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ب�صراحة
اأي جنون هذا؟

من  ح��ال��ة  يعي�ص  جمتمعنا  اأن  ي��ب��دو  ���س��راح��ة، 
ال�سراع النف�سي، ويبدو اأن الأغلبية من الأفراد يف 
هذا املجتمع م�سابون بانف�سام يف ال�سخ�سية، ذلك 
لأن هوؤلء مل يتمكنوا بعد من حتديد ال�سخ�سية 
التي يعي�سون بها، فهناك فرق بني ال�سخ�سية التي 
يظهرون بها على املواقع وال�سخ�سية التي يتعاملون 
بها يف الواقع، فمواقع التوا�سل الجتماعي ويف كل 
اأزمة تعج باملواعظ والن�سائح وبحمالت الت�سامن 
مثال  نعطي  متاما،  فمخالف  الواقع  اأما  والتوعية 
باأن  وجدنا  املواقع  ففي  ال�سميد،  باأزمة  هذا  يف 
عن  والبتعاد  للمقاطعة  يدعون  الأ�سخا�ص  كل 
التهويل والهرولة خلف الإ�ساعات، لكننا لحظنا 
عك�ص ذلك يف الواقع اإذ اأن اأغلبية من يدعون اإىل 
عدم الن�سياق خلف الإ�ساعات هم اأنف�سهم الذين 
يخلقون الإ�ساعات ويت�سببون يف الأزمات بتخزين 
اإىل  املطاف  اآخ��ر  يف  اأدت  هائلة  بكميات  ال�سميد 
رمي الأكيا�ص الفا�سدة يف "القمامة"، ونف�ص الأمر 
ملقاطعة  يدعو  من  اأن  اإذ  الزيت  لأزم��ة  بالن�سبة 
الزيت ب�سبب غالئها هو من ي�سر على "اكتنازها" 
ال�سغرية"  "العائلة  خم���ازن  يف  ك��ب��رية  بكميات 

والعائلة الكبرية ولدى الأقارب.
اليوم، وبعد اأن عجت مواقع التوا�سل الجتماعي 
ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  عديد  باأن  تفيد  باأخبار 
تعاين اأزمة نق�ص يف الأوك�سجني تارة وندرة تارة 
يخ�سعون  الذين  امل�سابني  من  العديد  واأن  اأخرى، 
الأوك�سجني،  اإىل  بحاجة  منازلهم  يف  للعالج 
اأن  املو�سوع  يف  والغريب  اأوك�سجني  اأزمة  تفجرت 
للعالج"  مطلوبة  "مادة  من  اأ�سبح  قد  الأوك�سجني 
والتبزني�ص"،  "لالحتكار  مطلوبة  م���ادة  اإىل 
فالأ�سحاء باتوا يزاحمون املر�سى على "قارورات 
الأوك�سجني"  و�سخ  اإن��ت��اج  واأج��ه��زة  الأوك�سجني 
باتوا  قد  والبزنا�سية  منر�ص"  "قادر  �سعار  حتت 
"قليلة"  باأثمان  الأوك�سجني"  عبوات  "يقتنون 
عمق  ما  وهذا  باهظة  باأثمان  ببيعها  يقومون  ثم 
وقد  "�سلعة"  اإىل  فتحول  الأوك�سجني  اأزم��ة  من 
يف  ق�سمنا  ي��ويل  "لوكان  ق��ال  م��ن  ه��ذا  يف  �سدق 
�سمري  ل  فمن  الأوك�سجني"،  علينا  يقطعوا  يدهم 
"املر�سى  حياة  يرهنون  باتوا  قد  لهم  اأخالق  ول 
الدنيوية  بغاياتهم  كوفيد"  بفريو�ص  وامل�سابني 
اأ�ساب  الذي  هذا  جنون  فاأي  واحلقرية،  الدنيئة 

لهم"؟ اأخالق  ل  ومن  "الطماعني 
به  ونخ�ص  الف�ساد  ع��ن  نتحدث  اأن  ميكننا  ل 
الف�ساد  لأن  الدولة"،  يف  وم�سوؤولني  "موؤ�س�سات 
اأبناء  من  العديد  فيه  يت�سبب  الذي  هو  احلقيقي 
ل  اأنهم  حني  يف  الرحمة  يطلبون  الذين  ال�سعب، 
الدولة  لهم  توفر  والذين  بينهم،  فيما  يرتاحمون 
يتاجرون  ب�ساعة  اإىل  باملجان" فيحولونها  "مواد 
ملوؤ�س�سات  الف�ساد  نن�سب  اأن  املعقول  غري  فمن  بها، 
بها  "فيتاجر  باملجان  املواطن"  "حاجة  توفر 
وما  منها"،  املواطن  "اأخاه  ليحرم  نف�سه"  املواطن 
لحظناه هو اأن "الدولة حتاول اإنقاذ ال�سعب" لكن 

بع�سه". وياأكل  ينه�ص  اأن  على  ي�سر  "ال�سعب 
�سمري بوخنوفة
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مــن �سيم اأبناء االأورا�ص اأنهم يثــورون ويلبون النداء كلما 
تطلــب االأمر منهــم ذلك، وقد راأينا اآخر مــرة كيف اأن رجال 
اخلــري يف االأورا�ــص قد هبــوا اإىل غابــات خن�سلــة ليخمدوا 
احلرائــق باأدوات ب�سيطة وباإمكانيات حمدودة، واليوم والأن 
اأزمــة نــدرة االأوك�سجــن بحاجــة اإىل رجــال من نــوع خا�ص 
وباإمكانيــات ماديــة "قويــة" فــاإن ذلــك ما ي�ستدعــي تدخل 
"رجال املال واالأعمال" يف االأورا�ص ليحذوا حذو نظرائهم 
يف واليــات اأخــرى والذين تربعــوا وقاموا باإن�ســاء حمطات 
الإنتــاج االأوك�سجن، فاأين رجــال "الهمــة" يف االأورا�ص واأين 
"الهيئات االإن�سانية" التي �سدعت روؤو�سنا يف عديد املحطات 

اأم اأن تخ�س�سها يقت�سر على "التعقيم" وتوزيع الكمامات؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: �صالح قوجيل
 )رئي�س جمل�س الأمة(
هي  وال��ولئ��ي��ة  املحلية  ..."النتخابات 

الأهم".
االنتخابات  م��ن  اأه����م  راج������ل...  ي��ا  ق��ل��ن��ا: 

الرئا�سية؟ 

واليات  كل  غرار  على  البواقي  اأم  بوالية  كورونا  بفريو�ص  االإ�سابات  عدد  يف  القيا�سي  االرتفاع  بعد 
فيها  مبا  الوباء  انت�سار  من  للحد  جديدة  وقائية  تدابري  �سدور  اأ�سبوع  من  اأكرث  منذ  وتوقع  االأورا�ــص، 
غلق ف�ساءات الت�سلية والرتفيه واال�سرتاحة واأماكن التنزه وال�سواطئ على م�ستوى الواليات الـمعنية 
باحلجر اجلزئي الـمنزيل، مثل احلدائق العامة ودور ال�سباب والـمراكز الثقافية والقاعات الريا�سية، 
خاللها  من  مطالبن  احتجاجية  بوقفة  البواقي  اأم  مدينة  بو�سط  ال�سنوبر  نادي  حديقة  عمال  قام 
منا�سب  يف  وتن�سيبهم  العالقة  مرتباتهم  و�سرف  للحديقة  االعتبار  باإعادة  ال�سياحة  على  القائمن 
قارة ف�سال عن اإحداث تنمية فعلية بهذه احلديقة املتعر�سة لالهرتاء والتلف وهي امل�ساألة التي اأدت 
بالكثريين للقول باأن هذا االحتجاج "ما�سي يف وقتو" وال مينكهم حتقيق مطالبهم حتى واإن كانت �سرعية 

بالنظر اىل ظروف االإغالق الذي اأ�سدرته احلكومة.

على الرغم من قناعة الكثري من املوظفن والعمال 
يف املوؤ�س�سات واالإدارات العمومية والذين يو�سفون 
مبحدودي الدخل من �سرورة التلقيح اأمام التزايد 
عن  الناجمة  والوفيات  االإ�سابات  لعدد  املخيف 
اجلائحة،  اإال اأنهم مل يجدو مربرا اإداريا اأو �سحيا 
لتلقي  واحــد  ليوم  االأقــل  على  الغياب  من  ميكنهم 
تعر�ص  ممن  هناك  اإذ  خ�سو�سا،  اللقاح   جرعة 
للخ�سم على الرغم من توفره على �سهادة التلقيح، 

الغياب  فاإما  حــرية،  يف  اأوقعهم  الــذي  ــر  االأم وهــو 
اخل�سم  الإجــراءات  التعر�ص  وبالتايل  مربر  بدون 
اأو عدم التلقيح وبالتايل ا�ستمرار الرعب واخلوف 
اأخرى  جهة  ومن  بالوباء،  لالإ�سابة  التعر�ص  من 
املوؤ�س�سات واالإدارات حرج كبري  وجد م�سوؤولو هذه 
ال�سماح  ا�ست�سدار تعليمة �سرعية يتم مبوجبها  يف 
الكثريين  جعلت  التي  امل�ساألة  وهي  بالغياب،  لهم 

يطالبون برتخي�ص "فوقي" ي�سمح لهم بالغياب.

منزيل  حجر  بفر�ص  احلكومة  قــرار  جاء  اأن  بعد 
النزهة  فــ�ــســاءات  وغــلــق  واليـــة   35 على  جــزئــي 
وال�سواطىء، فاإن ال�سباحة يف ال�سواطىء املتناثرة 
ممنوعة  �ستكون  اجلزائري  ال�ساحل  امتداد  على 
على امل�سطافن لـ 10 اأيام مبدئيا، وهي االجراءات 
اأن  اإال  اأم�ص االثنن،  التي دخلت حيز التنفيذ منذ 
وت�سمل  واليــات  باأربعة  تتعلق  ا�ستثناءات  هناك 
ف�ساءات  غلق  تقرر  حيث  ال�ساحلية،  املــدن  كربى 

التنزه  واأمــاكــن  واال�سرتاحة،  والرتفيه  الت�سلية 
ملواجهة  اأخــرى  تدابري  اإىل  باالإ�سافة  وال�سواطئ 
وباء  وتف�سي  بانت�سار  املتعلقة  الوبائية  الو�سعية 
من  واليــة   23 احلكومة  وا�ستثنت  هــذا  ــا،  كــورون
له  املرافقة  االأخــرى  واالإجـــراءات  املنزيل  احلجر 
�سكيكدة،  عنابة،  هي  �ساحلية  واليــات  اأربعة  منها 
التوجه  للم�سطافن  فيها  �سيتاح  وال�سلف  الطارف 

لل�سواطىء.

اجلزائرية  االحتــاديــة  عنه  اأعلنت  بيان  يف 
حالة  اأية  ت�سجل  مل  باأنه  )فاف(  القدم  لكرة 
ــواة،  ه الثانية  الــرابــطــة  يف  مـــزورة  رهــانــات 
اأوف(  )بالي  ال�سعود  دورة  مباريات  فيها  مبا 
غاية  اإىل  االأوىل  الرابطة  لقاءات  كل  وكــذا 
اجلولة الــ32، حيث اأو�سحت الهيئة الكروية 
النزاهة  هيئة  اعتمدت  "لقد  لها:  بيان  يف 
التابعة للفيفا على �سركائها التقليدين يف هذه 

العملية، موؤكدة باأنه مل جتد �سبهات كافية يف 
الرهان"، وطبقا ملخطط عمل  �سركات  اأو�ساط 
نزاهة  "كلنا مع  "الفاف نزاهة" بعنوان  مكتب 
املناف�سة" و"الربنامج العاملي للنزاهة" للفيفا، 
قامت هيئة نزاهة الفاف ببعث عملية مراقبة 
املــحــرتفــة االأوىل  الــرابــطــة  مــبــاريــات  �ــســري 
والرابطة الثانية هواة، مب�ساهمة هيئة نزاهة 

الفيفا.

هــي قيمــة احتياطي ال�ســرف للجزائر حاليا، حيــث قدر بـ 44 
مليــار دوالر بعدمــا كان 53 مليــار دوالر يف نهايــة 2019، الــذي 
ك�ســف عنهــا رئي�ــص اجلمهورية خــالل تراأ�ســه االإجتمــاع الدوري 
ملجل�ــص الوزراء، موؤكــدا قدرة اجلزائر على اقتنــاء كل امل�ستلزمات 
ال�سروريــة ملواجهة اأي اأزمة طارئة، وم�ستدال بعدم جلوء اجلزائر 
اإىل اال�ستدانــة اخلارجية، خالفا لكثــري من التوقعات التي حددت 
نهايــة 2020 وبدايــة 2021 موعــدا ل�سروع اجلزائــر يف اللجوء 

اإليها.
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اأ�سبح لوباء كورونا ح�سوره االإجباري و�سيطرته على 
احلياة العامة للمواطنن وعادت تلك االأجواء التي 

تذكرنا باأول ظهور له وحالة الهلع التي �سيطرت حينها، 
حيث بداأ النا�ص يعودون اإىل حماوالتهم اليائ�سة من 

اأجل تفادي االإ�سابة بهذا الكوفيد املنفلت والذي حتور 
اإىل �سالالت اخرتقت حتى بع�ص اللقاحات امل�سادة 

للوباء..
وال حديث اإال عن كورونا ونق�ص االأك�سجن وا�ست�سعار 

نعم اهلل علينا ونحن نقوم بهذه العملية احليوية بال اآالت 
اأو معدات بل ب�سال�سة تذكرنا باأن نعمه عز وجل ال ميكن 

اأن نح�سيها وقد كان لهذا الوباء �سرباته التي اأيقظت 
النفو�ص وعادت بالبع�ص منها اإىل جادة ال�سواب..

ولكن ال نعرف ملاذا تختلط االأمور على املواطنن 
في�سبح هو�ص التخوف من كل ما هو اآت م�سيطرا اإىل 

درجة الرعب فمجرد االإعالن عن احلجر اجلزئي 
�سارعت العائالت اجلزائرية اإىل اقتناء املواد الغذائية 

واال�ستهالكية خمافة الندرة اأو حدوث اأزمات حتول 
دون اقتنائها ب�سبب الت�سييق الذي قد يعانيه التجار 
يف تنقالتهم بن الواليات وهو االأمر الذي ت�ستبعده 

اجلهات املعنية ب�سمانها ا�ستمرارية احلياة العامة وفق 
الربوتوكوالت ال�سحية املتخذة واأن اأي اإثارة للهلع و�سط 

املواطنن اأو للبلبلة جمرد اإ�ساعات تقف وراءها جهات 
ذات اأهداف ت�ستغل الو�سع الوبائي لتمرير خمططات 

خبيثة الغر�ص منها دائما ا�ستهداف االأمن العام واإقحام 
البالد يف فو�سى كبرية لي�ص لها اأول من اآخر..

واإذا كان لوباء كورونا من ف�سل فلكونه اأجاد يف 
اإعطائه درو�سا تطبيقية لنا يف �سبط مفاهيم عديدة 

وعالقات وقرارات وقد اأ�سبح له ح�سوره اليومي يف 
حياتنا حيث بتنا نتابع كل م�ستجداته بينما نحن نح�سي 
موتانا وامل�سابن خمافة اأن نكون �سمن االإح�ساء القادم..
ولعل �سوء الت�سيري دائما و�سوء التعامل مع االإجراءات 

والتدابري والتعليمات هو ما يوؤزم االأو�ساع ولي�ص وجود 
الوباء بحد ذاته الأن �سرعة االنت�سار التي يتحدث عنها 

االخت�سا�سيون التي متيز هذا "الدلتا" امل�ستجد والذي 
قد يعر�ص ح�سبهم غالبية املواطنن خلطر االإ�سابة به، 
اإمنا هو موكول مبدى اال�ستجابة لنداءات اأخذ احليطة 

واحلذر وااللتزام بكل قواعدهما املُجّنبة لن�سر الوباء اأو 
تلقيه واأنه ميكن اأن ُتك�سر كل التوقعات املُخيبة لالآمال 

مبا يجرب اخلاطر من وعي عام ي�سمن لنا يف النهاية 
مناعة عامة وجمابهة جماعية لهذا الوباء الذي ال 

يتطلب �سوى تباعدا وكمامة وحر�سا على التعقيم 
والنظافة واأكرث من كل هذا الثقة يف لطف اهلل بعباده.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ال�سورة ماأخوذة من غابة املن�سار مبحاذاة "طريق حملة"، وهي تو�سح حجم القذارة التي يت�سبب 
فيها بع�ص "املواطنن" الذين يرتددون على هاته الغابة لال�ستجمام غري اأنهم ال يلبثون اأن يحولوها 

اإىل "مفرغة نفايات" ب�سلوكاتهم الطائ�سة وبرتك ف�سالتهم مرمية بهكذا طريقة فو�سوية.



حت�����������دث �����س����ال����ح 
جمل�ص  رئي�ص  قوجيل 
الأم�����ة، ع���ن اإج��ت��م��اع 
عقده  ال���ذي  ال�����وزراء 
رئ��ي�����ص اجل��م��ه��وري��ة، 
ي���وم الأح�����د، م��وؤك��دا 
كانت  الأول����وي����ة  اأن 
على  املحافظة  لكيفية 
جائحة  من  املواطنني 

كورونا.
وقال قوجيل، يف كلمة له خالل اجلل�سة العلنية 
اإنه   ،2021/2020 الربملانية  الدورة  لختتام 
حتدث مع الوزير الأول، عن الإجراءات الهامة 
الفريو�ص  ملكافحة  ُتتخذ  و�سوف  اتخذت  التي 
نعي�سها.  التي  الدقيقة  املرحلة  يف هذه  التاجي 
ملواجهة  الإمكانيات  لديها  اجل��زائ��ر  اإن  واأك��د 

الأزمة ال�سحية.
ومن ناحية اأخرى، تطرق رئي�ص جمل�ص الأمة، 
اأهم  باأنها  معتربا  املحلية،  الإن��ت��خ��اب��ات  اإىل 
واأ�سار  املوؤ�س�سات.  دولة  بناء  ل�ستكمال  مرحلة 

اإىل  الأمة،  جمل�ص  رئي�ص 
اإن امل�سوؤوليات يف امل�ستوى 
خالل  م��ن  تتغري  املحلي 
الن��ت��خ��اب��ات وم��ن خالل 
ولكن  احل����ر،  الخ��ت��ي��ار 
وتبقى  تتغري  ل  ال��دول��ة 
''احلكم  م�سيفا:  دائما. 
اإىل  م���رح���ة  م���ن  ي��ت��غ��ري 
م��رح��ل��ة ح�����س��ب رغ��ب��ات 
ال�����س��ع��ب، ل��ك��ن ال���دول���ة ل 
تتغري، بالدميقراطية احلقيقية والأ�سيلة وهي 
مناعة اجلزائر''. ومن جهة اأخرى اأكد قوجيل 
وذكر  ل��الأم��ة،  الناب�ص  القلب  ه��و  اجلي�ص  اإن 

مب�ساندته للحكومة اجلديدة يف مهامها.

ح�شيلة قيا�شية لك�رونا يف �جلز�ئر

اإ�سابة   1505
جديدة، 745 حالة 

�سفاء و 24 وفاة
اأعلنت وزارة ال�سحة، اأم�ص الإثنني، عن 
ت�سجيل 1505 اإ�سابة جديدة بفريو�ص 

كورونا، خالل ال�24 �ساعة الأخرية. 
م�سجلة ارتفاعا كبريا مقارنة بح�سيلة 
اليوم ال�سابق. وح�سب الناطق الر�سمي 

للجنة متابعة تف�سي فريو�ص كورونا بالبالد، 
الدكتور جمال فورار، فقد اإرتفع اإجمايل 

الإ�سابات بالفريو�ص التاجي يف اجلزائر اإىل 
الفريو�ص  �سحايا  ارتفع  فيما   .163660

اإىل 4087، بعد ت�سجيل 24 وفاة خالل 
مري�سا   745 ومتاثل  الأخرية.  �ساعة   24

لل�سفاء خالل نف�ص الفرتة، لريتفع 
اإجمايل املتعافني اإىل 111322 �سخ�ص، 

فيما يتواجد 41 مري�سا مب�سلحة العناية 
املركزة.

ودعت الوزارة املواطنني، اإىل اليقظة 
واحرتام قواعد النظافة وامل�سافة 

اجل�سدية، والمتثال لقواعد احلجر 
ال�سحي، والرتداء الإلزامي للقناع. كما 
دعت الوزارة، للحفاظ على �سحة الكبار 

يف ال�سن، بتجنب نقل العدوى اإليهم، خا�سة 
ق. وذوي الأمرا�ص املزمنة.

ق. و

الربملان بغرفتيه 
يختتم دورته العادية 

  -2021  2020
اختتم جمل�ص الأمة يوم اأم�ص الثنني دورته 
جل�سة  يف   2021-  2020 العادية  الربملانية 
قوجيل.  �سالح  الهيئة،  رئي�ص  تراأ�سها  علنية 
وجرت مرا�سم اختتام الدورة الربملانية بح�سور 
ابراهيم  ال��وط��ن��ي،  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
بوغايل، والوزير الأول اأمين بن عبد الرحمن، 

اإ�سافة اإىل اأع�ساء من الطاقم احلكومي.
وياأتي اختتام الدورة الربملانية طبقا لأحكام 
من  اخلام�سة  وامل��ادة  الد�ستور  من   138 امل��ادة 
القانون الع�سوي املحدد لتنظيم املجل�ص ال�سعبي 
الوطني وجمل�ص الأمة وكذا العالقات الوظيفية 
ال��دورة  اختتمت  كما  احلكومة.  وب��ني  بينهما 
الربملانية العادية للمجل�ص ال�سعبي الوطني يف 
جل�سة علنية تراأ�سها ابراهيم بوغايل الرئي�ص 

اجلديد لهذه الهيئة الت�سريعية.
التي  ال����دورة،  ه��ذه  اختتام  مرا�سم  وج���رت 
افتتحت بداية هذا �سهر، بح�سور رئي�ص جمل�ص 
بن  اأمي��ن  الأول  وال��وزي��ر  قوجيل  �سالح  الأم��ة 
الطاقم  من  اأع�ساء  جانب  اإىل  الرحمان  عبد 

ق. واحلكومي.

اأم�ص  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  ا�ستلم 
من  ع��دد  اعتماد  اأوراق  الرئا�سة،  مبقر  الث��ن��ني 

ال�سفراء اجلدد لدى اجلزائر.
واأفاد بيان لرئا�سة اجلمهورية، اأن رئي�ص اجلمهورية 

ا�ستلم اأوراق اعتماد كل من �سفري اجلمهورية العربية 
ال�سحراوية، عبد القادر طالب عمر، بالإ�سافة اإىل 
فايالونكال،  ماثيو  كوريان  الفاتيكان،  دول��ة  �سفري 

و�سفري جمهورية كوريا، كيم ت�سانغ مو.

وجرت مرا�سم ا�ستالم اأوراق العتماد مبقر الرئا�سة 
الوطنية  واجلالية  اخلارجية  وزير  من  كل  بح�سور 
دايج  بغداد  الدين  نور  و  لعمامرة،  رمطان  باخلارج، 

رئي�ص ديوان الرئا�سة.

املجل�ص  رئي�ص  ك�سف 
ال�����س��ع��ب��ي ال��وط��ن��ي، 
اإب���راه���ي���م ب���وغ���ايل، 
املغربي  ال��ّت��ك��ال��ب  اأن 
يعد  مل  وحدتنا  على 
كل  تعدى  وق��د  خفيا 
والقوانني  الأع�����راف 
ال��دول��ي��ة واخل��ط��وط 

احلمراء.
وقال بوغايل يف كلمته 

اإن  للربملان،  العادية  الدورة  اأ�سغال  اختتام  خالل 
اأقدم  ما  واأن  خفيا  يعد  مل  وحدتنا  على  التكالب 
عليه النظام املغربي تعدى كل الأعراف والقوانني 
التكالب  اأن  معتربا  احلمراء،  واخلطوط  الدولية 
على اجلزائر جاء بعدما عجز النظام املغربي عن 
احتواء اأزماته الداخلية ''فراح ي�سدر ما يقرتفه 
من عداوات ل�سرف النظر عن الق�سايا الأ�سا�سية 

يف املنطقة''.

حجم  اأن  م�����س��ي��ف��ا: 
يتطلب  ال��ت��ح��دي��ات 
مع  والتن�سيق  اجلهد 
الدولة  موؤ�س�سات  كل 
التي  الوثبة  لتحقيق 
با�سرها الرئي�ص تبون. 
قائال: ''نحن مطالبون 
باأن نواجه كل امل�ساكل 
ال����ربام����ج  يف  ول����ن����ا 
والعقالنية  الطموحة 

امل�ستمدة من برنامج رئي�ص اجلمهورية''.
اأنه بف�سل  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  واأبرز رئي�ص 
�ستبقى  واجلي�ص  ال�سعب  ب��ني  ال��ق��وي  التالحم 
اجلزائر واحدة موحدة قادرة على رد اأي عدوان 
يف ظل ن�سيج جمتمعي مرتابط ومتالحم. ''�سعبنا 
خا�سة  امل��ت��ع��ددة  ال��ظ��روف  جت���اوز  اإىل  يتطلع 
جائحة كورونا التي ل تزال ت�سرب وتهدد الإقالع 

القت�سادي املن�سود''.

