  واأكدت  اجلزائر، 
اخلطاأ  هــذا  ت�صحيح  مت  وقــد  منها،  خطاأ  كــان 

وتاأ�صفت واعتذرت على ذلك.

حــدود  بــال  مرا�صلون  منظمة  �صحب  ويــاأتــي 
ال�صفري  حترك  بعد  القائمة،  من  اجلزائر  ا�صم 
اجلزائري يف فرن�صا الذي قرر مقا�صاة املنظمة 
با�صم احلكومة اجلزائرية، واأكد اأنها ادعاءات 
معروفة  باعتبارها  مــنــاورات  وانها  قبلها  من 

بعدائها للجزائر.
البيان  فحوى  اإىل  الق�صية  تداعيات  وتعود 
املن�صور على املوقع االإلكرتوين للمنظمة بتاريخ  
باأن  اإدعــاءات  واملت�صمن   .2021 جويلية   19
برنامج  متلك  التي  الــدول  �صمن  تعد  اجلزائر 
اأطراف  على  للتج�ص�ص  وت�صتعمله  "بيغا�صو�ص" 

اأخرى.
بفرن�صا  اجلزائر  �صفري  اأكد  ال�صدد،  هذا  ويف   
اإىل  املرفو�ص  االإدعـــاء  اأن  داود  عنرت  حممد 
�صمن  يدخل  والكاذبة  املحرفة  طبيعته  جانب 
م�صيفا  حــدود.  بال  مرا�صلون  برنامج  مناورات 
االأ�صا�صية  احلريات  حترتم  التي  اجلزائر  اأن 
د�صتورها  مبقت�صى  واجلماعية  وال�صخ�صية 
ذات  يف  موؤكدا  ـــاءات.  االإدع هذه  ب�صدة  تدين 
ت�صتعمل  ومل  تقنت  مل  اجلــزائــر  اأن  ال�صياق، 
فيما  جهة  اأي  مع  تعاونت  حتى  وال  الربنامج، 

يتعلق بجوانب التج�ص�ص.

اإىل اجلزائر،  ال�صينين  و�صل وفد من اخلرباء 
باإنتاج  اخلا�صة  واملــعــدات  التجهيزات  لتفقد 
''�صينوفاك''  كوفيد-19  لفريو�ص  امل�صاد  اللقاح 
ملجمع  التابعة  االنتاجية  الوحدة  م�صتوى  على 
ال�صبت  اأم�ص  يوم  به  اأفــاد  ما  ح�صب  ''�صيدال''، 
واأو�صح  ال�صيدالنية.  ال�صناعة  لـــوزارة  بيان 
حط  قــد  ال�صينين  اخلـــرباء  وفــد  اأن  الــبــيــان، 
بق�صنطينة،  ـــدويل  ال بو�صياف  حممد  مبــطــار 
واملعدات  التجهيزات  لتفقد  ''تــهــدف  ــارة  زي يف 
كوفيد- لفريو�ص  امل�صاد  اللقاح  باإنتاج  اخلا�صة 

�صينوفاك''.  19
''بخربات  �صيقوم  الوفد  اأن  ــوزارة،  ال واأ�صافت 
التابعة  االإنتاجية  الوحدة  م�صتوى  على  تقنية 
احلجر  مرحلة  من  االنتهاء  فور  �صيدال  ملجمع 
ح�صب  التفقدية  الزيارة  هذه  وتعد  ال�صحي''. 
اإنتاج  رزنامة  امل�صدر، ''حمطة جد هامة يف  ذات 

اللقاح ال�صيني باجلزائر''.
ُيذكر، اأن الوزارة كانت قد اأكدت يف بيان �صابق 
التابعة  االإنــتــاج  لوحدة  الــزيــارة  هاته  اأن  لها 
يف  �صت�صتخدم  والتي  بق�صنطينة  �صيدال  ملجمع 

اإنتاج اللقاحات امل�صادة لفريو�ص كورونا قد �صكلت 
اأحد حماور اجتماع اللجنة القطاعية امل�صرتكة 
لكوفيد-19  امل�صاد  اللقاح  اإنتاج  م�صروع  ملتابعة 

باجلزائر.
وح�صر هذا االجتماع، الذي انعقد يوم اخلمي�ص 
مبقر الوزارة برئا�صة وزير ال�صناعة ال�صيدالنية، 
اإطارات وزارة ال�صناعة ال�صيدالنية وممثلن عن 
وزارة ال�صوؤون اخلارجية، الوكالة الوطنية لالأمن 
ال�صحي، جممع �صيدال والوكالة الوطنية للمواد 

ال�صيدالنية.

األــف  و400  مــلــيــونــن  اجلـــزائـــر  ا�ــصــتــلــمــت 
 19 لكوفيد  امل�صاد  اللقاح  من  جديدة  جرعة 
جمهورية  من  اقتناوؤها  مت  �صينوفاك،  ملخابر 
عرب  ال�صحنة  جلب  ومت  ال�صعبية.  ال�صن 
اجلوية  بالقاعدة  حطت  ع�صكرية  طــائــرة 
عمليات  �صتليها  العملية  ــذه  وه ببوفاريك، 
ومن  اللقاح  من  ــرى  اأخ دفعات  جللب  مماثلة 
خالل  ا�صتالمها  �صيتم  الطبية،  التجهيزات 
للمنظومة  تدعيما  القادمة  واالأ�صابيع  االأيام 
اأم�ص  به،  اأفــاد  ما  ح�صب  الوطنية.  ال�صحية 

ال�صبت، بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وقبل اأيام ك�صف الناطق الر�صمي للجنة ر�صد 
فورار،  جمال  كورونا،  فريو�ص  تف�صي  ومتابعة 
 3 لقرابة  قريبا  ال�صحة  وزارة  ا�صتالم  عن 

بفريو�ص  لالإ�صابة  م�صاد  لقاح  جرعة  مالين 
كورونا �صهريا.

واأكد الدكتور فورار على هام�ص اإطالق حملة 
كلية  طلبة  لفائدة  كورونا  فريو�ص  �صد  تلقيح 
"وزارة  اأن  العا�صمة،  اجلزائر  جلامعة  الطب 
متوا�صلة  وب�صفة  قريبا  �صت�صتلم  ال�صحة 
مما  �صهريا  جرعة  مالين   3 مبعدل  لقاحات 
�صي�صمن موا�صلة حملة التلقيح بكل اأريحية".
القتناء  طلبية  قدمت  قد  اجلزائر  وكانت 
لفريو�ص  امل�صاد  اللقاح  من  جرعة  مليون   30
ـــار ثنائي،  اإط ــدة ممــونــن يف  ــدى ع ل ــا  كــورون
ح�صب ما اأعلنه وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح 
يف  بــوزيــد  بــن  الــرحــمــان  عبد  امل�صت�صفيات 

ت�صريحات �صابقة.

طلبيتن  تقدمي  مت  اأنــه  الوزير  اأو�صح  حيث 
لكل  اللقاح  مــن  جرعة  مليون   15 القتناء 
وذلك  جرعة  مليون   30 جمموع  اأي  واحــدة 
اجلزائر  اأن  م�صيفا  ثنائي"،  اقتناء  اإطار  "يف 
�صتح�صل كذلك على ح�صة 700.000 وحدة 
العقد  اإطار  املتبقية يف   V �صبوتنيك  لقاح  من 
واملت�صمن  الرو�صي  ال�صريك  مع  اأبــرم  ــذي  ال

واحد )1( مليون جرعة".

ال�صحة  اأعلنت وزارة 
والــــ�ــــصــــكــــان، اأمـــ�ـــص 
ت�صجيل  عــن  ال�صبت، 
جديدة  حالة   1305
بــفــريو�ــص كـــورونـــا يف 
حالة  و16  اجلزائر، 
24 �صاعة  وفاة خالل 
ــة. واأفـــــادت  ــي ــص ــا� امل
لها،  بيان  يف  الـــوزارة 

نف�ص  خـــالل  مت  ــــه  اأن
الفرتة ت�صجيل 602 حالة متاثلت لل�صفاء، فيما 

يتواجد 51 مري�صا يف العناية املركزة.
من  عـــدد  ـــرب  اأك العا�صمة  اجلــزائــر  و�صجلت 
اإ�صابة   325 بـــ  اجلــديــدة  اليومية  االإ�ــصــابــات 
�صجلت  التي  باتنة  بــواليــة  متبوعة  جــديــدة، 

ثم  حـــالـــة،   189
ــران التي  واليــة وه
�صجلت 162 اإ�صابة 
جــــديــــدة وتـــيـــزي 
حالة   136 بـــ  وزو 

جديدة.
اأن  الــبــيــان  ــــر  وذّك
احلالية  الو�صعية 
ت�صتدعي  ــاء  ــوب ــل ل
مــن كــل املــواطــنــن: 
وامل�صافة  النظافة  قــواعــد  احـــرتام  اليقظة، 
ال�صحي،  احلجر  لقواعد  االمتثال  اجل�صدية، 
�صحة  على  املحافظة  للقناع.  االإلزامي  االرتداء 
الكبار يف ال�صن خا�صة اأولئك الذين لديهم مر�ص 

مزمن.

يرتاأ�س رئي�س اجلمهورية القائد الأعلى للُقوات امل�سلحة وزير الدفاع الوطني، عبد املجيد تبون، هذا الأحد، اجتماعا ملجل�س الوزراء.
 ويت�سمن جدول اأعمال هذا الجتماع.

اللقاح  اأن  واأو�ـــصـــح 
لكورونا،  امل�صاد  االأول 
بن�صبة  املري�ص  يحمي 
و70  فقط  باملائة   30
اإال  تظهر  ال  االأخـــرى 
من  يوما   15 مرور  بعد 

اأخذ اجلرعة الثانية.
واأكد الربوف�صور كمال 
''اللقاح  اأن  جنوحات، 
ـــروري ولــــو اأخــــذه  ـــص �

االأخرية  الوفيات  ن�صبة  لكانت  مبكرا  املر�صى 
مائة  ''لكل  اأن  اإىل  م�صريا  فقط''،  باملائة   5
خم�ص  ن�صجل  الــوفــيــات  مــن  حــالــة   )100(

وفيات ال غري''.
ملزم  ــن  ــواط ''امل اأن  الربوفي�صور،  ــاف  واأ�ــص
 90 يفوق  ''مفعولها  الأن  الكمامة،  با�صتعمال 
''يجب  اأنــه  كما  االإ�ــصــابــة''.  لتجنب  باملائة 
امل�صت�صفى  يف  املري�ص  مع  االأقــارب  بقاء  عدم 

ــدوى  ــع ال خــطــر  الأن 
قاتل''.

ــص  ــ� ــي واأو�ــــــصــــــح رئ
الوطنية  اجلمعية 
اأن  ــي،  ــاع ــن امل لــلــطــب 
''نفاد لقاح �صبوتنيك 
نتائجه  عـــن  ــم  ــاج ن
االإيجابية ورو�صيا مل 
الطلب''،  هذا  تتوقع 
ن�صبة  اأن  ــا  ــف ــص ــا� ك
بن  التقارير  اآخــر  خالل  باجلزائر  التلقيح 

ثالثة واأربعة مالين مطعم''.
حالتي  اكت�صاف  مت  اأنـــه  املتحدث  وك�صف 
ن�صبة  يــومــا  و20   15 بــن  لطفلن  اإ�ــصــابــة 
باملائة،   50 فاقت  عندهما  الرئتن  اإ�صابة 
موؤكدا اأن ''هناك اقرتاحات بتلقيح االأطفال 
عند �صن �صت �صنوات واقرتاح اآخر ابتداء من 

�صنة''.  18 دون  اآخر  راأي  مع  �صنة   12
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ال�شلطات العليا �شتتخذ قرارت هامة 

موعد الذروة �شيكون خالل 10 اأيام

وفاة 13 �شخ�شا و اإ�شابة 363 اآخرون 
خالل اأ�شبوع

اجلالية الوطنية باخلارج تطلق حملة 
لدعم القطاع ال�شحي باجلزائر

الوطنية  الهيئة  رئي�ص  خياطي  م�صطفى  اأكد 
اأن  العلمي،  البحث  وتطوير  ال�صحة  لرتقية 
الو�صعية احلالية خطرية تنذر بانفجار وبائي 
الوقائية  باالجراءات  التقيد  يتم  مل  حال  يف 

وااللتزام مبعايري ال�صالمة.
الذروة  موعد  اإن  خياطي  الربوفي�صور  وقــال 
االأ�صبوع  هذا  اأن  موؤكدا  اأيام   10 خالل  �صيكون 
عرب  تداوله  يتم  مثلما  الذروة  اأ�صبوع  هو  لي�ص 

من�صات التوا�صل االجتماعي.
وا�صتبعد خياطي العودة للحجر الكلي مرجعا 
يعطي  ولن  مل  الكلي  احلجر  اأن  ذلك  يف  ال�صبب 
نتائج يف حن ميكن العودة اإىل تطبيق احلجر 
الـــوالة، كما  اجلــزئــي وهـــذا مــا اتــخــذه بع�ص 
ال�صواطئ  مثل  العمومية  ــن  ــاك االأم غلق  اأن 
واحلدائق قد يقلل من االنت�صار الكبري للفريو�ص 

و�صط املواطنن.

اأعـــلـــنـــت تــنــ�ــصــيــقــيــة مــنــظــمــات اجلــالــيــة 
اجلزائرية باخلارج، اأم�ص ال�صبت، عن اإطالق 
املهاجرين  اأو�صاط  يف  وا�صعة  تربعات  حملة 
اخلريية  اجلــزائــر  موؤ�ص�صة  مــع  بالتن�صيق 
وممثلن عن رجال اأعمال جزائرين مغرتبن، 
من اأجل دعم القطاع ال�صحي وذلك بعد الو�صع 
اخلطري الذي يعرفه انت�صار الوباء باجلزائر.

للو�صع  ــرا  ــظ ــدى:''ن ــت ــن امل بــيــان  يف  وجــــاء 
داخـــل اجلزائر  احلـــرج واخلــطــري  الــوبــائــي 
كورونا،  لفريو�ص  الثالثة  املوجة  حلول  بعد 
اآليات  ا�صتعجالية للبحث عن  اجتمعنا ب�صفة 
باإر�صال  وذلـــك  ال�صحية،  املنظومة  لــدعــم 
امل�صتلزمات  من  وغريها  االأك�صجن  مكثفات 

ال�صرورية''.

النقاط  مــن  ــعــديــد  ال عــلــى  االتـــفـــاق  ومت 
''مطالبة  بينها:  من  والعاجلة  ال�صرورية 
ال�صيد الوزير االأول للتدخل العاجل وال�صريع 
لت�صهيل اإجراءات ا�صترياد مكثفات االأك�صجن، 
افتتاح  ــرورة  ــ�ــص ب الــ�ــصــحــة  وزيــــر  مــطــالــبــة 
القاعات  وا�صتغالل  امليدانية  امل�صت�صفيات 
الريا�صية وامل�صاحات الكربى لتخفيف ال�صغط 
عن امل�صت�صفيات، االت�صال عاجال بامل�صتوردين 
مكثفات  ا�صترياد  رخ�ص  لديهم  تتوفر  الذين 
الأكرب  اال�صترياد  عملية  لرتتيب  االأك�صجن 
املوؤثرين  ودعــوة  عاجل  ب�صكل  ممكنة  كمية 
على مواقع التوا�صل االجتماعي لدعم حملة 
التربع وامل�صاهمة يف اإقناع النا�ص الإنقاذ اأرواح 

املر�صى''.

ــنــت املــديــريــة  اأعــل
ــــة لــــالأمــــن  ــــام ــــع ال
الــــوطــــنــــي، اأمـــ�ـــص 
ــبــت عـــن وفـــاة  الــ�ــص
واإ�صابة  �صخ�صا   13
اآخــــــــــرون   363
يف  خمتلفة  بجروح 
مــرور  حـــادث   327
�صجل  جـــ�ـــصـــمـــاين، 

املناطق  م�صتوى  على 
احل�صرية خالل الفرتة املمتدة من 13 اإىل 19 

جويلية اجلاري.
واأو�صح ذات امل�صدر اأنه عرفت ح�صيلة حوادث 
انخفا�صا  وكذا  بـ)-37(  قدر  انخفا�صا  املرور 
مع  جريح،  بـ)-113(  قدر  اجلرحى  عدد  يف 

ت�صجيل نف�ص عدد الوفيات.
واأ�صاف اأن املعطيات ذات ال�صلة، ت�صري اإىل اأن 
االأوىل  بالدرجة  تعود  احلــوادث  هذه  اأ�صباب 

اإىل العن�صر الب�صري 
 95 تــفــوق  بن�صبة 
عدم  نتيجة  باملائة، 
احرتام قانون املرور، 
عدم التقيد مب�صافة 
يف  االإفراط  االأمان، 
االإرهـــاق  ال�صرعة، 
عند  الرتكيز  وعدم 
اإ�صافة  الــ�ــصــيــاقــة، 
اأخــــرى  اأ�ـــصـــبـــاب  اإىل 

متعلقة باملركبة.
يف  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  وجــددت 
اإىل  العام  الطريق  مل�صتعملي  دعوتها  لها،  بيان 
واحلذر  احليطة  وتوخي  املرور  قانون  احرتام 
االأخ�صر  بالرقم  ذكــرت  كما  ال�صياقة،  اأثناء 
و�صعته  الـــذي   17 الــنــجــدة  وخــط   1548
 24 البالغات  لتلقي  املواطنن  ت�صرف  حتت 

�صا/24�صا.

الرئي�س تبون يرتاأ�س هذا الأحد اجتماعا ملجل�س الوزراء

منظمة مرا�شلون بال حدود ت�شحب تقريرها وتعتذر من اجلزائر

وفد من اخُلرباء ال�شينيني باجلزائر ملعاينة وحدة اإنتاج لقاح ''�شينوفاك''

اجلزائر ت�شتلم مليونني و400 األف جرعة 
جديدة من اللقاح امل�شاد لكوفيد 19

حالة   602 جديدة،  اإ�شابة   1305
�شفاء و 16 وفيات 

ال�صيد  قبل  من  للحكومة  الر�صمي  "التن�صيب 
االأول  الوزير  لل�صيد  وعر�صا  اجلمهورية،  رئي�ص  
ال�صحية  التدابري  تكييف  اقــرتاحــات  يت�صمن 
كوفيد-19،  انت�صار  من  الوقاية  بنظام  املتعلقة 
بقطاعات  تتعلق   العرو�ص  من  عدد  اإىل  اإ�صافة 
الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية 
والتجارة وترقية  ال�صادرات ووزارة املوارد املائية 

واالأمن املائي''.
ويعترب هذا االجتماع االأول من نوعه مع حكومة 
االإفراج  التي مت  الرحمن اجلديدة  اأمين بن عبد 
التي  الت�صريعية  االنتخابات  بعد  مبا�صرة  عنها 

جرت يف 12 جوان املا�صي.

الربوفي�شور جنوحات والو�شع الوبائي

الربوفي�شور م�شطفى خياطي

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

حوادث املرور:

ا�سبح  ال�سحي  الو�سع  اإن  املناعي،  للطب  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  جنوحات  كمال  الربوف�سور  قال 
وك�سف  الجتماعي.  التوا�سل  �سفحات  عرب  الت�ساوؤمية  اخلطابات  راف�سا  بالكارثي،  لي�س  ولكنه  خطرا 
جنوحات يف حوار مع اذاعة �سطيف اجلهوية اأن ال�سلطات العليا للبالد �ستتخذ قرارت هامة بخ�سو�س 

الو�سعية الوبائية
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ق. و

ق. و



�صميحة. ع�صفيقة. �ص

اأغلب  اأن  املــتــوفــرة،  املعطيات  وح�سب 
اال�ستيعابية  طاقتها  بلغت  امل�ست�سفيات 
لا�ست�سفاء  ُوجهوا  املر�سى  من  والعديد 
املنزيل ب�سبب الت�سبع، فيما دخلت العديد 
من العائات يف رحلة بحث عن االأوك�سجني 
الإنقاذ مر�ساها بعد اأن اأ�سبح عملة نادرة، 
اإليه، خا�سة  بالنظر اإىل تزايد احلاجة 
"دالتا"  باملتحور  للم�سابني  بالن�سبة 

ا�ستهاك  ن�سبة  ب�سببه  ارتفعت  ــذي  ال
االأوىل  بالن�سخة  مقارنة  االأوك�سجني 
االأطباء،  الفريو�ص ح�سب ت�سريحات  من 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  جــل  وتعي�ص 
مل  رهــيــب،  �سغط  حتــت  باتنة،  بــواليــة 
ي�سبق واأن �سهدته يف املوجتني ال�سابقتني، 
للمر�سى  الكبري  الــتــوافــد  اإىل  بالنظر 
و�سعيتهم  ت�ستدعي  والذين  االأيــام  هذه 

ال�سحية اال�ست�سفاء امل�ستعجل.
عمليات  تتوا�سل  ــت  وق يف  ــك  ذل يــاأتــي 
املراكز  مبختلف  الفريو�ص  �سد  التلقيح 
الوحيد  احلــل  يبقى  والـــذي  املعتمدة 
االأخــرى  الوقائية  التدابري  جانب  اإىل 
حدته،  وتخفيف  الفريو�ص  من  للتخل�ص 
املناعة  اإىل  الــو�ــســول  مت  اإذا  خــا�ــســة 

اجلماعية.

خمتلف  مواطني  من  الع�سرات  يطالب 
ال�سحة  مديرية  باتنة  واليــة  بلديات 
برنامج  لو�سع  العاجل  التدخل  ب�سرورة 
يجد  حيث  اجلمعة،  يــوم  خــال  مناوبة 
االنتظار  على  جمربين  اأنف�سهم  ــوؤالء  ه
التحاليل  اإجــراء  من  للتمكن  كاما  يوما 
العيادات  م�ستوى  على  �سواء  املخربية 
التحاليل  مراكز  اأو  اخلــدمــات  املتعددة 
التي  املــعــانــاة  وهـــي  اخلــا�ــســة،  الطبية 
امل�ستعجلة  احلـــاالت  يف  املــر�ــســى  تـــازم 
االأ�سعة  فحو�سات  ــراء  اج تتطلب  التي 
مبختلف اأنواعها والتي يعترب اجراوؤها يف 
�سربا  العمومية  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
من امل�ستحيل، نظرا لاأعطاب املتكررة يف 
االأجهزة و عدم و�سع بع�سها حتت ت�سرف 
اإليها،  بحاجة  هم  الذين  املر�سى  جميع 
م�ساريف  الفحو�سات  هــذه  تكلف  حيث 
ال  تغطيتها  على  املر�سى  يعجز  �سخمة 

�سيما فئة حمدودي الدخل الذين يتخلون 
يف  الفاح�ص  االرتفاع  ب�سبب  العاج  عن 

التكاليف.
يوم  املتوفرة  ال�سحية  اخلدمات  اأن  كما 
مقارنة  اجلــودة  بنف�ص  تكون  ال  اجلمعة 
اإىل غلق  االأ�سبوع، باال�سافة  اأيام  ب�سائر 
الفح�ص باالأ�سعة  التحليل مراكز  خمابر 
اخلا�سة الأبوابها يوم اجلمعة، مما يعر�ص 
اأولئك  خا�سة  للخطر  املــر�ــســى  حــيــاة 
اأمــرا�ــص  و  خــطــرية  بــاأمــرا�ــص  امل�سابني 
تتطلب التدخات اجلراحية وغريها من 

التعقيدات ال�سحية.
على  ــام  ــاالإع ب املكلفة  نفت  ردهـــا  ويف 
باتنة  لوالية  ال�سحة  مديرية  م�ستوى 
يا�سمني" علمها بربامج  "عجرود  ال�سيدة 
الفح�ص  ومــراكــز  التحليل  خمابر  عمل 
ال  ذلك  اأن  اأكدت  كما  اخلا�سة،  باالأ�سعة 
ال�سحة  مديرية  �ساحيات  �سمن  يدخل 

كما قالت اأن قاعات العاج تبقى مفتوحة 
خال  بهم  والتكفل  املواطنني  ال�ستقبال 
م�سري  وبــخــ�ــســو�ــص  االأ�ـــســـبـــوع،  نــهــايــة 
اإىل  اجلمعة  اأيام  يتنقلون  الذين  املر�سى 
املوؤ�س�سات ال�سحية العمومية و ت�ستدعي 
فحو�سات  اجــــراء  ال�سحية  حــالــتــهــم 
باالأ�سعة وبع�ص اأنواع التحاليل املخربية 
امل�ست�سفيات  م�ستوى  على  املتوفرة  غري 
علمها  املتحدثة  ذات  نفت  العمومية، 
امل�ست�سفيات  بني  تعاون  وجود  باإمكانية 
والت�سخي�ص  االأ�سعة  مراكز  اأو  واملخابر 
اجــراء  املر�سى  متكني  ل�سمان  اخلا�سة 
كما  امل�ستعجلة،  والتحاليل  الفحو�سات 
يف  �سكاوى  تقدمي  اإىل  املواطنني  دعــت 
ال�سحية على  حال عدم توفري اخلدمات 
م�ستوى املوؤ�س�سات ال�سحية العمومية التي 

تعنى باملناوبة خال نهاية االأ�سبوع.
ا�ستيائهم  عن  مواطنون  عرب  جهته  من 
اإجـــراء  مــن  عـــدم متكنهم  مــن  الــ�ــســديــد 
التحاليل املخربية على م�ستوى املوؤ�س�سات 
خا�سة  اجلمعة  اأيام  العمومية  ال�سحية 
�سحية  بــتــعــقــيــدات  املــ�ــســابــني  اأولـــئـــك 
خماير  غــلــق  اإىل  بــاال�ــســافــة  نــاهــيــك، 
اإىل  اجلــمــعــة،  ــوم  ي اخلــا�ــســة  التحاليل 
القطاع  بــني  تن�سيق  ــود  وج عــدم  جانب 
اخلدمات  لتوفري  واخلا�ص  العام  ال�سحي 
ال�سحية ال�سرورية يف مثل هذه احلاالت 
املري�ص  �سامة  اال�ستثنائية حفاظا على 
قد  التي  �سحية  تعقيدات  اأي  وتــفــادي 
اأو  الوفاة  اإىل  االأحيان  من  كثري  يف  ت�سل 
االإ�سابة بعاهات م�ستدمية نتيجة التاأخر 

يف اإجراء التحاليل والفحو�سات.

وهو  جديدة،  �إ�صابة   1000 قر�بة  �ل�صحـة،  وز�رة  قبل  من  �أ�صبــوع  �ٱخر  يف  عنها  و�ملُـعلن  باتنة  بوالية  كـورونا  لفريو�س  �جلديدة  �الإ�صـابـات  عدد  بلــغ 
بعيد� عن  منازلهم  �لذ�تي يف  �لعالج  يتلقون  �أو من  لدى �خلو��س  يك�صفون عن حالتهم  �لذين  �ملر�صى  �لهائل من  �لعدد  �إىل  بالنظر  بكثري  يت�صاعف  قد  رقم 

�مل�صت�صفيات.

قر�بة �ألف �إ�سابة جديدة ُمعلن عنها يف �آخر �أ�سب��ع

مطالب ب��سع برنامج مناوبة خا�ص مبخابر �لتحاليل ومر�كز �لت�سخي�ص بالأ�سعة خالل عطلة �لأ�سب�ع بباتنة

م�ضت�ضفيات باتنة حتت "ال�ضغط العايل"!
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بوالية  الرتبية  مديرية  وح�سب 
النجاح  ن�سبة  بلغت  فقد  بــاتــنــة، 
بالن�سبة  ال�سهادة  هذه  يف  الوالئية 
 58.07 الــنــظــامــيــني  للمرت�سحني 
تلميذ   10452 جناح  بعد  باملائــة، 
من اأ�سل 17997 اجتازوا االمتحان، 
فيما عادت املرتبة االأوىل للتلميذة 
بثانوية  املتمدر�سة  �سلمى  خليف 
االإخوة يلوز يف وادي الطاقة، �سعبة 
افتكت  حــيــث  ــطــرائــق،  ال هند�سة 
بلغ  كما   ،19.11 مبعدل  ال�سهادة 
عدد املرت�سحني الناجحني مبعدالت 

 38  ،20 مــن   18 تفوق  اأو  ت�ساوي 
تلميذا، اأما عدد التاميذ الناجحني 
على  واملتح�سلني  جدا  جيد  بتقدير 
بلغ  فقد  و17.99   17 بني  معدالت 

تلميذا.  197
باتنة  واليـــة  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
احتلت املرتبة ال33 وطنيا يف ن�سبة 
النجاح يف �سهادة البكالوريا بالن�سبة 
ــي  ــني وه ــس ــدر� ــم ــت لــلــمــرت�ــســحــني امل
الطموحات  عن  بعيدة  تبقى  ن�سبة 
للتقييم  جــادة  وقفة  اإىل  وبحاجة 

والتقومي.

�سكن   100 من  امل�ستفيدون  ي�ستكي 
واليــة  يف   3 بحملة  مــدعــم  تــرقــوي 
ــروع �سنة  ــس ــ� امل بــاتــنــة، مــن تــوقــف 
اأزمة  من  يعانون  بقوا  فيما   ،2012
�سكاوي  لرفع  دفعتهم  خانقة،  �سكن 
ورفــع  للتدخل  املعنيني  لكل  عــديــد 
واإ�سرتجاع  واإن�سافهم  عنهم  الغنب 

حقوقهم امله�سومة.
قاموا  اأنــهــم  امل�ستفيدين،  وح�سب 
بت�سديد الدفعة االأوىل من امل�ستحقات 
للمرقي العقاري امل�سرف على امل�سروع 
اأن  �سنتيم، غري  مليون   88 بـ  واملقدرة 
ال�سجن  واأودع  ق�سائيا  توبع  االأخــري 
يف ق�سية اأخرى، ليتم حتويل امل�سروع 
والتنظيم  للت�سيري  الوطنية  للوكالة 
على  املبا�سر  لــاإ�ــســراف  الــعــقــاريــني 
األقت  االأخــرية  هــذه  اأن  اإال  امل�سروع، 
االأمور  جميع  امل�ستفيدين  عاتق  على 
كاهلهم  اأثقل  الــذي  ــر  االأم االإداريـــة 
اإجناز  مبا�سرة  يف  باالإ�سراع  وطالبوا 
امل�سروع الذي انطلق يف اجنازه املقاول 

االأول قبل حتويله للوكالة اإال اأن هذه 
امل�سروع  خ�سوع  عدم  اأكــدت  االأخــرية 
اخلر�سانة،  خا�سة  االإجنـــاز  ملعايري 
يف  ت�سرع  مل  الوكالة  اأن  اأ�سافوا  كما 
من  بالرغم  املــ�ــســروع  اإجنـــاز  اأ�ــســغــال 
منذ  البناء  رخ�سة  على  حت�سلت  اأنها 
بتعني  املن�سرم، حيث قامت  ماي  �سهر 
اأن  اإال  الــوكــالــة  لـــذات  تــابــع  مــقــاول 
االأخري مل يبا�سر االأ�سغال بعد بحجة 
اأنه مل ي�ستفد من حقوق اإجناز م�سروع 
م�سروع  من  امل�ستفيدون  ليبقى  �سابق، 
100 م�سكن ترقوي مدعم يعانون من 
ازمة �سكن خانقة خا�سة واأن الوكالة 
االإ�سمية  للقائمة  بتحني  فاجاأتهم 
تقدم  يف  اأكــرث  �سيعرقل  الــذي  االمــر 

امل�سروع.
وينتظر امل�ستفيدون من م�سروع 100 م�سكن 
ال�سلطات  تدخل   3 بحملة  مدعم  ترقوي 
يف  للنظر  املعنية  ــات  ــه اجل وكـــل  املحلية 
منذ  �سققهم  ينتظرون  واأنهم  �سيما  امل�سروع 

اأكرث من 8 �سنوات.

