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�سكان بلديات باأم البواقي يدقون ناقو�ص اخلطر

�شكنات ه�شة تنتظر 
الهدم وترحيل قاطنيها 

باأم البواقي
يعي�ص �سكان بلديات عني كر�سة وعني امليلة واجلازية وعني البي�ساء حالة من 

الرعب ب�سبب الو�سعية التي اآلت اإليها �سكناتهم اله�سة، واملهددة باالنهيار فوق 
روؤو�سهم يف اأية حلظة، خا�سة بعد ظهور ت�سققات باجلدران واالأ�سقف والتي اأ�سحت 

�ص 05ال تليق للحياة بها...

تتواجد يف حالة متقدمة من االهرتاء

مل جتد اأغلب املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية بولية باتنــة من حل لأزمة تذبذب الأوك�سجني املوجه ملر�سى فريو�ص كورونا �سوى 
ال�ستنجاد باملواطنني للتربع مبا لديهم من قارورات الأوك�سجني يف ظل الأزمــة احلا�سلة هذه الأيام حول التموين بهذه املادة 

احليوية التي حتولت اإىل عملة نادرة يبحث عنها اجلميع لإنقاذ حياة مر�ساهم الذين يعانون من م�ساعفات فريو�ص كورونا 
وت�ستدعي حالتهم ال�سحيـة التنف�ص ال�سطناعـي...

اأم البواقي

تب�سة

خن�سلة

اأزمة متوين وم�شت�شفى "�شاناتوريوم" يتدعم مبحطة الإنتاج االأوك�شجني تربعت بها �شركة "بيرتوجال"
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ريا�شة

خروج بن �شبلة 
و�شحنـون..

 واالآمال معلقة
 على املالكم حومري 
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نوارة بوبري

جاك الكوفيد "اجلديد"...
 يا غافل

وكاأنها البداية اجلديدة التي مل نتوقعها اأو 
النهاية القدمية التي كنا ن�سن اأننا فلتنا من 

قب�ستها.. فو�سى يف كل مكان واأزمة اأوك�سجني 
ت�سور لنا ايطاليا جديدة بلم�سة ونكهة عربية 

مغاربية، بعد اأن !ن الفرد منا انه و�سع يف بطنه 
"بطيخة �سيفي" وا�ستعد لعطلة �سعيدة �ستكون 

اأكرث اأمانا واأريحية من التي م�ست ولعبت على 
اأع�سابه وتالعبت باأوتاره، وجد نف�سه يعود 
خطوات اإىل الوراء وهو يجر اأذيال اخليبة 

التي و�سع نف�سه وغريها فيها، كواثق اخلطى 
الذي ترك وراءه عدوا �ساقطا على االأر�ص ال 

روح فيه فيتفاجاأ بعد برهة من الزمن بعودته 
اإىل احلياة من جديد وبقوة لالنتقام.

فالغفلة التي عاد منها وتوجه اإليها املواطن 
اجلزائري كانت والزالت ال�سبب يف هالكه كونه 

ال يتعظ وال يعترب بطبيعته وفطرته، وغالبا 
ما جتده عائدا اإىل نف�ص اجلحر ليلدغ منه مرة 

ومرتني وثالث دون خوف اأو وجل لي�ص الأنه 
ال يخاف املوت اأو انه يثق ب�سحته ومناعته بل 

الأن الغفلة واال�ستهتار ظال م�ساحبني له يف 
غالب مراحل حياته فقد تربيا معه وتربى 

على يدهما عمرا حتى تعود عقله ال�سغري 
اله�ص املندفع نحو االأزمات على هذا الو�سع 

فتجده ملتزما �ساعة متهورا م�ستهرتا متخاذال 
اأياما، الأنه ال جمال لالن�سباط يف �سلوكاته 

الع�سوائية التي خرجت عن اإطار املعقول 
واملطلوب.

وهاهو اليوم يكابر ويعاند متالعبا بالو�سع 
ال�سحي العام رغم اخبار املوت التي من حوله 

وحاالت ال�سقاء وال�سراع من اجل البقاء التي 
�سفعت م�سامعه يوما بعد يوم، ليعود اإىل نف�ص 

الغفلة التي انطلق منها وتخبط ب�سببها يف 
اأزمات اجتماعية و�سحية واقت�سادية وكان 
يظن انه تغلب عليها وهي الغفلة ذاتها التي 

�ستق�سي عليه وتق�سي على جن�سه بفعل طي�سه 
وتهوره امل�ستمر وهو يجد عدة مربرات للخروج 

واالختالط والتخالط، نا�سيا اأن ال�سربة 
اجلديدة اأقوى وان الكوفيد اجلديد قد حل 
�سريعا وانت�سر ب�سرعة اأكرب واأعلن �سيطرته 

م�ستعمرا متغوال.

                                                              غيضض من فيضض 
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عــرب العديــد مــن �ســكان ك�سيــدة مبدينــة باتنــة عــن 
ا�ستيائهــم وامتعا�سهم الكبريين مــن الو�سع الذي اآل اإليه 
احلــي، حيــث اأكــدوا باأنــه قــد غــرق يف الظالم منــذ مدة 
طويلــة ب�سبب غيــاب االإنارة العموميــة يف بع�ص املناطق، 
ورغــم �سكاويهم ورفع ان�سغاالتهم للم�سالح املعنية اإال اأنه 
ال حيــاة ملــن تنــادي، مت�سائلني هــل يحق لهــم اأن يعتربوا 
اأنف�سهــم "�سكان مدينة" بحجم ومكانة باتنة خا�سة واأن 
هنــاك برناجما يرعاه رئي�ــص اجلمهوريــة بنف�سه يهدف 
للتكفــل مبناطــق الظــل، حتــى اأن البع�ص مــن ال�سكان قد 
علقــوا بر�سالة للم�سالــح املعنية قائلــني "اإن مل تعتربونا 
�سكانــا يف املدينــة فاعتربونا �ســكان منطقة ظــل ومكنونا 
مــن حقنا يف اال�ستفــادة من االإنــارة العمومية على االأقل 

لتفادي ال�سرقات املتكررة يف احلي".

بطاقة حمـــــــــراء

ك�سيدة تغرق يف الظالم

auresbook
قال: قي�س �سعيد

 )رئي�س جمهورية تون�س(
الربملان موؤقتة،  ..."اإجراءات جتميد عمل 

و�ساأحرتم احلريات".
قلنا: يا راجل... يعني  احرتام احلريات مبني 

على "القو�سطو"؟

عودة )ال�سالة يف بيوتكم(

�سعبة الطب للتقنيني على ح�ساب العلميني

جهاز ب�سمة الأ�سبع الناقل لكوفيد م�ستمر يف اخلدمة

بلدية كبرية تهزمها م�ساكل �سغرية
تعي�ص بلدية ثنية العابد بوالية باتنة على وقع 
كل  يف  ال�سطح  اإىل  تطفو  التي  امل�ساكل  من  جملة 
املنتخبة  املجال�ص  من  العديد  هزمت  والتي  مرة 
حيث  من  البلدية  حجم  مع  مقارنة  تفاهتها  رغم 
عدد ال�سكان الذين يتوزعون على اأكرث من ع�سرة 
فاإ�سافة  ال�سكانية،  التجمعات  من  والعديد  قرى 
اإىل الطرقات املهرتئة بفعل العوامل الطبيعية من 
جهة وبفعل الربيكوالج الذي كر�سه املقاولون من 
والتجمعات  القرى  باأغلبية  فال�سكان  اأخرى  جهة 
من  كثرية  اأحيان  ويف  نق�ص  من  يعانون  ال�سكانية 