على   18 م��ن  وال�سن  اجل��زائ��ري��ة،  اجلن�سية 
 31 بتاريخ  الأك��ر  على  �سنة   21 اإىل  الأق��ل 
البكالوريا  و�سهادة  والعزوبة  دي�سمرب2021، 
اجليد  م��ن  ق��ري��ب  بتقدير  اجل��اري��ة  لل�سنة 
20/12 على الأقل والنجاح يف م�سابقة القبول 
الريا�سة''،  يف  واختبار  ب�سيكوتقني  ''اختبار 

والتمتع باللياقة البدنية اجليدة.
ال�سباط  الطلبة  جتنيد  ل�سروط  وبالن�سبة 
العاملني على اأ�سا�ص ال�سهادة اجلامعية فتمثلت 
 19 وال�سن  اجلزائرية  اجلن�سية  يلي:  فيما 
املطلوبة  الدنيا  ال�سنوات  عدد  زيادة  مع  عاما 
والعزوبة  اجلامعية  ال�سهادة  على  للح�سول 
باللياقة  والتمتع  القبول  م�سابقة  يف  والنجاح 

البدنية اجليدة.
ال�سف  ���س��ب��اط  جت��ن��ي��د  ����س���روط  ومت��ث��ل��ت 
املتعاقدين يف: اجلن�سية اجلزائرية وال�سن من 
 ،2021 31 دي�سمرب  بتاريخ  �سنة   22 اإىل   18
والعزوبة والنجاح يف م�سابقة القبول والتمتع 
م�ستوى  واث��ب��ات  اجل��ي��دة،  البدنية  باللياقة 
الثالثة ثانوي على الأقل حيث تعطى الأولوية 

للحائزين على �سهادة البكالوريا.
ال�سف  رج��ال  جتنيد  ل�سروط  بالن�سبة  اأم��ا 
اجلزائرية  اجلن�سية  يف  فتمثلت  املتعاقدين، 
وال�سن من 18 اإىل 22 �سنة بتاريخ 31 دي�سمرب 
البدنية  باللياقة  والتمتع  والعزوبة   ،2021

اجليدة.
فيما متثلت �سروط التجنيد لعريف متعاقد: 
احلائزين على �سهادة التعليم املتو�سط اأو الذين 
يثبتون على الأقل م�ستوى ال�سنة الوىل ثانوي 
التكوين  �سهادات  على  للحا�سلني  الأولوية  مع 

املهني.
م�ستوى  اإث��ب��ات  متعاقد:  جلندي  وبالن�سبة 
ال�سنة الأوىل متو�سط على الأقل، مع الأولوية 

للحا�سلني على �سهادات التكوين املهني.
فتتم على  الأولية،  بالت�سجيالت  يتعلق  وفيما 
وبالن�سبة  لذلك،  املخ�س�ص  الدفاع  وزارة  موقع 
م�ستوى  على  تتم  ال�سف  رج��ال  للمرت�سحني 
وهيئات  ال��ق��وات  ل��ق��ي��ادات  التكوين  هياكل 

التكوين يف اجلي�ص الوطني ال�سعبي.
لكل  الت�سجيالت  ملف  لتكوين  وبالن�سبة 
الفئات فتمثل فيما يلي: تكوين ملف الت�سجيل 
ا�ستعالمات توجد على موقع  ا�ستمارة  الأويل: 
ل�سباط  بالن�سبة  الأولية  للت�سجيالت  ال��واب 
و�سباط ال�سف، ون�سخة من ال�سهادة اأو الدبلوم 
اأو ال�سهادة املدر�سية ح�سب احلالة ون�سخة من 

بطاقة التعريف و�سورة �سم�سية.
تكوين ملف التجنيد: طلب خطي ون�سخة من 
ال�سهادة اأو الدبلوم اأو ال�سهادة املدر�سية و�سهادة 
و4  اجلن�سية  و�سهادة  الإقامة  و�سهادة  ميالد 

�سور �سم�سية
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هذه هي �سروط الإلتحاق 

مبوؤ�س�سات التكوين الع�سكرية

تعليق �سالة اجلماعة بامل�ساجد
 التي مي�سها توقيت احلجر ال�سحي

الإنتخابات املحلية حلقة هامة ل�ستكمال 
بناء دولة املوؤ�س�سات

والأوق���اف  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اتخذت 
التدابري  من  جملة  الثنني،  اأم�ص  لها،  بيان  يف 
عرب  اجلزئي  للحجر  امل�ساحبة  والج���راءات 
�سالة  تعليق  يف  اأ�سا�سا  واملتمثلة  ولي��ة   35
احلجر  توقيت  مي�سها  التي  بامل�ساجد  اجلماعة 

ال�سحي.
تعليمة  �سكل  يف  ج��اء  ال��ذي  البيان  واأو���س��ح 
الدينية والوقاف  ال�سوؤون  اإىل مديري  وجهت 

م�ستوى  على  املتابعة  "جلنة  اأن  ب��ال��ولي��ات، 
املتمثلة  ب��الإج��راءات  لاللتزام  تدعو  ال��وزارة 
اأ�سا�سا يف تعليق �سالة اجلماعة بامل�ساجد التي 

مي�سها توقيت احلجر ال�سحي".
"رفع �سعرية الآذان، خالل  باأن يتم  اأقرت  كما 
ال�سلوات املعلقة مع مراعاة �سيغة )ال�سالة يف 
بيوتكم( مرتني يف اآخر الذان، ف�سال عن تعليق 
التعليم القراآين مبختلف الف�ساءات وغلق فروع 

املركز الثقايف الإ�سالمي بالوليات املعنية".
وباملنا�سبة، دعت الوزارة اإىل "احلر�ص احلازم 
وتكليف  ال��ق��رار  لهذا  امليدانية  املتابعة  على 
ال�سادة املفت�سني واملعتمدين ملتابعة تنفيذ هذه 
ما  بكل  العامة  املفت�سية  وموافاة  الج��راءات 

ميكن اأن يعرت�سهم يف تنفيذه".
لالإ�سارة، جاء هذا القرار تنفيذا لقرارات بيان 
حيال  تدابري  باعتماد  القا�سي  الأوىل  الوزارة 
بجائحة  املرتبطة  ال�سحية  الأزم���ة  ت�سيري 
فريو�ص كورونا ملدة ع�سرة اأيام، حيث مت اقرار 
العودة اىل اجراءات احلجر ال�سحي ابتداء من 
ال�ساعة الثامنة م�ساءا اىل ال�ساعة  ال��ساد�سة 
املعنية  ال��ولي��ات  يف  امل���وايل  ال��ي��وم  �سباح  م��ن 

باحلجر ال�سحي.

الرئي�ش تبون يتلقى مكاملة هاتفية من نظريه التون�سي

الرئي�ش تبون ي�ستلم اأوراق اعتماد 3 �سفراء

و�سول دفعة اأوىل من مكثفات 
الأوك�سجني قادمة من ال�سني

الّتكالب املغربي على وحدتنا مل يعد خفيا 

املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�ص  تلقى   
نظريه  من  هاتفية  مكاملة  الثنني  اأم�ص  تبون، 
اإىل  فيها  تطرقا  �سعّيد،  قي�ص  ال�سيد  التون�سي، 
بيان  اأف��اد  ما  ح�سب  تون�ص،  يف  الراهن  الو�سع 

لرئا�سة اجلمهورية.
اجلمهورية  رئي�ص  تلقى   " البيان:  يف  وج��اء 
ال�سيد عبد املجيد تبون، مكاملة هاتفية من اأخيه 
ال�سيد قي�ص �سعّيد، رئي�ص اجلمهورية التون�سية، 
ال�سقيقة  يف  الأو���س��اع  م�ستجدات  فيها  تبادل 
تون�ص، كما تطرق الرئي�سان اإىل اآفاق العالقات 

اجلزائرية التون�سية و�سبل تعزيزها".

تكثيف  اأجهزة  من  اأوىل  دفعة  اجلزائر  ا�ستلمت   
مت  جهاز   1050 ب�  واملقدرة  والتنف�ص  الأوك�سجني 
على  وذلك  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  من  اقتناوؤه 
تابعتني  ع�سكريتني  نقل   )2( طائرتي  و�سول  اإثر 
بوفاريك  مبطار  الأحد  ليلة  حطتا  اجلوية  للقوات 

الع�سكري.
الثنني  اأم�ص  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  واأو�سح 
ال�سحية  املنظومة  ج��ه��ود  دع��م  اإط���ار  "يف  اأن���ه: 
للتكفل  ال�����س��روري��ة  ال��و���س��ائ��ل  وت��وف��ري  الوطنية 
حطت  كوفيد-19،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  بامل�سابني 
اجلوية  بالقاعدة   ،2021 يوليو   25 الأح��د  ليلة 

تابعتني  ع�سكريتني  نقل   )2( طائرتي  بوفاريك، 
من  الأوىل  الدفعة  متنهما  على  اجل��وي��ة،  للقوات 
تقدر  والتي  والتنف�ص،  الأوك�سجني  تكثيف  اأجهزة 
من  اق��ت��ن��اوؤه  مت  جهاز   )1050( وخم�سني  ب��األ��ف 

جمهورية ال�سني ال�سعبية".
"هذه العملية �ستليها، خالل  اأن  واأ�ساف ذات امل�سدر 
جللب  مماثلة  عمليات  القادمة،  والأ�سابيع  الأي��ام 
دفعات اأخرى من هذه التجهيزات الطبية ال�سرورية". 
وخل�ص البيان اىل اأن "اجلي�ص الوطني ال�سعبي يبقى 
الوطنية  ا�ستعداد دائم لدعم ومرافقة اجلهود  على 

ملواجهة اأثار هذا الوباء اخلطري".

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

اأعلنت وزارة الدفاع الوطني، اأم�ش الإثنني، عن �سروط التجنيد يف موؤ�س�سات التكوين للجي�ش الوطني 
ال�سباط  للطلبة  املبا�سر  للتجنيد  بالن�سبة  ال�سباط،  �سروط جتنيد  فاإن   الوزارة،  بيان  ال�سعبي. وح�سب 

العاملني من بني احلائزين على بكالوريا 2021 فيما يلي:

اإلغاء الزامية الإمتثال للحجر ال�سحي
 ملدة 5 اأيام للوافدين اإىل اجلزائر من اخلارج

تدابري  اجلزائرية  ال�سلطات  ر�سميا،  الغت 
احلجر ال�سحي  ل�سالح املغرتبني وامل�سافرين 
ال��واف��دي��ن م��ن اخل���ارج، والك��ت��ف��اء بفح�ص 
36 �ساعة، على  يثبت اخللو من كورونا قبل 
الرغم من ا�ستمرار املخاوف من عودة انت�سار 
كثافة  ب�سبب  ال�ساحلية،  املدن  يف  الفريو�ص 

التوافد على ال�سواطئ.
اإىل  اإر�سالية بعث بها الوزير الأول  وح�سب 

وال�سياحة  والنقل  الداخلية  وزي��ر  من  كل 
احلجر  ال��زام��ي��ة  اإن  فيها  ق��ال  وال�����س��ح��ة، 
اإىل  ال��واف��دي��ن  على  اأ���س��ب��وع  مل��دة  ال�سحي 
�سارية  غ��ري  اأ���س��ب��ح��ت  اجل��زائ��ر  م��ط��ارات 
املغعول. اأي مت رفعها حيث يلتزم الوافد اإىل 
ال�سلبية  التحاليل  نتائج  با�ستظهار  اجلزائر 
اج��راء  اىل  اإ���س��اف��ة  �ساعة   36 م��ن  لأق���ل 

ق. واختبار م�ساد للجينات عند الو�سول.



فوزية. ق

�سميحة. ع

ح�سام الدين. ق �سميحة. ع

جــراء  غ�سبهم  عــن  عــــربوا  املــحــتــجــون، 
له  تعر�سوا  الـــذي  والتهمي�ص  االقــ�ــســاء 
بحيهم الذي يفتقر الأدنى �سروريات احلياة 
من انعدام املياه وغياب الربط ب�سبكة الغاز 
الكارثية  احلالة  مع  معاناتهم  عن  وك�سفوا 
للطريق وال�سوارع، ف�سال عن انت�سار القمامة 
على  �سلبا  اأثـــرت  التي  املخلفات  وخمتلف 
مظهر احلي و�ساهمت يف تدهور و�سعيته نحو 
ميدانية  لزيارات  كلي  غياب  ظل  يف  االأ�سواأ 
ان�سغاالت  على  للوقوف  امل�سوؤولن  قبل  من 

هوؤالء ال�ساكنة.
من  الكارثية  و�سعيتهم  عن  ال�سكان  وعرب 
خالل ا�ستخدام الدواب يف اإ�سارة اإىل احلياة 
البدائية التي يعي�سونها يف حي الوفاق الذي 
املحتجون  طالب  حيث  التهمي�ص،  قيد  يبقى 
اأو�ساعهم  يف  للنظر  الوالية  وايل  بتدخل 
توفري  فيها  مبــا  لها  جدية  حلول  واإيــجــاد 
املياه والربط ب�سبكة الغاز وتعبيد الطرقات 
وال�سوارع التي ت�سهد حالة متدهورة للغاية، 

لظروف  النظر  اإىل  املحتجون  دعــا  كما 
القمامة  انت�سار  ظل  يف  القا�سية  عي�سهم 
النت�سار  تفاديا  برفعها  وطالبوا  واالأو�ساخ 

االمرا�ص واالأوبئة و�سط اأبنائهم الذين مل 
يجدوا مرافق ترفيهية للعب �سوى بال�ساحات 

الرتابية املتواجدة به.

من  مواطنون  مــن  بع�ص  اأمــ�ــص  اأول  احتج 
بلدية ال�سمرة بباتنة اأمام العيادة املتعددة 
االأك�سجن  قــارورات  نق�ص  ب�سبب  اخلدمات 
يف ظل االإرتفاع الرهيب للم�سابن بفريو�ص 
الع�سرات  ت�سجل  البلدية  واأن  خا�سة  كورنا 

من امل�سابن وحتى يف عدد الوفيات.
ان  اأكـــدو  الــذيــن  املحتجن  بع�ص  وح�سب 
ومتوت  الفريو�ص  من  تعاين  باأكملها  عائالت 
االأك�سجن  لقارورات  الكبري  النق�ص  ب�سبب 
اأنهم  م�سيفن  املعنية،  اجلهات  �سمت  و�سط 

يف  طالبو  واأنــهــم  خا�سة  مب�ست�سفى  طالبو 
موؤ�س�سة  ان�ساء  اأجــل  من  ــرات  امل من  الكثري 
اإ�ست�سفائية كون التعداد ال�سكاين بالدائرة 
املتعددة  العيادة  ــاإن  ف لــذا  كبري  تــزايــد  يف 
املر�سى،  اخلدمات باتت ال تلبي احتياجات 
اأين ي�سطر معظمهم لتنقل اإىل املعذر لتلقي 
العالج او عا�سمة الوالية، م�سيفن اأي�سا اأن 
االأزمة باتت خانقة ويجب تدخل ال�سلطات 
فاإن  واإال  الو�سع  الإحتواء  املعنين  وجميع 
انت�سار  اأبــدا يف ظل  االأمــور ال تب�سر باخلري 

كورونا.
على  ــالم  ــاالإع ب املكلفة  اأكـــدت  جهتها  مــن 
االأورا�ــص  ليومية  ال�سحة  مديرية  م�ستوى 
اأن العيادة املتعددة اخلدمات بال�سمرة  نيوز 
فاإن  لــذا  االأك�سجن  خــزان  على  حتتوي  ال 
الفرق الطبية وال�سبه طبية وحدها املخولة 
العمومية  املوؤ�س�سة  اإىل  املر�سى  بتحويل 
اإىل  او  الــواليــة  بعا�سمة  االإ�ست�سفائية 
البلديات القريبة التي تتوفر على خزانات 
لالأوك�سجن، اأما نق�ص القارورات االأك�سجن 
فهو م�سكل جميع العيادات املتعددة اخلدمات 

وحتى امل�ست�سفيات.

واالأحــيــاء  الــقــرى  مــن  العديد  تـــزال  ال 
من  تعاين  باتنة  الية  يف  اإ�سمول  ببلدية 
رغم  ل�سرب  ال�ساحلة  املياه  يف  حاد  نق�ص 
تنظيمها  مت  التي  العديدة  االإحتجاجات 
املعنية  اأن اجلهات  اإال  القاطنن  من طرف 
اعتربوها  بوعود،  غ�سبهم  متت�ص  كانت 
من  البع�ص  بــه  ادىل  مــا  ح�سب  زائــفــة 
القاطنن وممثلن عن �سكان بلدية اإ�سمول 

ليومية االأورا�ص نيوز.
هذا وقد اأكد ذات املت�سلن اأن االإحتجاج 
خالل  اإ�سمول  بلدية  قاطنو  به  قام  الذي 
جويلية   5 يف  وال�سبط  املن�سرمة  االأيــام 
بل  �سيء  اأي  الو�سع  يف  يغري  مل  املن�سرم، 
تاأزمت االأو�ساع اأكرث، كون معظم القاطنن 
يعتمدون على اإقتناء �سهاريج املياه لتلبية 
احتياجاتهم اليومية لهذه املادة احليوية 
م�سيفن  ال�سنة،  من  الف�سل  هذا  يف  �سيما 
اأن ال�سلطات املحلية وحتى اجلهات املعنية 
اأكدت على اأنها �ست�سع حلوال م�ستعجلة يف 
اأقرب االآجال لتوفري مياه ال�سرب لل�سكان، 
�ساأنه  من  م�سروع  اأي  يف  تبا�سر  مل  انها  اإال 
الكبري  النق�ص  مــن  املنطقة  يــخــرج  اأن 
املعنين  تدخل  اأن  ا�سافوا  كما  للمياه، 

باتو  ال�سكان  منه، الأن  امر ال مفر  اأ�سحى 
من  ال�سروب  املاء  توفري  على  قادرين  غري 
فاق  املاء  �سهاريج  الأن  اخلا�ص،  مدخولهم 
اأقل  1200 دينار وهو ال�سعر الذي  ثمنها 
املواطن  جيوب  ي�ستنزف  اأنه  عنه  مايقال 
ال�سعيف،  الــدخــل  واأ�ــســحــاب  الب�سيط 
خا�سة واأن ال�سهريج الواحد قد ال يغطي 
ال  قد  ق�سري  ولوقت  االإحتياجات  ــى  اأدن

يتعدى اليومن. 

باملكلف  نيوز  االأورا�ــص  ات�سلت  جهتها  من 
باالإعالم على م�ستوى وحدة باتنة للمياه 
يف  التذبذب  ا�سباب  ملعرفة  مــرات  عــدة 
اأنه  اإال  باملاء  اإ�سمول  بلدية  �سكان  تزويد 

تعذر عنها ذلك.
تدخل  اإ�سمول  بلدية  قاطنو  ويطالب 
يف  ال�سروب  لتوفرياملياه  املعنية  اجلهات 
اأقرب االآجال لهم �سيما واأن هذا التذبذب 

بات يوؤرقهم.

�شن، اأم�س، مواطنون بحي الوفاق بطريق حملة 1 بباتنة، حركة احتجاجية ا�شتخدموا فيها الدواب معربين فيها عن املعاناة اليومية التي يعي�شونها جراء 
انعدام املياه وغياب اأدنى �شروط العي�س الكرمي.

مطالب بتوفري الغاز واملاء ل�شكان حي الوفاق بحملة 1

يف ظل اإرتفاع عدد امل�شابني بفريو�س كورونا 

ب�شبب التذبذب يف التزود باملاء ال�شروب

احتجـاج بالـدواب يف قلب مدينة باتنـة
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املواطنن  االإدارة  ذات  دعـــت  وقـــد 
عدم  اإىل  باتنة  بوالية  العامة  والراأي 
ال�سائعات  خمتلف  خــلــف  االنــ�ــســيــاق 
الــتــهــويــل والــتــخــويــف التي  وحــمــالت 
البلبلة  خللق  جمهولة  ــراف  اأط ت�سنها 
غرار  على  الــواليــة  تعي�سه  مــا  ظــل  يف 
يف  ارتــفــاع  من  الوطن  واليــات  خمتلف 
هذا  كورونا،  بفريو�ص  االإ�سابات  عدد 
عملية  بـــاأن  االإدارة  اي  اأكــــدت  وقـــد 

التوزيع لالأوك�سجن تتم ب�سفة عادية 
طرف  من  املوؤ�س�سة  احتياجات  ح�سب 
توجهت  كما  يوم،  بعد  يوما  غاز  اأورا�ص 
اال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة  اإدارة 
اورا�ص  ملوؤ�س�سة  بال�سكر  ال�سياق  ذات  يف 
غاز وكل العاملن بها كل ح�سب من�سبه 
والت�ساهيل  اجلــبــارة  املــجــهــودات  على 
متر  التي  االأزمة  الإدارة  يقدمونها  التي 

بها البالد.

ي�ستكي �سكان منطقة الظل م�ستة �سعبة 
تداعيات  من  �سالم  اأوالد  ببلدية  عمار 
حقهم  يف  املمار�ص  والتهمي�ص  االإق�ساء 
امل�ساريع  تغيب  حيث  خلت،  عقود  منذ 
على  زد  العمرانية  والتهيئة  التنموية 
ذلــك انــعــدام اأدنـــى �ــســروريــات احلياة 
امل�ستوى  رفع  يف  ت�ساهم  التي  كاملرافق 
املواطنن  معاناة  على  والق�ساء  املعي�سي 
حياتهم  ونغ�ست  يومياتهم  نخرت  التي 

واأدخلتهم يف جحيم التخلف التنموي.
االأورا�ــــص  مــع  حديثهم  ويف  الــ�ــســكــان 
يعي�سون �سمن منطقة  اأنهم  اأكدوا  نيوز، 
احلياة  مقومات  فيها  تغيب  بامتياز  ظل 
اأق�سى  يعي�ص  واملـــواطـــن  الب�سيطة 
خمتلف  من  واحلرمان  التهمي�ص  ــواع  اأن
بعدهم  عن  ناهيك  التنموية،  امل�ساريع 
التي  املحلية  وال�سلطات  امل�سوؤولن  عن 
غابت خرجاتهم امليدانية للوقوف على 
وحلها،  وم�ساكلهم  املواطنن  ان�سغاالت 
التخلف  وقـــع  عــلــى  يعي�ص  فــاملــواطــن 
امل�سوؤولن  تقاع�ص  ب�سبب  التنموي 
من  يعانون  فهم  ال�سكان،  اأكده  ما  ح�سب 
املادة  هذه  وغياب  ال�سروب  املــاء  اأزمــة 
يعانون  حيث  منازلهم  عــن  احلــيــويــة 
رغم  االإ�ستقالل  منذ  امل�سكل  هــذا  مــن 
دون  لكن  للم�سوؤولن  املواطنن  �سكاوي 
املواطن  يعتمد  حن  يف  �ساغية،  ــا  اآذان
على و�سائل تقليدية وبدائية ت�ستطيع 
حيث  احلجري  للعهد  تعود  اأنها  القول 
الدواب  على  يعتمدون  ال�سكان  اليــزال 
مل�سافة  وامل�سي  ال�سروب  املــيــاه  لتوفري 
احليوي  العن�سر  هذا  عن  بحثًا  كلم   5

الــذي يعد اأولــويــة و�ــســرورة البــد من 
توفريها، واأ�سافوا باأنهم مهم�سون من كل 
اجلوانب واملجاالت وكاأن االأمر ال يعني 
اأوالد �سالم  لبلدية  التابعة  امل�ستة  هذه 
م�سكلة  اأي�سا  واأردفـــوا  باتنة،  بوالية 
يف  الــتــام  وغيابها  الريفية  الكهرباء 
اأكدوا  به،  �سرحوا  ما  وح�سب  م�ستتهم، 
هذه  يف  كهربائي  عمود  اأي  وجود  عدم 
ظالم  منطقة  لكونهم  ي�سري  مما  امل�ستة 
امل�ستة  احلياة،  �سروريات  فيها  تنعدم 
ماء  بدون  كلهم  منزل   80 من  اأكرث  بها 

وبدون كهرباء.
عـــددوا  الــ�ــســكــان  ــاق،  ــي ــس ــ� ال ذات  يف 
حمولة  يومياتهم  نخرت  التي  م�ساكلهم 
اإىل جحيم يومي من خالل غياب  اإياها 
االأمــر  االإنــرتنــت  وكــذا  الهاتف  �سبكة 
الذي ي�سعب حياتهم، ناهيك عن انعدام 
حيث  والــطــرقــات  العمرانية  التهيئة 
الطرقات  نف�ص  باأنها  الطرقات  و�سفوا 
اإبان  اأجدادهم  عليها  وحارب  �سار  التي 
ثورة التحرير ومل يعبد اأي طريق منها، 
مدر�سة  غياب  واالأمــر  االأدهــى  واالأمــر 
ال�سكان  اأ�سار  اأن  بعد  بامل�ستة  ابتدائية 
الدرا�سة  عن  توقفوا  اأبناءهم  ُجل  باأن 
القا�سية  احلياة  مع  لل�سراع  وحتــولــوا 
والبوؤ�ص  القا�سية  ــروف  ــظ ال نتيجة 
واأي�سا  عليهم،  املــمــار�ــســان  ــان  ــرم واحل
والبعيدة  ال�ساقة  للتنقالت  نتيجة 

للدرا�سة يف املرحلة االإبتدائية.
ب�سرورة  الوالية  وايل  طالبوا  ال�سكان 
واإجــــراء  ان�سغاالتهم  عــلــى  الــوقــوف 

حتقيق وان�سافهم تنمويا.

�شائعات بوجود ت�شربات يف خزان الأوك�شجني

رغم املطالب ال�شعبية

اإدارة م�ست�سفى باتنة تنفي وتكذب

م�اطن� ال�سمرة يجتج�ن ب�سبب نق�ص قارورات االأوك�سجني

قاطن� بلدية اإ�سم�ل يعان�ن من العط�ص

م�ستة "�سعبة عمار" باأوالد �سالم
 تنتظر بزوغ �سم�ص التنمية

نفت اإدارة املوؤ�ش�شة العمومية اال�شت�شفائية لوالية باتنة ما اأ�شمته �شائعات مت تداولها على 
نطاق وا�شع عرب �شفحات على مواقع التوا�شل االجتماعي، والتي مفادها اأن هناك ت�شربات 

على م�شتوى اخلزان الذي تتزود منه خمتلف اأق�شام امل�شت�شفى مبادة االأوك�شجني.

اأ.ن



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

معاوية. �ص

معاوية. �ص

خن�شلة

اأم البواقي

االجــراءات  من  جملة  اتخاذ  ومت 
على غرار حتديد بدقة االحتياجات 
قبل  االك�سجن  مــادة  من  املطلوبة 
كل  وت�سخري  املخزنة،  الكمية  نفاذ 
الكميات  لتخزين  الالزمة  الو�سائل 
على  االإبــقــاء  مع  توفريها،  املتوقع 
كمية احتياطية من مادة االك�سجن 
الق�سوى،  احلاالت  يف  بها  لال�ستعانة 
على  يرتكز  خمطط  و�سع  مت  كما 
املـــادة  بــهــذه  امل�ست�سفيات  تــزويــد 
ال�سرورية والتدخل اال�ستعجايل يف 

حالة ت�سجيل اأي نق�ص.

بن  ــاديل  ــس ــ� ال م�ست�سفى  يتخبط 
عا�سمة  جنوب  �س�سار  ببلدية  جديد 
الوالية خن�سلة، يف جملة من امل�ساكل 
اإجنازه، وي�ستكي  بالرغم من حداثة 
ــة املــر�ــســى  ــكــان املــنــطــقــة خــا�ــس �ــس
داخل  الكبرية  ــرارة  احل من  وذويهم 
مكيفات،  اىل  يفتقر  الذي  امل�ست�سفى 
يف  املراوح  اإىل جلب  باملر�سى  اأدى  ما 
حماولة منهم للتحفيف من احلرارة، 
اإ�سافة اىل النق�ص امل�سجل يف املوارد 
وعمال  �سيانة  عمال  من  الب�سرية 
النظافة واملراقبة وكذا طاقم الطبي 

و�سبه طبي، وكذا نق�ص التجهيزات.

امل�ست�سفى  اأن  من  بالرغم  ذلك  ياأتي 
مل مير على فتحه �سوى �سنة واحدة، 
حديثة،  بتجهيزات  يجهز  مل  حيث 
�سكان  ــه  ب ويــحــلــم  يطمح  كـــان  كــمــا 
بتجهيزات  يــ�ــســري  ــي  ــق وب ــنــطــق،  امل
وكذا  معمر  �سعدي  القدمي  امل�ست�سفى 
مراقبة  لكامريات  امل�ست�سفى  افتقار 
واالعتداءات  التجاوزات  من  للحد 
وغريها،  والتجهيزات  العمال  على 
وحتى  واملر�سى  املواطنون  وطالب 
امل�ست�سفى  جتهيز  ب�سرورة  العمال 
االرتفاع  ظــل  يف  هوائية  مبكيفات 
ت�سكل  التي  احلرارة  لدرجات  الكبري 

ــى وحتــــول دون  ــر�ــس خــطــر عــلــى امل
ويف  وجــه  اأح�سن  على  العمل  اأداء 
اىل  اإ�سافة  للعمال،  مالئمة  ظــروف 
االأجهزة  مبختلف  امل�ست�سفى  جتهيز 
ال�سرورية التي توفر خدمات �سحية 
املــوارد  توفري  مع  لتطلعاتهم  ترقى 
الب�سرية وتدعيم امل�ست�سفى بالعمال 

يف خمتلف الرتب.
ويبقى م�ست�سفى ال�ساديل بن جديد 
اجلهات  حتـــرك  انــتــظــار  يف  يــعــاين 
الو�سية وتدعيمه مبختلف النقائ�ص 
لتح�سن اخلدمات ال�سحية باملنطقة 

وانهاء معاناة املر�سى.