فيما عاد �أكرب معدل للتلميذة خليف �سلمى ب�19.11

بعد �أكرث من 8 �سن��ت من �لنتظار

البكالوريا  يف  ناجحا  تلميذا    38
بامتياز يف باتنــة

م�ضتفيدون من م�ضروع 100 م�ضكن ترقوي مر�ضى يف رحلة بحث عن خمابر لإجراء التحاليل !
بحملة 3 مدعم ينتظرون بعث الأ�ضغال

تلميذ�   38 باتنة،  والية  يف  �متياز  بتقدير  �لبكالوريا  ب�صهادة  �لفائزين  �لتالميذ  عدد  بلغ 
حت�صلو� على معدالت تفوق 18 من 20، فيما نالت �لتلميذة خليف �صلمى من ثانوية �الإخوة 
�ل�صهادة  �فتكاكها  بعد  �المتحان  هذ�  يف  والئيا  �الأوىل  �ملرتبة  �صرف  �لطاقة،  بو�دي  يلوز 

مبعدل 19.11.

ن. م ن. م



�أكرث من 500 م�ست�طن �قتحم�� باحات �مل�سجد.. 

معاوية. �ص

معاوية. �ص

�سطيـــف

 عبد الهادي. ب 

خن�سلة

اأم البواقي

ونال املرتبة االوىل والئيا التلميذ 
بروثن كمال من بلدية قاي�ص مبعدل 
 147 ت�سجيل  مت  حني  يف   ،18.93
و386  ــدا  ج جيد  بتقدير  تلميذ 
قريب  بتقدير  و670  جيد  بتقدير 
من اجليد، كما ح�سل 1711 تلميذا 
فيما  مقبول،  بتقدير  ال�سهادة  على 
خن�سلة  بوالية  النجاح  ن�سبة  بلغت 
 %66.22 الريا�سيات  �سعبة  يف 
63% ويف  ريا�سي  تقني  �سعبة  ويف 
 ،%66.08 اأجنبية  لغات  �سعبة 
كل  يف  النجاح  ن�سبة  تقاربت  بينما 

من �سعبة اداب وفل�سفة بـ%48.21 
التي  جتــريــبــيــة  عــلــوم  �سعبة  ــع  م
اأما �سعبة ت�سيري   ،%48.31 �سجلت 
مر�سحوها  �سجل  فــقــد  واقــتــ�ــســاد 

ن�سبة %40.56.
الرتبية  مديرية  م�سالح  وك�سفت 
 44 ت�سجيل  عــن  خن�سلة  لــواليــة 
من  فـــوق،  فما   17 مبــعــدل  مرت�سح 
ذوي  فئة  وعــنــد  فــتــاة   35 بينهم 
متكنت  اخلــا�ــســة  االحـــتـــيـــاجـــات 
مرت�سحة كفيفة من حتقيق النجاح 
لغات  �سعبة  يف   12.93 ــدل  ــع مب

�سعبة  من  كفيف  ومرت�سح  اجنبية 
يف   ،14.63 مبعدل  وفل�سفة  اداب 
حممد  الــبــح  ثانوية  ح�سلت  حــني 
االأوىل  املرتبة  على  خن�سلة  خل�سر 
ثانوية  تليها   %66.85 بن�سبة 
�سقني ال�سادق خن�سلة بـ %62.91 
الطيب  عــلــيــوي  ثــانــويــة  وبــعــدهــا 
اإ�سافة   ،%61.76 بن�سبة  �س�سار 
ثانوية   20 حت�سل  ت�سجيل  اإىل 
يف   ،%50 تــفــوق  جنــاح  ن�سب  على 
املرت�سحني  جناح  ن�سبة  قدرت  حني 

االحرار بـ%39.89.

املـــوارد  مديرية  م�سالح  ك�سفت 
قدرات  اأن  خن�سلة،  بوالية  املائية 
املياه  تخزين  عملية  يف  الــواليــة 
احتياجات  اىل  بالنظر  كــبــرية 
املنتجة،  ــيــاه  امل وكـــذا  املــواطــنــني 
اأن عديد  واأكدت ذات امل�سالح على 
م�ساريع  ت�سهد  الــواليــة  بلديات 
اجناز خزانات مائية لدعم عملية 
تــخــزيــن املـــيـــاه بـــالـــواليـــة اكــرث 

فاكرث.
وك�سفت مديرية املوارد املائية عن 
 273 من  اأكرث  على  الوالية  توفر 
خزان منجز بطاقة ا�ستيعاب تقدر 
125 الف مرت مكعب، كما  بحوايل 
الإجناز  م�ساريع  وجود  اإىل  اأ�سارت 
بطاقة  خزانة  غرار  على  خزانات 
على  مكعب  مــرت   300 ا�ستيعاب 
واال�سغال  الوجلة  بلدية  م�ستوى 

االجناز  ن�سبة  بلغت  حاليا  جارية 
خزان  اجناز  وكذا  باملائة   90 بها 
مرت   300 ا�ستيعاب  بطاقة  مرتفع 
قلوع  منطقة  م�ستوى  على  مكعب 
الرتاب بلدية خريان بن�سبة اجناز 
بلغت حوايل 70 باملائة، باالإ�سافة 
التخزين  ــاآت  مــنــ�ــس عــديــد  اإىل 
م�ستوى  على  بها  جارية  االأ�سغال 

عديد البلديات.

ليلة رعب يف �مل�ست�سفى �جلامعي ب�سطيف

مطالب برفع وترية �لإجناز 

بعد �لك�سف عن �لنتائج 

بعد �أن طالها �لهرت�ء

رمي ع�س��ئي للنفايات

ــــزود مبــــادة  ــــت عـــرفـــت اأزمـــــــة ال
خال  كبريا  تفاقما  االأوك�سجني 
م�ست�سفيات  عرب  الفارطة  ال�ساعات 
نفاذ  بــعــد  وهــــذا  �سطيف  واليــــة 
املــخــزنــة وعـــدم متويل  الــكــمــيــات 
ال�سرورية  املادة  بهذه  امل�ست�سفيات 

يف الوقت املنا�سب.
وعرف م�ست�سفى �سعادنة عبد النور 
اأول  حقيقة  رعــب  ليلة  ب�سطيف 
اأم�ص بعد نفاذ خمزون االأوك�سجني 
ـــادة  مــع تــاأخــر االإمــــــداد بــهــذه امل
ت�سبب  مما  �ساعات  لعدة  احليوية 
و�سلت  ــات  ــي وف عـــدة  ت�سجيل  يف 
من  اأكــرث  اإىل  تداوله  مت  ما  ح�سب 
16 وفاة يف ليلة واحدة وهذا قبل 
مبــادة  املحملة  ال�ساحنة  و�ــســول 
االأوك�سجني يف �ساعة متاأخرة و�سط 
تقاذف امل�سوؤوليات بني عدة اأطراف 
املتوا�سلة  االأزمــة  هذه  �سبب  حول 

منذ عدة اأيام.    
وقال مدير امل�ست�سفى اجلامعي اأنه 
مت اإعام خلية االأزمة على م�ستوى 
ملادة  امل�ست�سفى  بحاجة  الــواليــة 
امل�ست�سفى  اأن  م�سيفا  االأوك�سجني 

مت تزويده بهذه املادة يوم االأربعاء 
ب�سبب  ب�سرعة  نــفــذت  ــا  ــه اأن ــري  غ
 ،)167( املر�سى  من  الكبري  العدد 
اأن  عطوي  نورالدين  املدير  وقــال 
املتعامل  مــع  �سفقة  لــهــا  االإدارة 
�ساعة   72 كل  امل�ست�سفى  لتزويد 
مبا يناهز 20 األف لرت لكن املتعامل 
املتحدث  ح�سب  بالتزاماته  ــل  اأخ
االأزمة  خلية  بيد  االأمــور  جعل  مما 

امل�سكلة لهذا الغر�ص.
جتاوز  مع  الو�سعية  هذه  وتتزامن 
عتبة  اليومية  ــابــات  االإ�ــس عتبة 
100 حالة مع ت�سبع تام يف خمتلف 
مر�سى  با�ستقبال  املعنية  امل�سالح 
الكوفيد كما هو احلال يف م�ست�سفى 
بات  والذي  بالعلمة  اخلثري  �سروب 
ملر�سى  اأجنحته  اأغلب  يف  خم�س�سا 
كـــورونـــا، وهـــو االأمــــر الـــذي جعل 
املطالبة  اأجل  من  تتعاىل  االأ�سوات 
ــرف  ــة مـــن ط ــل ــاج بـــــاإجـــــراءات ع
العودة  خــال  من  العليا  ال�سلطات 
لتفادي  امل�سدد  ال�سحي  اإىل احلجر 

تفاقم الو�سعية اأكرث.

طرف  من  املمنوحة  الــوعــود  مــرت 
امل�ست�سفى  بت�سليم  املحلية  ال�سلطات 
اجلديد ببلدية العلمة �سرق �سطيف 
ب�سعة 240 �سرير دون جت�سيد، حيث 
كان من املقرر اأن يتم ت�سليم امل�سروع 
مع نهاية �سنة 2020 ح�سب الوعود 
املكلفة  املقاولة  طــرف  من  املقدمة 
االأ�سغال  وتــرية  اأن  غــري  بــاالجنــاز 
احلالية توحي اأن ت�سليم امل�سروع لن 

يتم يف القريب العاجل.
وو�سف رئي�ص بلدية العلمة توفيق 
بالبطيئة  االأ�سغال  وتــرية  ح�ساين 
ــه دفــع عجلة  ــاوالت جــدا رغــم حم
من  العديد  يف  امل�سروع  هــذا  ــاز  اإجن
القانون،  به  ي�سمح  ما  ح�سب  املرات 
مازالت  االأ�سغال  اأن  ح�ساين  وقــال 
تراوح مكانها رغم الزيارات املتكررة 
املتعاقبون على  الوالة  بها  قام  التي 

نداء  البلدية  رئي�ص  ورفع  الوالية، 
يف  ممثلة  املعنية  ال�سلطات  اإىل 
التدخل  اأجــل  من  الو�سية  الــوزارة 
اأجل  من  املوجودة  العراقيل  ورفــع 
ت�سليم هذا امل�سروع املهم قبل نهاية 

ال�سنة اجلارية،  
اجلديد  امل�ست�سفى  م�سروع  وا�ستفاد 
ناهزت  اإ�سافية  ميزانية  من  للعلمة 
خــال  �ــســنــتــيــم  ــيــار  مــل  132 مــبــلــغ 
اأن العراقيل  ال�سنوات الفارطة، غري 
البريوقراطية مازالت تقف يف طريق 
تراهن  الــذي  املــ�ــســروع  هــذا  ت�سليم 
اأجــل  مــن  املحلية  ال�سلطات  عليه 
املفرو�ص  الكبري  ال�سغط  تخفيف 
والذي  اخلثري  �سروب  م�ست�سفى  على 
بات غري قادر على التكفل باملر�سى يف 

ظل قدرته اال�ستيعابية املحدودة.

�سهادة  يف  الــنــجــاح  ن�سبة  بلغت 
 2021 دورة  خـــال  الــبــكــالــوريــا 
املئة،  يف   68.30 �سطيف  بــواليــة 
الثالثة  املرتبة  يف  الوالية  وجاءت 
يتعلق  فيما  الوطني  امل�ستوى  على 
بن�سب النجاح، وبلغ عدد الناجحني 
12262 تلميذ من جمموع 18074 
نور  التلميذة  حت�سلت  فيما  م�سجل، 
�ساعد  ثــانــويــة  مــن  قــنــدوز  اليقني 
على  حـــدادة  بئر  ببلدية  مــرابــط 
مبعدل  والئـــيـــا  االأوىل  ــة  ــب ــرت امل

  .18.92
تقدير  على  تلميذ   52 وحت�سل 
ممتاز، فيما حت�سل 693 تلميذ على 
التاميذ  عدد  اأما  جدا،  جيد  معدل 
جيد  تقدير  على  حت�سلوا  الــذيــن 
 3200 وحتــ�ــســل   ،1765 فــنــاهــز 
تلميذ على تقدير قريب من اجليد، 
و6552 تلميذ على معدل مقبول، يف 
�سعبة  يف  النجاح  ن�سبة  بلغت  حني 

بينما  املئة،  يف   83.05 الريا�سيات 
جاءت �سعبة الت�سيري واالقت�ساد يف 
بن�سب  يتعلق  فيما  االأخرية  املرتبة 
 60.28 ت�سجيل  مت  حيث  النجاح 

يف املئة. 
والتعليم  الرتبية  موؤ�س�سة  وحت�سلت 
االأوىل  املرتبة  على  الرباءة  اخلا�سة 
بعد  املئة  يف   100 بلغت  جناح  بن�سبة 
عددهم  املقدر  التاميذ  جميع  جناح 
ــة  االأم اأ�ــســبــال  مدر�سة  وحــلــت   ،16
املرتبة  يف  العزيز  عبد  زيــاد  ال�سهيد 
الثانية بن�سبة 99.30 من خال جناح 
وجاءت   ،285 اأ�سل  من  تلميذ   283
ثانوية كاتب يا�سني ببلدية �سطيف يف 
املرتبة الثالثة والئيا بن�سبة 85.90 
بن  والعربي  ثانوية  وحلت  املئة،  يف 
املرتبة  يف  العلمة  ببلدية  مهيدي 
م�ستوى  على  النجاح  ن�سب  يف  االأخرية 
الن�سبة  تــتــجــاوز  مل  حيث  ــة  ــوالي ال

املئة. يف   45.86

ا�ــــســــتــــفــــادت 
البناء  مديرية 
ــــري  ــــم ــــع ــــت وال
اأم  ـــــة  ـــــوالي ب
الـــــبـــــواقـــــي، 
ال�سنة  ـــال  خ
من  اجلــــاريــــة، 
غـــــــاف مــــايل 

 380 ــاوز  ــج ــت ي
من  عـــدد  لتهيئة  �سنتيم،  مــلــيــار 
االأحياء والطرق الرئي�سية موزعة 
عــرب 5 بــلــديــات كــربى بــواليــة اأم 

البواقي.
ال�سوارع  تهيئة  العملية  وت�سمل 
عني  مليلة  عني  ببلديات  الرئي�سية 
البي�ساء،  وعني  وم�سكيانة  فكرون، 
بومدين"  "هواري  ل�سارع  باالإ�سافة 
تهيئة  وكــذا  البواقي،  اأم  مبدينة 
مبدينة   80 رقم  الوطني  الطريق 
عني البي�ساء، وطريق اآخر مبدينة 
بتهيئة  يتعلق  وفيما  م�سكيانة، 
االأ�سابيع  خال  مت  فقد  االأحــيــاء، 
القليلة املا�سية االنطاق يف اأ�سغال 
مبختلف  حي   50 من  اأزيــد  تهيئة 
تخ�ص  البواقي،  اأم  واليــة  بلديات 
�سيانة الطرقات واالأر�سفة وتزويد 
فيما  العمومية،  باالإنارة  االأحياء 

تـــتـــم حــالــيــا 
ـــــــــراءات  االإج
االإداريـــــــــــــــة 
اخلــــــا�ــــــســــــة 
بـــاالإعـــان عن 
ـــة،  ـــنـــاقـــ�ـــس امل
ال�سفقة  ومنح 
اخلــــــا�ــــــســــــة 
بــــتــــهــــيــــئــــة 
يف  والبلدي  الرئي�سية  الطرقات 
انتظار االنطاق يف االأ�سغال قريبا 
البناء  مديرية  اأكــدتــه  مــا  ح�سب 

والتعمري بوالية اأم البواقي.
باملقابل، مت ر�سد غاف مايل يتجاوز 
15 مليار �سنتيم، لتهيئة �سارع "هواري 
البواقي، تخ�ص  اأم  بومدين" مبدينة 
حي  مــن  انطاقا  االأر�ــســفــة،  تهيئة 
ال�سكني  للمجمع  و�سوال  "االألوان" 
ــي بن  ــرب ــع ــب مـــن جــامــعــة ال ــري ــق ال
حاليا  االأ�سغال  توقفت  اأين  املهيدي، 
من  الــقــريــب  الــطــريــق  م�ستوى  على 
مقر ديــوان الــوايل، ليتم اإعــادة بعث 
االنتهاء  فــور  وذلــك  قريبا  االأ�سغال 
االإداريــــة اخلا�سة  ــــراءات  االإج مــن 
االعتماد  على  واملوافقة  بامل�سروع، 
املايل اخلا�ص بال�سطر الثاين الأ�سغال 

التهيئة.

طــالــب �ــســكــان عـــدد مــن االأحــيــاء 
مليلة  وعــني  الــبــواقــي  اأم  مبدينة 
بالقرب  واملتواجدة  البي�ساء  وعني 
ومنطقة  ال�سناعية  املنطقة  مــن 
الوالئية  ال�سلطات  الــنــ�ــســاطــات، 
ــر يف  ــظ ــن ــل وال ــاج ــع ــتــدخــل ال بــال
اإليها  اآلــت  التي  املــزريــة  الو�سعية 

املجمعات ال�سكنية.
ياأتي ذلك بعد تعمد بع�ص العاملني 
ــذبــح من  بــاملــذابــح لــرمــي بــقــايــا ال
ــي بــالــقــرب من  الـــدواجـــن واملــوا�ــس
الروائح  النت�سار  اأدى  ما  العمارات، 
من  الع�سرات  وا�ستقطاب  الكريهة، 
الكاب ال�سالة، باملقابل، فقد �سجل 
للطرقات،  اخلا�سة  التهيئة  انعدام 

ال  مــزريــة  و�سعية  يف  واملــتــواجــدة 
ما  عليها،  املــركــبــات  مبــرور  ت�سمح 
جعلها تتحول ملكب لف�سات املذابح 
املنزلية،  القمامات والنفايات  وكذا 
ا�ستياء املقيمني بالتجمعات  اأثار  ما 

ال�سكنية.
حي  �سكان  طالب  فقد  لــاإ�ــســارة، 
البواقي،  اأم  مبدينة  �سكن   200
من  التحقيق  مــبــا�ــســرة  بــ�ــســرورة 
عملية  يف  املخت�سة  امل�سالح  قبل 
بالقرب  للنفايات  الع�سوائي  الرمي 
عملية  ــحــت  اأ�ــس اأيــــن  احلــــي،  مـــن 
انت�سار  ب�سبب  �سعبة  داخله  التنقل 
بقايا  املنبعثة من  الكريهة  الروائح 

الدواجن.

�سجلت والية تب�سة ن�سبة 
جناح يف �سهادة البكالوريا دورة 

وهي   ،%  48.22 بـ  تقدر   2021
نتائج جد ح�سنة مقارنة بنتائج 

ال�سنة املا�سية التي عرفت ن�سبة 
بلدية  حققت  وقد   ،%  41.59

بئر العاتر درجة االإمتياز يف هذه 
الدورة وذلك بت�سدر 3 من اأبنائها 

قائمة الناجحني مبعدالت 
للتلميذة �سلطاين رحمة،   18.34

زينة،  العريف  للتلميذة   18.33
ابراهيم  عطية  للتلميذ   18.21

خليل.
يذكر اأن عدد الناجحني 

بالوالية قدر بـ 4323 ناجح 
منهم 2974 من االإناث، كما 

اأح�ست الوالية 1571 بدرجة 
م�سرفة منهم  170 ناجح بتقدير 

جيد جدا، و422 بتقدير جيد، 
بتقدير قريب من اجليد .   976

�ّضن ترتيبها الوطني يف البكالوريا ولية خن�ضلة حتحُ

اأزيد من 273 خزانا لتموين �ضكان خن�ضلة باملاء ال�ضروب 

م�ضت�ضفيات تقع يف اأزمـة متوين 
بالأوك�ضجني و�ضط تقاذف للم�ضوؤوليات !

العراقيل البريوقراطية ترهن 
ت�ضليم امل�ضت�ضفى اجلديد يف العلمة 

�ضطيف الثالثة وطنيا يف ن�ضب النجاح 
واملدار�ص اخلا�ضة يف طليعة املتفوقني 

اأزيد من 380 مليار �ضنتيم لتهيئة 
اأحياء اأم البواقي

اأحياء تتحول اإىل مكب ملخلفات
 املذابح باأم البواقي

 %48.22
ن�ضبة النجاح يف 
بكالوريا 2021 

بولية تب�ضة

حمليات
بن�سبة جناح بلغت 50.24 باملائة

بطاقة ��ستيعاب جتاوزت 124 �لف مرت مكعب

فيما ح�سدت بئر �لعاتر 
�ملر�تب �لأوىل

تب�سة
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�سجلت ولية خن�سلة، ن�سبة جناح يف �سهادة البكالوريا بلغت 50.24% وهي ن�سبة مرتفعة مقارنة باملو�سم املا�سي بزيادة 
بلغت حوايل 7% وقد ح�سل 9 تالميذ على تقدير امتياز.
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ارتفاع عدد قتلى 
الفي�ضانات والنهيارات 
الأر�ضية يف الهند اإىل 

قتيال  125
واجهت فرق االإنقاذ يف الهند �صعوبات 
اأثناء اخلو�ص يف الوحل والركام، اأم�ص 

ال�صبت، للو�صول اإىل ع�صرات املنازل 
التي غمرتها املياه، مع ارتفاع عدد 

قتلى االنهيارات االأر�صية واحلوادث 
الناجمة عن االأمطار املو�صمية 

الغزيرة يف البالد اإىل 125 قتيال.
ويقول خرباء اإن والية مهارا�صرتا 

ت�صهد اأ�صد هطول لالأمطار خالل �صهر 
يوليو منذ 40 عاما. واأثر �صقوط 

االأمطار بغزارة لعدة اأيام على مئات 
االآالف من النا�ص، كما اأن ثمة خماطر 

من في�صان مياه اأنهار كربى عن 
�صفافها.

وذكر م�صوؤول كبري بحكومة الوالية 
اأن عدد القتلى ارتفع اإىل 42 قتيال 

يف قرية تايل، التي تبعد حوايل 
مومباي،  �صرقي  جنوب  كيلومرتا   180

العا�صمة املالية للهند، وذلك مع 
انت�صال اأربع جثث اأخرى بعد اأن �صوت 

انهيارات اأر�صية معظم املنازل يف 
القرية باالأر�ص. واأ�صاف امل�صوؤول: 

''ال يزال نحو 40 �صخ�صا حما�صرين، 
واحتمالية اإنقاذهم �صعيفة، الأنهم 
حما�صرون يف الوحل منذ اأكرث من 
عمال  اأن  اإىل  واأ�صار  �صاعة''.   36

االإنقاذ يبحثون عن �صحايا لالنهيارات 
االأر�صية يف اأربع مناطق اأخرى 

بالوالية.
وت�صارك وحدات من �صالحي 

البحرية واجلو يف جهود االإنقاذ بعدما 
ت�صببت االأمطار بفي�صانات عزلت 

اآالف املواطنن، اإال اأن عمليات االنقاذ 
تتعرقل ب�صبب انزالقات الرتبة التي 

قطعت الطرق، ومن بينها الطريق 
ال�صريع الرئي�صي الذي يربط بومباي 

بغوا.
وقالت حكومة مهارا�صرتا يف بيان: 

''جرى اإنقاذ حوايل 90 األف �صخ�ص 
من املناطق املت�صررة بالفي�صانات''. 
وتعر�صت عدة مناطق على م�صتوى 

العامل الأحوال طق�ص قا�صية يف 
االأ�صابيع القليلة املا�صية، حيث 

اجتاحت الفي�صانات ال�صن وغرب 
اأوروبا، وهبت موجات حارة على 

اأمريكا ال�صمالية، ما زاد من املخاوف 
حيال تاأثري تغري املناخ.

ق.د

ق.د

ق.د

تنديد�ً بالت��سع �ل�ستيطاين..

م�ستجد�ت ك�رونا..

ا�ضتباكات عنيفة يف احتجاجات �ضد ال�ضتيطان 
ال�ضهيوين بال�ضفة الغربية

اأوروبية دولة   19 يف  "دلتا" تتف�ضى 

وك�سفت وزارة ال�سحة التون�سية، اأم�ص 
بلغ  وفيات  عــدد  ر�سدت  اأنها  ال�سبت، 
احل�سيلة  هذه  اأن  مبينة  حالة،   317
اخلمي�ص  يوم  ح�سلت  وفــاة   56 ت�سم 
اأفريقيا  تون�ص  لوكالة  وفقًا  املا�سي، 

لاأنباء.
ت�سجيل  اإىل  ال�سحة،  وزارة  واأ�سارت 
5624 اإ�سابة جديدة بالفريو�ص مبلغا 
اإجراء  بعد  وذلك  اليوم،  ذات  يف  عنها 
ليبلغ  خمربيا  حتليا  و780  األفا   18
املكت�سفة  للحاالت  االإجــمــايل  العدد 
بن�سبة  �سخ�سا،  و930  األــفــا   563
 29.95 بـــ  قـــّدرت  اإيجابية  حتاليل 

باملائة.
اأن عدد الوفيات  اإىل  واأملحت الوزارة، 
ـــذي يــتــم نــ�ــســره يــومــيــا ميــثــل عدد  ال
ذاته  الــيــوم  يف  عنها  املبلغ  الــوفــيــات 
خال  حدثت  التي  الوفيات  وت�سمل 
24 �ساعة املا�سية املبلغ عنها يف نف�ص 
االأيام  التي حدثت يف  اليوم والوفيات 

ال�سابقة ومل يتم االإعان عنها.

الوباء  من  موجة  اأ�سد  تون�ص  وت�سهد 
امل�ست�سفيات  وت�سم   2020 مار�ص  منذ 
من  مري�ص  اآالف  خم�سة  نحو  حاليا 
بينهم 680 يف اأق�سام االإنعا�ص. و�سجلت 
وفاة   145 يناهز  يوميا  معدال  الباد 
العدد  وو�سل  الفائت  االأ�سبوع  خال 
اإىل  بالفريو�ص  للم�سابني  االإجــمــايل 
من  اأكرث  تويف  بينما  حالة   546233

ال�سحة. لوزارة  وفقا   16500
نفاد  من  حكومية  م�ست�سفيات  و�سكت 
مادة االأك�سجني خال االأيام االأخرية. 
م�سي�سي  ه�سام  احلكومة  رئي�ص  وقــرر 
فيها  مبا  ال�سحية  املن�ساآت  كل  ت�سخري 
اأ�سل  )مــن  واليـــات  ت�سع  يف  اخلا�سة 
24( الإيواء عدد من املر�سى الراقدين 
يف امل�ست�سفيات احلكومية والتي تعرف 

وقد  االأك�سجني.  مــادة  يف  حــادا  نق�سا 
امل�ساعدات  مــن  العديد  تون�ص  تلقت 
وبائية  ــة  اأزم اأ�ــســواأ  ملواجهة  الطبية 
ولــقــاحــات  اأكــ�ــســجــني  اآالت  تــ�ــســمــل 
مواقع  وعلى  ميدانية.  وم�ست�سفيات 
نداءات  تكثفت  االجتماعي  التوا�سل 
البحث عن اأجهزة االأك�سجني واأحدثت 

جمموعات للتعاون.

 ا�ست�سهد فتى فل�سطيني متاأثرًا بجراحه، 
واأ�سيب مئات اآخرون يف مواجهات عنيفة 
وذلك  االإ�سرائيلية،  االحتال  قــوات  مع 
انــطــلــقــت يف مـــدن عدة  عــقــب فــعــالــيــات 
بالتو�سع  تــنــديــدًا  الغربية،  ال�سفة  يف 
على  واحتجاجًا  امل�ستمر،  اال�ستيطاين 

م�سادرة االأرا�سي ل�سالح ذلك. 
يف  اأكـــدت  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة 
التميمي  منري  حممد  الفتى  اأن  بــيــان، 
ا�ست�سهد متاأثرًا بجروح حرجة اأ�سيب بها 
بالر�سا�ص احلي، اجلمعة، يف قرية النبي 

�سالح، �سمايل رام اهلل و�سط ال�سفة. 
يف وقت �سابق اجلمعة، قال النا�سط با�سم 
باال�ستيطان  منددة  "م�سرية  اإن  التميمي 
قرية  يف  اجلــمــعــة  �ــســاة  بــعــد  انطلقت 
النبي �سالح، ومن ثم اندلعت مواجهات مع 
جي�ص االحتال االإ�سرائيلي الذي اقتحم 

القرية".

