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اإحباط تهريب 25 كيلوغراما من الكيف املعالج نحو تون�س بتب�صة مت �شبطها داخل يف منزل اأحد اأفراد ال�شبكة 
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ال�صيليكوز يفتك 
ب�صحية جديدة بتكوت

تويف اأم�ص �ساب يبلغ من العمر 39 �سنة متاأثرا بداء ال�سيليكوز 
الناجم عن مهنة �سقل احلجارة بقرية الدروع يف والية ب�سكرة، 
وينحدر الفقيد الذي ترك وراءه اأرملة وطفلينمن قرية �سناورة 

بتكوت حيث كان يعاين من املر�ص منذ �سنوات قبل اأن ي�ست�سلم 
�ص 04ج�سده لهذا الداء القاتل ويكون بذلك ال�سحية 209... 

يعترب ال�ضحية رقم 209

ت�شهد والية خن�شلة ارتفاعا رهيبا يف عدد االإ�شابات بفريو�ص كورونا، و�شط اإطالق نداءات ا�شتغاثة عرب م�شت�شفيات الوالية 
التي تعرف اكتظاظا يف عدد املر�شى على غرار م�شت�شفى علي بو�شحابة، اأين يتواجد حاليا 60 م�شابا بالفريو�ص، و�شط نق�ص يف 

االأوك�شجني الذي اأ�شبح اجلميع يف رحلة البحث عنه وتقدمي امل�شاعدة للمر�شى...
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نوارة بوبري

الكوفيد وراءكم
 "والفاك�صا" اأمامكم

ال تزال م�ساألة التلقيح ت�سكل ق�سية معقدة 
بالن�سبة للكثريين من اأهل العلم والثقافة وحتى 
الدين، واملكافحني واملنا�سلني واملو�سو�سني وحتى 

االأطباء والعاملني بقطاع ال�سحة وامل�سرفني على 
حملة التلقيح واملوؤكدين.. فبني م�سكك متخوف 
من اخللفيات واالأعرا�ص اجلانبية والتداعيات 

ال�سحية للقاح جديد مل تعرف تفا�سيله بعد 
وم�سجع على خو�ص غمار التلقيح تفاديا ل�سر 
الوباء القبيح وجد املواطن املغلوب على اأمره 

واملحدود يف علمه ومعرفته نف�سه �سائعا بني هذا 
وذاك ومل يجد اجلواب ال�سايف الأ�سئلته ال يف  

واقعه االفرتا�سي الذي غرق فيه وال يف الواقع 
احلقيقي الذي غ�سته االأكاذيب والتالعبات ومل 

يجد لنف�سه فيه مكان مريح.
فبعد هدوء غريب ظن انه الهدوء الذي ينهي 

العا�سفة عادت االأحوال للتدهور من جديد وبدا 
الو�سع الوبائي وكاأنه ي�سري بنا نحو الهاوية، 

وكاأننا على �سفا حفرة بركانية لن ي�سفع لنا فيها 
معرفة اأعرا�ص املر�ص الذي تطور وحتور وتهور 

واخذ لنف�سه اأ�سكاال واألوانا عديدة لريغمنا 
على العودة جلحورنا مرة اأخرى، ويوؤكد لنا اأن 

الوقاية ال�سبيل االأجنع للنجاة اأكرث من العالج 
ويعلن احلرب على املناعة من جديد ويوؤكد انه ال 

فرق بني �سغري وال كبري عند هذا الوباء ليح�سد 
املزيد من االأرواح ويهلك املزيد من االأج�ساد خملفا 

فو�سى �سحية ال نظري لها الزال القطاع املنكوب 
فيها يعاين اخللل واالختالل من جنوب البالد اإىل 

اأق�سى ال�سمال.
كما زادت املوجة اجلديدة من الوباء يف تاأزم 

و�سع اأ�سحاب االأمرا�ص املزمنة وكبار ال�سن الذين 
�ساروا االأكرث عر�سة لالإ�سابة وللهالك، وخا�سة 

بعد تاأكيد االأطباء واملخت�سني على خلفية حمالت 
التوعية من اأجل التلقيح على �سرورة خ�سوعهم 
لهذا االأخري واإن كان هوؤالء املخت�سني يف نظرهم 

غري موؤهلني للن�سح واالإر�ساد، فاإنه ال حول لهم 
وال قوة وعليهم اأن ي�سدقوا كل ما يقال خوفا على 
�سحتهم التي مل جتد اليوم جوابا �سافيا يقيهم �سر 

التقلبات ال�سحية واالأعرا�ص املر�سية، ووجدوا 
اأنه ال مفر "الكوفيد من وراءهم والفاك�سا كحل 

وحيد اأمامهم" وعليهم اختيار اأخف االأ�سرار فاإما 
املغامرة واإما املقامرة فكال الوجهتني غام�ستني.
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يبــدو اأن القانــون اأو العــرف القدمي فيما يتعلــق بالعطل 
قد مت ا�ستح�ســاره واجــرتاره، واحلديث عن قانون "يوم بني 
عطلتــني عطلــة"، اإذ اأن عديــد موظفي جامعــة باتنة 1 قد 
فعلــوا القانــون املذكــور وعملــوا بــه، ونق�ســد يــوم اخلمي�ص 
املا�ســي بــني عطلتــي ثاين اأيــام العيــد ويوم اجلمعــة، وهذا 
اإدارات خمتلــف  اإىل  الطلبــة  مــن  العديــد  اأن توجــه  بعــد 
االأق�سام ومل يجدوا املوظفني امل�سوؤولني عن ا�ستخراج وثيقة 
"ح�سن ال�سرية وال�سلوك" املطلوبة يف الت�سجيل االإلكرتوين 
للما�ســرت ببع�ــص اجلامعات رغــم اأن اآخر اأجل للت�ســجيل قد 
حــدد بيوم االأحــد اأي يوم اأم�ــص، وبالتايل ولعــودة فريو�ص 
كورونا للن�ســاط فقد تغيب العديد من هوؤالء املوظفني اأم�ص 
متحججــني بقــرار "تعليق بع�ص الن�ســاطات البيداغوجية" 
وهــذا مــا عرقــل ا�ســتخراج ال�ســهادات والوثائــق املطلوبــة 
و�ســياع فر�ســة الت�ســجيل علــى كثــري مــن الطلبة، فهــل يوم 
اخلمي�ص عطلة مدفوعة االأجر اأم اأن عديد موظفي واإداريي 

جامعة باتنة 1 قد اعتربوها Bonus؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: ر�شيد بلحاج
 )رئي�س النقابة الوطنية للأ�شاتذة والباحثني اجلامعيني(

عن  الإعلللن  ويجب  كارثية  ..."الو�شعية 
حالة طوارئ �شحية".

بع�ضكم،  مع  ن�ضقوا  اأرجوكم  راج��ل...  يا  قلنا: 
فهناك من يقول "ال داعي للقلق".

اأو�سح رئي�ص اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني يف من�سور له على ح�سابه مبوقع "فاي�سبوك"، اأن الو�سع 
العمل  العمل ب�ساعتني، فيكون  اأوقات  ال�سروري ح�سبه، تقدمي  اأ�سبح من  اإذ  التدارك،  احلايل ي�ستلزم 
من ال�ّساد�سة �سباحا اإىل الثانية ظهرا بالّن�سبة للوظائف العمومية، مقرتحا تقدمي �ساعات العمل، مع 
اإعالن احلجر الكلي بداية من ال�ساعة ال�سابعة م�ساء، باملقابل يتم متديد االأوقات بالّن�سبة للن�ساطات 
االقت�سادّية والتجارّية اإىل ال�ساد�سة ليبداأ عقبها احلجر الكّلي من ال�سابعة م�ساء اإىل اخلام�سة �سباحا 
ة، وهو ما راآه الكثريين من خالل تعليقاتهم باالقرتاح "الهايل"  با�ستثناء نقل ال�سلع واخلدمات اخلا�سّ

فقط يف �سقه اخلا�ص بالوظائف العمومية.

اأزمــة   1 بحملة  احل�سري  النقل  خطوط  تعرف 
�سكان  لدى  وا�سع  با�ستياء  انتهت  جدا  حــادة  نقل 
تطالب  افرتا�سية  ر�سائل  توجيه  مت  اأين  القطب 
على  م�سارها  ت�سحيح  اإعـــادة  النقل  ال�سركة  من 
النحو الدي كانت عليه من قبل، الن الو�سع احلايل 
اأحدث خلال كبريا و�سعب تنقلهم اإىل و�سط املدينة 
اأو امل�ست�سفى اجلامعي، فزيادة على ال�سبب الرئي�سي 
من  ـــرازه  واف احلــافــالت  ــاه  اجت حتويل  يف  املتمثل 

نتيجة  فهو  الثاين  ال�سبب  فان  املواقف،  يف  تغيري 
العطلة  على  ال�سركة  موظفي  من  الكثري  اإحــالــة 
بلة  الطني  زاد  ما  فان  ذلك  اىل  اإ�سافة  ال�سنوية، 
الذي  االنت�سار  �سد  وقائي  اجراء  انه  من  بالرغم 
عرفته جائحة كورونا يف االآونة االأخرية هو اغفال  
اخلط  عرب  الرئي�سية  املواقف  من  العديد  وجتاوز 
احلافالت  وامتالء  الكبري  االكتظاظ  اىل  بالنظر 

عن اآخرها من حملة 2 واملواقف االأوىل حلملة 1.

على خالف امل�ساركات اجلزائرية يف االألعاب االأوملبية 
نتائج  ينتظرون  اجلــزائــريــون  يكن  مل  ال�سابقة، 
2020 اجلارية حاليا بطوكيو  مقبولة يف مناف�سات 
بعد ان مت تاأجيلها ب�سبب تداعيات االزمة ال�سحية 
الريا�سيني  نتائج  مازالت  حيث   ،2021 اإىل  العاملية 
عبد  املالكم  تاأهل  با�ستثناء  خميبة  اجلزائريني 
اأق�سى ثنائي  �سبلة )91 كلغ(، يف حني  احلفيظ بن 
املالكمة  ثنائي  اأق�سي  كما  االحد،  اأم�ص  التجذيف 
�سيدات يف الدور االأول و�سقطت اأخرى بنتيجة 15-8 

من مناف�سة املبارزة يف اخت�سا�ص �سالح ال�سي�ص؛ املهم 
امل�ساركة  هو  االألعاب  هذه  يف  للجزائريني  بالن�سبة 
بالنظر  م�ساركتهم  ت�سريف  اإمكانية  مــع  غــري  ال 
حت�سرياتهم،  �ساحبت  التي  ال�سعبة  الظروف  اىل 
وامل�ساألة هنا عامة على جميع التخ�س�سات على غرار 
وحتى  الرماية  مناف�سات  والــدراجــات،  التجديف 
املبارزة واملالكمة، وللتذكري ت�سارك اجلزائر مبجموع 
�سئيلة  ن�سبة  وهي  تخ�س�سا   14 ميثلون  ريا�سيا   44

جدا باملقارنة مع نظرائنا االفارقة والعرب.

�سبه الكثريين من مرتددي الفاي�سبوك التذبذب 
امل�سجل يف توفري مادة االأك�سجني بال�سكل املنا�سب 
الذي تعي�سه بع�ص املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية على 
عرفت  الــتــي  �سطيف  بــواليــة  حـــدث  مــا  غـــرار 
باالحرتازات  اال�ستهتار  ذروة  بلغ  كارثيا،  و�سعا 
الوقائية، وتاأخر اتخاذ التدابري الالزمة لتفادي 
املخزون  ت�سيري  عقلنة  على  وتاأثريه  االكتظاظ 
كثرية  اأ�ــســوات  وتعايل  واالأدويــــة،  املــعــدات  من 
التنديد  اىل  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 

عرب  االأك�سجني  مــادة  ونـــدرة  بنق�ص  ال�سديد 
العديد من املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية، باملقابل �سبه 
نف�ص االأ�سخا�ص هده االزمة يف كل معطياتها مبا 
"حني  "اأزمة احلليب  بـ  �سنة  اأكرث من  منذ  عرف 
امل�سهد  املدعم"  احلليب  "كي�ص  اأزمــة  ت�سدرت 
احلليب"  "م�سحوق  نق�ص  ــراء  ج االجتماعي، 
ال�سارع  غليان  نتيجة  كبرية  اأزمة  اإىل  امل�ستورد، 
ووزارة  احلكومة  ا�ستنفار  اىل  واأدت  اجلزائري 

التجارة على وجه اخل�سو�ص.

هــي ن�ســبة اال�ســابة بفريو�ــص كورونا املتحــور "دلتا" ح�ســب ما 
 Delta ك�ســف عنــه ك�ســف معهــد با�ســتور، حيــث اأكــد اأن املتحــور
عرف ت�ســارعا يف ن�ســاطه على م�ســتوى اجلزائر بداية من االأ�سبوع 
االأول مــن ال�ســهر اجلــاري، واأو�ســح املعهــد يف بيــان له، اأنــه بتاريخ 
15 جويليــة، حــل املتغري Delta حمل جميــع املتغريات االأخرى 
املنت�ســرة حتى االآن )Alpha وEta(، حيث اأ�ســبح ميثل 71٪ من 
الفريو�ســات املنت�سرة، ويتوقع معهد با�ســتور اأن تبلغ ن�سبة  انت�ساره 

اأكرث من 90٪ خالل االأ�سابيع املقبلة.
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�سحيح اأن اإدراك ما مت تفويته ولو متاأخرا اأح�سن 
من عدم اإدراكه اأبدا، لكننا بتنا نواجه �سبه تناق�ص 

وحتايل على اأنف�سنا ونحن نحاول االلتزام ببع�ص 
قواعد ال�سحة وال�سالمة بعد اأن األقت املوجة الثالثة 

من كورونا بثقلها على االآالف من اجلزائريني الذين 
مل يح�سبوا لها ح�سابا وهم "يرف�سون" كل التعليمات 
والربوتوكوالت دون وعي واإمعان يف اجلهل، رغم اأن 
كل الو�سائل االإعالمية املتاحة على اختالفها لطاملا 
حذرت وحذرنا معها من حالة الت�سيب التي ع�سناها 

الأ�سهر بدعوى انح�سار الوباء واحتوائه وتناق�ص 
اأعداد امل�سابني، ما دفع بالكثريين اإىل ا�ستعادة 

حياتهم االجتماعية واإقامة الوالئم واالأعرا�ص 
واحلفالت واإلغاء كل احلواجز التي كانت لتحول بيننا 

وبني وقوع الكارثة ال�سحية التي بتنا نواجهها اليوم 
مع نق�ص فادح يف االأك�سجني وكل ما ميكن اأن يخفف 

من معاناة امل�سابني الذين ال ي�ست�سعرون الوباء اإال 
يف حاالته املتقدمة ما يعر�سهم مل�ساعفات خطرية 

وموت موؤكد للبع�ص منهم.. واإذا كان للوم من اأثر 
وتاأثري يف مثل هذه احلاالت فاإنه �سيقع علينا جميعا 
الأننا لو التزمنا ب�سفة دائمة بكل القواعد ال�سحية 

والوقائية والتزمنا بتباعدنا االجتماعي ملا اآل الو�سع 
اإىل ما هو عليه من انهيار كلي..

 والغريب اأن املنظومة ال�سحية بحد ذاتها 
وقعت يف هذا اخلطاأ الفادح حيث اأخذتها "العزة" 
باالنت�سار على الوباء النخفا�ص موؤ�سر االإ�سابات 

اإىل م�ستويات مر�سية ما اأغفل عنها اال�ستعداد 
ال�ستقبال موجة بهذه ال�سدة التي ن�سهدها اليوم وما 
اأربك عمليات الرعاية ال�سحية واأقحم امل�ست�سفيات 

يف فو�سى عارمة �ساهمت يف حمدودية تقدمي 
امل�ساعدات مل�ستحقيها من امل�سابني وهو ما اأدى اإىل 

توجيه الكثري منهم اإىل املنازل مع التزام احلجر ملدة 
يحددها االأطباء، وهو الو�سع الذي لن يكون ل�سالح 

املر�سى لعدم وجود رعاية مب�ستوى تلك التي يقدمها 
املخت�سون يف القطاع ال�سحي..

ومن امل�سحك املبكي بعد اأن تفاقم الو�سع ال�سحي 
العام اإىل درجة اإعالن حالة الطوارئ اأن ُيبدي 

البع�ص التزامه بو�سع الكمامة والتعقيم والتباعد 
الإنقاذ ما ميكن اإنقاذه و�سط هذا املوجة املفاجئة 
والتي �ساهمنا جميعا يف بعثها من خالل ا�ستهتارنا 

وجتاهلنا وتكذيبنا مع اأمل يف ا�ستدراك ما فوتناه 
ال اأن ي�سدق فينا املثل ال�سعبي القائل "بعدما �ساب 

علقولو حجاب" واملعنى اأو�سح من اأن ُيف�سر.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

ال�سورة من القطب 
العمراين حملة 3 

مبدينة باتنة اأو احلي 
امل�سمى بـ "املدينة 

اجلديدة"، وهي تظهر 
كيف يتم رمي القمامة 
ع�سوائيا على االأر�ص 

والتخل�ص منها يف مكانها 
بحرقها دون حتى اأن 
تكلف امل�سالح املعنية 

نف�سها عناء نقلها، اإ�سافة 
اإىل مو�سع احلاوية يف 

الطريق، فهل هذا منظر 
مدينة جديدة؟ 



. .
نوارة بوبري

الكوفيد وراءكم
اأمامكم والفاك�صا  

ال تزال م�ساألة التلقيح ت�سكل ق�سية معقدة 
بالن�سبة للكثريين من اأهل العلم والثقافة وحتى 
الدين، واملكافحني واملنا�سلني واملو�سو�سني وحتى 

االأطباء والعاملني بقطاع ال�سحة وامل�سرفني على 
حملة التلقيح واملوؤكدين.. فبني م�سكك متخوف 
من اخللفيات واالأعرا�ص اجلانبية والتداعيات 

ال�سحية للقاح جديد مل تعرف تفا�سيله بعد 
وم�سجع على خو�ص غمار التلقيح تفاديا ل�سر 
الوباء القبيح وجد املواطن املغلوب على اأمره 

واملحدود يف علمه ومعرفته نف�سه �سائعا بني هذا 
وذاك ومل يجد اجلواب ال�سايف الأ�سئلته ال يف  

واقعه االفرتا�سي الذي غرق فيه وال يف الواقع 
احلقيقي الذي غ�سته االأكاذيب والتالعبات ومل 

يجد لنف�سه فيه مكان مريح.
فبعد هدوء غريب ظن انه الهدوء الذي ينهي 

العا�سفة عادت االأحوال للتدهور من جديد وبدا 
الو�سع الوبائي وكاأنه ي�سري بنا نحو الهاوية، 

وكاأننا على �سفا حفرة بركانية لن ي�سفع لنا فيها 
معرفة اأعرا�ص املر�ص الذي تطور وحتور وتهور 

واخذ لنف�سه اأ�سكاال واألوانا عديدة لريغمنا 
على العودة جلحورنا مرة اأخرى، ويوؤكد لنا اأن 

الوقاية ال�سبيل االأجنع للنجاة اأكرث من العالج 
ويعلن احلرب على املناعة من جديد ويوؤكد انه ال 

فرق بني �سغري وال كبري عند هذا الوباء ليح�سد 
املزيد من االأرواح ويهلك املزيد من االأج�ساد خملفا 

فو�سى �سحية ال نظري لها الزال القطاع املنكوب 
فيها يعاين اخللل واالختالل من جنوب البالد اإىل 

اأق�سى ال�سمال.
كما زادت املوجة اجلديدة من الوباء يف تاأزم 

و�سع اأ�سحاب االأمرا�ص املزمنة وكبار ال�سن الذين 
�ساروا االأكرث عر�سة لالإ�سابة وللهالك، وخا�سة 

بعد تاأكيد االأطباء واملخت�سني على خلفية حمالت 
التوعية من اأجل التلقيح على �سرورة خ�سوعهم 
لهذا االأخري واإن كان هوؤالء املخت�سني يف نظرهم 

غري موؤهلني للن�سح واالإر�ساد، فاإنه ال حول لهم 
وال قوة وعليهم اأن ي�سدقوا كل ما يقال خوفا على 
�سحتهم التي مل جتد اليوم جوابا �سافيا يقيهم �سر 

التقلبات ال�سحية واالأعرا�ص املر�سية، ووجدوا 
الكوفيد من وراءهم والفاك�سا كحل  اأنه ال مفر 

وعليهم اختيار اأخف االأ�سرار فاإما  وحيد اأمامهم
املغامرة واإما املقامرة فكال الوجهتني غام�ستني.

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

يبــدو اأن القانــون اأو العــرف القدمي فيما يتعلــق بالعطل 
يوم بني  قد مت ا�ستح�ســاره واجــرتاره، واحلديث عن قانون 
، اإذ اأن عديــد موظفي جامعــة باتنة  قد  عطلتــني عطلــة
فعلــوا القانــون املذكــور وعملــوا بــه، ونق�ســد يــوم اخلمي�ص 
املا�ســي بــني عطلتــي ثاين اأيــام العيــد ويوم اجلمعــة، وهذا 
اإدارات خمتلــف  اإىل  الطلبــة  مــن  العديــد  اأن توجــه  بعــد 
االأق�سام ومل يجدوا املوظفني امل�سوؤولني عن ا�ستخراج وثيقة 
املطلوبة يف الت�سجيل االإلكرتوين  ح�سن ال�سرية وال�سلوك
للما�ســرت ببع�ــص اجلامعات رغــم اأن اآخر اأجل للت�ســجيل قد 
حــدد بيوم االأحــد اأي يوم اأم�ــص، وبالتايل ولعــودة فريو�ص 
كورونا للن�ســاط فقد تغيب العديد من هوؤالء املوظفني اأم�ص 

تعليق بع�ص الن�ســاطات البيداغوجية متحججــني بقــرار 
وهــذا مــا عرقــل ا�ســتخراج ال�ســهادات والوثائــق املطلوبــة 
و�ســياع فر�ســة الت�ســجيل علــى كثــري مــن الطلبة، فهــل يوم 
اخلمي�ص عطلة مدفوعة االأجر اأم اأن عديد موظفي واإداريي 

؟ جامعة باتنة  قد اعتربوها 

بطاقة حمـــــــــراء

قال: ر�شيد بلحاج
 )رئي�س النقابة الوطنية للأ�شاتذة والباحثني اجلامعيني(

عن  الإعلللن  ويجب  كارثية  الو�شعية  ...
. حالة طوارئ �شحية

بع�ضكم،  مع  ن�ضقوا  اأرجوكم  راج��ل...  يا  قلنا: 
. ال داعي للقلق فهناك من يقول 

، اأن الو�سع  فاي�سبوك اأو�سح رئي�ص اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني يف من�سور له على ح�سابه مبوقع 
العمل  العمل ب�ساعتني، فيكون  اأوقات  ال�سروري ح�سبه، تقدمي  اأ�سبح من  اإذ  التدارك،  احلايل ي�ستلزم 
من ال�ّساد�سة �سباحا اإىل الثانية ظهرا بالّن�سبة للوظائف العمومية، مقرتحا تقدمي �ساعات العمل، مع 
اإعالن احلجر الكلي بداية من ال�ساعة ال�سابعة م�ساء، باملقابل يتم متديد االأوقات بالّن�سبة للن�ساطات 
االقت�سادّية والتجارّية اإىل ال�ساد�سة ليبداأ عقبها احلجر الكّلي من ال�سابعة م�ساء اإىل اخلام�سة �سباحا 

الهايل ة، وهو ما راآه الكثريين من خالل تعليقاتهم باالقرتاح  با�ستثناء نقل ال�سلع واخلدمات اخلا�سّ
فقط يف �سقه اخلا�ص بالوظائف العمومية.

اأزمــة  بحملة   احل�سري  النقل  خطوط  تعرف 
�سكان  لدى  وا�سع  با�ستياء  انتهت  جدا  حــادة  نقل 
تطالب  افرتا�سية  ر�سائل  توجيه  مت  اأين  القطب 
على  م�سارها  ت�سحيح  اإعـــادة  النقل  ال�سركة  من 
النحو الدي كانت عليه من قبل، الن الو�سع احلايل 
اأحدث خلال كبريا و�سعب تنقلهم اإىل و�سط املدينة 
اأو امل�ست�سفى اجلامعي، فزيادة على ال�سبب الرئي�سي 
من  ـــرازه  واف احلــافــالت  ــاه  اجت حتويل  يف  املتمثل 

نتيجة  فهو  الثاين  ال�سبب  فان  املواقف،  يف  تغيري 
العطلة  على  ال�سركة  موظفي  من  الكثري  اإحــالــة 
بلة  الطني  زاد  ما  فان  ذلك  اىل  اإ�سافة  ال�سنوية، 
الذي  االنت�سار  �سد  وقائي  اجراء  انه  من  بالرغم 
عرفته جائحة كورونا يف االآونة االأخرية هو اغفال  
اخلط  عرب  الرئي�سية  املواقف  من  العديد  وجتاوز 
احلافالت  وامتالء  الكبري  االكتظاظ  اىل  بالنظر 

. عن اآخرها من حملة  واملواقف االأوىل حلملة 

على خالف امل�ساركات اجلزائرية يف االألعاب االأوملبية 
نتائج  ينتظرون  اجلــزائــريــون  يكن  مل  ال�سابقة، 
مقبولة يف مناف�سات  اجلارية حاليا بطوكيو 
بعد ان مت تاأجيلها ب�سبب تداعيات االزمة ال�سحية 
الريا�سيني  نتائج  مازالت  حيث   ، اإىل  العاملية 
عبد  املالكم  تاأهل  با�ستثناء  خميبة  اجلزائريني 
اأق�سى ثنائي  �سبلة ) كلغ(، يف حني  احلفيظ بن 
املالكمة  ثنائي  اأق�سي  كما  االحد،  اأم�ص  التجذيف 
 - �سيدات يف الدور االأول و�سقطت اأخرى بنتيجة 

من مناف�سة املبارزة يف اخت�سا�ص �سالح ال�سي�ص؛ املهم 
امل�ساركة  هو  االألعاب  هذه  يف  للجزائريني  بالن�سبة 
بالنظر  م�ساركتهم  ت�سريف  اإمكانية  مــع  غــري  ال 
حت�سرياتهم،  �ساحبت  التي  ال�سعبة  الظروف  اىل 
وامل�ساألة هنا عامة على جميع التخ�س�سات على غرار 
وحتى  الرماية  مناف�سات  والــدراجــات،  التجديف 
املبارزة واملالكمة، وللتذكري ت�سارك اجلزائر مبجموع 
�سئيلة  ن�سبة  وهي  تخ�س�سا  ميثلون   ريا�سيا   

جدا باملقارنة مع نظرائنا االفارقة والعرب.

�سبه الكثريين من مرتددي الفاي�سبوك التذبذب 
امل�سجل يف توفري مادة االأك�سجني بال�سكل املنا�سب 
الذي تعي�سه بع�ص املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية على 
عرفت  الــتــي  �سطيف  بــواليــة  حـــدث  مــا  غـــرار 
باالحرتازات  اال�ستهتار  ذروة  بلغ  كارثيا،  و�سعا 
الوقائية، وتاأخر اتخاذ التدابري الالزمة لتفادي 
املخزون  ت�سيري  عقلنة  على  وتاأثريه  االكتظاظ 
كثرية  اأ�ــســوات  وتعايل  واالأدويــــة،  املــعــدات  من 
التنديد  اىل  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 

عرب  االأك�سجني  مــادة  ونـــدرة  بنق�ص  ال�سديد 
العديد من املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية، باملقابل �سبه 
نف�ص االأ�سخا�ص هده االزمة يف كل معطياتها مبا 
حني  اأزمة احلليب  بـ  �سنة  اأكرث من  منذ  عرف 
امل�سهد  املدعم احلليب  كي�ص  اأزمــة  ت�سدرت 

احلليب م�سحوق  نق�ص  ــراء  ج االجتماعي، 
ال�سارع  غليان  نتيجة  كبرية  اأزمة  اإىل  امل�ستورد، 
ووزارة  احلكومة  ا�ستنفار  اىل  واأدت  اجلزائري 

التجارة على وجه اخل�سو�ص.

ح�ســب ما  دلتا هــي ن�ســبة اال�ســابة بفريو�ــص كورونا املتحــور 
ك�ســف عنــه ك�ســف معهــد با�ســتور، حيــث اأكــد اأن املتحــور  
عرف ت�ســارعا يف ن�ســاطه على م�ســتوى اجلزائر بداية من االأ�سبوع 
االأول مــن ال�ســهر اجلــاري، واأو�ســح املعهــد يف بيــان له، اأنــه بتاريخ 
 جويليــة، حــل املتغري  حمل جميــع املتغريات االأخرى 
٪ من  (، حيث اأ�ســبح ميثل  املنت�ســرة حتى االآن ) و
الفريو�ســات املنت�سرة، ويتوقع معهد با�ســتور اأن تبلغ ن�سبة  انت�ساره 

٪ خالل االأ�سابيع املقبلة. اأكرث من 

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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

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

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

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

�سحيح اأن اإدراك ما مت تفويته ولو متاأخرا اأح�سن 
من عدم اإدراكه اأبدا، لكننا بتنا نواجه �سبه تناق�ص 

وحتايل على اأنف�سنا ونحن نحاول االلتزام ببع�ص 
قواعد ال�سحة وال�سالمة بعد اأن األقت املوجة الثالثة 

من كورونا بثقلها على االآالف من اجلزائريني الذين 
كل التعليمات  يرف�سون مل يح�سبوا لها ح�سابا وهم 
والربوتوكوالت دون وعي واإمعان يف اجلهل، رغم اأن 
كل الو�سائل االإعالمية املتاحة على اختالفها لطاملا 
حذرت وحذرنا معها من حالة الت�سيب التي ع�سناها 

الأ�سهر بدعوى انح�سار الوباء واحتوائه وتناق�ص 
اأعداد امل�سابني، ما دفع بالكثريين اإىل ا�ستعادة 

حياتهم االجتماعية واإقامة الوالئم واالأعرا�ص 
واحلفالت واإلغاء كل احلواجز التي كانت لتحول بيننا 

وبني وقوع الكارثة ال�سحية التي بتنا نواجهها اليوم 
مع نق�ص فادح يف االأك�سجني وكل ما ميكن اأن يخفف 

من معاناة امل�سابني الذين ال ي�ست�سعرون الوباء اإال 
يف حاالته املتقدمة ما يعر�سهم مل�ساعفات خطرية 

وموت موؤكد للبع�ص منهم.. واإذا كان للوم من اأثر 
وتاأثري يف مثل هذه احلاالت فاإنه �سيقع علينا جميعا 
الأننا لو التزمنا ب�سفة دائمة بكل القواعد ال�سحية 

والوقائية والتزمنا بتباعدنا االجتماعي ملا اآل الو�سع 
اإىل ما هو عليه من انهيار كلي..