ك�سبارين"  م�ستة"  �سكان  يــزال  ال 
الهن�سري  لبلدية  اإقليميا  التابعة 
ـــرة عـــن كــر�ــســة،  ـــدائ تــومــغــنــي ب
التي  الفي�سانات  خطر  يواجهون 
ال�سكنية  املجمعات  تهدد  اأ�سحت 
خا�سة  االأوديــــــة،  مــن  الــقــريــبــة 
منطقة  م�ساتي  من  كبري  عــدد  واأن 
عدد  بها  حتيط  تومغني  الهن�سري 

من االأودية التي باتت ت�سكل خطرا 
على حياة �سكانها.

الهن�سري  لبلدية  البلدي  املجل�ص 
حتوي  البلدية  اأن  اأ�ــســار  تومغني، 
ما ي�ستدعي  االأودية،  على عدد من 
ا�ستعجالية،  تقنية  درا�سات  اجناز 
تنظيفها  عــمــلــيــة  يف  ــالق  ــط ــالن ل
ال�سكنية  ــات  ــع ــم ــج امل وحــمــايــة 

ــفــادي تــكــرار  ــت الــقــريــبــة مــنــهــا، ل
عرفتها  التي  الفي�سانات  �سيناريو 
�سهر  خالل  تومغني  الهن�سري  بلدية 
اأ�سفر  والذي   ،2019 �سنة  من  اأوت 
العائالت  عــ�ــســرات  ت�سجيل  ــن  ع
املنكوبة جراء الفي�سانات، لالإ�سارة 
االأول  الــ�ــســدا�ــســي  خـــالل  مت  فــقــد 
تقارير  اإر�ـــســـال   2021 �سنة  مــن 

درا�سة  حتــوي  الــوالئــيــة  للم�سالح 
�ساملة لكيفية حماية �سكان م�ساتي 
خلبة"  "هن�سري  وم�ستة  "ك�سبارين" 
و"غوبال"، من خطر الفي�سانات التي 
�سكان  اأمام  االأكرب  الهاج�ص  اأ�سحت 
على  املــوافــقــة  انتظار  يف  امل�ساتي، 
املخت�سة  امل�سالح  قبل  من  امل�سروع 

بوالية اأم البواقي.

فيما عرفت اأزمة الأوك�شجني انفراجا 

لتفادي اأي طارىء

بعد مرور عام على فتحه

رغم الوعود املقدمة من امل�شوؤولني 

بئر العر�س 

�شمن برنامج التكفل مبناطق الظلعني كر�شة

ــــرية  تــ�ــســري وت
�سد  ــح  ــي ــق ــل ــت ال
كورونا  فــريو�ــص 
بوترية مت�سارعة 
ــــد  ــــدي ــــع ال يف 
مــــــن بـــلـــديـــات 
�سطيف،  واليـــة 
املوؤ�س�سة  فــفــي 
الــــعــــمــــومــــيــــة 
ـــــحـــــة  ـــــ�ـــــس لـــــل

�سطيف  جنوب  اأزال  بعن  اجلــواريــة 
غاية  اإىل  مــواطــن   5500 تلقيح  مت 
فرق   03 جتنيد  وتقرر  االأم�ص،  نهار 
احل�سرية  ـــاء  ـــي االأح اإىل  متنقلة 
تلقيح  اأجــل  من  الريفية  والتجمعات 
التنقل  عليهم  تعذر  الذين  املواطنن 

اإىل املوؤ�س�سات ال�سحية.
كما مت تخ�سي�ص 06 م�ساجد لعملية 
فرق  جتنيد  اإىل  باالإ�سافة  التلقيح 
واملوؤ�س�سات  االإدارات  اإىل  متنقلة 
االأمن  الــربيــد،  غــرار  على  العمومية 
 100 اإح�ساء  ومت  الغابات،  وم�سالح 
مري�ص يعاجلون من تداعيات فريو�ص 

كورونا مب�ست�سفى يعالوي بعن اأزال.
بالو�سعية  �ــســلــة  ذي  ــيــاق  �ــس ويف 
التزود  اأزمـــة  عرفت  فقد  الوبائية 

ــن  ــج ــس ــ� ــاالأوك ب
انفراجا  الطبي 
مــــلــــحــــوظــــا يف 
ـــــاعـــــات  الـــــ�ـــــس
على  الــفــارطــة 
العديد  م�ستوى 
م�ست�سفيات  مــن 
حيث  الـــواليـــة، 
كـــ�ـــســـف مـــديـــر 
ـــفـــى  ـــس ـــ� ـــت ـــس مـــ�
و�سول  ال�سمالية  اجلهة  يف  بوقاعة 
امل�ست�سفى  اإىل  االأوك�سجن  �ساحنة 
بطريقة  ــادة  امل بهذه  التزود  ــودة  وع
وفيات  اأي  ت�سجيل  عــدم  مــع  عــاديــة 
مت  كما  ح�سل  الــذي  التذبذب  ب�سبب 
التوا�سل  �سفحات  بع�ص  عرب  تداوله 
اإىل  الــلــجــوء  مت  حيث  االجــتــمــاعــي، 

القارورات املعباأة كحل موؤقت.
جنوب  وملـــان  عــن  م�ست�سفى  يف  اأمـــا 
التزود  م�سكل  حــل  مت  فقد  الــواليــة 
 70 و�سول  بعد  موؤقتا  باالأوك�سجن 
خن�سلة  ـــة  والي مــن  قــادمــة  ــــارورة  ق
بقارورات  ــرى  اأخ �ساحنة  اإر�ــســال  مع 
ظل  يف  ملئها  اإعـــادة  اأجــل  من  فارغة 
لالأوك�سجن  املخ�س�ص  ال�سهريج  بقاء 

فارغا. 

�سبع  اأوالد  ــة  ــري ق ــكــان  �ــس يــعــيــ�ــص 
اجلهة  يف  ـــالل  ق بــبــلــديــة  ــة  ــع ــواق ال
اأزمــة  �سطيف  واليـــة  مــن  اجلنوبية 
عط�ص حادة ناجمة عن انقطاع التزود 
احلد  اإىل  وتراجعه  ال�سروب  باملياه 
االأدنى منذ عدة اأيام، وهو االأمر الذي 
�سراء  اإىل  اللجوء  على  ال�سكان  اأجرب 
ال�سهاريج اخلا�سة من اأجل التزود بهذه 
املادة احليوية، مع ت�سجيل �سكاوي من 
�سعر  بخ�سو�ص  مواطنن  عــدة  طــرف 
هذه ال�سهاريج التي ال تقل عن 1000 
كلف  مــا  وهــو  الــواحــد،  لل�سهريج  دج 

املواطنن كثريا من الناحية املادية.
الوقت  يف  الــ�ــســكــان  مــعــانــاة  وزادت 
الكبري  االرتــفــاع  مــع  تزامنا  الــراهــن 
خالل  ــــرارة  احل درجــــات  يف  امل�سجل 
االأيام الفارطة، وقال عدد من مواطني 

طرف  مــن  وعــود  تلقوا  اأنــهــم  القرية 
العطب  اإ�ــســالح  بخ�سو�ص  امل�سوؤولن 
احلا�سل يف االأنابيب اخلا�سة بالتوزيع 
لكن دون جت�سيد هذه الوعود اإىل حد 

االأن. 
وما  �سبل  اأوالد  قرية  �سكان  ويــاأمــل 
يف  احلــا�ــســل  امل�سكل  حــل  يف  جــاورهــا 
معاناتهم  ــاء  ــه واإن ممكن  وقــت  اأقـــرب 
ــذي  ــت ال ــوق املــتــوا�ــســلــة، وهـــذا يف ال
الو�سعية  �سبب  البلدية  م�سالح  بررت 
التوزيع  اأنــبــوب  ــرتاء  اه اإىل  احلالية 
القرية  بربط  اخلا�سة  االأ�سغال  بعد 
م�سوؤولو  وعــد  كما  الطبيعي،  بالغاز 
يف  احلا�سل  االإ�ــســكــال  بحل  البلدية 
يتم  اأن  بعد  االأن  من  اأ�سبوعن  غ�سون 
ال�سروع يف اأ�سغال تغيري االأنبوب الذي 

يربط القرية.

ال�سكن  مـــن  املــ�ــســتــفــيــدون  وجــــه 
العر�ص  بئر  ببلدية  االجتماعي 
نداء  �سطيف  واليــة  �سرق  الواقعة 
اأجل  مــن  الــوالئــيــة  ال�سلطات  اإىل 
ــت مــن اأجــل  ـــرب وق الــتــدخــل يف اأق
مفاتيح  على  احل�سول  من  متكينهم 
�سهر  خــالل  مت  اأن  بعد  �سكناتهم 
قائمة  عن  االإعالن  الفارط  فيفري 
تناهز  التي  احل�سة  من  امل�ستفيدين 
العمومي  �سيغة  مــن  �سكن   180

االإيجاري.
فاإن  واالأ�سهر  االأ�سابيع  مــرور  ومع 
من  تذمرهم  عــن  اأعــربــوا  ال�سكان 
ــل عدم  احلــالــيــة يف ظ الــو�ــســعــيــة 
ح�سبهم  مقنعة  ــربرات  م اأي  وجــود 
بخ�سو�ص التاأخر احلا�سل يف توزيع 
يف  االأ�سغال  اأن  ال�سيما  احل�سة  هذه 
يف  مدة  منذ  انتهت  قد  احل�سة  هذه 

اأزمــة  مــن  امل�ستفيدون  يعاين  وقــت 
�سكن خانقة، حيث ياأمل امل�ستفيدون 
يف اأن يتم ت�سوية االإ�سكال يف اأقرب 
اأمالهم يف  اأن خابت  وقت ممكن بعد 
الولوج اإىل �سكناتهم اجلديدة خالل 
ذكرى عيد اال�ستقالل وال�سباب يوم 

الفارط. جويلية   05
ومعلوم اأن قائمة ال�سكن االجتماعي 
ببلدية بئر العر�ص قد عرفت موجة 
احتجاجات كبرية من طرف املق�سين 
الطعون  املئات من  من خالل ت�سجيل 
التي  الفرتة  يف  الوالية  م�ستوى  على 
اأعقبت االإعالن عن القائمة االأولية، 
حيث طالب املحتجون باإعادة النظر 
يف القائمة، وهو االأمر الذي قد يكون 
التاأخر احلا�سل يف توزيع  ال�سبب يف 

مفاتيح هذه احل�سة ال�سكنية.

ــل مــعــانــاة  تــتــوا�ــس
�سكان م�ساتي منطقة 
�سعيدة"  "قرعة 
اإقليميا  ــتــابــعــة  ال
كر�سة،  عن  لدائرة 
املياه  ملوحة  ب�سبب 
حتى  تليق  ال  الــتــي 

ــزيل،  ــن لــال�ــســتــعــمــال امل
الحتوائها على كميات عالية من مادة 
خمتلف  ال�ستعمال  بهم  اأدى  ما  امللح، 

الو�سائل البدائية للتزود باملياه.
هـــذا وقـــد ا�ــســتــفــادت املــنــطــقــة من 
مياهها  جاءت  اأنقاب   4 اجناز  م�سروع 
�سكان  معاناة  من  زاد  ما  ماحلة،  كلها 
م�ساتي املنطقة والتي حتوي ما يزيد 
املجل�ص  مطالبن  �ساكن،   4000 عن 
جذري  حل  واإيجاد  بالتدخل  البلدي 
التي  بامل�ستة  ال�سروب  املــيــاه  مل�سكل 
بدائرة  ال�سكان  من  عدد  اأكرب  حتوي 
عن كر�سة، هذا وقد مت اإدراج م�سروع 
�سعيدة"  قرعة  "�سري  م�ستة  تزويد 
من  انطالق  لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه 
االأنقاب التي كانت تزود �سكان مدينة 
و�سوال  كلم   4 مب�سافة  كر�سة  عــن 

بعد  "ال�سري"،  مل�ستة 
عن  بلدية  ا�ستفادة 
عمليات  مــن  كر�سة 
ـــــزود بـــاملـــيـــاه  ـــــت ال
لل�سرب  الــ�ــســاحلــة 
م�سروع  من  انطالقا 

�سد "اأوركي�ص".
بعن  البلدي  املجل�ص 
كر�سة من جهته، نا�سد تدخل امل�سالح 
مبنطقة  للتكفل  ب�سرورة  الوالئية 
قرعة �سعيدة، ومنحها م�ساريع تنموية 
واإعادة  �سكانها  عزلة  فك  يف  ت�ساهم 
الفالحية،  الأرا�سيهم  املنطقة  اأهايل 
احلياة  متطلبات  اأدنــى  انعدام  ب�سبب 
الب�سيطة على م�ستوى املنطقة ب�سبب 
بال�سبكات  ــربــط  ال عمليات  غــيــاب 
والغاز  بالكهرباء  اخلا�سة  احليوية 
الطبيعي، باملقابل، طالب �سكان منطقة 
تزويدهم  ب�سرورة  �سعيدة"  "قرعة 
من  انطالق  لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه 
اأعتربه  ما  وهو  اأوركي�ص"،  "�سد  مياه 
�سكان املنطقة باحلل الوحيد للق�ساء 

على اأزمة العط�ص باملنطقة.

عدد  ا�ــســتــفــادت 
بلدية  م�ساتي  من 
من  ــة،  ــان ــي ــك ــس ــ� م
تتجاوز  ال  ح�سة 
كلم،   4 مــ�ــســافــة 
وذلك �سمن برامج 
املحلية  التنمية 

مبناطق  ــتــكــفــل  وال
"الظل"، والتي اعتربها �سكان امل�ساتي 
الحتياجات  بالنظر  الكافية  بغري 

امل�ساتي لفك العزلة عنها.
مديرية  مــوؤخــرا  با�سرت  وقــد  هــذا 
االأ�سغال العمومية بوالية اأم البواقي، 
الطبقة  ثنائية  التك�سية  اأ�سغال  يف 
قرية  بــن  الــرابــط  البلدي  للطريق 
"راجعي عمار" وم�ستة "عن برهو�ص" 
التابعة اإقليميا لدائرة م�سكيانة، وذلك 
تاأهيل  واإعـــادة  �سيانة  اأ�سغال  �سمن 
كلم،   3 تقارب  م�سافة  على  الطريق 
باملناطق  التكفل  برامج  �سمن  وذلــك 
ت�سليم  مت  فيما  واملــعــزولــة،  النائية 
احلديدية،  ال�سكة  على  العلوي  املمر 
ازدواجية  اجناز  م�سروع  �سمن  وذلك 

الوطني  الطريق 
الرابط   10 رقــم 
بــــــن مـــديـــنـــتـــي 
ــاء  عــــن الــبــيــ�ــس

وم�سكيانة.
اأ�سغال  وتــعــرف 
ــك الــعــزلــة عن  ف
مناطق الظل ببلدية 
م�سكيانة تاأخر يف االأ�سغال، ما زاد من 
الذين  امل�ساتي،  داخل  املقيمن  معاناة 
الربط  اأ�سغال  بانتهاء  يحلمون  ظلوا 
وفك  احلــيــويــة  الــ�ــســبــكــات  مبختلف 
باملقابل،  طويلة،  �سنوات  منذ  العزلة 
باأم  الوالئية  ال�سلطات  ر�سدت  فقد 
لفائدة  معتربة  مالية  اأغلفة  البواقي 
للتنمية  البلدية  املخططات  بــرامــج 
بلديات  م�ستوى  على  الظل  ومناطق 
تتجاوز  والــتــي  الــبــواقــي،  اأم  واليـــة 
ن�سيب  كــان  �سنتيم،  مليار   170 مبلغ 
"الظل"،  مناطق  لفائدة  منها  االأ�سد 
عنها،  العزلة  فك  اأ�سغال  ال�ستكمال 

وربطها مبختلف ال�سبكات احليوية.

اأفرجت �سبيحة اأم�ص بلدية 
ان�سيغة عن القائمة االإ�سمية 

املوؤقتة للم�ستفيدين من 
ال�سكنات االإجتماعية بعد 

طول انتظار لهذه القائمة من 
طرف املواطنن، عقب عدة 
احتجاجات قام بها طالبوا 
ال�سكن من اأجل االإ�سراع يف 

االإفراج عنها، بعد اأن عرفت 
تاأخر كبري ما زاد يف اإ�ستياء 

هوؤالء املواطنن املطالبن 
بال�سكن، وجاء االفراج عن 
القائمة بعد ا�ستقبال وايل 

الوالية االأ�سبوع الفارط 
لعدد من طالبي ال�سكن الذي 

اأكد لهم توزيعها بحر هذ 
االأ�سبوع خ�سو�سا واأن معظم 
املحتجن قد اأودعوا ملفات 

طلب ال�سكن االإجتماعي منذ 
اأكرث من 15 �سنة، لالإ�سارة فاإن 

عدد الوحدات ال�سكنية التي 
مت  توزيعها واالإفراج عنها هو 

وحدة.  169

م�ساتي ت�ستغيث ال�سلطات حلمايتها من الفي�سانات بالهن�سري ت�مغني

فرق متنقلة اإىل االأحياء 
واالأرياف لتلقيح امل�اطنني

ال�سلطات ال�الئية تقف على احتياجات 
امل�ست�سفيات ملادة االأوك�سجني بخن�سلة

م�ست�سفى �س�سار اجلديد يغرق يف النقائ�ص

العط�ص يحا�سر 
�سكان اأوالد �سبل يف قالل 

امل�ستفيدون من ال�سكن االجتماعي 
ينتظرون احل�س�ل على مفاتيح �سكناتهم

املياه املاحلة حت�ل حياة ال�سكان
 اإىل جحيم بقرعة �سعيدة

م�سروع بـ4 كلم لفك عزلة
 م�ساتي م�سكيانة

االإفراج عن 
قائمة ال�سكنات 

االإجتماعية بعد 
ط�ل انتظار

حمليات

خطر يحدق بال�شكان كلما ت�شاقطت الأمطار

بلدية اأن�شيغة
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نظمت ال�سلطات الولئية بخن�سلة، اجتماعا خ�س�ش للوقوف على مدى الحتياجات اليومية ملادة الك�سجني على م�ستوى 
املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية العمومية وذلك ب�سبب تزايد عدد املر�سى امل�سابني بفريو�ش كوفيد 19، وكذا متابعة عملية تزويد هذه 

املوؤ�س�سات بهذه املادة.
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الفالحة  وزير  حمداين،  احلميد  عبد  اعلن 
الفالحني  تعوي�ص  اأن  الريفية،  والتنمية 
عاتق  على  �سيكون  احل��رائ��ق  من  املت�سررين 
و�سيتم  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة 
بطريقة عينية من اأجل ال�سماح لهم مببا�سرة 

ن�ساطاتهم يف اأقرب الآجال.
حرائق  يخ�ص  فيما  تلفزيوين  ت�سريح  ويف 
اإ�سرتاجتية  اع��ت��م��اد  ال��وزي��ر  اأك���د  ال��غ��اب��ات 
جديدة ملكافحة احلرائق مبنية على اليقظة 
ال��دائ��م��ة وال��ع��م��ل امل���ي���داين واإ����س���راك كل 
هذه  من  للحد  الوحيد  ال�سبيل  هو  الأط��راف 
و�سعية  يف  دائما  نبق  اأن  يجب  ول  الظاهرة 

قال  خن�سلة  حرائق  وحول  اخل�سائر.  تعداد 
90 باملائة من م�ساحة الغابات  اأكر من  ''ان  
للتجديد  قابلة  خن�سلة  ولي��ة  يف  املت�سررة 
خا�ص  ت�سجري  برنامج  له  �سي�سخر  والباقي 

خالل ال�سنوات القادمة.
وزي��ر  ع��اد  ال��ف��الح��ي  ال��ع��ق��ار  يخ�ص  وفيما 
ال��وزاري��ة  التعليمة  ع��ن  للحديث  الفالحة 
امللكية  ع��ق��ود  ب��اإ���س��دار  اخل��ا���س��ة  امل�سرتكة 
على  �سيدت  التي  ال�سكنات  قاطني  لفائدة 
اأرا�سي فالحية �ستج�سد فور الإم�ساء عليها يف 
الأ�سهر القليلة القادمة وتفعيل هذه التعليمة 
والتنمية  ال��ف��الح��ة  وزارة  ب��ني  امل�����س��رتك��ة 

الريفية، و وزارة ال�سكن والعمران واملدينة، و 
وزارة املالية وكذا وزارة الداخلية واجلماعات 
العمرانية، �ست�سمح بت�سوية  املحلية والتهيئة 
كل احلالت العالقة منها ما يعود اىل �سنوات 

الت�سعينات.
الفالحي يعترب خط  العقار  اأن   الوزير  واأكد 
اأحمر واملادة 21 من الد�ستور يوؤكد على اأهمية 
م�سيفا  الفالحية،  الأرا���س��ي  على  احل��ف��اظ 
الأمن  تعني  مواطنة  ق�سية  الفالحي  العقار 
الغذائي وبالتايل تعني كل الأطراف ول بد اأن 
القانون  يندد باخرتاق  اأول من  املواطن  يكون 

فيما يخ�ص حماية الأرا�سي الفالحية.

يوم  زغ��دار،  اأحمد  ال�سناعة،  وزي��ر  عقد 
املوؤ�س�سة  م�����س��وؤويل  م��ع  اجتماعا  الأح���د 
ال�سكة  وجتهيزات  عتاد  لإن��ت��اج  الوطنية 
بحث  ف��ي��ه  مت  "فريوفيال"،  احل��دي��دي��ة 
ال�سناعية  ال�سركة  ه��ذه  واأف���اق  و�سعية 

العمومية، ح�سب ما اأفاد به بيان للوزارة.
واقع  ا�ستعرا�ص  مت  اللقاء،  ه��ذا  وخ��الل 
من  قليلة  �سنوات  يف  متكنت  التي  ال�سركة 
لتحقق  وديونها  املالية  �سعوباتها  مواجهة 
منتجاتها  تنويع  م��ع  م��ع��ت��ربة،  من��و  ن�سب 
واحد،  زبون  على  العتماد  عو�ص  وزبائنها 

ح�سب نف�ص امل�سدر.
طموحة  م�ساريع  ت�سطري  ذلك  اإىل  ي�ساف 
ال��ق��درات  وت��ع��زي��ز  ع��ال��ي��ة  اإدم����اج  بن�سب 
ال�سناعية  امل��ج��م��ع��ات  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة 

الأخرى.
ويف هذا الإطار، اأ�ساد ال�سيد زغدار بالنتائج 
وبنموذج  املجمع  ه��ذا  ط��رف  م��ن  املحققة 
يف  ل�سيما  فيه،  املطبقة  واحلوكمة  ت�سيريه 
مرتو  مع  خمتلطة  )�سركة  "�سيتال"  فرعه 
�سناعة  يف  املتخ�س�ص  واأل�ستوم(  اجلزائر 
اإعادة  وكيفية  الرتامواي،  عربات  و�سيانة 

توزيع العمال ح�سب ن�ساطات املوؤ�س�سة.
م�ساعفة  ����س���رورة  ع��ل��ى  ال���وزي���ر  واأك����د 
امل�سطرة  الأه����داف  لتحقيق  امل��ج��ه��ودات 
حملية  املكونات  باإدماج  يتعلق  فيما  ل�سيما 
تكلفة  يف  والتحكم  املنتجات  تنويع  ال�سنع، 
الإنتاج، بغية خلق الروة ومنا�سب ال�سغل.

الإعتماد على  باأهمية  ال�سيد زغدار  وذكر 
جت�سيد  يف  الوطنية  واخل���ربات  ال��ق��درات 
املميزة  بالتجارب  منوها  م�ساريعها  خمتلف 
البتكار  جمال  يف  املجمع  هذا  م�ستوى  على 

والرقمنة، ي�سيف البيان.

هبطت اأ�سعار النفط  يوم الثنني، اإذ بددت 
انت�سار  عن  الناجمة  الطلب  ب�ساأن  املخاوف 
ال�ساللت املتحورة لفريو�ص كورونا، وكذلك 
ب�سح  التوقعات  اأثر  ال�سني،  يف  الفي�سانات 

الإمدادات خالل بقية العام.
ونزلت العقود الآجلة خلام "برنت" بن�سبة 
للربميل،  دولر   73.15 اإىل  باملئة   1.3
الو�سيط"  تك�سا�ص  "غرب  خ��ام  بلغ  بينما 
منخف�سا  للربميل  دولر   71.11 الأمريكي 
ما  العقدان  �سابق، نزل  �سنتا. ويف وقت   96

يزيد عن دولر.
ووا���س��ل��ت الإ���س��اب��ات ب��ف��ريو���ص ك��ورون��ا 
فيما  اجل��اري،  الأ�سبوع  مطلع  يف  الرت��ف��اع 
زيادات يومية قيا�سية  الدول  �سجلت بع�ص 
قد  التي  ال��ع��ام،  العزل  اإج���راءات  وم��ددت 
ال�سني،  و�سهدت  النفط.  على  الطلب  تبطئ 
زيادة  اأي�سا  للخام،  العامل  يف  م�ستورد  اأكرب 
يف الإ�سابات بكوفيد-19 بينما هي تواجه 
في�سانات �سديدة واإع�سارا يف اأجزاء بو�سط 

و�سرق البالد.

كما قد توؤدي حملة ت�سنها بكني على �سوء 
م�سحوبة  ال���س��ت��رياد،  ح�س�ص  ا�ستخدام 
انخفا�ص  اإىل  اخل��ام،  اأ�سعار  ارتفاع  بتاأثري 
منو واردات ال�سني من النفط لأدنى م�ستوى 
الرغم  ع��ل��ى   ،2021 ع���ام  يف  ع��ق��دي��ن  يف 
يف  التكرير  معدلت  بزيادة  التوقعات  من 
اأن  املتوقع  ومن   .2021 من  الثاين  الن�سف 
اأ�سواق النفط العاملية يف حالة عجز،  تظل 
"اأوبك+"  جمموعة  ق��رار  من  الرغم  على 

زيادة الإنتاج لبقية العام.