تذبذب يف توزيع املاء ال�سروب، ناهيك عن التلوث 
الذي تعي�سه البلدية ب�سبب قنوات ال�سرف ال�سحي 
التي مت توجيهها للوادي املحاذي لب�ساتني وحقول 
التي  الوعود  رغم  هذا  وكل  باملنطقة،  الفالحني 
اأطلقها وال زال يطلقها الناخبون ملختلف املجال�ص 
املحلية والوطنية والتي ات�سح باأنها جمرد ت�سويق 
وان�سغاالت  م�ساكل  من  خفي  ومــا  هــذا  لــالأوهــام، 
اأعظم يف الوقت الذي يلوح فيه �سكان بع�ص القرى 
ب�سن احتجاجات ب�سبب جتاهل خمتلف ال�سلطات 

ملطالبهم عدم الرد على ر�سائلهم وان�سغاالتهم.

35 والية املعنية به، اأبرقت وزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف   مع بداية تطبيق احلجر اجلزئي عرب الـ 
اإىل املديرين الوالئيني بتعليمة تق�سي بتعليق �سالة اجلماعة بامل�ساجد التي مي�سها توقيت احلجر ال�سحي، 
ال�سلوات  خالل  االآذان،  �سعرية  "رفع  يتم  باأن  اأقرت  حيث  الوقاية،  وتدابري  باإجراءات  لاللتزام  داعية 
القراآين  التعليم  تعليق  عن  ف�سال  االأذان،  اآخر  يف  مرتني  بيوتكم(  يف  )ال�سالة  �سيغة  مراعاة  مع  املعلقة 

مبختلف الف�ساءات وغلق فروع املركز الثقايف االإ�سالمي بالواليات املعنية".

على الرغم من اإدخاله جملة تعديالت على ال�سروط 
البيداغوجية االإ�سافية للقبول يف الت�سجيل ببع�ص 
البكالوريا  �سهادة  حلاملي  بالن�سبة  التخ�س�سات 
اجلدد، والتي انطلقت اأم�ص الثالثاء باعتماد املعدل 
البكالوريا  معدل  يلي:  كما  يح�سب  والذي  املــوزون، 

."3 على  االخت�سا�ص  �سعبة  معدل   +  x2
التوا�سل  ا�ستياء وا�سع على مواقع  اأثار  اأن ذلك  اإال 
�سفحات  بع�ص  على  تعليقات  وحتى  االجتماعي 
هذا  حتى  اأنـــه  مــوؤكــديــن  االجــتــمــاعــي،  التوا�سل 

العام  ــذا  ه بكالوريا  ــون  ك ينا�سبهم  ال  التعديل 
تقني  غــرار  على  التقنية  ال�سعب  �سيطرت  عرفت 
الطب  �سعبة  �سيكت�سحون  الكيفية  وبهذه  ريا�سي، 
االأكــرث  ال�سعب  وهــي  االأ�ــســنــان،  وطــب  وال�سيدلة 
العلوم  �سعبة  ح�ساب  على  وهــذا  اجلزائر  يف  طلبا 
معدالت  عرفت  التي  )االخت�سا�ص(  التجريبية  
منخف�سة جدا يف بكالوريا هذا العام، ومازاد الطني 
معدل  �سرب  �سرورة  اإىل  الداعي  االقرتاح  هو  بلة 

االخت�سا�ص يف 2 ولي�ص معدل البكالوريا.

يف الوقت الذي ال يزال منحنى الو�سعية الوبائية 
اأرقام  بت�سجيلها  م�ستمر  ارتفاع  يف  باتنة  بوالية 
مرعبة، ويف الوقت الذي ت�سارع فيه ال�سلطات العليا 
يف  للتحكم  الزمن  ال�سحة  وزارة  فيها  مبا  للبالد 
االنت�سار الرهيب للفريو�ص من خالل جملة التدابري 
عن  وباالأخ�ص  اجلائحة  هذه  النت�سار  املناه�سة 
اأن  اإال  االجتماعي،  التباعد  �سروط  توفري  طريق 
باتنة على  واملوؤ�س�سات يف مدينة  االإدارات  غالبية 

تلك  وخ�سو�سا  واخت�سا�ساتها  اأ�سكالها  اختالف 
التي تتوفر على عدد كبري من امل�ستخدمني ال زالت 
املحدد  االأ�سبع  ب�سمة  بجهاز  يعرف  ما  ت�ستعمل 
وعلى  والعمال،  املوظفني  وخــروج  دخــول  لتوقيت 
الرغم من اأهمية هذه العملية يف الظروف العادية 
اإال انه مت اإثبات بالدليل باأنها من بني االأمور االأكرث 
نقال للفريو�ص ولي�ص كوفيد 19 فقط بل كل اأنواعه 

الفريو�سات.

هــو اأعلــى رقــم م�سجــل يف عــدد االإ�سابــات بفريو�ــص كورونــا 
�سجلــت  حيــث  اجلائحــة  بدايــة  منــذ  باجلزائــر  )كوفيــد-19( 
اجلزائــر اأعلى ح�سيلة يوم اأم�ص مع ت�سجيــل 25 وفاة، فيما �سجل 
متاثــل 728 مري�ــص لل�سفاء، وتعترب هــذه احل�سيلة رقمــا قيا�سيا 
جزائريــا منــذ بداية ت�سلل الوبــاء ببالدنا �ســواء يف  فرتة املوجة 
االأوىل اأو احلاليــة، ويف ذات ال�سيــاق اأو�سح بيــان وزارة ال�سحة اأن 
اجمــايل احلــاالت املوؤكــدة بلــغ 165204 حالة، بينمــا بلغ العدد 
االإجمــايل للم�سابــني الذيــن متاثلــوا لل�سفــاء 112050 �سخ�ــص 

والعدد االإجمايل للوفيات 4112 حالة.
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لكل مقام مقال
فقدان الأك�سجني؟! 

من اأكرب اجلرائم التي تقع اأمام اأعيننا اليوم ونحن 
ن�سهد كارثة وبائية األقت بثقلها وفجائعها و�سط تزايد 

كبري الأعداد امل�سابني بكورونا وحتى املوتى، جرمية 
نق�ص االأك�سجني على م�ستوى امل�سالح املخت�سة بكوفيد اأو 

حتى بالن�سبة للمر�سى الذين التزموا باحلجر ال�سحي 
املنزيل والذين و�سل باأحدهم اإىل درجة بيع �سيارته 

ل قارورتي اأك�سجني لينقذ عائلته بينما ظل  لُيح�سّ
ي�ستجدي املح�سنني باأن يوفروا له الثالثة، وامل�ساهد 

املوؤ�سفة واملتداولة الأزمة االأك�سجني والتي ذهب �سحيتها 
الع�سرات من املر�سى وهم ي�ستجدون تنف�سا �سناعيا مل 

يتوفر رغم الت�سديد على �سرورة العناية بامل�سابني بكل 
الو�سائل التي ت�سمن لهم الرعاية ال�سحية الالزمة..