 والغريب اأن املنظومة ال�سحية بحد ذاتها 
العزة وقعت يف هذا اخلطاأ الفادح حيث اأخذتها 

باالنت�سار على الوباء النخفا�ص موؤ�سر االإ�سابات 
اإىل م�ستويات مر�سية ما اأغفل عنها اال�ستعداد 

ال�ستقبال موجة بهذه ال�سدة التي ن�سهدها اليوم وما 
اأربك عمليات الرعاية ال�سحية واأقحم امل�ست�سفيات 

يف فو�سى عارمة �ساهمت يف حمدودية تقدمي 
امل�ساعدات مل�ستحقيها من امل�سابني وهو ما اأدى اإىل 

توجيه الكثري منهم اإىل املنازل مع التزام احلجر ملدة 
يحددها االأطباء، وهو الو�سع الذي لن يكون ل�سالح 

املر�سى لعدم وجود رعاية مب�ستوى تلك التي يقدمها 
املخت�سون يف القطاع ال�سحي..

ومن امل�سحك املبكي بعد اأن تفاقم الو�سع ال�سحي 
العام اإىل درجة اإعالن حالة الطوارئ اأن ُيبدي 

البع�ص التزامه بو�سع الكمامة والتعقيم والتباعد 
الإنقاذ ما ميكن اإنقاذه و�سط هذا املوجة املفاجئة 
والتي �ساهمنا جميعا يف بعثها من خالل ا�ستهتارنا 

وجتاهلنا وتكذيبنا مع اأمل يف ا�ستدراك ما فوتناه 
بعدما �ساب  ال اأن ي�سدق فينا املثل ال�سعبي القائل 

واملعنى اأو�سح من اأن ُيف�سر. علقولو حجاب

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

ال�سورة من القطب 
العمراين حملة  

مبدينة باتنة اأو احلي 
املدينة  امل�سمى بـ 

، وهي تظهر  اجلديدة
كيف يتم رمي القمامة 
ع�سوائيا على االأر�ص 

والتخل�ص منها يف مكانها 
بحرقها دون حتى اأن 
تكلف امل�سالح املعنية 

نف�سها عناء نقلها، اإ�سافة 
اإىل مو�سع احلاوية يف 

الطريق، فهل هذا منظر 
مدينة جديدة؟ 

بن زيان ياأمر بتعليق 
كل االن�صطة 

البيداغوجية وام�صاء 
تقارير ت�صريح اال�صاتذة 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأم��رت  
خمتلف  ع��رب  اجلامعية  املوؤ�ش�شات  م�����ش��وؤويل 
واليات الوطن بتعليق كل الن�شاطات التعليمية، 
من تدري�ص، امتحانات وغريها عرب كامل الرتاب 
يف  الوبائي  الو�شع  لتطور  نظرا  وذلك  الوطني، 

البالد.
ار�شالها  يف  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  واو�شحت 
الذي اأبرقته ام�ص اىل كافة املوؤ�ش�شات اجلامعة 
يف  احل��ايل  ال�شحي  الو�شع  لتطور  ''ن��ظ��را  اأن��ه 
واملدير  العام  االأم��ني  مع  الت�شاور  وبعد  بلدنا 
جميع  م��ن  يطلب  وال��ت��دري��ب،  للتعليم  ال��ع��ام 
تعليمي  ن�شاط  اأي  تعليق  املوؤ�ش�شات  روؤ���ش��اء 
الدفاعات،  االم��ت��ح��ان��ات،  )ال��ت��دري�����ص،  ح��ايل 

املداوالت(''.
وان��ط��الق��ا م��ن ذل��ك اأم���رت ال�����وزارة  روؤ���ش��اء 
املوؤ�ش�شات توقيع تقارير ت�شريح املعلمني عن بعد 
للحفاظ  املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  تقدير  ح�شب  وهذا 

ق. وعلى املوظفني االلزمني لت�شيري املوؤ�ش�شة.

الداخلي  النظام  من   14 امل��ادة  الأحكام  تطبيقًا 
ملجل�ص االأمة، فقد كّلف  �شالح قوجيل رئي�ص جمل�ص 

االأمة اأع�شاء مكتب املجل�ص باملهام التالية:
� تكليف احلاج عبد القادر قرينيك، ب�شفته نائبًا 
جمل�ص  رئي�ص  مب�شاعدة  االأّم���ة  جمل�ص  لرئي�ص 
مع  والعالقات  الت�شريع  �شوؤون  متابعة  يف  االأّم��ة 

احلكومة واملجل�ص ال�شعبي الوطني.

� تكليف فوؤاد �شبوتة، ب�شفته نائبًا لرئي�ص جمل�ص 
متابعة  يف  االأّم��ة  جمل�ص  رئي�ص  مب�شاعدة  االأّم��ة 
وتنظيم  املجل�ص  اأع�شاء  و�شوؤون  العامة  العالقات 

ات�شاالتهم مع كل الهيئات.
� تكليف اأحمد بناي، ب�شفته نائبًا لرئي�ص جمل�ص 
متابعة  يف  االأّم��ة  جمل�ص  رئي�ص  مب�شاعدة  االأّم��ة 

ال�شوؤون اخلارجية.

لرئي�ص  نائبًا  ب�شفتها  براهيمي،  ليلى  تكليف   �
يف  االأّم��ة  جمل�ص  رئي�ص  مب�شاعدة  االأّم��ة  جمل�ص 
املتعلقة  واالأن�����ش��ط��ة  امل��ي��داين  الن�شاط  متابعة 

برتقية وتر�شيخ الثقافة الربملانية.
لرئي�ص  نائبًا  ب�شفته  خليفة،  حممد  تكليف   �
يف  االأّم��ة  جمل�ص  رئي�ص  مب�شاعدة  االأّم��ة  جمل�ص 

متابعة ال�شوؤون االإدارية واملالية.

تنطلق هذا الثالثاء مرحلة الت�شجيالت االأولية 
عرب اخلط بالنظر اإىل الو�شعية الوبائية للطلبة 
دورة  البكالوريا  �شهادة  يف  اجل��دد  الناجحني 
2021 حيث �شتمتد من  ال�27 اإىل غاية ال�29 
العايل  التعليم  وزارة  بذلك  وتدعو  جويلية، 
بالواقعية  والتحلي  التاأين  اإىل  العلمي  والبحث 
اأثناء ملء ا�شتمارة الرغبات وهذا وفقا ل�شروط 

االلتحاق مبختلف التخ�ش�شات.

العايل  التعليم  ب���وزارة  التكوين  مدير  وق��ال 
ت�شريح  يف  بوقزاطة  جمال  العلمي  والبحث 
الطلبة  ع��ل��ى  اإن  االأوىل،  االإذاع���ي���ة  للقناة 
يف  والعقالنية  بالواقعية  التحلي  الناجحني 
اختيار ال�شعب والتخ�ش�شات، اأثناء ملء بطاقة 

الرغبات.
واأ�شاف اأن بطاقة الرغبات متالأ عن بعد، بدءا 
من يوم  ال�27 اإىل غاية ال� 29 من ال�شهر اجلاري 

على  و10  وجوبا  االأق��ل  على  رغبات   6 وت�شم 
الرتوي  �شرورة  اإىل  الناجحني  داعيا  االأك��ر، 
املرحلة  اأن  م�شيفا:  اال�شتمارة،  ملء  يف  والتاأين 
تغيري  للطلبة  تتيح  الرغبات  تاأكيد  من  الثانية 
املرحلة  عرب  يتم  التوجيه  اأن  موؤكدا  رغباتهم، 
ك�شف  كما  االأوىل.  البطاقة  تلغى  فيما  الثانية 
املقبل  اأوت  من   8 ال�  تاريخ  عن  بوقزاطة  جمال 

كاأجل الإعالن نتائج التوجيه للناجحني اجلدد.

بعثت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية بتعليمات 
�شارمة وا�شتعجالية اإىل جميع والة اجلمهورية عرب 
الكارثية  الوبائية  الو�شعية  اإثر  على  والية،   58
التي تعي�شها البالد، وهذا لغر�ص و�شع حتت ت�شرف 
والة الوالية ومدراء ال�شحة، كل الهياكل )امل�شحات 
اخلا�شة، الفنادق، االقامات، مراكز الراحة، مراكز 
التكوين……. الخ ( والتي تتوفر على كل ال�شروط 
ب�شفة  لتهيئتها  امل�����ش��اب��ني،  ال�شتقبال  ال��الزم��ة 

ا�شتعجالية ال�شتيعاب املر�شى كحالة ا�شتثنائية.
وطالبت الوزارة الوالة عرب 58 والية بال�شهر على 
حتيني قائمة هياكل اال�شتقبال اال�شت�شفائية خارج 

باالإ�شافة  اخلا�شة  العيادات  ال�شيما  امل�شت�شفيات، 
املمكن  واخلا�ص  العام  للقطاع  التابعة  الهياكل  اإىل 
الراحة،  م��راك��ز  ال��ق��اع��ات،  كالفنادق،  ت�شخريها 
كل  على  تتوفر  وال��ت��ي  وغ��ريه��ا،  التكوين  م��راك��ز 
ذات  ودعت  امل�شابني.  ال�شتقبال  الالزمة  ال�شروط 
امل�شالح الوالة اإىل موافاتها باملعلومات املطلوبة عرب 

بريدها االلكرتوين.
ف�شاءات  تخ�شي�ص  ع��ن  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
حالة  يف  بالكورونا  للم�شابني  احتياطية  اإ�شافية 
والقاعات  الفنادق  بينها  من  الوبائي  الو�شع  تفاقم 
املوؤ�ش�شات  م��دراء  بوزيد،  بن  اأم��ر  كما  الريا�شية. 

اجتماع  خ���الل  ال�شحة  وم����دراء  اال�شت�شفائية 
امل�شت�شفيات  يف  االأ�شرة  بت�شيري  اأم�ص  معهم  تن�شيقي 
الوبائية  الو�شعية  تفاقم  م��ع  يتنا�شب  مل��ا  وف��ق��ا 
والتقنية  اللوجي�شتية  الو�شائل  وت�شخري  وتعزيز 
والب�شرية مع تخ�شي�ص ف�شاءات اإ�شافية احتياطية 

للم�شابني. 
كما الح الوزير على حتيني املعلومات حول احتياجات 
كل والية من مادة االك�شجني عرب االأر�شية الرقمية 
املتواجدة على م�شتوى الوزارة االأوىل كما دعا وزير 
لتوليد  اإ�شافية  اأجهزة  اقتناء  اىل  املدراء  ال�شحة 

وتكثيف االأك�شجني.

قال مدير االأن�شطة الطبية و�شبه 
با�شا  م�شطفى  مب�شت�شفى  الطبية 
ورئي�ص النقابة الوطنية لالأ�شاتذة 
الربوفي�شور  اجلامعيني  والباحثني 
االإ�شابات  ع��دد  اأن  بلحاج،  ر�شيد 

اأ�شعاف االأرقام املعلنة.
للقناة  ت�شريح  يف  بلحاج،  وك�شف 
وف��اة   18 ع��ن  االوىل،  االذاع��ي��ة 
وحده  با�شا  م�شطفى  م�شت�شفى  يف 

اإ�شابة  وعن  املا�شية،  ماقبل  الليلة 
25 فردا من االأطقم الطبية بامل�شت�شفى، مما يزيد من 

اأزمة الكوادر الطبية و�شبه الطبية.
الطوارئ  حالة  اإع��الن  ���ش��رورة  اإىل  بلحاج،   ودع��ا 
بالكارثية،  الوبائية  الو�شعية  وا�شفا  ال�شحية، 
حمذرا من تزايد عدد االإ�شابات لدى االأطقم الطبية 
احل��االت  ا�شتيعاب  على  امل�شت�شفيات  ق��درة  وع��دم 
امل�شابة بفريو�ص كورونا املتحور، يف ظل تزايد الطلب 
وا�شتهداف  امل�شابني،  حاالت  وتعقد  االأك�شجني،  على 
الفريو�ص � يف موجته الثالثة � للفئات االأ�شغر �شنا مبا 

فيها الر�شع.
و�شدد ر�شيد بلحاج على �شرورة ال�شرامة يف تطبيق 

ظل  يف  ال�����ش��ح��ي،  ال���ربت���وك���ول 
تعرفه  الذي  واالكتظاظ  الت�شبع 
احلالة  تفاقم  ب�شبب  امل�شت�شفيات 
وعدم  التهاون  ج��راء  الوبائية، 
اخذ اللقاحات يف الفرتة املا�شية.

توجيه  اإىل  اللجوء  ي�شتبعد  ومل 
واملتقاعدين  الطلبة  اإىل  ن���داء 
الطبي  ال��ط��اق��م  ���ش��م��ن  ل��ل��ت��ط��وع 
التي  ال�شعبة  امل��رح��ل��ة  لت�شيري 
ب�''طب  و�شفها  والتي  الوباء  �شببها 
الكوارث'' داعيا اإىل اعتماد  اإ�شرتاتيجية طب طوارئ 
لالنزالقات  تفاديا  �شحية  ط���وارئ  حالة  ب��اإع��الن 
والعواقب الوخيمة واإتاحة الت�شيري احل�شن للو�شعية 

الوبائية.
الوباء  من  االأوىل  الفرتة  اأن  بلحاج   ر�شيد  واأ�شاف 
وامل�شنني فيما تطورت  املر�شى  مل تكن ت�شتهدف غري  
فيها  مب��ا  ال��ف��ئ��ات  ك��ل  اإ���ش��اب��ة  اإىل  الثالثة  امل��وج��ة 
تعقيد  من  زاد  ما  وهو  وال�شباب،  واملراهقني  الر�شع 
ال�شارم  التقيد  �شرورة  اإىل  داعيا  الوبائية،  احلالة 
بالتدابري ال�شحية، وال�شرامة يف تطبيق القانون على 

املخالفني.

رئا�سة  مبقر   ،2021 جويلية   25 �أم�س  �لوطني،  �لدفاع  وزير  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  �جلمهورية،  رئي�س  تبون،  �ملجيد  عبد  تر�أ�س 
�لتد�بري  تكييف  �قرت�حات  �لأول حول  �لوزير  وعر�س  للحكومة،  �لر�سمي  �لتن�سيب  فيه  �لذي مت  �لوزر�ء  ملجل�س  �لدوري  �لجتماع  �جلمهورية، 
و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  بقطاعات  تتعلق  �لعرو�س  من  عدد  �إىل  �إ�سافة  كوفيدـ19  �نت�سار  من  �لوقاية  بنظام  �ملتعلقة  �ل�سحية 

�لعمر�نية، و�لتجارة وترقية �ل�سادر�ت، وقطاع �ملو�رد �ملائية و�لأمن �ملائي.

اأعلن معهد با�شتور اجلزائر، اأم�ص االأحد، اأنه 
ابتداء من االأ�شبوع االأول من �شهر جويلية، مت 
يف   Delta املتغري  ن�شاط  يف  ت�شارع  ت�شجيل 
وبتاريخ  فاإنه  للمعهد،  بيان  وح�شب  اجلزائر. 
حمل   Delta املتغري  ح��ل  جويلية،   15
االآن  حتى  املنت�شرة  االأخ��رى  املتغريات  جميع 

 ٪ 71 Eta(، حيث اأ�شبح ميثل  )Alpha و 
من الفريو�شات املنت�شرة.

ويتوقع معهد با�شتور اجلزائر اأن تبلغ الن�شبة 
و�شيتم  املقبلة.  االأ�شابيع  خالل   ٪90 من  اأكر 
االإعالن قريًبا عن مزيد من التفا�شيل املتعلقة 

بانت�شار ال�شالالت املتحورة، ي�شيف البيان.

الوطنياالثنني 15 يولياز 2971/ 26 جويلية  2021 املوافق لـ 16 ذو احلجة 031442
بكورونا  االإ�صابات  من  باملائة   71

تعود للمتحور''دلتا''

جديدة اإ�صابة   1287
 626 حالة �صفاء و 21 وفيات 

وفاة ال�صحفي ''كرمي بو�صامل''
 متاأثرا بفريو�س كورونا

ال حتويل الأي موثق دون ت�صفية 
جميع امللفات 

الربوفي�صور بلحاج يدعو
 اإىل اإعالن حالة الطوارئ ال�صحية

ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
االأح��د،  اأم�����ص  وال�شكان، 
 1287 ت�����ش��ج��ي��ل  ع����ن 
بفريو�ص  جديدة  اإ�شابة 
و21  اجلزائر،  يف  كورونا 
ح��ال��ة وف����اة خ���الل 24 
واأ�شافت  املا�شية.  �شاعة 

اأنه مت  ال��وزارة يف بيان لها، 
خالل نف�ص الفرتة ت�شجيل 626 حالة متاثلت 
العناية  يف  مري�شا   45 يتواجد  فيما  لل�شفاء، 

املركزة.
 وذّك���ر ب��ي��ان ال�����وزارة، اأن 
للوباء  احلالية  الو�شعية 
املواطنني:  كل  من  ت�شتدعي 
قواعد  اح����رتام  ال��ي��ق��ظ��ة، 
النظافة وامل�شافة اجل�شدية، 
احلجر  ل��ق��واع��د  االم��ت��ث��ال 
االإلزامي  االرت��داء  ال�شحي، 
ال�شن  يف  الكبار  �شحة  على  املحافظة  للقناع، 

خا�شة اأولئك الذين لديهم مر�ص مزمن.

اأبلغت الغرفة اجلهوية ملوثقى الو�شط، املوثقني 
النقل  ح��رك��ة  ب��ع��د  م��وث��ق  الأي  مي��ك��ن  ال  اأن���ه 
والتحويل اأن يبا�شر مهامه يف الدائرة اجلديدة 
�شكليات  وا�شتكمال  اأر�شيفه  ت�شفية  بعد  اإال 
لعقود  وردا  و�شهر  ت�شجيل  من  اجلارية  العقود 
ورد  املربمة  العقود  ن�شخ  وت�شليم  املربمة  غري 
الودائع امل�شتحقة الأ�شحابها، كما حذرت الغرفة 
مكتب  فتح  عملية  من  الو�شط  ملوثقي  اجلهوية 
ذلك  واع��ت��ربت  الت�شفية  اأع��م��ال  غطاء  حت��ت 
امل�شوؤولية  اإثارة  ترتب  ج�شيمة  مهنية  خمالفة 

التاأديبية ملرتكبها
جويلية   16 بتاريخ  مرا�شلة  الغرفة  ووجهت 
اجلاري األزمت فيها املوثقني املعنيني  بحركة نقل 
ب�شرورة  الق�شائية،  املجال�ص  ملختلف  املوثقني 
ال�شيما  ال��غ��رف��ة،  اجت���اه  ال��ت��زام��ات��ه��م  تنفيذ 
الك�شوفات  واإي���داع  ال�شنوية  اال�شرتاكات  دف��ع 

الف�شلية بعد اإيداع طلبات جديدة على م�شتوى 
اأمانة الغرفة.

اأن  بعد  املرا�شلة  ذات  ح�شب  القرار  هذا  وجاء 
التي  والتحويل  النقل  حركات  خالل  من  تبني 
اأخلت  ال�شابقة وجود ت�شرفات  املرحلة  متت يف 
اجنر  الذي  االأمر  وهو  املواطنني،  مب�شالح  كثريا 
عنه تلقي الغرفة �شكاوى عديدة من املتعاملني، 
الو�شعيات  ت�شفية  على  الغرفة  �شددت  لذلك 

العالقة.
ونبهت املوثقني اإىل اأنه عند تنقل موثق من دائرة 
مبمار�شة  له  ي�شمح  ال  فاإنه  اأخرى  اإىل  اخت�شا�ص 
اإبراء  اإثبات  بعد  اإال  اجلديدة  الدائرة  يف  مهامه 
وت�شفية  لت�شيري  املعني  للموثق  املهام  �شلم  باأنه 
املن�شق  يتوىل  اأن  على  ال�شابق.  مكتبه  اأر�شيف 
املخت�ص يف الدائرة اجلديدة تن�شيبه بعد ا�شتالم 

اخلتم الر�شمي من الوزارة الو�شية. 

ال�شحفي  االأح���د  اأم�����ص  ت��ويف 
ب���امل���وؤ����ش�������ش���ة ال��ع��م��وم��ي��ة 

بو�شامل  ك��رمي  للتلفزيون 
�شنة   49 ن��اه��ز  عمر  ع��ن 
بفريو�ص  با�شابته  متاأثرا 
تيزي  مب�شت�شفى  ك��ورون��ا 

ذات  من  علم  ما  ح�شب  وزو، 
املوؤ�ش�شة.

وبداأ الفقيد م�شواره االعالمي يف 
"�شباحيات"  برنامج  الت�شعينات يف  بداية 
اىل  ب��ع��ده��ا  لينتقل  االن��ت��اج  مب��دي��ري��ة 

مديرية االخبار كمقدم رئي�شي 
لن�شرة الثامنة الرئي�شية.

ال��ع��دي��د  ت����درج يف  وق����د 
بالتلفزيون  املنا�شب  م��ن 
ال���وط���ن���ي م��ن��ه��ا رئ��ا���ش��ة 
على  واأ����ش���رف  ال��ت��ح��ري��ر 
"يف  اأهمها  ح�ش�ص اخبارية 
دائرة ال�شوء" وبرنامج "اليوم 
الثامن''. كما اأ�شرف الراحل على 
ن�شرات  مقدمي  لفائدة  تكوينية  دورات 

االخبار بالتلفزيون العمومي.

جمل�س الوزراء يقرر اإعادة فر�س احلجر املنزيل

توزيع املهام على نواب رئي�س جمل�س االأمة

انطالق الت�صجيالت اجلامعية االأولية حلاملي البكالوريا اجلدد 

وزارة الداخلية تطلب من الوالة االإ�صتعانة بالعيادات 
اخلا�صة والفنادق واالإقامات 

واأمر رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، خالل 
احلجر  لنظام  بالعودة  ال���وزراء  جمل�ص  اجتماع 
اإىل  ليال  الثامنة  ال�شاعة  م��ن  اب��ت��داء  امل��ن��زيل 
من  ت�شررا  االأكر  الواليات  يف  �شباحا  ال�شاد�شة 

تف�شي وباء كورونا.
ن�شبة  رف��ع  حت��دي��د  على  ت��ب��ون  الرئي�ص  واأك���د 
التلقيح يف الواليات ذات الكثافة ال�شكانية العالية 
مواطن  مليون   2.5 اإىل  الو�شول  هدف  وحتديد 
من  باملائة  و50  العا�شمة،  يف  للتلقيح  خا�شع 
وق�شنطينة  و�شطيف  وهران  واليات  يف  املواطنني 
يف  التلقيح  عمليات  ال�شتكمال  دعا  كما  وورقلة. 
وباء  تف�شي  جمابهة  اإطار  يف  العمومية  االإدارات 

كورونا.
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من  العديد  يف  املواطنني  معاناة  تتوا�سل 
االنقطاعات  مــع  باتنة  بــواليــة  مناطق 
االرتفاع  ظل  يف  خا�سة   للكهرباء  املتكررة 

الكبري لدرجات احلرارة.
اإىل  االإنــقــطــاعــات  تــلــك  اأدت  وقـــد  هـــذا 
خ�سائر كبرية م�ست االأجهزة الكهرومنزلية 
ذات  ويف  مــرة،  كل  يف  املواطنون  يتكبدها 

ال�سياق اأكد قاطنو حي واد الدفلة ببلدية 
اأن  نيوز"،  بـ"االأورا�ص  ات�سال  يف  نقاو�ص 
حيهم  م�ص  الذي  الكهربائي  التيار  انقطاع 
االأجــهــزة،  الكثري  تعطل  اإىل  اأدى  اأمــ�ــص 
م�سيفني اأن االأمر بات ال يحتمل يف ظل هذه 
اأ�سافوا  نف�سه  ال�ساأن  ويف  احلارة،  االأجواء 
طويلة  ل�ساعات  دام  االأخــري  االنقطاع  اأن 

غاية  اإىل  �سباح  والن�سف  العا�سرة  منذ 
من  اإعالن  اأو  اإ�سعار  اأي  دون  امل�ساء  �ساعات 
اجلهات  على  ي�ستوجب  اأين  �سونلغاز،  طرف 
به  تخرب  �سابقا   اإعــالنــا  ت�سع  اأن  املعنية 

املواطنني حت�سبا الأي انقطاع.
ــالم  ــاالإع ب املــكــلــفــة  ــحــت  اأو�ــس جهته  ــن  م
بالنيابة على م�ستوى �سركة امتياز التوزيع، 
مناطق  عدة  �سهدتها  التي  االنقطاعات  اأن 
ت�سبب  الدفلة  واد  حــي  واآخــرهــا  بباتنة 
ا�ستدعى  الــذي  ــر  االأم اللقلق  حيوان  فيه 
الذي  امل�سكل  لتحديد  التدخل  فرق  تدخل 
ا�ستلزم  الكهرباء، حيث  بعمود  املحول  م�ص 
العطب وقتا طويال،، م�سيفة اأن االنقطاعات 
تكون عادة ب�سبب االأ�سغال ويف هذه احلالة 
وكــذا  انقطاع  وجـــود  عــن  املــديــريــة  تعلن 
الوقت الذي ي�ستغرقه، فيما تت�سبب اأحيانا 
ت�ستوجب  انقطاعات  يف  الربية  احليوانات 
على اأعوان والفرق التدخل التابعة مل�سالح 

ح�شام الدين. ق�سونلغاز التدخل الإ�سالحها.

رائد. ب

�شميحة. ع

باتنة،  ال�سحة ويف ت�سريح الإذاعة  مدير 
اليوم  �ست�ستلم  باتنة،  واليـــة  اأن  ك�سف 
لفريو�ص  امل�ساد  اللقاح  مــن  اأخـــرى  ح�سة 
والتي  جــرعــة  األـــف  بـ35  تــقــدر  ــا  ــورون ك
ت�ساف اإىل ح�سة اأخرى بذات العدد كانت 
االأ�سحى،  عيد  قبل  الوالية،  ا�ستلمتها  قد 
م�سيفا اأن خمزون اللقاح كاف للجمع، وعلى 

املواطنني التقرب من اأجل التلقيح، وح�سب 
ذات امل�سوؤول، اأن ن�سبة �سغل االأ�سرة من قبل 
م�ست�سفيات  خمتلف  عــرب  كــورونــا  مر�سى 
باملائة،  بـ90  حاليا  تقدر  باتنة،  ــرة  دائ
بـ60  االأخرى  الدوائر  فيما تقدر مبختلف 

باملائة.
 وتعد والية باتنة، من بني الواليات االأكرث 

ت�سررا من املوجهة الثالثة لفريو�ص كورونا، 
خميفا  ارتفاعا  االأيـــام  هــذه  ت�سهد  حيث 
العليا  ال�سلطات  دفع  ما  االإ�سابات،  عدد  يف 
اجلزئي  املنزيل  احلجر  �ساعات  زيادة  اإىل 
الثامنة  ال�ساعة  ابــتــداء  �سيكون  والـــذي 
م�ساء واإىل غاية الرابعة �سباحا من اليوم 

املوايل ابتداء من اليوم االثنني.

باالأعرا�ص  امل�سابني  من  العديد  ي�ستكي 
غرب  بنقاو�ص  كــورونــا  فريو�ص  من  االأوىل 
ــة، مـــن عــــدم تــوفــري حتليل  ــن ــات ــــة ب والي
ناهيك  "االأونتيجينيك"  وحتليل   "PCR"
م�ستوى  على  امل�سادة  االأج�سام  حتاليل  عن 
حيث  العمومية،  ال�سحية  املــراكــز  بع�ص 
ي�سطر هوؤالء املر�سى للجوء اإىل اخلوا�ص اأو 

نحو امل�ست�سفيات املجاورة على غرار مروانة 
وعني اآزال بوالية �سطيف.

الــوبــاء  عــن  الت�سخي�ص  مــركــز  ويكتفي 
املوجود مقره منذ بداية اجلائحة باملكتبة 
الروتينية  الفحو�سات  باإجراء  العمومية 
من طرف طبيب عام وممر�سة كما يقومون 
بقيا�ص حرارة اجل�سم ون�سبة االأك�سجني يف 

الدم مب�ساعدة عاملة نظافة لتنتهي العملية 
ككل مبنح و�سفة طبية حتتوي على م�سادات 
و�سط  املري�ص  حالة  ح�سب  تعطى  حيوية 
انت�سار  خمــاوف  من  اجلميع  وده�سة  حــرية 
اال�ستعجاالت  م�سلحة  وت�ستقبل  العدوى، 
احلاالت،  ع�سرات  يوميا  املدينة  مب�ست�سفى 
وجهات  نحو  وحتويلهم  معاينتهم  تتم  اأيــن 
خا�سة  ببع�سهم  ال�سريع  للتكفل  خمتلفة 
بعدد  الكوفيد  م�سلحة  اكتظاظ  ظــل  يف 
يف  �سيما  ال  احلــرجــة  واحلـــاالت  امل�سابني 
مبادة  التزود  اإىل  امل�سلحة  احتياجات  ظل 
االأك�سوجني يوميا حيث علمنا يف هذا االإطار 
�سيكون  امل�ست�سفى تدعم ب�سهريج جديد  اأن 

مبثابة متنف�ص اإ�سايف للمر�سى.
خيمة  الثقايف  املركز  ب�ساحة  وتوجد  هذا 
الإجـــراء  اأيـــام  قبل  تن�سيبها  مت  عمالقة 
ت�ستهدف  كورونا  وباء  �سد  التلقيح  عمليات 
املزمنة  االأمــرا�ــص  واأ�ــســحــاب  ال�سن  كــبــار 

ي�سرف عليها فريق طبي موؤهل.

ك�سف مدير ال�سحة لوالية باتنة، بن ا�سماعيل خري الدين، عن ت�سجيل ارتفاع رهيب يف عدد االإ�سابات بفريو�س كورونا، داعيا �سكان الواليـة اإىل التوجه بقوة 
اإىل خمتلف املراكز ال�سحية من اأجل التلقيح الذي يبقى حاليا احلل الوحيد اإىل جانب الوقاية من اأجل التغلب على فريو�س كورونا.