اأطلق  االإ�سرائيلي  اجلي�ص  اأن  واأ�ــســاف 
الر�سا�ص املعدين املغلف باملطاط وقنابل 
احلي،  والر�سا�ص  للدموع  امل�سيل  الــغــاز 
بالر�سا�ص  فتى  اإ�سابة  عن  اأ�سفر  ما  وهو 
جرى  خــطــرية،  بــجــراح  بطنه  يف  احلـــي 
يف  امل�ست�سفيات  اأحد  اإىل  نقله  اإثرها  على 
عن  الحقًا  يعلن  اأن  قبل  �سلفيت،  مدينة 

ا�ست�سهاده.
"الهال  جمعية  قالت  مت�سل،  �سياق  يف 
االأحمر" الفل�سطيني، اإن طواقمها تعاملت 
واأو�سرين  بيتا  بلدتي  اإ�سابة يف   320 مع 
نابل�ص، خال مواجهات مع جي�ص  جنوبي 

االحتال االإ�سرائيلي.
وبّينت اجلمعية اأن من بني االإ�سابات 21 
بالر�سا�ص احلي، و68 بالر�سا�ص املعدين 
املغلف باملطاط، و11 بحروق، و25 جراء 
ال�سقوط واالإ�سابة املبا�سرة بقنابل الغاز، 
ا�ستن�ساق  جراء  اختناق  بحاالت  و195 

الغاز امل�سيل للدموع.
من  اجلمعة  يــوم  الفل�سطينيون  وينّظم 
لا�ستيطان  مناه�سة  م�سريات  اأ�سبوع  كل 
القرى  مــن  عـــدد  الــفــا�ــســل، يف  واجلــــدار 
وت�سري  الــغــربــيــة.  بال�سفة  ــدات  ــل ــب وال
نحو  وجـــود  اإىل  فل�سطينية  تــقــديــرات 
م�ستوطنات  يف  م�ستوطن  ـــف  األ  650
ال�سفة الغربية، مبا فيها القد�ص املحتلة، 
بوؤرة  و116  م�ستوطنة،   164 ي�سكنون يف 
ا�ستيطانية، يف عمليات تو�سع م�ستمرة على 

ح�ساب اأرا�سي الفل�سطينيني يف ال�سفة. 
يتعمدون  امل�ستوطنني  اأن  اإىل  ي�سار  كما 
ـــراق  واإح الــزراعــيــة،  املحا�سيل  ـــاف  اإت
االأرا�سي  يف  واملعمرة  املثمرة  االأ�ــســجــار 
ــ�ــســطــيــنــيــة املـــحـــاذيـــة  والــــقــــرى الــفــل
للم�ستوطنات، اإ�سافة اإىل منع اأ�سحابها من 
الو�سول اإليها جلني حما�سيلهم واالعتداء 

عليهم بال�سرب.

ال�سحة  املكتب االأوروبي ملنظمة  اأعلن 
للوقاية  ــــي  االأوروب واملــركــز  العاملية 
�سالة  اأن  ومكافحتها،  االأمــرا�ــص  من 
كورونا  فريو�ص  من  املتحورة  "دلتا" 
�سديدة العدوى، باتت تهيمن االآن على 
اأجزاء كبرية من اأوروبا، وخ�سو�سًا بعد 
بلدًا   19 يف  ال�سريع  انت�سارها  ت�سجيل 
�سرورة  اإىل  دعــوات  ظّل  يف  باملنطقة، 
جماح  لكبح  التلقيح  حمات  ت�سريع 

الفريو�ص.
ال�سحة  املكتب االأوروبي ملنظمة  اأعلن 
من  للوقاية  االأوروبــي  واملركز  العاملية 
االأمرا�ص ومكافحتها، اأن �سالة "دلتا" 
�سديدة  كــورونــا  فــريو�ــص  مــن  املتحورة 
اأجزاء  االآن على  العدوى، باتت تهيمن 
كبرية من اأوروبا، خ�سو�سًا بعد ت�سجيل 
انت�سارها ال�سريع يف 19 بلدًا باملنطقة.

بيان  يف  ال�سحيتان،  الهيئتان  وذكرت 
املتحورة  ال�سالة  هــذه  اأن  م�سرتك، 
اإجمايل  مــن  دولـــة   19 جتــتــاح  بــاتــت 
موؤكدتني  الـ28،  االإقليمي  التكتل  دول 
التي  "دلتا"  حاالت  ن�سبة  متو�سط  اأن 
ُحلَِّلت يف هذه البلدان الـ 19، و�سل اإىل 
ن�سبة 68.3 يف املائة، فيما بلغ متو�سط 
كانت  "األفا" التي  �سالة  حاالت  ن�سبة 

مهيمنة �سابقًا 22.3 باملائة.
تكثيف  �سرورة  اإىل  االنتباه  ولفتتا 

فريو�ص  انتقال  ملنع  اأخرى  مرة  اجلهود 
عدد  ارتفاع  ظل  يف  �سيما  وال  كورونا، 
احلاالت املوؤكدة يف اأوروبا يف كل اأ�سبوع 
من االأ�سابيع االأربعة املا�سية، مع زيادة 
ال�سباب،  بــني  خــا�ــص  ب�سكل  �سريعة 
ــــه وفـــقـــًا لــاجتــاهــات  مــو�ــســحــتــني اأن
هي  "دلتا"  �سالة  �ست�سبح  احلالية، 
يف  الــعــامل  ــحــاء  اأن جميع  يف  املهيمنة 

غ�سون االأ�سهر املقبلة.

�أمريكا �لالتينية تتخّطى عتبة �لـ40 
مليون �إ�صابة

الاتينية  اأمــريكــا  منطقة  جتـــاوزت 
يف  ت�سررًا  االأكــرث  الكاريبي،  والبحر 
ال�سبت  اأم�ص  اجلائحة،  ب�سبب  العامل 
عتبة 40 مليون اإ�سابة ُمعَلنة بكوفيد-

19. وارتفع عدد االإ�سابات يف املنطقة، 
مار�ص  يف  الــفــريو�ــص  تف�سي  بــدء  منذ 
 ،40،073،507 اإىل  لي�سل   ،2020
"فران�ص  وكالة  اأعدتها  ح�سيلة  ح�سب 
ر�سمية،  اأرقـــام  اإىل  ا�ستنادًا  بر�ص"، 
فيما و�سل عدد الوفيات يف املنطقة من 
جراء الفريو�ص اإىل اأكرث من 1،3 مليون 

.)1،353،335(
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قال املعهد الفلبيني لعلوم الرباكني والزالزل اأم�ص ال�سبت اإن 
زلزاال �سدته 6.7 درجات وقع قبالة بلدة كاالتاجان يف اإقليم 
باتاجنا�ص جنوبي العا�سمة الفلبينية مانيا. واأو�سح املعهد اأن 
هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.1 درجات �سربت املنطقة نف�سها 
لي�ص  اإنه  املعهد  الزلزال. وقال مدير  8 دقائق من وقوع  بعد 
اللذين  الزلزالني  ب�سبب  ت�سونامي  املتوقع حدوث موجات  من 
ال�سلطات  واأكدت  كيلومرت.   100 عمق  على  مركزهما  كان 
بع�ص  اأيقظ  دقيقة-  نحو  ا�ستمر  -الذي  الزلزال  اأن  املحلية 
�سكان العا�سمة، م�سرية اإىل اأنه مل ترد حتى االآن اأي اأنباء عن 

ت�سجيل خ�سائر ب�سرية اأو مادية.

االأفراد  من  كبري  عدد  على  عقوبات  فر�ص  ال�سني  اأعلنت 
العقوبات  من  االأخرية  الدفعة  على  ردا  االأمريكية  واملوؤ�س�سات 

االأمريكية التي فر�ستها وا�سنطن على م�سوؤولني �سينيني.
عقوبات  بكني  عليهم  تفر�ص  الذي  االأمريكيني  االأفراد  واأبرز 
وتاأتي  رو�ص.  ويلبور  املتحدة  الواليات  يف  ال�سابق  التجارة  وزير 
هذه الدفعة من العقوبات امل�سادة التي اأعلنتها ال�سني قبل اأيام 
قليلة من زيارة نائبة وزير اخلارجية االأمريكية ويندي �سريمان 
اإىل بكني. وُفر�ست العقوبات االأمريكية على م�سوؤولني يف هونغ 
كونغ، كما حذرت وا�سنطن جمتمع االأعمال من املخاطر املتزايدة 

التي تهدد ت�سغيل ال�سركات يف هونغ كونغ.

اأعمال  يف  قتلوا  الذين  عدد  ارتفاع  االإكوادور،  �سلطات  اأعلنت 
فيما  �سجينا،   27 اإىل  الباد  يف  �سجنني  يف  االأ�سبوع  هذا  �سغب 
اأعلنت احلكومة حالة الطوارئ يف ال�سجون. وكتب اإدارة ال�سجون 
�سنقا"،  اأحدهم  �سجينا،   19 مبقتل  "اأُفيَد  اجلمعة:  تغريدة  يف 

واأفادت تقارير مبقتل ثمانية يف �سجن غوايا�ص.
نظام  يف  الطوارئ  "حالة  اأعلن  قد  االإكوادوري،  الرئي�ص  وكان 
واالقت�سادية  الب�سرية  املوارد  كافة  تعبئة  بهدف  ال�سجون 
اأعمال  اندالع  غداة  الباد،  �سجون  اإىل  النظام  الإعادة  الازمة 
ال�سلطات  وكانت  وكوتوباك�سي.  غوايا�ص  يف  �سجنني  يف  العنف 
 57 واإ�سابة  �سجينا   22 �سابق اجلمعة مقتل  اأعلنت يف وقت  قد 

اآخرين بجروح، من بينهم ثمانية من عنا�سر ال�سرطة.

طائرة  انتهاك  عن  الفنزويلية  امل�سلحة  القوات  اأعلنت 
ع�سكرية اأمريكية الأجواء فنزويا يف املنطقة على احلدود مع 
كولومبيا. وقالت القوات امل�سلحة الفنزويلية يف بيان لها، يوم 
اجلمعة، اإن طائرة من طراز "�سي 17" تابعة للقوات امل�سلحة 
االأمريكية دخلت االأجواء الفنزويلية ملدة 3 دقائق يف جبال 
برييخا بوالية زوليا بغرب فنزويا. وو�سفت فنزويا احلادث 
تقوم  االأمريكية  القوات  اأن  م�سيفة  �سافر"،  "ا�ستفزاز  باأنه 
املتحدة  الواليات  تعلق  ومل  فنزويا.  اأجواء  يف  باال�ستطاع 
على الفور على بيان القوات الفنزويلية ب�ساأن انتهاك اأجواء 

الباد.

التون�سي قي�ص �سعيد متديد حالة الطوارئ يف  الرئي�ص  قرر 
التمديد  ال�سبت، وي�سري  اأم�ص  اأ�سهر بداية من يوم   6 الباد 
جملة  يف  ورد  ما  وفق   ،2022 يناير   19 يوم  حتى  اجلديد 
الرائد الر�سمي، اجلريدة الر�سمية يف الباد. وميلك الرئي�ص 
رئي�سي  مع  الت�ساور  بعد  القرار  اإ�سدار  �ساحية  التون�سي 

احلكومة والربملان.
 26 من  اعتبارا  اأ�سهر   6 الطوارئ  حالة  مدد  �سعّيد  وكان 
عام  واأواخر   .2021 املا�سي  يونيو   23 اإىل   ،2020 دي�سمرب 
حادث  اإثر  مرة،  اأول  الطوارئ  حالة  تون�ص  اأعلنت   ،2015
بفرتات  مرات  لعدة  متديدها  يتم  احلني  ذلك  ومنذ  اإرهابي، 

متباينة.

ال�ضني تفر�ص عقوبات م�ضادة 
على م�ضوؤولني اأمريكيني 

ارتفاع ح�ضيلة اأعمال ال�ضغب 
يف �ضجنني بالإكوادور اإىل 27 قتيال

طائرة ع�ضكرية اأمريكية تنتهك 
اأجواء فنزويال

متديد حالة الطوارئ يف تون�ص
 6 اأ�ضهر

زلزال بقوة 6.7 درجات يهز جنوب 
العا�ضمة الفلبينية

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل تون�ص.. رقم قيا�ضي جديد يف وفيات كورونا
الأحد 14 يولياز 2971/ 25 جويلية  2021 املوافق لـ 15 ذو احلجة 1442

اأح�ست دولة ُتون�س اأعلى ح�سيلة وفيات جراء 
الإ�سابة بفريو�س كورونا ُمنُذ بداية اجلائحة 

وحتى يوم 22 جويلية.

ق.د



اأرقام هواتف اأكرث من 6 
اآلف �شيا�شي دبلوما�شي واأمني 

وع�شكري حول العامل، كانوا 
اأهدافًا حمتملة لربنامج 

التج�ش�س "بيغا�شو�س" ببوابته 
املغربية.

ي�شبح باإمكان بيغا�شو�س جمع 
اأي معلومات اأو ا�شتخراج اأي 

ملف والقيام بالعديد من 
املهام الأخرى فور تثبيته على 

الهاتف

ق�شة "بيغا�شو�ص" بني التاأكيد والنفي

ــص واأبــوظــبــي  ــا� ــري نــفــت الــربــاط وال
هواتف  عــلــى  بالتج�س�ص  ــامــات  ــه االت
با�ستعمال  واأجنبية،  عامة  �سخ�سيات 
الــذي  للتج�س�ص،  ــر  ــط االأخ الــربنــامــج 
التي  االإ�ــســرائــيــلــيــة  ال�سركة  تنتجه 
نحو  فيها  ويعمل   ،2010 عام  تاأ�س�ست 
اأبيب مقرًا  500 موظف، وتتخذ من تل 

لها.

بيان جز�ئري وفتح حتقيق
رغم نفي املغرب ملا �سماه املزاعم، اأعلنت 
حتتفظ  اأنها  املن�سرم  اخلمي�ص  اجلزائر 
"االعتداء  بحق الرد، على ما و�سفته بـ 
عرب  االإن�سان"،  حــقــوق  عــلــى  املمنهج 
ا�ستخدام برنامج التج�س�ص "بيغا�سو�ص"، 
اخلارجية  وقالت  م�سوؤوليها،  بع�ص  �سد 
اجلزائرية يف بيان لها: "اجلزائر تعرب 
جمموعة  ك�سف  بعد  العميق  قلقها  عن 
ال�سمعة  ذات  االإعامية  املوؤ�س�سات  من 
بع�ص  �سلطات  قيام  عن  العالية،  املهنية 
الدول وخا�سة املغرب، با�ستخدام وا�سع 
بيغا�سو�ص  التج�س�ص  لربنامج  النطاق 
جزائريني"،  ومواطنني  م�سوؤولني  �سد 
هذا  ب�سدة  تدين  "اجلزائر  اأن  واأ�سافت 
االعتداء املمنهج واملرفو�ص على حقوق 
معتربة  االأ�سا�سية"،  واحلريات  االإن�سان 
�سارخًا  انتهاكًا  اأي�سًا  "ي�سكل  االأمــر  اأن 
العاقات  حتكم  التي  واالأ�س�ص  للمبادئ 
القانونية  غري  املمار�سة  هذه  الدولية؛ 
مناخ  تــنــ�ــســف  واخلـــطـــرية  واملـــنـــبـــوذة 
التبادالت  ي�سود  اأن  ينبغي  الذي  الثقة 
وممثلي  املــ�ــســوؤولــني  بــني  والــتــفــاعــات 
"اجلزائر  الــبــيــان:  ــاف  ــس واأ� الدول"، 
ا�سرتاتيجيتها  حتتفظ باحلق يف تنفيذ 
اأي  يف  للم�ساركة  م�ستعدة  وتبقى  للرد، 
احلقائق  اإثبات  اإىل  يهدف  دويل  جهد 
ــات  اإف "اأي  وتــابــع:  جماعي"،  ب�سكل 
�سابقة  ي�سكل  اأن  �ساأنه  من  العقاب  من 
العاقات  �سري  ذات عواقب وخيمة على 
ــــدول، وفقًا  ال ــعــاون بــني  ــت ــة وال ــودي ال

للقانون الدويل".
اجلزائرية  الــعــامــة  النيابة  وكــانــت 
بيان،  يف  اأيــ�ــســًا،  اخلمي�ص  اأعــلــنــت  قــد 
حول  معلومات  ب�ساأن  حتقيق  فتح  عن 
عمليات جت�س�ص طالت �سخ�سيات حملية 
ومل  "بيغا�سو�ص"،  برنامج  با�ستعمال 
تعليق  اأي  املغربية  ال�سلطات  عن  ي�سدر 

فوري حول ما ورد يف البيان اجلزائري.

ماذ� جاء يف �ملز�عم ب�صاأن �ملغرب؟
منظمتا  مــتــهــا  قــَدّ ــات  ــان ــي ــب ل ـــًا  ـــق وف
والعفو   Forbidden Stories
 Le Monde ل�سحيفة  الــدولــيــة 
من  "واحدة  الــربــاط  فـــاإَنّ  الفرن�سية، 
اأكرب م�ستخدمي برجمية التج�س�ص، على 
بح�سب  اجلزائرية"،  ال�سلطات  ح�ساب 
 Middle East Eye ملــوقــع  تقرير 
ال�سحيفة  ــارت  ــس اأ� حيث  الــربيــطــاين، 
6000 رقم  "اأكرث من  اأَنّ  الفرن�سية اإىل 
وع�سكريني  ل�سيا�سيني  املجمل  يف  هاتف 
وموظفني  ا�ستخبارات  وكــاالت  وقــادة 
اأجانب  ودبلوما�سيني  رفيعني  عموميني 

ون�سطاء قد ا�سُتهِدفوا".
الــذي  الــعــام  ــو  2019، وه ــام  وكـــان ع
اجلزائري،  ال�سعبي  احلراك  فيه  ر  تفَجّ
ما اأدى اإىل ا�ستقالة الرئي�ص عبدالعزيز 
الذي  العام  بالتحديد  وهو  بوتفليقة، 
ال�سخ�سيات  من  العديد  فيه  ا�سُتهِدَفت 
يف  تظهر  حيث  الـــبـــارزة،  اجلــزائــريــة 
�سالح،  قايد  اأحمد  مثل  اأ�سماء  القائمة 
ال�سابق وعدد  رئي�ص االأركان اجلزائري 
من اجلرناالت كـ: علي بن داود، ووا�سيني 
اأفراد  عن  ف�سًا  طرطاق،  ب�سري  بوعزة، 
ونا�سر،  �سعيد  اأخويه  بوتفليقة:  عائلة 
كذلك  القائمة  ت�سم  كما  زهور،  واأخته 
م�ساهل،  وعبدالقادر  لعمامرة  رمطان 
ـــرا خــارجــيــة �ــســابــقــان، ونــور  وهــمــا وزي
ال�سابق،  الداخلية  وزير  بــدوي،  الدين 
ونور الدين عيادي، االأمني العام ال�سابق 
رئا�سة  ديوان  ومدير  اخلارجية  لــوزارة 
اجلــمــهــوريــة، وعــلــي حـــداد، الـــذي كان 
نفوذًا  العمالية  االحتادات  الأكرث  رئي�سًا 
يف  االآن  يقبع  والــذي  بوتفليقة  عهد  يف 
وعبدالعزيز  الف�ساد،  ب�سبب  ال�سجن 
رحابي وزبيدة ع�سول، وهما �سخ�سيتان 
كما  احلـــراك،  يف  ــان  ــارزت ب �سيا�سيتان 
يف  جــزائــريــون  دبلوما�سيون  ا�سُتهِدف 
اجلزائري  وال�سفري  بــاخلــارج  منا�سب 
اإىل  م�سدوة،  عبدالقادر  فرن�سا،  لــدى 
اجلزائر،  لدى  الفرن�سي  ال�سفري  جانب 
االحتــاد  و�سفري  دريــانــكــور،  اإكــزافــيــيــه 

االأوروبي.
وقال رحابي، �سخ�سية �سيا�سية البارزة، 
من  جــزء  "هذا  الفرن�سية:  لل�سحيفة 
املغرب  جانب  من  عدائية  اأعمال  حملة 
ال  امل�ستمر  العداء  وهذا  اجلزائر.  �سد 

االأفــراد  بل  فقط،  املوؤ�س�سات  ي�ستهدف 
اأي�سًا".

ب�سبب  مـــاكـــرون  ــداف  ــه ــت ــس ا� مت  هـــل 
اجلزائر؟

لها  ح�سة  وخال  فرن�سا،  راديو  اإذاعة 
الرئي�ص  على  احل�سة  مو�سوع  يف  ــزت  رَكّ
رقم  باأَنّ  تقارير  اأفادت  والذي  ماكرون، 
لتطرح  اأي�سًا،  القائمة  على  كان  هاتفه 
بالفعل  الــربــاط  كــانــت  "اإذا  ت�سائا: 
حاولت ا�ستهداف هاتف الرئي�ص الفرن�سي 
فاأي معلومات   ،2019 مار�ص  �سهر  خال 
اآنــذاك  كــان  حيث  عنها؟"  تبحث  كانت 
اجلزائر،  يف  بالو�سع  من�سغًا  ماكرون 
جرى  حقيقة  "اإَنّها  فرن�سا:  راديو  وقال 

االإعام  ب�سكل كامل تقريبًا يف  جتاهلها 
اآنذاك، وهي اأَنّ اإميانويل ماكرون اأجرى 
الفرن�سي  بال�سفري  مــبــا�ــســرًا  اتــ�ــســااًل 
لــدى اجلــزائــر، اإكــزافــيــيــه دريــانــكــور، 
ملناق�سة  باري�ص  اإىل  العودة  منه  وطلب 
اخلارجية  وزير  مع  اجلزائرية  االأزمــة 
للمعلومات،  ووفقًا  لــودريــان،  اإيــف  جان 
اهتمام  اأي�سًا  دريانكور  اإكزافييه  جذب 
رقمه  ويظهر  حينها  املغربية  املخابرات 
ا�سُتهِدَفت  رمبــا  التي  االأرقـــام  تلك  بني 
بربجمية بيغا�سو�ص"، واأ�ساف: "الدليل 
ما  على  هو  اجلزائر  يف  الو�سع  اأَنّ  على 
يبدو حمط اهتمام املغرب االأ�سا�سي، هو 
االإبراهيمي،  االأخ�سر  الدبلوما�سي  اأَنّ 
الذي ُكِلَّف بالتح�سري للعملية االنتقالية 
قد  بوتفليقة،  ا�ستقالة  بعد  بــاده  يف 
املخابرات  اأجهزة  مرمى  يف  اأي�سًا  جاء 
املغربية يف نف�ص فرتة اإميانويل ماكرون، 
�سمن  واحــدة  فر�سية  جمرد  هذه  لكَنّ 

فر�سيات كثرية".
بــراديــو  التحقيقات  لــوحــدة  ــًا  ــق ووف
االئتاف  �سمن  �سريكة  وهــي  فرن�سا، 
الذي ك�سف ف�سيحة التج�س�ص، ا�سُتهِدَف 
العديد من املغاربة البارزين اأي�سًا، وعلى 
املغربي،  العاهل  القائمة…  هذه  راأ�ــص 

حممد اخلام�ص وحا�سيته.
"من الغريب يف  باأَنّ  واأفاد راديو فرن�سا 
املغرب اأَنّ املديرية العامة لاأمن الوطني 
واملــديــريــة الــعــامــة ملــراقــبــة الـــرتاب 
ال�سرطة  ـــرى  اأخ بــعــبــارة  اأو  الــوطــنــي، 
رجل  الإدارة  تخ�سعان  واملــخــابــرات، 
"عبداللطيف  واحد بقب�سة من حديد: 
ع  التمُتّ اأَنّ  "ويبدو  واأ�ساف:  احلمو�سي"، 
بحماية امللك ميتد اإىل حدود بعيدة، اإذ 

ظهر العديد من اأفراد العائلة امللكية بني 
ن ائتاف م�سروع  اأرقام الهواتف التي متَكّ
قائمة  يف  عليها  التعرف  من  بيغا�سو�ص 
بربجمية  للهجوم  العر�سة  االأ�سخا�ص 
بيغا�سو�ص يف املغرب"؛ على �سبيل املثال: 
وريثي  واأم  امللك  ــة  زوج بــنــاين،  �سلمى 
العر�ص، واالأمري موالي ه�سام، اأحد اأبناء 
والية  ترتيب  يف  والرابع  امللك  عمومة 
ب بـ"االأمري االأحمر" ب�سبب  العر�ص واملُلَقّ
الفيايل،  وفوؤاد  امللكي،  للنظام  انتقاده 
للملك  ال�سابق  وال�سهر  االأعــمــال  رجــل 
زوج  املــديــوري،  وحممد  الثاين،  احل�سن 
ال�سخ�سي  واحلار�ص  اخلام�ص  حممد  اأم 

ال�سابق للح�سن الثاين.
وقال راديو فرن�سا: "يبقى ال�سوؤال اإذًا: 
ح امللك با�ستهداف حا�سيته، مبا يف  هل �سَرّ
ذلك هاتفه هو املحمول، ل�سمان �سامته 
يف ظل اأجواء من انعدام الثقة العميقة؟ 
واملخابرات  ال�سرطة  رئي�ص  منح  هل  اأم 
نه امللك نف�سه يف عام  املغربية، الذي عَيّ
التي  ال�ساحيات  هذه  نف�سه   ،2015
�سوؤال  هذا  كثريًا؟  اخت�سا�ساته  تتجاوز 

ت�ستحيل االإجابة عنه".
ورف�ص املغرب يوم االإثنني املا�سي،  ب�سكل 
قاطع االدعاء باأَنّه ح�سل على برجمية 
قد  اأجهزته  تكون  اأن  ونفى  بيغا�سو�ص، 
ليعود  للتج�س�ص،  الربجمية  ا�ستخدمت 
جمددًا  ويذكر  املن�سرم،  االأربعاء  م�ساء 
يف بيان �سحفي اأَنّه "يدين بقوة احلملة 
واملكثفة  امل�سللة  املتوا�سلة  االإعامية 
باخرتاق  ملزاعم  ــروج  ت التي  واملريبة 
ال�سخ�سيات  مــن  عــدد  هــواتــف  اأجــهــزة 
با�ستخدام  واالأجنبية  الوطنية  العامة 

برنامج معلوماتي".
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كانت التوترات قد ت�شاعدت بني الرباط واجلزائر عقب اإعالن املغرب موؤخرًا عن دعمها حلق تقرير م�شري �شعب القبائل يف اجلزائر، لكن اأزمة برنامج التج�ش�س الإ�شرائيلي 
"بيغا�شو�س" �شكبت مزيدًا من الوقود على النريان امل�شتعلة؛ وبيغا�شو�س هو برنامج اإ�شرائيلي للتج�ش�س كانت �شحيفة الغارديان الربيطانية قد ن�شرت نتائج حتقيق اأجرته 17 
موؤ�ش�شة اإعالمية اأفاد باأن الربنامج انت�شر على نطاق وا�شع حول العامل، "ويتم ا�شتخدامه لأغرا�س �شيئة"، وزعم التحقيق اأن حكومات 10 بلدان على الأقل من بني عمالء 

�شركة  NSO بينها املغرب وال�شعودية والإمارات.

ف�ضيحة التج�ض�ص ف�ضل جديد من التوترات بني اجلزائر واملغرب



ك�سفت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
عن برجمة اجتماع املكتب الفيدرايل يوم 
النظر يف  اأجل  من  29 جويلية  اخلمي�ص 
الفرق  حتديد  مقدمتها  ويف  ق�سايا  عدة 
اجلــــزائــــريــــة املــعــنــيــة 

خال  القارية  املناف�سات  يف  بامل�ساركة 
املمنوحة  املهلة  �سوء  على  املقبل  املو�سم 
القدم  لكرة  االإفريقي  االإحتاد  طرف  من 
اأوت   10 يــوم  تنتهي  والــتــي  )الــكــاف( 
باالأدوار  اخلا�سة  القرعة  لكون  بالنظر 

التمهيدية مقررة يوم 15 اأوت القادم. 
ومن املنتظر اأن يتم على هام�ص هذا 
نهائي  قـــرار  اتــخــاذ  االجــتــمــاع 
بطولة  م�سري  بخ�سو�ص 
ظل  يف  اجلــــــاري  املــو�ــســم 
تعايل االأ�سوات بتوقيف 
بعد  وهـــذا  البطولة 
القيا�سية  الزيادات 
يف اأعداد امل�سابني 
بـــــــفـــــــريو�ـــــــص 
ف�سا  كـــورونـــا 
عـــــن مــطــالــب 
روؤ�ساء االأندية 
بــــــ�ــــــســــــرورة 
تـــــــوقـــــــيـــــــف 
من  ـــة  ـــبـــطـــول ال
ــة  اأجـــل مــنــح راح
لاعبني قبل ال�سروع 
للمو�سم  التح�سريات  يف 

القادم.  

�سهادة  على  احل�سول  ترب�سات  تاأجيل 
ب"  "الكاف 

لكرة  اجلزائرية  االحتادية  اأعلنت  كما 
ترب�سات  تاأجيل  عــن  )الــفــاف(  الــقــدم 
الكونفدرالية  �ــســهــادة  عــلــى  احلــ�ــســول 
اإىل  "ب"  الكاف  القدم  لكرة  االإفريقية 
ال�سحية  الو�سعية  ب�سبب  الحق  موعد 
وقالت  كوفيد-19،  بجائحة  املتعلقة 
الر�سمي  موقعها  على  الكروية  الهيئة 
ال�سحية  للو�سعية  :"بالنظر  يلي  مــا 

الفنية  املــديــريــة  ــــررت  ق الـــراهـــنـــة، 
الطبية  اللجنة  مع  بالتن�سيق  الوطنية 
الـــدورة  تــاأجــيــل  لــلــفــاف،  الفيديرالية 
واملوجهة  ب"،  "الكاف  لرتب�سات  الثالثة 
موعد  اإىل  ال�سابقني  الدوليني  لاعبني 
يلي  مبا  بيانها  الفاف  وختمت  الحق"، 
ويف  ال�سحية  الو�سعية  حت�سن  :"فور 
اأول فر�سة ممكنة، �ست�ستاأنف الرتب�سات 
الطبية  اللجنة  ومراقبة  اإ�سراف  حتت 

للفاف والطبيب الفيدرايل".

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

بدري. ع

ع.ب 

ع.ب  ع.ب 

االألعاب االأوملبية 

الرابطة املحرتفة لكرة القدم 

مقدور هداف الوفاق عمورة امل�ساركة 
يف املباراة القادمة للوفاق اأمام اأوملبي 
خروجه  ب�سبب  الثاثاء  هذا  ال�سلف 
بالبطاقة احلمراء يف لقاء اجلمعية 

خال ال�سوط االأول.
نبيل  �سطيف  وفــاق  مــدرب  وك�سف 
من  للعن�سرية  تعر�سه  عن  الكوكي 
طرف رئي�ص جمعية عني مليلة �سداد 
التي  املــبــاراة  هام�ص  على  �سيد  بــن 
الكوكي  وقال  الفريقني،  بني  جمعت 
:"مند عامني واأنا يف اجلزائر اأ�ساهد 

من  املــيــدان  يف  عن�سرية  مــرة  الأول 
طرف رئي�ص جمعية عني مليلة، قال 
اأقولهما  اأن  العيب  ومــن  كلمتني،  يل 
احلياة،  يف  يقال  ما  اأتع�ص  من  الأنهما 
ــا  وهـــذا ال يــ�ــســرف رئــيــ�ــص نــــادي، اأن
اأح�سب نف�سي جزائري ولي�ص لدي اأي 
من�سور  يف  �سيد  بن  اأن  علما  م�سكل"، 
االجتماعي  التوا�سل  �سفحة  على 
نفى اأن يكون قد التقى متاما بالكوكي 
خـــال املـــبـــاراة الــتــي جــمــعــت بني 

الفريقني.