وال نعرف ملاذا نقع يف ذات االأزمات وامل�ساكل والكوارث 
رغم اأنه من املفرت�ص اأن حالة الطوارئ واملتعلقة بوجود 

تهديد وبائي ت�ستلزم تاأهبا دائما الأي حاالت طارئة 
واأن القرارات التي اتخذتها اجلزائر اليوم بعدما تعالت 

�سيحات الطواقم الطبية واأهايل امل�سابني وانت�سار 
الهلع يف اأو�ساط املواطنني كان ُيفرت�ص اأنها جاهزة منذ 

االإعالن عن تف�سي الوباء، واأن هذه املناورات التي جتري 
على قدم و�ساق لتوفري االأك�سجني ومعداته الإنقاذ ما ميكن 
اإنقاذه واإن اعتربت عمال بطوليا اإال اأنها قد تكون متاأخرة 

عند البع�ص ممن فقدوا اأرواحهم جراء هذا الت�سيب 
الذي مل مينحهم حقهم يف الرعاية رغم قدرة الدولة 

اجلزائرية وعدم عجزها على توفريه..
وحتى ال نقع يف ذات االأزمات التي حت�سد اأرواح 

االأبرياء دون م�ساءالت قانونية ومتابعات وتوقيفات 
على كل امل�سوؤولني اأن يكونوا مب�ستوى هذه الكارثة من 

اجلاهزية واأن روح املنا�سباتية التي �سرعان ما تفرت مع 
الوقت يجب اأن يتم ردعها بقرارات حا�سمة لكل امل�سانع 

املخت�سة وامل�سالح ب�سرورة توفري املخزون الذي يكفل 
لكل م�ساب مهما كان التعداد الذي قد ن�سل اإليه حقه يف 

االإمداد اإىل حني التعايف كليا من هذا الوباء الذي يعطينا 
درو�سه اليومية بحزم ودون رحمة لعل ال�سمائر ت�ستيقظ 

ولعل الوعي يعرف مكانه بني جموع املواطنني.. ولعلنا 
جميعا ندرك اأن عملية تنف�ص طبيعية واحدة ال ميكن 

اأن تعو�سها اآالف االأجهزة املخت�سة يف التنف�ص ال�سناعي 
واأن االأرواح واالأنف�ص اأغلى من اأن ُت�سرتخ�ص يف ال�سواطئ 

واحلفالت واالأعرا�ص واحلدائق العامة مع اخرتاق كل 
الربوتوكوالت ال�سحية دون وعي اأو اإدراك خلطورة 

الو�سع الذي نعي�سه و�سط تهديد وبائي ال يرحم.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

تعاين مدينة عني التوتة 
بوالية باتنة من م�سكل 

القمامة منذ مدة طويلة، 
واإىل غاية اليوم مل يتم 

اإيجاد حل لهذا االن�سغال، 
اإذ تتكد�ص القمامة لعدة 

اأيام تارة وتنعدم حاويات 
القمامة يف بع�ص االأحياء 

تارة اأخرى، اإ�سافة اإىل 
عدم اتفاق �سكان االأحياء 

على نقطة جمع قمامة 
واحدة، بل اإن كل �سخ�ص 
اأو كل عائلة جتد لنف�سها 
نقطة معينة وهذا ما خلق 

نوعا من الفو�سى وبوؤر 
التلوث.



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

جاك الكوفيد "اجلديد"...
 يا غافل

وكاأنها البداية اجلديدة التي مل نتوقعها اأو 
النهاية القدمية التي كنا ن�سن اأننا فلتنا من 

قب�ستها.. فو�سى يف كل مكان واأزمة اأوك�سجني 
ت�سور لنا ايطاليا جديدة بلم�سة ونكهة عربية 

مغاربية، بعد اأن !ن الفرد منا انه و�سع يف بطنه 
"بطيخة �سيفي" وا�ستعد لعطلة �سعيدة �ستكون 

اأكرث اأمانا واأريحية من التي م�ست ولعبت على 
اأع�سابه وتالعبت باأوتاره، وجد نف�سه يعود 
خطوات اإىل الوراء وهو يجر اأذيال اخليبة 

التي و�سع نف�سه وغريها فيها، كواثق اخلطى 
الذي ترك وراءه عدوا �ساقطا على االأر�ص ال 

روح فيه فيتفاجاأ بعد برهة من الزمن بعودته 
اإىل احلياة من جديد وبقوة لالنتقام.

فالغفلة التي عاد منها وتوجه اإليها املواطن 
اجلزائري كانت والزالت ال�سبب يف هالكه كونه 

ال يتعظ وال يعترب بطبيعته وفطرته، وغالبا 
ما جتده عائدا اإىل نف�ص اجلحر ليلدغ منه مرة 

ومرتني وثالث دون خوف اأو وجل لي�ص الأنه 
ال يخاف املوت اأو انه يثق ب�سحته ومناعته بل 

الأن الغفلة واال�ستهتار ظال م�ساحبني له يف 
غالب مراحل حياته فقد تربيا معه وتربى 

على يدهما عمرا حتى تعود عقله ال�سغري 
اله�ص املندفع نحو االأزمات على هذا الو�سع 

فتجده ملتزما �ساعة متهورا م�ستهرتا متخاذال 
اأياما، الأنه ال جمال لالن�سباط يف �سلوكاته 

الع�سوائية التي خرجت عن اإطار املعقول 
واملطلوب.

وهاهو اليوم يكابر ويعاند متالعبا بالو�سع 
ال�سحي العام رغم اخبار املوت التي من حوله 

وحاالت ال�سقاء وال�سراع من اجل البقاء التي 
�سفعت م�سامعه يوما بعد يوم، ليعود اإىل نف�ص 

الغفلة التي انطلق منها وتخبط ب�سببها يف 
اأزمات اجتماعية و�سحية واقت�سادية وكان 
يظن انه تغلب عليها وهي الغفلة ذاتها التي 

�ستق�سي عليه وتق�سي على جن�سه بفعل طي�سه 
وتهوره امل�ستمر وهو يجد عدة مربرات للخروج 

واالختالط والتخالط، نا�سيا اأن ال�سربة 
اجلديدة اأقوى وان الكوفيد اجلديد قد حل 
�سريعا وانت�سر ب�سرعة اأكرب واأعلن �سيطرته 

م�ستعمرا متغوال.

                                                              غيضض من فيضض 
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عــرب العديــد مــن �ســكان ك�سيــدة مبدينــة باتنــة عــن 
ا�ستيائهــم وامتعا�سهم الكبريين مــن الو�سع الذي اآل اإليه 
احلــي، حيــث اأكــدوا باأنــه قــد غــرق يف الظالم منــذ مدة 
طويلــة ب�سبب غيــاب االإنارة العموميــة يف بع�ص املناطق، 
ورغــم �سكاويهم ورفع ان�سغاالتهم للم�سالح املعنية اإال اأنه 
ال حيــاة ملــن تنــادي، مت�سائلني هــل يحق لهــم اأن يعتربوا 
اأنف�سهــم "�سكان مدينة" بحجم ومكانة باتنة خا�سة واأن 
هنــاك برناجما يرعاه رئي�ــص اجلمهوريــة بنف�سه يهدف 
للتكفــل مبناطــق الظــل، حتــى اأن البع�ص مــن ال�سكان قد 
علقــوا بر�سالة للم�سالــح املعنية قائلــني "اإن مل تعتربونا 
�سكانــا يف املدينــة فاعتربونا �ســكان منطقة ظــل ومكنونا 
مــن حقنا يف اال�ستفــادة من االإنــارة العمومية على االأقل 

لتفادي ال�سرقات املتكررة يف احلي".