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  طماأن 
الذي  ال�سرف  احتياطي  م�ستوى  بخ�سو�ص 
مليار   53 مقابل  دولر،  مليار   44 حاليا  يبلغ 
�سرورة  على  م�سددا   ،2019 نهاية  يف  دولر 
اخلارجية  ال���س��ت��دان��ة  ع��دم  م��ب��داأ  تثبيت 
اقتناء  لل�سيادة، وُقدرة اجلزائر على  تعزيزا 
اأزمة  اأي  ملواجهة  ال�سرورية  امل�ستلزمات  كل 

طارئة.
ملجل�ص  ال���دوري  لالجتماع  ت��راأ���س��ه  وخ��الل 
الر�سمي  التن�سيب  فيه  مت  ال���ذي  ال����وزراء 
الجتماع  ت��ب��ون  ال�سيد  ا�ستهل  للحكومة، 

�سمن  اجل��دد  ال��وزراء  بال�سادة  "بالرتحيب 
مهامهم،  يف  التوفيق  لهم  متمنيا  احلكومة، 
اإىل  منا�سبهم،  يف  تثبيتهم  مت  م��ن  وداع��ي��ا 
الت�سيري  منط  من  للخروج  اجلهود  م�ساعفة 
حركية  خلق  اإىل  اجلزئيات  على  بالرتكيز 
بتكثيف  للروة،  خالقة  وطنية  اقت�سادية 
احلكومة،  اأع�ساء  ب��ني  والتن�سيق  الت�ساور 
وان�سغالت  مل�ساكل  ناجعة  حل��ل��ول  حتقيقا 

املواطنني"، ح�سب نف�ص امل�سدر.
"بخ�سو�ص  اجلمهورية،  رئي�ص  طماأن  كما 
وذلك  للبالد،  العامة  القت�سادية  الو�سعية 

ال�سوق،  متوين  يف  تذبذب  اأي  ت�سجيل  بعدم 
امل�ستلزمات  كل  اقتناء  على  اجلزائر  وق��درة 
ط��ارئ��ة،  اأزم�����ة  اأي  مل��واج��ه��ة  ال�����س��روري��ة 
وم�ستدل بعدم جلوء اجلزائر اإىل ال�ستدانة 
التي  التوقعات  من  لكثري  خالفا  اخلارجية، 
موعدا   2021 وبداية   2020 نهاية  حددت 

ل�سروع اجلزائر يف اللجوء اإليها".
و �سدد رئي�ص اجلمهورية على "�سرورة تثبيت 
م��ب��داأ ع��دم ال���س��ت��دان��ة اخل��ارج��ي��ة تعزيزا 
�سيء  ول  العمل  على  حاثا  اجلزائر،  ل�سيادة 

غري العمل لتحقيق دميومة هذا املبداأ".

تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 األف مرت مكعب يوميا..

�شيتم بطريقة عينية يف اأقرب الآجال، حمداين

اأمر رئي�ش اجلمهورية، ال�سيد عبد املجيد تبون، خالل تراأ�سه لالجتماع الدوري ملجل�ش الوزراء، بال�سروع يف اأقرب وقت يف اإطالق م�ساريع 
حتلية مياه البحر على م�ستوى �سرق و و�سط وغرب البالد، م�سددا على �سرورة التن�سيق املتوا�سل بني القطاعات بغر�ش �سياغة ا�سرتاتيجية 

ناجعة ونهائية حلل اأزمة املياه، ح�سبما افاد به بيان ملجل�ش الوزراء.

الوزير  وقد ذكر 
العالقات  بعمق 
ال�����ت�����ج�����اري�����ة 
مع  والقت�سادية 
املتحدة  الوليات 
الم����ري����ك����ي����ة، 
اأن  م��������وؤك��������دا 
م�����س��ع��ى ال�����وزارة 
ال��ي��وم ه��و زي��ادة 
ح��ج��م امل��ب��ادلت 

فر�ص  ع��ن  والبحث  البينية  التجارية 
بني  البينية  التجارة  قطاع  يف  ال�سراكة 
اإطار قاعدة رابح رابح م�سيفا  البلدين يف 
احلر  التجاري  التبادل  منطقة  دخول  اأن 
اجلزائر  �سيمكن  الإف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��اري��ة 
كما  ل�سركائها.  اأجن��ع  فر�ص  تقدمي  من 
ا���س��ت��ع��ر���ص رزي����ق، خ���الل ال��ل��ق��اء خطة 

احل�������ك�������وم�������ة 
احل�����ري�����������س�����ة 
ع������ل������ى ج������ذب 
ال����س���ت���ث���م���ارات 
الأجنبية متحدثا 
عن مناخ العمال 
واخل��الق  امل�سجع 

للروة.
م���ن ج��ان��ب��ه ن��وه 
ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي 
املحققة  ال�سراكات  مب�ستوى  الأمريكي 
حلد ال�ساعة مبديا ا�ستعداد بالده لتبادل 
املجالت  عديد  يف  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات 
ليتم التفاق على تنظيم زيارات متبادلة 
يتم  جتارية  ومعار�ص  العمال  رجال  بني 
املحلية  باملنتجات  التعريف  خاللها  من 

التي يتميز بها كال البلدين.

مبيناء  البحرية  املالحة  حركة  �سهدت 
اجلزائر خالل الثالثي الأول للعام اجلاري 
على  باملائة   9،58 بن�سبة  تراجعا   2021
اأ�سا�ص �سنوي، ب�سبب التداعيات القت�سادية 
جلائحة كورونا، ح�سب ما اأفادت به موؤ�س�سة 
لها. ووفقا  اأحدث تقرير  ميناء اجلزائر يف 
دوريتها  يف  املوؤ�س�سة  ن�سرتها  التي  للح�سيلة 
يناير  من  الفرتة  يف  ت�سجيل  مت  الف�سلية، 
منها  باخرة   387 ر�سو   2021 مار�ص  اإىل 
349 جتارية مبيناء اجلزائر، مقابل 428 
العام  من  املناظرة  الفرتة  يف  ر�ست  باخرة 

املا�سي 2020.
�سفن  اخل�سو�ص  وجه  على  الرتاجع  و�سمل 
و�سفن  باملائة   56- بن�سبة  امل�سافرين  نقل 
"الرورو"  وبواخر  باملائة(   47-  ( الزفت 
امل�ستخدمة يف نقل ال�سيارات )-42 باملائة( 
باملائة(   40-( الإ���س��م��ن��ت  �سحن  و���س��ف��ن 
وحامالت  باملائة(   16-( النفط  وناقالت 
لنف�ص  ووف��ق��ا  ب��امل��ائ��ة(.   4-( احل��اوي��ات 
لل�سفن  الإج��م��ايل  ال���وزن  ف���اإن  احل�سيلة، 
بن�سبة  ت��راج��ع  ال��دخ��ول  عند  التجارية 
 4،644 من  انتقل  حيث  باملائة   11،53
اإىل   2020 الأول  الثالثي  مليون برميل يف 
الأول  الثالثي  يف  برميل  مليون   4،109

.2021
احلركة  يف  انخفا�سا  احل�سيلة  تظهر  كما 
باملائة   9،21 بن�سبة  للب�سائع،  الجمالية 
 2021 مار�ص  يناير-  الفرتة  يف  �سجلت  اإذ 
 2،603 مقابل  طن  مليون   2،364 ح��وايل 
مليون طن قبل �سنة. وترجع موؤ�س�سة ميناء 
اجلزائر هذا النخفا�ص اإىل تناق�ص حركة 

احلاويات واملحروقات ح�سب نف�ص امل�سدر.
املعاجلة  احل��اوي��ات  بحزمة  يتعلق  وفيما 
مت  فقد  اجلزائر،  ميناء  موؤ�س�سة  طرف  من 

ذات  وح���دة   80705 بلغ  ع��دد  ا�ستقبال 
اأي   ،2021 الأول  الثالثي  خالل  قدم   20
مقارنة  باملائة   0،67 قدره  ب�سيط  بارتفاع 

بنف�ص الفرتة من 2020.
اجلزائر،  ميناء  موؤ�س�سة  حل�سيلة  ووفقا 
ب�6،34  هبط  اململوءة  احلاويات  عدد  فاإن 
باملائة مقارنة بالفرتة يناير- مار�ص 2020 
قدم.   20 ذات  وح��دة   41863 اإىل  لي�سل 
الت�سدير  عند  اململوءة  احل��اوي��ات  اأن  غري 
28 باملائة،  �سجلت ارتفاعا ملحوظا بن�سبة 
وهو ما "يظهر ال�سرامة يف تنفيذ اإجراءات 
ح�سب  للم�سدرين"،  وامل��راف��ق��ة  الت�سهيل 

موؤ�س�سة ميناء اجلزائر.
وك�سفت احل�سيلة ارتفاع معدل مدة انتظار 
الثالثي  يف  يوم   1،03 من  البندر  يف  ال�سفن 
الثالثي  يف  ي��وم   1،29 اإىل   2020 الأول 
اإىل  ذلك  املوؤ�س�سة  واأرجعت   .2021 الأول 
"اإدماج تغريات معدل انتظار خمتلف اأ�سناف 

ال�سفن التي ر�ست مبيناء اجلزائر".
ت�سجيل  مت  امل��ق��ارن��ة،  ف��رتة  نف�ص  وخ��الل 
لل�سفن  ب��الأر���س��ف��ة  امل��ك��وث  م��ع��دل  ارت��ف��اع 
اجلزائر  ميناء  موؤ�س�سة  طرف  من  املعاجلة 
حيث ينتقل من 3،48 اأيام يف الثالثي الأول 
الأول  الثالثي  يف  اأيام   4،05 اإىل   2020

.2021
ويرجع متديد مكوث ال�سفن مبيناء اجلزائر 
اإىل القيام بعمليات التعقيم �سد وباء كورونا 
التي ت�سمل ال�سفن عند الر�سو قبل ال�سروع 
وذكرت  الب�سائع.  لإن��زال  م��ن��اورات  كل  يف 
التام  بالتوقف  اأخ��رى  جهة  من  احل�سيلة 
املرافقني  وامل�سافرين  امل�سافرين  حلركة 
ب�سيارات، وذلك جراء غلق احلدود كاإجراء 
كوفيد- جائحة  ومكافحة  للوقاية  عاملي 

.19

بلغ عدد امل�سجلني يف ال�سجل التجاري خالل 
ب�سفتي   ،2021 �سنة  من  الأول  ال�سدا�سي 
م�سجل،   97.359 ومعنوي  طبيعي  �سخ�ص 
التي   2020 �سنة  الفرتة من  مقارنة بنف�ص 
كان فيها العدد 70.603 م�سجل، اأي بن�سبة 

ارتفاع اجمالية قدرت ب� 37.90 باملئة
عمليات  فقدرت   2019 ب�سنة  تعلق  وفيما 
�سخ�ص  ب�سفتي  التجاري  ال�سجل  يف  القيد 
مقابل  م�سجل   69.020 ومعنوي  طبيعي 
يف  امل�سجل   70.603 �سابقا  املذكور  العدد 
2020 لتبلغ الزيادة  نف�ص الفرتة من �سنة 

ب� 2.3 باملئة
وت�سري الأرقام اإىل ارتفاع عدد الت�سجيالت 
من  الأول  ال�سدا�سي  مبقارنة  اأنواعها،  بكل 
�سنة 2021 مع نف�ص الفرتة من �سنة 2020 
فيما  خا�سة  باملئة   26.39 بن�سبة  وذل��ك 
التجاري  ال�سجل  يف  القيد  عملية  يخ�ص 
م��وؤ���س�����س��ات ج��دي��دة وه���ذا مبثابة  وخ��ل��ق 
الأج��راءات  جملة  اإىل  يعود  اإيجابي  اأث��ر 
املتخذة لت�سجيع ال�ستثمار وا�ستقرار ن�سيج 
جائحة  تداعيات  رغم  الوطني  القت�ساد 

كورونا.

اأ�سدى  تبون  ال�سيد  اأن  ال��ب��ي��ان،  واأو���س��ح   
وقت  اأق��رب  يف  "ال�سروع  مفادها  توجيهات 
على  البحر  مياه  حتلية  م�ساريع  لإط���الق 
م�ستوى �سرق وو�سط وغرب البالد، قد ت�سل 
قدرتها  تتجاوز  ك��ربى  حمطات  خم�ص  اإىل 
لكل  يوميا،  مكعب  مرت  األف   300 الإنتاجية 

حمطة''.
"بالتن�سيق  اجلمهورية  رئي�ص  اأم���ر  كما 
الوطني،  ال��دف��اع  ق��ط��اع��ات  ب��ني  املتوا�سل 
بغر�ص  املائية،  وامل��وارد  والفالحة  الطاقة 
حلل  ونهائية  ناجعة  اإ�سرتاتيجية  �سياغة 

اأزمة املياه"، ح�سب نف�ص امل�سدر.
اخلروج  "�سرورة  على  الرئي�ص  ال�سيد  واألح 
وفق  نهائيا  متب�سرة  �سيا�سة  اإىل  بالقطاع 
وت�سيري  لإن��ت��اج  وعلمي  متنا�سق  خمطط 
كذلك  تبون  الرئي�ص  ودعا  املائية"،   املوارد 
 20 بن�سبة  ال�����س��دود  على  "العتماد  اىل 
وما  مماثلة،  بن�سبة  اجلوفية  واملياه  باملائة 
البحر،  حتلية  مياه  على  الن�سبة  من  تبقى 

ال�سرتاتيجي  املخزون  ا�ستنزاف  يتم  ل  كي 
الوطني للمياه''.

"بتوكيل  كذلك  اجلمهورية  رئي�ص  واأم���ر 

اإط��ارات  من  مكونة  جلنة  اأو  درا�سات  مكتب 
توزيع  لعمليات  دق��ي��ق  لإح�����س��اء  ال��ق��ط��اع 

وا�ستهالك املياه، من اأجل حتكم اأكرب''.
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ا�ستقبل وزير التجارة وترقية ال�سادرات كمال رزيق، اأم�ش الإثنني، مبقر الوزارة م�ساعد وزير 

اخلارجية الأمريكي ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط جوي هود، حيث جرت املحادثات حول ااأفاق 
التعاون التجاري بني البلدين.



اللبناين  ال���وزراء  رئي�ص  اأ�سهم  ب��داأت 
لتكليفه  ترتفع  ميقاتي،  جنيب  الأ�سبق 
ال�ست�سارات  يف  احل��ك��وم��ة  بت�سكيل 
ق�سر  يف  عقدها  املزمع  امللزمة  النيابية 
بعبدا اجلمهوري و�سط �سكوٍك باحتمال 

اإرجائها. 
وكان الرئي�ص مي�سال عون اأكد يف وقت 
�سابق عقد ال�ست�سارات النيابية امللزمة 
يف موعدها، لكنه يف املقابل ترك الباب 
ر واملَُعَلل" الذي  املرُبَّ ل�"التاأجيل  مفتوحًا 
تاأمني  بظروف  ربطًا  اإليه  يلجاأ  ما  غالبًا 

اتفاق الكتل على ال�سم �سلفًا.
�سعبيًا،  رف�سًا  ميقاتي  ت�سمية  وتلقى 
"انتفا�سة  جمموعات  م��ن  وخ�سو�سًا 
من  جزء  اأنه  تعترب  التي  اأكتوبر"   17
املال  نهبت  التي  ال�سيا�سية  املنظومة 

ول  النهيار،  اإىل  البالد  واأو�سلت  العام 
ميكن له اأن يقود اأي اإنقاذ.

قائمة  �سمن  م��ي��ق��ات��ي،  ا���س��م  اأن  ك��م��ا 
اأثرياء العامل وابن املدينة الأكر فقرًا، 
من  بكثرٍي  مرتبط  ال�سمالية،  طرابل�ص 
مو�سوع  يف  وخ�سو�سًا  الف�ساد،  ملفات 
الت�����س��الت وق��رو���ص الإ���س��ك��ان التي 
اأخذها من درب ال�سباب اللبناين، اإ�سافة 
كان  اإذ  ب��ريوت،  مرفاأ  انفجار  ملف  اإىل 
رئي�سًا للحكومة عند دخول مواد نرتات 

الأمونيوم.
ال�سابقون  احل��ك��وم��ات  روؤ���س��اء  واأع��ل��ن 
ومتام  ال�سنيورة  وف��وؤاد  احلريري  �سعد 
بعد  الأح��د،  يوم  ميقاتي،  وجنيب  �سالم 
بريوت   – الو�سط  بيت  يف  اجتماعهم 
رئا�سة  لتويل  ميقاتي  تر�سيح  "دعم 

التاأليف  عملية  تتم  اأن  على  احلكومة، 
ح�سب ما متليه القواعد الد�ستورية''.

الدميقراطي"  "اللقاء  كتلة  اأعلنت  كما 
)مت��ث��ل احل���زب ال��ت��ق��دم��ي ال���س��رتاك��ي 
اأنها  برملانيًا(  جنبالط  وليد  بزعامة 
احلكومة،  لت�سكيل  ميقاتي  ت�سّمي  �سوف 
وفق ما جاء يف بيان الكتلة بعد اجتماعها 

اليوم.
"التنمية  كتلة  ت�سّمي  اأن  املتوقع  ومن 
الربملان  رئي�ص  )برئا�سة  والتحرير" 
عرّبت  قد  كانت  اإذ  ميقاتي،  بري(  نبيه 
املر�سح  �ستدعم  اأنها  منا�سبة  اأكر من  يف 
ت�سكيل  لتكليفه  احلريري  يدعمه  الذي 

احلكومة.
"حزب اهلل" اإن احلزب  وقال م�سدٌر يف 
اإذا  عما  النظر  "بغ�ص  ميقاتي  يدعم 

كان �سُي�سّميه اأم ل، فهو لن يدخل يف اأي 
م�سّهال  اإل  يكون  ولن  �سيا�سي،  ا�ستباك 
لتكليف حكومة يرى اأنها يجب اأن ت�سكل 

باأ�سرع وقٍت ممكن".
يف  احل��ك��وم��ة  رئ��ا���س��ة  ميقاتي  وت���وىّل 
�سليمان  مي�سال  اجلمهورية  رئي�ص  عهد 
كما   ،2013 مار�ص  وحتى   2011 ع��ام 
عهد  يف  حكومة  خام�ص  ميقاتي  ت��وىّل 
موؤلفة  حل��ود  اإم��ي��ل  اجلمهورية  رئي�ص 
 ،2005 اإبريل   19 تاريخ  وزيرًا   13 من 

وا�ستقالت يف 19 يوليو 2005.
لبنان، يجب  ال�سيا�سي يف  للنظام  ووفقا 
رئي�ص  من�سب  �سني  م�سلم  ي�سغل  اأن 
البالد  رئا�سة  ي��ت��وىل  بينما  ال����وزراء، 
م�سلم  الربملان  ورئا�سة  ماروين،  م�سيحي 

�سيعي.

جورنال"  �سرتيت  "وول  �سحيفة  قالت 
يف  لإي��ران  طلب  اأح��دث  اإن  الأمريكية، 
املحادثات النووية هو اأن توافق وا�سنطن 
على بند يجعل الن�سحاب الأمريكي من 
مبوافقة  م�سروطا  املحتملة  ال�سفقة 
يف  ال�سحيفة  واأو�سحت  املتحدة،  الأمم 
طلبها  اإن  تقول  اإيران  اأن  لها  افتتاحية 
الأمريكي  الرئي�ص  لأن  ���س��روري  ه��ذا 
ال�سابق دونالد ترامب ان�سحب من جانب 

واحد من اتفاق 2015.
تهتم،  ل  اإي��ران  باأن  ال�سحيفة  وعلقت 
"فال  د���س��ت��وري،  غ��ري  ال��ب��ن��د  ه���ذا  واأن 
منع  املتحدة  ال��ولي��ات  لرئي�ص  ميكن 
من  امل�ستقبلي  الرئي�ص  اأو  الكونغر�ص 
تغيري ال�سيا�سة، خا�سة عندما ل ُتقّدم 
ال�سيوخ  اإىل جمل�ص  النووية  التفاقية 
للت�سديق عليها كمعاهدة، كما اأن معظم 
ت�سمح  ب��ن��ود  على  حت��ت��وي  امل��ع��اه��دات 

بالن�سحاب يف ظل ظروف معينة".
جو  الأمريكي  الرئي�ص  "لكن  واأ�سافت 
ب��اراك  الأ�سبق  الرئي�ص  مثل  ب��اي��دن، 
يف  للت�سويت  �سفقته  يقدم  لن  اأوب��ام��ا، 
غري  من  اأن  يعلم  لأن��ه  ال�سيوخ  جمل�ص 
املرجح اأن يح�سل على اأغلبية ب�سيطة، 
للت�سديق  املطلوبني  الثلثني  عن  ف�سال 

على املعاهدة، واأن اإعطاء الأمم املتحدة 
نفوذا اأكرب من الكونغر�ص على ال�سيا�سة 
�سيكون  املتحدة  للوليات  اخلارجية 

تنازل �سارخا عن ق�سم الرئي�ص".
اإدارة  جورنال  �سرتيت  وول  وانتقدت 
على  "احلر�ص  اأ�سمته  م��ا  على  ب��اي��دن 
وموا�سلة  اخلطاأ"،  يف  ال���س��ت��م��رار 
ا�ستمرار  م��ن  ال��رغ��م  على  امل��ح��ادث��ات 
طهران يف تق�سري م�سارها نحو القنبلة اإذ 
وتن�سط  الدوليني  املفت�سني  و�سول  متنع 
وتزيد  املتقدمة  املركزي  الطرد  اأجهزة 
وتكت�سب  النقي  اليورانيوم  خمزونات 

املعرفة العلمية.
وقالت اإن التخلي عن املفاو�سات �سيعني 
"ال�سغط  عقوبات  حملة  اإىل  ال��ع��ودة 
الأق�سى" التي اأطلقها ترامب، وانتقدها 
اإدارة  اأن  م�سيفة  ب��اي��دن،  م�����س��وؤول��و 
تتح  مل  الواحدة  الولية  ذات  ترامب 
الإ�سرتاتيجية  لتحقيق  فر�سة  قط  لها 

بالكامل.
وختمت ال�سحيفة بالقول "حتى الآن، 
كانت وا�سنطن م�ستعدة للتخلي عن اأقوى 
نفوذ للعقوبات لإحياء التفاق النووي 
الإيرانيني  املفاو�سني  لكن   2015 لعام 

يدفعون باجتاه املزيد".

م����ن امل��رت��ق��ب 
ي����ق����وم  اأن 
وزي���ر ال�����س��وؤون 
اخل����ارج����ي����ة، 
رمطان لعمامرة، 
بجولة اإفريقية 
ت�������س���م���ل ك��ال 
م�سر  دول  م��ن 
واإث�����ي�����وب�����ي�����ا 

�سيبا�سرها  التي  اجلولة  وال�سودان. 
من  بداية  �ستكون  لعمامرة،  رمطان 

اليوم الثالثاء.
اإىل  لعمامرة  يطري  اأن  املنتظر  وم��ن 
نكهة  حتمل  جولة  يف  ال��ق��ارة،  �سرق 
الكبري  ال��ت��وت��ر  ظ��ل  يف  ال��و���س��اط��ة، 
م�سر  دول  بني  العالقات  تعرفه  الذي 
�سد  خلفية  على  واإثيونبيا،  وال�سودان 
الذي  امللف  ه��ذا  الأث��ي��وب��ي،  النه�سة 
وتتزايد  �سنوات  منذ  تعقيداته  بداأت 
ال�سمراء،  ال��ق��ارة  ���س��رق  يف  ح��دت��ه 
املنظمات  من  منظمة  اأي  تتمكن  ومل 
حلول  اإيجاد  من  الدولية  ول  القارية 

توافقية بني هذه الدول.

وت�����������س�����ع�����ى 
�سية  ما بلو لد ا
اجل���زائ���ري���ة، 
التو�سط  اإىل 
ب�����������ني ه�������ذه 
ال�����دول، وذل��ك 
بالنظر لل�سمعة 
التي  ال��ط��ي��ب��ة 
حتظى بها، لدى 
لتبنيها  وه���ذا  الأط������راف.  خمتلف 
الأزمات  خمتلف  حلل  احل��وار  �سيا�سة 
عدم  �سيا�سة  لتبنيها  واأي�سا  الدولية، 
للدول،  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل 
وهو ما يوؤهلها للقيام بدور الو�ساطة يف 

هكذا ملفات.
الدبلوما�سية  ع��ل��ى  غ��ري��ب��ا  ول��ي�����ص 
الو�ساطة يف عدة ملفات  اجلزائر دور 
لها  وي�سهد  �سائكة،  دول��ي��ة  وق�سايا 
واأن  �سبق  حيث  ال���دول،  ك��ل  ذل��ك  يف 
يف  اجلزائرية  الدبلوما�سية  جنحت 
املايل  امللف  راأ�سها  وعلى  ملفات،  عدة 
�سيا�سة  لتبني  دع��ت  حيث  والليبي، 

احلوار حلل الأزمات.

لعمامرة يف ج�لة اأفريقية
 بداية من الي�م 

لبنان.. نح� تكليف ميقاتي بت�سكيل احلك�مة 

اإيران ت�سرتط اأن يك�ن االن�سحاب االأمريكي 
من ال�سفقة املحتملة مب�افقة االأمم املتحدة

قبيل تويل رئي�شي احلكم ر�شميا..  للو�شاطية بني م�شر وال�شودان واأثيوبيا بخ�شو�س ملف �شد النه�شة

ق.د

واأعلن بيان رئا�سي فجر اأم�ص االثنن، 
من   80 الف�سل  �سعّيد  قي�ص  تفعيل 
بال�سلطة  يو�سف  والـــذي  الــد�ــســتــور 
جملة  متخذا  الرئي�ص،  يد  يف  اجلبارة 
"كيان  بحفظ  بــررهــا  الـــقـــرارات  مــن 
الوطن واأمن البالد وا�ستقاللها و�سمان 

ال�سري العادي لدواليب الدولة".

ت�شل�شل زمني لطريق الدميقراطية منذ 
الثورة

ــوم  ''ي الـــقـــرارات بعد  ـــاءت هــذه  وج
احتجاجات  �سهد  تون�ص،  يف  �ساخن'' 
تدعو  املــحــافــظــات  معظم  يف  وا�ــســعــة 
النظام،  واإ�ــســقــاط  الــربملــان  حــل  اإىل 
حماولة  اإىل  املحتجون  خاللها  وعمد 
اقتحام مقار حركة ''النه�سة'' يف ب�سع 
احلكومة  بتنحي  وطالبوا  حمافظات، 
وحّملوها م�سوؤولية ما اآلت اإليه االأو�ساع 
واالجتماعي  ال�سحي  امل�ستوى  على 
واالقت�سادي، يف البالد التي عانت من 

فراغ كبري طوال �سنوات.
وفيما ياأتي جدول زمني يو�سح طريق 
ع�سر  مدى  على  الوعر  الدميقراطية 

�سنوات يف تون�ص:
اخل�سار  بائع  اأ�سعل   :2010 دي�سمرب 
بعد  نف�سه،  يف  النار  بوعزيزي  حممد 
وفجرت  عربته.  ال�سرطة  �سادرت  اأن 
وفــاتــه وجــنــازتــه احــتــجــاجــات على 

البطالة والف�ساد والقمع.