جديدة  هزمية  �سطيف  وفــاق  تلقى 
خارج الديار اأمام جمعية عني مليلة يف 
املباراة التي جرت مبلعب زوبري خليفي 
واحد،  هــدف  مقابل  هدفني  بنتيجة 
التوايل  على  الرابعة  الهزمية  وهــي 
لت�سكيلة الوفاق خارج القواعد خال 
اإىل  الوفاق  وتراجع  العودة،  مرحلة 
ال�سف الثاين بعد هذه الهزمية حيث 
الريادة  الكوكي  ــدرب  امل اأ�سبال  فقد 
يحتل  الــذي  ــوزداد  ــل ب �سباب  ل�سالح 
نقطة   63 بر�سيد  االأوىل  املــرتــبــة 
الــذي  ــاق  ــوف ال عــن  نقطينت  ــارق  ــف وب

جتمد ر�سيده عند 61 نقطة.
فر�سة  اأمام  الوفاق  ت�سكيلة  و�ستكون 
احلظ االأخري للحفاظ على حظوظها 
يف موا�سلة التناف�ص على لقب البطولة 
املحرتفة وهذا عند تنقل الفريق اإىل 
يوم  املحلي  االأوملــبــي  ملواجهة  ال�سلف 
يبقى  حيث  بومرزاق،  مبلعب  الثاثاء 
بينما  املقابلة  هذه  يف  �سروريا  الفوز 
اللقب  يف  التفريط  تعني  الــهــزميــة 
خا�سة اأن املت�سدر �سباب بلوزداد ميلك 

مباراة متاأخرة اأمام �سبيبة القبائل.
ويتواجد هداف وفاق �سطيف عمورة 
مت�ساعد  اهتمام  حمل  االأمــني  حممد 
ـــة تــرغــب يف  ـــي ــن عـــدة فـــرق اأوروب م
ال�ساب  املهاجم  االإ�ستفادة من خدمات 
املتاألق، حيث اأكدت م�سادر مقربة من 
الوفاق اأن نادي ماتز الفرن�سي عر�ص 
اال�ستفادة  اأجل  من  يورو  مليون  مبلغ 

املو�سم  نهاية  مع  الاعب  خدمات  من 
حمل  عــمــورة  يتواجد  كما  اجلـــاري، 
الرتكي  با�سا  قا�سم  فريق  من  اهتمام 
 700 اإىل  ت�سل  قيمة  عر�ص  ــذي  ال
الذي  الاعب  عقد  ل�سراء  يورو  األف 
اإدارة  وتنتظر   ،2023 �سيف  ينتهي 
ر�سمية  عرو�ص  على  احل�سول  الوفاق 
للدخول يف  االأندية  م�سوؤويل هذه  من 
مفاو�سات جدية حيث يبقى بيع عقد 
على  احل�سول  حال  يف  ممكنا  الاعب 
عرو�ص مالية يف امل�ستوى، ولن يكون يف 

وفاق �سطيف 

هالل �سلغوم العيد
عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اإيقاف  للجودو  الــدويل  االحتــاد  قــرر 
عقب  ومـــدربـــه  ــن  ــوري ن فتحي  الــبــطــل 
ان�سحابه من اأوملبياد طوكيو قبل انطاق 
يف  الــقــرعــة  اأوقــعــتــه  بعدما  البطولة 
الكيان  من  مناف�ص  مع  حمتملة  مواجهة 
يف  الدويل  االحتاد  واأ�ساف  ال�سهيوين، 
يخلف  بن  عمار  ومدربه  نورين  اأن  بيان 
اأعلنا لو�سائل االإعام االن�سحاب لتفادي 

مواجهة مناف�ص من الكيان ال�سهيوين.
وقال االحتاد الدويل اإن ان�سحاب نورين 

يتعار�ص متاما مع فل�سفة االحتاد الدويل 
للجودو، الذي لديه �سيا�سة �سارمة اإزاء 
التمييز وتعزيز الت�سامن كمبداأ اأ�سا�سي 
وهو ما تعززه قيم اجلودو، وفتح االحتاد 
الدويل حتقيقا يف االأمر اأدى اإىل اإيقاف 
واأ�سار  موؤقتا،  اإيقافا  ومــدربــه  نــوريــن 
االحتاد الدويل اإىل اأن اللجنة االأوملبية 
م�ساركة  بطاقتي  �سحبت  اجلزائرية 
بادهما  اإىل  واأعادتهما  واملدرب  نورين 
مع تطبيق عقوبات لكن االحتاد الدويل 

مل يو�سح العقوبات.
للق�سية  م�ساندته  اأن  اأكد  نورين  وكان 
الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة متــنــعــه مـــن مــواجــهــة 
اأن  علما  بوتبول،  توهار  االإ�سرائيلي 
من  كــان  عاما   30 عمره  البالغ  نورين 
حممد  ال�سوداين  يواجه  اأن  املفرت�ص 
افتتاح  يف  االثــنــني  يــوم  الــر�ــســول  عبد 
على  كــيــلــوغــرامــا   73 وزن  ت�سفيات 
االإ�سرائيلي  منهما  الفائز  يــواجــه  اأن 

بوتبول. 

تكبد اأهلي الربج هزمية جديدة على اأر�سية 
ميدانه وهذه املرة اأمام وداد تلم�سان يف مباراة 
االأول،  املــحــرتف  بطولة  مــن  ال33  اجلــولــة 
حيث انهزم االأهلي بنتيجة هدف دون مقابل 
التي جرت  املباراة  ال�سائع من  الوقت بدل  يف 
على اأر�سية ملعب 20 اأوت بنتيجة هدف دون 
مقابل، ومل تغري الهزمية من و�سعية االأهلي يف 
جدول الرتتيب حيث يبقى اأ�سبال املدرب عابد 
يف املرتبة ما قبل االأخرية بر�سيد 21 نقطة، 
علما اأن الفريق فقد حظوظه يف التناف�ص على 

حتقيق البقاء قبل هذه اجلولة. 

وتلقت اإدارة اأهلي الربج مقرتحا بالتعاقد مع 
املدرب ال�سابق لفريق جمعية اخلروب الهادي 
العار�سة  على  االإ�سراف  اأجل  من  وهذا  خزار 
وكان  اجلديد،  املو�سم  خال  للفريق  الفنية 
خزار قد اأ�سرف على تدريب جمعية اخلروب 
لعدة جوالت قبل اال�ستقالة من من�سبه، كما 
اأي�سا  يتواجد املدرب القدير ر�سيد بوعراطة 
اأجل تدريب  من  املقرتحة  االأ�سماء  يف قائمة 
االأهلي خال املو�سم القادم، ومل تف�سل اإدارة 
هوية  يف  االأن  حلد  حفاف�سة  عي�سى  الرئي�ص 

املدرب اجلديد.

ورف�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة اأهلي الربج عي�سى 
للمدربني  مالية  تعوي�سات  اأي  منح  حفاف�سة 
معتربا  وبو�سبيعة  �سردود  للفريق  ال�سابقني 
بعد  املن�سب  عن  تخلي  و�سعية  يف  الثنائي  اأن 

اإرادتهما  مبح�ص  الفريق  غــادرا  اأن 
ــابــقــة، وكـــان  ــ�ــس خـــال الـــفـــرتة ال

اإدارة  را�سا  قد  وبو�سبيعة  �سردود 
باحل�سول  للمطالبة  ــي  االأهــل

على م�ستحقاتهما املالية 
العالقة.

موقعها  عرب  املحرتفة  الرابطة  اأعلنت 
االإلكرتوين عن برجمة مباريات اجلولة 
ال35 من البطولة يوم الثاثاء 03 اأوت، 
ال34  اجلولة  مباريات  تلعب  حيت  يف 
الرابطة  وت�سر  اأوت،   27 الثاثاء  هذا 
اأوت   20 تاريخ  قبل  البطولة  اإنهاء  على 
حلد  الك�سف  يتم  مل  حــني  يف  الــقــادم، 
االأن عن موعد نهائي كاأ�ص الرابطة بني 

�سبيبة القبائل وجنم مقرة.
كما ك�سفت الرابطة املحرتفة عن موعد 
بــلــوزداد  �سباب  بــني  املــتــاأخــرة  ــاراة  ــب امل
يوم  برجمته  مت  حيث  القبائل  و�سبيبة 
30 جويلية، يف حني مت تقدمي  اجلمعة 
بني  البطولة  مــن  ال26  اجلــولــة  لــقــاء 
اإحتاد العا�سمة و�سبيبة القبائل اإىل يوم 

اجلمعة 06 اأوت القادم. 

اإىل  خرجته  يف  ب�سكرة  اإحتـــاد  تعرث 
العا�سمة ملواجهة االإحتاد املحلي مبلعب 
انتهت  حيث  ببولوغني،  حمادي  عمر 
العا�سمة بثنائية  اإحتاد  املباراة ل�سالح 
التي  الهزمية  وهي  واحد،  هدف  مقابل 
الرتتيب  يف  يــرتاجــع  االإحتــــاد  جعلت 
نقطة   40 بر�سيد  ال12  ال�سف  اإىل 
رفقة جمعية عني مليلة، وكان االإحتاد 
ال�سوط  خـــال  النتيجة  يف  متفوقا 
اأن  غري  خمتار  ه�سام  هدف  بعد  االأول 
الفريق املحلي متكن من تعديل النتيجة 
الثاين  ال�سوط  يف  الفوز  هدف  واإ�سافة 

من املباراة.

النار على  للفريق  الفني  الطاقم  وفتح 
اإياه  معتربا  املــبــاراة  هــذه  يف  التحكيم 
الهزمية  يف  الرئي�سية  االأ�سباب  اأحــد 
لتحيز  بالنظر  الفريق  تلقاها  الــتــي 
الفريق  مل�سلحة  �ــســارف  عبيد  احلكم 
املحلي من خال احت�ساب هدف التعادل 
للفريق املحلي رغم وجود و�سعية ت�سلل 
يف  ــــاد  االإحت مــ�ــســريي  ح�سب  وا�ــســحــة 
لقطة الهدف الذي وقعه نعيجي خا�سة 
غري  الت�سلل  راية  رفع  التما�ص  حكم  اأن 
احت�ساب  على  اأ�سر  الرئي�سي  احلكم  اأن 

الهدف. 
معنية  االإحتــــاد  ت�سكيلة  و�ــســتــكــون 

�سبيبة  فريق  مبواجهة  الثاثاء  هــذا 
على  الثالثة  املرتبة  �ساحب  ال�ساورة 
التي  املباراة  العالية وهي  اأر�سية ملعب 
من  كثريا  الفني  الطاقم  عليها  يراهن 
اأجل حتيق الفوز لرت�سيم البقاء ر�سميا 
دون  االأول  املحرتف  الق�سم  حظرية  يف 
االنتظار اإىل غاية اجلوالت االأخرية من 
البطولة وهذا رغم التخوف من االإرهاق 
من  املفرو�سة  املكثفة  الربجمة  ظل  يف 
املنتظر  ومن  املحرتفة،  الرابطة  طرف 
اأن تعرف مباراة ال�ساورة عودة الثنائي 
العقوبة  ا�ستنفاذ  بعد  وحــراري  دخية 

التي كانت م�سلطة عليها.

تدر�ص اإدارة هال �سلغوم العيد االإبقاء 
م�سعود  بن  اإدري�ص  املدرب  خدمات  على 
خال  للفريق  الفني  الــطــاقــم  �سمن 
التقني  جناح  بعد  وهذا  القادم  املو�سم 
حتقيق  اإىل  الفريق  قيادة  يف  ال�ساب 
قيادة  ــوىل  ت اأن  بعد  تــاريــخــي  اإجنـــاز 
للمدرب  خلفا  للفريق  الفنية  العار�سة 
بداية  مــع  بــوعــراطــة  ر�سيد  ال�سابق 
فكرة  م�سعود  بن  يعار�ص  وال  املو�سم، 
البقاء مع الفريق ملو�سم اأخر يف اإنتظار 
بخ�سو�ص  النادي  اإدارة  مع  التفاو�ص 

املو�سم القادم.
ويف �سياق مت�سل من املنتظر اأن ت�ستغل 
الاعبني  ماقاة  فر�سة  الهال  اإدارة 
التفاو�ص  اأجل  من  املقبلة  االأيام  خال 
اأخــر  ملو�سم  الــبــقــاء  بخ�سو�ص  معهم 
للعنا�سر  بالن�سبة  ال�سيما  الفريق  مع 
املتاألقة والتي تتواجد حمل اهتمام عدة 
�سعدوين  الفريق  رئي�ص  ــرب  واأع فــرق، 
خدمات  على  ــاء  ــق االإب يف  رغبته  عــن 
يف  وهذا  الفارط  املو�سم  العبي  غالبية 
الهدف  حتقيق  يف  الت�سكيلة  جناح  ظل 
امل�سطر، وفيما يتعلق مبلف الت�سريحات 
على  احل�سول  تنتظر  الهال  اإدارة  فاإن 
تقرير الطاقم الفني بخ�سو�ص العنا�سر 
التي لن يتم االحتفاظ بها خال املو�سم 
القادم، حيث من املرجح اأن يتم التخلي 

عن بع�ص االأ�سماء الأ�سباب ان�سباطية.
العيد  �سلغوم  ــال  ه العــبــو  وينتظر 
بتحقيق  اخلا�سة  املنحة  على  احل�سول 
االأوىل  املحرتفة  الرابطة  اإىل  ال�سعود 
حيث  املحقق،  االإجنــاز  �سوء  على  وهذا 
عن  الــنــادي  معاقل  يف  احلــديــث  يـــدور 
مليون   30 مبلغ  تفوق  منحة  تخ�سي�ص 
�سنتيم لكل العب نظري حتقيق ال�سعود، 
تنتظر  الهال  اإدارة  فــاإن  املقابل  ويف 
احل�سول على بع�ص االإعانات من طرف 
من  ال�سعود  نظري  الوالئية  ال�سلطات 
م�ستحقات  مــن  تبقى  مــا  ت�سوية  ــل  اأج
تكرميا  الهال  اإدارة  وتلقت  الاعبني، 
حتقيق  نــظــري  "راديوزّ"  جمعية  ــن  م
ال�سعود بح�سور الاعب الدويل ال�سابق 

خل�سر بلومي.

الإحتاد الدويل للجودو يوقف امل�شارع 
نورين واملدرب بن يخلف 

الإدارة تراهن على جتديد عقد املدرب 
بن م�شعود ملو�شم اأخر 

برجمة اجلولة ال35 من املحرتف الأول يوم 03 اأوت 

خزار وبوعراطة مقرتحان لتدريب الأهلي.. 
وال�شقوط احلر متوا�شل 
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الوفاق ي�شيع ال�شدارة..
 والكوكي يتهم بن �شيد بالعن�شرية 

الف�شل يف هوية الفرق املعنية بالتمثيل القاري هذا اخلمي�س 

ريا�ضة
اإحتاد ب�سكرة 

اخل�شراء تتعرث اأمام �شو�شطارة.. 
والإدارة ت�شتكي من التحكيم  

اأهلي الربج

فاجا رئي�ص جمعية اخلروب زوبري عريبي اجلميع باإعانه رغبته يف البقاء على راأ�ص 

النادي خال املو�سم اجلديد رغم اأن كل املوؤ�سرات كانت توحي باإن�سحابه من النادي بعد 

ال�سقوط اإىل حظرية الق�سم الثالث للهواة، وجاءت رغبة عريبي يف موا�سلة مهامه يف ظل عدم 

ات�ساح الروؤية بخ�سو�ص عودة الرئي�ص ال�سابق للفريق ميلية ح�سان بالنظر لاأو�ساع املالية التي 

و�سل اإليها الفريق نتيجة الديون املرتاكمة، وهو االأمر الذي �سجع عريبي على فكرة املوا�سلة 

خال املو�سم القادم.

ومن املنتظر اأن يتم عقد اجلمعية العامة للنادي الهاوي للجمعية خال االأيام املقبلة من 

اأجل مناق�سة التقريرين املايل واالأدبي، يف حني اأن ال�سروع يف التح�سريات للمو�سم 

القادم واملتعلقة بالت�سريحات واالإ�ستقدامات تبقى موؤجلة اإىل ما بعد اجلمعية 

العامة خا�سة اأن العديد من االأع�ساء يعار�سون فكرة بقاء املكتب امل�سري 

احلايل.

عريبي يفاجئ اجلميع ويقرر

 البقاء يف الرئا�شة 

جمعية اخلروب 

بدري. ع



ك�سفت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
عن برجمة اجتماع املكتب الفيدرايل يوم 
النظر يف  اأجل  من  29 جويلية  اخلمي�ص 
الفرق  حتديد  مقدمتها  ويف  ق�سايا  عدة 
اجلــــزائــــريــــة املــعــنــيــة 

خال  القارية  املناف�سات  يف  بامل�ساركة 
املمنوحة  املهلة  �سوء  على  املقبل  املو�سم 
القدم  لكرة  االإفريقي  االإحتاد  طرف  من 
اأوت   10 يــوم  تنتهي  والــتــي  )الــكــاف( 
باالأدوار  اخلا�سة  القرعة  لكون  بالنظر 

التمهيدية مقررة يوم 15 اأوت القادم. 
ومن املنتظر اأن يتم على هام�ص هذا 
نهائي  قـــرار  اتــخــاذ  االجــتــمــاع 
بطولة  م�سري  بخ�سو�ص 
ظل  يف  اجلــــــاري  املــو�ــســم 
تعايل االأ�سوات بتوقيف 
بعد  وهـــذا  البطولة 
القيا�سية  الزيادات 
يف اأعداد امل�سابني 
بـــــــفـــــــريو�ـــــــص 
ف�سا  كـــورونـــا 
عـــــن مــطــالــب 
روؤ�ساء االأندية 
بــــــ�ــــــســــــرورة 
تـــــــوقـــــــيـــــــف 
من  ـــة  ـــبـــطـــول ال
ــة  اأجـــل مــنــح راح
لاعبني قبل ال�سروع 
للمو�سم  التح�سريات  يف 

القادم.  

�سهادة  على  احل�سول  ترب�سات  تاأجيل 
ب"  "الكاف 

لكرة  اجلزائرية  االحتادية  اأعلنت  كما 
ترب�سات  تاأجيل  عــن  )الــفــاف(  الــقــدم 
الكونفدرالية  �ــســهــادة  عــلــى  احلــ�ــســول 
اإىل  "ب"  الكاف  القدم  لكرة  االإفريقية 
ال�سحية  الو�سعية  ب�سبب  الحق  موعد 
وقالت  كوفيد-19،  بجائحة  املتعلقة 
الر�سمي  موقعها  على  الكروية  الهيئة 
ال�سحية  للو�سعية  :"بالنظر  يلي  مــا 

الفنية  املــديــريــة  ــــررت  ق الـــراهـــنـــة، 
الطبية  اللجنة  مع  بالتن�سيق  الوطنية 
الـــدورة  تــاأجــيــل  لــلــفــاف،  الفيديرالية 
واملوجهة  ب"،  "الكاف  لرتب�سات  الثالثة 
موعد  اإىل  ال�سابقني  الدوليني  لاعبني 
يلي  مبا  بيانها  الفاف  وختمت  الحق"، 
ويف  ال�سحية  الو�سعية  حت�سن  :"فور 
اأول فر�سة ممكنة، �ست�ستاأنف الرتب�سات 
الطبية  اللجنة  ومراقبة  اإ�سراف  حتت 

للفاف والطبيب الفيدرايل".

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

بدري. ع

ع.ب 

ع.ب  ع.ب 

االألعاب االأوملبية 

الرابطة املحرتفة لكرة القدم 

مقدور هداف الوفاق عمورة امل�ساركة 
يف املباراة القادمة للوفاق اأمام اأوملبي 
خروجه  ب�سبب  الثاثاء  هذا  ال�سلف 
بالبطاقة احلمراء يف لقاء اجلمعية 

خال ال�سوط االأول.
نبيل  �سطيف  وفــاق  مــدرب  وك�سف 
من  للعن�سرية  تعر�سه  عن  الكوكي 
طرف رئي�ص جمعية عني مليلة �سداد 
التي  املــبــاراة  هام�ص  على  �سيد  بــن 
الكوكي  وقال  الفريقني،  بني  جمعت 
:"مند عامني واأنا يف اجلزائر اأ�ساهد 

من  املــيــدان  يف  عن�سرية  مــرة  الأول 
طرف رئي�ص جمعية عني مليلة، قال 
اأقولهما  اأن  العيب  ومــن  كلمتني،  يل 
احلياة،  يف  يقال  ما  اأتع�ص  من  الأنهما 
ــا  وهـــذا ال يــ�ــســرف رئــيــ�ــص نــــادي، اأن
اأح�سب نف�سي جزائري ولي�ص لدي اأي 
من�سور  يف  �سيد  بن  اأن  علما  م�سكل"، 
االجتماعي  التوا�سل  �سفحة  على 
نفى اأن يكون قد التقى متاما بالكوكي 
خـــال املـــبـــاراة الــتــي جــمــعــت بني 

الفريقني.

جديدة  هزمية  �سطيف  وفــاق  تلقى 
خارج الديار اأمام جمعية عني مليلة يف 
املباراة التي جرت مبلعب زوبري خليفي 
واحد،  هــدف  مقابل  هدفني  بنتيجة 
التوايل  على  الرابعة  الهزمية  وهــي 
لت�سكيلة الوفاق خارج القواعد خال 
اإىل  الوفاق  وتراجع  العودة،  مرحلة 
ال�سف الثاين بعد هذه الهزمية حيث 
الريادة  الكوكي  ــدرب  امل اأ�سبال  فقد 
يحتل  الــذي  ــوزداد  ــل ب �سباب  ل�سالح 
نقطة   63 بر�سيد  االأوىل  املــرتــبــة 
الــذي  ــاق  ــوف ال عــن  نقطينت  ــارق  ــف وب

جتمد ر�سيده عند 61 نقطة.
فر�سة  اأمام  الوفاق  ت�سكيلة  و�ستكون 
احلظ االأخري للحفاظ على حظوظها 
يف موا�سلة التناف�ص على لقب البطولة 
املحرتفة وهذا عند تنقل الفريق اإىل 
يوم  املحلي  االأوملــبــي  ملواجهة  ال�سلف 
يبقى  حيث  بومرزاق،  مبلعب  الثاثاء 
بينما  املقابلة  هذه  يف  �سروريا  الفوز 
اللقب  يف  التفريط  تعني  الــهــزميــة 
خا�سة اأن املت�سدر �سباب بلوزداد ميلك 

مباراة متاأخرة اأمام �سبيبة القبائل.
ويتواجد هداف وفاق �سطيف عمورة 
مت�ساعد  اهتمام  حمل  االأمــني  حممد 
ـــة تــرغــب يف  ـــي ــن عـــدة فـــرق اأوروب م
ال�ساب  املهاجم  االإ�ستفادة من خدمات 
املتاألق، حيث اأكدت م�سادر مقربة من 
الوفاق اأن نادي ماتز الفرن�سي عر�ص 
اال�ستفادة  اأجل  من  يورو  مليون  مبلغ 

املو�سم  نهاية  مع  الاعب  خدمات  من 
حمل  عــمــورة  يتواجد  كما  اجلـــاري، 
الرتكي  با�سا  قا�سم  فريق  من  اهتمام 
 700 اإىل  ت�سل  قيمة  عر�ص  ــذي  ال
الذي  الاعب  عقد  ل�سراء  يورو  األف 
اإدارة  وتنتظر   ،2023 �سيف  ينتهي 
ر�سمية  عرو�ص  على  احل�سول  الوفاق 
للدخول يف  االأندية  م�سوؤويل هذه  من 
مفاو�سات جدية حيث يبقى بيع عقد 
على  احل�سول  حال  يف  ممكنا  الاعب 
عرو�ص مالية يف امل�ستوى، ولن يكون يف 

وفاق �سطيف 

هالل �سلغوم العيد
عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اإيقاف  للجودو  الــدويل  االحتــاد  قــرر 
عقب  ومـــدربـــه  ــن  ــوري ن فتحي  الــبــطــل 
ان�سحابه من اأوملبياد طوكيو قبل انطاق 
يف  الــقــرعــة  اأوقــعــتــه  بعدما  البطولة 
الكيان  من  مناف�ص  مع  حمتملة  مواجهة 
يف  الدويل  االحتاد  واأ�ساف  ال�سهيوين، 
يخلف  بن  عمار  ومدربه  نورين  اأن  بيان 
اأعلنا لو�سائل االإعام االن�سحاب لتفادي 

مواجهة مناف�ص من الكيان ال�سهيوين.
وقال االحتاد الدويل اإن ان�سحاب نورين 

يتعار�ص متاما مع فل�سفة االحتاد الدويل 
للجودو، الذي لديه �سيا�سة �سارمة اإزاء 
التمييز وتعزيز الت�سامن كمبداأ اأ�سا�سي 
وهو ما تعززه قيم اجلودو، وفتح االحتاد 
الدويل حتقيقا يف االأمر اأدى اإىل اإيقاف 
واأ�سار  موؤقتا،  اإيقافا  ومــدربــه  نــوريــن 
االحتاد الدويل اإىل اأن اللجنة االأوملبية 
م�ساركة  بطاقتي  �سحبت  اجلزائرية 
بادهما  اإىل  واأعادتهما  واملدرب  نورين 
مع تطبيق عقوبات لكن االحتاد الدويل 

مل يو�سح العقوبات.
للق�سية  م�ساندته  اأن  اأكد  نورين  وكان 
الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة متــنــعــه مـــن مــواجــهــة 
اأن  علما  بوتبول،  توهار  االإ�سرائيلي 
من  كــان  عاما   30 عمره  البالغ  نورين 
حممد  ال�سوداين  يواجه  اأن  املفرت�ص 
افتتاح  يف  االثــنــني  يــوم  الــر�ــســول  عبد 
على  كــيــلــوغــرامــا   73 وزن  ت�سفيات 
االإ�سرائيلي  منهما  الفائز  يــواجــه  اأن 

بوتبول. 

تكبد اأهلي الربج هزمية جديدة على اأر�سية 
ميدانه وهذه املرة اأمام وداد تلم�سان يف مباراة 
االأول،  املــحــرتف  بطولة  مــن  ال33  اجلــولــة 
حيث انهزم االأهلي بنتيجة هدف دون مقابل 
التي جرت  املباراة  ال�سائع من  الوقت بدل  يف 
على اأر�سية ملعب 20 اأوت بنتيجة هدف دون 
مقابل، ومل تغري الهزمية من و�سعية االأهلي يف 
جدول الرتتيب حيث يبقى اأ�سبال املدرب عابد 
يف املرتبة ما قبل االأخرية بر�سيد 21 نقطة، 
علما اأن الفريق فقد حظوظه يف التناف�ص على 

حتقيق البقاء قبل هذه اجلولة. 

وتلقت اإدارة اأهلي الربج مقرتحا بالتعاقد مع 
املدرب ال�سابق لفريق جمعية اخلروب الهادي 
العار�سة  على  االإ�سراف  اأجل  من  وهذا  خزار 
وكان  اجلديد،  املو�سم  خال  للفريق  الفنية 
خزار قد اأ�سرف على تدريب جمعية اخلروب 
لعدة جوالت قبل اال�ستقالة من من�سبه، كما 
اأي�سا  يتواجد املدرب القدير ر�سيد بوعراطة 
اأجل تدريب  من  املقرتحة  االأ�سماء  يف قائمة 
االأهلي خال املو�سم القادم، ومل تف�سل اإدارة 
هوية  يف  االأن  حلد  حفاف�سة  عي�سى  الرئي�ص 

املدرب اجلديد.

ورف�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة اأهلي الربج عي�سى 
للمدربني  مالية  تعوي�سات  اأي  منح  حفاف�سة 
معتربا  وبو�سبيعة  �سردود  للفريق  ال�سابقني 
بعد  املن�سب  عن  تخلي  و�سعية  يف  الثنائي  اأن 

اإرادتهما  مبح�ص  الفريق  غــادرا  اأن 
ــابــقــة، وكـــان  ــ�ــس خـــال الـــفـــرتة ال

اإدارة  را�سا  قد  وبو�سبيعة  �سردود 
باحل�سول  للمطالبة  ــي  االأهــل

على م�ستحقاتهما املالية 
العالقة.

موقعها  عرب  املحرتفة  الرابطة  اأعلنت 
االإلكرتوين عن برجمة مباريات اجلولة 
ال35 من البطولة يوم الثاثاء 03 اأوت، 
ال34  اجلولة  مباريات  تلعب  حيت  يف 
الرابطة  وت�سر  اأوت،   27 الثاثاء  هذا 
اأوت   20 تاريخ  قبل  البطولة  اإنهاء  على 
حلد  الك�سف  يتم  مل  حــني  يف  الــقــادم، 
االأن عن موعد نهائي كاأ�ص الرابطة بني 

�سبيبة القبائل وجنم مقرة.
كما ك�سفت الرابطة املحرتفة عن موعد 
بــلــوزداد  �سباب  بــني  املــتــاأخــرة  ــاراة  ــب امل
يوم  برجمته  مت  حيث  القبائل  و�سبيبة 
30 جويلية، يف حني مت تقدمي  اجلمعة 
بني  البطولة  مــن  ال26  اجلــولــة  لــقــاء 
اإحتاد العا�سمة و�سبيبة القبائل اإىل يوم 

اجلمعة 06 اأوت القادم. 

اإىل  خرجته  يف  ب�سكرة  اإحتـــاد  تعرث 
العا�سمة ملواجهة االإحتاد املحلي مبلعب 
انتهت  حيث  ببولوغني،  حمادي  عمر 
العا�سمة بثنائية  اإحتاد  املباراة ل�سالح 
التي  الهزمية  وهي  واحد،  هدف  مقابل 
الرتتيب  يف  يــرتاجــع  االإحتــــاد  جعلت 
نقطة   40 بر�سيد  ال12  ال�سف  اإىل 
رفقة جمعية عني مليلة، وكان االإحتاد 
ال�سوط  خـــال  النتيجة  يف  متفوقا 
اأن  غري  خمتار  ه�سام  هدف  بعد  االأول 
الفريق املحلي متكن من تعديل النتيجة 
الثاين  ال�سوط  يف  الفوز  هدف  واإ�سافة 

من املباراة.