بطاقة حمـــــــــراء

ك�سيدة تغرق يف الظالم

auresbook
قال: قي�س �سعيد

 )رئي�س جمهورية تون�س(
الربملان موؤقتة،  ..."اإجراءات جتميد عمل 

و�ساأحرتم احلريات".
قلنا: يا راجل... يعني  احرتام احلريات مبني 

على "القو�سطو"؟

عودة )ال�سالة يف بيوتكم(

�سعبة الطب للتقنيني على ح�ساب العلميني

جهاز ب�سمة الأ�سبع الناقل لكوفيد م�ستمر يف اخلدمة

بلدية كبرية تهزمها م�ساكل �سغرية
تعي�ص بلدية ثنية العابد بوالية باتنة على وقع 
كل  يف  ال�سطح  اإىل  تطفو  التي  امل�ساكل  من  جملة 
املنتخبة  املجال�ص  من  العديد  هزمت  والتي  مرة 
حيث  من  البلدية  حجم  مع  مقارنة  تفاهتها  رغم 
عدد ال�سكان الذين يتوزعون على اأكرث من ع�سرة 
فاإ�سافة  ال�سكانية،  التجمعات  من  والعديد  قرى 
اإىل الطرقات املهرتئة بفعل العوامل الطبيعية من 
جهة وبفعل الربيكوالج الذي كر�سه املقاولون من 
والتجمعات  القرى  باأغلبية  فال�سكان  اأخرى  جهة 
من  كثرية  اأحيان  ويف  نق�ص  من  يعانون  ال�سكانية 

تذبذب يف توزيع املاء ال�سروب، ناهيك عن التلوث 
الذي تعي�سه البلدية ب�سبب قنوات ال�سرف ال�سحي 
التي مت توجيهها للوادي املحاذي لب�ساتني وحقول 
التي  الوعود  رغم  هذا  وكل  باملنطقة،  الفالحني 
اأطلقها وال زال يطلقها الناخبون ملختلف املجال�ص 
املحلية والوطنية والتي ات�سح باأنها جمرد ت�سويق 
وان�سغاالت  م�ساكل  من  خفي  ومــا  هــذا  لــالأوهــام، 
اأعظم يف الوقت الذي يلوح فيه �سكان بع�ص القرى 
ب�سن احتجاجات ب�سبب جتاهل خمتلف ال�سلطات 

ملطالبهم عدم الرد على ر�سائلهم وان�سغاالتهم.

35 والية املعنية به، اأبرقت وزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف   مع بداية تطبيق احلجر اجلزئي عرب الـ 
اإىل املديرين الوالئيني بتعليمة تق�سي بتعليق �سالة اجلماعة بامل�ساجد التي مي�سها توقيت احلجر ال�سحي، 
ال�سلوات  خالل  االآذان،  �سعرية  "رفع  يتم  باأن  اأقرت  حيث  الوقاية،  وتدابري  باإجراءات  لاللتزام  داعية 
القراآين  التعليم  تعليق  عن  ف�سال  االأذان،  اآخر  يف  مرتني  بيوتكم(  يف  )ال�سالة  �سيغة  مراعاة  مع  املعلقة 

مبختلف الف�ساءات وغلق فروع املركز الثقايف االإ�سالمي بالواليات املعنية".

على الرغم من اإدخاله جملة تعديالت على ال�سروط 
البيداغوجية االإ�سافية للقبول يف الت�سجيل ببع�ص 
البكالوريا  �سهادة  حلاملي  بالن�سبة  التخ�س�سات 
اجلدد، والتي انطلقت اأم�ص الثالثاء باعتماد املعدل 
البكالوريا  معدل  يلي:  كما  يح�سب  والذي  املــوزون، 

."3 على  االخت�سا�ص  �سعبة  معدل   +  x2
التوا�سل  ا�ستياء وا�سع على مواقع  اأثار  اأن ذلك  اإال 
�سفحات  بع�ص  على  تعليقات  وحتى  االجتماعي 
هذا  حتى  اأنـــه  مــوؤكــديــن  االجــتــمــاعــي،  التوا�سل 

العام  ــذا  ه بكالوريا  ــون  ك ينا�سبهم  ال  التعديل 
تقني  غــرار  على  التقنية  ال�سعب  �سيطرت  عرفت 
الطب  �سعبة  �سيكت�سحون  الكيفية  وبهذه  ريا�سي، 
االأكــرث  ال�سعب  وهــي  االأ�ــســنــان،  وطــب  وال�سيدلة 
العلوم  �سعبة  ح�ساب  على  وهــذا  اجلزائر  يف  طلبا 
معدالت  عرفت  التي  )االخت�سا�ص(  التجريبية  
منخف�سة جدا يف بكالوريا هذا العام، ومازاد الطني 
معدل  �سرب  �سرورة  اإىل  الداعي  االقرتاح  هو  بلة 

االخت�سا�ص يف 2 ولي�ص معدل البكالوريا.

يف الوقت الذي ال يزال منحنى الو�سعية الوبائية 
اأرقام  بت�سجيلها  م�ستمر  ارتفاع  يف  باتنة  بوالية 
مرعبة، ويف الوقت الذي ت�سارع فيه ال�سلطات العليا 
يف  للتحكم  الزمن  ال�سحة  وزارة  فيها  مبا  للبالد 
االنت�سار الرهيب للفريو�ص من خالل جملة التدابري 
عن  وباالأخ�ص  اجلائحة  هذه  النت�سار  املناه�سة 
اأن  اإال  االجتماعي،  التباعد  �سروط  توفري  طريق 
باتنة على  واملوؤ�س�سات يف مدينة  االإدارات  غالبية 

تلك  وخ�سو�سا  واخت�سا�ساتها  اأ�سكالها  اختالف 
التي تتوفر على عدد كبري من امل�ستخدمني ال زالت 
املحدد  االأ�سبع  ب�سمة  بجهاز  يعرف  ما  ت�ستعمل 
وعلى  والعمال،  املوظفني  وخــروج  دخــول  لتوقيت 
الرغم من اأهمية هذه العملية يف الظروف العادية 
اإال انه مت اإثبات بالدليل باأنها من بني االأمور االأكرث 
نقال للفريو�ص ولي�ص كوفيد 19 فقط بل كل اأنواعه 

الفريو�سات.

هــو اأعلــى رقــم م�سجــل يف عــدد االإ�سابــات بفريو�ــص كورونــا 
�سجلــت  حيــث  اجلائحــة  بدايــة  منــذ  باجلزائــر  )كوفيــد-19( 
اجلزائــر اأعلى ح�سيلة يوم اأم�ص مع ت�سجيــل 25 وفاة، فيما �سجل 
متاثــل 728 مري�ــص لل�سفاء، وتعترب هــذه احل�سيلة رقمــا قيا�سيا 
جزائريــا منــذ بداية ت�سلل الوبــاء ببالدنا �ســواء يف  فرتة املوجة 
االأوىل اأو احلاليــة، ويف ذات ال�سيــاق اأو�سح بيــان وزارة ال�سحة اأن 
اجمــايل احلــاالت املوؤكــدة بلــغ 165204 حالة، بينمــا بلغ العدد 
االإجمــايل للم�سابــني الذيــن متاثلــوا لل�سفــاء 112050 �سخ�ــص 

والعدد االإجمايل للوفيات 4112 حالة.
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لكل مقام مقال
فقدان الأك�سجني؟! 