زين  الرئي�ص  هــروب   :2011 يناير 
مع  ال�سعودية  اإىل  علي  بن  العابدين 
انتفا�سات  التون�سية  الــثــورة  اإ�سعال 
يف جــمــيــع اأنـــحـــاء الـــعـــامل الــعــربــي. 
النه�سة،  حــزب  فــاز  اأكتوبر2011: 
املحظور يف عهد بن علي، مبعظم املقاعد 

و�سكل ائتالفا مع االأحزاب العلمانية.
مار�ص 2012: تزايد اال�ستقطاب بن 
فيما  والعلمانين، وال�سيما  االإ�سالمين 
حزب  تعهد  مع  املـــراأة،  بحقوق  يتعلق 
االإ�سالمية  ال�سريعة  باإبقاء  النه�سة 

خارج الد�ستور اجلديد.
زعــيــم  اغــتــيــال   :2013 ـــر  فـــرباي
ما  بلعيد،  �سكري  العلمانية  املعار�سة 
اأثار احتجاجات يف ال�سوارع، وا�ستقالة 
ي�سنون  واملت�سددون  ـــوزراء،  ال رئي�ص 

هجمات على ال�سرطة.
حركة  تــخــلــت   :2013 ديــ�ــســمــرب 
احتجاجات  بعد  ال�سلطة  عن  النه�سة 
لتحل  وطني  حــوار  واإجـــراء  حا�سدة، 
التكنوقراط.  مــن  حــكــومــة  حمــلــهــا 
قائد  الباجي  فــاز   :2014 دي�سمرب 
حرة  رئا�سية  انتخابات  باأول  ال�سب�سي 
اإىل  ين�سم  النه�سة  وحزب  تون�ص.  يف 
 :2015 االئتالف احلــاكــم.      مار�ص 
�سن تنظيم داع�ص هجمات على متحف 
�سقوط  عن  اأ�سفرت  تون�ص  يف  بــاردو 
�سخ�سا   38 يقتل  وم�سلح  قتيال.   22
ودمرت  �سو�سة.  يف  �ساحلي  منتجع  يف 
احليوي  ال�سياحة  قــطــاع  الهجمات 
نوفمرب  يف  انتحاري  تفجري  واأعقبها 
مار�ص  جنديا.   12 مقتل  عــن  اأ�سفر 

2016: حّول اجلي�ص املوقف ل�ساحله 
املت�سددين  تــهــديــد  مــع  املــواجــهــة  يف 
تنظيم  مقاتلي  من  الع�سرات  بهزمية 

داع�ص.
الناخبون  اأبـــدى   :2019 اأكــتــوبــر 
ثم  الكربى،  االأحـــزاب  من  ا�ستياءهم 
امل�ستقل  ال�سيا�سي  ذلك  بعد  انتخبون 
للبالد.  رئي�سا  �سعّيد  قي�ص  االأ�ستاذ 
يناير 2020: بعد اأ�سهر من املحاوالت 
اأ�سبح  احلــكــومــة،  لت�سكيل  الفا�سلة 
لكنه  للوزراء  رئي�سا  الفخفاخ  اإليا�ص 
اأ�سهر  غ�سون  يف  اال�ستقالة  على  اأُجرب 

ب�سبب ف�سيحة ف�ساد.
الرئي�ص  عـــّن   :2020 اأغــ�ــســطــ�ــص 
التون�سي ه�سام امل�سي�سي رئي�سا للوزراء. 
وواجهت  مــعــه،  اختلف  مــا  و�ــســرعــان 
مع  االأخــرى  تلو  اأزمة  اله�سة  حكومته 
مواجهتها �سعوبة يف الت�سدي جلائحة 

كورونا.
�سنوات  ع�سر  بــعــد   :2021 يــنــايــر 
احتجاجات  اجتاحت  ــورة،  ــث ال على 
جديدة املدن التون�سية، بعد اأن دمرت 
بالفعل.  �سعيفا  اقت�سادا  اجلائحة 
�سعّيد  الرئي�ص  ــال  اأق  :2021 يوليو 
اأنه  واأعلن  الربملان،  وجمد  احلكومة، 
�سيحكم اإىل جانب رئي�ص وزراء جديد، 
الد�ستور،  من  الـ80  املــادة  اإىل  م�سريا 
واأحزاب  النه�سة  حزب  رف�سه  ما  وهو 

اأخرى يف الربملان بو�سفه انقالبا.
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لندن  الربيطانية  العا�سمة  �سوارع  االأحد  الفي�سانات  مياه  غمرت 
كما  وال�سيارات.  احلافالت  �سري  تعليق  اإىل  ال�سلطات  ا�سطر  ما 
اأنفاق املرتو بكميات كبرية مع ا�ستمرار هطول االأمطار  غمرت املياه 
نا�سطو  ون�سر  البالد.  من  متفرقة  اأنحاء  على  الرعدية  والعوا�سف 
جزئيا  غارقة  ل�سيارات  فيديو  مقاطع  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
باملياه يف جنوب غرب لندن مع هطول مزيد من االأمطار الغزيرة، يف 

وقت �سقت عوا�سف رعدية طريقها عرب جنوب �سرق بريطانيا.
من  حذر  لندن  مدينة  يف  حتذيرا  اجلوية  االأر�ساد  مكتب  واأ�سدر 
"تتعامل  اأنها  ال�سرطة  واأعلنت  وفي�سانات،   �سواعق  حدوث  خطر 
حاليا مع في�سانات عدة يف املناطق ال�سرقية"، حمذرة من غمر املياه 

لالأنفاق وامل�ستديرات.

قالت م�سادر ر�سمية يوم االأحد، اإنه تقرر تاأجيل االنتخابات يف 
وكان  اأ�سهر.  منذ  بالبالد  �سيا�سية تع�سف  اأزمة  و�سط  ال�سومال، 
اأن يبداأ ال�سومال دورة انتخابية طويلة االأحد، تبداأ  من املقرر 
بانتخاب جمل�ص ال�سيوخ، ومن املقرر اأن تنتهي يف 10 اأكتوبر مع 
واأ�سافت  الر�سمي.  الزمني  للجدول  وفًقا  الرئا�سية  االنتخابات 
هذه امل�سادر اأن مناطق هذه الدولة الفدرالية مل تنجح يف تقدمي 
اأو  االقرتاع،  يف  للم�ساركة  املحدد  املوعد  يف  املر�سحن  قائمة 
ت�سكيل اللجان املحلية التي يتعن عليها الت�سويت. وقال املتحدث 

اإن االنتخابات "تاأجلت" لكن العملية �ست�ستمر.

اإىل مدينة مراك�ص  اإ�سرائيل  �سياح قادمة من  اأول بعثة  و�سلت 
ما  ح�سب  اأبيب،  تل  من  مبا�سرة  جتارية  رحلة  اأول  يف  املغربية، 
ذكرته وكالة "فران�ص بر�ص"، وذلك بعد اأ�سهر من اإعالن الرباط 
ال�سياح  طليعة  ا�ستقبلت  فقد  اإ�سرائيل.  مع  عالقاتها  تطبيع 
�سرفهم،  على  اأقيمت  ا�ستقبال  حفلة  خالل  بالورود  ال�سهاينة 
با�سم  املتحدثة  وقالت  "ي�سرائري"،  �سركة  �سرّيتها  الرحلة،  هذه 
فيما  اأ�سبوعيًا.  ثالث  اإىل  رحلتن  ت�سيري  املقرر  من  اإنه  ال�سركة 
مع  اإفريقيا  �سمال  يف  يهودية  جالية  الأكرب  موطنًا  املغرب  يعد 
تعداد يبلغ 3000 �سخ�ص. ويعي�ص حوايل 700 األف يهودي من 

اأ�سل مغربي يف اإ�سرائيل.

ا م�سرعهم يف منطقة دوجوا بوالية  19 �سخ�سً لقي ما ال يقل عن 
كانو �سمايل نيجرييا، بعد اأن جرفت الفي�سانات مركبة كانت تقلهم، 
ني�سن"  "ذا  �سحيفة  وذكرت  للدمار.  املنازل  من  عدد  تعر�ص  كما 
عدة  ا�ستمرت  غزيرة  اأمطاًرا  �سهدت  كانو  والية  اأن  النيجريية 
مليون نرية نيجريي   100 باأكرث من  �ساعات، ودمرت ممتلكات تقدر 

)243 األف دوالر تقريبا(.
يف  مبا   - االأليفة  واحليوانات  الب�سر  "تعر�ص  ال�سكان:  اأحد  وقال 
ذلك الطيور وكذلك املواد الغذائية - للدمار، حيث غمرت الفي�سانات 
رئي�ص قرية دوجوا،  يو�سف عمر،  واأكد احلاج  املنازل".  العديد من 
اأنه مت العثور على 15 جثة، بينما يتم تكثيف البحث النت�سال جثث 

ال�سحايا االأربعة الباقن.

دعا زعيم اإقليم اأمهرة االإثيوبي جميع ال�سكان الذين بحوزتهم 
املجاور.  تيغراي  اإقليم  من  املتمردين  �سد  التعبئة  اإىل  �سالح 
�سدر  مماثل  بيان  بعد  اأمهرة  يف  ال�سالح  حلمل  الدعوة  وتاأتي 
من  خماوف  اأذكى  ما  االإثيوبي،  عفر  اإقليم  زعيم  عن  اجلمعة 
امتداد ال�سراع امل�ستمر منذ ثمانية اأ�سهر يف تيغراي اإىل مناطق 
تيغراي  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  وتخو�ص  اإثيوبيا.  يف  اأخرى 
املتمردة معارك �سد اجلي�ص االإثيوبي وحلفائه يف عفر املتاخمة 
لتيغراي. وكانت جبهة حترير تيغراي تقود احلكومة يف االإقليم 

حتى اأطاحت بها القوات الفيدرالية يف نوفمرب املا�سي.
كمنظمة  تيغراي  حترير  جبهة  االإثيوبية  احلكومة  و�سنفت 
االإقليمية  احلكومة  اإنهم  يقولون  املتمردين  لكن  اإرهابية، 

ال�سرعية لتيغراي.

تاأجيل جديد لالنتخابات يف ال�س�مال 
و�سط اأزمة �سيا�سية

ا�ستقبال بال�رود الأول دفعة من 
ال�سياح االإ�سرائيليني يف مراك�ص 

الفي�سانات تقتل 19 �سخ�سًا وتدّمر 
منازل �سمايل نيجرييا

اإثي�بيا: خماوف من امتداد ال�سراع 
يف تيغراي اإىل اأقاليم جماورة

بريطانيا: الفي�سانات تغرق �س�ارع لندن 
وال�سلطات تعلق امل�ا�سالت العامة بعد 

�سل�سلة من الع�ا�سف

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل انق�سام يف ت�ن�ص اإزاء قرارات الرئي�ص قي�ص �سعّيد
الثالثاء 16 يولياز 2971/ 27 جويلية  2021 املوافق لـ 17 ذو احلجة 1442

على وقع الذهول وال�ستنكار واملباركة، انق�سمت املواقف يف ال�سارع والقوى ال�سيا�سية التون�سية، بعد اإعالن الرئي�ش قي�ش �سعّيد جتميد عمل الربملان واإقالة 
رئي�ش احلكومة وتويل ال�سلطة التنفيذية بنف�سه.

ق.د

ق.د
ق.د



ي�ست�سيف اإحتاد ب�سكرة �سهرة 
ال�ساورة  �سبيبة  ال�سيف  اليوم 
على  الثالثة  املرتبة  �ساحب 
اأر�سية ملعب العالية بداية من 
ال�ساعة التا�سعة ليال يف مقابلة 
االإحتاد  لت�سكيلة  للغاية  مهمة 
الفوز  حتقيق  عن  تبحث  التي 
النقطة  اإىل  الو�سول  اأجل  من 
43 وتر�سيم بقاء الفريق  رقم 
يف املحرتف االأول، ولو اأن مهمة 
تكون  ــن  ل االإحتـــــاد  ت�سكيلة 
�سهلة اأمام �سبيبة ال�ساورة التي 
مرتبة  حتقيق  على  تتناف�ص 

موؤهلة اإىل مناف�سة قارية.
االإحتــــاد  ت�سكيلة  وتــدخــل 
من  منقو�سة  ــوم  ــي ال مـــبـــاراة 
خدمات عدد من الالعبن على 
فيما  امل�ساب،  بوفليغة  ــرار  غ
تعرف الت�سكيلة عودة الثنائي 
ا�ستنفاذ  بعد  وحــراري  دخية 

م�سلطة  كانت  التي  العقوبة 
الثالثي  تعين  ومت  عليهما، 
وقـــوراري  اإيت�سعلي  ــال،  ــرب غ
بن  املرتقبة  املــبــاراة  الإدارة 

االإحتاد وال�سبيبة.
ــــــاد  ــــــدرب االإحت واأبــــــــدى م

اأيت جودي تخوفه  عزالدين 
ــذي تعر�ص  مــن االإرهـــاق ال
الفرتة  خالل  الالعبون  له 
الربجمة  جــراء  الفارطة 
املكثفة املفرو�سة من طرف 
حيث  املحرتفة،  الرابطة 
كبري  عــدد  االإحتـــاد  خا�ص 

من املباريات يف ظرف ق�سري، 
اأكــد على  اأيــت جــودي  اأن  ولو 

هذه  يف  الفوز  حتقيق  اأهمية 
املباراة من اأجل االإبتعاد نهائيا 
وخو�ص  اخلــطــر  منطقة  عــن 
�سغط  دون  املتبقية  املباريات 

كبري.

اخل�سراء تبحث عن النت�سار 
لرت�سيم البقاء يف حظرية الكبار 

اإحتاد ب�سكرة / �سبيبة ال�ساورة

ع. ب 

بدري. ع

بدري. ع

عبد الهادي. ب

�سهرة  �سيفا  �سطيف  وفاق  ينزل 
لقاء  يف  ال�سلف  اأوملبي  على  اليوم 
اجلولة ال34 من بطولة املحرتف 
على  مفتوحة  مقابلة  يف  االأول 
حلاجة  بالنظر  االحتماالت  كل 
ــاراة،  ــب امل نــقــاط  اإىل  الــفــريــقــن 
حتقيق  عن  االأوملبي  يبحث  حيث 
منطقة  مـــن  لـــلـــخـــروج  الـــفـــوز 
عن  الوفاق  يبحث  فيما  اخلطر، 
للبقاء  الثالث  بالنقاط  العودة 
�سباب  املت�سدر  مــن  مقربة  على 
بلوزداد الذي ي�ستقبل على ملعبه 
وتــفــادي تو�سع  يف هــذه اجلــولــة 
قبل  نقطتن  يبلغ  والــذي  الفارق 
متاأخرة  مقابلة  مع  اجلولة  هذه 

لل�سباب.
يف  ــوفــاق  ال ت�سكيلة  وت�ستعيد 
مقابلة هذا الثالثاء خدمات و�سط 

�سيد  قندو�سي  الهجومي  امليدان 
اأحمد بعد ا�ستنفاذ العقوبة التي 
املدافع  رفقة  عليه  م�سلطة  كانت 
ــاب عن  االأيــ�ــســر لــعــوايف الـــذي غ
عن  يغيب  فيما  ال�سابقة،  املباراة 
عمورة  الهداف  من  كل  الت�سكيلة 
عليه  امل�سلطة  العقوبة  بداعي 
احلمراء  بالبطاقة  خروجه  بعد 

يف لقاء جمعية عن مليلة، اإ�سافة 
اإىل كل من جحنيط، دغموم وبن 
اإ�سابات  لبنة ب�سبب معاناتهم من 
يحدث  اأن  املنتظر  ومن  خمتلفة، 
حمدودة  تغيريات  الفني  الطاقم 
املقابلة  هــذه  يف  الت�سكيلة  على 
يف  املتوفرة  اخليارات  قلة  نتيجة 

التعداد.
التابعة  التحكيم  جلنة  وك�سفت 
املعنين  للفاف عن قائمة احلكام 
باإدارة لقاء جمعية ال�سلف ووفاق 
�سطيف، حيث ا�سندت مهمة ادارة 
وي�ساعده  علي  ناذر  للحكم  اللقاء 
كل من بوح�سون ولعريبي هواري، 

حكما  �سهواجي  احلكم  تعين  مع 
املربجمة  املـــبـــاراة  لــهــذه  ــا  ــع راب

مبلعب ال�سهيد بومرزاق.
ومنح �سانع االألعاب ال�ساب دغموم 
عبد الرحيم مهلة اإ�سافية الإدارة 
من  �ساعة   72 ملدة  �سطيف  وفــاق 
املالية  م�ستحقاته  ت�سوية  اأجــل 
متكن  عدم  ظل  يف  وهــذا  العالقة 
م�ستحقات  ت�سوية  من  امل�سريين 
كان  مثلما  االأحـــد  ــوم  ي الــالعــب 
اأخر  جانب  ومن  قبل،  من  مقررا 
الالعب  من  مقربة  م�سادر  نقت 
بينه  اتــفــاق  اأي  وجـــود  دغــمــوم 
اإحتاد  اأو  التون�سي  الرتجي  وبن 
على  تداوله  مت  مثلما  العا�سمة 
االجتماعي،  التوا�سل  �سفحات 
مرتبطا  ــازاال  م دغموم  اأن  علما 
اإ�سايف،  ملو�سم  الــوفــاق  مــع  بعقد 
على  حــ�ــســولــه  عـــدم  حـــال  ويف 
م�ستحقاته يف املهلة املحددة فاإنه 
�سيتح�سل على اأوراق ت�سريحه من 
جلنة املنازعات بعد ال�سكوى التي 

قدمها يف وقت �سابق.

جمة  متاعب  تاجنانت  دفاع  يواجه 
القادم  املــو�ــســم  بطولة  بــدايــة  قبل 
الفريق  حرمان  توا�سل  ظل  يف  وهذا 
املريكاتو  غاية  اإىل  التعاقدات  مــن 
العقوبة  ب�سبب  الـــقـــادم  الــ�ــســتــوي 
املــفــرو�ــســة عــلــى الــفــريــق مــن طرف 
املوريتاين  املهاجم  ق�سية  "الفيفا" يف 
�سوداين  اهلل  عبد  للفريق  ال�سابق 
نتيجة عدم ت�سوية م�ستحقاته املالية 

3.6 مليار �سنتيم بالعملة  التي تناهز 
حمروما  الدفاع  يبقى  كما  الوطنية، 
من التعاقدات اأي�سا من طرف "الفاف" 
التي  املــنــازعــات  جلنة  ديـــون  ب�سبب 
مبلغ  تناهز  والتي  الفريق  عاتق  على 
الالعبن  وتخ�ص  �سنتيم  ماليري   03
اإدارة  ــه  ــواج وت لــلــفــريــق،  الــقــدامــى 
الفريق �سعوبات جمة لت�سوية الديون 
مداخيل  وجود  عدم  ب�سبب  املرتاكمة 

مالية ف�سال عن احلجز املفرو�ص على 
احل�ساب اخلا�ص بالفريق.

وزادت متاعب اإدارة الدفاع بعد جلوء 
خالل  االأكــابــر  �سنف  العبي  جميع 
املنازعات  جلنة  اإىل  الفارط  املو�سم 
املالية  م�ستحقاتهم  على  للح�سول 
الذي  االأمــر  وهو  ت�سريحهم،  واأوراق 
على  لالعتماد  م�سطرا  الفريق  يجعل 
املو�سم  خــالل  الرديف  �سنف  العبي 

الفريق  منع  توا�سل  حــال  يف  القادم 
من التعاقدات، علما اأن الفريق خا�ص 
معظم مباريات املو�سم الفارط بتعداد 
واالأوا�سط،  الرديف  العبي  من  مكون 
ــز على  ــج اأخــــر مت احل ــب  ــان ـــن ج وم
طرف  من  بالفريق  اخلا�سة  احلافلة 
عجز  ظــل  يف  وهـــذا  الــدائــنــن  بع�ص 
الديون  ت�سوية  عــن  ــنــادي  ال اإدارة 

املرتاكمة على عاتق النادي.

املرتبة  �ساحب  الــربج  اأهلي  يتنقل 
املحرتف  ترتيب  يف  االأخــرية  قبل  ما 
بـــلـــوزداد  ــبــاب  �ــس ــة  ــه ــواج مل االأول 
 20 ملعب  اأر�سية  على  اليوم  اأم�سية 
ال�ساعة  من  بداية  بالعنا�سر  اأوت 
�سعبة  مقابلة  يف  ربع  اإال  ال�ساد�سة 
�سيواجه  ــــذي  ال ــي  ــل ــالأه ل لــلــغــايــة 
مت�سدر الرتتيب بغية العودة باأخف 
تعترب  املــبــاراة  اأن  خا�سة  ــرار  االأ�ــس
بعد  عابد  املـــدرب  لت�سكيلة  �سكلية 
يف  حظوظه  كــامــل  االأهــلــي  فقد  اأن 
يف  الــبــقــاء  حتقيق  عــلــى  الــتــنــافــ�ــص 
اجلولة،  هذه  قبل  االأوىل  الرابطة 
الفر�سة  منح  يتم  اأن  املنتظر  ومــن 
يف  للم�ساركة  ال�سبان  من  كبري  لعدد 

على  الوقوف  اأجــل  من  املــبــاراة  هــذه 
اإمكانياتهم عن قرب.

العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  واأكــد 
الفريق  اأن  عـــاد  لــالأهــلــي  الــفــنــيــة 
�ــســيــخــو�ــص املـــبـــاريـــات املــتــبــقــي من 

البطولة بجدية ودون تهاون من اأجل 
خا�سة  الفريق  نزاهة  على  احلفاظ 
مبواجهة  معنيا  �سيكون  االأهــلــي  اأن 
عدة فرق تتناف�ص على حتقيق البقاء 
اأخر  االأوىل، ومن جانب  الرابطة  يف 

اأثنى املدرب عابد على املردود املقدم 
خالل  ال�سبان  الــالعــبــن  ــرف  ط مــن 
موؤكدا  للفريق  ال�سابقة  املــبــاريــات 
قادرين  �سبان  ميلك  االأهلي  اأن  على 
دون  االأول  الفريق  مع  امل�ساركة  على 

اإ�سكال خالل املو�سم القادم.
وك�سف رئي�ص جمل�ص اإدارة اأهلي الربج 
اأن ق�سية تعين مدرب جديد من اأجل 
�سيتم  الفنية  العار�سة  على  االإ�سراف 
احل�سم فيها خالل االأيام املقبلة، حيث 
ال�سحيح  الطريق  يف  املفاو�سات  ت�سري 
دون اأن يك�سف عن هوية املدرب الذي 
اأجل  من  االأهلي  اإدارة  معه  تتفاو�ص 
خالل  الفريق  تدريب  على  االإ�سراف 

املو�سم القادم.

لكرة  اجلزائرية  االإحتادية  طالبت 
العيد  �سلغوم  هــالل  اإدارة  من  القدم 
املو�سم  بطولة  يف  االنخراط  �سرورة 
كما  املحرتف  الفريق  ب�سيغة  اجلديد 
الفريق  �سعود  بعد  الــقــوانــن  متليه 
اإدارة  اإىل املحرتف االأول، حيث تبقى 
الهالل مطالبة باإن�ساء �سركة ريا�سية 
على  احل�سول  للفريق  يت�سنى  حتى 
املنتظر  ومن  املحرتف،  الفريق  اإجــازة 
االإجراءات  يف  الهالل  اإدارة  ت�سرع  اأن 
�سركة  بتاأ�سي�ص  اخلا�سة  القانونية 
االأيـــام  خــالل  للم�ساهمن  ريا�سية 
االنخراط  باب  فتح  خالل  من  املقبلة 
االإن�سمام  يف  الراغبن  االأع�ساء  اأمام 
�ستتوىل  التي  الريا�سية  ال�سركة  اإىل 
اجلديد  املو�سم  خالل  الفريق  ت�سيري 

بدال من النادي الهاوي.
الهالل تنظيم احتفالية  اأن�سار  وقرر 
املحرتف  اإىل  الفريق  ب�سعود  خا�سة 
اجل�سر  يف  القادم  اأوت   06 يوم  االأول 
ووادي  الــعــيــد  �سلغوم  ــن  ب الــرابــط 
للح�سول  االأن�سار  وي�سعى  العثمانية، 
ال�سلطات  طــرف  مــن  ترخي�ص  على 
االحتفالية  اإقامة  اأجــل  من  املحلية 
ــــذا يف ظل  بــالــ�ــســعــود وه ــة  ــس ــا� اخل

احلجر  وفــر�ــص  الوبائية  الو�سعية 
الثامنة  ال�ساعة  من  بداية  اجلزئي 
�سلغوم  ــالل  ه اإدارة  وحت�سلت  لــيــال، 
اجلمعية  لعقد  الرتخي�ص  على  العيد 
اأوت   16 يــوم  الــهــاوي  للنادي  العامة 
املالية  احل�سيلة  لعر�ص  وهذا  القادم 
يقوده  الذي  امل�سري  للمكتب  واالأدبية 
على  ي�سرف  والــذي  �سعدوين  الرئي�ص 
ال�سنة  بــدايــة  مــنــذ  ــادي  ــن ال ت�سيري 

اجلارية.
وك�سفت اإدارة الهالل اأن حجم الديون 
�سنتيم  ماليري   06 مبلغ  بلغ  العالقة 
خالل  ي�ستفد  مل  الفريق  لكون  وهــذا 
ال�سلطات  اإعانات  من  املنق�سي  املو�سم 
املحلية ب�سبب جتميد احل�ساب البنكي 
ا�سطر  الــــذي  االأمـــــر  ـــو  وه لــلــفــريــق 
العديد  يف  اال�ستدانة  اإىل  امل�سريين 
الهالل  اإدارة  وتنتظر  ــــرات،  امل ــن  م
من  املمنوحة  االإعانات  على  احل�سول 
منها  خا�سة  املحلية  ال�سلطات  طرف 
مليار   5.9 تناهز  التي  البلدية  اإعانة 
�سنتيم مع انتظار احل�سول على اإعانة 
بعد  الــوالئــيــة  ال�سلطات  طـــرف  مــن 
االإجناز املحقق بال�سعود اإىل الرابطة 

املحرتفة االأوىل.

خالل  احلديث  نورين  فتحي  امل�سارع  �سنع 
املناف�سة  من  ان�سحابه  بعد  الفارطة  االأيام 
ــة مــنــافــ�ــص مـــن الــكــيــان  ــه ــواج ــادي م ــف ــت ل
ال�سهيوين، وهو ما اجنر عنه توقيف امل�سارع 
ومدربه اإىل غاية النظر يف ق�سيته من طرف 
االإحتاد الدويل للمالكمة، وفتح نورين النار 
للجيدو  اجلزائرية  االإحتادية  رئي�ص  على 
يف  �سرح  والـــذي  �سيليني  يا�سن 
اخلرجة  اأن  �سابق  ــت  وق
نورين  بها  قــام  التي 
ــه وكــان  ــاأت ــاج ف
قــــــــــــــــرارا 

يف  املــنــتــظــرة  الــعــقــوبــة  اأن  كــمــا  مت�سرعا 
ــه لــن تــخــدم اجليدو  ــدرب حــق املــ�ــســارع وم

اجلزائري.
لكالم  تفاجاأ  اأنــه  بالقول  نورين  رد  وجــاء 
ــه ميثل  اأن ــذي قــال لــه  رئي�ص االإحتــاديــة ال
الـــدورة  ــذه  ه يف  فل�سطن  ولي�ص  اجلــزائــر 
االأوملبية، واأ�ساف نورين اأنه مل يخن اجلزائر 
وكثريا ما �سرف البالد يف املحافل الدولية، يف 
موقف  اأن  يخلف  بن  عمار  املــدرب  قال  حن 
رئي�ص االإحتادية اجلزائرية فاجاأه كثريا مع 
تاأكيده على اأن الرد �سيكون قويا بعد العودة 

اإىل اأر�ص الوطن.