النار على  للفريق  الفني  الطاقم  وفتح 
اإياه  معتربا  املــبــاراة  هــذه  يف  التحكيم 
الهزمية  يف  الرئي�سية  االأ�سباب  اأحــد 
لتحيز  بالنظر  الفريق  تلقاها  الــتــي 
الفريق  مل�سلحة  �ــســارف  عبيد  احلكم 
املحلي من خال احت�ساب هدف التعادل 
للفريق املحلي رغم وجود و�سعية ت�سلل 
يف  ــــاد  االإحت مــ�ــســريي  ح�سب  وا�ــســحــة 
لقطة الهدف الذي وقعه نعيجي خا�سة 
غري  الت�سلل  راية  رفع  التما�ص  حكم  اأن 
احت�ساب  على  اأ�سر  الرئي�سي  احلكم  اأن 

الهدف. 
معنية  االإحتــــاد  ت�سكيلة  و�ــســتــكــون 

�سبيبة  فريق  مبواجهة  الثاثاء  هــذا 
على  الثالثة  املرتبة  �ساحب  ال�ساورة 
التي  املباراة  العالية وهي  اأر�سية ملعب 
من  كثريا  الفني  الطاقم  عليها  يراهن 
اأجل حتيق الفوز لرت�سيم البقاء ر�سميا 
دون  االأول  املحرتف  الق�سم  حظرية  يف 
االنتظار اإىل غاية اجلوالت االأخرية من 
البطولة وهذا رغم التخوف من االإرهاق 
من  املفرو�سة  املكثفة  الربجمة  ظل  يف 
املنتظر  ومن  املحرتفة،  الرابطة  طرف 
اأن تعرف مباراة ال�ساورة عودة الثنائي 
العقوبة  ا�ستنفاذ  بعد  وحــراري  دخية 

التي كانت م�سلطة عليها.

تدر�ص اإدارة هال �سلغوم العيد االإبقاء 
م�سعود  بن  اإدري�ص  املدرب  خدمات  على 
خال  للفريق  الفني  الــطــاقــم  �سمن 
التقني  جناح  بعد  وهذا  القادم  املو�سم 
حتقيق  اإىل  الفريق  قيادة  يف  ال�ساب 
قيادة  ــوىل  ت اأن  بعد  تــاريــخــي  اإجنـــاز 
للمدرب  خلفا  للفريق  الفنية  العار�سة 
بداية  مــع  بــوعــراطــة  ر�سيد  ال�سابق 
فكرة  م�سعود  بن  يعار�ص  وال  املو�سم، 
البقاء مع الفريق ملو�سم اأخر يف اإنتظار 
بخ�سو�ص  النادي  اإدارة  مع  التفاو�ص 

املو�سم القادم.
ويف �سياق مت�سل من املنتظر اأن ت�ستغل 
الاعبني  ماقاة  فر�سة  الهال  اإدارة 
التفاو�ص  اأجل  من  املقبلة  االأيام  خال 
اأخــر  ملو�سم  الــبــقــاء  بخ�سو�ص  معهم 
للعنا�سر  بالن�سبة  ال�سيما  الفريق  مع 
املتاألقة والتي تتواجد حمل اهتمام عدة 
�سعدوين  الفريق  رئي�ص  ــرب  واأع فــرق، 
خدمات  على  ــاء  ــق االإب يف  رغبته  عــن 
يف  وهذا  الفارط  املو�سم  العبي  غالبية 
الهدف  حتقيق  يف  الت�سكيلة  جناح  ظل 
امل�سطر، وفيما يتعلق مبلف الت�سريحات 
على  احل�سول  تنتظر  الهال  اإدارة  فاإن 
تقرير الطاقم الفني بخ�سو�ص العنا�سر 
التي لن يتم االحتفاظ بها خال املو�سم 
القادم، حيث من املرجح اأن يتم التخلي 

عن بع�ص االأ�سماء الأ�سباب ان�سباطية.
العيد  �سلغوم  ــال  ه العــبــو  وينتظر 
بتحقيق  اخلا�سة  املنحة  على  احل�سول 
االأوىل  املحرتفة  الرابطة  اإىل  ال�سعود 
حيث  املحقق،  االإجنــاز  �سوء  على  وهذا 
عن  الــنــادي  معاقل  يف  احلــديــث  يـــدور 
مليون   30 مبلغ  تفوق  منحة  تخ�سي�ص 
�سنتيم لكل العب نظري حتقيق ال�سعود، 
تنتظر  الهال  اإدارة  فــاإن  املقابل  ويف 
احل�سول على بع�ص االإعانات من طرف 
من  ال�سعود  نظري  الوالئية  ال�سلطات 
م�ستحقات  مــن  تبقى  مــا  ت�سوية  ــل  اأج
تكرميا  الهال  اإدارة  وتلقت  الاعبني، 
حتقيق  نــظــري  "راديوزّ"  جمعية  مــن 
ال�سعود بح�سور الاعب الدويل ال�سابق 

خل�سر بلومي.

الإحتاد الدويل للجودو يوقف امل�شارع 
نورين واملدرب بن يخلف 

الإدارة تراهن على جتديد عقد املدرب 
بن م�شعود ملو�شم اأخر 

برجمة اجلولة ال35 من املحرتف الأول يوم 03 اأوت 

خزار وبوعراطة مقرتحان لتدريب الأهلي.. 
وال�شقوط احلر متوا�شل 
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الوفاق ي�شيع ال�شدارة..
 والكوكي يتهم بن �شيد بالعن�شرية 

الف�شل يف هوية الفرق املعنية بالتمثيل القاري هذا اخلمي�س 

ريا�ضة
اإحتاد ب�سكرة 

اخل�شراء تتعرث اأمام �شو�شطارة.. 
والإدارة ت�شتكي من التحكيم  

اأهلي الربج

فاجا رئي�ص جمعية اخلروب زوبري عريبي اجلميع باإعانه رغبته يف البقاء على راأ�ص 

النادي خال املو�سم اجلديد رغم اأن كل املوؤ�سرات كانت توحي باإن�سحابه من النادي بعد 

ال�سقوط اإىل حظرية الق�سم الثالث للهواة، وجاءت رغبة عريبي يف موا�سلة مهامه يف ظل عدم 

ات�ساح الروؤية بخ�سو�ص عودة الرئي�ص ال�سابق للفريق ميلية ح�سان بالنظر لاأو�ساع املالية التي 

و�سل اإليها الفريق نتيجة الديون املرتاكمة، وهو االأمر الذي �سجع عريبي على فكرة املوا�سلة 

خال املو�سم القادم.

ومن املنتظر اأن يتم عقد اجلمعية العامة للنادي الهاوي للجمعية خال االأيام املقبلة من 

اأجل مناق�سة التقريرين املايل واالأدبي، يف حني اأن ال�سروع يف التح�سريات للمو�سم 

القادم واملتعلقة بالت�سريحات واالإ�ستقدامات تبقى موؤجلة اإىل ما بعد اجلمعية 

العامة خا�سة اأن العديد من االأع�ساء يعار�سون فكرة بقاء املكتب امل�سري 

احلايل.

عريبي يفاجئ اجلميع ويقرر

 البقاء يف الرئا�شة 

جمعية اخلروب 

بدري. ع



منطقة �لي�رو: 

�سرع وزير ال�سناعة اأحمد زغدار، يف �سل�سلة من اللقاءات والجتماعات مع م�سوؤويل املجمعات ال�سناعية العمومية واملوؤ�س�سات والفروع 
التابعة لها، ا�ستهلها يوم اأم�س ال�سبت، بلقاء مع م�سوؤويل املجمع ال�سناعي العمومي لل�سناعات الإلكرتونية، الكهرومنزلية والكهربائية، 

ح�سب ما اأفاد بيان للوزارة.
ي�ستخدم مفهوم الت�سخم لالإ�سارة اىل احلالة القت�سادية التي تتاأثر بارتفاع ا�سعار ال�سلع واخلدمات مع 

حدوث انخفا�س يف القدرة ال�سرائية املرتبطة ب�سعر �سرف العملة والتي توؤثر يف قطاع الأعمال وخا�سة يف 
ال�سركات ال�سناعية واخلدمية.

القيمة  انخفا�ص  اىل  الت�صخم  ويــــوؤدي 
الت�صخم  وي�صاحب  املتداولة  للنقود  الفعلية 
االأ�صواق  يف  واخلدمات  ال�صلع  �صعر  يف  ارتفاع 
التجارية. فالت�صخم اإذن هو ارتفاع ت�صاعدي 
وم�صتمر مل�صتوى االأ�صعار يف االقت�صاد نتيجة 
النخفا�ص قيمة النقود، فعندما يزيد الطلب 
حالة  وهناك  االأ�صعار،  ترتفع  العر�ص  على 
دفع النفقات فعندما ترتفع نفقات ال�صناعة 
وخ�صو�صا يف بند االأجور فرتفع االأ�صعار اىل 

اعلى.
ا�صباب  ــدة  ع على  الت�صخم  ظــهــور  يعتمد 

منها:
املال مع قلة  ـ زيادة الطلب، اذ تزداد كمية 
ال�صلع والتي يقابلها زيادة يف الطلب وقلة يف 

عر�ص ال�صلع .
وهي  االنتاجية:  التكاليف  ا�صعار  ارتفاع  ـ 
من  املنتجات  اأ�صعار  ــادة  زي اىل  ــوؤدي  ت التي 
اجل حمافظة ال�صركات على حتقيق االأرباح 
الهام�صية وينتج عنها زيادة يف تكاليف االنتاج 

واالأجور وغريها من التكاليف االخرى.
اىل  املــوؤديــة  االأ�صباب  من  ان  اىل  اإ�صافة  ـ 
الت�صخم بع�ص العوامل اخلارجية مثل ارتفاع 
ا�صعار املواد االأولية كالبرتول مثال مما يوؤثر 
على موازين املدفوعات وبالتايل على ا�صتقرار 

العملة املحلية.

�صهد  فقد  العاملي  باالقت�صاد  يتعلق  وفيما 
عام  منذ  االأ�ــصــرع  هــو  الت�صخم  يف  ارتفاعا 
جائحة  تداعيات  مــن  ذلــك  2008،وكان 
كورونا حيث مت تخفي�ص القيود على االأن�صطة 
االقت�صادية وخا�صة يف االقت�صادات الكربى 

كالواليات املتحدة وال�صن واوربا. 
ما  ب�صبب  الت�صخمية  ــدالت  ــع امل وجـــاءت 
وحوافز  حزم  من  الكربى  احلكومات  �صخته 
التحتية  والــبــنــى  الــ�ــصــركــات  لــدعــم  مالية 
اىل  اأدى  مــا  االقــتــ�ــصــادي،  التعايف  لتعزيز 
ال�صلع  على  العاملي  والطلب  اال�صتهالك  زيادة 
قدمت  فمثال  الطاقة.  على  الطلب  خ�صو�صا 
املايل  التحفيز  اأجــل  من  املتحدة  الــواليــات 
النعا�ص االقت�صاد االأمريكي نحو 4 تريليونات 
دوالر، كما فعل ذلك االحتاد االوربي بتقدمي 

االقت�صاد. الإنعا�ص  يورو  مليار   750
يف  وتف�صيها  ــا  ــورون ك جائحة  اأثـــرت  لقد 
وانخفا�ص  االقت�صادي  الن�صاط  على  العامل 
اال�صتهالك ب�صكل كبري، وادى ذلك اىل تراجع 
الطلب العاملي. وادى انخفا�ص الطلب العاملي 
معدالت  تراجع  اىل  عام  ب�صكل  ال�صلع  على 
الت�صخم، ولكن عند ظهور اللقاحات اخلا�صة 
اجلائحة  مل�صكلة  حلول  ــود  ووج باجلائحة 
معه  وارتفعت  ال�صعود  اإىل  اال�صتهالك  عاد 

معدالت الت�صخم مرة اأخرى.

اليورو  منطقة  يف  التجاري  الن�صاط  �صجل 
21 عاما  مــنــذ  ــه  ل انــتــعــا�ــص  مــعــدل  اأ�ــصــرع 
به  ــادت  اأف ما  ح�صب  احلــايل،  جويلية  �صهر 
انطالق  ظل  يف  خ�صو�صا  اإح�صائية،  بيانات 
االقت�صاد يف التخفيف الكامل لقيود احتواء 

اأزمة فريو�ص كوفيد-19.
يف املقابل، اظهر االإح�صاء اأن تف�صي متحور 
التجارية،  االأعمال  ثقة  يقل�ص  بداأ  "دلتا" 
االإجــراءات  ت�صبب  احتمال  من  قلق  و�صط 

اجلديدة بفو�صى اقت�صادية.
ال�صادر  املركب  ي"  اإم  "بي  موؤ�صر  وك�صف 
عن جمموعة "ي اإت�ص اإ�ص ماركت" للبيانات 
االقت�صادية، اأن الن�صاط ارتفع من 59،5 يف 
جوان اإىل 60،6 يف جويلية، اأي اأعلى بكثري 

من م�صتوى 50 نقطة الذي يدل على النمو.
"ي  لــدى  واأ�ــصــار كبري خـــرباء االقــتــ�ــصــاد 
اإت�ص اإ�ص ماركت"، اإىل اأن قطاعي ال�صياحة 
وال�صيافة م�صوؤوالن على وجه اخل�صو�ص عن 

دفع االقت�صاد اإىل م�صتويات تاريخية للنمو، 
وذلك بف�صل مو�صم ال�صيف.

لكن بالن�صبة للم�صنعن، ال تزال التاأخريات 
التي تطراأ على �صال�صل االإمداد ت�صكل م�صدر 
"قلق رئي�صي" ي�صر باالإنتاج ويرفع االأ�صعار. 
"ارتفاع  اإىل  يــوؤدي  قد  ذلــك  اأن  من  وحــذر 
وهو  املقبلة"،  االأ�صهر  يف  اال�صتهالك  اأ�صعار 

اأمر �صينعك�ص يف بيانات الت�صخم.
اإن  املقبلة  ال�صعوبات  اإىل  اإ�صارة  يف  وقــال 
على  كــبــريا  "خطرا  ميثل  "دلتا"  املــتــحــور 

التوقعات".
ارتـــفـــاع عدد  ــــوؤدي  ي "مل  ــع اخلــبــري  ــاب وت
ــاوؤل االأعــمــال  ــف اإىل تــراجــع ت ــابــات  االإ�ــص
فرباير  منذ  م�صتوياته  اأدنى  اإىل  التجارية 
لكوفيد  جديدة  ملوجات  ميكن  بل  فح�صب، 
من  املــزيــد  اإىل  تــــوؤدي  اأن  الــعــامل  ـــول  ح
التاأخريات يف �صال�صل االإمداد، وبالتايل رفع 

االأ�صعار".

عرف الدينار اجلزائري ا�صتقرار كبري مقابل 
اجلمعة  يوم  االأجنبية  العمالت  �صرف  اأ�صعار 
البنوك.  ولــدى  ال�صوداء  ال�صوق  تعامالت  يف 
و�صجل �صعر اليورو يف ال�صوق املوازية ال�صوداء 
نحو 212.99 دينار لل�صراء، و214.70 دينار 
�صجل  املــركــزي  اجلــزائــر  بنك  ولـــدى  للبيع. 
و159.22  لل�صراء،  دينار   159.18 اليورو 

دينار للبيع.
وا�صتقر �صعر الدوالر لدى بنك اجلزائر عند 
دينارا  و135.08  لل�صراء،  دينار   135.07
ثبت  )ال�صوداء(  املوازية  ال�صوق  ولدى  للبيع، 

عند 180 دينارا لل�صراء، و182 دينارا للبيع.
االإ�صرتليني  اجلنيه  �صعر  متو�صط  و�صجل 
لل�صراء،  دينار   185.30 املــركــزي  البنك  يف 
املوازية  ال�صوق  ويف  للبيع،  دينار  و185.37 
لل�صراء،  دينار   246.77 اإىل  زاد  )ال�صوداء( 

و249.52 دينار للبيع.
وا�صتقر �صعر الريال ال�صعودي لدى ''اجلزائر 
املركزي'' عند 36.01 دينار لل�صراء، و36.11 
املوازية  ال�صوق  يف  تراجع  فيما  للبيع،  دينار 
دينار  و48.52  لل�صراء  ديــنــارا   47 م�صجال 

للبيع.

ا�صتهل  زغدار  ال�صيد  اأن  الــوزارة،  ووا�صحت 
املدير  الرئي�ص  مع  باجتماع  اللقاءات  هذه 
لل�صناعات  العمومي  ال�صناعي  للمجمع  العام 
والكهربائية  الكهرومنزلية  االإلكرتونية، 
له،  التابعة  للموؤ�ص�صات  العامن  ـــدراء  وامل
لل�صناعات  الوطنية  املوؤ�ص�صة  راأ�صها  على 
واملوؤ�ص�صة   )  Eniem( الكهرومنزلية 
 ،)Enie( االإلكرتونية  لل�صناعات  الوطنية 
واملوؤ�ص�صة ال�صناعية اجلزائرية لالت�صاالت 
ل�صركة  الــعــام  املــديــر  بح�صور   )Sitel(
املايل  والتحليل  االقت�صادية  الــدرا�ــصــات 
باإعداد  املكلفة   ،)Ecofie( واال�صت�صراف 
القطاع  حول  واالإح�صائية  املالية  التقارير 

العمومي التجاري.
على  الــتــعــرف  اإىل  الــلــقــاء  هـــذا  ويــهــدف 
يف  النا�صطة  وموؤ�ص�صاته  املجمع  هذا  قدرات 
الكهربائية  االإلكرتونية،  ال�صناعات  جمال 
واالأجهزة الكهرو منزلية وامل�صاكل والعراقيل 
التي تواجهه بهدف الو�صول اإىل اقرتاحات 
ــة  ــردودي ــن م ــع م ــرف ــن �ــصــاأنــهــا ال ــول م ــل وح
منها  خا�صة  له،  التابعة  الفروع  وانتاجية 
الديون،  م�صاكل  يف  تتخبط  التي  "املوؤ�ص�صات 
مدرو�صة  ت�صحيحات  ي�صتوجب  الذي  االأمر 

وحمكمة"، ح�صب نف�ص امل�صدر.
ــــدار على  ــدد الــ�ــصــيــد زغ وبــاملــنــا�ــصــبــة، �ــص
وواقعية"  م�صتعجلة  "حلول  اإيجاد  �صرورة 
خالل  من  املجمع  هذا  تواجه  التي  للم�صاكل 
القدرات  على  وباالعتماد  اجلماعي  العمل 
هذا  يف  لها  امل�صهود  الوطنية  واخلــــربات 

مما  اأح�صن  ومبردودية  اأقل  "بتكلفة  املجال 
فاتورة  وتقلي�ص  االإنتاج  مب�صاعفة  �صي�صمح 

الواردات".
ا�صراك  "�صرورة  على  ــر  ــوزي ال اأكـــد  كما 
م�صار  يف  االجتماعي  ال�صريك  مع  والتن�صيق 
تطوير املوؤ�ص�صات ال�صناعية العمومية نظرا 
خلق  يف  يلعبه  اأن  ميكن  الذي  الدور  الأهمية 

الرثوة واحلفاظ على منا�صب ال�صغل". 
املخطط  اإىل  بالتطرق  اللقاء   �صمح  كما 
املربجمة  اال�صتثمارات  للمجمع،  التنموي 
اآجــال  حيث  من  كم�صاريع  تنفيذها  ــدى  وم
التنفيذ وحتقيق االأهداف امل�صطرة، مع االأخذ 
بعن االعتبار املناف�صة والتطور التكنولوجي 
يف املجال وتوزيع العمال بتح�صن املردودية 

والنجاعة بن االإدارة واالإنتاج.
وكان وزير ال�صناعة، الدكتور اأحمد زغدار، 
وعمال  اإطـــــارات  اخلــمــيــ�ــص،  يـــوم  ا�صتقبل 
الوزارة لتبادل التهاين والتربيكات مبنا�صبة 

عيد االأ�صحى املبارك.
ال�صيد  ــد  اأك باملنا�صبة،  األقاها  كلمة  ويف 
اجلميع  جهود  تكاتف  �صرورة  الوزيرعلى 
والعمل كفريق واحد، من اأجل رفع التحديات 
التي  االجتماعات  خــالل  ر�صدها  مت  التي 
وما  املركزية،  املديريات  اإطارات  مع  عقدها 
تتطلبه من م�صاعفة اجلهود، حيث اأن الهدف 
االأول واالأخري، هو تطوير القطاع ال�صناعي 
التنمية  وحتــقــيــق  لــالقــتــ�ــصــاد  ــرة  ــاط ــق ك

امل�صتدامة.

اآمال عبد  لل�صرائب  العامة  اأ�صرفت املديرة 
اإطالق  على  بوهران،  اخلمي�ص  يوم  اللطيف 
"م�صاهمة تيك"  بوابة اإلكرتونية حتت ا�صم 
تتيح لدافعي ال�صرائب الت�صريح والدفع عرب 
اإدارة  من  اإطــارات  بح�صور  وذلــك  االإنرتنت 
ال�صرائب وموؤ�ص�صات م�صرفية وكذا م�صددي 

ال�صرائب.
والدفع  الت�صريح  الزبائن  فباإمكان  وهكذا 
ما  ح�صب  تيك"،  عرب"م�صاهمة  بعد  عــن 
اأن  اإىل  م�صرية  اللطيف،  عبد  اآمال  اأو�صحته 
والدفع  بالتزامن  �صتتم  بعد  عن  االإجراءات 
البطاقة  بوا�صطة  االنــرتنــيــت  طــريــق  عــن 
واخل�صم  "الذهبية"  البطاقة  اأو  البنكية 

املبا�صر.
و�صائل  تنويع  اإطــار  يف  العملية  هذه  تاأتي 
اخلدمات  وحتديث  والر�صوم  ال�صرائب  دفع 
اإن�صاء  يتم  ريثما  املــجــال  هــذا  يف  املقدمة 
الوطني  الــرتاب  كافة  عرب  �صريبية  مراكز 

ون�صر نظام املعلومات "جباية تيك''.
عن  الت�صديد  باأن  امل�صوؤولة  ذات  اأفادت  كما 

ت�صقيفه  مت  قــد  البنكية  البطاقة  طريق 
اأن  على  مرحلة  يف  ديــنــار  مالين   5 مببلغ 
كما  ذلــك.  االأمــر  ا�صتلزم  اإذا  املبلغ  رفع  يتم 
"الذهبية" مبليون  مت حتديد الدفع بطاقة 

دينار جزائري.
الأن  جتريبي  كموقع  وهــران  اختيار  "مت 
الوالية بها قبا�صتان لل�صرئب وهران-�صرق 
على  االآن  حلد  تتوفر  وال  ــرب  ــران-غ وه و 
لل�صرائب  جــواري  مركز  اأو  �صرائب  مراكز 

لتح�صن جودة اخلدمات.
والدفع  الت�صريح  عملية  تعميم  و�صيتم 

تيك"  "جباية  بتطبيق  االإنـــرتنـــت  ــرب  ع
�صرائب  مراكز  لديها  لي�ص  التي  بالواليات 
التجمع  من  ال�صرائب  دافعي  لتجنيب  وذلك 
الثالثة  االأيام  خالل  ال�صرائب  قبا�صات  يف 
ال�صحي  الو�صع  ب�صبب  ال�صهر  من  ــرية  االأخ

املرتبط بجائحة كورونا.
للتذكري فقد مت تنفيذ هذه العملية اخلا�صة 
باالإجراءات عن بعد بنجاح على م�صتوى مقر 
ال�صرائب بوهران بح�صور عدد من  مديرية 
ـــك بــعــد اال�ــصــرتاك  دافــعــي الــ�ــصــرائــب وذل

واإر�صال ملف ت�صريح ودفع عرب االنرتنيت.

ال�صروط  ــرت  دف الــتــجــارة  وزارة  �صبطت 
اخلا�ص املتعاملن االقت�صادين النا�صطن يف 
جمال جمع، حتويل و ر�صكلة نفايات املعادن 
حترير  بعد  احلديدية  وغــري  احلديدية 
ال�صنع  التامة  واملنتوجات  ــواد  امل ت�صدير 
والذي  النفايات،  هذه  من  اأ�صا�ًصا  وامل�صنعة 
يتيح ممار�صة هذا الن�صاط والت�صدير فقط 
ميار�صون  الذين  االإقت�صادين  للمتعاملن 
قانونية  ب�صفة  والر�صكلة  للتحويل  ن�صاط 
حتت  يكون  اأن  م�صدر  كل  على  يتعن  كما 
االأولية  املـــواد  م�صدر  اإثــبــات  م�صوؤوليته 
للمتتوجات واملواد املوجهة للت�صدير، وتكون 
ح�صب الوزارة مدة �صالحية دفرت ال�صروط 
هذا �صنتن على اأن يقدم املتعامل اأو امل�صدر 

ح�صيلة ن�صاطه خالل هذه الفرتة.
دفرت  اأعــدت  التي  التجارة  وزارة  وح�صب 
قد  م�صنعة  الن�صف  ــواد  امل فــاإن  ال�صروط، 
و�صعه  مت  تنظيمي  اإطار  وفق  حتريرها  مت 
التجارة  قطاعات  والت�صاوربن  بالتن�صيق 
ت�صمن  والذي  واملالية  وال�صناعة  والبيئة 
اإخ�صاع  يف  متثلت  اأ�صا�صية،  ــاور  حم ثــالث 
م�صدري املواد واملنتوجات امل�صنعة اأ�صا�ًصا من 

احلديدية  وغري  احلديدية  املعادن  نفايات 
اإىل جملة من االإجراءات،حيث اأن االكتتاب 
املدير  طرف  من  مم�صى  ال�صروط  دفرت  يف 
التجارة،  بــوزارة  اخلارجية  للتجارة  العام 
االإقت�صادين  للمتعاملن  الرتاخي�ص  ومينح 
اإقليميا  املخت�صة  التجارة  م�صالح  طرف  من 
لكل  بالن�صبة  التعريفي  البند  حتديد  مع 
درا�صة  يتم  اأن  للت�صديرعلى  موجه  منتوج 
امللف على م�صتوى م�صالح املديريات الوالئية 

للتجارة املخت�صة اقليميا.
 8 يت�صمن  الــذي  ال�صروط  دفــرت  وبح�صب 
ميكن  ال  فاإنه  الن�صاط  لهذا  حمــددة  مــواد 
ينتجها  التي  واملنتوجات  املواد  اإال  ت�صدير 
ن�صاط  ميــار�ــصــون  اقت�صاديون  متعاملون 
للتحويل والر�صكلة ب�صفة وقانونية اأو التي 
املتعاملن  من  امل�صدرة  املوؤ�ص�صات  تقتنيها 
ــاديــن، كــمــا يــتــم تــخــزيــن املـــواد  االإقــتــ�ــص
طرف  مــن  للت�صدير  املوجهة  واملنتوجات 
من�صاآت  على  يتوفرون  اقت�صادين  متعاملن 
اأ�صرار  اأي  ت�صكل  وال  الغر�ص،  لهذا  مهيئة 
بالبيئة، كما يتعن على كل م�صدر اأن يكون 
حتت م�صوؤوليته اإثبات م�صدر املواد االأولية 

للمتتوجات واملواد املوجهة للت�صدير، وتكون 
ح�صب الدفرت مدة �صالحية دفرت ال�صروط 
اأو  املــتــعــامــل  يــقــدم  اأن  عــلــى  �صنتن،  هـــذا 
الفرتة.  هذه  خالل  ن�صاطه  ح�صيلة  امل�صدر 
باملعلومات  بالت�صريح  ال�صروط  دفرت  ويلزم 
املعلومات  بطاقة  يف  ال�صحيحة  والبيانات 
بطاقة  امللف  وي�صتوجب  امللف،  يف  املقدمة 
التجاري  ال�صجل  جانب  اإىل  اال�صتعالمات 
موؤ�ص�صة  لن�صاط  بالن�صبة  االلــكــرتوين 
وحتويل  الر�صكلة  ن�صاطات  اأو  الت�صدير 
وكذلك  ال�صريبي،  والرقم  املعادن  نفايات 
االعتمادات والرخ�ص الالزمة ذات العالقة 
حتويل  و/اأو  ر�صكلة  و/اأو  جمع  بن�صاط 
البيئة  وزارة  عن  وال�صادرة  املعادن  نفايات 

و/اأو عن ال�صلطات املعنية االأخرى.
هذه  تطوير  اإىل  االإجــــراء  هــذا  ويــهــدف 
يف  لها  ودائــم  م�صتمر  منو  و�صمان  ال�صعبة 
ال�صوقن الداخلي واخلارجي، بهدف ت�صجيع 
وا�صتحداث  الن�صاط  ــذا  ه يف  اال�صتثمار 
امل�صاهمة  اأجــل  من  جديدة  ت�صدير  �صعبة 
قطاع  خارج  ال�صادرات  حجم  من  الرفع  يف 

املحروقات.
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اأ�شعار اليورو والدولر مقابل الدينار اجلزائري

كبار  فيه  يتناول  الــذي  الوقت  ويف 
هذه  يف  املح�سرة  االأطــبــاق  خمتلف  العائلة 
�سيء  ال�سبان  من  الكثري  ي�ستهوي  ال  املنا�سبة، 
لواحق  يرافقها من  امل�سويةوما  اللحم  غري قطع 
قطع  اإىل  املقطعة  اخل�سر  وقطع  كامل�سروبات 
وبع�ص  ال�سلطات،  ـــواع  واأن واحلمي�ص  �سغرية، 
لكن  وغريها،  واملخلات  كاالأجبان  والنوا�سف 
التي  الرتفيهية  والرفاهية  املــيــزات  هــذه  كــل 
ال�سواء  حــفــات  عــلــى  الــقــائــمــون  بــهــا  يحظى 
على  احلفاظ  ت�ستوجب  الطبيعي،  والباربيكيو 
فيها ذلك من م�ساحات غابية  يتم  التي  املناطق 
االأحــداث  نف�ص  واأن  خا�سة  جبلية،  ومناطق 
املاأ�ساوية تتكرر كل عام، ما يحولها اإىل كابو�ص 
ال�سيناريو  نف�ص  لتكرار  تفاديا  به  مرغوب  غري 
عمليات  ملخلفات  ال�سلبية  واالآثــــار  للحرائق 
يهتم  م�ستهرت  �سباب  قبل  من  املقامة  ال�سواء 

باللحظة دون ح�ساب ما بعدها من عواقب.      
تت�سدر  حتى  االأ�ــســحــى،  عيد  يحل  اإن  ومــا 
ــقــدار  ــتــي يــعــد الــلــحــم امل خمــتــلــف االأكـــــات ال
خمتلف  فيها  ت�ستخدم  والتي  فيها،  الرئي�سي 
اإنطاقا  اجلزائريني،  موائد  ــروف  اخل اأجــزاء 
من االأكات التقليدية التي ال نقا�ص فيها و�سط 
االأجواء العائلية املميزة على غرار "املزامز" اأو 
اخلروف،  اأمعاء  على  تعتمد  التي  "البكبوكة" 
من  امل�سنوع  و"البولفاف"  "البوزلوف"  ــن  وم
اإىل  الرقيق، و�سوال  املعدة  امللفوف ب�سحم  كبده 
"ال�سواء" الذي يعد طق�سا مقد�سا وخا�سة لدى 

اأ�سبحت  الــعــائــات،  بع�ص  ــذا  وك ال�سباب  فئة 
ـــدوؤوب  ال واملــوطــن  املف�سل  م�سرحها  الــغــابــات 
لعملياتطهيها طيلة اأيام عيد االأ�سحى وحفاتها 
حتى دونه، وهو ما يحيل اإىل دق ناقو�ص اخلطر 
ترفيه  من  فيه  ما  ورغم  الذي  االأمــر  هذا  حول 
من  عام،  كل  تتكرر  التي  عواقبه  اأن  اإال  ومتعة 
جراء  اخل�سراء،  وامل�ساحات  للغابات  حرائق 
االأفراد  بها  يقوم  التي  ال�سواء  خملفات عمليات 
على  احل�سول  بغية  ــرة  وع م�سالك  يف  خا�سة 
اخل�سو�سية، ت�سعب الو�سول اإليها من قبل اأعوان 
احلماية املدنية، مبا يهدد ما تبقى من م�ساحات 
خ�سراء ورئة املدن والوطن جراء اأفعال طائ�سة 
تنجم عن عدم التنظيف للمخلفات بعد االإنتهاء 

من عمليات ال�سواء والراحة واال�ستجمام.