من اأكرب اجلرائم التي تقع اأمام اأعيننا اليوم ونحن 
ن�سهد كارثة وبائية األقت بثقلها وفجائعها و�سط تزايد 

كبري الأعداد امل�سابني بكورونا وحتى املوتى، جرمية 
نق�ص االأك�سجني على م�ستوى امل�سالح املخت�سة بكوفيد اأو 

حتى بالن�سبة للمر�سى الذين التزموا باحلجر ال�سحي 
املنزيل والذين و�سل باأحدهم اإىل درجة بيع �سيارته 

ل قارورتي اأك�سجني لينقذ عائلته بينما ظل  لُيح�سّ
ي�ستجدي املح�سنني باأن يوفروا له الثالثة، وامل�ساهد 

املوؤ�سفة واملتداولة الأزمة االأك�سجني والتي ذهب �سحيتها 
الع�سرات من املر�سى وهم ي�ستجدون تنف�سا �سناعيا مل 

يتوفر رغم الت�سديد على �سرورة العناية بامل�سابني بكل 
الو�سائل التي ت�سمن لهم الرعاية ال�سحية الالزمة..

وال نعرف ملاذا نقع يف ذات االأزمات وامل�ساكل والكوارث 
رغم اأنه من املفرت�ص اأن حالة الطوارئ واملتعلقة بوجود 

تهديد وبائي ت�ستلزم تاأهبا دائما الأي حاالت طارئة 
واأن القرارات التي اتخذتها اجلزائر اليوم بعدما تعالت 

�سيحات الطواقم الطبية واأهايل امل�سابني وانت�سار 
الهلع يف اأو�ساط املواطنني كان ُيفرت�ص اأنها جاهزة منذ 

االإعالن عن تف�سي الوباء، واأن هذه املناورات التي جتري 
على قدم و�ساق لتوفري االأك�سجني ومعداته الإنقاذ ما ميكن 
اإنقاذه واإن اعتربت عمال بطوليا اإال اأنها قد تكون متاأخرة 

عند البع�ص ممن فقدوا اأرواحهم جراء هذا الت�سيب 
الذي مل مينحهم حقهم يف الرعاية رغم قدرة الدولة 

اجلزائرية وعدم عجزها على توفريه..
وحتى ال نقع يف ذات االأزمات التي حت�سد اأرواح 

االأبرياء دون م�ساءالت قانونية ومتابعات وتوقيفات 
على كل امل�سوؤولني اأن يكونوا مب�ستوى هذه الكارثة من 

اجلاهزية واأن روح املنا�سباتية التي �سرعان ما تفرت مع 
الوقت يجب اأن يتم ردعها بقرارات حا�سمة لكل امل�سانع 

املخت�سة وامل�سالح ب�سرورة توفري املخزون الذي يكفل 
لكل م�ساب مهما كان التعداد الذي قد ن�سل اإليه حقه يف 

االإمداد اإىل حني التعايف كليا من هذا الوباء الذي يعطينا 
درو�سه اليومية بحزم ودون رحمة لعل ال�سمائر ت�ستيقظ 

ولعل الوعي يعرف مكانه بني جموع املواطنني.. ولعلنا 
جميعا ندرك اأن عملية تنف�ص طبيعية واحدة ال ميكن 

اأن تعو�سها اآالف االأجهزة املخت�سة يف التنف�ص ال�سناعي 
واأن االأرواح واالأنف�ص اأغلى من اأن ُت�سرتخ�ص يف ال�سواطئ 

واحلفالت واالأعرا�ص واحلدائق العامة مع اخرتاق كل 
الربوتوكوالت ال�سحية دون وعي اأو اإدراك خلطورة 

الو�سع الذي نعي�سه و�سط تهديد وبائي ال يرحم.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

تعاين مدينة عني التوتة 
بوالية باتنة من م�سكل 

القمامة منذ مدة طويلة، 
واإىل غاية اليوم مل يتم 

اإيجاد حل لهذا االن�سغال، 
اإذ تتكد�ص القمامة لعدة 

اأيام تارة وتنعدم حاويات 
القمامة يف بع�ص االأحياء 

تارة اأخرى، اإ�سافة اإىل 
عدم اتفاق �سكان االأحياء 

على نقطة جمع قمامة 
واحدة، بل اإن كل �سخ�ص 
اأو كل عائلة جتد لنف�سها 
نقطة معينة وهذا ما خلق 

نوعا من الفو�سى وبوؤر 
التلوث.

اأ�صرف رئي�س اجلمهورية ال�صيد عبد املجيد تبون، اأم�س الثالثاء باجلزائر العا�صمة، على حفل تكرمي املتفوقني الأوائل
 يف �صهادة البكالوريا لدورة 2021.

ل�شتقبال امل�شابني بفريو�ض كوفيد-19..

كورونا توا�شل ارتفاعها القيا�شي باجلزائر..

اإ�شابة   1544
جديدة، 728 حالة 

�شفاء و 25 وفاة
اأعلنت وزارة ال�سحة وال�سكان، اأم�ص 

الثالثاء، عن ت�سجيل 1544 حالة جديدة 
بفريو�ص كورونا، و25 حالة وفاة خالل 24 
�ساعة املا�سية. واأفادت الوزارة يف بيان لها، 

اأنه مت خالل نف�ص الفرتة ت�سجيل 728 
حالة متاثلت لل�سفاء، فيما يتواجد 36 

مري�ص يف العناية املركزة.
واأ�ساف البيان اأن 11 ولية مل ت�سجل 

بها خالل الـ 24 �ساعة املا�سية اأي حالة 
جديدة، و9 وليات من حالة واحدة اإىل 9 

حالت، فيما �سجلت 28 ولية اأخرى 10 
حالت فما فوق. و�سجلت اأعلى ح�سيلة بكل 

من ولية اجلزائر العا�سمة 234 ا�سابة، 
وهران 164 اإ�سابة، باتنة 154، بجاية 

جديدة. اإ�سابة   111 و�سطيف   117
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 ذوي الأمرا�ص املزمنة. 
ق. و

واجلالية  اخلــارجــيــة  الــ�ــســوؤون  وزيـــر  ونــقــل 
الوطنية باخلارج اإىل الرئي�ص التون�سي ر�سالة 
املجيد  عبد  الرئي�ص  اأخيه  من  و�سداقة  اأخوة 
تبون، اأكد فيها التزامه الرا�سخ بتعزيز اأوا�سر 
الإ�سرتاتيجية  والعالقات  والت�سامن  الأخــوة 

التي تربط البلدين.
و�سّكل ال�ستقبال فر�سة لتبادل وجهات النظر 
من  تعزيزها  ــاق  واآف الثنائية  العالقات  حول 
التحديات  مواجهة  من  البلدين  متكني  اأجــل 
اأكرث فاعلية، مبا يف ذلك تلك  ب�سكل  امل�سرتكة 

املتعلقة بجائحة كوفيد-19.
اإىل  للتطرق  اأي�سا  منا�سبة  اللقاء  مّثل  كما 

الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا 
املغاربية  املنطقة  يف  الو�سع  ل�سيما  امل�سرتك، 
على  وكذلك  وال�سحراء،  ال�ساحل  ومنطقة 