ن�ضبة �ضغل االأ�ّضرة بلغت 90 باملائة بعا�ضمة الواليـة

بلدية نقاو�ض

�ضهدتها عدة مناطق بالواليـة

ا�صتالم 35 األف جرعة من اللقاح اليوم بباتنـة
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ر�سمية،  غري  اإح�سائيات  ح�سب 
تكوت  بــلــديــة  �ــســكــان  وتــ�ــســاءل 
امل�ست�سفى  موؤخرا  فيها  دخل  التي 
الوعود  عن  اخلدمة  حيز  اجلديد 
الر�سمية التي تلقوها حول تزويد 
االأوك�سجني  ب�سهريج  امل�ست�سفى 
التي  امل�ستلزمات  جميع  وتــوفــري 

متكن مر�سى هذا الداء القاتل من 
العالج ببلديتهم عو�ص التنقل اإىل 
اأن  خا�سة  االأخـرى،  امل�ست�سفيات 
هذه البلديـة، حت�سي دوريا وفيات 
فيما  ال�سيليكوز،  داء  عن  ناجمة 
على  املر�سى  من  العديد  يتواجد 

فرا�ص املر�ص مبنازلهم.

�سكان م�ستة حل�سانة ببلدية  ي�ستكي 
تداعيات  مــن  �سليمان،  �ــســي  اأوالد 
والتهيئة  التنموية  امل�ساريع  توقف 
العمرانية، االأمر الذي حول يومياتهم 
ظل  يف  وحــرمــان  وبــوؤ�ــص  معاناة  اإىل 
الب�سيطة  اأدنى مقومات احلياة  غياب 

التي غابت عن املواطن منذ عقود.
"االأورا�ص  مــع  حديثهم  يف  ال�سكان 
نيوز"، اأ�ساروا لعديد النقاط ال�سوداء 
يف امل�ستة دون اأي حترك من امل�سوؤولني 
التي  امل�ساريع  ــع  واق على  والــوقــوف 
خلراب  وحتولت  بها  االأ�سغال  توقف 
ال�سكان  يــراود  حلم  كانت  التي  وهي 
الت�سيري  ع�سوائية  لكن  �سنوات  منذ 
وغياب الرقابة حالت دون ذلك، كما 
اأ�ساروا ملركز التزويد املائي يف امل�ستة 
والتي نه�سته اأنياب الت�سيب واالإهمال 
اأنها  اأكــدوا  ماآل اخلــراب، حيث  ليلقى 
عرب  املواطنني  حاجيات  يغطي  كــان 
عليه  اأُ�ستغني  لكن  البلدية  تـــراب 
واخلــــراب،  للتلف  ولـــوازمـــه  ـــرك  وت
امل�سالح  اأي�سا  اأردفــوا  املتحدثون  ذات 
�سيا�سة  انــتــهــجــت  عليه  ــوؤولــة  املــ�ــس
بحجج  والعمل  االأمـــام  اإىل  الــهــروب 

عند  بالواقع  متت  ال  ووهمية  واهية 
عن  املواطنني  قبل  مــن  م�ساءلة  كــل 
م�سري هذا ال�سرح املائي الذي �سرفت 
عليه مبالغ طائلة لهدف الق�ساء على 
مبياه  يدر  كان  اأي�سا   املواطن  معاناة 
غزيرة ت�سل كل املناطق ببلدية اأوالد 
�سي �سليمان لكن �سوء الت�سيري وامل�سالح 
املنحرفة عن اأخالقيات العمل حولته 
لوكر لالإنحراف واالآفات االجتماعية، 
كما اأ�سافوا باأن هذا اإهدار للمال العام 
لغاية  املبلغ  الــدولــة  ــرت  وف اأن  بعد 
اإن�ساء مرفق يزود املواطن باملاء الالزم 
وب�سكل دوري م�ستمر لكن الواقع اأبان 
اأزمــة  هــذا  مقابل  ويف  ذلـــك،  عك�ص 
العط�ص تتوا�سل مب�ستة حل�سانة التي 
اأ�سبحت جافة االأنابيب جراء �سيا�سة 

الربيكوالج.
حتقيق  فتح  ب�سرورة  طالبوا  ال�سكان 
الذي  التزويد  يف حيثيات ملف مركز 
امل�ستة  يف  الوحيد  ــاء  امل م�سدر  كــان 
حتول  و�سحاها  ليلة  وبني  والبلدية 
واإهمال  وت�سيب  خـــراب  مــركــز  اإىل 

بفعل فاعل ح�سب ما �سرحوا به.
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�ضكاوي متكررة من قاطني م�ضتة حل�ضانة

ال�صيليكوز يفتك ب�صحية جديدة بتكوت

ال�صكان ي�صتكون انعدام التحاليل اخلا�صة بالك�صف عن كورونا

مواطنون ي�صتكون من النقطاعات املتكررة للكهرباء بباتنة

م�صاريع تنموية تثري ا�صتياء ال�صكان 
باأولد �صي �صليمان

تويف اأم�س، �ساب يبلغ من العمر 39 �سنة، متاأثرا بداء ال�سيليكوز الناجــم عن مهنة �سقل 
احلجارة بقرية الدروع يف والية ب�سكرة، وينحدر الفقيد الذي ترك وراءه اأرملة وطفلني، من 
قرية �سناورة بتكوت، حيث كان يعاين من املر�س منذ �سنوات، قبل اأن ي�ست�سلم ج�سده لهذا 
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اأكرث من  م�ضتوطن اقتحموا باحات امل�ضجد.. 

معاوية. �ص

خن�شلة

اأم البواقي

بوالية  ال�سحة  قــطــاع  واأ�ــســبــح 
خن�سلة،  ي�سهد ب�سكل يومي ارتفاعا 
الوفيات،  وكــذا  االإ�سابات  عدد  يف 
ناقو�ص  يدقون  االأطــبــاء  جعل  ما 
اجلهات  كــل  مــن  مطالبني  اخلــطــر 
التجند  �ـــســـرورة  اإىل  الــو�ــســيــة 
هذه  ملحاربة  مقدرته  ح�سب  كــل 
املوجة، ويف �سياق ذي �سلة بالرغم 
اأن  اإال  الكارثيـة،  الو�سعية  مــن 
يبالون  ال  املــواطــنــني  مــن  الــعــديــد 
يعريوا  ومل  املعقدة  الو�سعية  بهذه 
من  اهتمام  اأي  الوقائية  للتدابري 

االأعــرا�ــص  حــفــالت  تنظيم  ــالل  خ
وكذا  اجلماعية  التخرج  وحفالت 
العزاء والتجمعات ال�سعبية وغريها 
الوالية  وايل  تعليمة  من  بالرغم 
مل  لكن  احلفالت  اإقامة  متنع  التي 
تطبق على اأر�ص الواقع ما �سهل من 
اأ�سبح  الــذي  الفريو�ص  هذا  تف�سي 

ينت�سر ب�سكل رهيب بني اجلميع.
من  طالبوا  خن�سلة  واليــة  �سكان 
تطبيق  ب�سرورة  املعنية  ال�سلطات 
من  التقليل  �ساأنها  مــن  اإجــــراءات 
ــفــريو�ــص واتــخــاذ  انــتــ�ــســار هـــذا ال

قرارات �سارمة حول هذه الو�سعية 
قبل اأن تخرج االأمور عن ال�سيطرة، 
امل�ست�سفيات  تــ�ــســهــد  ـــارة  لـــالإ�ـــس
املخ�س�سة ال�ستقبال مر�سى كورونا 
اكتظاظ كبريا على غرار م�ست�سفى 
علي بو�سحابة وكذا م�ست�سفى �س�سار 
ت�ستمر  حني  يف  قاي�ص،  وم�ست�سفى 
عملية التلقيح عرب خمتلف النقاط 
كبري  اإقبال  و�سط  لذلك  املخ�س�سة 
ب�سرورة  طالبوا  الذين  للمواطنني 
لت�سهيل  الف�ساءات  خمتلف  فتح 

عملية التلقيح وتفادي االزدحام .

ــــص، الـــعـــمـــال بــوقــفــة  ــــ� قـــــام اأم
احتجاجية وغلق حديقة ال�سنوبر 
مطالبني  الــبــواقــي،  اأم  مبــديــنــة 
بالتدخل العاجل لل�سلطات الوالئية 
قطاع  على  القائمني  مع  بالتن�سيق 
من  البواقي  اأم  بوالية  ال�سياحة 

اأجل اإعادة االعتبار للحديقة.
هذا وقد اأكد العمال املحتجني على 
م�ستحقاتهم  جميع  منحهم  �سرورة 
�سمن  تن�سيبهم  و  العالقة،  املالية 
�سجل  وقت  يف  دائمة،  عمل  عقود 
داخل  الت�سلية  ملرافق  كلي  انعدام 
احلديقة، باالإ�سافة الهرتاء وتلف 
ــاب اخلــا�ــســة بــاالأطــفــال، ما  ــع االأل

باأخرى  احلديقة  تدعيم  ي�ستلزم 
قطاع  يــزال  ال  باملقابل،  جــديــدة، 
الــبــواقــي  اأم  بــواليــة  الــ�ــســيــاحــة 

يواجه م�سريا جمهول و�سط التاأخر 
التهيئة  اأ�سغال  انطالق  يف  الكبري 
اخلا�سة مب�ساريع التو�سع ال�سياحي 

عدد  مــوؤخــرا  منها  ا�ستفادت  التي 
ــارة،  ــن بــلــديــات الـــواليـــة، لــالإ�ــس م
البواقي  اأم  واليــة  ا�ستفادت  فقد 
ال�سياحي،  التو�سع  م�ساريع   مــن 
ن�ساطات  منطقة   19 ــرتاح  اق بعد 
بلدية،   19 على  مــوزعــة  جــديــدة 
مل يتم قبول منها �سوى اثنني فقط 
قا�سم  اأوالد  بلديتي  م�ستوى  على 
الكبري  التاأخر  لكن  نعمان،  و�سوق 
حتقيق  دون  حـــال  االأ�ــســغــال،  يف 
بالوالية  ال�سياحية  التنمية  حلم 
االعتماد  تــوفــر  رغـــم   ــرابــعــة،  ال
املايل للم�سروع الذي ينتظره �سكان 

البلديتني.

املعاناة مع االأوك�ضجني الطبي متوا�ضلة
قرارات ال�ضلطات ال حدث عند املواطنني

ب�ضبب توقف قطاع البناء

رمي ع�ضوائي للنفاياتتذبذب التموين باالأوك�ضجني مب�ضت�ضفى م�ضكيانة

وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اأوفـــدت 
وزارية  جلنة  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
يعرفها  التي  ــاع  ــس االأو� يف  للنظر 
عبد  �سعادنة  اجلامعي  امل�ست�سفى 
النور ب�سطيف على خلفية حادثة 
باالأوك�سجني  التموين  يف  التذبذب 
ال�سبت،  اإىل  اجلمعة  ليلة  الطبي 
حــيــث قــامــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
امل�ست�سفى  يف  االأو�ــســاع  مبعاينة 
بالنظر  كبريا  ت�سبعا  ي�سهد  الــذي 
امل�سابني  ــن  م الــكــبــرية  لـــالأعـــداد 

بفريو�ص كورونا.
ـــوزاريـــة  وا�ــســتــمــعــت الــلــجــنــة ال
فند  الـــذي  امل�ست�سفى  مــديــر  اإىل 
بنفاذ  اخلا�سة  االإ�ــســاعــات  متاما 
ح�سول  على  مــوؤكــدا  االأوك�سجني 
تذبذب فقط خارج عن نطاق اإدارة 
اأي�سا  اال�ستماع  مت  كما  امل�ست�سفى، 
اإىل بع�ص االإطارات، وهذا يف الوقت 
يف  الوالية  نواب  فيه  طالب  الذي 
ب�سرورة  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص 
حل  اأجل  من  ال�سحة  وزير  تدخل 
م�سكل التموين باالأوك�سجني الطبي 
يف ظل عجز امل�سوؤولني املحليني عن 

القيام بالدور املنوط بهم.
التمون  بــاأزمــة  مت�سل  �سياق  ويف 
عا�ص  فقد  الطبي  باالأوك�سجني 
مب�ست�سفى  "الكوفيد"  مــر�ــســى 

من  حالة  بالعلمة  اخلثري  �سروب 
املخزون  نفاذ  بعد  والــفــزع  القلق 
اخلــا�ــص مبـــادة االأوكــ�ــســجــني مما 
اإىل  يلجاأ  الطبي  الــطــاقــم  جعل 
اأن  قبل  وهذا  املتنقلة،  القارورات 
يقوم اأحد املح�سنني بجلب �ساحنة 
الوقت  يف  بــاالأوكــ�ــســجــني  حمملة 
املنا�سب، ومن جانبها م�سالح بلدية 
العلمة اأكدت على اأن توزيع كميات 
االأوك�سجني على م�ست�سفيات الوطن 
م�ستوى  على  جلنة  لت�سيري  خا�سع 
اأي�سا  التاأكيد  مع  االأوىل،  الــوزارة 

على اأن الو�سع يبقى متحكما فيه.
يف  بوقاعة  م�ست�سفى  يعي�ص  كما 
اجلهة ال�سمالية من الوالية حالة 
مدير  عنه  ك�سف  ح�سبما  مماثلة 
امل�ست�سفى يف ظل بقاء كميات قليلة 
غاية  اإىل  االأوك�سجني  مــادة  مــن 
الذي  الغمو�ص  مع  االأم�ص  ع�سية 
املادة  بهذه  التزويد  عملية  يلف 
امل�ست�سفى  �ساحنة  تواجد  ظل  يف 
يف  الــــقــــارورات  بتعبئة  املــكــلــفــة 
وجود  عــدم  مع  ق�سنطينة  واليــة 
تزويد  توقيت  حول  معلومات  اأي 
الطبي،  باالأوك�سجني  امل�ست�سفى 
ــاوف  وهـــو االأمــــر الـــذي اأثــــار خم

الطاقم الطبي من تاأزم الو�سعية.

املحاجر  من  العديد  ن�ساط  توقف 
والرمل  احل�سى  اإنتاج  يف  املخت�سة 
اأ�سابيع  عــدة  منذ  �سطيف  بوالية 
هذه  ن�ساط  تــراجــع  ب�سبب  وهـــذا 
ــر وتـــوقـــف عــمــلــيــات بيع  ــاج ــح امل
احل�سى والرمل ب�سكل غري م�سبوق، 
اإحالة  يف  الو�سعية  هذه  وت�سببت 
ــى عطلة  عــل ــال  ــم ــع ال مـــن  املـــئـــات 
اإجــبــاريــة يف الــوقــت الــراهــن على 
اأمل العودة اإىل الن�ساط بعد حت�سن 

االأو�ساع.
ففي البلديات اجلنوبية من الوالية 
احلجر  عــني  ــديــات  بــل يف  خــا�ــســة 
اأ�سحاب  العديد من  وقجال توقفت 
املــحــاجــر عــن الــنــ�ــســاط مــنــذ مدة 
البلديات  باقي  يف  ذاته  احلال  وهو 
االأخـــرى، وجــاء قــرار التوقف عن 
الذي  التام  الركود  ب�سبب  الن�ساط 
نتيجة  البناء  قطاع  ن�ساط  يعرفه 

اأ�سعار خمتلف  الكبرية يف  الزيادات 
وهو  احلــديــد  منها  خا�سة  املـــواد 
االأمر الذي ت�سبب يف توقيف ن�ساط 
وحتى  ال�سكنية  الــور�ــســات  اأغــلــب 
اخلــوا�ــص،  بن�ساط  املتعلقة  تلك 
ناهيك عن تراجع الطلب على مادة 
باإجناز  املكلفة  ال�سركات  من  الرمل 
الطرقات يف ظل عدم وجود م�ساريع 

جديدة.
ــة  وعـــرف نــ�ــســاط املــحــاجــر يف والي
ال�سنوات  خالل  كبريا  تزايدا  �سطيف 
الكبري  الرقم  عك�سه  ما  وهو  الفارطة 
لهذه املحاجر املنت�سرة اأكرث يف املنطقة 
ويتخوف  ـــواليـــة،  ال مــن  اجلــنــوبــيــة 
الــعــ�ــســرات مــن الــعــمــال مــن تــاأثــريات 
عملهم  منا�سب  على  الو�سعية  هــذه 
خا�سة اأن العديد منهم باتوا مهددين 
الو�سعية  توا�سل  حــال  يف  بالبطالة 

احلالية.

"حممد  ــى  ــف ــس ــ� ــت ــس ــ� م يــــعــــرف 
البواقي،  اأم  مبدينة  بو�سياف" 
احلاالت  عدد  يف  خطريا  ارتفاعا 
كورونا  بفريو�ص  اإ�سابتها  املــوؤكــد 
ــاوز عــددهــم اأمــ�ــص 50  والـــذي جت
التي  للحاالت  باالإ�سافة  م�ساب، 
املنازل  م�ستوى  على  متابعتها  يتم 
 10 بني  اأعمارهم  تــرتاوح  والــذي 

و17 �سنة.
االأك�سجني  نفاذ  �سجل  وقــد  هــذا 
بوحف�ص"  "حممد  مب�ست�سفى 
لتحويل  اأدى  ما  م�سكيانة،  مبدينة 
اإىل  "كورونا"  بفريو�ص  امل�سابني 
ما  بو�سياف"،  "حممد  م�ست�سفى 

على  كبري  �سغط  خلق  يف  �ساهم 
الطواقم الطبية مب�ست�سفى حممد 
"�سليمان  مب�ست�سفى  اأما  بو�سياف، 
فقد  مليلة،  عني  عمريات" مبدينة 
وعدد  مــوؤكــدة  اإ�سابة   49 �سجل 
كبري منهم من فئة الر�سع وحديثي 

الوالدة.
االلتزام  قلة  اأن  اأكــدوا  االأطباء 
ــة مـــن قبل  ــي ــوقــائ ال ــدابــري  ــت ــال ب
يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  املــواطــنــني، 
امل�سابني  حــــاالت  ـــدد  ع ارتـــفـــاع 
ت�سارع  مع  خا�سة  كورونا  بفريو�ص 
�سالالت  ووجـــود  االنت�سار  ــرية  وت

متحورة �سريعة االنت�سار.

القليلة  االأ�سابيع  خــالل  ينتظر 
االأ�سغال  مديرية  انطالق  املقبلة 
يف  البواقي،  اأم  بوالية  العمومية 
الوطني  الطريق  �سيانة  م�سروع 
من  كلم،   8 م�سافة  على   100 رقم 
اإىل   24.00 الكيلومرتية  النقطة 

النقطة الكيلومرتية 52.00.
حاليا  ــروع  ــس ــ� امل ــد  ــواج ــت وي هـــذا 
�سمن  ال�سفقات  جلنة  م�ستوى  على 
الطرق  و�سيانة  التنمية  برنامج 
الوطنية والبلدية ل�سنة 2021، يف 
انتظار عملية التاأ�سري على امل�سروع، 
ال�سفقة  اإبرام  اأجل االإ�سراع يف  من 
للتكفل باملناطق املعزولة املتواجدة 

بالقرب من الطريق الوطني، كماال 
البلدية  الــطــرق  مــن  املــئــات  تـــزال 
ـــن بــلــديــات  ـــة بـــعـــدد م ـــي ـــوالئ وال
والتلف،  االإهــمــال  تعاين  الــواليــة 
ال�سنوية  املــالــيــة  االأغــلــفــة  رغـــم 
االأ�سغال  لقطاع  واملوجهة  ال�سخمة 

العمومية.
طالبوا  الــبــواقــي،  اأم  مدينة  �سكان 
البلدي  املجل�ص  الــتــفــات  بــ�ــســرورة 
بها  تتواجد  التي  املــزريــة  للو�سعية 
كبري  انت�سار  و�سط  املدينة،  طرقات 
�سوء  اأثبتت  والتي  ال�سوداء  للنقاط 
اأ�سغال التهيئة املنجزة خالل ال�سنوات 

القليلة املا�سية.

اأ�سدرت مديرية ال�سوؤون 
الدينية لوالية �سطيف قرار 

يق�سي بتعليق التعليم القراآين 
مبختلف امل�ساجد واملدار�ص 
القراآنية والزوايا مبختلف 

مناطق والية �سطيف من اأجل 
تفادي عدوى فريو�ص كورونا، 

وهذا يف ظل التزايد الكبري يف 
عدد االإ�سابات خالل االأيام 

الفارطة، وطلبت املديرية من 
امل�سوؤولني عن امل�ساجد واملدار�ص 
تطبيق هذه التعليمة قبل نهاية 

االأ�سبوع اجلاري.
ويف �سياق ذي �سلة اأ�سدر الفرع 

الوالئي لفيدرالية قاعات 
احلفالت بوالية �سطيف بالتعاون 

مع الفاعلني يف قطاع احلفالت 
واالأعرا�ص قرار بتوقيف اإقامة 
االأعرا�ص واحلفالت بكل قاعات 

احلفالت عرب تراب والية 
�سطيف، مع جتميد كل الن�ساطات 

املتعلقة باالأعرا�ص على غرار 
الديكور، الت�سوير، ال�سيافة 

والطبخ، مع حتديد تاريخ 15 
اأوت القادم كموعد لدرا�سة 
م�ستجدات الو�سع الوبائي، 

باالإ�سافة اإىل التبليغ عن 
املخالفني ومتابعتهم وفق ما تن�ص 

عليه القوانني.

حمتجون يغلقون حديقة ال�صنوبر باأم البواقي

جلنة وزارية للتحقيق يف امل�صت�صفى 
اجلامعي ب�صطيف

ال�صتهتار متوا�صل بخن�صلة
 رغـم الو�صعيـة ال�صحيـة اخلطيـرة

حماجر تتوقف عن الن�صاط ومئات 
العمال مهددون بالبطالة

اأرقام امل�صابني بـ"كورونا" يف ت�صاعد 
خميف باأم البواقي

اأحياء تتحول اإىل مكب ملخلفات
 املذابح باأم البواقي

تعليق التعليم 
القراآين وتوقيف 
ن�صاطات قاعات 

احلفالت

حمليات

طالبوا بحقوقهم امله�ضومة

بعد تدهور الو�ضعية الوبائية
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ت�سهد ولية خن�سلة، �رتفاعا رهيبا يف عدد �لإ�سابات بفريو�س كورونا، و�سط �إطالق ند�ء�ت ��ستغاثة عرب م�ست�سفيات �لولية 
�لتي تعرف �كتظاظا يف عدد �ملر�سى على غر�ر م�ست�سفى علي بو�سحابة، �أين يتو�جد حاليا 60 م�سابا بالفريو�س، و�سط نق�س يف 

�لأوك�سجني �لذي �أ�سبح �جلميع يف رحلة �لبحث عنه وتقدمي �مل�ساعدة للمر�سى.
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�شطيـــف



بني  تن�شيقي  اجتماع  ال�شبت  ي��وم  انعقد 
ت�شوية  بهدف  والفالحة،  ال�شكن  وزارت���ي 
عقود امللكية لفائدة امل�شتفيدين من امل�شاريع 

ال�شكنية امل�شيدة فوق اأرا�شي فالحية.
وتراأ�ص هذا االجتماع وزير ال�شكن والعمران 
واملدينة، حممد طارق بلعريبي، رفقة وزير 
احلميد  عبد  الريفية،  والتنمية  الفالحة 
ال�شكن  وزارة  ن�شرته  بيان  ح�شب  حمداين 

ب�شفحتها الر�شمية على الفاي�شبوك.
ومتحور االجتماع حول "الت�شوية االإدارية 
لالأرا�شي التابعة لقطاع الفالحة التي �شيدت 
ال�شكنية،  ال�شيغ  خمتلف  املا�شي  يف  عليها 
عقود  على  احل�شول  قاطنيها  على  وتعذر 
القاطنني  "متكني  اأج��ل  من  وذل��ك  امللكية"، 

بهذه ال�شكنات من ت�شلم عقود ملكيتهم".
ا�شتكمال  اإط��ار  يف  االجتماع  هذا  ويندرج 
الوزارية  التعليمة  على  االإم�شاء  اجراءات 
وال��ع��م��ران  ال�����ش��ك��ن  وزارة  ب��ني  امل�����ش��رتك��ة 
والتنمية  ال��ف��الح��ة  ووزارة  وامل��دي��ن��ة، 

وزارة  وك����ذا  امل��ال��ي��ة  ووزارة  ال��ري��ف��ي��ة. 
والتهيئة  املحلية  واجل��م��اع��ات  الداخلية 
يف  قدما  بامل�شي  �شت�شمح  والتي  العمرانية، 
هذه  بقاطني  اخلا�شة  امللكية  عقود  اإ�شدار 

ال�شكنات، ي�شيف نف�ص امل�شدر.

فاق اإنتاجه 11 مليون طن يف 2020..

اجتماع تن�ضيقي بني وزارتي ال�ضكن والفالحة..

�أعلن وزير �ل�سناعة، �أحمد زغد�ر، �لتكفل بجميع �ل�سعوبات �لتي تو�جه �سادر�ت �ملجمع �ل�سناعي لإ�سمنت �جلز�ئر "جيكا" و�لتي ينتظر �أن 
تتجاوز 1 مليار دولر يف 2022، ح�سب ما �أفاد به بيان للوز�رة.

 �أعلنت �سركة �سناعة �لأك�سجني �ل�سائل، ليند غاز �جلز�ئر، يف بيان لها �أم�س �لأحد، رفع �لكميات �ملنتجة، 
وذلك بعدما مت ت�سجيل �رتفاع يف حالت �لإ�سابة بفريو�س كورونا.

االأحد  اأم�ص  باحمد،  بن  لطفي  جمال  الرحمان  عبد  ال�شيدالنية،  ال�شناعة  وزي��ر  تراأ�ص 
اجتماعا تن�شيقيا �شم جمموعة منتجي االأك�شجني  الطبي مبقر الوزارة.

والو�شائل  االإن��ت��اج  جتميع  وك��ذا  وت�شخري  جتنيد  عملية  متابعة  اأن  ل��ل��وزارة  بيان  واأف���اد 
اللوج�شتكية اخلا�شة مبجموع املنتجني �شكلت املحور االأ�شا�شي لالجتماع، وذلك بغر�ص �شمان 

تزويد كل املوؤ�ش�شات اال�شت�شفائية باالأك�شجني الطبي.
وكان االجتماع فر�شة حث من خاللها الوزير املنتجني على م�شاعفة املجهودات وعلى �شمان 
التجنيد امل�شتمر لكل الفرق والوحدات مبا ي�شمح اال�شتجابة لتزايد الطلب الذي تعرفه مادة 

االأك�شجني الطبي. 

اأدى التطور املقلق يف البالد اإىل توليد  لقد 
من  الطبي  االك�شجني  على  مرتفع  جد  طلب 
ال�شفوف  يف  تتواجد  التي  امل�شت�شفيات  قبل 
االأوىل ملكافحة هذا الفريو�ص"، ح�شب ما ورد 
ال�شركة  متتلك  التي  ال�شركة  هذه  بيان  يف 
القاب�شة اجلزائرية للتخ�ش�شات الكيميائية 

اأ�شهمها. من  باملائة  ا�ص" 34  �شي.  "اأ. 
يف ظل هذه الو�شعية غري امل�شبوقة تاريخيا، 
باعتبارها  اجلزائر،  غاز  ليند  �شركة  قامت 
مواردها  ك��ل  بت�شخري  اقت�شاديا،  متعامال 
القطاع  م�شاندة  اأجل  من  واملادية  الب�شرية 

ال�شحي يف مواجهة هذه اجلائحة.
كل  واح��رتام  لالأنظمة  التزامنا  نوؤكد  كما 
�شمان  اإىل  الرامية  والتو�شيات  التوجيهات 
للت�شريعات  وفقا  احليوية  املادة  هذه  ت�شليم 

املعمول بها، ي�شيف نف�ص امل�شدر.
م��ادة  ال�شتهالك  الهائل  االرت��ف��اع  واأم���ام 
عليه  ك��ان  مب��ا  م��ق��ارن��ة  الطبي  االأك�شجني 
ت�شغيل  مت  املا�شية،  االأ�شابيع  يف  الو�شع 
وحدات �شركات ليند غاز اجلزائر يف طاقتها 
ال��ق��ارورات  تعبئة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الق�شوى، 
ب�شكل  ال�شائل  االأك�شجني  وت�شليم  الطبية 

م�شتمر، يوؤكد بيان ال�شركة.
ال�شيدالنية  ال�شناعات  وزي��ر  اأ�شدى  فقد 
واخلوا�ص  العموميني  للمتعاملني  تعليمات 
االأك�شجني  م��ادة  اإنتاج  جمال  يف  النا�شطني 
املادة  هذه  من  االإنتاجية  الطاقات  مل�شاعفة 
ب�شكليها الغازي وال�شائل، م�شددا على �شرورة 
ال�شحة  لوزارة  املعنية  امل�شالح  مع  التن�شيق 
انقطاع  دون  منتظم  متوين  �شمان  اأج��ل  من 
العيد وعطل  اأيام  ال�شحية خا�شة  للمن�شاآت 

نهاية االأ�شبوع.
غري  للم�شالح  تعليمات  توجيه  مت   كما 
اأجل  من  ال�شناعة  ل��وزارة  التابعة  ممركزة 
الواليات  م�شتوى  على  الدقيقة  املتابعة 
مادة  من  اليومي  والت�شليم  االإن��ت��اج  حلالة 
من  التي  باملعّوقات  التكّفل  مع  االأك�شيجني 
من  املنتظم  التموين  عمليات  عرقلة  �شاأنها 

هذه املادة.
القطاع  ال��ت��زام  ال�شناعة  وزارة  وجت���دد 
ال�شناعي بالعمل دون كلل واحلر�ص من اأجل 
الرفع من الوفرة من مادة االأك�شيجني الطبي 
ومتكني بلدنا من جتاوز هذا الظرف ال�شحي 

احل�شا�ص.