�لف�صاء�ت �خل�صر�ء خط �أحمر 
�أمام حريتك ومتعتك 

يف  تــقــام  الــتــي  ال�سواء"  "قعدات  اأن  �سحيح 
اأمرا  يعد  ا�سطياف،  ومو�سم  اأ�سحى"  "عيد  كل 
اإيجابيا، بل ومباركا كونه يعد واحدا من العادات 
واإخوة  اأ�سدقاء  من  االأفــراد  �سمل  جتمع  التي 
وكذا عائات باأكملها، للرتفيه والت�سلية والتمتع 

الهواء  م�سوية يف  لذ وطاب من حلوم  ما  بتناول 
باللعب  ت�سمح  التي  اخل�سراء  وامل�ساحات  الطلق 
وتغيري  العليلة  بالن�سمات  والتمتع  لاأطفال 
احلميمية  اأجـــواء  يف  واإراحــتــهــا،  املــرء  نف�سية 
طبيعيا، خا�سة واأنها املق�سد الوحيد للمواطنني 
يف  للرتفيه  العامة  املرافق  ونق�ص  لغياب  نظرا 
اإال  خ�سو�سا،  واالأورا�سية  الداخلية  الواليات 
اأن الف�ساءات اخل�سراء تبقى م�سوؤولية احلفاظ 
من  عليها على عاتق اجلميع من خال حمايتها 
الواجب  واملخلفات  ال�سوائب  وخمتلف  احلرائق 

رميها بعيدا عن هذه امل�ساحات الغابية.

بيانات ر�صمية للتوجيه و�لردع
يف  املعنية  اجلــهــات  مــن  العديد  جعل  مــا  لعل 
اإر�سادية  بيانات  ت�سدر  الــواليــات،  من  العديد 
يف  ال�سواء  بعمليات  القيام  متنع  رادعة  واأخرى 
املطلق يف املناطق الغابية، على غرار حمافظات 
تفادي  هو  املدنية،  احلماية  وم�سالح  الغابات، 
اإندالعها  املــعــتــاد  احلــرائــق  �ــســرك  يف  الــوقــوع 
على  الق�ساء  و�سيناريو  اأ�سحى،  عيد  كل  ع�سية 
والن�سيج  اخل�سراء  املناطق  من  هامة  م�ساحات 
الغابي وال�سجري جراء اأخطاء وهفوات بدائية 

عمدا  وحتى  �سهوا  البع�ص  عليها  يقدم  يزال  ال 
حرائق  من  يحدث  ما  مثل  االأحــيــان،  بع�ص  يف 
قبيل العيد بقليل، مع تكثيف عمليات التم�سيط 
وتقدمي  املــبــارك،  العيد  ــام  اأي طيلة  والرقابة 
بغية  املناطق  هــذه  ملرتادي  واإر�ــســادات  ن�سائح 
التنزه واال�ستجمام واالحتفال بال�سواء طبيعيا، 
بعد  املرتاد  املكان  تنظيف  على  العمل  اأجل  من 
واتباع  املخلفات،  جميع  من  والتخل�ص  االإنتهاء 
اإجراءات الوقاية والتباعد للحماية واحلد من 
انت�سار عدوى فريو�ص كورونا امل�سرئب هذه االأيام، 
والتاأكد من اإطفاء النار املوقدة ب�سكل تام، وكذا 
التبليغ على اأي حريق يتم روؤيته اأو اندالعه يف 
االأرجاء، مبا ي�سمن احلفاظ على نظافة املحيط 
من  والرفع  املوجودة،  الغابية  الــرثوة  وحماية 
قيمة الــوعــي الــعــام واجلــمــاعــي، وهــو مــا يجب 
تقم�ص  ب�سرورة  اجلميع،  قبل  من  به  التحلي 
واإحياء  الــوعــي  درجـــات  ــع  ورف امل�سوؤولية  روح 
ال�سمري الفردي قبل العام للحفاظ على املرافق 

واملمتلكات العامة.

ما يح�س باجلمرة غري �للي كو�تو
من  موؤخرا  حدث  مبا  اجلميع  يتعظ  اأن  ويكفي 

والتي  االأورا�ــص،  من  خمتلفة  مناطق  حرائق يف 
ق�ست على مئات الهكتارات من امل�ساحات الغابية، 
وق�ست على العديد من االأنواع احليوانية خال 
تنفك  ما  التي  بـــوزوران  بجبال  حرائق  نوبات 
تندلع بني الفينة واالأخرى، ونكبة خن�سلة التي 
اأرعبت االأورا�ص واأبكته، وجندت اأهله الإخمادها 
م�ساحات  معها  اأطــفــاأت  اأن  بعد  لكن  مت  ما  وهــو 
�سا�سعة من الغابات واالأرا�سي الفاحية والغطاء 
النباتي واحليواين، وكذا حرائق تب�سة التي ال 
ما  اأماكن خمتلفة،  ال�ساعة تندلع يف  تزال حلد 
قبل  االإحتياط  اأهبة  يرفع  اجلميع  من  يجعل 
تف�سري  كان  فــاإن  فالرا�ص"،  الفا�ص  تطيح  "ما 
عيد  ع�سية  اندلعت  التي  احلــرائــق  من  الكثري 
االأ�سحى مردها ع�سابات الفحم واملتاجرين به 
التي  مرد  فاإن  م�ستفيدين من هذه احلرائق،  من 
�سهو  وزالت  ــراد  االأف ا�ستهتار  هو  خاله  تندلع 
خلف  لهثا  ق�سد،  دون  حتى  اأو  عمدا  يرتكبونها 
ما  وهو  النف�ص،  واأهــواء  البطن  واإ�سباع  املتعة 
يجعل اتعاظ املرء ولو متاأخرا خري من اأال يتعظ 
واأنانية  متحجرة  عقليات  يف  الغالب  وهو  اأبــدا، 
للكثريين جتعل اجلميع ي�سرخ من اأعماقه مناديا 

وياريتياعيد". "ياندامتي... 
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�ضطيف
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م�شابون يعانون ويالت التكاليف املرتفعة ومطالب مبجانية التحاليل 

باتنة،  م�ست�سفيات  و�سهدت 
امل�سابني  عـــدد  يف  ت�سبعا 

بعدما  ذروتـــه  بلغ  الــذي 
يزيد  ــا  م ت�سجيل  مت 

اإ�ــســابــة   120 ـــن  ع
فيما  ـــد،  واح يــوم  يف 

اإ�سابة   1300 فــاقــت 
الوطني  ــتــوى  املــ�ــس عــلــى 

اأرجعها  مرعبة  اأرقـــام  وهــي 
ــدام اإجــــراءات  ــع االأطــبــاء الن

االلتزام  وعدم  والتباعد  الوقاية 
ــن خطورة  نــاهــيــك ع الــكــمــامــة،  بـــارتـــداء 
اأكرث  ال�سالة املتحورة اجلديدة التي تعترب 
عدد  جعل  ما  وهو  االنت�سار  يف  و�سرعة  فتكا 
وفاة   20 عتبة  من  ليقرتب  يرتفع  الوفيات 
يف اليوم دون احت�ساب االأ�سخا�ص املتوفني يف 
بيوتهم جراء االختناق بعد نفاذ االأك�سجني 

عنهم.
يف  امل�سابون  فيه  يعي�ص  الـــذي  الــوقــت  ويف 
�سحيا  وو�سعا  جمهوال  م�سريا  امل�ست�سفيات 
يعي�سون  وعائاتهم  اأهاليهم  يبقى  متدهورا، 
االأك�سجني  قـــارورات  عن  بحثا  �ساقة  رحــات 
التي اأ�سبحت حمل ا�ستغال من قبل ال�سما�سرة 
الــطــارئ  الــو�ــســع  هـــذا  مــثــل  ا�ستغلوا  ــن  ــذي ال
املخزون  هذا  على  قب�ستهم  ليحكموا  وال�سعب 
كل  فاقت  خيالية  باأ�سعار  به  ويتاجروا  الهام 
ما  االأك�سجني  ــارورة  ق بلغت  بعدما  التوقعات 

يفوق 3 مايني �سنتيم.

يعي�ص  خمــتــلــف،  �ــســيــاق  ويف 
ــون املــتــخــوفــون من  ــن ــواط امل
بعيد  غري  و�سعا  االإ�سابة 
ــــايل  ــا يــعــيــ�ــســه اأه ــم ع
ارتفاع  بعد  امل�سابني، 
التي  التحاليل  �سعر 
 6500 حلــــدود  و�ــســلــت 
ــي  ــت ديـــنـــار جـــزائـــري وال
ــري من  ــث ــك اأرهــــقــــت كـــاهـــل ال
احتمال  يف  ت�سك  التي  العائات 
وهو  الوباء  بهذا  اأفــرادهــا  اإ�سابة 
تكاليف  غــاء  ب�سبب  معاناتهم  ي�ساعف  مــا 
البحث  ورحــات  ــة  واالأدوي والعاج  التحاليل 
الفقرية  العائات  ت�سع  والتي  االأك�سجني  عن 
بالنظر  عليه  يح�سدون  ال  و�سع  يف  واملــعــوزة 
من  التمكن  وعــدم  ال�سرائية  الــقــدرة  النهيار 
ماأكل  مــن  العالقة  امل�ساريف  كــامــل  تغطية 

وم�سرب واأدوية وغريها من ال�سروريات.
املواطنني  مــن  الع�سرات  جهته،  مــن  وطــالــب، 
خمابر  لفتح  ال�سحية  ال�سلطات  من  بباتنة، 
اأن  خا�سة  جمــاين  ب�سكل  التحاليل  ـــراء  الإج
املادية  قدرتهم  تفوق  االأخـــرية  هــذه  تكاليف 
بعدما �سببت عجزا لعديد العائات امل�سابة التي 
اأفرادها  كامل  على  التحاليل  ــراء  الإج ت�سطر 
االإ�سابة  من  للتاأكد  طائلة  اأموال  دفع  يعني  ما 
فقط قبل الدخول يف رحلة العاج التي اأربكت 
�سدت  اأمرهم هلل بعدما  الذين فو�سوا  الكثريين 

يف وجوههم جميع احللول.

رعب  حالة  الــواليــة،  مواطنو  وعا�ص 
انقطاع  عن  اأنباء  تــداول  بعد  حقيقية 
لعدة  بــاالأوكــ�ــســجــني  املــر�ــســى  ــد  ــزوي ت
�سعادنة  اجلامعي  بامل�ست�سفى  �ساعات 
عبد النور وهو ما ت�سبب يف ت�سجيل عدة 
من  النداءات  وتوالت  للمر�سى،  وفيات 
التوا�سل  �سفحات  عرب  املواطنني  طرف 
اجلهات  تــدخــل  اأجـــل  مــن  االجتماعي 
املعنية ممثلة يف وزارة ال�سحة وال�سكان 
الو�سعية  لهذه  م�ستعجل  حل  الإيــجــاد 
بوادر حلل  اأي  وهذا يف ظل عدم وجود 
طرف  من  كلي  وغياب  احلا�سل  امل�سكل 

ال�سلطات املحلية. 
�ساعة  يف  ال�سعداء  اجلميع  وتنف�ص 
و�سول  بعد  اأم�ص،  اأول  ليلة  من  متاأخرة 
لاأوك�سجني  ب�سهريج  حمملة  �ساحنة 
وهو االأمر الذي اأنقذ املوقف بعد اأن مت 
تزويد املر�سى بهذه املادة احليوية بعد 
ال�سعب  الو�سع  خ�سم  ويف  انتظار،  طول 
فقد  اجلامعي  امل�ست�سفى  عرفه  ــذي  ال
االلتحاق  االأطباء  من  الع�سرات  ف�سل 
ميكن  مــا  ــقــاذ  الإن منهم  حمــاولــة  يف  بــه 
من  الع�سرات  حياة  اأن  خا�سة  اإنــقــاذه 
�ساحنة  بو�سول  مرهونة  كانت  املر�سى 
االلتحاق  االأطباء  وف�سل  االأوك�سجني، 
لتهدئة  بامل�ست�سفى  ال�سرعة  جناح  على 
ال�سراخ  اأ�ــســوات  اأن  خا�سة  ــاع  االأو�ــس
نفاذ  بعد  جانب  كــل  مــن  تتعاىل  كانت 
مهول،  منظر  يف  االأوك�سجني  خمــزون 
باإح�سار  اآخــرون  مواطنون  قام  حني  يف 

اأجل  من  لاأوك�سجني  املكثفة  االأجهزة 
موؤقت  كحل  الطبية  الطواقم  م�ساعدة 

ملواجهة م�سكل نفاذ االأوك�سجني.
ــوات  ــكــال، فـــاإن االأ�ــس وبــعــد حــل االإ�ــس
نهائي  بحل  املطالبة  اأجــل  مــن  تعالت 
املعنية  ال�سلطات  طرف  من  االأزمة  لهذه 
ممثلة يف وزارة ال�سحة وال�سكان خا�سة 
ت�سبب  اأمــ�ــص  اأول  ليلة  ح�سل  مــا  اأن 
ت�سجيل  يف  حملية-  مــ�ــســادر  -ح�سب 
يف  اجلدد  النواب  رفع  كما  وفيات،  عدة 
املجل�ص ال�سعبي الوطني مطالب ب�سرورة 
التدخل العاجل للوزارة من اأجل تفادي 
تكرار ما ح�سل اأول اأم�ص والذي كاد اأن 

يت�سبب يف ماأ�ساة. 

حملة جلمع �لتربعات ل�صر�ء
 �أجهزة �الإمد�د باالأوك�صجني 

من جهتها، اأطلقت جمعية اأيادي اخلري 
لوالية �سطيف حملة جلمع التربعات من 
اأجل �سراء اأجهزة االإمداد باالأوك�سجني 
املقبلة وهذا بعد ت�ساعف  االأيام  خال 
الو�سعية  لتفاقم  بالنظر  عليها  الطلب 
املتزايد  والطلب  بــالــواليــة  الوبائية 
املحات  يف  مفقودة  باتت  عليهابعدما 
الطبية،  التجهيزات  بيع  يف  املخت�سة 
التربعات  بــاب  اجلمعية  فتحت  حيث 
اأمام املح�سنني من اأجل امل�ساهمة يف جناح 
هذه احلملة الت�سامنية التي تهدف اإىل 
اإنقاذ االأرواح يف ظل احلاجة املا�سة اإىل 

هذه االأجهزة الطبية. 
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يو�جه �لع�صر�ت من �مل�صابني بفريو�س كورونا �مل�صتجد يف باتنة، م�صري� جمهوال وغام�صا ب�صبب �نعد�م 
�الأك�صجني و�رتفاع تكاليف �لعالج �نطالقا من �لتحاليل و�الأدوية �لتي مل تعد يف متناول �جلميع بعد �جل�صع 

�لذي �صيطر على هذ� �لو�صع يف �الأيام �الأخرية.

عرفت من�صات �لتو��صل �الجتماعي، ت�صامنا و��صعا مع �ملر�صى �مل�صابني بفريو�س كورونا بعد �نقطاع �لتزود باالأوك�صجني يف م�صت�صفيات 
والية �صطيف خالل �الأيام �لفارطة على غر�ر �مل�صت�صفى �جلامعي �صعادنة عبد �لنور باملدينة وم�صت�صفى حممد بو�صياف بعني وملان يف 

�جلهة �جلنوبية من �لوالية.

حتاليل الكورونا تفوق 6000 دينار 
بباتنة وامل�ضت�ضفيات تبلغ قدرتها الق�ضوى 

ت�ضامن وا�ضع مع مر�ضى كورونا يف ظل اأزمة نفاذ الأوك�ضجني 

دعوات للتحلي بامل�ضوؤولية خالل خرجات ال�ضواء امل�ضاحبة للعيد 
فيما ترتب�س احلرائق بالأماكن الغابية..

يرتبط "�لعيد �لكبري" ب�صكل مبا�صر بالعديد 

من �لعاد�ت �ملرت�صخة يف �لذ�كرة �جلماعية لالأفر�د وكذ� �لعائالت، 

حيث ال ميكن �أن مير عيد �الأ�صحى لدى للكثري من �ملو�طنني وخا�صة فئة �ل�صباب دون 

�الإ�صتمتاع بخرجات �ل�صو�ء مع �الأ�صدقاء و�لرفاق �أو �أفر�د �لعائلة، يف مناطق جبلية �أو 

غابية، بل و�نتظار هذه �للحظات من عاد�ت �لعيد ب�صغف دونا عن غريها.



كبار  فيه  يتناول  الــذي  الوقت  ويف 
هذه  يف  املح�سرة  االأطــبــاق  خمتلف  العائلة 
�سيء  ال�سبان  من  الكثري  ي�ستهوي  ال  املنا�سبة، 
لواحق  يرافقها من  امل�سويةوما  اللحم  غري قطع 
قطع  اإىل  املقطعة  اخل�سر  وقطع  كامل�سروبات 
وبع�ص  ال�سلطات،  ـــواع  واأن واحلمي�ص  �سغرية، 
لكن  وغريها،  واملخلات  كاالأجبان  والنوا�سف 
التي  الرتفيهية  والرفاهية  املــيــزات  هــذه  كــل 
ال�سواء  حــفــات  عــلــى  الــقــائــمــون  بــهــا  يحظى 
على  احلفاظ  ت�ستوجب  الطبيعي،  والباربيكيو 
فيها ذلك من م�ساحات غابية  يتم  التي  املناطق 
االأحــداث  نف�ص  واأن  خا�سة  جبلية،  ومناطق 
املاأ�ساوية تتكرر كل عام، ما يحولها اإىل كابو�ص 
ال�سيناريو  نف�ص  لتكرار  تفاديا  به  مرغوب  غري 
عمليات  ملخلفات  ال�سلبية  واالآثــــار  للحرائق 
يهتم  م�ستهرت  �سباب  قبل  من  املقامة  ال�سواء 

باللحظة دون ح�ساب ما بعدها من عواقب.      
تت�سدر  حتى  االأ�ــســحــى،  عيد  يحل  اإن  ومــا 
ــقــدار  ــتــي يــعــد الــلــحــم امل خمــتــلــف االأكـــــات ال
خمتلف  فيها  ت�ستخدم  والتي  فيها،  الرئي�سي 
اإنطاقا  اجلزائريني،  موائد  ــروف  اخل اأجــزاء 
من االأكات التقليدية التي ال نقا�ص فيها و�سط 
االأجواء العائلية املميزة على غرار "املزامز" اأو 
اخلروف،  اأمعاء  على  تعتمد  التي  "البكبوكة" 
من  امل�سنوع  و"البولفاف"  "البوزلوف"  ــن  وم
اإىل  الرقيق، و�سوال  املعدة  امللفوف ب�سحم  كبده 
"ال�سواء" الذي يعد طق�سا مقد�سا وخا�سة لدى 

اأ�سبحت  الــعــائــات،  بع�ص  ــذا  وك ال�سباب  فئة 
ـــدوؤوب  ال واملــوطــن  املف�سل  م�سرحها  الــغــابــات 
لعملياتطهيها طيلة اأيام عيد االأ�سحى وحفاتها 
حتى دونه، وهو ما يحيل اإىل دق ناقو�ص اخلطر 
ترفيه  من  فيه  ما  ورغم  الذي  االأمــر  هذا  حول 
من  عام،  كل  تتكرر  التي  عواقبه  اأن  اإال  ومتعة 
جراء  اخل�سراء،  وامل�ساحات  للغابات  حرائق 
االأفراد  بها  يقوم  التي  ال�سواء  خملفات عمليات 
على  احل�سول  بغية  ــرة  وع م�سالك  يف  خا�سة 
اخل�سو�سية، ت�سعب الو�سول اإليها من قبل اأعوان 
احلماية املدنية، مبا يهدد ما تبقى من م�ساحات 
خ�سراء ورئة املدن والوطن جراء اأفعال طائ�سة 
تنجم عن عدم التنظيف للمخلفات بعد االإنتهاء 

من عمليات ال�سواء والراحة واال�ستجمام.

�لف�صاء�ت �خل�صر�ء خط �أحمر 
�أمام حريتك ومتعتك 

يف  تــقــام  الــتــي  ال�سواء"  "قعدات  اأن  �سحيح 
اأمرا  يعد  ا�سطياف،  ومو�سم  اأ�سحى"  "عيد  كل 
اإيجابيا، بل ومباركا كونه يعد واحدا من العادات 
واإخوة  اأ�سدقاء  من  االأفــراد  �سمل  جتمع  التي 
وكذا عائات باأكملها، للرتفيه والت�سلية والتمتع 

الهواء  م�سوية يف  لذ وطاب من حلوم  ما  بتناول 
باللعب  ت�سمح  التي  اخل�سراء  وامل�ساحات  الطلق 
وتغيري  العليلة  بالن�سمات  والتمتع  لاأطفال 
احلميمية  اأجـــواء  يف  واإراحــتــهــا،  املــرء  نف�سية 
طبيعيا، خا�سة واأنها املق�سد الوحيد للمواطنني 
يف  للرتفيه  العامة  املرافق  ونق�ص  لغياب  نظرا 
اإال  خ�سو�سا،  واالأورا�سية  الداخلية  الواليات 
اأن الف�ساءات اخل�سراء تبقى م�سوؤولية احلفاظ 
من  عليها على عاتق اجلميع من خال حمايتها 
الواجب  واملخلفات  ال�سوائب  وخمتلف  احلرائق 

رميها بعيدا عن هذه امل�ساحات الغابية.

بيانات ر�صمية للتوجيه و�لردع
يف  املعنية  اجلــهــات  مــن  العديد  جعل  مــا  لعل 
اإر�سادية  بيانات  ت�سدر  الــواليــات،  من  العديد 
يف  ال�سواء  بعمليات  القيام  متنع  رادعة  واأخرى 
املطلق يف املناطق الغابية، على غرار حمافظات 
تفادي  هو  املدنية،  احلماية  وم�سالح  الغابات، 
اإندالعها  املــعــتــاد  احلــرائــق  �ــســرك  يف  الــوقــوع 
على  الق�ساء  و�سيناريو  اأ�سحى،  عيد  كل  ع�سية 
والن�سيج  اخل�سراء  املناطق  من  هامة  م�ساحات 
الغابي وال�سجري جراء اأخطاء وهفوات بدائية 

عمدا  وحتى  �سهوا  البع�ص  عليها  يقدم  يزال  ال 
حرائق  من  يحدث  ما  مثل  االأحــيــان،  بع�ص  يف 
قبيل العيد بقليل، مع تكثيف عمليات التم�سيط 
وتقدمي  املــبــارك،  العيد  ــام  اأي طيلة  والرقابة 
بغية  املناطق  هــذه  ملرتادي  واإر�ــســادات  ن�سائح 
التنزه واال�ستجمام واالحتفال بال�سواء طبيعيا، 
بعد  املرتاد  املكان  تنظيف  على  العمل  اأجل  من 
واتباع  املخلفات،  جميع  من  والتخل�ص  االإنتهاء 
اإجراءات الوقاية والتباعد للحماية واحلد من 
انت�سار عدوى فريو�ص كورونا امل�سرئب هذه االأيام، 
والتاأكد من اإطفاء النار املوقدة ب�سكل تام، وكذا 
التبليغ على اأي حريق يتم روؤيته اأو اندالعه يف 
االأرجاء، مبا ي�سمن احلفاظ على نظافة املحيط 
من  والرفع  املوجودة،  الغابية  الــرثوة  وحماية 
قيمة الــوعــي الــعــام واجلــمــاعــي، وهــو مــا يجب 
تقم�ص  ب�سرورة  اجلميع،  قبل  من  به  التحلي 
واإحياء  الــوعــي  درجـــات  ــع  ورف امل�سوؤولية  روح 
ال�سمري الفردي قبل العام للحفاظ على املرافق 

واملمتلكات العامة.

ما يح�س باجلمرة غري �للي كو�تو
من  موؤخرا  حدث  مبا  اجلميع  يتعظ  اأن  ويكفي 

والتي  االأورا�ــص،  من  خمتلفة  مناطق  حرائق يف 
ق�ست على مئات الهكتارات من امل�ساحات الغابية، 
وق�ست على العديد من االأنواع احليوانية خال 
تنفك  ما  التي  بـــوزوران  بجبال  حرائق  نوبات 
تندلع بني الفينة واالأخرى، ونكبة خن�سلة التي 
اأرعبت االأورا�ص واأبكته، وجندت اأهله الإخمادها 
م�ساحات  معها  اأطــفــاأت  اأن  بعد  لكن  مت  ما  وهــو 
�سا�سعة من الغابات واالأرا�سي الفاحية والغطاء 
النباتي واحليواين، وكذا حرائق تب�سة التي ال 
ما  اأماكن خمتلفة،  ال�ساعة تندلع يف  تزال حلد 
قبل  االإحتياط  اأهبة  يرفع  اجلميع  من  يجعل 
تف�سري  كان  فــاإن  فالرا�ص"،  الفا�ص  تطيح  "ما 
عيد  ع�سية  اندلعت  التي  احلــرائــق  من  الكثري 
االأ�سحى مردها ع�سابات الفحم واملتاجرين به 
التي  مرد  فاإن  م�ستفيدين من هذه احلرائق،  من 
�سهو  وزالت  ــراد  االأف ا�ستهتار  هو  خاله  تندلع 
خلف  لهثا  ق�سد،  دون  حتى  اأو  عمدا  يرتكبونها 
ما  وهو  النف�ص،  واأهــواء  البطن  واإ�سباع  املتعة 
يجعل اتعاظ املرء ولو متاأخرا خري من اأال يتعظ 
واأنانية  متحجرة  عقليات  يف  الغالب  وهو  اأبــدا، 
للكثريين جتعل اجلميع ي�سرخ من اأعماقه مناديا 

وياريتياعيد". "ياندامتي... 
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�ضطيف

رحمة. م

م�شابون يعانون ويالت التكاليف املرتفعة ومطالب مبجانية التحاليل 

باتنة،  م�ست�سفيات  و�سهدت 
امل�سابني  عـــدد  يف  ت�سبعا 

بعدما  ذروتـــه  بلغ  الــذي 
يزيد  ــا  م ت�سجيل  مت 

اإ�ــســابــة   120 ـــن  ع
فيما  ـــد،  واح يــوم  يف 

اإ�سابة   1300 فــاقــت 
الوطني  ــتــوى  املــ�ــس عــلــى 

اأرجعها  مرعبة  اأرقـــام  وهــي 
ــدام اإجــــراءات  ــع االأطــبــاء الن

االلتزام  وعدم  والتباعد  الوقاية 
ــن خطورة  نــاهــيــك ع الــكــمــامــة،  بـــارتـــداء 
اأكرث  ال�سالة املتحورة اجلديدة التي تعترب 
عدد  جعل  ما  وهو  االنت�سار  يف  و�سرعة  فتكا 
وفاة   20 عتبة  من  ليقرتب  يرتفع  الوفيات 
يف اليوم دون احت�ساب االأ�سخا�ص املتوفني يف 
بيوتهم جراء االختناق بعد نفاذ االأك�سجني 

عنهم.
يف  امل�سابون  فيه  يعي�ص  الـــذي  الــوقــت  ويف 
�سحيا  وو�سعا  جمهوال  م�سريا  امل�ست�سفيات 
يعي�سون  وعائاتهم  اأهاليهم  يبقى  متدهورا، 
االأك�سجني  قـــارورات  عن  بحثا  �ساقة  رحــات 
التي اأ�سبحت حمل ا�ستغال من قبل ال�سما�سرة 
الــطــارئ  الــو�ــســع  هـــذا  مــثــل  ا�ستغلوا  ــن  ــذي ال
املخزون  هذا  على  قب�ستهم  ليحكموا  وال�سعب 
كل  فاقت  خيالية  باأ�سعار  به  ويتاجروا  الهام 
ما  االأك�سجني  ــارورة  ق بلغت  بعدما  التوقعات 

يفوق 3 مايني �سنتيم.

يعي�ص  خمــتــلــف،  �ــســيــاق  ويف 
ــون املــتــخــوفــون من  ــن ــواط امل
بعيد  غري  و�سعا  االإ�سابة 
ــــايل  ــا يــعــيــ�ــســه اأه ــم ع
ارتفاع  بعد  امل�سابني، 
التي  التحاليل  �سعر 
 6500 حلــــدود  و�ــســلــت 
ــي  ــت ديـــنـــار جـــزائـــري وال
ــري من  ــث ــك اأرهــــقــــت كـــاهـــل ال
احتمال  يف  ت�سك  التي  العائات 
وهو  الوباء  بهذا  اأفــرادهــا  اإ�سابة 
تكاليف  غــاء  ب�سبب  معاناتهم  ي�ساعف  مــا 
البحث  ورحــات  ــة  واالأدوي والعاج  التحاليل 
الفقرية  العائات  ت�سع  والتي  االأك�سجني  عن 
بالنظر  عليه  يح�سدون  ال  و�سع  يف  واملــعــوزة 
من  التمكن  وعــدم  ال�سرائية  الــقــدرة  النهيار 
ماأكل  مــن  العالقة  امل�ساريف  كــامــل  تغطية 

وم�سرب واأدوية وغريها من ال�سروريات.
املواطنني  مــن  الع�سرات  جهته،  مــن  وطــالــب، 
خمابر  لفتح  ال�سحية  ال�سلطات  من  بباتنة، 
اأن  خا�سة  جمــاين  ب�سكل  التحاليل  ـــراء  الإج
املادية  قدرتهم  تفوق  االأخـــرية  هــذه  تكاليف 
بعدما �سببت عجزا لعديد العائات امل�سابة التي 
اأفرادها  كامل  على  التحاليل  الإجــراء  ت�سطر 
االإ�سابة  من  للتاأكد  طائلة  اأموال  دفع  يعني  ما 
فقط قبل الدخول يف رحلة العاج التي اأربكت 
�سدت  اأمرهم هلل بعدما  الذين فو�سوا  الكثريين 

يف وجوههم جميع احللول.