نورين وبن يخلف يفتحان النار
 على رئي�ش احتادية اجليدو 

الوفاق يبحث عن النقاط الثالث للبقاء يف �سباق اللقب 

الإدارة ت�سرع يف تاأ�سي�ش 
ال�سركة الريا�سية، 

والديون تقارب 06 ماليري 

الدفاع حمروم من التعاقدات، والدائنون يحجزون على احلافلة 

الأهلي يف مواجهة املت�سدر، واملدرب اجلديد يعرف قريبا 
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اأوملبي ال�سلف / وفاق �سطيف 

عبد الهادي. ب

ع. ب 

هالل �سلغوم العيد 

دفاع تاجنانت 

�سباب بلوزداد / اأهلي الربج

الألعاب الأوملبية 

تلقت البعثة اجلزائرية يف اأوملبياد طوكيو �سربة موجعة نهار االأم�ص بعد تاأكد ان�سحاب العداء توفيق 

خملويف من امل�ساركة يف مناف�سات االأوملبياد، حيث ك�سف خملويف يف ت�سريحاته اأنه لن يكون �سمن البعثة 

الثالثة املعنية بالتوجه اإىل طوكيو اليابانية مف�سال االن�سحاب وعدم امل�ساركة يف �سباق 1500 مرت.

وبرر البطل االأوملبي قراره املفاجئ مبعاناته من اإ�سابة على م�ستوى الركبة وعدم جاهزيته للم�ساركة 

خا�سة مع التاأثريات ال�سلبية لفريو�ص كورونا، وهو االأمر الذي جعل حت�سرياته م�سو�سة لهذا املوعد، 

ليتخذ يف االأخري هذا القرار حتى ال مينح اأي اأمال زائفة لل�سعب اجلزائري على حد قوله خا�سة اأن 

اجلميع كان يراهن عليه من اأجل �سعود من�سة التتويج يف هذا املحفل العاملي.

ويف املقابل قال خملويف اأن الرهان االأن هو التح�سري اجليد ملناف�سة األعاب البحر االأبي�ص 

املتو�سط املقررة قي وهران خالل ال�سنة القادمة من اأجل العودة بقوة اأكرب، و�سكل 

ان�سحاب خملويف �سربة موجعة خا�سة اأن البعثة كانت تراهن على ريا�سة 

األعاب القوى من اأجل احل�سول على ميدالية على االأقل يف هذا 

االأوملبياد.

خملويف ين�سحب من الأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�سبب الإ�سابة 

بدري. ع

�شربة موجة للم�شاركة اجلزائرية 



املولودية احتلت ال�سدارة 
عن املجموع الأوىل

واحتاللنا  وعريق  كبري  فريق  "املولودية 
للمركز الثالث كان عن جدارة وا�ستحقاق"

التتويج  ملن�سات  والعودة  �ساقا  جد  كان  " امل�سوار 
مبثابة ثمار جمهودات �سنوات من العمل"

فقد  الــبــطــولــة  حليثيات  وبــالــعــودة 
اأبناء  عرفت انطالقة قوية من جانب 
منذ  وكانوا  باتنة  ـــص  االأورا� عا�سمة 
البداية رقما �سعبا يف معادلة الدوري 
عادل  رفــقــاء  اأنــهــى  بحيث  اجلــزائــري 
البطولة  مــن  االأول  ال�سطر  قيت�سح 

االأوىل   املجموعة  ترتيب  �ــســدارة  يف 
تف�سي  ب�سبب  بعدها  البطولة  لتتوقف 
اأ�سهر  بعد  وت�ستاأنف  كــورونــا  فريو�ص 
ثالثة  على  رلعب  التي  اللقب  ــدورة  ب
اأمل  ل�سبيبة  اللقب  فيها  وعــاد  دورات 

�سكيكدة.

موؤ�س�سات  مولودية  نــادي  رئي�ص  ك�سف 
خ�ص  ت�سريح  يف  لعرين  رمــزي  باتنة 
جد  ــه  ان نيوز"  االأورا�ـــــص   " يومية  بــه 
املحققة  بــالــنــتــيــجــة  وفـــخـــور  را�ـــــص 
املو�سم  هذا  م�سوار  كان  حقيقة  وقال:" 
جائحة  ع�سنا  واننا  خا�سة  �ساقا  جد 
ان  يعني  مما  توقفت  والبطولة  كورونا 
حدث  ما  وهو  �سينخف�ص  املناف�سة  ريتم 
يف  وكنا  بقوة  البطولة  دخلنا  بالفعل، 
�سدارة الرتتيب وبعد ا�ستئناف املناف�سة 
الهدف  ال�سري بثبات نحو حتقيق  وا�سلنا 

املن�سود".
عدنا  اأننا  هلل  احلمد  لعرين:"  واأ�ساف 
طويال،  دام  غياب  بعد  التتويج  ملن�سات 
كانت  املــولــوديــة  اأن  اجلميع  يعلم  كما 
يف  وجنحنا  ال�سفلى  االأق�سام  يف  تعاين 

ك�سب الرهان لثالثة موا�سم متتالية 
متتالين ويف  اذ حققنا �سعودين 

املمتاز  الق�سم  يف  مو�سم  اول 
اليوم  البوديوم"،  �سعدنا" 
من  �ــســنــوات  ثــمــار  قطفنا 

العمل واالجتهاد و�سنوا�سل 
عملنا نحو حتقيق نتائج اكرب 

يف ال�سنوات القادمة".
الالعبن  كــل  اأهــنــئ  وختم:" 

بهذا  والفني  االداري  والطاقم 
ــا الــذيــن  ــارن االجنــــاز وكــــذا انــ�ــس

التي  اللقاءات  كل  يف  بقوة  �ساندونا 
كما  كــورونــا،  جائحة  قبل  ح�سروها 

النادي  بدعم  املعنية  اجلهات  انا�سد 
مناف�سات  على  مقبلون  وانــنــا  خا�سة 

قارية واإقليمية ان �ساء اهلل".

خالد  اليد  كرة  فرع  رئي�ص  جهته  من 
مهرية ويف ت�سريحه قال:" انهينا املو�سم 
العودة  يف  وجنحنا  الثالث  املــركــز  يف 
موا�سم،  لــعــدة  غــيــاب  بــعــد  لــلــبــوديــوم 
وعريق  كبري  فــريــق  باتنة  مــولــوديــة 
على  باهرة  نتائج  حقق  واأن  له  و�سبق 

يف  مدر�سة  انــه  كما  ــقــاري،  ال امل�ستوى 
طويل  غياب  بعد  عدنا  االآن  اليد  كرة 
النادي  هــذا  اأجمــاد  اعــادة  يف  وجنحنا 
رائــع  مــن  ــرث  اك اديــنــا مو�سم  الــعــريــق، 
وحققنا اهدافنا عن جدارة وا�ستحقاق، 
امل�سريين  كل  واأ�سكر  الالعبن  كل  ا�سكر 
�ستكون  االآن  الفني،  الطاقم  واع�ساء 
ويجب  عاتقنا  على  ثقيلة  م�سوؤولية 
االيجابية  النتائج  �سكة  يف  نوا�سل  اأن 
اجلميع  وعلى  النادي  األــوان  وت�سريف 
من  املزيد  لتحقيق  بالفريق  االلتفاف 

النجاحات".
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مولودية موؤ�س�سات باتنة 

بعد احتالله للمركز الثالث يف الدوري اجلزائري..
عمالق الكرة ال�صغرية يعود ملن�صات التتويج

املركز  رجال  اليد  لكرة  باتنة  موؤ�ش�شات  مولودية  فريق  احتل 

مو�شم  بعد  املمتاز  الوطني  الق�شم  بطولة  يف  الثالث 

اذ   ،19 كوفيد  كورونا  جائحة  بعد  �شاقا  كان  ا�شتثنائي 

توقفت مناف�شة املو�شم الريا�شي 2020/2019، 

االأورا�شية  الكتيبة  لتتمكن  �شهور  بعد  وا�شتاأنفت 

من�شات  واعتالء  االأه��م  حتقيق  من  البي�شاء 

التتويج بعد غياب دام الأكرث من عقدين وبهذا 

ينتف�س عمالق كرة اليد اجلزائرية وينهي 

له  ت�شمح  برونزية،  مبيدالية  مو�شمه 
للعودة للمناف�شات القارية واالإقليمية 

خا�شة باعتبار اأن مولودية باتنة توج 
بطال للقارة ال�شمراء يف املو�شم 

 1996/1995 الريا�شي 
باأرمادة من الالعبني الذين 

نق�شوا ا�شم النادي يف 
ال�شجل الذهبي لكرة 

اليد االإفريقية.
بعد �سعودين متتالن من جحيم الق�سم الثاين اإىل الق�سم االأول وبعدها اإىل الق�سم املمتاز متكن فريق مولودية باتنة من موا�سلة ال�سري بثبات ليحتل املركز الثالث يف مو�سمه االأول يف الق�سم املمتاز بعد 

غياب ل�سنوات م�ست، وجنح اأ�سبال املدرب اأ�سرف حيون يف احتالل املركز الثالث بر�سيد  10 نقطة يف دورة اللقب.
وباحلديث بلغة االأرقام يف دورة اللقب فقد خا�ست املولودية 7 لقاءات فازت يف 4 منها وتعادل يف لقاء وانهزم يف مبارتن، كما �سجل 154 نقطة يف هذه اللقاءات وتلقى 124 نقطة وهي احل�سيلة التي 

ا�ساد بها الطاقم الفني للفريق.

ويف �سياق مغاير وح�سب اإدارة النادي فاإن تهيئة املقر 

اجلديد للنادي �ستكون يف اقرب االأجال وتاأمل االإدارة يف 

اأن يكون هذا املقر بحجم فريق يناف�ص على االألقاب 

القارية اذ ت�سعى لتوفري كل االأجواء املالئمة 

للعمل ب�سكل احرتايف.

اأ�سغال تهيئة مقر النادي 

اجلديد متوا�سلة
من جهة اأخرى، وبالرغم من النتائج االيجابية والطيبة التي يحققها اأ�سحاب اللونن 

االأبي�ص واالأ�سود اإال انه ومنذ �سنوات ال تزال م�سكلة احلافلة توؤرق م�سريي النادي 
بحيث ال ميلك الفريق حافلة خا�سة به مما يجعله ي�سطر ال�ستئجار حافلة يف 

كل تنقل وهو ما اأثقل كاهل ادارة النادي التي وجهت ر�سائل مرار وتكرار 
لل�سلطات بتوفري حافلة للفريق كغريه من النوادي يف انتظار رد 

اجلهات الو�سية.

م�سكلة احلافلة توؤرق 
م�سريي النادي.. !

م�سروع اأكادميية لتكوين 
الفئات ال�سبانية يلوح يف الأفق

ويف اإطار العودة اإىل العمل القاعدي والتكوين والرتكيز 
على الفئات ال�سبانية ك�سف رئي�ص الفرع خالد مهرية  اأن 
يف  يلوح  باتنة  يف  اليد  لكرة  اأكادميية  تاأ�سي�ص  م�سروع 
االأفق و�ستحمل االأكادميية اأ�سم مولودية موؤ�س�سات باتنة 
الفئات  مع  والعمل  التكوين  على  فيها  الرتكيز  �سيتم  اذ 
ال�سغرى، خا�سة ح�سبهخ اأن باتنة تظم مواهب كبرية يف 

كرة اليد.

�سرح الالعب عادل قيت�سح اأحد ركائز فريق مولودية موؤ�س�سات 
هذا  املحققة  النتيجة  عن  متحدثا  نيوز"  لـ"االأورا�ص  باتنة 
املو�سم وقال:" ادينا مو�سم اكرث من جيد، �سحيح اأنه كان �ساقا 
التوقف  مع  تزامنا  ون�سف  �سنة  من  الأكــرث  دامــت  والبطولة 
نوا�سل  باأن  كالعبن  مينعنا  مل  هذا  لكن  كورونا،  جائحة  ب�سبب 
التح�سري على انفراد وبعدها جماعيا وتعود بقوة للبطولة، يف هذا 
يف  الثالث  املركز  ن�ستحق  تقدير  اأقل  وعلى  االأف�سل  ن�سحق  كنا  املو�سم 
و�سنوا�سل  ومر�سية  ايجابية  جد  نتيجة  انها  حقا  اجلزائري،  الــدوري 

العمل لتحقيق االأف�سل يف املو�سم القادم".

م�سكلة احلافلة توؤرق م�سريي النادي.. ! خالد مهرية )رئي�س فرع كرة اليد(: 

رمزي لعرين )رئي�س النادي(:

اأن  هذا وحتدث الالعب ال�ساب وائل مالزم الذي برز مع الفئات ال�سبانية للمولودية قبل 

�ساقا  جد  كان   2020/2019": وقال  املو�سم  هذا  الفريق  اأكابر  ت�سكيلة  �سمن  يكون 

فريو�ص  ب�سبب  طويلة  لفرتة  البطولة  توقف  ب�سبب  وهذا  �سعبة،  كانت  والبطولة 

كورونا، دخلنا البطولة بقوة وكنا االأح�سن يف املجموعة االأوىل ويف ال�سدارة 

متما�سكة  مبجموعة  الوترية  بنف�ص  وا�سلنا  املناف�سة  ا�ستئناف  وبعد   ،

مركز  احتالل  وهو  امل�سطر  الهدف  حتقيق  يف  وجنحنا  ومت�سامنة 

�سمن الثالثة االأوائل".

واأ�ساف:" على ال�سعيد الفردي اأ�سعى للتاألق مع املنتخب 

املحافل  يف  الوطنية  الراية  اأ�سرف  وان  اأ  الوطني 

الدولية".

اأثر  البطولة  "توقف 

علينا لكننا جنحنا يف حتقيق 

اأهدافنا يف النهاية"

وائل مالزم: )العب(..

عادل قيت�سح: 
)اأدينا مو�سما جيد ون�ستحق 

املرتبة الثالثة على اأقل تقدير(

اأمري  رامز جاب اهلل 



دالتا..
 الع�دة اإىل "اجلحر" ف�سيلة 

التوقعات  كل  الغريب،  دالتا  فريو�ص  قلب 
يف  باملائة   71 انت�ساره  ن�سبة  فاقت  اأن  بعد 
التي  الــربق  ب�سرعة  ليتحرك  اجلــزائــر، 
قطاع  ويعيد  اجلميع،  على  االأوراق  خلطت 
اأو  ال�سفر  نقطة  نف�ص  اإىل  املنكوب  ال�سحة 
تاأزمت  كلما  بها  يتميز  الــذي  ال�سفر  حتت 
الظروف، ورغم اأن ال�سربة مل تكن االأوىل 
التجربة  واأن  باجلديدة  ولي�ست  نوعها  من 
من  االتعاظ  فــاإن  املفعول،  �سارية  ــت  الزال
كجزائرين  جميعا  قامو�سنا  يف  ال�سربات 
غري وارد يف ظل التهاون واال�ستهتار اللذان 
يبديهما كمخلوق جزائري اإ�سافة اإىل روح 
ال�سخرية يف عز االأزمات واالندفاع الوا�سح 

نحو االنتحار برفع �سعار "يل مات مات".
ب�سكل  مكان  كل  من  تفوح  املــوت  فرائحة 
وحمفز  والــرعــب،  للخوف  مثري  وجــد  كبري 
ــالالت الــ�ــســحــيــة احلــا�ــســلــة على  ــت ــالخ ل
تك�سر  وكاأنها  بدى  والتي  ال�ساحة  م�ستوى 
خمتلف  قيمة  من  وتنزل  االحتماالت  كل 
العامل  لتقلب  التي تعود كل مرة  الدرا�سات 
تطهري  حملة  اأمام  وكاأننا  عقب،  على  راأ�سا 
خذلته  مــن  كــل  �ست�سفي  النطاق  وا�سعة 
مناعته �سد الفريو�ص الذي يتغرب كل مرة 
عما عرفناه، �سغريا كان اأم كبريا �سعيفا اأو 
الذي بات ي�سكل  الكوفيد  لقاح  قويا وحتى 
حاالت  يف  ينفع  لن  للنجاة  الوحيد  االأمــل 
لتبقى  قبلها،  حتى  ينفع  ال  وقد  االإ�سابة 
جانب  كــل  مــن  واردة  الــهــالك  احــتــمــاالت 
االأجــانــب،  العلماء  لقاح  عهدة  يف  وحتى 
بدل  الوعي  تكثيف  ي�ستدعي  الــذي  االأمــر 
العالج  من  اأكــرث  الوقاية  وجتنيد  الرغي 

والرعاية.
اإىل  العودة  كانت  التقلبات،  تلك  ظل  ويف 
احلجر  تدابري  فر�ص  واإعـــادة  "اجلحر" 
اأن  ميكن  ف�سيلة"  "خري  الوقاية  واأ�ساليب 
يقتدي بها اجلميع، بفتاوى �سحية معرفية 
وبدل  �سيا�سية،  اجتماعية  ثقافية  دينية 
التفنن يف خرق تلك الربتوكوالت الوقائية 
للكل،  ال�سالمة  التي حتمي اجلميع وت�سمن 
كان البد من اأن نتقن طريقة العودة اإىل هذه 
االأخرية واالقتداء بالتجربة االأوىل بعدم 
خلق اأزمات اأخرى، فيكفينا تطبيق التباعد 
"التعرا�سوالتهرا�ص"  عن  والكف  اجل�سدي 
التي  والبلطة"  "اخللطة  جتمعات  وخلق 
حتولت  التي  االأزمــة  بداية  اإىل  اأعادتنا 
اإىل جلطة واأكرث من ذلك اإىل ذروتها التي 
�ست�سقطنا ال حمالة يف حال موا�سلة العناد 

نوارةبوبريوال�سغط على الزناد.

نظمته �ملحافظة �ل�لئية للك�شافة �لإ�شالمية  

م.�ص

حممد.ع

اإطالق حملة وا�سعة لت�سقيف مهر العرو�ص 
ومتكني ال�سباب من الزواج بخن�سلة

برجمة خميم ك�سفي غابي يف طبعته االأوىل بغابات خن�سلة

الدرا�سة اأون الين يف برج القراآن الكرمي   خن�صلة
عبد الهادي.ب

عبد الهادي.ب

�صطيف

ــة  اأزم الــفــارطــة، بلغت  االأيــــام  وخـــالل 
مكثفات االأوك�سجن ذروتها يف ظل الطلب 
املر�سى  عائالت  طــرف  من  عليها  الكبري 
الذين وجدوا اأنف�سهم جمربين على �سراء 
كثريا  م�ساعفة  باأ�سعار  االأجــهــزة  هــذه 
بل  اآخــر،  بديل  اأي  غياب  ظل  يف  خا�سة 
اإن بع�ص العائالت اأكدت على اقتناء هذه 
اإنقاذ  اأجل  �سعرها من  االأجهزة مهما كان 
�سجع  الــذي  ــر  االأم وهــو  مر�ساها،  حياة 
اأكرث التجار على الرفع من �سعرها يف ظل 

الندرة املوجودة على امل�ستوى الوطني.
واأمام الطلب املتزايد على هذه االأجهزة 
احلالية،  الوبائية  للو�سعية  بالنظر 
يف  والنا�سطن  اجلمعيات  من  الكثري  فاإن 
طالبوا  االجتماعي  التوا�سل  �سفحات 
ممثلة  املعنية  ال�سلطات  تدخل  ب�سرورة 
اأجل  مــن  والــتــجــارة  ال�سحة  وزارتـــي  يف 
لتفادي  االأجــهــزة  هــذه  اأ�سعار  ت�سقيف 
خالل  حــدث  الـــذي  بعد  فيها  امل�ساربة 

الفرتة الفارطة.
ال�سروري  من  فاإنه  النا�سطن،  نظر  ويف 
ويف  معقولة  وجعلها  االأ�ــســعــار  ت�سقيف 
حاجة  يف  هم  الذين  املواطنن  متناول 
ال�سدد  هـــذا  ويف  االأجـــهـــزة،  هـــذه  اإىل 
للمنظمة  الوالئي  املكتب  رئي�ص  اقــرتح 
امل�ستهلك  ــاد  ــس واإر� حلماية  اجلــزائــريــة 

حدود  يف  املكثفات  هــذه  �سعر  يكون  اأن 
اأن  بحكم  االأكرث  على  �سنتيم  مالين   10
االإلكرتونية  املــواقــع  عرب  ال�سراء  �سعر 
�سنتيم  مالين   07 يناهز  االأجهزة  لهذه 

بالعملة الوطنية، كما طالب مبنح رخ�سة 
ا�ستثنائية للجمعيات من اأجل اقتنائها من 
ومت  احلا�سلة،  االأزمة  على  الق�ساء  اأجل 
الرتخي�ص لل�سيادلة ببيع هذه االأجهزة، 

التخوف من ح�سول جتاوزات  فيما يبقى 
يف  خا�سة  ال�سيدليات  اأ�سحاب  طرف  من 

ظل الطلب الكبري على هذه االأجهزة. 

االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ت�سهد، 
فاي�ص بوك،اإطالق حملة وا�سعة تدعو 
من  ــذا  وه العرو�ص  مهر  ت�سقيف  اإىل 
لل�سباب،  الــزواج  عملية  ت�سهيل  اأجــل 
ال�سفحات  من  جمموعة  اأطلقت  اأيــن 
بوالية  بــوك  الفاي�ص  على  النا�سطة 
امل�ساجد  اأئمة  من  بدعم  وكذا  خن�سلة 
حملة  املــــدين،  املجتمع  يف  ونــ�ــســطــاء 
ــد مــبــلــغ مهر  ــدي ــرية مـــن اأجــــل حت ــب ك
 10 �سقف  يتجاوز  ال  والــذي  العرو�ص 

مالين �سنتيم وخامت من الذهب.
بعد  الكبرية  احلملة  هذه  جــاءت  وقد 

عن  عــازفــا  ال�سباب  معظم  اأ�ــســبــح  اأن 
ملهر  الالعقالين  االرتفاع  ب�سبب  الزواج 
العرو�ص وكذا ال�سروط التعجيزية التي 
جعلت معظمهم يبتعد عن الزواج خا�سة 
هذه  القــت  وقــد  والــفــقــراء،  البطالن 
ال�سباب  طرف  من  كبريا  جتاوبا  احلملة 
االإجتماعي  الــتــوا�ــســل  من�سات  عــلــى 
اإليها  وان�سموا  املبادرة  واإ�ستح�سنواهذه 
اأر�ــص  على  تطبيقها  يتم  اأن  ــل  اأم على 
خا�سة  ـــزواج،  ال مــن  لتمكينهم  الــواقــع 
م�ساريف  ميلكون  ال  منهم  الع�سرات  اأن 

الزواج مع غالء املعي�سة.

بــرجمــت املــحــافــظــة الــوالئــيــة 
لــــلــــكــــ�ــــســــافــــة االإ�ـــــســـــالمـــــيـــــة 
من  االأوىل  بــخــنــ�ــســلــة،الــطــبــعــة 
حتت  الغابية  الك�سفية  املخيمات 
حماية  يف  جميعا  )لن�ساهم  �سعار 
غــابــاتــنــا( وذلــــك خـــالل الــفــرتة 
غاية  جويليةاإىل   25 من  املمتدة 
15 اأوت على م�ستوى القطاع الغابي 
"بوحمامة وعن ميمون وطامزة".
ــاركــة  الـــتـــظـــاهـــرة تـــعـــرف مــ�ــس
قطاعات الغابات واحلماية املدنية 

االجتماعي،  والن�ساط  والبيئة 
الك�سفي  املخيم  هذا  �سي�سهد  حيث 
ع�سرة  ثمانية  مــن  ـــد  اأزي تنظيم 
مبختلف  ين�سطون  ك�سفيا  فوجا 
هذه  وتتخلل  الــواليــة،  بــلــديــات 
ــة  ــي ــب تــدري دورات  املـــخـــيـــمـــات 
وتطوعية  حت�سي�سية  وحــمــالت 
حماية  يف  املــ�ــســاهــمــة  اأجــــل  مــن 
فر�سة  وتــعــد  الــغــابــيــة،  ــــرثوة  ال
كتوا�سل  الك�سافة  اأطفال  لتواجد 
االأفواج  مب�ساركة  م�ستمر  وعطاء 

عديد  بــرجمــة  الــكــ�ــســفــيــة،وكــذا 
والتثقيفية  الرتبوية  االأن�سطة 
والرتفيهية واال�ستك�سافية لل�سباب 
على  االعتماد  على  ف�سال  امل�سارك 
وخدمة  امل�سوؤولية  وحتمل  النف�ص 
والقيم  املهارات  وتنمية  االآخرين 
الرتبوية، حيث مت ت�سطري برنامج 
من  االأغرا�ص  هذه  لتحقيق  �سخم 

هذ اللقاء الك�سفي.
ــات املــ�ــســطــرة يف  ــط ــح و�ــســمــن امل
للحركة  وخدمة  الك�سفي  املخيم 

للفتية  يــ�ــســمــح  مـــا  الــكــ�ــســفــيــة، 
ما  عــلــى  الــتــعــرف  ــن  م الك�سفين 
اجلزائر،  احلبيب  وطنهم  يحتويه 
مبعلومات  معارفهم  دعم  خالل  من 
تقدميها  �سيتم  و�سلوكيات  ومهارات 
على  التعرف  عن  ف�سال  املخيم  يف 
ــالل عمليات  مــن خ ــارات  ــه امل اأهـــم 
اإطفاء النريان واالإ�سعافات االأولية 
وتقدير  االرتـــفـــاعـــات  ــص  ــا� ــي وق
املحطات  ــذه  ه امل�سافاتبمختلف 
ــيــد مــعــريف،  ــى ر�ــس لــلــحــ�ــســول عــل

االأدبــيــة  ال�سجاعة  واكت�سابهم 
للتعبري عن كل ما يجول بخاطرهم 
البع�ص،  بع�سهم  مــع  واالحــتــكــاك 
ف�سال عن مرافقة ال�سباب وترقية 
املواطنة الذي يعترب م�سروع �سباين 
ال�سباب  وزارة  طـــرف  ــن  م ممـــول 
امل�سروع  هذا  وي�ستند  والريا�سة، 
املبادرات  اإطالق جمموعة من  على 
بــالــ�ــســراكــة مـــع املــجــتــمــع املـــدين 
جماالت  كل  يف  ال�سباب  خ�سو�سا 

ترقية قيم املواطنة.

يف  الكرمي  الــقــراآن  بــرج  اإدارة  قــررت، 
مدينة �سطيف، تعليق واإيقاف الدرا�سة 
الفئات  لــكــل  ــة  ــس ــدر� امل يف  حــ�ــســوريــا 
واالأق�سام واالأفواج، مع فتح باب التعليم 
عن بعد "اأون الين" ملن يرغب يف اإكمال 
املنت�سبن  الطلبة  من  ال�سيفية  املدر�سة 
برنامج  خــالل  من  وذلــك  املدر�سة،  اإىل 
اأي هاتف  املوجود يف  القراآن  اأهل  نظام 
املوقع  اإىل  الــدخــول  ميكن  كما  ذكـــي، 
يف  "ح�سابي" املوجودة  خانة  خالل  من 
الكرمي من  القراآن  الر�سمي لربج  املوقع 

خالل جهاز الكمبيوتر اأو التابالت.
وجاء هذا القرار، على اإثر امل�ستجدات 
خالل  كورونا  بوباء  املتعلقة  ال�سحية 

باالحتياطات  واأخــذا  الفارطة  االأيــام 
اجلميع،  �سحة  على  للحفاظ  الالزمة 
اإدارة الربج  ويف هذا ال�سدد فقد طلبت 
من الطلبة والطالبات احل�سور يف نف�ص 
اأجل  من  بهم  اخلا�ص  الدرا�سة  توقيت 
بطاقة  اأ�ستاذه  من  طالب  كل  ا�ستالم 
حتتوي على ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر 
ومن  النظام،  اإىل  للدخول  به  اخلا�سة 
الين" ملن  "اأون  الــدرا�ــســة  مــزاولــة  ثــم 
التقنية  الو�سائل  له  وتوفرت  ي�ستطيع 
بن�سر  الربج  اإدارة  وعدت  كما  الالزمة، 
نــافــعــة عــلــى �سفحة  درو�ــــص ومــقــاطــع 
منها  ي�ستفيد  كي  الر�سمية  الفاي�سبوك 

اجلميع. 
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تقرتب اأزمة ندرة مكثفات االأوك�شجني ال�شرورية ملر�شى فريو�س كورونا من االنفراج، بعد قرار ال�شلطات العليا با�شترياد اأعداد كبرية من هذه االأجهزة خالل االأ�شبوعني املقبلني من اأجل 
الق�شاء على الندرة احلا�شلة يف هذه االأجهزة التي زاد عليها الطلب ب�شكل كبري مع بداية ال�شهر احلايل مما ت�شبب يف رفع اأ�شعارها اإىل م�شتويات قيا�شية و�شلت اإىل مبلغ 30 مليون 

�شنتيم كاملة للجهاز الواحد بعد اأن كان ال�شعر ال يتعدى 05 ماليني �شنتيم يف اأح�شن االأحوال.