م�ستوى العامل العربي.
جل�سة  لعمامرة  رمطان  عقد  اأخرى،  جهة  من 
اجلرندي،  عثمان  التون�سي  نظريه  مــع  عمل 
بتقارب  البلدين  دبلوما�سية  رئي�سا  رّحب  حيث 
امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا  حول  املواقف 
واتفقا  والــــدويل  الإقــلــيــمــي  امل�ستويني  على 
�سنة  وتعزيز  موا�سلة  اأجــل  مــن  العمل  على 
الت�ساور والتن�سيق يف جميع املحافل الإقليمية 

والدولية.
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من الرئي�ش تبون اإىل الرئي�ش التون�شي

رئي�ش املجل�ش الرئا�شي الليبي 
يف زيارة للجزائر اليوم

نظام جديد الحت�شاب معدالت القبول
 يف التخ�ش�شات االأكرث طلبا

وزير الرتبية ي�شيد بالتقدم "الباهر"
 يف نتائج بكالوريا 2021

ينتظر اأن ي�سل رئي�ص املجل�ص الرئا�سي الليبي، حممد املنفي، 
تــدوم يومني،  ر�سمية  ــارة  زي اإىل اجلــزائــر يف  الأربــعــاء  هــذا 
�سيلتقي خاللها مب�سوؤولني كبار يف الدولة وعلى راأ�سهم الرئي�ص 

عبد املجيد تبون.
واأنهى املنفي زيارة قادته اإىل دولة الكونغو برازافيل، حيث 
طالب الحتاد الأفريقي "بتقدمي مزيد الدعم الفعال جلهود 
البلدان  مبادرات  نتائج  وتعزيز  ليبيا،  يف  وامل�ساحلة  ال�سلم 
''�سرورة  على  م�سدًدا  الليبية''،  الأزمـــة  لإنــهــاء  املــجــاورة 
الحتاد  مع  الدوليني  وال�سركاء  املتحدة  الأمم  مع  التن�سيق 

الأفريقي حللحلة كافة الق�سايا العالقة".

العاليني بوزارة  والتعليم  التكوين  ك�سف مدير 
التعليم العايل والبحث العلمي بوعالم �سعيداين 
معدلت  لحت�ساب  جديد  نظام  اعتماد  عــن 
القبول يف التخ�س�سات التي تتطلب معدل عاليا، 
كما حدد التواريخ الدقيقة واأجال الت�سجيالت 
اإىل  م�سريا  البكالوريا،  �سهادة  حلاملي  والطعون 
تقدم التكوين اجلامعي على القت�ساد والتنمية 
�سوق  يف  اجلامعات  خريجي  اإدمـــاج  �سعب  مما 
ال�سغل كا�سفا يف حديثه عن التوظيف عن فتح 

القطاع. يف  جديد  من�سب   1400
يف  النجاح  ن�سبة  اإن  لالإذاعة  �سعيداين  وقال 
كبريا  ارتفاعا  �سجلت   العام  هذا  الباكالوريا 
األف   345 جنح  حيث  املا�سية،  بال�سنة  مقارنة 
املا�سي،  الــعــام  يف  ــف  األ  280 مقابل  مرت�سحا 
الت�سجيالت  ــاح  اإجن �سروط  كل  توفري  مــوؤكــدا 
هذا العام بدءا من �سدور املن�سور الوزاري املقنن 
احت�ساب  على  تقوم  اأ�س�ص  اأربعة  وفق  للعملية 
وبطاقة  والتخ�س�ص  البكالوريا  �سهادة  معدل 
اجلغرافية،  املقاطعة  اىل  اإ�سافة  الرغبات 
�سهادة  يف  ناجح  لكل  بيداغوجي  مقعد  لتوفري 

البكالوريا.
يف  للتوجيه  جديد  نظام  اعتماد  ك�سف  كما 
عاليا،  معدل  تتطلب  كانت  التي  التخ�س�سات 
باحت�ساب  وذلــك  ــوزون  امل املعدل  �سماه  ما  وفق 
زائد  اثنني  يف  م�سروب  البكالويا  �سهادة  معدل 
لتق�سم  الأ�سا�سيتني  املــادتــني  اأو  املــادة  معدل 
الناجحني يف  ي�ساعف حظوظ  ما  وهو   ،3 على 
والذين  ن�سبيا  منخف�سة  مبعدلت  البكالوريا 
الرئي�سية  ــــواد  امل يف  جــيــدة  نــقــاطــا  ميــلــكــون 
باللتحاق بالتخ�س�سات التي يرغبون فيها على 

غرار الطب والتكنولورجيا واملدرا�ص العليا.
واأ�ساف املتحدث ذاته اأن وزارة التعليم العايل 

اعتمدت نظام الت�سجيل عن بعد هذا العام نظرا  
ال�سحي ب�سبب جائحة كوفيد- الو�سع  لتدهور 
19، بداية من الأيام الفرتا�سية املفتوحة على 
اجلامعات التي انطلقت منذ 24 جويلية اجلاري 
 27 اإىل انطالق عملية الختيار والرغبات من 
درا�سة  مرحلة  لتليها  جويلية   29 غاية  اىل 
بطاقة الرغبات، التي تعلن نتائجها يوم 8 اوت 
 4 يوم  الر�سمية  الت�سجيالت  تبداأ  فيما  املقبل، 
 18 بتاريخ  ر�سميا  الدرا�سة  وتنطلق  �سبتمرب، 
من �سهر �سبتمرب، كما خ�س�ست الوزارة  اأ�سبوعا 
للت�سجيالت ال�ستثنائية  لإعطاء فر�سة ثانية 
ت�ستطع  مل  التي  ال�ستثنائية  احلــالت  لبع�ص 

ل�سبب ما الت�سجيل يف الآجال املحددة.
وحول طريقة التدري�ص املعتمدة هذا العام اأكد 
�سعيداين اأن الوزارة اأقرت الطريقة ذاتها التي 
اعتمدت العام املا�سي و�ساهمت يف اإجناح املو�سم 
بالدمج  وذلــك  كورونا  جائحة  رغــم  الدرا�سي 
الثانوية  املــواد  يف  بعد  عن  التعليم  نظامي  بني 
كما  الأ�سا�سية.  املــواد  يف  احل�سوري  والتعليم 
عمل  من�سب   1400 فتح  عن  �سعيداين  ك�سف 
ل�سد العجز احلا�سل يف بع�ص  العام  جديد هذا 
يف  اجلديد  اجلامعية  واملوؤ�س�سات  التخ�س�سات 
جمال التكوين. كما اأكد املتحدث قرب النتهاء 
من خارطة التكوين اجلامعي بعد درا�سة معمقة 
و�سوق  التكوين  بــني  ــاللت  ــت الخ واكــتــ�ــســاف 
ال�سغل، م�سيفا اأن اجلامعة متقدمة على  امل�سار 
القت�سادي مما جعل الكثري من الكفاءات جتد 
القت�سادية  العجلة  يف  النخراط  يف  �سعوبة 
يغري  البع�ص  جعلت  التي  الأ�سباب  اأحــد  وهــو 
ما  �سمن  يهاجر  الآخـــر  والبع�ص  التخ�س�ص 
و�سفه بحركية الأدمغة، داعيا اإىل ال�ستفادة 

من كل اخلربات اجلزائرية حيثما كانت.