ك�������ش���ف ن���ائ���ب 
النقابة  رئ��ي�����ص 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
ل���ل�������ش���ي���ادل���ة 
اخل���وا����ص م���راد 
عن  ���ش��اب��ون��ي��ة، 
مرا�شلة  توجيه 
ال�شحة  ل���وزي���ر 
عبد الرحمان بن 
ب��وزي��د م��ن اأج��ل 

كورونا،  لقاح  من  اخلوا�ص  ال�شيادلة  متكني 
يف  امل�شاهمة  بهدف  جاء  الطلب  اأن  موؤكدا 

عملية التلقيح على م�شتوى ال�شيدليات.
ال�شيادلة  اإن  م����راد،  ���ش��اب��ون��ي��ة  وق����ال 
عملية  يف  للم�شاركة  م�شتعدين  اخل��وا���ص 
بحملة  القيام  خالل  من  الوطنية  التلقيح 
تدعوهم   امل��واط��ن��ني  ل��ف��ائ��دة  حت�شي�شية 
 ،19 لكوفيد  امل�شاد  اللقاح  اأخ��ذ  ل�شرورة 
مرا�شلة  توجيه  عن  ال�شدد  هذا  يف  كا�شفا 
بوزيد من  بن  الرحمان  ال�شحة عبد  لوزير 
وتلقيح  اللقاح  من  ال�شيادلة  متكني  اأج��ل 
املواطنني قائال: ''ال�شيدلية متواجدين يف 
كل ربوع الوطن وحتى يف املناطق الداخلية 
يف  ي�شاركون  ال  فلما  ال�شعبية  واالأح��ي��اء 

عملية التلقيح''.
النقابة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ك�شف  ب��امل��ق��اب��ل، 
ارتفاع  عن  اخل��وا���ص  لل�شيادلة  الوطنية 
الطلب على االأدوية امل�شادة لفريو�ص كورونا 
 70 بن�شبة  الوطن  �شيدليات  م�شتوى  على 
باملائة، قائال: ''اإن هذه الن�شبة هي االأوىل 

من نوعها امل�شجلة منذ اأ�شهر''.
واأرجع ال�شبب اإىل ارتفاع منحنى االإ�شابات 
من  املواطنني  لتخوف  اإ�شافة   19 بكوفيد 
املقوية  االأدوي����ة  اإىل  وجلوئهم  ال��ع��دوى 

كا�شفا  للمناعة، 
ال�شدد  ه���ذا  يف 
ف��ادح  نق�ص  ع��ن 
يف الفيتامني ''د'' 
ب�����ش��ب��ب ازدي�����اد 
ال��ط��ل��ب ووج���ود 
منتجني  ث��الث��ة 
فقط يف اجلزائر 
االأمر الذي �شبب 
ن����درة ح����ادة يف 

ال�شوق على هذا الفيتامني.
م��ن ج��ان��ب��ه ك�����ش��ف ���ش��اب��ون��ي��ة م����راد عن 
بيع  عملية  يف  اخلوا�ص  ال�شيادلة  م�شاركة 
بعدما  وذل��ك  قريبا،  االأوك�شجني  مولدات 
ال�شيدالنية  ال�شناعة  ل��وزارة  طلبا  رفعوا 
الطلب  ازدياد  بعد  عليها  احل�شول  اأجل  من 

الكبري على هذه املادة.
لر�شد  العلمية  اللجنة  رئي�ص  دع��ا  فقد 
رفع  �شرورة  اىل  كوفيد-19  وباء  وتف�شي 
الوحيد  ال�شبيل  يعد  ال��ذي  التلقيح  وت��رية 
بتكثيف  وه���ذا  ال��ف��ريو���ص  ان��ت�����ش��ار  لكبح 
عمليات التلقيح على جميع امل�شتويات �شواء 
اأو  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  كانت 
م�شالح  مع  بالتعاون  اجلوارية  الف�شاءات 
عملية  با�شرت  قد  التي  املدنية  احلماية 
ال�شكنية  االح��ي��اء  م�شتوى  على  التلقيح 
وق�شنطينة  العا�شمة  اجل��زائ��ر  ب��والي��ة 

ووهران.
و�شدد على �شرورة اإ�شراك القطاع اخلا�ص 
يف عمليات التلقيح الوطنية باعتباره قطاعا 
مكمال للقطاع العمومي )العيادات اخلا�شة، 
اللقاح  توزيع  اإىل  باالإ�شافة  ال�شيدليات(، 
وحدات  على  تتوفر  التي  املوؤ�ش�شات  على 

�شحية خا�شة بالعمال. 

بالرئي�ص  جمعه  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الفروع  وم�����ش��وؤويل  للمجمع  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ذات  ال��ك��ربى  امل�شانع  ال�شيما  ل��ه  التابعة 
بحث  والذين  العالية،  االإنتاجية  الطاقة 
امل�شتقبلية  واآف��اق��ه  املجمع،  و�شعية  معهم 
جميع  حتقيق  ع��ن  تعيقه  ال��ت��ي  وامل�شاكل 
ا�شتعرا�ص  مت  اللقاء،  هذا  وخالل  اأهدافه، 
الوطنية  ال�شوق  يف  "جيكا"  جممع  و�شعية 
من حيث اإمكانيات االإنتاج وح�شته ال�شوقية 

التي تتجاوز 50 باملائة.
ووف��ق��ا ل��ل��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ع��ر���ش��ت يف ه��ذا 
11 مليون  "جيكا" فاق  اإنتاج  فاإن  االجتماع، 
طن يف 2020 وهو مر�شح للزيادة لي�شل اإىل 
2021، مما يجعل  17 مليون طن يف  قرابة 
اال�شمنت  �شناعة  يف  "رائدا"  املجمع  م��ن 
املجمع  اإمكانيات  �شرح  مت  كما  اجلزائر،  يف 
يف  �شادراته  اإجمايل  بلغ  حيث  الت�شديرية، 
�شنة 2020 حوايل 600 مليون دوالر، ومن 
املتوقع اأن ترتفع اإىل 1 مليار دوالر يف افاق 

.2022
التي مت جت�شيدها يف  وبف�شل اال�شتثمارات 
"جيكا" من  جممع  متكن  االأخ��رية،  ال�شنوات 
اأن ي�شبح اأحد اأح�شن املوؤ�ش�شات ال�شناعية يف 
12 الف عامل، ح�شب  اجلزائر والتي ت�شغل 

البيان.
التحليل  عر�ص  االجتماع،  خالل  ا  اأي�شً ومّت 
للمجمع  االقت�شادية  املوؤ�شرات  الأبرز  املايل 
طرف  من  وال�شعف،  القوة  مواطن  اإب��راز  مع 
والتحليل  االقت�شادية  ال��درا���ش��ات  �شركة 
الهيئة  وهي  "اإيكويف"،  واال�شت�شراف  املايل 

املكلفة باإعداد التقارير املالية واالإح�شائية 
حول القطاع العمومي التجاري.

وحّث زغدار، خالل اللقاء، م�شوؤويل "جيكا" 
فيما  وباالأخ�ص  املجهودات،  م�شاعفة  على 
يتعلق بالتموقع باالأ�شواق اخلارجية والذي 
بالنظر  الراهن،  الوقت  يف  "�شرورة"  اأ�شبح 
اال�شمنت،  مادة  من  الوطنية  ال�شوق  لت�شبع 
القطاعية  امل�شاريع  من جهة، وجتميد بع�ص 
جهة  م��ن  وال�شحي،  امل��ايل  ال��ظ��رف  نتيجة 

اأخرى.
اأن���ه �شيتم  ال��وزي��ر  اأك���د  ويف ه��ذا االإط����ار، 
طرحها  التي  االن�شغاالت  بجميع  التكفل 
الت�شدير  عملية  لت�شهيل  املجمع  م�شوؤولو 
اللوجي�شتيكية  بامل�شاكل  يتعلق  فيما  ال�شيما 
كما  وال����ربي،  ال��ب��ح��ري  بالنقل  املرتبطة 

التقنيات  على  االعتماد  �شرورة  على  �شّدد 
اجلديدة للت�شويق بغر�ص ا�شتقطاب ح�ش�ص 
واخلارجية،  الداخلية  االأ���ش��واق  يف  اأخ��رى 
وكذا تنويع املنتجات ملواجهة املناف�شة التي 
اإىل تبني نظرة  ي�شهدها هذا القطاع، داعيا 
مبا  اخل��ربات  بكل  واال�شتعانة  ا�شت�شرافية 
لتحقيق  اخل��ارج  يف  الوطنية  اجلالية  فيها 

االأهداف امل�شطرة.
يف  التحكم  اأهمية  اإىل  ا  اأي�شً زغ��دار  واأ�شار 
االتفاقيات  اإع���داد  عند  القانوين  االإط���ار 
م�شالح  حلماية  االأج��ان��ب  م��ع  وال�شراكات 
اأعطى  اللقاء،  ختام  ويف  اجلزائري،  الطرف 
ا�شتعجالية  خطة  بو�شع  تعليمات  الوزير 
على  اتخاذها  املتوجب  االإج��راءات  تت�شمن 

املدى القريب لتح�شني فعالية املجمع.

اق���رتح���ت ي���وم اأم�����ص 
االأح����������د اجل���م���ع���ي���ة 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��ج��ار 
واحل����رف����ي����ني ت��ق��دمي 
م�����واق�����ي�����ت ال���ع���م���ل 
ومت����دي����ده����ا ح�����ش��ب 
العمومية  ال��وظ��ائ��ف 
وال������ن�������������ش������اط������ات 

االقت�شادية، وفر�ص حجر �شحي كلي �شارم 
لل�شيطرة على انت�شار وباء كورونا التاجي.

على  من�شور  ع��رب  اجلمعية  واأو���ش��ح��ت 
�شفحتها الر�شمية على موقع فاي�شبوك، اأن 
هذا االإقرتاح جاء على اثر تفاقم الو�شعي 
موجة  يف  ودخ��ول��ه��ا  ال��ب��الد،  يف  ال�شحي 

جديدة قوية.
امل�شدر  وح�����ش��ب 
االقرتاح  هذا  ف��اإن 
تقدمي  يف  يتمثل 
اأوق���������ات ال��ع��م��ل 
ب�������ش���اع���ت���ني م��ن 
�شباحا  ال�ّشاد�شة 
ظهرا   الثانية  اإىل 
بالّن�شبة للوظائف العمومية ومتديدها اإىل 
االقت�شادّية  للن�شاطات  بالّن�شبة  ال�شاد�شة 
اجلمعية  ذات  اقرتحت  كما  والتجارّية. 
فر�ص حجر كّلي ابتداء من ال�شابعة م�شاء 
ال�شلع  نقل  با�شتثناء  �شباحا  اخلام�شة  اإىل 

ة. واخلدمات اخلا�شّ
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اأوريدو، حملة  نظم متعامل الهانف النقال 
تلقيح �شد كورنا لفائدة موظفيها عرب كامل 
تف�شي  من  احل��د  اإط��ار  يف  الوطني،  ال��رتاب 
ه��ذه احلملة  اإط���الق  ك��ورن��ا، ومت  ف��ريو���ص 
بالتعاون مع الهيئات ال�شحية حيث اأتاحت 
من  لال�شتفادة  الت�شجيل  ملوظفيها  اأوري��دو 
الوطني  ال��رتاب  كامل  عرب  التلقيح  حملة 
الوقائية.  االإج��راءات  تطبيق  مراعاة  مع 
متعددة  موؤ�ش�شة  اأول  اأوريدو   تكون  وبذلك 
احلملة  ت��ط��ل��ق  اجل���زائ���ر  يف  اجل��ن�����ش��ي��ات 

التلقيحية �شد كورونا الفائدة موظفيها.
وبهذه املنا�شبة، �شرح املدير العام الأوريدو، 
ال�شيد ب�شام اآل اإبراهيم ''نحن �شعداء كوننا 
اأول �شركة بادرت باإطالق حملة التلقيح �شد 
فريو�ص كورونا وذلك حر�شا منا على �شالمة 
ال��رتاب  ع��رب  وع��ائ��الت��ه��م  موظفينا  ك��اف��ة 
الذي  االهتمام  ذلك  ُيثبت   حيث،  الوطني. 
وموا�شلة  موظفيها  ل�جميع  اأوري��دو  توليه  

اجلهود للحد من تف�شي هذا الوباء''.



ق.د

يرجح ا�ضتئناف العالقات بعد مرا�ضم تن�ضيب رئي�ضي..

بريطانيا ت�صت�صيف 
حمادثات دولية 

حول املناخ
يلتقي وزراء املناخ والبيئة من 51 دولة 

يف بريطانيا الإجراء حمادثات مناخية 
لعقد  متهيدا  يومني،  مدار  "حا�شمة" على 

قمة "كوب 26" يف نوفمرب. ورغم اأن 
اتفاق باري�ص للمناخ يف 2015 ن�ص على 

�شرورة ح�شر االحرتار بدرجتني مئويتني 
كحد اأق�شى، اإال اأن علماء حذروا من اأن 

م�شار االأمور احلايل ال ي�شمح بتحقيق تلك 
التطلعات. 

وي�شارك وزراء البيئة واملناخ يف الواليات 
املتحدة والهند وال�شني يف االجتماع 

املغلق. وهذا اأول اجتماع وزاري ح�شوري 
منذ اأكر من 18 �شهرا، لكنه �شي�شتمل 

اأي�شا على م�شاركات عرب الفيديو، بهدف 
جمع اأكرب عدد ممكن من امل�شاركني.

وكان اتفاق باري�ص للمناخ املربم يف 
ح�شر  �شرورة  على  ن�ص  قد   2015

االحرتار بدرجتني مئويتني حدا اأق�شى 
مقارنة مب�شتوى ما قبل الثورة ال�شناعية 
مع ال�شعي اإىل ح�شره ب�1،5 درجة فقط. 

اإال اأن م�شار االأمور احلايل ال ي�شمح 
بتحقيق ذلك على ما يرى علماء. بدورها، 

ت�شعى اململكة املتحدة اإىل اأن يكون هذا 
االجتماع غري الر�شمي، فر�شة لت�شجيع 

يتمكن  حتى  ال�شريحة"،  "املحادثات 
خمتلف االأطراف من اإيجاد حلول للم�شي 

قدما يف القمة.
و�شتجري البلدان التي تطلق كميات 

كبرية من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون، 
مثل ال�شني والواليات املتحدة، خالل 

هذا اللقاء، مناق�شات مع الدول االأكر 
عر�شة لالحرتار املناخي مثل جامايكا 

وكو�شتاريكا ورواندا.

ق.د

ق.د

ق.د

بعد ف�ضيحة "بيغا�ضو�ض"

اجلزائر ت�صف ان�صمام ال�صهاينة لالحتاد الفريقي بـ''الالحدث''

منظمة "العفو" الدولية حت�س على وقف بيع تقنيات التج�ص�س 

ونقل املوقع االإيراين عن م�سدر و�سفه 
باأنه "مطلع" قوله اإن "ال�سعوديني يبدو 
فهناك  امل�ساركة...  على  وافقوا  اأنهم 
العاهل  عن  مندوب  ي�سارك  اأن  احتمال 
وزعم  التن�سيب".  حفل  يف  ال�سعودي 
جميع  حــل  اإىل  "بالنظر  اأنـــه  امل�سدر 
اإمكانية  هناك  فاإن  الثنائية،  اخلالفات 
لالإعالن عن حت�سن العالقات بني طهران 
بني  ال�سفارات"  فتح  واإعــادة  والريا�ص 

البلدين.  
ا�ستئناف  يــرجــح  ـــه  اإن املــ�ــســدر  وقـــال 
مرا�سم  بــعــد  الــبــلــديــن  بــني  الــعــالقــات 
اأ�سباب  اأحــد  عــازيــًا  رئي�سي،  تن�سيب 
ــــوزراء  الـــزيـــارة املــرتــقــبــة لــرئــيــ�ــص ال
اإىل  ــكــاظــمــي  ال مــ�ــســطــفــى  الـــعـــراقـــي 
لتح�سني  �سعيه  اإىل  املتحدة  الــواليــات 

العالقات االإيرانية ال�سعودية.  
حتدث  اجلــاري،  ال�سهر  من  ال�سابع  ويف 
االإيرانية،  احلكومة  با�سم  املتحدث 
ح�سل  قــد  "تقدم"  عــن  ربــيــعــي،  عــلــي 

مع  اإيـــران  جتريها  التي  املفاو�سات  يف 
ال�سعودية، قائاًل اإنه "مت بحث الق�سايا 
وح�سن  �سداقة  منطلق  من  البلدين  بني 
مو�سحًا،  اأحرز"،  قد  تقدم  وثمة  نوايا 
اأن  االأ�ــســبــوعــي،  ال�سحايف  مــوؤمتــره  يف 
يف  بتعقيدات  تت�سم  رمبــا  "اخلالفات 
كما  وقتا"،  ي�ستدعي  وحلها  حـــاالت، 

اأعلن عن ا�ستعداد اإيران ملوا�سلة احلوار 
نية  وح�سن  بـ"جدية  ال�سعودية  مــع 
املخاوف  واإزالة  الطرفني  لتاأمني م�سالح 

لديهما".
ــــران  ــــوار بـــني اإي وكـــانـــت جــلــ�ــســات ح
بوا�سطة  انــطــلــقــت  قــد  والــ�ــســعــوديــة 
و�سهدت  املا�سي،  اإفــريــل  منذ  عراقية 

الثنائية  الق�سايا  تناولت  عدة جوالت، 
ــة  ــي ــارج واالإقـــلـــيـــمـــيـــة، بــحــ�ــســب اخل

االإيرانية.   
اأن  اإيــرانــيــة  مــ�ــســادر  �سابقًا  ـــرت  وذك
القومي  االأمــــن  جمل�ص  ــن  م مــنــدوبــني 
مع  املباحثات  هــذه  يــجــرون  االإيـــراين 
الــعــراق.    وكانت  ال�سعودي يف  الطرف 
خالل  مرات  عدة  طلبت  قد  ال�سعودية 
ال�سهور االأخرية االن�سمام اإىل مباحثات 
فيينا النووية غري املبا�سرة بني طهران 
االتفاق  اأطـــراف  بوا�سطة  ووا�سنطن 
النووي، لكن اإيران رف�ست الطلب، موؤكدة 
اأن ال عالقة للريا�ص بهذه املفاو�سات.   

الدبلوما�سية  الــعــالقــات  وانــقــطــعــت 
بعد   2016 عام  والريا�ص  طهران  بني 
ال�سعودية  ال�سفارة  اإيرانيني  مهاجمة 
م�سهد  مدينة  يف  وقن�سليتها  طهران  يف 
�سرقي البالد على خلفية االحتجاجات 
على اإعدام الريا�ص رجل الدين ال�سيعي 

منر باقر النمر.

هبت رياح �سديدة االأحد على �سرق ال�سني 
مع اقرتاب االإع�سار "اإن- فا" فيما ال تزال 
االأعمال جارية يف ق�سم من البالد الإزالة 
الكا�سحة  الفي�سانات  عن  الناجم  الركام 

التي اجتاحتها قبل ب�سعة اأيام.
والقطارات  الــطــريان  حركة  وقــف  ومت 
من  كــامــل  جــزء  يف  البحرية  ــة  ــالح وامل
ت�سري  فيما  لل�سني،  ال�سرقي  ال�ساحل 
االإ�ستوائية  العا�سفة  اأن  اإىل  التوقعات 
�ست�سرب الياب�سة االأحد يف حميط نينغبو 
و�سنغهاي، اثنان من اأكرب املدن ال�ساحلية 

يف العامل.
كانت  الــبــالد،  مــدن  كــربى  �سنغهاي،  ويف 
ـــد،  االأح �ــســبــاح  بــ�ــســدة  تع�سف  ــاح  ــري ال

ــار كــانــت ال تـــزال حمـــدودة.  ــط لكن االأم
املطارين  يف  الــرحــالت  جميع  ــت  ــف واأوق
رحالت  علقت  كما  املدينة،  يف  الدوليني 
يف  احلركة  وجمدت  القطارات  ع�سرات 
بع�ص  واأغلقت  ونينغبو.  �سنغهاي  مرفاأي 
تفادي  اإىل  ال�سكان  ودعــي  املنتزهات، 

مزاولة ن�ساطات يف اخلارج.
ت�سببت  حــيــث  هــنــان  مقاطعة  ـــرب  وغ
االأ�سبوع  ــذا  ه م�سبوقة  غــري  في�سانات 
توا�سل  االأقـــل،  على  �سخ�سا   58 مبقتل 
ال�سلطات اإزالة هياكل ال�سيارات واحلطام 
اإجالء  ومت  فتحها.  الإعــادة  الطرقات  من 
اأكرث من 495 األف �سخ�ص، وفقا حلكومة 
هنان حيث ت�سببت الفي�سانات يف خ�سائر 

ت�سل قيمتها اإىل مليارات الدوالرات.
وتتوقع وكالة االأر�ساد اجلوية ال�سينية 
الياب�سة،  فوق  االإع�سار  قوة  ترتاجع  اأن 
لكنه �سيت�سبب بهطول اأمطار غزيرة على 
البالد، مبا يف ذلك يف  �سرق  اأيــام يف  مدى 
وقال  الفي�سانات.  غمرتها  التي  املناطق 
"يجب  االأحـــد  اجلــويــة  ــاد  ــس االأر� مكتب 
التي  الكوارث  ومنع  ال�سديد  احلذر  لزوم 
املرافقة  الق�سوى"  االأمطار  عن  تنتج  قد 

لالإع�سار اإن- فا.
لكن  اأمطار،  مو�سم  عــادة  ال�سني  وت�سهد 
�سكوكا  اأثارت  هنان  يف  القيا�سية  االأمطار 
مواجهة  على  ال�سينية  املدن  قدرة  حول 
الــتــي يتوقع  املــنــاخــيــة  الــظــواهــر  هـــذه 

اخلرباء اأن تزداد وتريتها و�سدتها ب�سبب 
التغري املناخي.

اأكرث  مــن  خم�ص  كــانــت  املــا�ــســي،  والــعــام 
الظواهر املناخية الق�سوى كلفة يف العامل 
مرتبطة بالرياح املو�سمية املمطرة ب�سكل 
غري عادي يف اآ�سيا، وفقا الإح�ساء اأعدته 

موؤ�س�سة "كري�ست�سن اإيد" اخلريية.
الهندي  املــعــهــد  يف  ــاخ  ــن امل عـــامل  وقـــال 
الفي�سانات  اإن  املدارية  اجلوية  لالأر�ساد 
"غري  فاإنها  متوقعة  كانت  واإن  املو�سمية 
"ن�سهد  تــويــرت  على  وكــتــب  م�سبوقة". 
ــالث مـــرات يف معدل  ارتــفــاعــا مبــقــدار ث
تت�سبب  التي  الغزيرة  االأمــطــار  هطول 

بفي�سانات يف كل اأنحاء الهند''.

ــة  ــي ــارج اخل ـــوؤون  ـــس ـــ� ال وزارة  قـــالـــت 
القرار  اإن  باخلارج،  الوطنية  واجلالية 
االأخـــــري لــرئــيــ�ــص مــفــو�ــســيــة االحتــــاد 
"الكيان  جديد  مراقب  بقبول  االفريقي 
ال�سهيوين"، لن يوؤثر على الدعم الثابت 
الق�سية  القارية جتاه  للمنظمة  والفعال 
بتج�سيد  التزامها  وكــذا  الفل�سطينية، 
لل�سعب  الــثــابــتــة  الــوطــنــيــة  احلـــقـــوق 
اإقامة  يف  حقه  ذلك  يف  مبا  الفل�سطيني، 

دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ص.
"هذا القرار الذي  اأن  واأكدت اخلارجية 
مع  م�سبقة  مو�سعة  م�ساورات  دون  اتخذ 
اأية  يحمل  ال  االأعــ�ــســاء،  الـــدول  جميع 
على  ال�سرعية  الإ�سفاء  قــدرة  اأو  �سفة 
اجلديد،  املــراقــب  و�سلوكيات  ممار�سات 
واملبادئ  القيم  مع  متاًما  تتعار�ص  التي 
القانون  يف  عليها  املن�سو�ص  واالأهـــداف 

التاأ�سي�سي لالحتاد االأفريقي".

عمل  نظم  اأن  اخلارجية،  وزارة  وذكرت 
اإمكانية  اأية  متنح  ال  االإفريقي  االحتــاد 
من  والثمانني  ال�سبعة  املراقبة  للدول 
لــلــتــاأثــري عــلــى مواقف  اإفــريــقــيــا  ـــارج  خ
حتديدها  يعد  التي  الــقــاريــة،  املنظمة 

اخت�سا�سا ح�سريا للدول االأع�ساء.
ال�سجة  فاإن  ذلك،  على  "بناء  وتابعت: 
االإعــالمــيــة حـــول هـــذا املــو�ــســوع الــذي 
منه  اأكــرث  حدث"  "ال  يكون  اأن  يعدو  ال 
ميكنها  ال  اإ�سرتاتيجي،  بعد  ذا  اخرتاقا 

لتحقيق  االأ�سا�سية  باملتطلبات  االإ�سرار 
االأو�سط  ال�سرق  يف  ــم  ودائ عــادل  �سالم 
اإفريقيا  كــر�ــســتــه  الــــذي  الــنــحــو  عــلــى 
النحو  وعلى  باأ�سره،  ــدويل  ال واملجتمع 
الذي ن�ست عليه املبادرة العربية لل�سالم 
التي اأقرتها القمة العربية املنعقدة عام 
بالدعم  حظيت  والتي  بريوت  يف   2002

الكامل من قبل االحتاد االأفريقي".
اأن  اإىل  لها  بيان  يف  اخلارجية  ولفتت 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  التي  "اجلزائر 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  وتعزير  اإر�ساء 
�ستوا�سل  العربي،  والعامل  اإفريقيا  بني 
تقوية  يف  اال�ستمرار  اأجــل  من  جهودها 
جميع  ل�سالح  املجموعتني  بني  الت�سامن 

�سعوبهما".
لالإ�سارة كانت تقارير اعالمية قد ك�سفت 
ال�سهيوين  الكيان  منح  عن  ال�سبت،  يوم 

ع�سوية مراقب يف االحتاد االأفريقي.

اإىل  ــة  ــي ــدول ال الــعــفــو  منظمة  دعـــت 
وا�ستخدام  بيع  على  موؤقت  وقف  فر�ص 
تقنيات التج�س�ص، قائلة اإن املزاعم عن 
زودتها  برناجما  احلكومات  ا�ستخدام 
على  للتج�س�ص  اإ�سرائيلية  �سركة  بــه 
�سحافيني ون�سطاء وروؤ�ساء دول "ك�سفت 

اأزمة حقوق اإن�سان عاملية".
احلكومية،  غـــري  املــنــظــمــة  وحـــــذرت 
املدمر  "التاأثري  مــن  اجلمعة،  بيان  يف 
املنظمة  غري  التج�س�ص  برامج  ل�سناعة 

على حقوق االإن�سان يف العامل".
التابع  "بيغا�سو�ص"  برنامج  واأ�سبح 
على  ــقــادر  وال اأو"،  اإ�ــص  "اإن  ملجموعة 
امليكروفون  اأو  الهاتف  كامريا  ت�سغيل 

وجمع بياناتهما، يف �سلب ف�سيحة كربى، 
نحو  اأ�سماء  ت�سم  قائمة  ت�سريب  بعد 
األف هدف مراقبة حمتمل ملنظمات   50

حقوقية.
الدولية"  "العفو  منظمتا  وتــعــاونــت 
من  جمموعة  مع  �ستوريز"  و"فوربيدن 
"وا�سنطن  بينها  االإعالمية،  املوؤ�س�سات 
بو�ست" و"غارديان" و"لوموند"، لتحليل 

القائمة ون�سرها.
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  وا�سطر 
ماكرون، الذي كان على قائمة االأهداف 
وجهاز  رقــمــه  تغيري  اإىل  املــفــرت�ــســة، 
الهاتف الذي ي�ستخدمه. ودعت منظمة 
ت�سدير  الأي  الفوري  الوقف  اإىل  العفو 

لتقنيات  ا�ستخدام  اأو  نقل  اأو  بيع  اأو 
اإطار تنظيمي  "حتى يتم و�سع  املراقبة 
لها يتوافق مع حقوق االإن�سان". وقالت: 
العامل  من  �سيا�سيني  قادة  اأن  "حقيقة 
برامج  تقنيات  �سحية  كانوا  وغريهم 
التج�س�ص"، داعية اإىل االإ�سراع بتنظيم 

هذه ال�سناعة.
املفرت�سة  ــــداف  االأه قائمة  وت�سمل 
180 �سحافيًا على االأقل و600 �سيا�سي 
االإن�سان  حقوق  جمــال  يف  نا�سطًا  و85 
اأو"  اإ�ص  "اإن  وت�سدد  اأعمال.  رجل  و65 
خم�س�ص  التج�س�سي  برناجمها  اأن  على 
مكافحة  جمــال  يف  فقط  لال�ستخدام 

االإرهاب وجرائم اأخرى.
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وامل�سجد  احلرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  بداأت 
العمرة  عودة  بعد  املعتمرين،  من  فوج  اأول  با�ستقبال  النبوي 
َعَقَب االنتهاء من مو�سم حج هذا العام. وياأتي هذا اال�ستقبال 
و�سط منظومة من اخلدمات واالإجراءات االحرتازية داخل 
الرئا�سة  فعلتها  التي  الوقائية  والتدابري  احلرام،  امل�سجد 
العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي، وذلك من اأجل 

�سالمة و�سحة املعتمرين.
التي  اخلطة،  تلك  من  الثالثة  باملرحلة  حاليا  اململكة  ومتر 
احلرم  بدخول  م�سٍل  األف  و60  معتمر  األف   20 لنحو  ت�سمح 
املعتمرين  ا�ستيعاب  اإىل  احلرم  يعود  اأن  على  يوميا،  املكي 
خماطر  زوال  اململكة  تعلن  عندما  الق�سوى  بطاقته  وامل�سلني 

اجلائحة.

الوزراء  رئي�ص  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  طالب 
برنامج  حول  تو�سيحات  بتقدمي  بينيت  نفتايل  االإ�سرائيلي 
"اإن.اإ�ص.اأو"  جمموعة  طورته  الذي  التج�س�ص"بيغا�سو�ص" 

االإ�سرائيلية.
ات�ساال  اأجرى  ماكرون  باأن  االإ�سرائيلية   12 القناة  واأفادت 
ك�سفت  اأن  بعد  بتو�سيحات،  اإياه  مطالبا  ببينيت،  هاتفيا 
لهواتف  "حمتمل"  تعر�ص  عن  �ستوريز"  "فوربيدن  منظمة 
برنامج  با�ستخدام  التج�س�ص  اإىل  حكومته،  يف  واأع�ساء  ماكرون 
اأحرونوت"  "يديعوت  �سحيفة  اأفادت  جانبها،  من  "بيغا�سو�ص". 
اإ�سرائيل  كانت  اإذا  ما  "الفرن�سيني يريدون معرفة  باأن  العربية، 
اإىل  "باالإ�سافة  )اإن.اإ�ص.اأو(،  جمموعة  �سد  حتقيقا  فتحت  قد 
ذلك، فاإن فرن�سا مهتمة مبعرفة ما اإذا كانت اإ�سرائيل تعتزم اتخاذ 

اإجراء �سد ال�سركة اإذا تبني اأنها جتاوزت ت�سريح الت�سدير".