رعب  حالة  الــواليــة،  مواطنو  وعا�ص 
انقطاع  عن  اأنباء  تــداول  بعد  حقيقية 
لعدة  بــاالأوكــ�ــســجــني  املــر�ــســى  ــد  ــزوي ت
�سعادنة  اجلامعي  بامل�ست�سفى  �ساعات 
عبد النور وهو ما ت�سبب يف ت�سجيل عدة 
من  النداءات  وتوالت  للمر�سى،  وفيات 
التوا�سل  �سفحات  عرب  املواطنني  طرف 
اجلهات  تــدخــل  اأجـــل  مــن  االجتماعي 
املعنية ممثلة يف وزارة ال�سحة وال�سكان 
الو�سعية  لهذه  م�ستعجل  حل  الإيــجــاد 
بوادر حلل  اأي  وهذا يف ظل عدم وجود 
طرف  من  كلي  وغياب  احلا�سل  امل�سكل 

ال�سلطات املحلية. 
�ساعة  يف  ال�سعداء  اجلميع  وتنف�ص 
و�سول  بعد  اأم�ص،  اأول  ليلة  من  متاأخرة 
لاأوك�سجني  ب�سهريج  حمملة  �ساحنة 
وهو االأمر الذي اأنقذ املوقف بعد اأن مت 
تزويد املر�سى بهذه املادة احليوية بعد 
ال�سعب  الو�سع  خ�سم  ويف  انتظار،  طول 
فقد  اجلامعي  امل�ست�سفى  عرفه  ــذي  ال
االلتحاق  االأطباء  من  الع�سرات  ف�سل 
ميكن  مــا  ــقــاذ  الإن منهم  حمــاولــة  يف  بــه 
من  الع�سرات  حياة  اأن  خا�سة  اإنــقــاذه 
�ساحنة  بو�سول  مرهونة  كانت  املر�سى 
االلتحاق  االأطباء  وف�سل  االأوك�سجني، 
لتهدئة  بامل�ست�سفى  ال�سرعة  جناح  على 
ال�سراخ  اأ�ــســوات  اأن  خا�سة  ــاع  االأو�ــس
نفاذ  بعد  جانب  كــل  مــن  تتعاىل  كانت 
مهول،  منظر  يف  االأوك�سجني  خمــزون 
باإح�سار  اآخــرون  مواطنون  قام  حني  يف 

اأجل  من  لاأوك�سجني  املكثفة  االأجهزة 
موؤقت  كحل  الطبية  الطواقم  م�ساعدة 

ملواجهة م�سكل نفاذ االأوك�سجني.
ــوات  ــكــال، فـــاإن االأ�ــس وبــعــد حــل االإ�ــس
نهائي  بحل  املطالبة  اأجــل  مــن  تعالت 
املعنية  ال�سلطات  طرف  من  االأزمة  لهذه 
ممثلة يف وزارة ال�سحة وال�سكان خا�سة 
ت�سبب  اأمــ�ــص  اأول  ليلة  ح�سل  مــا  اأن 
ت�سجيل  يف  حملية-  مــ�ــســادر  -ح�سب 
يف  اجلدد  النواب  رفع  كما  وفيات،  عدة 
املجل�ص ال�سعبي الوطني مطالب ب�سرورة 
التدخل العاجل للوزارة من اأجل تفادي 
تكرار ما ح�سل اأول اأم�ص والذي كاد اأن 

يت�سبب يف ماأ�ساة. 

حملة جلمع �لتربعات ل�صر�ء
 �أجهزة �الإمد�د باالأوك�صجني 

من جهتها، اأطلقت جمعية اأيادي اخلري 
لوالية �سطيف حملة جلمع التربعات من 
اأجل �سراء اأجهزة االإمداد باالأوك�سجني 
املقبلة وهذا بعد ت�ساعف  االأيام  خال 
الو�سعية  لتفاقم  بالنظر  عليها  الطلب 
املتزايد  والطلب  بــالــواليــة  الوبائية 
املحات  يف  مفقودة  باتت  عليهابعدما 
الطبية،  التجهيزات  بيع  يف  املخت�سة 
التربعات  بــاب  اجلمعية  فتحت  حيث 
اأمام املح�سنني من اأجل امل�ساهمة يف جناح 
هذه احلملة الت�سامنية التي تهدف اإىل 
اإنقاذ االأرواح يف ظل احلاجة املا�سة اإىل 

هذه االأجهزة الطبية. 
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يو�جه �لع�صر�ت من �مل�صابني بفريو�س كورونا �مل�صتجد يف باتنة، م�صري� جمهوال وغام�صا ب�صبب �نعد�م 
�الأك�صجني و�رتفاع تكاليف �لعالج �نطالقا من �لتحاليل و�الأدوية �لتي مل تعد يف متناول �جلميع بعد �جل�صع 

�لذي �صيطر على هذ� �لو�صع يف �الأيام �الأخرية.

عرفت من�صات �لتو��صل �الجتماعي، ت�صامنا و��صعا مع �ملر�صى �مل�صابني بفريو�س كورونا بعد �نقطاع �لتزود باالأوك�صجني يف م�صت�صفيات 
والية �صطيف خالل �الأيام �لفارطة على غر�ر �مل�صت�صفى �جلامعي �صعادنة عبد �لنور باملدينة وم�صت�صفى حممد بو�صياف بعني وملان يف 

�جلهة �جلنوبية من �لوالية.

حتاليل الكورونا تفوق 6000 دينار 
بباتنة وامل�ضت�ضفيات تبلغ قدرتها الق�ضوى 

ت�ضامن وا�ضع مع مر�ضى كورونا يف ظل اأزمة نفاذ الأوك�ضجني 

دعوات للتحلي بامل�ضوؤولية خالل خرجات ال�ضواء امل�ضاحبة للعيد 
فيما ترتب�س احلرائق بالأماكن الغابية..

يرتبط "�لعيد �لكبري" ب�صكل مبا�صر بالعديد 

من �لعاد�ت �ملرت�صخة يف �لذ�كرة �جلماعية لالأفر�د وكذ� �لعائالت، 

حيث ال ميكن �أن مير عيد �الأ�صحى لدى للكثري من �ملو�طنني وخا�صة فئة �ل�صباب دون 

�الإ�صتمتاع بخرجات �ل�صو�ء مع �الأ�صدقاء و�لرفاق �أو �أفر�د �لعائلة، يف مناطق جبلية �أو 

غابية، بل و�نتظار هذه �للحظات من عاد�ت �لعيد ب�صغف دونا عن غريها.



)القارئ  لأعمالك  املثايل  القارئ  �سورة  ت�سفني  كيف 
يخ�س  فيما  جميلة  ذاكرة  لديك  اأن  اأعتقد  املحتمل(، 

ذلك؟
ا�صتقاء االأحبار اكتداح فني م�صهم ينفرد به �صاحب 
وتتقا�صم  عليها،  التي  التجربة  بخال�صة  الن�ص 
فيه  ي�صهم  كما  املوحية،  بدالالتها  اللغة  �صهوم  فيه 
الفاره،  وح�صه  الفني  بــاإدراكــه  املتلقي  اأو  الــقــارئ 
فامل�صاهرة بن هذه املحاور ت�صارع ال�صروح الهرمية 
ومعطياتها،  لغته  يف  الن�ص  ذوؤابـــة  هند�صتها،  يف 
وقاعدته املتلقي واالأديب، وهي و�صيجة قد ال تبدو 
وا�صحة و�صوح احل�ص بهذا ال�صنو التنظيمي، ولكنها 
�صلة ذهنية تفر�ص نف�صها على القارئ ناقدا اأو قارئا 

اأو م�صتمعا .
فو�صاءة التاأثر ال تناف اإال من خالل اإجتياز القارئ 
ويع�صب  الن�ص  يقدمها  التي  الروؤية  متفاوتات  عرب 
هذا  ببع�ص،  بع�صها  خمتلفة  منتهيات  يف  احل�صافة 
فاإنه يجعل  اأي قارئ،  الذي يقوم به  الناب�ص  الفعل 
حركة  نف�صه  يجعل  كما  يتحرك،  االأدبـــي  العمل 
الن�ص  بن  يقع  لالكت�صاب  الفعلي  املكان  الأن  كذلك 
من  التفاعل  ننال  اأن  الالحب  من  اأن  اإذا  والــقــارئ، 

حوا�صل التاأثر بن االإثنن . 

تنتقني ن�سو�سك و تفا�سيلها بنوع من الده�سة ما يثري 
ن�سوة النغما�س ب�سكل خرايف ومذهل نحوها، اأحتدث 
امل�ستحي"  "الن�س  على  متردت  التي  رواياتك  عن 
الفتيات يف  والعري،  باجلن�س  باذخ  ن�س  اإىل  لتحيله 
لدى  اأجدها  قلما  اأدبية  جراأة  اجلزائرية،  احلمامات 
بني  قائمة  ترينها  عالقة  اأية  اجلزائريات،  الكاتبات 
املو�سوع  ا�ساءة  ميكن  هل  والإبداعية،  اجلن�سانية 

مبزيد من التعليق؟
تذكر،  خالف  احلطيئة  العربي  ال�صاعر   : قال  كما 
عندما  وخا�صة  منا  ثر  جم  على  يتكرر  املثل  وهــذا 
اأن مييز نف�صه ب�صيء خمتلف عن  يطمح �صخ�ص منا 

غريه .
التي  النف�صية  مينهج  )قلمي(،  متن  ال�صلب  منقاري 

جمرد  اللغة  واأعترب  النف�صية،  اخللقة  يف  تتحرى 
و�صيط حتكمه الدوافع ال�صعورية والال�صعورية .

اأعمايل  تناولت  التي  والــتــاأويــالت  االآبـــاء  تنوعت 
النعت  اإىل  اأجلــاأ  اأين  يظن  من  بن  بالنقد،  االأدبية 
اجلن�صية  ال�صروح  بن  و  للجن�ص،  الدامغ  التف�صيلي 
ما   ! االإبداعية  الكاتب  �صكيمة  عن  �صياغة  لي�صت 
دام اجلن�ص جتربة عادية ي�صرتك فيها القادر على 
على  لهم  �صلة  ال  الذين  اأولئك  مع  االدبــي  االبــداع 

االطالق باالبداع .
والتجريح،  باالإنتقاد  الــروايــة  تــنــاول  مــن  هناك 
النقد  غاب  لالأ�صف  التعبري،  حرية  مع  ت�صامن  ومن 
املو�صوعي للعمل االأدبي ليبقى ال�صوؤال عن الرواية 

االإباحية واقعا بن االأدب اأم قلة اأدب؟.
بهاء  اأوظف  بل  االأنظار،  لفت  اأحاول  اأنا �صخ�صيا ال 
درامية  الأغــرا�ــص  كتاباتي  يف  احلميمية  العالقة 
الن�ص  تــخــدم  ــة  واالإبــداعــي ال�صياق،  ي�صتدعيها 
نرف�صه  الــذي  الواقع  ت�صبه  التي  احلياة  وتعطيه 

اأحيانا، ونتجنب عنه اأحيانا اأخرى .
املختلفة هناك من ي�صتخدمون  النظر  وبن وجهات 
اجلن�ص موظفا فنيا الإبراز درجات القهر االجتماعي 
اأبعاد  من  بعد  عن  ك�صفت  لقد  ــراأة،  امل تعانيه  الــذي 
التي  االزدواجية  وهي  املجتمع،  يعانيها  كبرية  اأزمة 
يكون  اإعالنها  بيننا  اخلفاء  يف  باالإباحية  تقبل 
خطيئة، ي�صري ذلك ت�صاوؤال عما اإذا كان هناك اأزمة 

يف املجتمع، اأم اأزمة يف االأدب العربي؟ 
املحظور  االأدب  مالب�صات  طرح  يف  اجلريئة  روايتي 
امل�صموح  احلــد  تابو  ك�صرت  اأين  اأعتقد  ال  ذلــك  مع 
به، وا�صتخدمت كلمات خاد�صة للحياء حولها القلم 
اأيقونة  اإىل  اأحتول  اأن  اردت  االإبداع  اإىل جديد من 

حلرية التعبري .

الليايل  يف  املعبد  "�سادنة  الليل"،  �سهاد   "
اخلز"،  "ا�سريج  العقيق"   "ف�سو�س  النحا�سية" 
وراء  ال�سر  ما  الرمزية،  على  تنفتح  منقحة  عناوين 

ذلك ؟
ا�صم و�صمة اأي خمطوط اأدبي فن وابداع يف حد ذاته 
ال�صرعية  وديباجته  املرقاة،  عتبته  العنوان  والأن 
اأفق  ويفجم  الكتاب  اأي  غايته  اإىل  يو�صل  ــذي  ال

به،  املناط  وترتيبه  �صمته،  طبيعة  اأّن  كما  داللته، 
يت�صادان من منط اإىل اأمناط الكتابة، حيث يوظف 
اأفق معن، وميتهن  نحو  الداللة  العنوان يف ت�صويب 
يكون  واأحيانا  الن�ص،  دالالت  من  ل�صيء  الرتميز  يف 
لي�صتجوب الرواية، ليظل ن�صيبا لكل عنوان اأو نزعة 
ما اأو مق�صد �صامر يف تعريجي اخلا�ص من خالل ذلك 

العنوان .

"النقد"، اأول ما بداأ كان ي�ستند على التدبيج، واأتذكر 
الثقايف،  والواقع  النقد  حول  مداخلة  لديك  كان  اأنه 
بيننا(،  اأدبي  و  فني  لقاء  اأول  كان  اأنه  القراء  )لأخرب 
وقد حمل عنوان "النقد الآفل عن ال�ساحة الأدبية" هل 
اختفى  اأين  ثم  ؟  البقاء  اأجل  من  ي�سارع  النقد  بات 

النقاد؟ 
لوال  االإنبالج،   يف  للنقد  �صابق  االأدب  اأن  نعلم  نحن 
اأن  االآن  اأرى  اأدبــي،  نقد  هناك  كان  ملا  االأدب  اطــرار 
االآراء ت�صاربت عن دور النقد املنوط الأنه يف مفازة 
بعيدة النياط عن املواهب اجلديدة، وا�صتغنى اأغلب 
التقعيد  من  املــطــردة  بالزبدة  باالن�صغال  النقاد 
النظري، النقد ي�صتوجب ناب�ص ثقايف رفيع اإجمايل 
باللغة  االكــرتاث  فيها  بطوؤ  التي  اجلامعة  من  يبداأ 
اكت�صاب  الأي  االأوىل  االإبــانــة  هي  والتي  العربية، 
اأن  ــرتي من  اأم ــرى  اأخ ــة  اإبــداعــي ونقدي، ومــن زاوي
كثريا  اأن  يف  تكمن   ! عائلة  اإىل  عائد  النقد  اأفــول 
ال�صطح  اإىل  ت�صمو  ال  احلديثة  االإ�صتنباطات  من 
مناف�صة  يف  حن حتكم  اأغلب  نلحظها  وهذه  الزائج، 
اأن  جند  الق�صرية  الق�صة  اأو  الرواية  يف  م�صابقة  اأو 
جلهم يدبجون بفعل املوهبة فقط وال يقراأون، وهي 
االعالم  وموؤكد  كله  العربي  الوطن  يعانيها  ورطــة 

ي�صدد دورا هاما يف ذلك .

النقد،  غياب  من  يعاين  ال��ذي  الوحيد  الأدب  لي�س 
امل�سرح،  الأخ���رى،  الفنون  بقية  م��ع  ذل��ك  يحدث 
قف�س  يف  يجعله  النقد  غياب  املو�سيقى،  ال�سينما، 
اخلزي"،  غبار  عالها  "ن�سو�سا  نقابل  عندما  التهام 
طوارئ  حالة  اأي��ة  اأب��دا،  ا�ست�ساغتها  ميكن  ل  مب��ادة 

نواجه اليوم؟ 
االأدبية  اأر�صيتي  فبلط  االأدبي  النقد  اختارين  لقد 

فمنذ  انتخلني،  الـــذي  هــو  نعم  مــالئــمــة،  ب�صبغة 
نحو  الــتــحــج  واأنــــا  ــوي،  ــان ــث ال ــور  ــط ال يف  حت�صيلي 
ـــمـــاراة، ومــنــازلــة الــنــاهــ�ــص االآخـــر  املــطــارحــة وامل
يف  ننالها  كنا  التي  اليمم  ابان  والربهان،  بالتربير 
التي   ، املواد  من  وغريها  والفل�صفة  العريبة،  اللغة 
عتبة  وعند  للر�صانة،  خ�صبة  بر�ص  تكون  كانت 
كانت  اجلامعية،  الدرا�صة  اأق�صد  االأكادميي  االأداء 
واما  النقدية،  الروؤية  كنوف  بن  خا�صة  نظرة  يل 
من  ذلك  كان  النقدي  التح�صيل  على  انفغاري  عن 
االأدبــي،  النقد  نحو  توجيهي  يف  الدامغة  املحطات 
وا�صحة  به،  الهتمامي  وا�صحة  بلورية  عد�صة  عرب 
با�صتفادتي  اال�صتتمام  كان  وكذلك  به،  الهتمامي 
وامل�صاركة  الفر�صة  اأعطتنا  التي  اجلاأ�ص  روابط  من 
يف العديد من املحافل االأدبية املهمة، املعدة من بهج 
ال�صالئع،  ذات  املنافحة  والروابط  االآداب،  كليات 
املناهج  طنب  مــن  اأكــرث  انتع�صت  النقدية  دربــتــي 
عبا�ص  حممود  امثال  امل�صتحدثة،  كذا  و  العريقة 
العقاد ، وميخائيل باختن وجوليا كري�صتيفا وووو .

اأين مي�سي الإبداع الأدبي يف ظل الت�سارع املادي؟ 
االإبداع االأدبي غاد يف منطه كعباب اللجج امل�صطخبة 
التي  واجلمل  التجرد،  قوائم  متخرتقتا  اأمــواجــه، 
األفاظ احلياة، متج�صما يف جعبته  تت�صمن اأحكام و 
والعقلية  والباطنية  احل�صية  النزعة  عنا�صر  كل 
بعقولهم  يدركون  ما  كثريا  الب�صرية  اأهل  الأن  اأي�صا، 
على  يتهادى  ال  الــذي  الي�صر  كاملتاح  م�صتطرد  وهو 
الكل  املحبة،  ميم  عنه  ت�صتغني  وال  ــد  اأح ملجوم 
احلياة  وجلت  وكلما  خ�صا�صته،  مب�صتطاع  منه  ميط 
يت�صارب  قد  الغمر،  تلك  ومي�ص  اإ�صتد  املاديات  يف 
التي  والنبثات  الهيفة،  واللبب  النهلة،  م�صتوى  يف 
�صقيه  من  لتعان  احلياة  منحنيات  يف  ال�صماأ  اأوهنها 
احلنو  ــا  وري االن�صانية  رم�صاء  فيها  يوفد  ما  قــدر 
التجاذف  بــن  الــربــاط  اأن  واأظـــن  احلــ�ــص،  اأريـــج  و 
م�صتمر  دائم  تن�صرم من  االأدبــي  ــداث  واالإح املــادي 
اإىل  االحتياج  ا�صتفحل  ــادة،  امل ت�صلط  ف�صي  فكلما 
يتعادل  و  احلياة  به  تت�صارع  الذي  االإجــادة  مر�صى 
قيم  انف�صه،  ظالله  همدة  يف  تزدهر  و  االإن�صان،  به 

ال�صواب والعطاء وال�صميلة الو�صاءة .

كيف ينجح الأديب يف اإيجاد �سوته؟
ي�صتق�صي  اإمنــا  اجتاها  ينتقي  ال  احلقيق  االأديـــب 
اإ�صتحداث  ليثيب  بالفعل،  احلا�صرة  املــاأثــرة  عــن 
الن�صر  اأما  جنانه،  يف  نابثا  لبه  يف  م�صمرا  كان  عمل 
كلها  فهي  القراء،  وتثمن  النقاد  وف�صول  والتوزيع 
اأفعال منعزلة متاما عن املمار�صة االإبداعية، داركتا 
اأن يتيح لهذه  للمن�صئ احلقيقي  لها باحلجة، وميكن 
والفاعلية  االإبــداعــي  �صوعه  يف  تــدرج  اأن  االأمـــور 
فريد  لقارئ  ي�صفى  �صعي  عن  داأبــه  بــرز  فــاإن  فيها، 
يف  املوؤلف  الأن   �صخم،  لي�ص  فالفارق  الإئتالفات،  او 

ال�صفتن �صيكون قد اأنهى مهمته، واملبدع الذي اأجنز 
والن�صيان  الغفلة  دائرة  داخل  نف�صه  �صيجد  ظهورا، 
فــاالأدب  �صائب،  طبعا  والنقي�ص  وجيز،  وقــت  بعد 
الده�صة  وت�صتميلني  يثبت،  الذي  هو  وحده  النزه 
اباأ�ص من  اأفوله، فما  اأو  القارئ  للتحادث عن فدامة 
متيقنتا  اأوا�صل  وامتاما  خيبته  على  االآخرين  ياأنب 
روحي  ارحتـــال  هــو  الـــذات  �صبابة  عــن  النب�ص  اأن 
�صخبه  يجد  اأن  عليه  كائن  فكل  مبدع،  لكل  موجب 
النزه  واالأدب  ال�صخ�صي  مبثاقه  باإمتيازه  يح�ص  اأن 

�صيكون دائما اأوفى خدين يف غمرة احلياة .

ما الذي يلهمك يف خلق اأعمالك، هل هو النغما�س 
غري  كلمات  خللق  املتاح  �سرودك  اأم  الطبيعة،  مع 

اعتيادية؟
يف الواقع اأنا ال اأحب اأن ان�صد ذاتي باأ�صمال وطرائق 
من  ن�ص  كل  اأنــاهــز  اأن  ــب  اأح بل  واحـــدة،  نظريات 
اأو�صاط ما توجبه علي عوامله، والتطلع على اأثمنه 
النظرية،  بلج  بن  وت�صويغه  الن�ص  على  امل�صيطرة 
اأي عمل  الن�ص،  اأمهن طرقا متنوعة يف طوالع  وقد 
ذرب  اأهمها  بواعث  لعدة  بالرباعة  يظفر  اإبداعي 
حواجز  على  والتمرد  االأنــا  من  وااليجاز  الدربة، 
اخليال و�صدفه يف اإثابة لت�صفية معرفية لعوار�صه 
الدائمة  ال�صفة  نحيا  الأننا  ــوار،  اأط لعدة  العجمة 
للتعلم، يلزمنا ال�صلوك الثقايف االدبي باأقدار مهمة، 
من  لي�ص  الكتابية،  الظرافة  ل�صبط  ا�صت�صقاء  يف 
التقييم  اأي خمطوط عرب على  اأرى   ! االآخرين  نقد 
عمل  يوجد  ال  الأنــه  متمما  ي�صري  لن  للنقد  املعريف 
واف تام، الأن االأوجه النقدية تخلتف من ناقد اإىل 
هناك  �صبابي،  من�صئ  اأي  رقابة  يجب  واأي�صا   اآخر، 
العديد من املخطوطات اأبذل فيها جهد حتى تنتع�ص 
النظريات،  كافة  با�صتغالل  النقدية  النواب�ص 
املعتمدة،  الن�صو�ص  قراءة  يف  الداللية  وال�صواطع 
ويجب   ، فقط  واحــدة  قــراءة  على  االعتماد  وعدم 

االنبجا�ص عن حيز التطابق اأو التناق�ص .

و يف اآخر احلوار اأقول :
االنتداب  الأن  وواعية،  م�صتب�صرة  بروؤية  ا�صتقراأوا 
نواجع  الن�صيحة ت�صمد  العقلية  االأ�صالد  يف ع�صبة 
اأمدا  ت�صتغرق  االأدب  طائلة  على  واحل�صول  الفكر 
طويال لتكون عدة وعتاد لت�صط �صطوط ح�صارتك، 

اإىل اأن تكون وحدة يف هيكلك املعن.

حلمر رقـــيـــة  حـــــوار: 

الراعفة باأحبارها  تتجراأ  ناقدة  بومدين" روائية  "ليلى 
 لت�سمد ال�سرد الروائي بج�سارة  فتتمرد بفارق فني بهي
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اأم البواقي

رقية. ل

العمومية  للمطالعة  الرئي�صية  املكتبة  احت�صنت 
الرتبوية  ــــدورة  ال نــ�ــصــاطــات  نــبــي،  بــنــي  مــالــك 
اخلام�صة لفوج املخ�صرم، والتي جاءت حتت �صعار 
التميز راية ... هم يف العزمية  "هم قادة رفعوا 

همة االأن�صار".
افتتحت  الفقرات  عديد  تقدمي  الدورة  و�صهدت 
املقرئ   طرف  من  احلكيم  للقراآن  كرمية  بتالوة 
"الر�صول  بعنوان  موعظة  لتليها  جبار،  �صعيب 
حتدث  جرمان،  لزهر  االأ�صتاذ  قدمها  القائد"؛ 
وكيف  اهلل  لر�صول  القيادية  االأدوار  عن  فيها 
من  وحمــطــات  منـــاذج  عــدة  مقدما  بــه،  نقتدي 
ال�صرية النبوية، وجميبا عن اأ�صئلة االأفراد فيما 

بعد والذين قدموا اإ�صافات وتعقيبات جيدة.
�صاملي  توفيق  "وذّكر" لل�صيخ  فقرة  كانت  حن  يف 
منا�صبة للتذكري بف�صل هذه االأيام املباركة خا�صة 
يوم عرفة مربزا اأهم ال�صفات واالأعمال الواجب 

وجاءت  العيد،  اآداب  ذكر  اىل  اإ�صافة  بها  القيام 
القائدة  فيها  �صرح  التي  كتاب"  "مناق�صة  فقرة 
من  امل�صتخل�صة  الــدرو�ــص  اأهــم  ماموين  عواطف 
 " �صلطان  جا�صم  للدكتور  جديدة  "بداية  كتاب 
مما �صي�صهل على قارئه ا�صتيعابه.، وتناولت فقرة 
القائدة مروة براح احلديث  "اكت�صف ذاتك" مع 
واكت�صاف  الــذات  ت�صجيع  الطموح،  الوعي،  عن 

القدرات. 
فقرة "ال�صلوك احل�صاري" قدمت خاللها القائدة 
يف  بــاجلــريان  الرفق  مو�صوع  حوحامدي  اأنــفــال 
واقعية،  بق�ص�ص  واال�صت�صهاد  املناق�صة  من  جو 
القائدان  مــن  كــل  بتقدمي  الن�صاطات  لتختتم 
حممد الغزايل زيناي واأيوب حازم فقرة "ق�صية 
فريقن  بن  مناظرة  اإجــراء  خاللها  ونقا�ص" مت 
الق�صية  يخ�ص  فيما  االإلكرتوين  للن�صال  موؤيد 

الفل�صطينية ومعار�ص له.

مكتبة املطالعة العمومية "مالك بن نبي" حتت�شن 
ن�شاطات الدورة الرتبوية اخلام�شة لفوج املخ�شرم

حت�صرين عديد �ملوؤلفات �لتي قدمتها �لكاتبة و �لناقدة �الكادميية ليلى بومدين، بعناوين تت�صم كلها بالرمزية و�يحائية يتجلى فيها �خلطاب �مل�صكوت عنه و�ملقموع يف بناء يتو�صل �ملتخيل ليك�صف روؤية بديلة لتجربة مرتبطة 
بالرغبة و�ل�صغف و�لن�صوة �لتي جتعل �لقارئ يف حالة من �لده�صة وبدرجة ��صتيعاب يقوده �لف�صول نحو تقا�صم �صهوم �للغة ، ودالالتها. تاأتي عناوينها كي تبعرث خميال ذلك �ملت�صفح حلروفها، ليذوب يف ف�صول �لتحري �لتي 
يحكمها �ل�صعور و�لال�صعور، لنجمل هنا بع�صا من عناوينها �لتي جاءت كاالآت "�صهاد �لليل، �صادنة �ملعبد يف �لليايل �لنحا�صية، ف�صو�س �لعقيق، ��صريج �خلز".  و�إن كانت ليلى بومدين تك�صف عن �لتفا�صيل �لب�صيطة �لتي 

يعي�صها و�قع �ملمار�صات  �حلميمية باعتبارها جتربة عادية، وبتجر�أ يثري بهاء �للغة ، فهي �لتي مار�صت �لنقد و قالت: "�أنه ي�صتوجب ناب�س ثقايف رفيع �إجمايل يبد�أ من �جلامعة �لتي بطوؤ فيها �الكرت�ث باللغة �لعربية، و �لتي 
هي �الإبانة �الوىل الأي �كت�صاب �إبد�عي و نقدي"، تطل علينا �ل�صاعرة �لناقدة و�صاحبة �حبار �الأدب �لرو�ئي ليلى بومدين يف تفا�صيل بهية عنها وعن ممار�صاتها �الأدبية.