الرئي�ش تبون يكرم املتفوقني يف �شهادة البكالوريا

الوزير االأول يعلن عن تخ�شي�ش هياكل فندقية 
عرب املدن الكربى 

ا�شراك ال�شيدليات يف التلقيح املجاين قريبا

احت�سنه  الــذي  ال�سنوي  التقليد  هــذا  وخــالل 
ال�سيد تبون بتقليد املتفوقني  ق�سر ال�سعب، قام 
الف�سية  الذهبية  بامليداليات  الأوائــل  الثالثة 
والربونزية. كما مت تكرمي املتفوقني الأوائل يف 
املتفوقني  وكذا  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  فئة 

الأوائل ح�سب ال�سعب.
�سهيناز،  و�سال  اآيــة  �سعيب  الطالبة  وت�سدرت 
بافتكاكها  املتفوقني  قائمة  ورقلة،  ولية  ابنة 
 ،19.24 بـ  الوطني  امل�ستوى  على  معدل  اأعلى 
من  ب�سرى  ببون  تليها  ريا�سي،  تقني  �سعبة  يف 
اأعلى  ثــاين  على  حت�سلت  والتي  امل�سيلة  وليــة 
ريا�سي،  تقني  �سعبة  يف   19.24 بـ  وطنيا  معدل 
ثالثا  وزو  تيزي  وليــة  من  قايا  لــهــوازي  وحــل 
�سعبة  يف   19.22 مبعدل  الوطني  امل�ستوى  على 

ريا�سيات.
وقد عرفت امتحانات �سهادة البكالوريا للمو�سم 
2020 -2021 ( التي جرت ما بني  الدرا�سي ) 
جناح  ن�سبة  حتقيق  املا�سي،  يونيو   25 و   20
الناجحني  عــدد  وبلغ   .  61.17 بلغت  وطنية 
اإح�ساء  مت  كما  متفوقا.   930 ''ممتاز''  بتقدير 
13644 فائزا حت�سل على تقدير ''جيد جدا''، 

بالإ�سافة اإىل 33585 ناجح بتقدير ''جيد'' و 
اجليد. من  قريب  بتقدير  ناجح   69451

لالمتحانات  الوطني  الــديــوان  اأرقـــام  وح�سب 
للناجحني  الإجــمــايل  الــعــدد  بلغ  وامل�سابقات، 
عدد  و�سل  حني  يف  فــائــزا،   117610 بتقدير 

الناجحني املتدر�سني 277804 ناجحا.
لالإ�سارة، جرت مرا�سم احلفل التكرميي بح�سور 
م�سوؤولني �سامني يف الدولة واأع�ساء من احلكومة، 
بالإ�سافة اإىل اأولياء التالميذ املتفوقني وممثلي 

قطاع الرتبية من اأ�ساتذة وتنظيمات نقابية.

يوم  الرحمن،  عبد  بن  اأمين  الأول،  الوزير  اأعلن 
هياكل  لتخ�سي�ص  عملية  اإطــالق  عن  الثــنــني، 
امل�سابني  ل�ستقبال  الكربى  املــدن  عرب  فندقية 
بفريو�ص كوفيد-19 من اأجل تخفيف ال�سغط عن 
اأن الدولة �ستقتني  الهياكل ال�ست�سفائية، موؤكدا 

دفعات". عرب  الأك�سجني  مكثفات  من  "الآلف 
فندق  تخ�سي�ص  على  اإ�ــســرافــه،  هام�ص  وعلى 
يف  املتواجدين  املر�سى  ل�ستقبال  "مازافران" 
خم�ص م�ست�سفيات بالعا�سمة، قال ال�سيد بن عبد 
العملية  هذه  اأن  لل�سحافة،  ت�سريح  يف  الرحمن 
امل�سجل  ال�سغط  "التخفيف من  �ساأنها  الأوىل، من 
الطبية"  الأطقم  وعلى  امل�ست�سفيات  م�ستوى  على 
�ست�سمح  كما  ــات،  ــاب ــس الإ� عــدد  تــزايــد  نتيجة 

بـ"ت�سهيل عملية التكفل باملر�سى".
"تطبيق  واأو�سح اأن هذه العملية تدخل يف اإطار 

واآخرها  اجلمهورية  لرئي�ص  ال�سارمة  التعليمات 
الدوري  الجتماع  تراأ�سه  لدى  اأ�سداها  التي  تلك 
التي  "اجلهود  �سمن  تندرج  كما  الوزراء"،  ملجل�ص 
تقوم بها الدولة يف اإطار دعم وجتهيز امل�ست�سفيات 
اإىل  تهدف  التي  الإجـــراءات  خمتلف  جانب  اإىل 

مكافحة الوباء".
الرحمن  عبد  بن  ال�سيد  اأ�سار  ال�سياق،  ذات  ويف 
التجهيزات  كل  بتوفري  قامت  "الدولة  اأن  اإىل 
من  الآلف  باقتناء  وقــامــت  الــالزمــة  الطبية 
وزارة  ت�سرف  حتت  وو�سعتها  الأك�سجني  مكثفات 
املكثفات  هذه  من  دفعة  اأول  اأن  م�سيفا  ال�سحة"، 
اأخرى  دفعات  انتظار  يف  اجلزائر  اإىل  "و�سلت 

�ست�سل خالل الأيام املقبلة".
الدولة  عزم  على  التاأكيد  الأول  الوزير  وجدد 
وباء  جمابهة  ــل  اأج مــن  اجلــهــود  كــل  "بذل  على 

ال�سارمة  للتعليمات  تنفيذا  وذلــك  كوفيد-19 
لرئي�ص اجلمهورية الذي يتابع الو�سعية الوبائية 
اأخرى  اإجراءات  اأن هناك  �ساعة ب�ساعة"، مربزا 
عنها  الك�سف  �سيتم  كوفيد-19  مبر�سى  للتكفل 

املقبلة". الأيام  "يف 
يذكر اأنه مت بفندق "مازافران" تخ�سي�ص 712 
�سرير موزعة عرب 446 غرفة ل�ستقبال امل�سابني 
العالج  مرحلة  اأنهوا  الذين  كوفيد-19  بفريو�ص 
اجلزائر  ولية  م�ست�سفيات  م�ستوى  على  الأوىل 
عملية  ل�ستكمال  تنف�ص  اأجهزة  اإىل  ويحتاجون 

ال�ست�سفاء.
الطبية  امل�ستلزمات  بكل  الغرف  جتهيز  مت  وقد 
مت  كما  الأوك�سجني،  ومكثفات  التنف�ص  واأجهزة 
تخ�سي�ص جناح لالأطقم الطبية املكلفة مبرافقة 

املر�سى.