اأعلن التحالف العربي يف اليمن، م�ساء ال�سبت، اعرتا�ص وتدمري 
املنطقة  جتاه  احلوثيون  اأطلقها  مفخخة،  م�سرية  طائرات   3
االأنباء  وكالة  بح�سب  التحالف،  وقال  ال�سعودية.  اجلنوبية 
ودمرت  اعرت�ست  اجلوية  ''الدفاعات  اإن  الر�سمية،  ال�سعودية 
املنطقة  جتاه  احلوثية  امليلي�سيا  اأطلقتها  م�سرّية  طائرات  ثالث 

اجلنوبية''.

اإدخال �ساحنات وقود  منعت �سلطات االحتالل االإ�سرائيلية 
اإىل قطاع غزة، عرب معرب كرم اأبو �سامل ب�سرق خانيون�ص.

ابالغ  مت  اأنه  �سامل،  اأبو  كرم  معرب  تن�سيق  جلنة  واأفادت 
وقود  �ساحنة   24 دخول  تن�سيق  بوقف  الفل�سطيني  اجلانب 
االأحد  اإدخالها  املفرت�ص  من  والتي  غزة،  كهرباء  ملحطة 
2021/07/25 اإىل قطاع غزة. واأ�سارت اللجنة اإىل اأن املنع 

مت من اجلانب االإ�سرائيلي، دون اإبداء االأ�سباب.

جميع  ب�سحب  قامت  اأنها  الباك�ستانية،  الداخلية  اأعلنت 
بعد  اأفغان�ستان  مع  احلدود  من  الع�سكرية  �سبه  القوات 
مع  احلدود  كامل  على  قواته  ن�سر  الباك�ستاين  اجلي�ص  قرار 
ت�سلل  من  واخلوف  البلد  يف  ال�سائد  للو�سع  نظرًا  اأفغان�ستان 

م�سلحني اإىل داخل االأرا�سي الباك�ستانية.
الباك�ستانية  اإن احلكومة  الباك�ستاين،  وقال وزير الداخلية 
على  املنت�سرة  الع�سكرية  �سبه  القوات  جميع  �سحب  قررت 
احلدود مع اأفغان�ستان لتحل حملها قوات اجلي�ص الباك�ستاين، 
على  الطريق  قطع  اأجل  من  جاء  القرار  اأن  الوزير  واأ�ساف 
الباك�ستانية  االأرا�سي  اإىل  يدخلون  الذين  االأفغان  الالجئني 
بطريقة غري �سرعية. ولفت اإىل اأن من اأهداف هذه اخلطوة 

اأي�سًا قطع الطريق على مهربي املخدرات.

ماكرون يطالب بينيت بتو�صيحات 
حول برنامج التج�ص�س 

التحالف العربي يدمر 3 طائرات 
مفخخة ا�صتهدفت جنوب ال�صعودية

اإ�صرائيل متنع دخول �صحنات وقود 
اإىل غزة

باك�صتان تن�صر قوات اجلي�س بدًل من 
القوات �صبه الع�صكرية على احلدود 

مع اأفغان�صتان

احلرم املكي ي�صتقبل اأول فوج من املعتمرين 
بعد انتهاء منا�صك احلج هذا العام

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
مندوب �صعودي �صي�صارك يف حفل تن�صيب الرئي�س الإيراين اجلديد

اإجالء اأكرث من 100 األف �صخ�س يف ال�صني ب�صبب اإع�صار "اإن- فا"
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�أفاد موقع "�عتماد �أونالين" �لإير�ين باأن �إير�ن وجهت �لدعوة لل�سعودية للم�ساركة يف حفل تن�سيب �لرئي�س �لإير�ين �جلديد �إبر�هيم رئي�سي يف �خلام�س 
من �ل�سهر �ملقبل بعد يومني من �إم�ساء �ملر�سد �لإير�ين �لأعلى علي خامنئي على �ختياره رئي�ساً ثامناً لإير�ن. 
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ال�سدارة  كر�سي  بــلــوزداد  �سباب  فريق  ا�ستعاد 
بعد فوزه على جنم مقرة بنتيجة هدف دون رد، 
يف  مليلة،  عني  يف  �سطيف  وفــاق  �سقوط  م�ستغال 
حني تر�سم �سقوط �سبيبة �سكيكدة اإىل الرابطة 
يف  اجلزائر  مولودية  �سد  خ�سارته  اإثر  الثانية 
لبطولة   33 الـ  اجلولة  مباريات  حل�ساب  لقاءات 

الرابطة املحرتفة االأوىل لكرة القدم.
جنم  ال�سيف  على  االأهــم  بلوزداد  �سباب  وحقق 
ال�سدارة  باحتالل  لل�سياربي  �سمح  ما  وهو  مقرة 
املتاأخرة  مقابلته  انتظار  يف  ن(   63( بر�سيد 
م�ستفيدا  جويلية   30 يوم  القبائل  �سبيبة  �سد 
"النجم"  عاد  باملقابل  �سطيف  الوفاق  تعرث  من 
اإىل  ن(   37( الـ14  املركز  عند  يتواجد  الــذي 
اإ�سالته العرق الأ�سحاب  الديار بخفي حنني رغم 

ال�سيافة.
خالل  االنت�سار  حتقيق  يف  �سطيف  وفاق  وف�سل 
خام�ص لقاء على التوايل ب�سقوطه مبلعب جمعية 
الو�سافة  مركز  نحو  ليتدحرج   ،)2-1( مليلة 
فقد  "اجلمعية"  ــا  اأم ن(   61( خطوتني  بفارق 
اقرتبت من و�سط الرتتيب مكت�سبة نقاطا اإ�سافية 

يف �سبيل الهروب من املنطقة احلمراء.
وخ�سر متذيل الرتتيب، �سبيبة �سكيكدة بنتيجة 
 ،)3-0( اجلزائر  مولودية  م�سيفه  اأمــام  ثقيلة 
لري�سم �سقوطه نحو الرابطة الثانية من الناحية 

احل�سابية، ب�سبب تاأخره بفارق 19 نقطة عن اأول 
املهددين بالنزول، مع بقاء �ست مباريات يف بقية 
م�سواره بالبطولة اأما "املولودية" فقد ارتقت اإىل 

ال�سف ال�ساد�ص مبجموع 53 نقطة.
املــوؤخــرة،  "قمة"  على  تلم�سان  وداد  و�سيطر 
بهدف  بوعريريج  برج  اأهلي  م�سيفه  على  بفوزه 
الذين  "الزيانيني"  لفريق  ثمني  هو  "يتيم"وكم 
عادوا الديار بكامل الزاد يف موقعة حيث ارتفع 
ال�سف  عند  ت�سعهم   36 النقطة  اإىل  ر�سيدهم 
الـ16، يف حني يقبع "الربايجية" عند ال�سف ما 

قبل االأخري.

فاز  حينما  االأهــم  بلعبا�ص  احتــاد  حقق  بــدوره 
التي   ،)0-1( داي  ح�سني  ن�سر  على  بقواعده 
الـ30  النقطة  ببلوغه  ن�سبيا  بالتنف�ص  له  ت�سمح 
خلف  مبا�سرة  الـ18،  املركز  عند  تبقيه  التي 
"الن�سرية" ب�ست خطوات، والتي ال تزال ت�سارع 

من اأجل تفادي ال�سقوط.
انتزع  وبالعا�سمة،  املقدمة،  �سراع  اإىل  بالعودة 
نحو  ماأموريته  يف  ثمينة  نقاطا  اجلزائر  احتــاد 
احتاد  على  بفوزه  الطليعة  ثالثي  من  االقــرتاب 
ت�سعها   ،56 الـ  "االحتاد" النقطة  اأهدت  ب�سكرة 
ال�ساورة  �سبيبة  من  وتقربها  الرابعة  املرتبة  يف 

)الثالث، 59 ن(، التي تعرثت مبيدانها �سد اأوملبي 
ال�سلف )2-2(.

اليامني  غليزان،  �سريع  حقق  البالد،  غرب  ويف 
لي�سعد   ،)0-1( القبائل   �سبيبة  اأمام  املرة  هذه 
باملقابل  ن(،   41( الـ11  املرتبة  اإىل  "ال�سريع" 
عجزت ت�سكيلة "الكناري" التي ن�سطت نهائي كاأ�ص 
الكونفدرالية االإفريقية من اإحراز ثاين فوز على 
التوايل خارج الديار لتتمركز عند ال�سف ال�سابع 

)49 ن( مع اأربع لقاءات متاأخرة.
من  الــديــار  ــارج  خ املحقق  الوحيد  الفوز  ــان  وك
اأوملبي  م�سيفه  على  املتغلب  بــارادو  نــادي  ن�سيب 
 47( العا�سر  ال�سف  اإىل  لريتقي   ،)1-2( املدية 
ال�سف  نحو  "التيطري"  اأبــنــاء  تراجع  مع  ن(، 
املنتظرة  املواجهة  انتهت  بينما  ن(.   49( الثامن 
�سباب  و  وهـــران  مولودية  بــني  الــبــالد  غــرب  يف 

ق�سنطينة بالتعادل ال�سلبي )0-0(.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

بدري. ع

جمعية عني مليلة 

اأهلي الربج

مولودية العلمة 

الرابطة الأوىل

ينتظر رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�سركة التجارية الإحتاد عنابة عبد البا�سط زعيم ال�سوء االأخ�سر من ال�سلطات 

املحلية من اأجل ال�سروع يف العمل وموا�سلة مهامه على راأي النادي حت�سبا للمو�سم القادم، ويبحث زعيم عن �سمانات 

مالية من اأجل موا�سلة ت�سيري الفريق خا�سة يف ظل اأزمة الديون املرتاكمة على عاتق النادي، وغاب زعيم عن االأنظار منذ 

نهاية املو�سم الفارط وهو االأمر الذي فتح باب التاأويالت بخ�سو�ص م�ستقبله على راأ�ص النادي خا�سة اأن ال�سلطات 

املحلية مل تكن را�سية عن �سياع ورقة ال�سعود بعد الدعم الكبري الذي تلقاه النادي خالل املو�سم الفارط غري 

اأن الت�سكيلة اكتفت باملرتبة الثانية يف جدول الرتتيب. 

راأ�ص  على  مهامه  وموا�سلة  البقاء  يف  عدوان  عزيز  الهاوي  النادي  رئي�ص  يفكر  اأخر  جانب  من 

احلا�سلة  اخلالفات  ب�سبب  من�سبه  من  باال�ستقالة  �سابق  وقت  يف  تلويحه  رغم  الفريق 

خالف  ون�سوب  ال�سعود  حتقيق  قي  الفريق  ف�سل  بعد  زعيم  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مع 

اأنه  �سابق  وقال عدوان يف وقت  للفريق،  املمنوحة  املالية  االإعانات  ب�سبب  اأخر 

�ستكون  الهاوي والتي  للنادي  العادية  العامة  التح�سري لعقد اجلمعية  يتم 

حا�سمة ملعرفة م�ستقبل املكتب امل�سري احلايل.

زعيم ينتظر ال�صوء االأخ�صر 

لل�صروع يف العمل وعدوان 

يفكر يف البقاء 

اإحتاد عنابة 

بدري. ع

خرج رئي�ص فريق جمعية عني مليلة 
ق�سية  بخ�سو�ص  �سمته  عــن  ام�ص 
نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  ت�سريحات 
رئي�ص  ان  فيها  ــال  ق الـــذي  الــكــوكــي 
عن�سرية  كلمات  له  وجــه  اجلمعية 
مت�ص �سخ�سه ومت�ص بلده، وقال �سداد 
يلتقي  مل  انه   ، رده  يف  ام�ص  �سيد  بن 
نبيل الكوكي طيلة اأطوار اللقاء وانه 
مل يوجه له اأي كلمة كما اأنه م�ستعد 
لـتاأدية الق�سم على امل�سحف ال�سريف 
لتكذيب كل ت�سريحات نبيل الكوكي.

مليلة  عني  جمعية  فريق  ان  يذكر 
بعد فوزه  فوزا ثمينا وم�ستحقا  حقق 
�سطيف  وفــاق  ال�سيف  ح�ساب  على 
الثالثة  ــة  ــول اجل حلــ�ــســاب  لــقــاء  يف 
خليفي  ملعب  احت�سنه  والــثــالثــون 
بفوز  اللقاء  وانتهى  الزبري،  توهامي 
هدفني  بنتيجة  للمحلني  م�ستحق 
ثنائية  ووقـــع  واحـــد،  ــدف  ه مقابل 
جعبوط  عــــادل  مـــن  كـــل  اجلــمــعــيــة 
اأ�ساف  ـــري  االأخ هــذا  دبــيــح  و�سعيب 

بعد  رائعة  بطريقة  الثاين  الهدف 
الكرة  وا�سكن  الوفاق  العبي  راوغ  ان 
يف �سباك �سيوفهم مانحا فريقه فوزا 
وثالثة نقاط جد ثمينة، فيما �سجل 
الدقيقة  يف  لعريبي  ح�سني  للوفاق 

.

االأحمر  الزي  ا�سحاب  يكون  وبهذا 
واالأ�سود قد حققوا االأهم ويوا�سلون 
باأريحية  البقاء  ل�سمان  بثبات  ال�سري 
ع�سر  الثاين  املركز  ال�سام  حتتل  اذ 
موا�سلة  يف  وياأمل  نقطة  بر�سيد  
بطولة  نهاية  غاية  اىل  قوته  تاأكيد 

هذا املو�سم.
من جهته وفاق �سطيف جتمد ر�سيده 
الثاين  املركز  يف   ، النقطة  عند 
ال�سدارة  يف  البقاء  فر�سة  م�سيعا 
ــوالت  اجل عنه  ت�سفر  مــا  انتظار  يف 

املقبلة.

تعلق اإدارة اأهلي الربج اأماال كبرية 
للمكتب  املرتقب  االجــتــمــاع  على 
اأجل  من  اخلمي�ص  يوم  الفيدرايل 
البطولة  توقيف  قـــرار  تر�سيم 
واإلغاء ال�سقوط اإىل الق�سم الثاين 
وا�سع  نطاق  على  تداوله  مت  مثلما 
حيث  الــفــارطــة،  ال�ساعات  خــالل 
االأن�سار  ومعها  االأهلي  اإدارة  تاأمل 
على  املــقــرتحــات  هــذه  جت�سيد  يف 
من  النجاة  اأجــل  من  الواقع  اأر�ــص 
ال�سقوط اإىل بطولة الق�سم الثاين 
غري  تبقى  االأمـــور  اأن  رغــم  للهواة 
نظام  تغيري  بخ�سو�ص  وا�ــســحــة 

املناف�سة مع نهاية املو�سم اجلاري.
ورفــ�ــص حــار�ــص اأهــلــي الــربج �سي 
ملوا�سلة  الــعــودة  �سيدريك  حممد 
م�سواره مع االأهلي بعد نهاية عقده 

الفارطة،  االأيام  خالل  الفريق  مع 
على  باحل�سول  �سيدريك  وطالب 
�ــســطــر مـــن مــ�ــســتــحــقــاتــه املــالــيــة 
بقيمة  الــعــودة  مــقــابــل  الــعــالــقــة 
ت�سل اإىل مليار �سنتيم، ومل تتمكن 
اإدارة االأهلي من اال�ستجابة لطلب 

ظل  يف  وهـــذا  املخ�سرم  احلــار�ــص 
مير  التي  اخلانقة  املالية  االأزمــة 
بها الفريق يف الوقت الراهن، وبات 
تعداد  مغادرة  من  قريبا  �سيدريك 
جتديد  �سعوبة  ظــل  يف  االأهــلــي 
الأجرته  بالنظر  النادي  مع  عقده 

تتخوف  فيما  املرتفعة،  ال�سهرية 
جلوء  من  عفاف�سة  الرئي�ص  اإدارة 
من  املنازعات  جلنة  اإىل  احلار�ص 
م�ستحقاته  على  احلــ�ــســول  اأجـــل 
ـــايل  ـــن املـــو�ـــســـم احل الــعــالــقــة ع

والفارط.
ت�سد ت�سكيلة االأهلي الرحال هذا 
االإثنني اإىل العا�سمة حت�سبا ملباراة 
والتي  البطولة  من  ال  اجلولة 
ملت�سدر  االأهــلــي  مواجهة  �ستعرف 
املباراة  يف  بلوزداد  �سباب  الرتتيب 
اأوت  اأر�سية ملعب   املقررة على 
الفني  الطاقم  اأن  علما  بالعا�سمة، 
قرر توجيه الدعوة لعدد كبري من 
الالعبني ال�سبان من اأجل امل�ساركة 
الغيابات  ظــل  يف  املــبــاراة  هــذه  يف 

املوجودة.

عبد الهادي. ب

الفحو�سات  نتائج  جاءت 
ــي خــ�ــســع لــهــا كـــل من  ــت ال
العداء بالل ثابتي وزميله 
اإيجابية،  �سجاتي  جمال 
اإ�سابتهما  تـــاأكـــد  حــيــث 
ــا وهــو ما  بــفــريو�ــص كــورون
يعني حرمانهما من امل�ساركة 
يف  الــوطــنــيــة  النخبة  مــع 

ملنتخب  موجعة  �سربة  وهي  طوكيو،  اأوملبياد 
هذا  على  كثريا  يعول  كان  الذي  القوى  األعاب 
الثنائي من اأجل الو�سول اإىل االأدوار النهائية 

والتناف�ص على نيل امليداليات.
�سباق  امل�ساركة يف  ولن يكون يف مقدور ثابتي 
3000 مرت موانع، وهو احلال ذاته مع العداء 
لتبقى  800 مرت،  �سباقات  املخت�ص يف  �سجاتي 

على  االأن  معلقة  ـــال  االأم
خملويف  تــوفــيــق  الـــعـــداء 
البطل االأوملبي يف �سباقات 
1500 مرت من اأجل اإهداء 
مــيــدالــيــة على  اجلـــزائـــر 

االأقل يف هذا االأوملبياد.
كما تت�سمن بعثة منتخب 
اأخرى  اأ�سماء  القوى  األعاب 
الطاهر  غرار  على  املفاجاأة  لتحقيق  مر�سحة 
حلولو  املالك  وعبد  الثالثي،  الوثب  يف  تريكي 
ه�سام   وكذا  حواجز،  مرت   400 اخت�سا�ص  يف 
ويا�سني  موانع،  مرت   3000 �سباق  يف  بو�سي�سة 
مرت،   800 �سباق  يف  �سي�سارك  الــذي  حتحات 
اإ�سافة اإىل لبنى بن حاجة يف �سباق 400 مرت 

حواجز.

املقرتحات  من  العديد  ق�سنطينة  مولودية  اإدارة  تلقت 
خالل  الفريق  لتدريب  املر�سحة  االأ�سماء  بخ�سو�ص 
املو�سم اجلديد، حيث تتواجد العديد من االأ�سماء 
على طاولة رئي�ص الفريق عبد احلق دميغة، غري 
اأن غياب ال�سيولة املالية يف الوقت الراهن جعل 
اإدارة النادي تف�سل اأرجاء التفاو�ص مع االأ�سماء 
املر�سحة لتدريب الفريق بعد اأن مت التخلي عن 
عقده  جتديد  وعدم  زاوي  كرمي  املدرب  خدمات 
بتفادي  املولودية  اأن�سار  ويطالب  الفريق،  مع 
يطالب  حيث  الفارط،  املو�سم  وقعت  التي  االأخطاء 
االأن�سار بالتعاقد مع مدرب ميلك خربة يف هذا امل�ستوى 

يف  االأوىل  االأدوار  لعب  اإىل  الفريق  قيادة  على  ــادر  وق
البطولة.

اهتمام  حمل  الفريق  يف  متاألقة  اأ�سماء  عدة  وتتواجد 
غرار  على  والثانية  االأوىل  الرابطة  من  اأخــرى  اأندية 
فرق  عدة  اهتمام  حمل  يتواجد  الذي  بو�سافر  احلار�ص 
بعد امل�ستوى اجليد الذي قدمه يف بطولة املو�سم الفارط، 
الالعبني  هوية  يف  االأن  حلد  املولودية  اإدارة  تف�سل  ومل 
الذين �سيتم االإحتفاظ بهم وكذا املعنيني باملغادرة، ولو اأن 
اإدارة الفريق تتجه نحو ت�سريح عدد معترب من الالعبني 
خالل  امل�سطر  الهدف  حتقيق  يف  الفريق  لف�سل  بالنظر 

املو�سم الفارط.

مولودية باتنة 

مولودية ق�سنطينة 

وفاق �سطيف 

هالل �سلغوم العيد 

ريا�صة

قرار  تر�سيم  من  �سطيف  وفــاق  اإدارة  تتخوف 
وهذا  نهايتها  قبل  املحرتفة  البطولة  توقيف 
املكتب  رغبة  عن  املــتــداول  احلديث  �سوء  على 
االإجتماع  خالل  املناف�سة  توقيف  يف  الفيدرايل 
املرتقب هذا اخلمي�ص خا�سة اأن جدول االأعمال 
يف  بامل�ساركة  املعنية  االأندية  يف  الف�سل  يت�سمن 
خماوف  وتاأتي  القادم،  املو�سم  القارية  املناف�سة 
املرتبة  يف  الفريق  لتواجد  بالنظر  الوفاق  اإدارة 
البطولة  لقب  ت�سييع  اإمكانية  وبالتايل  الثانية 

للمو�سم الثاين على التوايل.
من  اإجماع  �سبه  البطولة  توقيف  مقرتح  ويلقى 
ــر الــذي يجعل  طــرف روؤ�ــســاء االأنــديــة وهــو االأم
موافقة املكتب الفيدرايل على هذا القرار منتظرا 
للو�سعية  ال�سلبية  الــتــطــورات  ظــل  يف  ال�سيما 
كــورونــا  فــريو�ــص  بانت�سار  اخلــا�ــســة  الــوبــائــيــة 
والتوجه العام نحو توقيف الن�ساطات الريا�سية 
يف الوقت الراهن من اأجل احلد من انت�سار فريو�ص 
موجهة  الوفاق  اإدارة  اأنظار  تبقى  كما  كورونا، 
من  االإثنني  هذا  �سي�سدر  الذي  القرار  نحو  اأكرث 
العا�سمة  اجلزائر  يف  الريا�سية  املحكمة  طرف 
بغية  الوفاق  طرف  من  املقدم  الطعن  بخ�سو�ص 
ق�سية  يف  غليزان  �سريع  لقاء  نقاط  ا�سرتجاع 
م�ساركة الالعب كوخلري وهو حتت طائل العقوبة، 

من  الوفاق  اإدارة  عليها  تعول  التي  النقاط  وهي 
اأجل العودة اإىل �سدارة الرتتيب.

جلنة  اإىل  بــطــعــن  الـــوفـــاق  اإدارة  وتــقــدمــت 
اأجل  من  املحرتفة  للرابطة  التابعة  االن�سباط 
املهاجم  عليه  حت�سل  الذي  الثاين  االإنــذار  اإلغاء 
مليلة  عني  جمعية  لقاء  يف  االأمني  حممد  عمورة 
اأوملبي  لقاء  يف  امل�ساركة  له  يت�سنى  حتى  وهــذا 
�سربة  لقطة  اإىل  الوفاق  اإدارة  وجلــاأت  ال�سلف، 
اجلزاء من اأجل التاأكيد على اأن عمورة ال ي�ستحق 
للعرقلة  تعر�ص  اأنــه  بحكم  ال�سفراء  البطاقة 
داخل منطقة العمليات، كما قدمت اإدارة الوفاق 
ح�سلت  التي  التجاوزات  بخ�سو�ص  مف�سل  ملف 
من طرف الفريق املحلي على هام�ص املباراة التي 

جرت �سهرة اجلمعة.
عودة  الوفاق  ت�سكيلة  تعرف  اأن  املنتظر  ومــن 
الظهري االأي�سر يو�سف لعوايف خالل مباراة اأوملبي 
ال�سلف بعد اأن غاب ابن مدينة رم�سان جمال عن 
ب�سبب  مليلة  عني  جمعية  اأمام  ال�سابقة  املباراة 
عقد  على  وقع  حيث  تون�ص  من  املتاأخرة  عودته 
من  ذكرنا  وكما  التون�سي،  ال�ساحلي  النجم  مع 
اإكمال املباريات املتبقية من  قبل فاإن لعوايف قرر 
املو�سم اجلاري مع الوفاق قبل ال�سروع يف جتربته 

االحرتافية يف تون�ص.

لعقد  التح�سري  يف  العيد  �سلغوم  هــالل  اإدارة  �سرعت 
خالل  من  للفريق  العادية  العامة  اجلمعية 
�سبط التقارير املالية واالأدبية وهذا حتى 
االإداريـــة  الو�سعية  يف  الف�سل  يت�سنى 
للفريق خا�سة اأن االأمور تبقى غام�سة 
امل�سري  املكتب  م�ستقبل  بخ�سو�ص 
�سعدوين  الرئي�ص  بقيادة  احلــايل 
ــداول  ــت ــث امل ــدي ــع احل خــا�ــســة م
يف  ـــراف  االأط بع�ص  رغبة  عــن 
الفريق  لــرئــا�ــســة  ــح  الــرت�ــس
بعد  املقبلة  الــفــرتة  خــالل 
اأن جنح الفريق يف حتقيق 
الرابطة  اإىل  ال�سعود 

املحرتفة االأوىل.
ــــب الـــطـــاقـــم  طــــل
ــق  ــري ــف ــل الـــفـــنـــي ل
مبكرا  ال�سروع  �سرورة 
اخلا�سة  الــتــحــ�ــســريات  يف 
باملو�سم اجلديد من خالل الف�سل 
الفنية  وكـــذا  ــــة  االإداري اجلــوانــب  يف 
املعنيني  الالعبني  قائمة  حتديد  خالل  من 
االأ�سماء  وحتى  املــغــادريــن  عــن  ف�سال  بالبقاء 

من  فاإنه  م�سعود  بن  الهالل  مدرب  نظر  ويف  امل�ستهدفة، 
ال�سروري ال�سروع يف التح�سريات مبكرا خا�سة اأن الهالل 
�سيكون على موعد مع خو�ص جتربة جديدة يف الرابطة 

املحرتفة االأوىل. 
لهالل  الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  ــرتف  واع
الفني عانى  الطاقم  اأن  اإدري�ص بن م�سعود  العيد  �سلغوم 
التعداد  حمــدوديــة  م�سكل  مــن  الــفــارط  املو�سم  خــالل 
واخليارات يف العديد من املباريات وهو االأمر الذي جعل 
املدرب يقوم باملغامرة من خالل اللجوء اإىل خيارات غري 
عانينا كثريا  ماألوفة، وقال بن م�سعود يف هذا ال�سدد :
كطاقم فني خالل املو�سم الفارط من حمدودية التعداد، 
وهو االأمر الذي اأجربنا يف العديد من املرات على املغامرة 

. بحلول غري ماألوفة
الطموح  اأن  م�سعود  بن  ــدرب  امل يــرى  اأخــر  جانب  ومــن 
املحافظة  هو  املقبلة  الفرتة  خــالل  للفريق  الرئي�سي 
الأطــول  االأول  املحرتف  بطولة  يف  الهالل  مكانة  على 
التواجد  فرتة ممكنة، وقال بن م�سعود يف هذا ال�سدد :
�ساأنها  من  التي  االأجـــواء  توفري  يتطلب  االحـــرتاف  يف 
الفريق  بقاء  و�سمان  املحقق  املك�سب  على  احلــفــاظ 
الأطول فرتة ممكنة يف ق�سم الكبار، والتفكري يف م�ستقبل 
الفريق ي�ستوجب و�سع م�سروع يتما�سي وقيمة االجناز 

. املحقق

بلغ �سقف الديون املرتاكمة على عاتق مولودية 
�سنتيم  مليار   15 اإىل  و�سل  قيا�سي  مبلغ  العلمة 
لدى  الدائنني  الالعبني  م�ستحقات  متثل  والتي 
�سابقني  ــني  ــدرب م ــن  ع ف�سال  ــات  ــازع ــن امل جلــنــة 
قرو�ص  منحوا  الذين  امل�سريين  من  وجمموعة 
اإىل  ــافــة  اإ�ــس �ــســابــق،  وقـــت  يف  للفريق  مــالــيــة 
االأمر  وهــو  الــفــارط،  املو�سم  العبي  م�ستحقات 
من  حقيقية  ورطة  يف  الفريق  اإدارة  و�سع  الذي 
اأجل ت�سوية هذه القيمة املعتربة خا�سة يف ظل 
الرتاجع املح�سو�ص يف االإعانات املقدمة من طرف 
متويل،  عقود  وجــود  عدم  مع  املحلية  ال�سلطات 
على  احل�سول  تنتظر  الــنــادي  اإدارة  اأن  علما 
االإعانة املمنوحة من طرف بلدية العلمة بقيمة 

ت�سل اإىل 2.5 مليار �سنتيم.  