دع�ات لت�سقيف اأ�سعار مكثفات االأوك�سجني للق�ساء على امل�ساربة 
بعدما و�شلت مل�شت�يات قيا�شية 



"عبد اهلل اليل" وال�سكر مو�سول له على  "ردود" ي�سرف عليها الناقد 
متابعة املبدعن وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري االأكادميية والفنية

ردود

ة  ق�سّ مبملكتها":  "يوم  وم�شاركة  اجللفة  �شنقا�ش/  عمر  املبدع 
حتتاج اإىل اإعادة مراجعة لغوية من جديد و�سبط كّل مواقع الهمزة فيها، مع 

ت�سحيح كثري من االأخطاء مثل: ) تذّوقو / ربعيات / اأتعملن..(.  

من  "دعنا  وم�شاركة  اجلزائر  م�شاعل/  م�شاعر  خديجة  املبدع  
الق�شية":  خاطرة مقبولة  العادّية، تعال ال نتكلم عن  التاأمالت 

ذات معاٍن جّيدة

كاأمرية �سرقها الظالم، تنام متو�سدة 
االأحالم، اأحالم فار�ص بطل مغوار على 
االنت�سار،  ليح�سد  قادم  اأبي�ص  ح�سان 
االأ�سرار بقبلة، بوردة ال ب�سيف  ويهزم 

بتار ...
كغيمة مارة عرب الزمان بكل االأقطار 
ــزروع،  ال �سقت  حلت  اأينما  واالأمــ�ــســار، 
وروت العط�سى وحكت لهم حكايات بدر 

الزمان ...
ق�س�ص  مــن  خرجت  بحر  كحورية 
اخليال، ومن روايات األف ليلة، ويف ليلة 
بوهج  الكون  لتنور  نبثقت  قمرا  دون 
االكتئاب  عنه  وتزيل  االأخــاذ  �سحرها 

والظلمة ...
كغجرية يف و�سط ال�سحراء، ترق�ص 
ــة الـــرمـــل حتت  ــرق ـــم ح ــة رغ ــذوب ــع ب

بتموج  �سعرها  خ�سالت  تتموج  قدميها، 
مميلة  فوقها،  املذيبة  ال�سم�ص  اأ�سعة 
ال�سمال  وذات  الــيــمــن  ذات  خ�سرها 
ال�سم�ص،  حتــت  هــي  مــالك  كــاالأفــاعــي، 

جنية هي فوق جهنم ال�سحراء ...
بو�سلة  ت�ستطع  مل  الــتــي  تلك  هــي 
اجتاهها،  وحتديد  ا�ستقطابها  الع�سق 
الطاهرة  ال�ساحرة  الفاتنة،  العذراء 

...
ال�سفات  كــل  تلتف  كيف  اأدري  ال 
اأفهم  اأين  وكيف  واحــد،  اآن  يف  حولها 
يف  كتابتها  عــن  واأعــجــز  بها  مــا  جميع 
دفرتي، واأنا الذي طاملا برعت ري�ستي يف 

ر�سم العذارى وتعذيبهم على الورق ...
اآااااه كم توؤملينني معذبتي ...

ــــــــَدى   ــــِحــــُر روحــــــــي جَتــــــــــوُب املَ ــــْب ــــُت �ــــس
ـــــَعـــــَد  اأ�ـــــسْ ــــا  ــــه ل قــــ�ــــســــيــــدي  حلــــــــُن  و 
ــــٌة  ــــغــــَم ن لـــــهـــــا  ــــبــــي  قــــل اأْوتـــــــــــــــــــاُر  و 
ــــَمــــِة لـــــيـــــٍل كــــقــــْطــــِر الـــــنـــــَدى  ــــ�ــــس كــــَن
ــــُد يـــــــبـــــــوُح لـــهـــا ــــي ــــع ــــس ــــ� وُحـــــــــــــزين ال

ــــَدا  ـــــْبـــــٍح بــــ�ــــســــْوتــــي �ــــسَ ـــــُل �ـــــسُ ـــــُب ـــــل وُب
ـــــُكـــــُن َوْجـــــــــــدي األــــــيــــــُم الـــهـــوى  وَيـــــ�ـــــسْ
َمــــــْعــــــَبــــــَد  االأنــــــــــــــا  يف  لـــــــــُه  كــــــــــــــاأنَّ 
ـــــــي  ـــــــوِن َدم ـــــــل ــــــــــــــرويف ك ــــــــــــــــداُد ُح ِم
َبــــــــَدا  مــــــا  اإذا  ـــــِع  ـــــي ـــــرب ال كـــــــزْهـــــــِر 
ـــحـــاُب ُحـــــقـــــوَل املُـــَنـــى  ـــي الـــ�ـــسَ ـــق ـــسْ ـــ� وَي
ـــــع غـــــــَدا ـــــي ـــــرب لـــــَتـــــْنـــــمـــــو زهـــــــــــــوَر ال

ــــلــــوِع  جتــــــــوُل املـَــــ�ـــــســـــاِعـــــُر بـــــــَن الــــ�ــــسُ
َد  ونــــْبــــ�ــــســــي لــــ�ــــســــْيــــِف الـــــهـــــوى جـــــــرَّ
ـــــٌة ـــــْوَل ـــــسَ ــــا � ــــه ـــي ل ـــس ـــ� ـــف َمـــــــــواِجـــــــــُع ن
ــــهــــاِد الــــــــَرَدى  ـــــاِرُع َوقــــــــَت الــــ�ــــسُ ـــــ�ـــــس ُت
ـــــْن ــــُم الـــــَو�ـــــسَ ــــي ــــق ــــــــَن اجُلـــــــفـــــــوِن ُي وب
ـــــــَوَد  ـــــوِن ُيــــــــــَرى اأ�ـــــــسْ ـــــي ـــــُع وُكـــــــْحـــــــُل ال
ــــقــــْربــــي ـــــــــوُر االأمـــــــــــــاين ِب ـــــــَج ن تـــــــَوهَّ

ـــــَد  ـــــمَّ ــــــــــــــا �ـــــسَ ــــــــــــــــراِح االأن ــــــِل ِج ــــــك ل
ـــــا نــــغــــمــــٌة  ـــــه واأْوتــــــــــــــــــــــــاُر قــــلــــبــــي ل

ــــــــَدى ــــُر عــــــــرْبَ املَ ــــِح ــــْب ــــُت ــــسَ ـــــروحـــــي � ب

�شعــر

اإعداد: رقية حلمر

نزوال لرغبة قراءنا االأعزاء لن�سر اأعمالهم االأدبية من )ق�سة ق�سرية، �سعر، خاطرة،  وحتى ن�سو�ص م�سرحية ق�سرية ومقامة...( 
وغريها من االأنواع االأدبية، �سرعت جريدة االأورا�ص نيوز بتخ�سي�ص �سفحة اأ�سبوعية للمبدعن وهواة الكتابة من خالل "�سفحة اإبداع" 

املعنونة بـ "موا�سم البوح" والتي ي�سرف عليها خمت�سون يف املجال.
auresibdaa@gmail.com :ميكن ار�سال م�ساركاتكم عرب الربيد االلكرتوين التايل 

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سببان: اأوال لكرثة املادة على اأن 
تن�سر يف العدد املوايل، والتي مل تن�سر �سرتفق برد من طرف الناقد عبد اهلل اليل، حظا موفقا للجميع

حمو�ص حنان/  اجلزائر

اأْوتاُر قلبي 

خديجة م�ساعر م�ساعل/ اجلزائر

ق�شة

خاطرة
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التي  والتفوق  النجاح  ق�س�ص  هي  كثرية 
يحتذى  ومــثــاال  نربا�سا  ونريدها  بها  نعتز 
والوقوف  الـــذات  حتقيق  اإىل  للو�سول  بــه 
رغم  اأ�سخا�ص متكنوا  .هم  املجد  اإىل عتبات 
اإميانهم  وبف�سل  وبيئاتهم  القاهرة  ظروفهم 
البع�ص  يعتربه  مــا  يحققوا  اأن  باأفكارهم 

م�ستحيال.. 
اليوم  عنها  �ساأحتدث  التي  النجاح  ق�سة 
هي لطالبة بالطور الثانوي ا�سطرت للتوقف 
والتي  الثالث  عامها  بداية  يف  الدرا�سة  عن 
نيل  يف  حلمها  حتقيق  من  مقربة  على  كانت 
مثاال  بلوطار  اإميان  كانت  البكالوريا.  �سهادة 
باأخالق  تتحلى  الــتــي  املتفوقة  للطالبة 
عالية وعزمية كبرية يف حتدي واقعها املرير 

وحتقيق النجاح. 
منت�سف  يف  تتوقف  اأن  ـــدار  االأق �ــســاءت 
الذي  ال�سرطان  مر�ص  اأمام  وتنهزم  الطريق 
اأ�سابها ليحول دون اإمتامها لدرا�ستها. اأح�ست 
التي  اليمنى  اأذنها  يف  بثقل  االأمــر  بداية  يف 
من  �سل�سلة  بعد  فجاأة.  مهامها  عن.  تعطلت 
اإميان  اأ�سرة  اكت�سفت  والفحو�سات  التحاليل 
وورم  راأ�سها  يف  اأورام  ثالثة  من  تعاين  اأنها 
والتي ال ميكن معاجلتها  الفقري  يف عمودها 
مكلفة  العملية  كــانــت  باال�ستئ�سال.  اإال 
مدينة  �سكان  اإعانات  وبف�سل  وخطرية  جدا 
اإميان من  املعروفن بكرمهم، متكنت  �سدراته 
والتي  ا�سطنبول  مب�ست�سفى  العملية  اإجــراء 
فقدانها  عن  اإال  ت�سفر  مل  و  بالف�سل  بــاءت 
حا�سة الروؤية بعينها اليمنى وفقدان حا�سة 

ال�سمع كليا و�سلل ن�سفي . 
اهلل  بحكم  را�سية  وكانت  اأبدا  تياأ�ص  مل 
درا�ستها  �سوى  نف�سها  يف  يحز  يكن  مل  تعاىل 
اأمنيتها  كانت  فقد  اإكمالها.  ت�ستطع  مل  التي 
الوحيدة اأن تتح�سل على �سهادة البكالوريا. 
ــا اأجــربهــا  ــع اإميــــان الــ�ــســحــي مم تــــاأزم و�ــس
ق�سنطينة  يف  ثانية  لعملية  اخل�سوع  على 

اأ�سابيع  بعد.  اأخــرى.  مرة  الورم  ال�ستئ�سال 
مما  اأخــرى  النتكا�سة  تعر�ست  اإجرائها  من 
للمرة  الراأ�ص  فتح  اإعادة  اإىل  االأطباء  اأجرب 
الثالثة وزرع �سمام به للتخل�ص من املاء الذي 

كان يرتاكم فيه. 
احلالية  الــدرا�ــســيــة  ال�سنة  بــدايــة  يف 
اأن تتحدى مر�سها ونتائجه الوخيمة  قررت 
لغات  �سعبة  البكالوريا  الجتياز  ت�سجل  واأن 
مواتية  الدرا�سة  ظــروف  تكن  مل  اأجنبية 
القاهرة  املادية  عائلتها  لظروف  نظرا  لها 
حتى  وال  متمدر�سة  تكن  مل  اأنها  خ�سو�سا 
ال�سحية  حلالتها  نظرا  االمتحان  اجتياز 
كان  نظرها  اأّن  حتى  للعالج.  وخل�سوعها 
ت�ستطيع  وال  االأحيان  من  الكثري  يف  يخونها 
لق�سور  نظرا  االمتحانات  موا�سيع  رموز  فك 
الروؤية عندها بعن واحدة وبالرغم من كل 
جتاوز  من  متكنت.  واجهتها  التي  ال�سعوبات 
بتقدير  البكالوريا  على  واحل�سول  حمنتها 
املرء  يفقد  اأن  حلمها.  وحتقيق  جــدا  جيد 
يف  الف�سل  اأبــدا  يعني  ال  حوا�سه  من  حا�سة 
احلياة واالنطفاء فبيتهوفن الذي فقد �سمعه 

مالأ اآذان العامل بروائع املو�سيقى. 
لبحث  جــديــدة  جتــربــة  هــي  االنتكا�سة 
ليزداد  يرتخي  فال�سهم  ذاتــه  عن  االإن�سان 
هو  ذلــك  عنه  يحيد  وال  هدفه  فيبلغ  قــوة 
االإن�سانة  هذه  بلوطار  اإميــان  الطالبة  حال 
ال�سديد  املــر�ــص  يثنها  مل  التي  الطموحة 
احللم  وحتقيق  النجاح  عن  الوعكة  وتلك 
خ�سوعها  بــرغــم  البكالوريا  �سهادة  ونــيــل 
لثالث عمليات جراحية داخل وخارج الوطن 
اإ�سرارا  زادهــا  ف�سل  بالف�سل  بــاءت  عمليات 
يف  وقــدوة  مثال  لتكون  قدما  للمم�سي  وقــوة 
�سنع االإرادة فرغم فقدانها حا�سة الب�سر يف 
الكثرية  ال�سحية  وانتكا�ساتها  عينيها  اإحدى 

اإال اأنها ا�ستطاعت بلوغ النجاح.

اأو  خافت،  �سوء  ينريها  مغلقة،  غرفتي 
مرة  عزمها  ت�سد  ك�سولة  �سمعة  بــاالأحــرى 
ت�سد  هــرمــة  طــاولــة  يل  ـــرات،  م وتتال�سى 

�ساعدها بجدار وفوقها نافذتي ..
وت�سافر  طاولتي،  فــوق  اأوراقـــي  تتبعرث 

اأفكاري خلف نافذتي ..
�سارحة  اأرى ق�س�سا و�سرابا يتجلى وكّلي 
بحر  على  املطلة  ..نــافــذتــي  نافذتي  عــرب 

اأفكاري...
بقلمي،  فيها  اأكافح  معركة  تقام  ليلة  كل 
غرفتي،  ـــدران  ج يالم�ص  ــاح  ــري ال و�سفري 

يطرق نافذتي ..
وتلك  احلـــــروف،  ع�سق  ـــــي  اأوراق ميــنــح 
ال�سجرة تقبع خلف نافذتي، كلما هب الليل 

تعزف بغ�سنها البايل على زجاج نافذتي..
وتتيه  نــافــذتــي..   عــرب  فــكــري  وي�سرح 
خميلتي  وتت�سارخ اأفكاري وُيراق حرب قلمي

معركتي  وت�ستد  كلماتي  اأ�سوات  فتتعاىل 
تتناثر  مــا  �سرعان  هــنــا،  املــطــر  في�سقط   ،
فتهب   ، املطر  مع  وت�سرح   ، كلها  االأ�ــســوات 
املطر  �سحر  الــكــون  ويع�سق  ـــل  االأم ن�سمة 
وتنتهي معركتي بفوز حربي و ي�سرق ال�سبح 
فاأُحيا  جديد  من  واأ�سرارها  غرفتي  فتغفو   ،
التالية  الليلة  اإىل  عزمية  واأُ�سقى  �سكينة، 
لكن   .. ـــرى  اأخ ..ومــعــركــة  ـــرى  اأخ بق�سة 

!بنف�ص احلرب وبنف�ص القلم
متاما ..مع نافذتي ...

يقول علماء االأحياء عن )املاء( اإذا اأرادوا 
و�سفه وتعريفه: 

رائحة  وال  طعم  له  لي�ص  �ّسفاف  ج�سم  " اإّنه 
وال لون "وكّل ما �سابه من طعم اأو رائحة 

اأو لون فهو دخيل عليه ولي�ص من مكّوناته 
االأ�سا�سّية، ورغم ذلك فاحلياة كّلها قائمة على 
املاء، فيا لغرابة اخللق ! فهذه احلياة املده�سة 
واملعّقدة واملليئة باالأ�سرار م�سدرها ما لي�ص له 

طعم وال رائحة وال لون:
)وجعلنا من املاء كّل �سيء حّي(..

واالأغرب من ذلك اأّن اهلل �سبحانه وتعاىل 
يقول:

 " املاء  على  عر�سه  " وكان 
فلي�ست احلياة فقط هي التي تقوم على 

املاء ولكن العر�ص اأي�سا عر�ص الّرحمن، الذي 
هو �سّر من اأ�سرار اخلالق املحرّية. واملاء ي�سبه 

يف حقيقته حقيقة الّروح، بها كّل �سيء وال 
وِحۖ   يكاد ُيدَرك منها �سيء )َوَي�ْساأَُلوَنَك َعِن الرُّ

ي َوَما اأُوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم اإِالَّ  وُح ِمْن اأَْمِر َربِّ ُقِل الرُّ
َقِلياًل(.

واإذا عدنا اإىل االأر�ص برهة من الّزمن وتاأّملنا 
بع�ص اأ�سرار املاء وجدنا العجب العجاب، يكاد 

الّنا�ص يجمعون على اأّن املاء هو األذ م�سروب 
ي�سربه االإن�سان، لقد �سنع االإن�سان من امل�سروبات 

)احلالل منها واحلرام( ما ال ح�سر له، ياأخذ 
منها يف كّل ف�سل ما ينا�سبه ويف كّل فرتة من 

نهار وليل ما يلّبي رغباته، ولكن اإذا �سرب كوب 
ماء واحد على عط�ص و�سدى مل يجد ما هو األذ 
واأطعم منه، ومل يبّل عط�سه ويذهب �سداه مثل 

املاء..! واملاء يف الوقت نف�سه قاتل خطري.. 
اإذا امتالأت راأتا املرء باملاء مات واإذا غ�ّص به 

اأ�سرف على الهالك ولذلك قالت العرب يف اأمثالها 
)كالغا�ص باملاء(، الأّن الذي يغ�ّص بغري املاء 

ي�ستعن باملاء على اإمراره، فاإذا غ�ّص باملاء مل 
ه به، و�سدقوا.. يجد ما ميرُّ

ومن غرائب املاء اأّنه ت�سقى به اأر�ص واحدة 
فتنبت الثمر احللو الّلذيذ، اإىل جوار الثمر املّر 

العلقم كما قال احلّق �سبحانه وتعاىل:
اٌت ِمْن  )َويِف ااْلأَْر�ِص ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّ

ْنَواٍن ُي�ْسَقى  ْنَواٌن َوَغرْيُ �سِ اأَْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل �سِ
َها َعَلى َبْع�ٍص يِف ااْلأُُكِل اإِنَّ  ُل َبْع�سَ اٍء َواِحٍد َوُنَف�سِّ مِبَ

يِف َذِلَك اَلآَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن( ..

معذبتي  املاء...واحلياة 

بلوطار �سورية/ �سوق اأهرا�ص

�سيماء نعومي/ اجلزائر

هم�شة

ق�صة  . . . " ن ميا اإ "
جن���اح رغ���م امل��ر���س

نافذتي" "هي 

م�صاركات �صتن�صر
عبد اهلل اليل
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يعد �جلزء �لثاين لرو�ية "�شيفا" �حلائزة على جائزة رئي�س �جلمه�رية للمبدعني �ل�شباب

رقية. ل

رقية. ل

ي�����س��ف ال���ك���ات���ب ع��ب��د ال�����رزاق 
طواهرية املوؤلف بقوله: "قبل كل 
�سيء، دعوين اأعلمكم باأنني اأحوز 
اخلم�سني  قرابة  من  وثيقة  على 
رو.كفيلر،  ملوؤ�س�سة  تابعة  �سفحة؛ 
جهرت   ،2010 م��اي  �سهر  ن�سرت 
العامل  م�سري  ت�سطر  خطط  باأربع 
وهي  ع��ام��ا،  ع�����س��ر  خم�سة  ب��ع��د 
قد  منها  واحد  احتمالية،  خطط 
بالتف�سيل  َرق�����ص  ح��ي��ث  حت��ق��ق، 
من  انطالقا  اليوم  نعي�سه  ما  اململ 
احلجر  اإىل  و���س��ول  اجل��ائ��ح��ة، 
ال�����س��ح��ّي وغ��ل��ق احل����دود وث���ورة 
يف  ج��اء  كما  تقريبا  ال��ل��ق��اح��ات، 
عام  ن�سرت  ال��ت��ي  �سيفا  رواي��ت��ي 
الوثيقة  هذه  على  وبناء   .2018
التي حتدث عنها نائب يف الربملان 
حتّررت  اأ�سابيع؛  قبل  الهولندي 
الرواية  تت�سمنه  فما  ال��رواي��ة، 
هو م�ستقبل جديد، مل يف�سح عنه 
اإعالميا بعد، ولكن؛ كان لبّد له اأن 

ي�سّطر... فرتقبوه".
عديد  طواهرية  الكاتب  ويطرح 
حيز  �سمن  ت��ق��ع  ال��ت��ي  الأ���س��ئ��ل��ة 
�سيكون  وك��ي��ف  ال��ك��وف��ي��د  وب����اء 
العاله بعده، مردفا: "عامل ما بعد 
بعد  �سيكون؟...  كيف  اجلائحة، 
بناء  لالأحداث  م�ستقبلية  ق��راءة 
واحلا�سر،  املا�سي  معطيات  على 
ر���س��م��ت ال���رواي���ة ع��امل��ا ج��دي��دا 
رقمية  و�سيطرة  فريدة  بقوانني 
وما  ال�سيربانية،  للحرب  بحتة، 
يليها من توظيف �سريح للروبوتات 
بعد اإعفاء الب�سر من مهامهم نظري 
تف�سي الوباء، وهو النمط الأخري 
من اأمناط احلروب العاملية للجيل 
اخلام�ص؛ التي دججت بها الوثائق 
ي�ساع  الذي  النمط  وهو  ال�سرية، 

باأنه �سيزيح التكنولوجيا نهائيا".
وي��و���س��ح ال��ك��ات��ب ع��ب��د ال����رزاق 
عاجلت  "الّرواية  اأن  طواهرية 
م��و���س��وع��ا ���س��ح��ي��ح امل��ع��ل��وم��ات 
عامل  ح��ول  الكت�ساف،  وح��دي��ث 
م����واٍز ع��ك�����س��ّي ك���امل���راآة ي��ق��ب��ع يف 
م�ستقبله  اجل���ن���وب���ّي،  ال��ق��ط��ب 
له،  ما�ٍص  وحا�سرنا  لنا،  حا�سر 
افرت�ص وجوده الربوفي�سور، بيرت 
جورهام، املتخ�س�ص بعلوم فيزياء 
جامعة  يف  التجريبية  اجل�سيمات 

هاواي الأمريكية".
اجلدل،  اأب��واب  الكاتب  طرق  كما 
 SCP منظمة  اأ���س��رار  فكك  حني 
ال�����س��رّي��ة   Foundation
لها على  ي���رّوج  وال��ت��ي  ل��ل��خ��وارق، 
اأنها خيالية، بعد اأن ُربطت باألعاب 
الأط���ف���ال وزّي���ن���ت ب��ال��ع��دي��د من 
والالعقالنية،  الكاذبة  الأبحاث 

حّتى تفقد م�سداقيتها.
 " اأن:  امل��ت��ح��دث  ذات  واأ����س���اف 
الرواية تعمقت يف اإحدى نظريات 
�ستيفن هوكينغ؛ ور�سمت لنا ولأّول 
الزمن  لآلة  حقيقيا  جم�سما  مرة؛ 
هذا  طرحها  التي  التقنية  فائقة 
خلق  ميكنها  وال��ت��ي  الفيزيائي، 
ثقبني  با�ستحداث  كونوزمني  نفق 

اأ�سودين لطّي الغ�ساء الزمكايّن".
" الّرواية  اأن  الكاتب على  وي�سدد 
با�ستهدافها  اخلطر  ناقو�ص  دّقت 
"نيبريو"،  املذنب  الكوكب  ملو�سوع 
والذي يدعى يف  املعتقد الإ�سالمي 
عن  امل�����س��وؤول  ال���ّط���ارق،  بالّنجم 
الأر�سية  والهّزات  املناخي  التغري 
التي  وال��ع��وا���س��ف  ال�سم�سّية 
باأدلة  مدعمة  الأر�����ص،  �سربت 
دامغة من اأبحاث الدكتور ديومني 

زخاروفيت�ص". 
ولأول  الرواية  "�ستطرح  وح�سبه 
للحدائق  �سريحا  جت�سيدا  م��رة 
اخلطري  امل�سطلح  وهو  الب�سرية؛ 
"ديك"  ال��روب��وت  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي 
حول تطويقه للب�سر اإذا ما منحت 
ل��ه ال��ف��ر���س��ة، وه���ذا ب��ع��د ح��وار 
ب�سري  �سحفّي  مع  اأجراه  حقيقي، 

قبل �سنوات".
انطالقا  امل��ت��ح��دث  ذات  واأ���س��اف 

"جملة  اأن��ه:  ال��روائ��ي  العمل  من 
يف  ت�سبُّ  التي  ال�ّسرية  امللفات  من 
)ع�سر  الآيّل  الب�سري  الّتهجني 
ال�سايبورغ(، والّذكاء ال�سطناعي 
ال�سحر  وتوظيف  القادم،  للجيل 
تكنولوجّي  خ���رق  ل���س��ت��ح��داث 
قبل  الذكية  الهواتف  م�ّص  وا�سح 

عاما".  15
ح���دي���ث���ه:  جم���م���ل  يف  وج�������اء 
"�سيفاجئكم الكتاب باأكر املوا�سيع 
املحاكاة  عامل  وهو  للجدل  اإث��ارة 
 ،The Matrix وامل�سفوفة 
ال�سك  �سي�سرب  ق��راءت��ه  فبعد 
على قلوبكم ويجعلكم تت�ساءلون؛ 
وه��ل  ل��ع��ب��ة؟  داخ����ل  نعي�ص  ه��ل 
يف  م��وج��ودة  احلقيقية  اأج�سادنا 
عودة  �سوى  موتنا  فما  اآخ��ر،  بعد 
احلياة  ملمار�سة  الأج�����س��اد  لتلك 
اأن  بعد  احلقيقية؛  البيولوجية 

كنا منار�ص حياة رقمية!"
لكم  "ي�سنع  ب����  ق��ول��ه  خم��ت��ت��م��ا 
الكتاب، ت�سويًرا مده�ًسا للم�ستقبل 
احل���دي���ث ب���ن���اء ع��ل��ى  الأل������واح 
وما  ه��ي!  فما  الثالث!  ال�سماوّية 
وبالبعد  باجلن  وعالقتها  ق�ستها 

الّرابع   )الزمن(؟".
عبد  الكاتب  اأن  بالذكر  اجلدير 
جائزة  حائز  طواهرية  ال���زراق 
معا�سي  علي  اجلمهورية  رئي�ص 
 ،2020 املثقف  وجائزة    2019
املهمة  ال����س���دارات  ع��دي��د  ول���ه 
 - َب��ان��ُك��وك  "�َسياِطني  غ��رار  على 
غري  ال�سَّ ال��َق��رن  خَمطوطة  �سيَفا 
يُفوق  َم��ا   -  6.66 بيدوفيليا   -
العَجل  الوحا   - اخَلم�ْص  َحوا�َسَنا 

اعة". ال�سَّ

باتنة  �سينما  متحف  مدير  اأعلن 
ال�سيد �سابر بوزيد عرب ال�سفحة 
تعليق  ع��ن  للمتحف،  الر�سيمة 
الثقافية  ال��ن�����س��اط��ات  خم��ت��ل��ف 
ب�سبب  ال�سينمائية  وال��ع��رو���ص 
الثالثة  للموجة  املقلقة  الو�سعية 

لفريو�ص كورونا امل�ستجد.
واأو�سح مدير متحف �سينما باتنة، 
الفنية  الن�ساطات  هذه  تعليق  اأن 
و�سالمة  حماية  ه��و  وال��ع��رو���ص 
قاعة  يرتاد  الذي  الويف  للجمهور 
خمتلف  مل�ساهدة  الأورا���ص  �سينما 
الأجنبية  ال�سينمائية  العرو�ص 
ذات  يف  م�����س��ريا  وامل��ح��ل��ي��ة،  منها 
جميع  ات��خ��اذ  مت  اأن����ه  ال�����س��ي��اق 
التدابري والجراءات الحرتازية 

للوقاية من فريو�ص كورونا.
ون�سر يف ال�سفحة الر�سمية ملتحف 
�سينما باتنة قائال: "نظرا للو�سح 
ال�سحي يف الولية وتف�سي فريو�ص 
الأوفياء  جلمهورنا  نعتذر  كورونا، 
وتعليق  ال��ع��رو���ص  ت��ق��دمي  ع��ن 
غري  اأج��ل  اإىل  الثقايف  الن�ساط 

املواطنني لاللتزام  م�سمى، وندعو 
هذه  لنتجاوز  الوقاية  ب�سروط 
املحنة وكلنا ثقة اأنكم على درجة 
نف�سك  احمي  ال��وع��ي،  من  كبرية 
ول  كمامتك  ارت���دي  وع��ائ��ل��ت��ك، 
اأقرب  وبني  بينك  واجعل  ت�سافح 

النا�ص م�سافة الأمان".