�ضطيف

عبد الهادي. ب 

الفنان  �صطيف  بــواليــة  الثقافية  ال�صاحة  فقدت 
الكوميدي وامل�صرحي عبد املالك بو�صاهل الذي فارق 
عمر  عن  حافل،  م�صوار  بعد  اخلمي�ص  يــوم  احلياة 
كورونا،،  فريو�ص  مب�صاعفات  متاأثرا  �صنة   56 يناهز 
طنجة  بحي   1965 �صنة  مواليد  من  الفقيد  ويعد 
ال�صعبي يف مدينة �صطيف، وكانت بداياته الفنية يف 
نهاية الثمانينات من خالل خ�صبة امل�صرح، كما عرفه 
"يا  م�صل�صل  يف  الطبيب  دور  خالل  من  اأكرث  اجلمهور 

عامر يا نا�صي".
عدة  يف  بو�صاهل  املالك  عبد  الفنان  الفقيد  و�صارك 
اأعمال م�صرحية منها "الدينا�صورات"، "�صاقي باقي"، 
مهرجانات  يف  �صاركت  با�صا" و"اجليفة" التي  "بارود 
كبريا  حزنا  رحيله  وتــرك  وفرن�صا،  واإيطاليا  م�صر 
خا�صة اأنه يعترب يف نظر الكثري من مواطني الوالية 

�صانع الفرحة والب�صمة التي مل تكن ترافقه.
:"دون  الفقيد  عن  بولعراوي  �صالح  الكاتب  وقــال 
القدير  امل�صرحي  الفنان  عنا  رحل  جلبة  وال  �صجيج 
رحل  قبله  بو�صاهل،  املالك  عبد  العزيز  ال�صديق 
الزمن  هــذا  يف  يرحلون  زالـــوا  ــا  وم تباعا  االأحــبــة 
الرهيب، رحل عبد املالك الفنان املثقف الذي ت�صعبت 
االإبداعية  خ�صو�صياته  وت�صابكت  الفكرية  روافده 
فجاءت اأعماله امل�صرحية رائعة هادفة وجميلة، لقد 
�صتبقى  رحل هادئا وب�صيطا كقطرة ماء ولكن ذكراه 
العامل  ال�صنن يف هذا  �صاخمة و�صاطعة تتحدى قبح 
واحلزن،  املوت  اأقبية  بن  املمتد  "الكوروين"الب�صع 
واأمام حقيقة املوت ال ي�صعنا اإال اأن نقول بكل ح�صرة 
اأ�صدقائك ال�صرفاء،  وداعا عبد املالك، لك اهلل وكل 
بالنور  املزرك�ص  اله�صاب  طائر  يا  قربك  يف  هانئا  من 

والكربياء، وداعا اأنت دوما يف ذاكرة اخللود".
 ": بو�صاهل  الراحل  عن  عبيدي  جمال  الفنان  وقال 
وداعا امل�صرحي املو�صوعة، وداعا عبد املالك بو�صاهل، 

اإىل  عا�صق الركح منذ �صباه، من حي طنجة ال�صعبي 
عمال  يقتب�ص  يكتب،  فرقة،  يكون  البلدي  امل�صرح 
وال  بالتاأليف  ير�صى  ال  ميــّل،  وال  يكل  ال  االآخــر  تلو 
�صخ�صية  ويتقم�ص  ممثال  يكون  اأن  يحب  االإخــراج، 
ويوؤدي دورا، �صغوف بالقراءة واملطالعة، بيته مكتبة 
م�صرحية، اقتب�ص جل اأعمال الكبري �صعد اهلل ونو�ص 
بطبعاته  �صكيكدة  مهرجان  االأف�صل،  عن  دوما  باحثا 
االأكرث من ع�صرة ت�صهد على م�صاركاته وقوة ح�صوره 
بل  خا�صته  الكتب  معر�ص  وال  فقط  بالعر�ص  لي�ص 
اجلهوي  �صكيكدة  مل�صرح  فندائي  العرو�ص،  مبناق�صة 
اأيها العملة النادرة يف  تخليد ذكراه بتكرميه، وداعا 

زمن القبح والنفاق".
اأما االإعالمي نورالدين معيوف فقال عن وفاة بو�صاهل 
وب�صمة  �صديقنا  ــواجــع،  امل وقــع  نحتمل  نعد  :"مل 
بو�صاهل  املالك  عبد  املدينة  وفار�ص  واأخينا  �صفاهنا 
ومن  الفاجعة"،  لهول  مدهو�صن  ويرتكنا  يغادرنا 
:"كان  الواحدي  الدين  جمال  ال�صاعر  قال  جانبه 
اآخر لقاء بيننا قبل اأ�صهر، وكعادته ا�صتقبلني بقلبه 
الطيب ووجهه الطفويل الب�صو�ص وحتدثتا حول اآخر 

م�صاريعه الفنية، ال�صاحة امل�صرحية يف �صطيف تفقد 
واحدا من اأعمدتها".

والكاتب واأ�ستاذ الأدب ال�سعبي
 "احممد عزوي" يف ذمة الله 

 
االأ�صماء  اأحد  واالأدبية  اجلامعية  االأ�صرة  فقدت  كما 
احممد  بالدكتور  ــر  االأم ويتعلق  واملخ�صرمة  الــبــارزة 
العربي  االأدب  بكلية  ال�صعبي  االأدب  اأ�ــصــتــاذ  عــزوي 
فارق  والــذي   ،2 �صطيف  دباغن  ملن  حممد  بجامعة 
بفريو�ص  اإ�صابته  نتيجة  �صحية  م�صاعفات  بعد  احلياة 
من  العزوي  احممد  الدكتور  االأ�صتاذ  ويعترب  كورونا، 
لوالية  التابعة  اأ�صمول  مبنطقة   1950 عــام  مواليد 
اهلل،  رحمه  الــعــزوي  اأحمد  ال�صهيد  ابــن  وهــو  باتنة، 
ودر�ص مقايي�ص الثقافة ال�صعبية، االأدب ال�صعبي العام، 
بجامعة  واالأنرثبولوجيا  اجلــزائــري  ال�صعبي  االأدب 
�صطيف، ومما تركه الفقيد من موؤلفات هو كتاب "الق�صة 
ال�صعبية اجلزائرية يف منطقة االأورا�ص" �صمن �صل�صلة 
لق�صور  العامة  الهيئة  عن  وال�صادر  ال�صعبية  الدرا�صات 

الثقافة يف م�صر. 

كورونا تخطف الفنان الفكاهي "عبد املالك بو�شاهل"



حكاية ال�سيد
ال�صيد دار العر�ص وعر�ص احليوانات كامل

جا الفار..اأعطاه الباروك وقالو: هاك خويا
قالو ال�صيد: �صكرا ب�صح ما رانا�ص خاوة

�صحك الفار وقالو: راه ثاين اأنا كنت �صيد قبل 
ما نتزوج؟!.

جتربة ميدانية
عـالقـات  اإقـامـة  حــاولـت 
خـارج  النـا�ص  مـع  �صداقـة 

الفاي�ص بوك
احلقيـقـي  الـــواقـــــــع  ــي  ـــ ف

والطـريقـة  االأ�صلـوب  بـنـف�ص 
التـي فـي عـالـم الفايـ�ص

لــذا م�صيـت فــي ال�صـارع وبـداأت بـاإيقـاف املــارة 
اأ�صـعـر  قليـل مبـاذا  قبـل  اأكلت  مـاذا  الأخبـرهـم 

االآن مــاذا فـعلـت فـي الليـلة املـا�صيـة؟

ومـا اأنـوي القيـام بـه بـداأت بـاإعطـائـهـم �صـورا 
الوقـوف  بـداأت  زرتـهـا  التـي  االأمـاكن  يف  لـي 
بعـ�صـهـم  مـع  يتـحـدثـون  الذيـن  املــارة  بجـانـب 
اإعجـابي  ــدي  واأبـــ حـديـثهـم  اإلـــــى  الأ�صتـمـع 
بـهـم  معجـب  اأننـي  كــذلــك  واأخبـرهـم  بهـم 
وبـاأفكارهـم املثيـرة للده�صـة اكتـ�صفـت اأن هـذه 
العـالـم  فـي  االأ�صلـوب  وهـذا  الطـريقـة 
االآن  اأنـه  حتـى  جـدا  �صـالـح  الـواقعـي 
لـدي ثـالثـة متـابعيـن رجــلي �صـرطـة 

وطبـيـب نـفـ�صي!؟.

اأولوية
�صق�صاو غبي ا�صكون اأهم ال�صم�ص

وال القمر؟
قال طبعا القمر خلاطر اإذا طلع ينور

لنا الظلمة اأما ال�صم�ص تطلع
معلومات م�سليةيف النهار والدنيا منورة اأ�صال؟!.

�سيدنا 
يون�س عليه 

ال�سالم

اأمثال �سعبية

به  تقتل  �سما  تفرز  النباتات  بع�ص   •
املتوافر  املاء  لي�سبح  لها  املجاورة  النباتات 

لها وحدها.
تت�سنع  النا�ص  من  العظمى  االأغلبية   •
الهاتف  اإىل  النظر  ــال  خ مــن  االن�سغال 
عــنــدمــا ميـــر اأمـــامـــهـــم �ــســخــ�ــص يــريــدون 

جتاهله.
غري  زيــادة  هناك  اأن  الباحثون  يقول   •
جميع  يف  والغباء  الك�سل  حالة  يف  طبيعية 

اأنحاء العامل.
يتحرك  اأ�سخا�ص  ثاث  كل  من  واحد   •
بالهاتف  يتحدث  ــو  وه دائـــرة  �سكل  على 

املحمول.
"األفون�سو  كان  التاريخ  يف  ملك  اأ�سغر   •
يف  امللك  اأ�سبح  ا�سبانيا،  من  ع�سر"  الثالث 

اليوم الذي ولد فيه.
اللون  كان  ع�سر  التا�سع  القرن  اأوائل  • يف 
لون  واالأزرق  الــرجــال  لــون  يعترب  الـــوردي 

الن�ساء.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك 
اإذا كنت قاري

 و عارف حروف 
الدين قول يل 

على اللي زاد من 
الكر�ص مرتني 

حدث يف مثل هذا اليوم
اخلام�ص والع�صرون 

من �صهر جويلية
ب�سيادة  يعرتفون  اأوروبا  ملوك  ـ   1544
ــر بعد  ــج الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة عــلــى امل
جناح  منذ  ـــروب  احل مــن  عــامــا  ع�سرين 
اإىل  و�سمها  فتحها  يف  العثمانية  القوات 

�سيادتها.
قائد  بو�سو�سة  الــ�ــســريــف  ـ   1873
على  هجمات  ي�سن  اجلنوب  يف  املقاومة 

مواقع القوات الفرن�سية.
مبنزل   22 جلــنــة  اجــتــمــاع  ـ   1954
العا�سمة  باجلزائر  دري�ص  اإليا�ص  ال�سيد 

حت�سريا لتفجري الثورة املباركة.
1957 ـ ت�سفية عبا�ص لغرور اأحد قادة  
"االأورا�ص"  االأوىل  التاريخية  الوالية 
اإثر حماكمته يف تون�ص مع جمموعة من 
رفقاء  ب�سبب �سراعات خفية بني  رفاقه 

ال�ساح.
قيام  واإعـــان  امللكية  اإلــغــاء  ـ   1957
احلبيب  وتن�سيب  التون�سية  اجلمهورية 

بورقيبة رئي�سا لها.
االأخ�سرية  حمطة  تد�سني  ـ   1975

لات�ساالت عرب القمر ال�سناعي.
بن  ال�ساذيل  االأ�سبق  الرئي�ص  ـ   1990
يتخلى  حكوميا  تعديا  يجري  جديد 
وي�سند  الـــدفـــاع  وزارة  عـــن  مبــوجــبــه 

حقيبتها اإىل اللواء خالد نزار.
بيانا  ي�سدر  ال�ستوري  املجل�ص  ـ   1995
الت�سريح  اإرفــــاق  �ــســرط  اأن  فيه  يــقــرر 
ب�سهادة  اجلمهورية  لرئا�سة  بالرت�سيح 
لزوج  االأ�سلية  اجلــزائــريــة  اجلن�سية 

املرت�سح غري مطابق للد�ستور.
1995 ـ تفجري قطار االأنفاق بالعا�سمة 
من  العديد  عن  ي�سفر  باري�ص  الفرن�سية 

القتلى واجلرحى.
و�سلوفينيا  وقرب�ص  لتوانيا  ـ   2004
والت�سيك  واإ�ستونيا  وهنغاريا  و�سلوفاكيا 
اإىل  ينظمون  ومالطة  وبولندا  والتفيا 

االحتاد االأوروبي.
تتوىل  باتيل"  "براتيبها  ـ   2007
تتوىل  امـــراأة  اأول  لتكون  الهند  رئا�سة 

هذا املن�سب فيه.
الربملانية  االنتخابات  اإجراء  ـ   2009
و�سط  العراق  كرد�ستان  يف  والرئا�سية 
ن�سبة  وكانت  دولــيــني،  مراقبني  ح�سور 

امل�ساركة %78.5.
الفيدرالية  اجلنائية  املحكمة  ـ   2012
�سفة  بنزع  قـــرارا   ت�سدر  ال�سوي�سرية 
االأ�سبق  الـــدفـــاع  وزيـــر  ــن  ع احلــ�ــســانــة 
تهم  يف  معه   للتحقيق  متهيدا  نزار  خالد 

موجهة �سده تتعلق بجرائم حرب.
لات�ساالت  فريايزون  �سركة   -  2016
على  ا�ستحواذها  عن  تعلن  االأمريكية 

ياهو ب�سفقة قدرت بـ 4.8 مليار دوالر

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عاوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين

كــي �ــصــيــدي كــي جـــوادو 
ــى كــــي قـــــوادو ــم ــع كــــي ل حكـــمة

�إىل  ي����ن����ق���������س����م����ون  �ل�����ف�����ا������س�����ل�����ون 
دون  ي�����ف�����ك�����ر  :ق�����������س�����م  ق���������س����م����ن 
تفكري دون  ي���ن���ف���ذ  وق�������س���م  ت���ن���ف���ي���ذ، 

ـ ما راأيك يا �صي عالوة يف اإعادة 
النظر يف االأجر القاعدي؟

ن�صيم مزغي�ص قجال
لو يعاد النظر يف قيمة الدينار..
�صين�صلح حال الوطن واملواطن ولو 

تقا�صى األف دينار يف ال�صهر؟!.
ـ ملاذا براأيك يواجه اجلزائريون 

الكوارث بروح الدعابة؟
رمزي.غ بابار

حتى ال ميوتون بروح القهر!؟.
ـ عندما ينتحر �صيخ يف الثمانن..

اأح�ص اأن الدنيا لي�صت بخري؟
م�صطفى.ح عن التوتة
هــذا مــا اقـــدرت حتــ�ــص؟؟..اهلل 
بيه  نق�صيو  اإح�صا�صك  يعطينا 

بقية عمرنا يف �صكون!؟.

ـ اأحب يف الرجل الهادئ يل عن 
�صافت�ص..فهل  ما  ــرى  واأخ �صافت 

جتد يل عري�صا على املقا�ص هذا؟
منال.ع قاملة
دمو  يكون  واحــد..  باغيه  انتي 
بارد ..�صاكت دميا جامد .. تغلطي 

ما يدوي�ص.. تلعبي عليه الع�صرة 
ما يعاود�ص الهدرة .. يكون راجل 
دراوي�ص  ..ال ال بزاف على  امراة 

الوطن؟!.
ومتى  ال�صيا�صة..  متار�ص  متى  ـ 

تعر�ص عنها يا �صي عالوة؟
اإكرام قا�صي طولقة
عـــلـــى حـــ�ـــصـــاب الـــريـــجـــيـــم..
والباقي ما نقولك�ص الأين يف فرتة 

نقاهة؟!.

�ضورة م�ضحكة

املعنى 
احلقيقي 
لل�صربة 

القا�صمة؟!
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فتحــت الفرقــة االإقت�ساديــة واملاليــة 
لل�سرطــة  الوالئيــة  للم�سلحــة  التابعــة 
بخ�سو�ــص  حتقيقــا  بتب�ســة،  الق�سائيــة 
ق�سيــة تبديــد املــال العــام وخروقات يف 
جمــال ال�سفقــات العمومية علــى م�ستوى 

اأحد امل�ساريع ببلدية املزرعة.
الق�سيــة وجــه فيهــا االأتهــام لــكل مــن 
رئي�ــص املجل�ــص ال�سعبــي البلــدي لبلدية 
املزرعــة الــذي ثبــت تورطــه يف اجلــرم 
اأخــرى مت  اأطــراف   6 لــه، وكــذا  املــوكل 
وتعــود  معهــم،  والتحقيــق  �سماعهــم 
الق�سيــة، ملناق�ســة م�ســروع ا�ستفــاد منه 
ذات  فيهــا  قامــت  والتــي  املقاولــني  اأحــد 

امل�سالح بالتحقيق والتحري حوله، وذلك 
امل�ساركــني  للعار�ســني  ملفــات  با�سرتجــاع 
مــن  ن�ســخ  اإىل  باالإ�سافــة  املناق�ســة،  يف 
االإعــذارات وقرارات الف�ســخ املوجهة له، 
وكذا ن�سخة من ملف ح�سول نف�ص املقاول 
على ت�سبقة جزافية تقدر ب 15 باملائة، 
هــذه  بخ�سو�ــص  للتحقيــق  وا�ستمــرارا 
الق�سيــة، ات�ســح وجــود خروقــات ترقى 
اإىل جــرم منــح اإمتياز غري مــربر يف جمال 
ال�سفقــات العمومية وتبديد املــال العام، 
واإ�ســاءة ا�ستغــال الوظيفــة، وا�ستكماال 
للتحقيق املفتوح بخ�سو�ص هذه االأخرية، 
مت ا�ستدعــاء و�سمــاع 6 اأطــراف ورئي�ــص 

املجل�ــص ال�سعبي البلــدي لبلدية املزرعة 
الذي ثبت تورطه يف جرم منح اإمتياز غري 
مربر يف جمال ال�سفقات العمومية وتبدي 
املــال العــام، واإ�ســاءة ا�ستغــال الوظيفة 
جــراء قراراتــه االإنفراديــة ودون وجه 

حق ل�سالح املقاول ال�سالف الذكر.
املتهم الرئي�سي يف الق�سية، ت�سرت عمدا 
وتغا�ســى عــن التاأخــر الكبــري للم�ســروع 
الــذي كانت مدة اإجنازه مقدرة بـ 8 اأ�سهر، 
يف حني دام قرابة 4 �سنوات ومل ي�ستكمل 
لغايــة اليــوم بدليــل املعاينــة امليدانيــة 
لــه، كمــا مل يوجه اأي قــرار اإداري يف حق 

املقاول املتقاع�ص يف اإجناز امل�سروع.

تب�ضة

باتنة

ميلة

منى. ب

بتهمة تبديد املال العام وا�شاءة ا�شتغالل الوظيفة 

دائــــرة بريكة  اأمـــن  عــنــا�ــصــر  متــكــن 
اأ�صخا�ص   06 توقيف  من  بباتنــة، 
�صنة  و46   19 بن  اأعمارهم  تــرتاوح 
على  ق�صائيا،  م�صبوقن  بينهم  مــن 
بالطريق  بامل�صاجرة  قيامهم  خلفية 
العام م�صتعملن يف ذلك اأ�صلحة بي�صاء 
 04 �صماريخ،   07 �صيفن،  يف  ممثلة 
 ،16 عــيــار  خراطي�ص   08 خناجر، 
من  امل�صلحة  ذات  عنا�صر  متكن  حيث 

الكحولية  امل�صروبات  من  كمية  حجز 
وحـــــدة،   565 بـــــ  عــــددهــــا  يـــقـــدر 
مهلو�ص،  قر�ص   15 على  باال�صافة 
من  يبلغ  ــر  اآخ �صخ�ص  توقيف  فيما 
بالقب�ص  اأمــر  حمل  �صنة    25 العمر 
جنحة  عن  بريكة  حمكمة  عن  �صادر 
بيع امل�صروبات الكحولية، ليتم اتخاذ 
فيما  الالزمة  القانونية  االجــراءات 

قد �صلف ذكره.

للحماية  الثانوية  الــوحــدة  تدخلت 
من  بكل  مدعومة  الــروا�ــصــد  املدنية 
ووادي  فرجيوة  الثانويتن  الوحدتن 
النجاء وفرقة الرتل املتحرك ملكافحة 
حريق  اإخماد  الأجــل  الغابات  حرائق 
غابة واأ�صجار مثمرة وح�صيدة  باملكان 
الروا�صد،  ببلدية  ال�صر�صاري  امل�صمى 
م�صاحة  ــــالف  اإت ت�صجيل  مت  حــيــث 
احللبي  ال�صنوبر  اأ�صجار  من  �صا�صعة 
مت  كما  الزيتون  من  االأ�صجار  ومئات 
من  �صا�صعة  م�صاحة  احــرتاق  ت�صجيل 
فيما  الياب�صة  واالأع�صاب  احل�صيدة 

االأ�صجار  الغابة ومئات  اإنقاذ باقي  مت 
جتمعات  وعدة  الغابة  بجانب  املثمرة 
اأكرث  االإخماد  عملية  ودامــت  �صكنية، 

من 5 �صاعات ون�صف.
كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية 
حريق  الإخماد  قوقة  بالقرارم  املدنية 
باملكان  عاطلة  حفر  واآلة  تنب  اأحزمة 
امل�صمى م�صتة ال�صيباري ببلدية القرارم 
قوقة، حيث مت ت�صجيل احرتاق حوايل 
الآلة  كلي  واإحـــرتاق  تــنب،  حزمة   80
ع�صكرية  ثكنة  اإنقاذ  مت  فيما  احلفر 

جماورة.

�سي الأورا�سي..
والوعي  ويــزيــد...  ما�سي  الكوفيد 
غايب يف كل عيد... الوقاية خري من 
العاج ماو�ص �سعار جديد... وال�سحة 
هي التاج هذا اأمر اأكيد... خليك عليها 
تقول  االأخري  ويف  تتهور  ما  �سديد... 
منوت �سهيد... النف�ص اأمانة وخيانتها 

ذنب كبري بكل تاأكيد...

hamzalaribi005@gmail.com

التحقيق مع رئي�ص بلدية املزرعة بتب�ضة
وجب الكالم

كل  ويف  العامل  كل  يف  ـــات  االأزم عن  معروف  هو  ما 
بالبلدان  تعلق  ما  خا�سة  فجاأة،  تاأتي  اأنها  املجاالت 
يحدث  ــا  م تخمني  ـــاول  حت وال  ت�ست�سرف  ال  الــتــي 
على  وبناء  املتغريات  على  وبناء  املعطيات  على  بناء 
"جتارب �سابقة"، وبالتايل فاإن اأقل ما ميكن القيام به 
اخلروج  ي�سمن  مبا  اإدارتها  حماولة  هو  االأزمات  جتاه 
كتجربة  منها  اال�ستفادة  وكــذا  االأ�ــســرار  باأقل  منها 
االأزمـــات  جمابهة  وتقنيات  طريقة  ال�ستخا�ص 
ال�سبيهة يف امل�ستقبل، وهذا ما يعني باأن اأزمة كجائحة 
در�ص  هي  العامل  بلدان  اأغلب  �سربت  والتي  كورونا 
للعامل اأجمع لكن الفرق بني بلد واآخر ال يكمن فقط يف 
طريقة املجابهة وطريقة اخلروج منها باأقل االأ�سرار 

بل يف مدى ا�ستيعاب الدر�ص.
يف  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  لنقل  اأو  ــر،  ــزائ اجل
املوؤ�س�سات  من  كغريها  اخل�سو�ص  وجه  على  اجلزائر 
العامل،  بــلــدان  بقية  يف  واال�ست�سفائية  ال�سحية 
فاجاأتها جائحة كورونا، ومل جتدها م�ستعدة من حيث 
الذي  لكن  قاتل،  م�ستجد  فريو�ص  مع  التعامل  طريقة 
اأنه  احلــظ  وحل�سن  ت�سفى"  "خلطها  �سعار  هو  حــدث 
اأتى ببع�ص الثمار كون اجلزائر بف�سل متانة عاقاتها 
جهة  من  للقاحات  املنتجة  الــدول  مع  الدبلوما�سية 
وال�ستعدادها املادي القتناء هاته اللقاحات من جهة 
اأخرى قد مكنها من احلد من تف�سي الفريو�ص بن�سبة ما 
وخال مرحلة ما وكذا بف�سل بع�ص التدابري الوقائية 
التي اتخذت يف وقتها، هذا فيما يتعلق بتدابري الدولة 
اأما  للباد،  العليا  ال�سلطات  م�ستوى  على  اجلزائرية 
املوؤ�س�سات  وخمتلف  امل�ست�سفيات  ــاإدارة  ب يتعلق  فيما 
العمومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  وخمتلف  اال�ست�سفائية 
فهناك  فما هو ماحظ  ما،  نوعا  يبدو خمتلفا  فاالأمر 
غري  فمن  الت�سيب،  من  نــوع  وهناك  الرتاخي  من  نــوع 
املعقول اأن يعي�ص بلد ما �سراعا مع فريو�ص قاتل ومع 
وال  الوقائية  التدابري  اتخاذ  يتم  وال  عاملية  جائحة 
اأي طارئ، واحلديث مثا عن  ملواجهة  يتم اال�ستعداد 
"م�سنع االأك�سجني" الذي مت الت�سريح باأن ن�سبة اإنتاج 
االأك�سجني به �سئيلة ب�سبب عدم �سيانة االآالت، هذا 
من جهة ومن جهة اأخرى فهناك من �سرح على �سبيل 
اأين  املثال باأن هناك �سوء ت�سيري يف م�ست�سفى �سطيف 
�ستنفذ  االأك�سجني  كمية  باأن  علم  على  امل�سوؤولون  كان 
كمية  على  للح�سول  طلب  تقدمي  يتم  فلم  ذلك  ورغم 
وفاة  يف  ت�سبب  الــذي  االأمـــر  االأك�سجني  مــن  اأخـــرى 

العديد من امل�سابني.
اأو لنقل باأن العديد  اأن امل�سوؤولني  ما يت�سح جليا هو 
من امل�سوؤولني يف اجلزائر يعملون اأو باالأحرى ميار�سون 
غدوة"،  واقتلني  اليوم  "احييني  �سعار  حتت  مهامهم 
مبعنى اأنهم ي�سريون االأزمة يف احلا�سر وال ي�ستفيدون 
من الدرو�ص حت�سبا للم�ستقبل، وعندما يتم التحكم يف 
االأزمة موؤقتا فاإنهم يظنون باأنها انتهت ويوقفون ويلغون 
كل ا�سرتاتيجيات اإدارة االأزمات على املدى البعيد، فلو 
بنف�ص  للم�ستقبل  يعملون  اجلزائر  يف  امل�سوؤولون  كان 
"خال االأزمة" لتفادينا كل  الوترية التي يعملون بها 

هاته اخل�سائر يف االأرواح واخل�سائر يف كل �سيء.

درو�ص �ضائعة

حمزه لعريبي
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توقيف 6 اأ�ضخا�ص يف �ضجار
 بال�ضيوف واخلناجر بربيكة

اتالف مئات الأ�ضجار من الزيتون 
واأ�ضجار ال�ضنوبر احللبي  

�أم �لب��قي

�سطيف 

العثور على جثة �ضخ�ص معلقة 
بحبل داخل م�ضكن مهجور 

احرتاق 400 �ضجرة لوز يف حريق 
مهول باأولد عدوان 

حوادث املرور حت�ضد 3 �ضحايا 

توقيف م�ضبوقا ق�ضائيا وحجز اأزيد
 من 1200 قر�ص مهلو�ص بعني امليلة

اإ�ضابة �ضخ�ص بطلق ناري بعني فكرون

ا�ضرتجاع م�ضروقات 
من احللي بقيمة 
مالية تفوق مليار 

�ضنتيم

با�سرت م�سالح االأمن بدائرة عني كر�سة، حتقيقاتها يف 
حادثة العثور على جثة ل�سخ�ص معلقة بحبل داخل بيت 

مهجور مبدينة عني كر�سة، حيث اأثبتت التحريات االأولية 
اأن ال�سخ�ص يعمل تاجرا وينحدر من منطقة ال�سمرة، حيث 

مت اإطاق عملية بحث وا�سعة ب�ساأنه خال االأيام القليلة 
املا�سية. 

تدخل الرتل املتنقل اخلا�ص مبكافحة حرائق الغابات 
للحماية املدنية �سطيف، من اأجل اإخماد حريق غابة وب�ستان 

بدوار الدعاع�سة ببلدية اأوالد عدوان �سمال الوالية، 
وتوا�سلت عمليات االإطفاء واحلرا�سة اإىل غاية �ساعة الغروب 
من يوم اجلمعة بتجنيد 12 �ساحنة اإطفاء مبختلف االأحجام، 

وقدرت اخل�سائر باحرتاق حوايل هكتارين ون�سف هكتار من 
ال�سنوبر احللبي و20 هكتارا من احل�سائ�ص واالأحرا�ص وبقايا 

حقول القمح و400 �سجرة لوز و20 �سجرة زيتون، ومتكنت 
م�سالح احلماية املدنية من حماية كتل غابية وم�ساحات هامة 

من اللوز وممتلكات فاحية.

وقع حادث مرور مروع وقع بالطريق االجتنابي رقم 05 
الباز ومتثل يف انحراف وانقاب �سيارة �سياحية وهو ما اأدى 

اإىل وفاة �سائق ال�سيارة ومرافقه يف عني املكان بالغني من 
العمر 39 و35 �سنة، ومت حتويل اجلثتني اإىل م�سلحة حفظ 

اجلثث بامل�ست�سفى اجلامعي �سطيف.
كما تدخلت فرق النجدة للمركز املتقدم عني ال�سفيهة 

الأجل حادث ده�ص تعر�ص له �سخ�ص بالغ من العمر 35 �سنة 
من طرف �سيارة وهو ما اأ�سفر عن وفاته يف عني املكان، ومت 

حتويل جثته اإىل امل�سلحة املعنية مب�ست�سفى اجلامعي �سعادنة 
عبد النور �سطيف.

متكن عنا�سر ال�سرطة باأمن دائرة عني مليلة، من توقيف 
�سخ�ص وحجز كمية معتربة من املوؤثرات العقلية، بعد 
معلومات تفيد بقيام املتهم بتخزين كمية من املوؤثرات 

العقلية لغر�ص املتاجرة بها، ليتم تفتي�ص امل�سكن والعثور 
على 1260 قر�ص من املوؤثرات العقلية، مع توقيف املتهم 

البالغ من العمر 34 �سنة.

تعر�ص اأم�ص، �سخ�ص يقيم حي املاحلة مبدينة عني 
فكرون، اىل اعتداء بوا�سطة �ساح ناري تقليدي، ما اأدى 

الإ�سابته على م�ستوى الرجل، ومت نقل املعني اإىل م�ست�سفى 
�سليمان عمريات مبدينة عني مليلة، فيما تتوا�سل االأبحاث 

للقب�ص على الفاعل.

جنح عنا�سر اأمن دائرة 
عني التوتة، يف ا�سرتجاع 

كمية معتربة من املجوهرات 
بعد تعر�ص م�سكن لل�سرقة 

با�ستعمال مفاتيح م�سطنعة، 
وح�سب بيان الأمن والية 

باتنة، فقد قام 3 اأ�سخا�ص 
باقتحام م�سكن و�سرقة 

كمية معتربة من امل�سوغات 
من املعدن اال�سفر، باال�سافة 

اإىل مبلغ مايل، حيث مت 
توقيفهم يف ظرف قيا�سي 

والبالغني من العمر 26، 27 
و52 �سنة، فيما مت ا�سرتجاع 
جميع امل�سروقات التي تقدر 
قيمتها املالية مبليار و200 

مليون �سنتيم باال�سافة اإىل 
مبلغ 14000 دينار، ليتم 

تقدمي امل�ستبه بهم اأمام 
اجلهات الق�سائية باإقليم 

االخت�سا�ص.
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