الريا�سية  املحكمة  تف�سل  اأن  املنتظر  من 
اأوت  �سهر  بــدايــة  مــع  ـــوزان  ل يف  الــدولــيــة 

ال�سابق  الفني  املــديــر  ق�سية  يف  الــداخــل 
يطالب  والــذي  م�سي�ص،  علي  العلمة  ملولودية 

بتعوي�سات مالية ت�سل اإىل  مليار �سنتيم عن 
وتبقى  بالفريق،  يربطه  كان  الذي  العقد  ف�سخ 
تعوي�سات  منح  عدم  من  واثقة  املولودية  اإدارة 
للمدير الفني ال�سابق، حيث مت تقدمي ملف اإىل 
الطريقة  لتو�سيح  الدولية  الريا�سية  املحكمة 
ومن  الفريق،  مع  م�سي�ص  عقد  ف�سخ  بها  مت  التي 
جانب اأخر مازالت ق�سية املدرب ال�سابق للفريق 
وجدي ال�سيد تراوح مكانها يف ظل عدم ت�سوية 
تهديدات  رغـــم  التون�سي  املــــدرب  م�ستحقات 

الفريق.  "الفيفا" مبعاقبة 

كورونا تبعد العداءين ثابتي 
و�صجاتي من االأوملبياد  

زيداين وزعطوط يبا�صران عملية 
ت�صليم وا�صتالم املهام

الوفاق متخوف من توقيف البطولة، 
واالإدارة تطعن يف عقوبة عمورة 

التح�صريات جارية لعقد اجلمعية 
العامة، وم�صري �صعدوين غام�س 

الديون ت�صل اإىل 15 مليار �صنتيم، 
والف�صل يف ق�صية م�صي�س مع بداية اأوت 

االآمال معلقة على اإلغاء ال�صقوط للبقاء يف الرابطة االأوىل 

ــات  ــام ــه ــى ات ــل �ـــصـــداد بـــن �ــصــيــد يـــرد ع
ـــات  ـــام ـــه ـــي ويـــفـــنـــد كــــل االت ـــوك ـــك ال

االأزمة املالية ترهن الف�صل يف ق�صية املدرب اجلديد 

واجليا�صكا  ــوفــاق  ال ــدارة..  ــص ــ� ال ي�صرتجع  ال�صياربي 
الثانية الرابطة  اإىل  ت�صقط  �صكيكدة  و�صبيبة  يتعرثان 

ريا�صة /  جويلية   املوافق لـ  ذو احلجة االثنني 15 يولياز 2971/ 26 جويلية  2021 املوافق لـ 16 ذو احلجة 081442 االثنني  يولياز 

مولودية  ـــادي  ن رئــيــ�ــص  اأكـــد 
ــوط  بــاتــنــة عــزالــديــن زع

النادي  رئي�ص  التقى  اأنه 
زيداين  م�سعود  ال�سابق 
اخلمي�ص  يوم  �سبيحة 
عبد  مبلعب  الـــفـــارط 
وهــذا  �ــســاوي  اللطيف 

لل�سروع يف عملية ت�سليم 
زعطوط  وح�سب   املــهــام، 

ماليني  تقريرين  ا�ستلم  فاإنه 
ل�سنة 2019، وكذا 2020 ليتبقى 

تقرير مايل للفرتة املمتدة بني 1 جانفي اىل 
غاية 2 جوان 2021 ومن املنتظر ان ي�ستلمه 
نهاية هذا االأ�سبوع، بعدها �سيتطرق الطرفان 
ــذا  وك الــديــون  بخ�سو�ص  املــ�ــســائــل  لبع�ص 

عنه  املحجوز  البنكي  الر�سيد 
الطرفني  كال  وان  خا�سة 

من الدائنني للفريق.
رئي�ص  وحــ�ــســب  هـــذا 
فاإنه  زعطوط  النادي 
مهامه  ــا  ايــ�ــس ــر  بــا�ــس
ايجاد  عــن  البحث  يف 
احل�ساب  لق�سية  حلول 
ي�سعى  اذ  املجمد  البنكي 
لـــرفـــع الــتــجــمــيــد وايـــجـــاد 
االأطــــراف  لــكــل  مر�سية  حــلــول 
التي حجزت عن احل�ساب البنكي يف انتظار ما 
القادمة خا�سة  القليلة  ال�ساعات  عنه  ت�سفر 
يف  املفاجاآت  وحمل  لطاملا  الديون  ملف  وان 

بيت البوبية.
اأمري.ج

اأمري.ج

اأمري.ج

الألعاب الأوملبية 

ب. ع

ب. ع



ال�سدارة  كر�سي  بــلــوزداد  �سباب  فريق  ا�ستعاد 
بعد فوزه على جنم مقرة بنتيجة هدف دون رد، 
يف  مليلة،  عني  يف  �سطيف  وفــاق  �سقوط  م�ستغال 
حني تر�سم �سقوط �سبيبة �سكيكدة اإىل الرابطة 
يف  اجلزائر  مولودية  �سد  خ�سارته  اإثر  الثانية 
لبطولة  الـ   اجلولة  مباريات  حل�ساب  لقاءات 

الرابطة املحرتفة االأوىل لكرة القدم.
جنم  ال�سيف  على  االأهــم  بلوزداد  �سباب  وحقق 
ال�سدارة  باحتالل  لل�سياربي  �سمح  ما  وهو  مقرة 
املتاأخرة  مقابلته  انتظار  يف  ن(   ( بر�سيد 
م�ستفيدا  جويلية  يوم   القبائل  �سبيبة  �سد 

النجم عاد  باملقابل  �سطيف  الوفاق  تعرث  من 
اإىل  ن(   ( الـ  املركز  عند  يتواجد  الــذي 
اإ�سالته العرق الأ�سحاب  الديار بخفي حنني رغم 

ال�سيافة.
خالل  االنت�سار  حتقيق  يف  �سطيف  وفاق  وف�سل 
خام�ص لقاء على التوايل ب�سقوطه مبلعب جمعية 
الو�سافة  مركز  نحو  ليتدحرج   ،) - ( مليلة 
فقد  اجلمعية اأمــا  ن(   ( خطوتني  بفارق 
اقرتبت من و�سط الرتتيب مكت�سبة نقاطا اإ�سافية 

يف �سبيل الهروب من املنطقة احلمراء.
وخ�سر متذيل الرتتيب، �سبيبة �سكيكدة بنتيجة 
 ،) - ( اجلزائر  مولودية  م�سيفه  اأمــام  ثقيلة 
لري�سم �سقوطه نحو الرابطة الثانية من الناحية 

احل�سابية، ب�سبب تاأخره بفارق  نقطة عن اأول 
املهددين بالنزول، مع بقاء �ست مباريات يف بقية 
فقد ارتقت اإىل  املولودية م�سواره بالبطولة اأما 

ال�سف ال�ساد�ص مبجموع  نقطة.
املــوؤخــرة،  قمة على  تلم�سان  وداد  و�سيطر 
بهدف  بوعريريج  برج  اأهلي  م�سيفه  على  بفوزه 
الذين  الزيانيني لفريق  ثمني  هو  وكم  يتيم
عادوا الديار بكامل الزاد يف موقعة حيث ارتفع 
ال�سف  عند  ت�سعهم  النقطة   اإىل  ر�سيدهم 
عند ال�سف ما  الربايجية ، يف حني يقبع  الـ

قبل االأخري.

فاز  حينما  االأهــم  بلعبا�ص  احتــاد  حقق  بــدوره 
التي   ،) - ( داي  ح�سني  ن�سر  على  بقواعده 
الـ  النقطة  ببلوغه  ن�سبيا  بالتنف�ص  له  ت�سمح 
خلف  مبا�سرة   ، الـ املركز  عند  تبقيه  التي 
ب�ست خطوات، والتي ال تزال ت�سارع  الن�سرية

من اأجل تفادي ال�سقوط.
انتزع  وبالعا�سمة،  املقدمة،  �سراع  اإىل  بالعودة 
نحو  ماأموريته  يف  ثمينة  نقاطا  اجلزائر  احتــاد 
احتاد  على  بفوزه  الطليعة  ثالثي  من  االقــرتاب 
ت�سعها   ، الـ  النقطة  االحتاد اأهدت  ب�سكرة 
ال�ساورة  �سبيبة  من  وتقربها  الرابعة  املرتبة  يف 

)الثالث،  ن(، التي تعرثت مبيدانها �سد اأوملبي 
.) - ال�سلف )

اليامني  غليزان،  �سريع  حقق  البالد،  غرب  ويف 
لي�سعد   ،) - ( القبائل   �سبيبة  اأمام  املرة  هذه 
باملقابل  ن(،   ( الـ  املرتبة  اإىل  ال�سريع
التي ن�سطت نهائي كاأ�ص  الكناري عجزت ت�سكيلة 
الكونفدرالية االإفريقية من اإحراز ثاين فوز على 
التوايل خارج الديار لتتمركز عند ال�سف ال�سابع 

) ن( مع اأربع لقاءات متاأخرة.
من  الــديــار  ــارج  خ املحقق  الوحيد  الفوز  ــان  وك
اأوملبي  م�سيفه  على  املتغلب  بــارادو  نــادي  ن�سيب 
 ( العا�سر  ال�سف  اإىل  لريتقي   ،) - ( املدية 
ال�سف  نحو  التيطري اأبــنــاء  تراجع  مع  ن(، 
املنتظرة  املواجهة  انتهت  بينما  ن(.   ( الثامن 
�سباب  و  وهـــران  مولودية  بــني  الــبــالد  غــرب  يف 

.) - ق�سنطينة بالتعادل ال�سلبي )

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

بدري. ع

جمعية عني مليلة 

اأهلي الربج

مولودية العلمة 

الرابطة الأوىل

ينتظر رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�سركة التجارية الإحتاد عنابة عبد البا�سط زعيم ال�سوء االأخ�سر من ال�سلطات 

املحلية من اأجل ال�سروع يف العمل وموا�سلة مهامه على راأي النادي حت�سبا للمو�سم القادم، ويبحث زعيم عن �سمانات 

مالية من اأجل موا�سلة ت�سيري الفريق خا�سة يف ظل اأزمة الديون املرتاكمة على عاتق النادي، وغاب زعيم عن االأنظار منذ 

نهاية املو�سم الفارط وهو االأمر الذي فتح باب التاأويالت بخ�سو�ص م�ستقبله على راأ�ص النادي خا�سة اأن ال�سلطات 

املحلية مل تكن را�سية عن �سياع ورقة ال�سعود بعد الدعم الكبري الذي تلقاه النادي خالل املو�سم الفارط غري 

اأن الت�سكيلة اكتفت باملرتبة الثانية يف جدول الرتتيب. 

راأ�ص  على  مهامه  وموا�سلة  البقاء  يف  عدوان  عزيز  الهاوي  النادي  رئي�ص  يفكر  اأخر  جانب  من 

احلا�سلة  اخلالفات  ب�سبب  من�سبه  من  باال�ستقالة  �سابق  وقت  يف  تلويحه  رغم  الفريق 

خالف  ون�سوب  ال�سعود  حتقيق  قي  الفريق  ف�سل  بعد  زعيم  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مع 

اأنه  �سابق  وقال عدوان يف وقت  للفريق،  املمنوحة  املالية  االإعانات  ب�سبب  اأخر 

�ستكون  الهاوي والتي  للنادي  العادية  العامة  التح�سري لعقد اجلمعية  يتم 

حا�سمة ملعرفة م�ستقبل املكتب امل�سري احلايل.

زعيم ينتظر ال�صوء االأخ�صر 

لل�صروع يف العمل وعدوان 

يفكر يف البقاء 

اإحتاد عنابة 

بدري. ع

خرج رئي�ص فريق جمعية عني مليلة 
ق�سية  بخ�سو�ص  �سمته  عــن  ام�ص 
نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  ت�سريحات 
رئي�ص  ان  فيها  ــال  ق الـــذي  الــكــوكــي 
عن�سرية  كلمات  له  وجــه  اجلمعية 
مت�ص �سخ�سه ومت�ص بلده، وقال �سداد 
يلتقي  مل  انه   ، رده  يف  ام�ص  �سيد  بن 
نبيل الكوكي طيلة اأطوار اللقاء وانه 
مل يوجه له اأي كلمة كما اأنه م�ستعد 
لـتاأدية الق�سم على امل�سحف ال�سريف 
لتكذيب كل ت�سريحات نبيل الكوكي.

مليلة  عني  جمعية  فريق  ان  يذكر 
بعد فوزه  فوزا ثمينا وم�ستحقا  حقق 
�سطيف  وفــاق  ال�سيف  ح�ساب  على 
الثالثة  ــة  ــول اجل حلــ�ــســاب  لــقــاء  يف 
خليفي  ملعب  احت�سنه  والــثــالثــون 
بفوز  اللقاء  وانتهى  الزبري،  توهامي 
هدفني  بنتيجة  للمحلني  م�ستحق 
ثنائية  ووقـــع  واحـــد،  ــدف  ه مقابل 
جعبوط  عــــادل  مـــن  كـــل  اجلــمــعــيــة 
اأ�ساف  ـــري  االأخ هــذا  دبــيــح  و�سعيب 

بعد  رائعة  بطريقة  الثاين  الهدف 
الكرة  وا�سكن  الوفاق  العبي  راوغ  ان 
يف �سباك �سيوفهم مانحا فريقه فوزا 
وثالثة نقاط جد ثمينة، فيما �سجل 
الدقيقة  يف  لعريبي  ح�سني  للوفاق 
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االأحمر  الزي  ا�سحاب  يكون  وبهذا 
واالأ�سود قد حققوا االأهم ويوا�سلون 
باأريحية  البقاء  ل�سمان  بثبات  ال�سري 
ع�سر  الثاين  املركز  ال�سام  حتتل  اذ 
موا�سلة  يف  وياأمل  نقطة   40 بر�سيد 
بطولة  نهاية  غاية  اىل  قوته  تاأكيد 

هذا املو�سم.
من جهته وفاق �سطيف جتمد ر�سيده 
الثاين  املركز  يف   ،61 النقطة  عند 
ال�سدارة  يف  البقاء  فر�سة  م�سيعا 
ــوالت  اجل عنه  ت�سفر  مــا  انتظار  يف 

املقبلة.

تعلق اإدارة اأهلي الربج اأماال كبرية 
للمكتب  املرتقب  االجــتــمــاع  على 
اأجل  من  اخلمي�ص  يوم  الفيدرايل 
البطولة  توقيف  قـــرار  تر�سيم 
واإلغاء ال�سقوط اإىل الق�سم الثاين 
وا�سع  نطاق  على  تداوله  مت  مثلما 
حيث  الــفــارطــة،  ال�ساعات  خــالل 
االأن�سار  ومعها  االأهلي  اإدارة  تاأمل 
على  املــقــرتحــات  هــذه  جت�سيد  يف 
من  النجاة  اأجــل  من  الواقع  اأر�ــص 
ال�سقوط اإىل بطولة الق�سم الثاين 
غري  تبقى  االأمـــور  اأن  رغــم  للهواة 
نظام  تغيري  بخ�سو�ص  وا�ــســحــة 

املناف�سة مع نهاية املو�سم اجلاري.
ورفــ�ــص حــار�ــص اأهــلــي الــربج �سي 
ملوا�سلة  الــعــودة  �سيدريك  حممد 
م�سواره مع االأهلي بعد نهاية عقده 

الفارطة،  االأيام  خالل  الفريق  مع 
على  باحل�سول  �سيدريك  وطالب 
�ــســطــر مـــن مــ�ــســتــحــقــاتــه املــالــيــة 
بقيمة  الــعــودة  مــقــابــل  الــعــالــقــة 
ت�سل اإىل مليار �سنتيم، ومل تتمكن 
اإدارة االأهلي من اال�ستجابة لطلب 

ظل  يف  وهـــذا  املخ�سرم  احلــار�ــص 
مير  التي  اخلانقة  املالية  االأزمــة 
بها الفريق يف الوقت الراهن، وبات 
تعداد  مغادرة  من  قريبا  �سيدريك 
جتديد  �سعوبة  ظــل  يف  االأهــلــي 
الأجرته  بالنظر  النادي  مع  عقده 

تتخوف  فيما  املرتفعة،  ال�سهرية 
جلوء  من  عفاف�سة  الرئي�ص  اإدارة 
من  املنازعات  جلنة  اإىل  احلار�ص 
م�ستحقاته  على  احلــ�ــســول  اأجـــل 
ـــايل  ـــن املـــو�ـــســـم احل الــعــالــقــة ع

والفارط.
ت�سد ت�سكيلة االأهلي الرحال هذا 
االإثنني اإىل العا�سمة حت�سبا ملباراة 
والتي  البطولة  من  ال34  اجلولة 
ملت�سدر  االأهــلــي  مواجهة  �ستعرف 
املباراة  يف  بلوزداد  �سباب  الرتتيب 
اأوت   20 اأر�سية ملعب  املقررة على 
الفني  الطاقم  اأن  علما  بالعا�سمة، 
قرر توجيه الدعوة لعدد كبري من 
الالعبني ال�سبان من اأجل امل�ساركة 
الغيابات  ظــل  يف  املــبــاراة  هــذه  يف 

املوجودة.

عبد الهادي. ب

الفحو�سات  نتائج  جاءت 
ــي خــ�ــســع لــهــا كـــل من  ــت ال
العداء بالل ثابتي وزميله 
اإيجابية،  �سجاتي  جمال 
اإ�سابتهما  تـــاأكـــد  حــيــث 
ــا وهــو ما  بــفــريو�ــص كــورون
يعني حرمانهما من امل�ساركة 
يف  الــوطــنــيــة  النخبة  مــع 

ملنتخب  موجعة  �سربة  وهي  طوكيو،  اأوملبياد 
هذا  على  كثريا  يعول  كان  الذي  القوى  األعاب 
الثنائي من اأجل الو�سول اإىل االأدوار النهائية 

والتناف�ص على نيل امليداليات.
�سباق  امل�ساركة يف  ولن يكون يف مقدور ثابتي 
 مرت موانع، وهو احلال ذاته مع العداء 
لتبقى  �سباقات  مرت،  املخت�ص يف  �سجاتي 

على  االأن  معلقة  ـــال  االأم
خملويف  تــوفــيــق  الـــعـــداء 
البطل االأوملبي يف �سباقات 
 مرت من اأجل اإهداء 
مــيــدالــيــة على  اجلـــزائـــر 

االأقل يف هذا االأوملبياد.
كما تت�سمن بعثة منتخب 
اأخرى  اأ�سماء  القوى  األعاب 
الطاهر  غرار  على  املفاجاأة  لتحقيق  مر�سحة 
حلولو  املالك  وعبد  الثالثي،  الوثب  يف  تريكي 
ه�سام   وكذا  حواجز،  مرت  اخت�سا�ص   يف 
ويا�سني  موانع،  مرت  �سباق   يف  بو�سي�سة 
مرت،  �سباق   يف  �سي�سارك  الــذي  حتحات 
اإ�سافة اإىل لبنى بن حاجة يف �سباق  مرت 

حواجز.

املقرتحات  من  العديد  ق�سنطينة  مولودية  اإدارة  تلقت 
خالل  الفريق  لتدريب  املر�سحة  االأ�سماء  بخ�سو�ص 
املو�سم اجلديد، حيث تتواجد العديد من االأ�سماء 
على طاولة رئي�ص الفريق عبد احلق دميغة، غري 
اأن غياب ال�سيولة املالية يف الوقت الراهن جعل 
اإدارة النادي تف�سل اأرجاء التفاو�ص مع االأ�سماء 
املر�سحة لتدريب الفريق بعد اأن مت التخلي عن 
عقده  جتديد  وعدم  زاوي  كرمي  املدرب  خدمات 
بتفادي  املولودية  اأن�سار  ويطالب  الفريق،  مع 
يطالب  حيث  الفارط،  املو�سم  وقعت  التي  االأخطاء 
االأن�سار بالتعاقد مع مدرب ميلك خربة يف هذا امل�ستوى 

يف  االأوىل  االأدوار  لعب  اإىل  الفريق  قيادة  على  ــادر  وق
البطولة.

اهتمام  حمل  الفريق  يف  متاألقة  اأ�سماء  عدة  وتتواجد 
غرار  على  والثانية  االأوىل  الرابطة  من  اأخــرى  اأندية 
فرق  عدة  اهتمام  حمل  يتواجد  الذي  بو�سافر  احلار�ص 
بعد امل�ستوى اجليد الذي قدمه يف بطولة املو�سم الفارط، 
الالعبني  هوية  يف  االأن  حلد  املولودية  اإدارة  تف�سل  ومل 
الذين �سيتم االإحتفاظ بهم وكذا املعنيني باملغادرة، ولو اأن 
اإدارة الفريق تتجه نحو ت�سريح عدد معترب من الالعبني 
خالل  امل�سطر  الهدف  حتقيق  يف  الفريق  لف�سل  بالنظر 

املو�سم الفارط.

مولودية باتنة 

مولودية ق�سنطينة 

وفاق �سطيف 

هالل �سلغوم العيد 

ريا�صة

قرار  تر�سيم  من  �سطيف  وفــاق  اإدارة  تتخوف 
وهذا  نهايتها  قبل  املحرتفة  البطولة  توقيف 
املكتب  رغبة  عن  املــتــداول  احلديث  �سوء  على 
االإجتماع  خالل  املناف�سة  توقيف  يف  الفيدرايل 
املرتقب هذا اخلمي�ص خا�سة اأن جدول االأعمال 
يف  بامل�ساركة  املعنية  االأندية  يف  الف�سل  يت�سمن 
خماوف  وتاأتي  القادم،  املو�سم  القارية  املناف�سة 
املرتبة  يف  الفريق  لتواجد  بالنظر  الوفاق  اإدارة 
البطولة  لقب  ت�سييع  اإمكانية  وبالتايل  الثانية 

للمو�سم الثاين على التوايل.
من  اإجماع  �سبه  البطولة  توقيف  مقرتح  ويلقى 
ــر الــذي يجعل  طــرف روؤ�ــســاء االأنــديــة وهــو االأم
موافقة املكتب الفيدرايل على هذا القرار منتظرا 
للو�سعية  ال�سلبية  الــتــطــورات  ظــل  يف  ال�سيما 
كــورونــا  فــريو�ــص  بانت�سار  اخلــا�ــســة  الــوبــائــيــة 
والتوجه العام نحو توقيف الن�ساطات الريا�سية 
يف الوقت الراهن من اأجل احلد من انت�سار فريو�ص 
موجهة  الوفاق  اإدارة  اأنظار  تبقى  كما  كورونا، 
من  االإثنني  هذا  �سي�سدر  الذي  القرار  نحو  اأكرث 
العا�سمة  اجلزائر  يف  الريا�سية  املحكمة  طرف 
بغية  الوفاق  طرف  من  املقدم  الطعن  بخ�سو�ص 
ق�سية  يف  غليزان  �سريع  لقاء  نقاط  ا�سرتجاع 
م�ساركة الالعب كوخلري وهو حتت طائل العقوبة، 

من  الوفاق  اإدارة  عليها  تعول  التي  النقاط  وهي 
اأجل العودة اإىل �سدارة الرتتيب.

جلنة  اإىل  بــطــعــن  الـــوفـــاق  اإدارة  وتــقــدمــت 
اأجل  من  املحرتفة  للرابطة  التابعة  االن�سباط 
املهاجم  عليه  حت�سل  الذي  الثاين  االإنــذار  اإلغاء 
مليلة  عني  جمعية  لقاء  يف  االأمني  حممد  عمورة 
اأوملبي  لقاء  يف  امل�ساركة  له  يت�سنى  حتى  وهــذا 
�سربة  لقطة  اإىل  الوفاق  اإدارة  وجلــاأت  ال�سلف، 
اجلزاء من اأجل التاأكيد على اأن عمورة ال ي�ستحق 
للعرقلة  تعر�ص  اأنــه  بحكم  ال�سفراء  البطاقة 
داخل منطقة العمليات، كما قدمت اإدارة الوفاق 
ح�سلت  التي  التجاوزات  بخ�سو�ص  مف�سل  ملف 
من طرف الفريق املحلي على هام�ص املباراة التي 

جرت �سهرة اجلمعة.
عودة  الوفاق  ت�سكيلة  تعرف  اأن  املنتظر  ومــن 
الظهري االأي�سر يو�سف لعوايف خالل مباراة اأوملبي 
ال�سلف بعد اأن غاب ابن مدينة رم�سان جمال عن 
ب�سبب  مليلة  عني  جمعية  اأمام  ال�سابقة  املباراة 
عقد  على  وقع  حيث  تون�ص  من  املتاأخرة  عودته 
من  ذكرنا  وكما  التون�سي،  ال�ساحلي  النجم  مع 
اإكمال املباريات املتبقية من  قبل فاإن لعوايف قرر 
املو�سم اجلاري مع الوفاق قبل ال�سروع يف جتربته 

االحرتافية يف تون�ص.

لعقد  التح�سري  يف  العيد  �سلغوم  هــالل  اإدارة  �سرعت 
خالل  من  للفريق  العادية  العامة  اجلمعية 
�سبط التقارير املالية واالأدبية وهذا حتى 
االإداريـــة  الو�سعية  يف  الف�سل  يت�سنى 
للفريق خا�سة اأن االأمور تبقى غام�سة 
امل�سري  املكتب  م�ستقبل  بخ�سو�ص 
�سعدوين  الرئي�ص  بقيادة  احلــايل 
ــداول  ــت ــث امل ــدي ــع احل خــا�ــســة م
يف  ـــراف  االأط بع�ص  رغبة  عــن 
الفريق  لــرئــا�ــســة  ــح  الــرت�ــس
بعد  املقبلة  الــفــرتة  خــالل 
اأن جنح الفريق يف حتقيق 
الرابطة  اإىل  ال�سعود 

املحرتفة االأوىل.
ــــب الـــطـــاقـــم  طــــل
ــق  ــري ــف ــل الـــفـــنـــي ل
مبكرا  ال�سروع  �سرورة 
اخلا�سة  الــتــحــ�ــســريات  يف 
باملو�سم اجلديد من خالل الف�سل 
الفنية  وكـــذا  ــــة  االإداري اجلــوانــب  يف 
املعنيني  الالعبني  قائمة  حتديد  خالل  من 
االأ�سماء  وحتى  املــغــادريــن  عــن  ف�سال  بالبقاء 

من  فاإنه  م�سعود  بن  الهالل  مدرب  نظر  ويف  امل�ستهدفة، 
ال�سروري ال�سروع يف التح�سريات مبكرا خا�سة اأن الهالل 
�سيكون على موعد مع خو�ص جتربة جديدة يف الرابطة 

املحرتفة االأوىل. 
لهالل  الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  ــرتف  واع
الفني عانى  الطاقم  اأن  اإدري�ص بن م�سعود  العيد  �سلغوم 
التعداد  حمــدوديــة  م�سكل  مــن  الــفــارط  املو�سم  خــالل 
واخليارات يف العديد من املباريات وهو االأمر الذي جعل 
املدرب يقوم باملغامرة من خالل اللجوء اإىل خيارات غري 
ماألوفة، وقال بن م�سعود يف هذا ال�سدد :"عانينا كثريا 
كطاقم فني خالل املو�سم الفارط من حمدودية التعداد، 
وهو االأمر الذي اأجربنا يف العديد من املرات على املغامرة 

بحلول غري ماألوفة".
الطموح  اأن  م�سعود  بن  ــدرب  امل يــرى  اأخــر  جانب  ومــن 
املحافظة  هو  املقبلة  الفرتة  خــالل  للفريق  الرئي�سي 
الأطــول  االأول  املحرتف  بطولة  يف  الهالل  مكانة  على 
فرتة ممكنة، وقال بن م�سعود يف هذا ال�سدد :"التواجد 
�ساأنها  من  التي  االأجـــواء  توفري  يتطلب  االحـــرتاف  يف 
الفريق  بقاء  و�سمان  املحقق  املك�سب  على  احلــفــاظ 
الأطول فرتة ممكنة يف ق�سم الكبار، والتفكري يف م�ستقبل 
الفريق ي�ستوجب و�سع م�سروع يتما�سي وقيمة االجناز 

املحقق".

بلغ �سقف الديون املرتاكمة على عاتق مولودية 
�سنتيم  مليار  اإىل   و�سل  قيا�سي  مبلغ  العلمة 
لدى  الدائنني  الالعبني  م�ستحقات  متثل  والتي 
�سابقني  ــني  ــدرب م ــن  ع ف�سال  ــات  ــازع ــن امل جلــنــة 
قرو�ص  منحوا  الذين  امل�سريين  من  وجمموعة 
اإىل  ــافــة  اإ�ــس �ــســابــق،  وقـــت  يف  للفريق  مــالــيــة 
االأمر  وهــو  الــفــارط،  املو�سم  العبي  م�ستحقات 
من  حقيقية  ورطة  يف  الفريق  اإدارة  و�سع  الذي 
اأجل ت�سوية هذه القيمة املعتربة خا�سة يف ظل 
الرتاجع املح�سو�ص يف االإعانات املقدمة من طرف 
متويل،  عقود  وجــود  عدم  مع  املحلية  ال�سلطات 
على  احل�سول  تنتظر  الــنــادي  اإدارة  اأن  علما 
االإعانة املمنوحة من طرف بلدية العلمة بقيمة 

ت�سل اإىل  مليار �سنتيم.  