مثرية  حقائق  طواهرية" يك�سف  الرزاق  "عبد 

ما بعد اجلائحة يف موؤلفه اجلديد "ات�ش_بال�ش"  

متحف �سينما باتنة يعلق العرو�ش والأن�سطة 
الثقافية احرتازيا
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 يك�شف الكاتب عبد الرزاق طواهرية خالل حديثه ليومية "االأورا�س نيوز عن عمله الروائي اجلديد الذي و�شفه 
باأنه من النوع االأدبي ال�شايرب� بانك، اأين حمل العمل عنوان "ات�س_بال�س"، والذي يقع �شمن 240 �شفحة والذي 

يعد اجلزء الثاين لرواية "�شيفا" احلائزة على جائزة رئي�س اجلمهورية، اختار خالله الكاتب اأن يكون ت�شميم 
الغالف وتن�شيق واخراجه من اإعداده، وزمن الّرواية ح�شبه بني عامي )2022_2030(، يف قلب جزيرة 

الف�شح )القيامة(، دولة اأندورا )التي تقع بني فرن�شا واإ�شبانيا(، رو�شيا )نهر تونغو�شكا العظيم، �شيبرييا(.



ت�سرع
قالك واحد يتقلق بزاف يحكي مع مرتو

قاللها: نحكيلك حكاية �سراتلي اليوم
ماكي����ص  عارفك  غريبة  ماهي  ك���ر  من  لكن 

راح ت�سّدقيني
راح تقولويل كّذاب..   و عالبايل 

لكن اآنا ماني�ص كذاب!
 انت الكذابة، انت و اهلك و 

اهل والديك
عامّلك  اآن��ا  فّيا  الغلطة  و 

قيمة و نحكي معاك
اأن��ت  ك��ي��ف��اه؟..  تعرف��ي   

طالق!!.

وتبداأ املعركة
اإذا اجتمع 5 �سينيني .. كتبوا حكمة

اإذا اجتمع 5 يابانيني .. اإخرتعوا اآلة
اإذا اجتمع 5 اأمريكان .. اأخرجوا فيلم

اإذا اجتمع 5 فرن�سيني.. كتبوا كتاب
اإذا اجتمع 5 من العرب ..

5 قوانني و5  و  اأحزاب   5 و  5 طوائف  �سّكلوا 
د�ساتري .. يعلن كل واحد منهم اأنه الرئي�ص ..

التحالفات  تبداأ  واحدة  نقا�ص  جل�سة  دون  و 
ثم  الفتنة  ث��م  ال��ك��ره  ث��م  اخل�سومات  ث��م 
و   .... الأ�سلحة  ا�سترياد  ثم  التكفري 

تبداأ املعركة؟!.

قواعد ذهبية
بقاعدتني  يلتزم  اأن  ال���زوج  على   �

ذهبيتني، حلياة زوجية �سعيدة..
الأوىل: زوجتك دائما على �سواب

على  زوجتك  كانت  اإذا  الثانية:  القاعدة 
خطاأ تذكر القاعدة الأوىل 

علما اأنه 9 من كل 10 اأ�سخا�ص يوؤمنون بهاذين 
اإىل  مفقودا  يزال  فما  العا�سر  اأما  القاعدتني 

معلومات م�سليةيومنا هذا !؟.

امللح

اأمثال �سعبية

الوالدين  خوف  اأن  اأثبتت  درا�سة  هناك   •
تطورهم  يعيق  اأبنائهم  على  مبالغ  ب�سكل 
للم�ساكل  عر�سة  ويجعلهم  النمو  يف  الطبيعي 

النف�سية واجل�سدية م�ستقبال.
البني  والبي�ص  االأبي�ص  اللون  ذو  البي�ص   •
فوائده  يف  وال  الطعم  يف  ال  اأبــدا  يختلفان  ال 

ال�سحية، فقط الق�سرة تختلف.
البطريق  فاإن  عليه  املتعارف  عك�ص  على   •

ميتلك بالفعل ركبتن يف اأقدامه.
كل  ت�سمت  اجلمعة  ــوم  ي مــن  فجر  كــل   •
�سوت  �سماع  تنتظر   ، الــعــامل  يف  احلــيــوانــات 
ال�ساعة  قيام  مــن  وتــخــاف  ال�سور  يف  النفخ 

ماعدا االإن�سان يف غفلة.
يف  زوجاتهم  ي�ساعدون  الذين  الــرجــال   •

االأعمال املنزلية اأكرث �سعادة من غريهم.
يف  تعي�ص  ــي  وه ــود  ــس االأ� عمر  متو�سط   •
متو�سط  اأن  اإال  عاما،   12 اإىل  ي�سل  الربية 
لي�سل  يت�ساعف  اأ�سرها  يتم  عندما  عمرها 

اإىل 25 عاما.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجنيتك 
على اللي يف كل 
بيت موجود ما 

يتزرع ما يتح�سد 
و من املا اتولد

حدث يف مثل هذا الي�م
ال�سابع والع�سرون
 من �سهر جويلية

بريوت  مدينة  امل�سلمون  فتح   -  1291
التي كانت يف قب�سة ال�سليبين.

اإجنلرتا. بنك  تاأ�سي�ص  ـ   1694
1898 ـ االإعالن عن �سوء احلالة ال�سحية 

للزعيم االأملاين اأوتو فون ب�سمارك.
1939 ـ انعقاد املوؤمتر التاأ�سي�سي للك�سافة 
االإ�سالمية اجلزائرية برئا�سة االإمام عبد 
جتمع  اأول  وتاأ�سي�ص  بادي�ص  ابن  احلميد 

ك�سفي باحلرا�ص )العا�سمة(.
الكورية. احلرب  انتهاء  ـ   1953

عن  االأوىل  باالأحرف  التوقيع  ـ   1954
اتفاقية اجلالء الربيطاين عن م�سر.

متجهة  طائرة  ت�سقط  بلغاريا   -  1955
كانوا  �سخ�سا   58 ومقتل  اإ�سرائيل،  اإىل 

على متنها.
)جمل�ص  الفرن�سية  اجلمعية  ـ   1956
ـــواب( تــقــرر دعـــم املــجــهــود احلــربــي  ـــن ال

ملواجهة الثورية اجلزائرية.
االإجنليزية  الع�سكرية  القيادة  ـ   1956
م�سر  عــلــى  للهجوم   700 اخلــطــة  ت�سع 
وذلــــك بــعــد قــيــام الــرئــيــ�ــص جــمــال عبد 

النا�سر بتاأميم قناة ال�سوي�ص.
تهاجم  اأرمينية  �سرية  منظمة   -  1983
الربتغال  ل�سبونة  يف  الرتكية  ال�سفارة 
وتقتل �سبعة اأ�سخا�ص يف هجوم هو الثالث 

من نوعه خالل �سهر واحد.
على  اأنبوبية  قنبلة  انفجار   -  1997
يف  االأوملبية  االألعاب  دورة  فعاليات  هام�ص 
ي�سفر  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اأتالنتا 
اآخرين   110 واإ�سابة  �سخ�سن  مقتل  عن 

بجراح.
اجلهوية  مع�سـكر  اإذاعة  تاأ�سي�ص  ـ   2003
باللغة  بـــراجمـــهـــا  اأوىل  ـــث  ب وبــــدايــــة 

العربية.
على  الرخام  واد  ج�سر  تد�سن  ـ   2008
عن  ببلدية  املــتــواجــد  ال�سيار  الــطــريــق 
اأكرب  يعد  ــذي  وال البويرة  بوالية  الــرتك 

ج�سر باإفريقيا.
قرية  تهدم  اإ�سرائيلية  جرافات  ـ   2010

العراقيب بالكامل.
اأق�سى  يف  مكتبا  تفتح  اجلمارك  ـ   2012
منطقة  يف  وبال�سبط  اجلــزائــري  اجلنوب 
التي  االأوىل  ــــرة  امل ـــي  وه زاواتـــــن  تـــن 
النقاط  هذه  اجلمارك  مكاتب  فيها  ت�سل 
تتواجد  والتي  جــدا  البعيدة  احلــدوديــة 

على احلدود مع مايل.
االأوملبية  االألعاب  دورة  افتتاح   -  2012

ال�سيفية املقامة يف لندن.
الن�سر  طريق  اأحـــداث  ــوع  وق  -  2013
مر�سي  ملحمد  مــوؤيــديــن  بــن  الــقــاهــرة  يف 
�سمي  ما  عقب  امل�سرية،  امل�سَلحة  والقوات 
عن  اأ�ــســفــر  ـــذي  ال االأمــــر  بـ"التفوي�ص"، 

�سقوط مئات القتلى واآالف اجلرحى.

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

ال����ن���������س����ر ك������ي ي��ط��ري 
ال���������������س�������ردوك ي���غ���ري حكـــمة

معقد  �أم����������ر  �ل�����ع�����ق�����اء  ح���������ش����د 
�لقطيع  ح�����ش��د  �أم�����ا   ، ل��ل��غ��اي��ة 
وكلب ر�ع  ����ش���وى  ي���ح���ت���اج  ف����ا 

ر�سا�سة وحدة  �سي عالوة عندك   �
ودلتا   19 وكوفيد  كورونا  وقدامك 

ا�سكون تقتل فيهم؟
علي حيوين خن�سلة
الو�سع  ت��ف��ه��م  ب��ا���ص  ان���ت  نقتلك 

جيدا؟!.
� يريدون مني بلوغ احل�سارة ومازلت 
اأجهل  زل��ت  وم��ا  لبيتي  درب��ي  اأج��ه��ل 
�سوتي واأعطي عظيم اعتباري لأدنى 

عبارة؟
�سفيان قريع ب�سكرة
الزهامير  حاكمك  هك  دمي��ا  وان��ت 
بلوغ  م��ن��ك  ي��ط��ل��ب��وا  ك���ي  غ���ري  وّل 

احل�سارة؟!.
�سي  يا  التاريخ  تغري  نف�سك  غ��رّي   �

عالوة؟

�سامي حمل العني خن�سلة
حم�سوبك اإذا تغري �ستتغري اجلغرافيا 
معه اأي�سا..و خايف يحدث ما ي�سميه 

البع�ص الفو�سى اخلالطة!!؟.
ينفع  �سي عالوة  يا  رايك  يعني يف   �
ال��ق�����س��اء على  احل��ج��ر اجل��زئ��ي يف 

كورونا؟
ملياء العويف عني التوتة
غرامات  حت�سيل  يف  فقط  ينفع  هو 

اخلروج املخالف؟!.
� مالحظت�ص بللي كورونا �سادة فينا 

كامل وماهي�ص حابة تطلق؟
اأيوب زاوي �سطيف
احنا  نالحظ  راين  ما  ح�ساب  على 
يل �سادين يف كورونا غري ثبت روح يا 

�سي اأيوب؟!. 

هذه هي 
حماولت 

القتل بدافع 
راين غري 
نتم�سخر 
معاك؟!
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ميلة

اأم البواقي

تب�صة

منى. ب

قامــت م�سالح ال�سرطــة مبدينتي اأم 
البواقــي بالتن�سيق مــع نظريتها بعن 
وا�سعــة  �سرطيــة  بعمليــة  البي�ســاء 
اأحيــاء  خمتلــف  ا�ستهدفــت  النطــاق 
مدينة عن البي�ساء، واأوكار اجلرمية 
واالأماكــن امل�سبوهة التي يرتدد عليها 

املنحرفــون وذوي ال�سوابــق العدلية، 
والتي اأ�سفرت عن توقيف 5 اأ�سخا�ص 
تــرتاوح اأعمارهم بــن 21 و31 �سنة، 
بحوزتهم كميات معتربة من املخدرات 
واملوؤثرات العقلية واالأ�سلحة البي�ساء، 
120�سخ�ســا  تنقيــط  مت  وقــد  هــذا 

اخ�سعــوا لدرا�سة حالة، وكذا تنقيط 
مــع حجز مركبة واحدة  43 مركبة 
من اأجل التحقيق، باالإ�سافة لتنقيط 
07 منها  21 دراجــة نارية مع حجز 

لعدم تقدمي الوثائق الر�سمية بها.

يف حملة و��شعة �لنطاق ��شتهدفت خمتلف �أحياء مدينة عني �لبي�شاء

ح�سب مدير ال�سحة وال�سكان لولية 
املتعلق  ال�سحي  الو�سع  اأن  تب�سة، 
"مقلق  الولية  يف  كورونا  بجائحة 
جدا"، خا�سة بعد انت�سار ال�ساللت 
عدد  لت�ساعف  اأدت  التي  املتحورة 
بطريقة  الوباء  وانت�سار  الإ�سابات 
ك���ارث���ي���ة، م�����س��ددا ع��ل��ى ���س��رورة 
من  للتخفيف  للتلقيح  بقوة  التوجه 
ال�سيئة،  الوبائية  الو�سعية  حدة 
احلجر  لتدابري  الإمتثال  و�سرورة 
ال�ساللة  خل��ط��ورة  منوها  امل��ن��زيل، 
التي  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���ص  اجل��دي��دة 
احلالة  واأن  رهيبة،  ب�سرعة  تنت�سر 
خلق  ما  باخلري،  لتب�سر  ال�سحية 
ال�ساهرين  حالة من ال�ستنفار لدى 
باملر�سى  للتكفل  ال��ق��ط��اع   ع��ل��ى 

املتوافدين على امل�ست�سفيات، خا�سة 
واأن كل الأجنحة املخ�س�سة ملر�سى 
كوفيد-19 قد امتالأت على اآخرها.

جاهدا  يعمل  ال��ق��ط��اع  اأن  م��وؤك��دا 
لتخطي هذه الو�سعية ال�سعبة جدا، 
وي�سعى لتوفري مادة الأك�سجني التي 
ت�سهد طلبا كبريا وبكرة، واأن قطاع 
ال�سحة على ات�سال دائم لتوفري هذه 
املادة مبا يتما�سى ومتطلبات القطاع 
بالولية، كما يدعو بت�سريع عملية 
املواطنني  جميع  لت�سمل  التلقيح 
اأنه قد  اأخطر، مذكرا  لتفادي ماهو 
مواطن  األف   50 من  اأزيد  تلقيح  مت 
اللقاح،  من  الأوىل  اجلرعة  تلقوا 
اجلرعة  تلقوا  اآخ��ري��ن  األ��ف  و13 

الثانية.

�سي الأورا�سي..
ال�سعب ماو�ص فرحان... والكل داري بلي 
�ساير ويل كان... يتخبط بن موجات 
املعي�سة تعبان... بعد ما امل�ساغل تلوات 
ال�سعب  الثعبان...  كيف  رقبتو  على 
و�سط  يف  غارق  ن�سو  فرحان...  ماو�ص 
عريان...  يعوم  الثاين  والن�ص  البحر 
ــارق يف  الــواقــع هــربــان غ مــن  والباقي 

االفرتا�ص والهذيان...

hamzalaribi005@gmail.com

ت�قيف 5 اأ�سخا�ص وحجز 7 مركبات يف عمليات متفرقة

وجب �لكالم

القانون  "اأ�ستاذ  تويل  منذ  تون�ص  جمهورية  يف  يحدث  ما 
كلمة  يف  اخت�ساره  ميكن  رئا�ستها  �سعيد  قي�ص  الد�ستوري" 
العامل  لكل  در�سا  به  نق�سد  فاإننا  هذا  نقول  وعندما  "در�ص"، 
"رئي�ص  وبــن  املنتخب  الرئي�ص  بن  كبريا  فرقا  هناك  بــاأن 
الدولة"، وللتو�سيح اأكرث، فلي�ص بال�سرورة اأن يكون ال�سخ�ص 
الذي ينتخبه ال�سعب حتى بن�سبة 99 باملائة �سخ�سا منا�سبا 
اأو قيادة االأمة، ذلك الأن ما تفر�سه اأعراف  لرئا�سة الدولة 
الدولة قد ال يتوافق مع ما يتمناه ال�سعب وي�سعى اإليه، وكما 
قلنا يف اأكرث من مرة ففكر الدولة لي�ص كفكر العامة، وفل�سفة 
فالدولة  ال�سعب،  من  االأعظم  ال�سواد  كفل�سفة  لي�ست  الدولة 
مبني  النا�ص  عموم  تفكري  بينما  والواقعية  للمنطق  تخ�سع 

على العاطفة والهوى.
"طالبا  قد ال جند اإن بحثنا يف اأغلب بلدان العامل �سخ�سا 
العامل  اأنظار  لفت  الذي  فهو  �سعيد،  قي�ص  مثل  ال�سعب"  لود 
الف�سحى"  العربية  "اللغة  وبا�ستعماله  لل�سعب  بــتــودده 
التي  الــدولــة  عن  مثالية  �سورة  ور�سم  ال�سعب  ال�ستعطاف 
نف�سه  اإظهار  يف  �سعيد  قي�ص  بالغ  وقد  ت�سكيلها،  على  �سيعمل 
احرتاما  ــرث  واالأك دميقراطية"  "االأكرث  ال�سخ�ص  اأنــه  على 
بال�سعب"  احتك  من  "اأكرث  واأنه  خا�سة  والد�ستور،  للقوانن 
ي�سمى  ما  التون�سي  ال�سعب  فيها  خا�ص  التي  الفرتة  خــالل 
ومبجرد  �سعيد  قي�ص  اإن  بل  فقط  ذلك  لي�ص  اليا�سمن  بثورة 
القهوة  ويحت�سي  ال�سارع  اإىل  ينزل  اأخذ  تون�ص  رئا�سة  توليه 
وبالتايل  �سعبية  حالقة  حمل  يف  �سعره  ويحلق  املواطنن  مع 
اأنه ال�سخ�ص االأكرث �سعبوية  فهذا ما ي�سور قي�ص �سعيد على 
البديعية  املح�سنات  ا�ستعمال  يف  بالغ  فقد  التعبري  �سح  اإن 
وبالغ يف ا�ستعمال االأ�ساليب القي�سية، اأي اأ�ساليب امروؤ القي�ص 
"الواقع  عجلة  دارت  اأن  ومبجرد  اأنه  غري  بليلى،  التغزل  يف 
املتغريات  و�سارت  التون�سية  الدولة  مفا�سل  يف  ال�سيا�سي" 
ال�سيا�سية املحلية والعاملية واالإقليمية  بوترية �سريعة وجد 
قي�ص نف�سه عاجزا عن م�سايرة هذا "الواقع ال�سيا�سي" بنف�ص 
يف  بهما"  "العمل  ينوي  كــان  اللذان  الفل�سفة  ونف�ص  الفكر 
"مرت�سحا" وخطيبا  كان  عندما  والعباد  البالد  �سوؤون  ت�سيري 
ال�سرورية الإدارة  "الفل�سفة  باأن  لقي�ص  ال�سعب"، وات�سح  "يف 
البالد" تختلف عن الفل�سفة امل�ستخدمة يف "ك�سب ود ال�سعب"، 
اخلطاب  واأن  ال�سعب،  واقع  نف�سه  لي�ص  الدولة  واقع  اأن  اأي 
امل�ستعمل حل�سد "املنا�سرين قبل االنتخابات" ال ي�سلح ولي�ص 
جمديا الإدارة البالد بعد االنتخابات، واملثالية التي يظهرها 
ال�سخ�ص قبل االنتخابات ال ميكنها اأن تاأتي بالنتائج املرجوة 
اأدرك  فقد  ولهذا  االنتخابات،  بعد  "الدولة"  م�ستوى  على 
"ما  الغزل  باأن  واكت�سف  جتيب�ص"  "ما  ال�سعبوية  باأن  قي�ص 
يجيب�ص" واكت�سف باأن "املداراة وما ي�سمى بالدميقراطية" ما 
ال�ساعر"  قي�ص  ثوب  يخلع  اأن  "عليه  باأن  واكت�سف  يجيبو�ص 
اأن  من  بد  ال  باأنه  واكت�سف  الفار�ص"  عنرتة  "ثوب  ويلب�ص 
وال�سعب"  والقانون  الد�ستور  احــرتام  "�سعارات  عن  يتخلى 
وي�سبح الدولة واجلي�ص واحلكومة والربملان وكل �سيء، فقد 
يدير  اأن  ميكنه  ال  ال�سعوب  به  تنادي  الذي  قي�سا  باأن  اأدرك 
الدولة، بل اإن الدولة "بحاجة لعنرتة" ال وجود يف قامو�سه 
و�سيف  احلديدية  "القب�سة  من  بد  ال  بل  والغزل  للمداراة 
والغزل"  ال�سعر  "بلغة  تــدار  ال  فالدولة  وفقط"،  احلجاج 
"يف  املثل  ي�سرب  كان  والقوة"، فمن  والواقع  "العقل  بلغة  بل 
الدميقراطية وال�سرعية ال�سعبية" بقي�ص فاأخربوه باأن قي�سا 
لفر�سان وقادة ال  فالدولة بحاجة  يكون عنرتة،  الأن  ا�سطر 

ل�سعراء وجمانن "حب وغرام".

ال�سعب نادى بقي�ص 
والدولة بحاجة لعنرتة

حمزه لعريبي
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حالة اإ�ستنفار ق�س�ى مب�ست�سفيات تب�سة 
وو�سعية �سحية جد مقلقة

للغـاز انفجار  يف  جرحى   5

مديرة ال�سحة تدع� امل�اطنني 
للتربع بقارورات االأوك�سجني 

تفحم 4000 دجاجة يف حريق 
بح�سريتني لرتبية الدواجن 

ت�ا�سل اإخماد 
حريق مه�ل

 يف غابة جبل تيك�يا 
يف �سلغ�م العيد 

تدخلت م�سالح احلماية املدنية بقاملة، اأم�ص 
االأول، بحي �سهيلي حممد رقم 322 ببلدية 

بلخري، اثر انفجار غاز املدينة مت�سرب من موقد 
داخل منزل، مما اأدى اإىل ن�سوب حريق، خلف 
اإ�سابة خم�سة ا�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بن 
اخلطورة  متفاوتة  باإ�سابات  �سنة،  و43   07

وحروق من الدرجة الثانية، وذلك ح�سب 
البيان ال�سادر من خلية االإت�سال مبديرية 

احلماية املدنية بقاملة، باال�سافة اىل احرتاق 
جزئي لبع�ص االأثاث واالأفر�سة واالأجهزة 

الكهرومنزلية مع حتطيم بع�ص االأبواب 
والنوافذ.

ال�سحايا قدمت لهم االإ�سعافات االأولية يف 
عن املكان ونقلوا ب�سيارة االإ�سعاف اإىل م�ست�سفى 

احلكيم عقبي، اأين خ�سعوا للمعاينة الطبية 
الالزمة. 

وجهت مديرة ال�سحة وال�سكان لوالية ميلة 
�سمرية دكاري نداء اإىل املح�سنن واملواطنن 

وكذا اجلمعيات اخلريية من اأجل التربع 
بقارورات االأوك�سجن يف ظل احلاجة املا�سة 

اإليها يف م�ست�سفيات ميلة وفرجيوة وهذا يف ظل 
نق�ص مادة االأوك�سجن يف الوقت الراهن وهذا 

اإىل غاية و�سول �سحنات اإ�سافية من اجلهات 
املخت�سة. 

ت�سبب حريق ن�سب يف ح�سريتن لرتبية 
الدواجن يف مار�سو باأعايل مدينة ميلة يف 

اإتالف حوايل 4000 دجاجة جاهزة للت�سويق، 
وتدخلت م�سالح احلماية املدينة من اأجل 

اإخماد احلريق، فيما تبقى اأ�سباب هذا احلريق 
جمهولة.

تدخلت اإ�سعافات الوحدة 
الثانوية للحماية املدنية 
يف �سلغوم العيد مدعومة 

بالوحدتن  الثانويتن 
تاجنانت والتالغمة وكذا 

الوحدة الرئي�سية، اإ�سافة 
لفرقة الرتل املتحرك ملكافحة 
حرائق الغابات من اأجل اإخماد 

حريق غابة جبل تيكويا 
ببلدية �سلغوم العيد العيد، 

و�سب احلريق �سب �سهرة اأول 
اأم�ص، وبقيت عملية اإخماد 

احلريق متوا�سلة اإىل غاية نهار 
االأم�ص حيث مت ت�سخري اأكرث 

من 50 عون من خمتلف الرتب 
و8 �ساحنات اإطفاء و�سيارتي 

ات�سال وحافلة.
كما تدخلت الوحدة 

الرئي�سية للحماية املدنية 
مبيلة من اأجل اإخماد حريق 

اأع�ساب ياب�سة و�سلك كهربائي 
ذو التوتر العايل بحي ميلة 

القدمية داخل حميط املقربة، 
حيث مت ت�سجيل احرتاق 

حوايل هكتار واحد من 
االأع�ساب الياب�سة واحرتاق 
ال�سلك الكهربائي ذو التوتر 
العايل، فيما مت اإنقاذ باقي 

املقربة وم�سنع اآجور جماور.
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