الريا�سية  املحكمة  تف�سل  اأن  املنتظر  من 
اأوت  �سهر  بــدايــة  مــع  ـــوزان  ل يف  الــدولــيــة 

ال�سابق  الفني  املــديــر  ق�سية  يف  الــداخــل 
يطالب  والــذي  م�سي�ص،  علي  العلمة  ملولودية 

بتعوي�سات مالية ت�سل اإىل 1.8 مليار �سنتيم عن 
وتبقى  بالفريق،  يربطه  كان  الذي  العقد  ف�سخ 
تعوي�سات  منح  عدم  من  واثقة  املولودية  اإدارة 
للمدير الفني ال�سابق، حيث مت تقدمي ملف اإىل 
الطريقة  لتو�سيح  الدولية  الريا�سية  املحكمة 
ومن  الفريق،  مع  م�سي�ص  عقد  ف�سخ  بها  مت  التي 
جانب اأخر مازالت ق�سية املدرب ال�سابق للفريق 
وجدي ال�سيد تراوح مكانها يف ظل عدم ت�سوية 
تهديدات  رغـــم  التون�سي  املــــدرب  م�ستحقات 

الفريق.  مبعاقبة  الفيفا

كورونا تبعد العداءين ثابتي 
و�صجاتي من االأوملبياد  

زيداين وزعطوط يبا�صران عملية 
ت�صليم وا�صتالم املهام

الوفاق متخوف من توقيف البطولة، 
واالإدارة تطعن يف عقوبة عمورة 

التح�صريات جارية لعقد اجلمعية 
العامة، وم�صري �صعدوين غام�س 

الديون ت�صل اإىل  مليار �صنتيم، 
والف�صل يف ق�صية م�صي�س مع بداية اأوت 

االآمال معلقة على اإلغاء ال�صقوط للبقاء يف الرابطة االأوىل 

ــات  ــام ــه ــى ات ــل �ـــصـــداد بـــن �ــصــيــد يـــرد ع
ـــات  ـــام ـــه ـــي ويـــفـــنـــد كــــل االت ـــوك ـــك ال

االأزمة املالية ترهن الف�صل يف ق�صية املدرب اجلديد 

واجليا�صكا  ــوفــاق  ال ــدارة..  ــص ــ� ال ي�صرتجع  ال�صياربي 
الثانية الرابطة  اإىل  ت�صقط  �صكيكدة  و�صبيبة  يتعرثان 
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مولودية  ـــادي  ن رئــيــ�ــص  اأكـــد 
ــوط  بــاتــنــة عــزالــديــن زع

النادي  رئي�ص  التقى  اأنه 
زيداين  م�سعود  ال�سابق 
اخلمي�ص  يوم  �سبيحة 
عبد  مبلعب  الـــفـــارط 
وهــذا  �ــســاوي  اللطيف 

لل�سروع يف عملية ت�سليم 
زعطوط  وح�سب   املــهــام، 

ماليني  تقريرين  ا�ستلم  فاإنه 
، وكذا  ليتبقى  ل�سنة 

تقرير مايل للفرتة املمتدة بني  جانفي اىل 
غاية  جوان  ومن املنتظر ان ي�ستلمه 
نهاية هذا االأ�سبوع، بعدها �سيتطرق الطرفان 
ــذا  وك الــديــون  بخ�سو�ص  املــ�ــســائــل  لبع�ص 

عنه  املحجوز  البنكي  الر�سيد 
الطرفني  كال  وان  خا�سة 

من الدائنني للفريق.
رئي�ص  وحــ�ــســب  هـــذا 
فاإنه  زعطوط  النادي 
مهامه  ــا  ايــ�ــس ــر  بــا�ــس
ايجاد  عــن  البحث  يف 
احل�ساب  لق�سية  حلول 
ي�سعى  اذ  املجمد  البنكي 
لـــرفـــع الــتــجــمــيــد وايـــجـــاد 
االأطــــراف  لــكــل  مر�سية  حــلــول 
التي حجزت عن احل�ساب البنكي يف انتظار ما 
القادمة خا�سة  القليلة  ال�ساعات  عنه  ت�سفر 
يف  املفاجاآت  وحمل  لطاملا  الديون  ملف  وان 

بيت البوبية.
اأمري.ج

اأمري.ج

اأمري.ج

الألعاب الأوملبية 

ب. ع

ب. ع
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غ�ض الب�صر والمتثال لأمر اهلل

ميقات التوبة
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء

من اأقوال 
ال�صاحلني

قال اهلل تعاىل: 

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية



تكرمي التلميذة حمبوب غادة �صاحبة 
اأكرب معدل يف مدار�س اأ�صبال الأمة 

خن�صلة

معاوية.�صعبد الهادي.ب

عبد الهادي. ب

�صطيف

الــعــديــد من  ويف وقـــت تــوا�ــســل فــيــه 
حمالتها  باتنة،  واليـــة  عــرب  امل�سالح 
التح�سي�سية للوقاية من فريو�ص كورونا 
يف  رهيبا  انت�سارا  عرف  الــذي  امل�ستجد 
�سيد  اال�ستهتار  يبقى  االأخــرية،  االآونــة 
الذين  املواطنني  من  الكثري  لدى  املوقف 
وتراخيهم  ا�ستهزائهم  عــن  يــعــربون 
ت�سكل  الــتــي  والــالمــبــاالة  بال�سخرية 
حياتهم  على  حقيقيا  خطرا  باملقابل 
عائالتهم،  �سواء  منهم  الع�سرات  وحياة 
حيث  واأ�سدقائهم،  اأقاربهم  اأو  جريانهم 
عرب  املــدنــيــة  احلــمــايــة  م�سالح  تــبــذل 
من  م�ساعفا  جهدا  والبلديات  الدوائر 
املواطنني  نحو  امليداين  التوجه  خالل 

و�سع  بــ�ــســرورة  ون�سحهم  لتوعيتهم 
العدوى،  انتقال  لتفادي  الواقي  القناع 
يف وقت ين�ساع فيه كبار ال�سن وال�سيوخ 
ال�سباب  بع�ص  ويوا�سل  االإر�سادات  لهذه 
لالمتثال  ورف�سهم  تعنتهم  واملراهقني 
على  حقيقيا  خطرا  ي�سكل  ما  وهو  لها، 
ال�ساللة  مل�ساعفات  بالنظر  حياتهم 
يق�سي  الـــذي  دالــتــا  ملتحور  ــدة  ــدي اجل
والكبار معا يف حال تفاقم  ال�سغار  على 

و�سعهم ال�سحي ونق�ص مناعتهم.
االأطباء  يوا�سل  ذاتـــه،  ال�سياق  ويف 
التوا�سل  �سفحات  عــرب  واملخت�سون 
وبث  وال�سور  احلقائق  نقل  االجتماعي، 
خالل  مــن  املــواطــنــني  نفو�ص  يف  ـــل  االأم

وارتداء  بالتباعد  االلتزام  على  حثهم 
الــكــمــامــة وتـــفـــادي الــتــجــمــعــات، وهي 
كبريا  تفاعال  تلقى  افرتا�سية  ف�ساءات 
بتبني  يعدون  الذين  املتابعني  طرف  من 
القلة  تبقى  وقــت  يف  الن�سائح،  هــذه 
هذه  على  يحافظون  ممن  فقط  القليلة 
اال�ستهتار  ويبقى  الواقع  يف  االإجراءات 
اجلزائرية  املدن  كربى  يف  املوقف  �سيد 
وجب  لــذلــك  بــاتــنــة،  مدينة  فيها  مبــا 
اال�ستهتار  هذا  على  الق�ساء  على  العمل 
بغرامات  والــرتهــيــب  الـــردع  مــن خــالل 
مالية للق�ساء على "التاغنانت" اأوال ثم 
العمل على الق�ساء على الكورونا وتقليل 

انت�سارها يف اخلطوات القادمة.

املكلفة باالإعالم على  وح�سب ما ك�سفت عنه 
نيوز"،  "االأورا�ص  ليومية  الفالح  دار  م�ستوى 
اأكرب  تلقيح  هو  العملية  هذه  من  الهدف  فــاإن 
والفالحني، حيث مت  املوظفني  عدد ممكن من 
توفري كافة ال�سروريات من اأجل اإجناح العملية 
و�سط �سروط �سحية �سارمة، مع جتنيد طاقم 
العملية  هذه  على  لالإ�سراف  طبي  و�سبه  طبي 
ال�سناديق  خمتلف  ــرب  ع �ستتوا�سل  الــتــي 
اجلهوية للتعاون الفالحي املنت�سرة عرب ربوع 
املدير  اأقرها  التي  للتعليمات  تطبيقا  الوطن 
خا�سة  حبيل�ص،  بن  ال�سريف  لل�سندوق  العام 
على  احلــاالت  لعدد  الرهيب  االإرتفاع  ظل  يف 
ت�سريع  اإلزامية  اإىل  اأدى  ما  الوطني،  امل�ستوى 
وترية التلقيح وبلوغ مناعة جماعية للت�سدي 
التي  املتحورة  ون�سخه  النت�سار فريو�ص كورونا 
بذلك  ليبقى  معتربا  انت�سارا  تــعــرف  بــاتــت 

املخاوف  عــن  بعيدا  منه  البــد  اأمـــرا  التلقيح 
باعتباره ال�سبيل الوحيد لتجنب كارثة �سحية 
يف البالد، مع االإبقاء على ت�سديد االإجراءات 
حيث  اجلهوية،  ال�سناديق  مبختلف  الوقائية 
االأ�سبوع  هذا  بحر  هذه  التلقيح  حملة  تنطلق 

على م�ستوى دار الفالح بوالية خن�سلة .
لوالية  الفالح  دار  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  وجتــدر 
باإمتياز  تــكــويــنــي  ــرح  ــس � تــعــتــرب  خــنــ�ــســلــة، 
غرار  على  واليـــات  خم�سة  ومـــوايل  لفالحي 
و�سوق  البواقي  اأم  باتنة،  تب�سة،  خن�سلة، 
ــا من  ــان ـــذيـــن يــ�ــســتــفــيــدون جم اأهـــرا�ـــص وال
جانب  يف  اأ�سا�سا  واملتمثلة  املقدمة،  اخلدمات 
اأخطار  ت�سيري  يف  والوقاية  الن�سائح  تقدمي 
طرف  من  مرافقتهم  عن  ناهيك  امل�ستثمرات، 
الوطني  لل�سندوق  تابعني  وخرباء  اأخ�سائيني 
تقدمي  على  ي�سهرون  اأيــن  الفالحي،  للتعاون 

الرتبية  تقنيات  حتــديــد  ـــذا  وك خــرباتــهــم 
لرتبية  التقنية  املوا�سفات  ح�سب  الع�سرية 
احليواناتوذلك بغية حتقيق التعاون الفالحي 
دار  باإعتبار  املن�سود،  الــهــدف  يعترب  الـــذي 
�سي�ستغل  ما  وهو  املربيني  مكاناالإلتقاء  الفالح 
وكذا  واإر�سادهم  اإعالمهم  اأجل  من  لفائدتهم 
اأنها  خا�سة  اخلدمات  وتنويع  اخلربات  تبادل 
بتطوير  تتعلق  خمططات  اإدراج  على  تعمل 
للفالحني  املـــوجـــه  ــكــويــن  ــت وال الـــدرا�ـــســـات 
اإدراج التقنيات الع�سرية  واملربيني، من خالل 
الفالحي  االإنتاج  وتطوير  باالإنتاج  املتعلقة 
حتقيق  عــن  ف�سال  احلــلــيــب،  منتوج  ال�سيما 
الروؤية التي يهدف ال�سندوق الوطني للتعاون 
الفالحي اأن يوفرها بدار الفالح لتكون بذلك 
موقع يجمع جممل اخلدمات اجلوارية املفيدة 

لفالحي ومربي املنطقة.

التلميذة  قالت  املحقق،  االإجنــاز  وعــن 
اهلل  بف�سل  حتقق  اأنـــه  غـــادة  حمــبــوب 
قــائــلــة يف هذا  الــكــرميــني  والــوالــديــن 
ف�سل  من  �سيء  كل  هلل،  ال�سدد:"احلمد 
ربي، وبف�سل الوالدين الكرميني حت�سلت 
االأمة  اأ�سبال  مبدار�ص  معدل  اأعلى  على 
وكان   ،18.93 مبعدل  �سطيف  وبوالية 
يل �سرف االلتحاق بقلعة العلم واملعرفة 
االأمة  اأ�سبال  مدر�سة  االأجمــاد،  وذكــرى 
وا�ستمرار  امــتــداد  هــي  الــتــي  ب�سطيف 

ملدار�ص اأ�سبال الثورة".
التلميذة  ك�سفت  اآخــــر،  جــانــب  ومـــن 
وفرت  االأمة  اأ�سبال  مدر�سة  اأن  املتفوقة 
من  واملادية  الب�سرية  االإمكانيات  كامل 
تاأطري  ل�سمان  اجلي�ص  اإطــــارات  خــرية 
درا�سي عايل وهو االأمر الذي يك�سف �سر 
املدار�ص  هذه  يف  للنجاح  العالية  الن�سب 
قالت  ال�سدد  هــذا  ويف  انطالقتها،  منذ 
التلميذة غادة: "اإن مدار�ص اأ�سبال االأمة 
طرف  من  الكبري  باالهتمام  حتظى  التي 
ال�سعبي  الوطني  للجي�ص  العليا  القيادة 

املادية  االإمــكــانــيــات  جميع  لنا  وفـــرت 
والب�سرية، حيث وفرت لنا طاقم تربوي 
اأكفاء وذوي خربة عالية،  اأ�ساتذة  ي�سم 
ووفرت لنا اأي�سا طاقم تاأطريي من خرية 
اإطارات اجلي�ص الوطني ال�سعبي ي�سهرون 
املالئمة  الــ�ــســروط  جميع  تــوفــري  على 
واالأ�سبال،  لل�سبالت  العلمي  للتح�سيل 
اإ�سافة اإىل االعتماد على طرق التدري�ص 
امل�ستوى  رفــع  يف  ت�ساهم  التي  الناجعة 
اأ�سبال  مدار�ص  لتالميذ  واملعريف  العلمي 
االإمكانات  جميع  توفري  مت  لقد  ــة،  االأم

البيداغوجية والظروف املالئمة".
م�ستقبال  واأحــالمــهــا  طموحاتها  وعــن 
�سهادة  عتبة  جتــاوز  من  متكنت  اأن  بعد 
ك�سفت  فقد  واقتدار،  بنجاح  البكالوريا 
يف  اأمنيتها  عن  غــادة  حمبوب  الطالبة 
امل�ستقبل،  يف  ناجحة  طبيبة  ت�سبح  اأن 
اأكون  اأن  ال�سدد:"اأمتنى  هذا  يف  وقالت 
طبيبة ناجحة ذات �سمري تعمل مل�سلحة 
االأمة واإن �ساء اهلل اأكون مفخرة ملدار�ص 

اأ�سبال االأمة". 
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يتوا�سل م�سل�سل اال�ستهتار و"التاغنانت" يف ال�سارع الباتني الذي ي�سجل يوميا ع�سرات ال�سحايا امل�سابني بفريو�س كورونا يف االأيام 
االأخرية و�سط تراخي وا�سح حتى يف و�سع الكمامة والتحلي بالتباعد البدين وجتنب التجمعات التي ي�سنعها ال�سباب يف زوايا ال�سوارع 

وعلى الطرقات ويف املالعب اجلوارية وخمتلف االأماكن العامة واخلا�سة.

باتنة   يف  الكورونـا  من  اأخطر  رغم تدهور الو�شع الوبائي وتزايد عدد الوفيات بالكوفيد 19 "التاغنانت" والالمبالة 

توا�شل احلمالت التح�شي�شية حول الكوفيد 19 وا�شتهتار وا�شح يف ال�شارع الباتني

اأ�شرف عليها ال�شندوق الوطني للتعاون الفالحي 

مواطنون من الوالية، اأكدوا اأن مو�سم ال�سيف 
اجلاري قد عرف تنظيم عدد كبري من حفالت 
تطبيق  دون  عــادي  ب�سكل  واالأعــرا�ــص  النجاح 
خرق  بدى  اأين  الوباء،  من  للوقاية  تدابري  اأي 
ــروط الــ�ــســالمــة وا�ــســحــا رغـــم حــظــر عمل  ــس �
�ساالت االأعرا�ص اإال اأن هذه املنا�سبات توا�سلت 
الو�سع  متحدية  ــادي  ع جــد  ب�سكل  املــنــازل  يف 
تتخبط  الوالية  باتت  الــذي  اخلطري  الوبائي 

فيه موؤخرا.
والتجمعات  االأعــرا�ــص  مواكب  توا�سلت  كما 

الكبرية للنا�ص ب�سكل جد عادي وكاأنه ال وجود 
دراية  على  املواطنني  اأن  رغــم  بتاتا،  للكوفيد 
تتخبط  البالد  باتت  الــذي  الكارثي  بالو�سع 
فيه موؤخرا نتيجة هذا اال�ستهتار، كما زاد عدد 
بلديات  عديد  عــرب   19 بالكوفيد  االإ�ــســابــات 
اأوالد  من  بكل  وخا�سة  موؤخرا  خن�سلة  واليــة 
الوفيات  عدد  زاد  كما  وقاي�ص،  وبابار  ر�سا�ص 
�سار  الــذي  ــر  االأم وا�سح  ب�سكل  الــوبــاء  بنف�ص 
لقطاع  والتابعني  واملخت�سني  االأطباء  قلق  يثري 

ال�سحة.

تتوا�سل، االأعرا�س وحفالت النجاح بوالية خن�سلة ب�سكل كبري، متحدية الو�سع الوبائي الذي زاد خطورة موؤخرا 
بعد ت�سجيل تزايد يف عدد االإ�سابات بالكوفيد 19 وعدد الوفيات، وكاأنها تعلن اأو تنبئ بو�سع �سحي كارثي قد يدخل 
وكرثة  ال�سحي  الربوتوكول  تدابري  من خرق  تزيد  احلفالت  مثل هذه  اأن  ق�سوى، خا�سة  ا�ستنفار  حالة  الوالية يف 

التجمعات اأين تزيد احتماالت نقل عدوى املر�س بني النا�س و�سط التهاون الوا�سح وال�سريح.

اأ�سرفت، قيادة مدر�سة اأ�سبال االأمة بعني اأرنات غرب والية �سطيف، على تكرمي التلميذة حمبوب غادة 
زين ال�سرف، �ساحبة اأعلى معدل يف مدار�س اأ�سبال االأمة عرب الوطن، وتنت�سب التلميذة اإىل مدر�سة 
التكرمي  حفل  وجرى   ،18.93 يناهز  معدل  على  حت�سلت  اأرنات حيث  بعني  الواقعة  االأمة  اأ�سبال 

بح�سور ال�سلطات الع�سكرية واملحلية وعائلة التلميذة التي تنحدر من بلدية العلمة.

اأطلق ال�سندوق الوطني للتعاون الفالحي حملة وا�سعة لتلقيح الفالحني واملوالني والن�ساء الريفيات، وكذا موظفي ال�سندوق ومديرية الفالحة، الغرفة 
الفالحية وحمافظة الغابات وخمتلف الفاعلني والنا�سطني بالقطاع الفالحي بوالية خن�سلة، وذلك على م�ستوى دار الفالح ببلدية احلامة بح�سور اإطارات 

مركزية �ست�سرف على العملية بالتن�سيق مع مديرية ال�سحة وال�سكان للوالية.

الأعرا�س وحفالت النجاح تتوا�صل 
بخن�صلة مهددة بو�صع كارثي 

حملة وا�صعة لتلقيح الفالحني والن�صاء الريفيات

فوزية. ق
نوارة. ب



ف�شول،  اأرب��ع��ة  اإىل  الكتاب  تق�شيم  ومت 
الف�شل  فجاء  رئي�شية،  عناوين  تناولت 
الفكرية  "القطعية  ع��ن  للحديث  االأول 
بعد  اجلزائرية  العامة  االإدارة  بناء  يف 
الثاين  الف�شل  طرح  حني  يف  اال�شتقالل"، 
اجلزائر  يف  ال��ع��ام��ة  ال�شيا�شات  "اأزمة 
"املرفق  الثالث  الف�شل  وق��دم  امل�شتقلة"، 
امل�شتقبل"،  خطاب  يف  والتنمية  والبيئة 
للحديث  خم�ش�شا  ال��راب��ع  الف�شل  ليكون 
يف  العربية  اللغة  حوكمة  "حتديات  عن 

اجلزائر".
"املجتمعات  اأن  الكتاب  مقدمة  يف  وج��اء 
لغتها  بنية  م��ن  انطالقا  تفرز  الب�شرية 
تنميتها  بلغته  ال��ذي  امل�شتوى  ق��در  وعلى 
مع  لعالقتها  واإمربيقية  رمزية  ت�شورات 
يوؤ�ش�ص  م��ع��ريف  ت��راك��م  فيت�شكل  االآخ���ر، 
بلورة  على  ي�شاعد  وفل�شفي  فكري  ل��رتاث 
نظرية لالأمة عرب جمموع عمليات ثقافية 

تاريخية وتنظيمية م�شتمرة".
خالل  م��ن  عكنو�ص  ال�����ش��ب��اح  ن���ور  وي���رى 
اجلزائر" اأن  يف  والدولة  "العربية  موؤلفه 
ومعياري  ن�شقي  كتعبري  الهوية  "مو�شوع 
عن ا�شم الكيان ال�شعب واالأمة مل ي�شل بنا 
الهوية  ملفهوم  حقيقي  اإدراك  م�شتوى  اإىل 
املفاهيم  من  اأمثاله  مع  ا�شتباه  دون  بعينه 
والقيم ال�شائدة يف خطاب العوملة"، م�شيفا 
الهوية  تطرحها  التي  املتغريات  ه��ذا  اأن 
املجتمع  اللغوية يف  امل�شاألة  وبينة  لطبيعة 
التعليمي  النظام  م��ن  ممتدة  اجل��زائ��ري 
عموما  للدولة  االب�شتمولوجي  االإطار  اإىل 
مت  وال��ت��ي  خ�شو�شا  العمومية  واالإدارة 
اط��ار  يف  اال���ش��ت��ق��الل  بعد  بنائها  اع���ادة 
االأمة  للدولة�  الو�شتفايل  املفهوم  يحاكي 
وحتى  واقليمية  تاريخية  حمددات  بفعل 

�شيا�شية خارجية وداخلية معقدة.
التعريب  "مو�شوع  اأن  ال��ك��ات��ب  واأو���ش��ح 

بنيوية  عمليات  جمموعة  �شمن  ت�شكل 
واأيديولوجية متداخلة ومتناق�شة لبينته 
حماولة  يف  كولونيالية   بعد  املا  ال�شلطة 
الوطنية  الدولة  التاأ�شي�ص لدالالت  اإعادة 
الدولة  وفقها  تاأ�ش�شت  وال��ت��ي  النا�شئة 
حول  الوطنية  ال�شيادة  ا���ش��رتج��اع  بعد 
طبيعة  حتديد  يف  اأثرت  وم�شاريع  مفاهيم 
الت�شريع وقواعد التنظيم وهيكلة الدولة 
�شمانا لتلبية احلاجيات املجتمعية يف تلك 

املرحلة التاريخية املهمة".
ك��م��ا حت���دث ن���ور ال�����ش��ب��اح ع��ك��ن��و���ص عن 
يراه  وال���ذي  االإدارة،  على  اللغة  ت��اأث��ري 
االأداة  االت�شال،  حيث  من  متبادال  تاأثريا 
االدارية  بالتنمية  يعرف  فيما  والفعالية 
النخب  وثنائية  االأفكار  ازدواجية  ظل  يف 
االإدارة  الأ�شاليب  منذجة  كل  تعيق  التي 

العامة اجلزائرية.
  1962 بعد  ما  مرحلة  اأن   الكاتب  وي��رى 
وطبقات  جديدة  نخب  ت�شكيل  يف  اأث��رت 

مما  ال�شطلة،  بنية  داخ���ل  اجتماعية 
ملتغري  ي�شتجيب  ال  االإداري  الن�شق  جعل 
ملتغري  ا�شتجاب  ما  بقدر  علمي  ب�شكل  اللغة 
ف��ك��ري خلطاب  ك��ط��اب��ع  االي��دي��ول��وج��ي��ا 
"ق�شية اللغة  الدولة الوطنية، وح�شبه ف� 
العربية ارتبطت يف تلك الفرتة التاريخية 
وعالقة  التقليدي  الريفي  املجتمع  ببنية 
الزوايا،  اأي  الدينية  بال�شلطة  بنية  كل 
ال�شلطة ال�شيا�شية اأي اال�شتعمار وال�شلطة 
اأي القبيلة والع�شرية، م�شيفا  االجتماعية 
ق���رارات  هند�شة  على  "انعك�ص  ذل��ك  اأن 
جتب  مل  والتي  اال�شتقالل،  بعد  التعريب 
�شنة،   50 منذ  الت�شاوؤالت  كل  على  عليما 
خ�شع  امل��رك��زي��ة  املوؤ�ش�شات  تنظيم  الأن 
بنيويا  عنفا  مار�شت  هجينة  وقيم  لهياكل 
واالأج��ه��زة  االجتماعية  ال��ع��الق��ات  على 

االدارية والبيئة الثقافية".
ويف جم��م��ل ح��دي��ث��ه، ي���رى ال��ك��ات��ب ن��ور 
ال�شباح عكنو�ص اأن "فعالية اأي اأداة ترتكز 
على  العمومية  اخلدمة  مبداأ  حتقيق  يف 
من  ميكنها  ب�شكل  االأ�شيل  اللغوي  الواقع 
علمية  بطريقة  املواطن  احتياجات  تلبية 
ب�شرعة ومرونة  الرغبات اجلديدة  ور�شد 
وهو ما ا�شطلح عليه يف اجلزائر بالتعريب 
العربية  اللغة  ا�شتعمال  تعميم  حيث  من 
االإداري��ة  واملرا�شالت  امل�شالح  خمتلف  يف 
الهياكل  ه���ذه  ت�شبح  ح��ت��ى  وال��ر���ش��ي��م��ة 
التنمية  فعالة وتوؤثر ايجابيا على خطط 

الوطنية".
حما�شر  اأ�شتاذ  عكنو�ص،  ال�شبح  نور  ويعد 
يف العلوم ال�شيا�شية بجامعة حممد خي�شر 
عدة  و���ش��اح��ب  ���ش��اب��ق  �شحفي  ب�����ش��ك��رة، 
اليوميات  من  العديد  يف  واأعمدة  مقاالت 
واالأ�شبوعيات الوطنية، وله عدة مطبوعات 
بيداغوجية يف التخ�ش�ص ون�شاطات علمية 

وطنية ودولية.

دباغني  مل��ني  حممد  جامعة  طلبة  حت�شل 
�شطيف 02 على مراتب م�شرفة يف فعاليات 
ل��الإب��داع  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  امل�شابقة 
من  واملنظمة  لالأطفال  الكتابة  يف  الطالبي 
طرف جامعة اأبو القا�شم �شعد اهلل اجلزائر 
على  العايب  اإميان  الطالبة  وحت�شلت   ،02
اخلا�شة  االأوىل  الفئة  يف  االأوىل  املرتبة 
بالكتابة باللغة االإجنليزية، يف حني عادت 
اجلائزة الثانية يف هذه الفئة اإىل الطالبة 

بوطيب عفراء من املدر�شة العليا لالأ�شاتذة 
بورقلة.

باللغة  ال��ك��ت��اب��ة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��ئ��ة  ويف 
االإجنليزية حت�شلت الطالبة بن د�شا�ص اأية 
على املرتبة الثانية، يف حني عادت املرتبة 
االأوىل للطالب حرز اهلل عي�شى من جامعة 
الطالب  وح���ل  ب��ب�����ش��ك��رة،  خي�شر  حم��م��د 
يف   02 اجل��زائ��ر  جامعة  من  نبيل  خزيني 

املرتبة الثالثة. 

على  دن���داين  ن��ورة  الطالبة  حت�شلت  كما 
الثانية  الفئة  م�شابقة  يف  الثانية  املرتبة 
اخلا�شة بالكتابة باللغة العربية عن ق�شة 
املرتبة  ع��ادت  بينما  احلا�شوب"،  "جنية 
من  ال��الوي  عبد  اأ�شيا  الطالبة  اإىل  االأوىل 
ق�شة  عن  ال��وادي  من  خل�شر  حمة  جامعة 
"جهان"، وجاءت يف املرتبة الثالثة الطالبة 
ثليجي  عمار  جامعة  م��ن  عطية  ب��ن  ن��ورة 

باالأغواط عن ق�شة "مغامرات �شند�ص". 

يف  تون�شي  اأحمد  ال�شاب  املخرج  ي�شارك 
الوثائقية  اجل��زي��رة  م�شابقة  نهائيات 
اجتيازه  بعد  "م�شوري"  الق�شري  بفيلمه 
عرفت  التي  امل�شابقة  من  االأوىل  للمرحلة 
م�شاركة 200 عمال ح�شب ما علم من منتج 

الفيلم.
اإىل  الق�شري  الوثائقي  الفيلم  هذا  وو�شل 
�شمت  ق��ائ��م��ة  �شمن  النهائية  امل��رح��ل��ة 
يناير"   8" بينها  من  وثائقية  اعمال   10
وفيلم  ع��ب��داهلل  ع�شام  اأح��م��د  للم�شري 
"مري�ص" للتون�شي اليا�ص رحمون و"يا�شمني 

ورو�شيل" لل�شودانية دعاء ابراهيم.
م�شاركة  تلقت  قد  امل�شابقة  ادارة  وكانت 
مرحلة  يف  وتاأهل  العامل  اأنحاء  جميع  من 

فقط  منها   10 لكن  فيلما   18 الت�شفيات 
تاأهلت للنهائيات.

تون�شي"  "الأحمد  "م�شوري  فيلم  وي��روي 
من  �شنة   22 بعد  ملدينته  يعود  �شاب  ق�شة 
واأ�شهر  اأقدم  الغياب ويقرر اجناز فيلم عن 
�شرق  )ج��ن��وب  ب�شكرة  مبدينته  م�����ش��ور 
اجلزائر( وكان هذا امل�شور هو اأول من اأخذ 

له �شورة يف طفولته.
دقائق   7 يف  الوثائقي  اأح���داث  وي��رت��وي 
بعامل  عي�شى(  )ب��ن  امل�شور  ه��ذا  ع��الق��ة 
معامالته  واأي�����ش��ا  وال��ت�����ش��وي��ر  ال�����ش��ورة 
املخرج  له  وي��رتك  لزبائنه،  اال�شتثنائية 
وهو  مهنته  عن  للحديث  مفتوحا  املجال 
يف  يخ�ش�شه  ال��ذي  الكر�شي  على  جال�ص 

العادة لت�شوير زبائنه.
ويعود  ل���رواده  معاملته  عي�شى  بن  ي�شرح 
يف  ك��ان  وكيف  طفولته  الأي��ام  بالذكريات 
تعامل  اأول  يف  بامل�شور  منبهرا  ال�شن  تلك 
ب�شورته.  انبهاره  بالتف�شيل  وي��روي  معه 
مع  م�شواره  بداية  االول  اللقاء  ذلك  كان 
عامل ال�شورة وهو يف �شن ال�12 و بدا العمل 

مع اأقدم واأ�شهر م�شور. 
حياته  يف  �شيء  كل  هي  ال�شورة  اأن  واأك��د 
باالأ�شود  الت�شوير  ع�شقه  على  م�����ش��ددا 
الكامريا  تقوم  حديثه  واأث��ن��اء  واالأبي�ص 
مب�شح ملحله ال�شغري مع التوقف عند بع�ص 
ال�شور للزبائن خا�شة االطفال واأي�شا �شور 

الفرق الريا�شية املحلية.

�صطيف

الدكتور"نور ال�صباح عكنو�س" اأكادميي
 يبحث يف حتديات حوكمة "العربية والدولة يف اجلزائر"

طلبة جامعة �صطيف 02 يفتكون مراتب م�صرفة 
يف امل�صابقة الوطنية لالإبداع الطالبي 

فيلم "م�صوري" للمخرج اأحمد تون�صي يناف�س يف نهائيات م�صابقة اجلزيرة الوثائقية
عبد الهادي. ب 

رقية. ل

ق. ث
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رقية. ل

بفريو�ص  ب��و���ش��امل  واأ���ش��ي��ب 
ك��ورون��ا ال��ذي اأدخ��ل��ه اإىل 

اأين  وزو  تيزي  م�شت�شفى 
ناهز  ع��م��ر  ت���ويف ع��ن 

�شنة.  49
ر���ش��ال��ة  يف  وج�����اء 

وزي��ر  قدمها  تعزية 
بلحيمر  عمار  االت�شال 

را�شية  "بقلوب  فيها  ورد 
تلقى  وق����دره  اهلل  ب��ق�����ش��اء 

الربوف�شور  االت�����ش��ال  وزي����ر 
التاأثر  وعميق  احلزن  ببالغ  بلحيمر  عمار 
املقتدر  ال�شحايف  بو�شامل  ك��رمي  وف��اة  نباأ 
متاأثرا  للتلفزيون  العام  املدير  وم�شاعد 

بوباء كوفيد -19".
ب�شمة  ت��رك  الفقيد  "اإن  ال��وزي��ر:  وق��ال  
ال�شمعي  الوطني  االإعالم  حقل  يف  متميزة 
الوطنية  االإذاع�����ة  ال���ش��ي��م��ا  ال��ب�����ش��ري، 
تقدمي  خ��الل  من  اجل��زائ��ري  والتلفزيون 
ح�ش�ص  وتن�شيط  الرئي�شة  االأخبار  ن�شرة 
والدويل  الوطني  بال�شاأن  تعنى  متخ�ش�شة 
ح�شتي  غ���رار  على  امل��ج��االت  خمتلف  يف 

يف دائ�����رة ال�����ش��وء وال��ي��وم 
الثامن".

ب��ل��ح��ي��م��ر:  واأردف 
امل��رح��وم  "فبفقدان 
نكون  بو�شامل  كرمي 
قد فقدنا واحدا من 
ال�����ش��ب��اب اجل��زائ��ري 
والطموحني  االأك���ف���اء 
مبا  دوم����ا  االأف�����ش��ل  اإىل 
ال��وط��ن  ي�����ش��اه��م يف خ����دم 

وترقية مهنة ال�شحافة".
بداية  يف  االإعالمي  م�شواره  الفقيد  وب��داأ 
الت�شعينات يف برنامج "�شباحيات" مبديرية 
االنتاج لينتقل بعدها اإىل مديرية االأخبار 

كمقدم رئي�شي لن�شرة الثامنة الرئي�شية.
وق����د ت�����درج يف ال���ع���دي���د م���ن امل��ن��ا���ش��ب 
التحرير  رئا�شة  منها  الوطني  بالتلفزيون 
"يف  اأهمها  اخبارية  ح�ش�ص  على  واأ�شرف 
الثامن"،  "اليوم  وبرنامج  ال�شوء"  دائ��رة 
تكوينية  دورات  على  الراحل  اأ�شرف  كما 
لفائدة مقدمي ن�شرات االأخبار بالتلفزيون 

العمومي.

املثقف  اأم�������ص،  اأول  رح����ل 
امل�شرحي من الطراز الرفيع 

اجل�ه�وي  ال�م�شرح  م�دي�ر 
ال�������ش���اب���ق ل�����ش��ي��دي 

ب��ل��ع��ب��ا���ص اأح�����ش��ن 
عمر  ع���ن  ع�����ش��و���ص 

اأي��ن  �شنة،  ناهز72 
الفقيد  اأ�شدقاء  ع��زى 

م���ن ف��ن��ان��ني وخم��رج��ني 
التي  ال��ق��ام��ة  ه���ذه  رح��ي��ل 

ق��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن االأع��م��ال 
امل�شرحية والفنية.

ون�شط اأح�شن ع�شو�ص بداية من ال�شبعينات 
الثقايف  الن�شاط  بفرقة  ع�شوا  ك��ان  اأي��ن 
الكبري  امل�شرحي  امل��وؤل��ف  م��ع  الطالئعية 
امل�شرحيات  عديد  بتقدمي  يا�شني،  كاتب 
"حرب  و  املخدوعة"  "فل�شطني  غرار  على 
اإىل  الغرب"  و"�شالطني  �شنة"   2000
اأخرى نذكر منها  جانب تقدمي م�شرحيات 
فال�شو" �شنة 2008 و " نون" عام 2009، 

و"حمق �شليم"، كما كان ممثل 
للمخرج  اإخ���راج  وم�شاعد 
الدين"،  مالك  كاتب   "
ع�شو�ص  اأح�شن  و�شاهم 
 " يف م��ي��الد م�����ش��رح 
رف��ق��ة  الماليف" 
ال�ش�ي�دة  زوج���ت���ه 
وقدم  ع�شو�ص،  ف�شيلة 
االإن���ت���اج  يف   ت��ك��وي��ن��ات 
ال�شباب،  لفائدة  والتوزيع 
امل�شرحي  العمل  ع��ر���ص  كما 
ب��روؤي��ة   2007 ع���ام  الفهامة"  "غربة 
املهرجان  ميالد  يف  وم�شاهمته  ج��دي��دة، 
لوالية  املحرتف  للم�شرح  املحلي  الثقايف 

�شيدي بلعبا�ص �شنة 2007.
جتربة  ع�شو�ص  اأح�شن  ال��راح��ل  وخا�ص 
م�شرح الطفل من خالل انتاج اأعمال خا�شة 
بيبو"   " م�شرحية  غ��رار  على  الفئة  بهذه 
عبد  " جريو  " للمخرج  االأح��الم  ومدينة 

القادر".

ال�صاحة االعالمية تودع فقيدها 
بو�صامل" "كرمي 

ع�صو�س"  "ح�صان 

املثقف امل�صرحي يف ذمة اهلل 

�سدر عن دار علي بن زيد للطباعة والن�سر، يف ن�سخة بهية ومميزة كتاب "العربية والدولة يف اجلزائر" للدكتور االأكادميي نور ال�سباح 
عكنو�س، والذي يقع �سمن 230 �سفحة من احلجم املتو�سط.

تويف �سبيحة االأحد، االإعالمي بالتلفزيون العمومي كرمي بو�سامل، متاأثرا مب�ساعفات فريو�س كورونا 
مب�ست�سفى تيزي وزو، اأين ن�سرت ال�سفحة الر�سمية للتلفزيون اجلزائري خرب وفاة بو�سامل، والذي تقدم 

فيه املدير العام للموؤ�س�سة �سعبان لوناكال بتعازيه لعائلة الفقيد.

كورونا تغيب مبدع ل يتكرر

ر. ل

ر. ل



�سفقة خا�سرة
كان يف تلك البادية القريبة من مدينتنا  اأخوان يعي�شان 

حتت �شقف واحد 
اإىل  يرحل  اأن  االأك��رب  االأخ  وه��و  اجلياليل  ق��رر  اأن  اإىل 

املدينة 
ويرعى  االأر���ص  ليخدم  العيا�شي  ال�شغري  اأخ��اه  وي��رتك   

الغنم  
 404 ي�شري  ان��و  فكرة  راودت��ه  العيا�شي 

با�شي 
تلك   .. راأ�شا   20 الغنم  من  فباع   
ال�شيارة البائ�شة مل تكن يف اأف�شل 

فورمة ميكانيكية 
يبدل  اأن  امليكاني�شيان  منه  فطلب   
الكاربرياتور  وما كان من العيا�شي 

اإال اال�شتجابة
ثم  كاربرياتور   وا�شرتى  راأ�شا  فباع 
 la boîte à vitesse تعطلت

 فباع اأربع خرفان من اأجل �شراء بوات فيتا�ص 
جديدة 

 ثم باع اأربع اأخرى با�ص يبدل العجالت 
وبعد فرتة جاء احلاج اجلياليل يف زيارة الأخيه االأ�شغر 

العيا�شي 

احلاكم  النظام   قليال  وانتقدوا  بع�ص  مع  تغداو  بعدما   
واحلالة ال�شيئة للبالد

 و�شوء الت�شيري وكل�شي من داك ال�شي 
 خرج احلاج اجلياليل يتفقد االأر�ص والغنم 

التي ال تلد  ال�شارفة  النعاج  اإال بع�ص  الغنم  فلم يجد من 
وال حتلب وال يطيب حلمها 

اللي كانوا يف الكوري وا�ص   ف�شاح  : يا العيا�شي اخلرفان 
�شرالهم ؟؟؟ 

�شريت  با�ص  �شوية  منهم  بعت   ... العيا�شي  ف��رد 
ال�404

و�شريت  خدمتها  با�ص  �شوية   منهم  بعت  وزدت 
 les pièces

فرد عليه احلاج اجلياليل ... حوجي يا نا ماال 
على ح�شابك يا العيا�شي راك �شريت ذيب؟!.

كذبة بكذبة
واحد كذاب تالقى مع واحد مزطول

 500 فيها  باطيمة  عندو  بابا  للمزطول  ق��ال  ال��ك��ذاب 
طابق

قال له املزطول اأنا بابا عندو جمل طولو 500 مرت
الكذاب قال له وكيفا�ص يركبو

املزطول من الباطيمة تاع باباك؟!.

معلومات م�سلية

الكاوكاو

اأمثال �سعبية

خالل  التوتر  كثرية  املراأة  تكون  • عندما 
ق�سري  غــالــبــا  يــكــون  املــولــود  ـــاإن  ف حملها 

القامة.
• يف اليابان ت�ستطيع جتديد جواز �سفرك 

خالل 3 دقائق فقط.
"املال  اأن  يقول  عامليا  �سائع  مثل  هناك   •
" لكن االأبحاث واالأدلة  ال ي�سرتي ال�سعادة 

العلمية توؤكد عك�ص ذلك.
اأكرث  امل�سعد  فاإن  االإح�سائيات  ح�سب   •
�سخ�ص   27 ميوت  �سنويا  ال�سالمل،  من  اأمانا 
ب�سبب   16000 وميـــوت  امل�ساعد  ب�سبب 

ال�سقوط من ال�سالمل.
فقدان  ت�سبب  "ال�سو�ساء"  اأو  االإزعــاج   •

موؤقت حلا�سة ال�سم.
تو�سلت  الروائح  علم  يف  درا�سة  هناك   •
اإىل اأن اأحد اأكرث االأ�سياء التي تعدل مزاج 

االإن�سان هي رائحة الليمون.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على املكني بحرف 

الكاف و الكاف 
بو بطني ما تتكلم 
عنو حتى تناديه 

مرتني 

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�شاد�ص والع�شرون 

من �شهر جويلية
التحقيقات  مكتب  تاأ�سي�ص  ـ   1908

الفيدرايل.
تدخل  الفرن�سية  الــقــوات  ـ   1911
التي  الــثــورة   الإجــهــا�ــص  فــا�ــص  مدينة 
من  العديد  جانب  اإىل  املدينة  �سهدتها 
الظلم  على  لالحتجاج  املغربية  ــدن  امل

الذي ميار�سه االحتالل الفرن�سي.
عن  تعلن  الفرن�سية  ال�سلطات  ـ   1939

حل حزب ال�سعب اجلزائري.
املحافظني  حـــزب  هــزميــة  ـ   1945
ون�ستون  ــه  ــس ــراأ� ي الــــذي  ــاين  ــط ــربي ال
مما  الــعــامــة،  االنــتــخــابــات  يف  ت�سر�سل 
يحقق  لكي  العمال  حلزب  الفر�سة  منح 
االأغلبية الأول مره يف تاريخ االنتخابات 

الربيطانية.
يغادر  االأول  فاروق  م�سر  ملك  ـ   1952
نارميان وبقية  امللكة  م�سر ومعه زوجته 
من  اأيــام  بعد  ذلك  وياأتي  اأ�سرته  اأفــراد 

قيام ثورة 23 يوليو.
الق�سية  اإدراج  طلب  قبول  ـ   1955
االأمم  دورة  يف  للمناق�سة  اجلــزائــريــة 
من  اأكــتــوبــر  يف  عقدها  املــقــرر  املتحدة 

نف�ص ال�سنة.
"عمارة  الطالب  ا�ست�سهاد  ـ   1956
)االأطل�ص  م�سرة"  "بني  بغابة   " ر�سيد 
من  بالبنزين  جثته  ــرق  وح البليدي( 

طرف جي�ص العدو الفرن�سي.
عبد  جمال  امل�سري  الرئي�ص  ـ   1956

النا�سر يوؤمم قناة ال�سوي�ص.
ي�سمح  قانونا  ت�سدر  فرن�سا  ـ   1957
باعتقال كل �سخ�ص متهما باالنتماء اإىل 
فرن�سا  داخــل  الوطني  التحرير  جبهة 
على اأن يتم نقله اإىل خميمات االعتقال 

و اإخ�ساعه لالإقامة اجلربية.
 " اإيدير  "عي�سات  ا�ست�سهاد  ـ   1959
يف  والنقابية  العمالية  احلــركــة  ــد  رائ

اجلزائر حتت التعذيب.
الوطني  املوؤمتر  اأ�سغال  ـ اختتام   1960
امل�سلمني  للطلبة  العام  لالحتاد  الرابع 

اجلزائريني املنعقد بتون�ص.
مدينة  ي�سرب  عنيف  زلــزال  ـ   1963
م�سرع  اإىل  اأدى  اليوغ�سالفية  �سكوبيه 

االآالف من االأ�سخا�ص.
القوات  قائد  عــن  االإفــــراج  ـ   2005
اللبنانية �سمري جعجع بعد �سدور قانون 
اللبناين  الــنــواب  جمل�ص  مــن  عــام  عفو 
وذلك بعد ق�سائه الإحدى ع�سر عاما يف 

�سجن حتت االأر�ص مببنى وزارة الدفاع.
بالطاقة  العاملة  الطائرة   -  2016
اأبو  يف  حتط  اإمبل�ص  �سوالر  ال�سم�سية 
ـــول االأر�ــــص  ظــبــي مــكــمــلــة رحــلــتــهــا ح
انطالقها،  مــن  �سهرا   16 مــن  ــرث  اأك بعد 
هذا  حتقق  نوعها  من  طائرة  اأول  لتكون 

االإجناز.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

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

خ������رّي ب���ن���ت االأ�����ش����ول 
ل���ع���ل ال�����زم�����ان ي���ط���ول حكـــمة

ب��������أح�������د  ت�����ت�����ع�����ل�����ق  �أن  ق�������ب�������ل 
ك�����������ن م�������������س������ت������ع������د� ل�����غ�����ي������ب�����ه

� بيع احلليب باملعريفة اإىل متى 
يا �شي عالوة؟

زهري.غ باتنة
اإىل اأن يتم فطام ال�شعب؟!.

� هل اأنت مع غلق املحالت يا �شي 
عالوة؟

ن�شرين.ح باتنة
اجلزائريني"  "راأ�ص  فتح  مع  اأنا 
ح�������اب ن���������ش����وف وا����������ص ف��ي��ه 

بال�شبط؟!.
على  ت�����ش��اع��دك  ال��ت��ي  ال��ي��د   �
اأف�شل  تتعر،  عندما  النهو�ص 
واأ�شدق من األف يد ت�شافحك عند 

الو�شول؟
�شارة يعي�ص قاملة
اأ�شقط.. ال  اأتعر  عندما  عادة 

يتقطع �شباطي فقط وهذا ال يحتاج 
اإىل يد بل اإىل "كوردوين"!!.

� عادة ما اأجتاهل كل من ياأذيني 
حويل  من  لكن  بخري  اإال  اأرد  وال 
�شي  ي��ا  خ��اط��ئ��ة  اأين  ي��ع��ت��ق��دون 

عالوة؟
ليلى.خ �ش�شار
اإن مل تكوين امراأة ون�شف فاأنت 

امراأة ون�ص؟!.
� رانا يف وقت يا �شي عالوة النا�ص 

تغلط معاك وتزيد تزعف منك؟
عائ�شة.م خن�شلة
نا�ص  النا�ص  وال  وقت  الوقت  ال 
و ال االأحباب اأحباب وال اجلريان 
ج����ريان..م����ا حت���ريي را����ش���ك ما 

حتريينا معاك؟!.

�صورة م�صحكة

املهم ممنوع 
الدخول 

اأما "بقري" 
هذي الزم 

نزيدوها يف 
القامو�ص؟!
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ق�صنطينة

�صطيف

متكن عنا�ســر ال�ســرطة بوالية 
تب�سة، من اإحباط حماولة تهريب 
كمية معتربة من من الكيف املعالج 

نحــو تون�ــص، قــدرت بـــ 25 كلــغ، 
حيث مت �ســبطها داخــل يف منزل 
اأحــد اأفــراد ال�ســبكة االإجرامية 

وتتوا�ســل  هــذا  توقيفــه،  بعــد 
التحقيقــات لتوقيف املتورطني يف 

العملية.

تب�صة
مت �شبطها داخل يف منزل اأحد اأفراد ال�شبكة الإجرامية بعد توقيفه

خالل �شهر جوان الفارط

الربكة  حمّمد  تب�شة،  وايل  اق��رتح 
للجنة  اج��ت��م��اع  خ����الل  داح������اج، 
الّتدابري  من  جملة  اتخاذ  االأمنّية، 
اإىل  الّرامية  االإ�شافّية  االحرتازّية 
والتي  اجلائحة  انت�شار  حما�شرة 
على  اجلزئي  احلجر  فر�ص  اأبرزها 
ال�ّشاعة  من  اأ�شبوعني  ملّدة  الوالية 
ال�ّشاعة  غاية  اإىل  م�شاء  اخلام�شة 

الّرابعة من �شباح اليوم املوال��ي.
��رام��ة يف  واأل�����ّح ال����وايل ع��ل��ى ال�����شّ
خالل  امل��ّت��خ��ذة  ال���ق���رارات  تنفيذ 
لّلجنة  ��اب��ق��ة  ال�����شّ االج��ت��م��اع��ات 
ال�ّشركاء  م��ع  بالّتن�شيق  االأم��ن��ّي��ة 
مت  كما  اجلائحة،  مبكافحة  املعنّيني 
اقرتاح اإن�شاء خلّية اأزمة ملتابعة �شري 
والّتخزين  والّتموين  الّنقل  عملّية 
ملاّدة االأوك�شجني مع اإلزامّية عملّية 
االإدارات  وعّمال  ملوّظفي  الّتطعيم 
العمومّية  وامل���راف���ق  �����ش��ات  وامل��وؤ���شّ
والغلق الفوري وتعليق ن�شاط و�شائل 

املحاّلت  امل�شاجد،  اجلماعي،  الّنقل 
ال��ت��ي مل يراع  ال��ك��ربى،  ال��ّت��ج��ارّي��ة 
للربوتوكول  ارم  ال�شّ الّتطبيق  فيها 

حي. ال�شّ
تو�ّشع  ظل  يف  التدابري  هذه  وجاءت 
رق��ع��ة ان��ت�����ش��ار اجل��ائ��ح��ة، اأي���ن مت 
و5  اإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة   150 ت�شجيل 
م�شالح  بيان  واأ�شاف  يوميا،  وفّيات 
تتو�ّشع  اأن  املرتقب  من  اأنه  الوالية 
الغلق  اإىل  الح��ق��ا  االإج��������راءات 
اإقليم  عرب  ت�شجيل  مت  كما  ال�ّشامل، 
الوالية تهاون املواطنني يف االمتثال 
حتّليه  وعدم  حي.  ال�شّ للربوتوكول 
الوقائي  الّتعامل  يف  الكايف  بالوعي 
ذلك  اإث��ر  وعلى  القائم،  الو�شع  مع 
�شارمة  عقوبات  بفر�ص  الوايل  اأمر 
�شّد املخالفني وامل�شتهرتين، م�شريا اأن 
اإجراءات اأكر �شرامة �شيتّم الّذهاب 
للّتدابري  امل��ث��ول  ي��ت��م  مل  م��ا  اإل��ي��ه��ا 

املّتخذة وتنفيذ ما مّت اإقراره.

للمراقبة  الوالئي  املركز  اأفراد  �شجل 
والية  الأمن  التابع  الفيديو  بوا�شطة 
الفارط  ج���وان  �شهر  خ��الل  �شطيف 
2006 تدخال بعد تلقي اإت�شاالت عرب 
)الرقم  املجانية  اخل�شراء  اخلطوط 
 ،17 النجدة  رق��م   ،1548 االأخ�شر 
والرقم امل�شتحدث 104(، ومت ت�شجيل 
عرقلة  عمليات  اإث���ر  ت��دخ��ال   492
تدارك  يف  امل�شاهمة  ثم  ال�شري  حلركة 

الو�شع وفك االختناق املروري.
كما مت ت�شجيل 76 تدخال اإثر حوادث 
ناهيك  واجل�شمانية،  املادية  املرورية 
عن 198 تدخال بخ�شو�ص البيع الغري 
و79  ال��ع��ام،  الطريق  على  ال�شرعي 
الطريق  يف  ال�شجار  بخ�شو�ص  تدخال 
تدخال   105 ت�شجيل  مت  كما  ال��ع��ام، 
م�شتبه  ومركبات  اأ�شخا�ص  ملراقبة 

فيها.

�سي الأورا�سي..
الــطــالــع...  يف  ما�سية  ــعــار  ــس االأ�
للكريدي  ـــب  ـــروات وال واالأجـــــور 
تخرج  بالدين  تدخل  تطالع... 
لتاريخ القب�ص تقارع... كاين خلل 
يف امليزانية والو�سع زاد تراجع... 
اقت�سادية  �سيا�سية  حمتاجني 

جديدة ونظام ناجع...

hamzalaribi005@gmail.com

اإحباط تهريب 25 كيلوغراما من الكيف املعالج نحو تون�س
وجب الكالم

يبدو اأن فريو�ص كورونا يف نظر الكثري من امل�سوؤولني 
والكثري من اخلرباء واالأطباء يف اجلزائر عبارة عن 
ال  "عاقل"  فريو�ص  اأنــه  اأي  فاميلة"،  "ولد  فريو�ص 
واملقاهي  االأ�ــســواق  يدخل  وال  ال�سالة  عن  يتخلى 
االأعرا�ص، ذلك الأنه  لل�سواطئ وال يحب  وال يذهب 
ما  اأو  اجلزئي  الغلق  بــوادر  فيها  تلوح  مرة  كل  ويف 
بع�ص  وينطق  اإال  ال�سحي  احلجر  بتدابري  ي�سمى 
م�سوؤولياتهم وباختالف جمال  باختالف  االأ�سخا�ص 
بطاقة  بفر�ص  اأو  امل�ساجد  بغلق  ويو�سون  ن�ساطهم 
"ملقح" على امل�سلني يف حني اأن هناك ف�ساءات اأكرث 
انت�سارا فيها للفريو�ص ومل تطرح �سمن اأولوية الغلق 

واحلجر.
باأن  ف�سنقول  الواقعية  من  بقليل  حتدثنا  ما  اإذا 
امل�ساجد اأكرث االأماكن والف�ساءات �سرامة وان�سباطا 
فامل�سلون  ال�سحي،  احلجر  بتدابري  التقيد  حيث  من 
وي�سرون  "التباعد"  على  ويحر�سون  بل  ي�سرون 
على "جلب كل واحد منهم �سجادته" وي�سرون على 
�سخ�ص  فكل  هذا  كل  وفــوق  الواقي  القناع  ــداء  ارت
ياأتي "معقما" من بيته وال حاجة ال�ستعمال املغا�سل 
واملراحي�ص، وبالتايل فنحن نرى باأن امل�ساجد اأكرث 
فال  الف�ساءات  بقية  اأمــا  وطهارة،  نظافة  االأماكن 
مكاتب  ففي  ال�سحي،  احلجر  لتدابري  فيها  احــرتام 
حيث  من  نــدر  فيما  اإال  للكمامات  وجــود  ال  الربيد 
الزبائن ومن حيث العمال واملوظفني، وناأتي لالأ�سواق 
التي يعلم ال�سغري قبل الكبري والعام واخلا�ص باأنها 
من  الوقاية  بتدابري  التقيد  عن  البعد  كل  بعيدة 
اأحد  يتقيد  مل  التي  االأعرا�ص  اإىل  ومنر  الفريو�ص، 
فيها بتدابري الوقاية فاالأكل يكون يف جممع والكل 
خطورة  يعي  اأحد  وال  الواحد  ال�سحن  على  ينهال 
اأحد ياأبه  اأو باالأحرى ال  "�سحن واحد"،  االأكل من 
املطاعم  اأمــا  والــوالئــم،  االأعــرا�ــص  ح�سور  بعواقب 
اإن  باأنه  نرى  لهذا فنحن  حرج،  واملقاهي فحدث وال 
كانت هنالك �سرورة للغلق واإن كانت هنالك اأولويات 
فلما  امل�ساجد،  قبل  ذكره  مت  ملا  الغلق  يف  فاالأولوية 
الرتكيز دائما على "التخل�ص من امل�ساجد" قبل كل 

"البوؤر"؟
ا�ستخفافا برمزية  باأن هناك  نرى  �سراحة، نحن 
هناك  بـــاأن  ونـــرى  ــــرية،  االأخ االآونــــة  يف  امل�ساجد 
حماوالت من اأطراف معينة لزرع ثقافة اأن امل�ساجد 
الذي  اجلزائري  الفرد  حياة  يف  "�سرورية"  لي�ست 
جلعل  حماوالت  وهناك  م�سلم،  فرد  االأ�سا�ص  يف  هو 
امل�ساجد "جمرد اأماكن عمومية ثانوية" تقل اأهمية 
واإذا  العمومية،  املوؤ�س�سات  خمتلف  وعن  املقاهي  عن 
بع�ص  عن  للتخلي  �سرورة  هنالك  بــاأن  اعرتفنا  ما 
"�سحة  اأجل  من  الفرد  حياة  يف  ال�سرورية  االأمــور 
قد  "امل�ساجد"  مع  التعامل  طريقة  اأن  اإال  البدن" 
يحدث  ما  هذا  اأن  واملوؤ�سف  ب�سراحة  خمزية  باتت 
عن  اال�ستغناء  كــان  متى  فمنذ  "الوقاية"  بحجة 
عن  اال�ستغناء  قبل  و�سرورة"  "اأولوية  امل�ساجد 
املواطن  اأخطر على  التي هي  الف�ساءات  "الكثري من 
من حيث انتقال العدوى من ف�ساءات العبادة"؟ اأم اأن 

فريو�ص كورونا "فريو�ص زاهد"؟

كورونا "من اجلامع للدار"
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اقرتاح حجر جزئي من اخلام�صة م�صاء 
اإىل الرابعة �صباحا

ت�صجيل 2006 تدخل بعد تلقي مكاملات 
عرب اخلطوط اخل�صراء املجانية لالأمن

حجز 1248 وحدة من اخلمور 
داخل م�صكن

وايل �صطيف يتعافى من كورونا 
ويعود ملزاولة مهامه

حوادث  يف  جريحا  و63  قتلى   3
مرور خالل اأ�صبوع

وفاة ال�صاعر فاحت بلكبري متاأثرا 
بفريو�س كورونا

توقيف 5 �صبان 
يف ق�صايا ال�صرب 
واجلرح العمدي 
بالأ�صلحة البي�صاء

متكنت فرقة قمع االإجرام باأمن والية باتنة، من 
توقيف �سخ�ص يقوم با�ستغالل م�سكنه بحي ال�سهداء، 

يف تخزين وبيع امل�سروبات الكحولية وبعد ا�ست�سدار 
اإذن بتفتي�ص مت حجز 1248 وحدة من امل�سروبات 

الكحولية، من خمتلف االأنواع واالأحجام، ليتم اتخاذ 
االإجراءات القانونية يف الق�سية .

تعافى وايل �سطيف كمال عبلة من فريو�ص كورونا بعد 
خ�سوعه لفرتة عالج دامت عدة اأيام، وعاد امل�سوؤول 

االأول عن والية �سطيف نهار االأم�ص اإىل مزاولة مهامه 
من خالل عقد اجتماع مو�سع مع م�سوؤويل خمتلف 

القطاعات للنظر يف الو�سعية الوبائية التي تعي�سها 
الوالية منذ عدة اأيام.

�سجلت م�سالح احلماية املدنية لوالية ميلة يف الفرتة 
من 18 اإىل 24 جويلية، 501 عملية تدخل، ففي 

حوادث املرور مت ت�سجيل 103 حادث جنم عن ذلك 
وفاة 03 اأ�سخا�ص واإ�سابة 63 اآخرين بجروح متفاوتة 

اخلطورة، حيث قدمت لهم االإ�سعافات االأولية ومت 
نقلهم اإىل اأقرب م�ست�سفى كما قامت ذات الوحدات 

بنحو 206 عملية نقل للمر�سى واجلرحى اإىل 
امل�ست�سفيات، مع ت�سجيل 72 تدخال الإخماد احلرائق 

وال�سيطرة عليها و120 عملية خمتلفة.

تويف ال�ساعر فاحت بلكبري نهار االأم�ص عن عمر 
ناهز 54 �سنة متاأثرا مب�ساعفات فريو�ص كورونا بعد 

�سراع مع هذا الوباء، ويعترب الفقيد ع�سوا يف جمعية 
النربا�ص الثقافية لوالية �سطيف ف�سال عن عمله 

كموظف يف بلدية عني احلجر، كما عرف عن الفقيد 
ميوله نحو الق�سية الفل�سطينية من خالل الق�سائد التي 

األفها ت�سامنا مع ال�سعب الفل�سطيني، ومت ت�سييع جنازة 
الفقيد ع�سية االأم�ص مبقربة �سيد اخلثري مب�سقط راأ�سه 
يف قرية حلمايات التابعة لبلدية عني احلجر يف اجلهة 

اجلنوبية لوالية �سطيف.

متكن عنا�سر االأمن بوالية 
ق�سنطينة، من توقيف 05 

اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 
يف  فيهم  م�ستبه  �سنة،  و29   22
ق�سايا ال�سرب واجلرح العمدي 

بال�سالح االأبي�ص وحيازة اأ�سلحة 
بي�ساء حمظورة دون مربر 

�سرعي.
الق�سية االأوىل عاجلتها 
ال�سبطية الق�سائية لالأمن 
احل�سري التا�سع بناء على 

�سكوى من قبل �سحية بخ�سو�ص 
تعر�سه العتداء من طرف اأحد 

االأ�سخا�ص بوا�سطة ق�سيب 
حديدي وكذا اأداة حادة، بناءا 

على �سكواه مت توقيف امل�ستبه 
فيه وحتويله اإىل مقر امل�سلحة 

ال�ستكمال اإجراءات التحقيق،اأما 
الق�سية الثانية فقد عاجلتها 

م�سالح االأمن احل�سري ال�ساد�ص 
ع�سر، بعد �سكوى من قبل �سحية 

بخ�سو�ص تعر�سه رفقة اأفراد 
عائلته اإىل اعتداء من طرف 

جمهولني بوا�سطة اأ�سلحة بي�ساء 
داخل م�سكنه، حيث مت حتديد 
هوية امل�ستبه فيهم وتوقيفهم، 

وباإخ�ساعهم لعملية املالم�سة 
اجل�سدية عرث بحوزتهم على 
�سالح اأبي�ص وخنجر متو�سط 

احلجم وكذا قارورة غاز م�سيلة 
للدموع، وبعد االنتهاء من 

جمريات التحقيق مت تقدمي 
امل�ستبه فيهم اأمام النيابة املحلية 

وفق ملفات اجراءات جزائية 
منف�سلة.
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