ك�سف رئي�ص نقابة ال�سيادلة اخلوا�ص، م�سعود 
يف  �سيبا�سرون  اخلوا�ص  ال�سيادلة  اأن  بلعمربي، 
عملية التلقيح �سد كوفيد -19 يف اإطار اإ�سراكهم 

من قبل وزارة ال�سحة.
''اإن  لــالإذاعــيــة،  ت�سريح  يف  بلعمربي  وقـــال 
وال�سيدليات  املواطن  من  جدا  قريب  ال�سيديل 
منت�سرة ب�سورة كافية عرب جميع مناطق الوطن 
�سيدلية   4500 عــن  يقل  ل  مــا  هناك  وحيث 
هذا  كل  اأن  معتربا  الظل''،  مناطق  يف  متواجدة 
ل�ستقبال  موؤهلة  ال�سيدلية  جتعل  الــعــوامــل 
ب�سفة  تلقيحهم  بعملية  والتكفل  املــواطــنــني 

جمانية.
رخ�ست  قد  ال�سحة  وزارة  اأن  الإ�سارة  وجتــدر 
اخلا�سة  والــعــيــادات  لل�سيادلة  �سابق  وقــت  يف 

بامل�ساركة يف عملية التطعيم.
ت�سامنية  عملية  عن  ــه،  ذات املتحدث  وك�سف 
ب�سفة  اأوك�سجني  مولد   2000 ل�سترياد  وا�سعة 
اأنه �سيتم  اأيام  م�سيفا  عاجلة �ست�سل يف غ�سون 
عرب  لالأوك�سجني  املكثفة  الأجهزة  هذه  توزيع 

جميع الوليات.
ال�سناعة  وزارة  مــنــحــت  اأخـــــرى،  جــهــة  مــن 
للخوا�ص  ال�ستثنائي  الرتخي�ص  ال�سيدلنية 

اأو  الأك�سجني  مكثفات  با�سترياد  لهم  وال�سماح 
بيان  يف  الـــوزارة  واأ�سافت  طبية.  اأجــهــزة  اأيــة 
�ستكون موجهة لال�ستعمال  املكثفات  اأن هذه  لها، 
ل  حيث  كوفيد-19.  مــواجــهــة  يف  ال�سخ�سي 
امل�سالح  قبل  مــن  ترخي�ص  اأي  منح  ت�ستوجب 

املخت�سة بالوزارة.

ـــــر  ــــــاد وزي اأ�ــــــس
ــــــــة  ــــــــي ــــــــرتب ال
عبد  ــة،  ــي ــن ــوط ال
بلعابد،  احلــكــيــم 
ــص الــثــالثــاء،  ــ� اأم
م  لتقد ا " بـ
ـــذي  ال الباهر" 
�ــســجــلــتــه نــتــائــج 
البكالوريا  �سهادة 
 ،)  2021 )دورة 
ظل  يف  �ــســيــمــا  ل 

ال�سحي  ـــظـــرف  ال
ن�سبة  اأن  معتربا  كورونا،  جائحة  اأحدثته  الذي 
يف  ت�سجل  "مل  باملائة   61.17 بلغت  التي  النجاح 
حفل  خالل  الوزير  واأو�سح  العادية".  الأوقــات 
البكالوريا  �سهادة  يف  الأوائـــل  املتفوقني  تكرمي 
ال�سيد عبد  رئي�ص اجلمهورية،  اأ�سرف عليه  الذي 

املجيد تبون بق�سر ال�سعب.
واعترب ن�سبة النجاح الوطنية املحققة بـ" التقدم 
احلكيم"  "القرار  بـ  منوها  الباهر"،  البيداغوجي 
معدل  بتخفي�ص  والــقــا�ــســي  ــاذه  ــخ ات مت  الـــذي 

 9.5 اإىل  النجاح 
�سيما  ل   20 مــن 
"تداعيات  واأن 
اجلائحة ل تزال 

قائمة".
وباملنا�سبة، اأ�ساد 
بلعابد  ــيــد  ــ�ــس ال
التي  ــنــتــائــج  بــال
اأحرزها املتفوقون 
ــل وكــذا من  الأوائ
الأمة  اأ�سبال  فئة 
الحتياجات  وذوي 
اخلا�سة رغم ال�سعوبات ال�سحية امل�سجلة لديهم، 
نزلء  اأحرزها  التي  بالنتائج  تنويهه  جانب  اإىل 

املوؤ�س�سات العقابية.
هذه  يف  املــتــفــوقــني  الـــوزيـــر  هــنــاأ  الأخـــــري،  ويف 
ال�سهادة، متمنيا لهم النجاح يف حياتهم امل�ستقبلية 
يف  ينجحوا  مل  لــلــذيــن  تــوجــه  كــمــا  والــعــمــلــيــة. 
يف  الخفاقات  اأن  معتربا  بالت�سجيع،  المتحان 
الهمم  �سحذ  يف  "�سببا  تكون  ما  غالبا  البكالوريا 

لتحقيق النجاحات الباهرة".

اأكد فيها التزامه الرا�شخ بتعزيز اأوا�شر الأخوة والت�شامن والعالقات الإ�شرتاتيجية

يتيح اللتحاق بالطب والتكنولوجيا..

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ا�صُتقبل وزير ال�صوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، ظهرام�س الثالثاء، من 
قبل الرئي�س التون�صي قي�س �صعّيد، وذلك يف اإطار الزيارة التي يقوم بها اإىل تون�س.



ببلدية  م�سكن   552 حي  �سكان  يعاين 
نقاو�ص بباتنة، من م�سكل تذبذب توزيع 
الفرتة  خــالل  خا�سة  الــ�ــســروب  ـــاء  امل
اأثـــار حفيظتهم  ــذي  ال االأخـــرية االأمـــر 

�سيما هذه االأيام.
احلي،  ذات  قاطني  من  البع�ص  وح�سب 
جدا  مقلقا  بات  ال�سرب  مياه  توزيع  اأن 
برجمة  الــتــوزيــع  وحـــدة  واأن  خا�سة 
من  متاأخرة  �ساعات  يف  توزيعه  �ساعات 
 11 ال�ساعة   مــن  ابــتــداء  ــك  وذل الليل 
املواطنني  لغ�سب  اأدى  مما  ليال،  ون�سف 
برنامج  اأن  كـــون  املــوظــفــني،  وخــا�ــســة 
�ساعات  مع  اأبــدا  يتوافق  ال  املاء  توزيع 
الباكر،  ال�سباح  يف  تنطلق  التي  عملهم 
م�سيفني يف ال�ساأن نف�سه، اأن املاء ال ي�سل 
كالطابق  العليا  الطوابق  يف  للقاطنني 
اداأكرث  الو�سع  اأزم  مما  والرابع،  الثالث 
خا�سة  ال�سكان  غ�سب  واأثــــار  فــاأكــرث 
ب�سكاوي  تقدموا  احلي  عن  ممثلني  واأن 

لهم  تفتح  مل  انها  اإال  املعنية،  للجهات 
بـــاب احلــــوار ومل تــقــدم �ــســوى وعـــودا 
اأقـــرب  يف  ــة  ــدم اخل نــوعــيــة  بتح�سني 
هذه  اأكرث  �ساء  الو�سع  اأن  غري  االآجــال، 
اأن  امل�ستكني،  ذات  اأ�ــســاف  كما  ـــام،  االأي
ال�سرب بات حال  ا�ستئجار �سهاريج مياه 
ثمنها  من  بالرغم  احلي  ل�سكان  "مرا" 
كون  1000دينار  من  باأكرث  يقدر  الذي 
الو�سع  ا�ستغلوا  ال�سهاريج  تلك  اأ�سحاب 
املواطن  ليبقى  اأ�سعارها  يف  للم�ساربة 
ال�سحية يدفع ثمن غياب املياه ال�سروب 
ل�سيء فقط بتوفري  التجار ال  وم�ساربة 

قطرة ماء.
بنقاو�ص   552 حــي  قاطنو  وينا�سد 
وحدة  خا�سة  املعنية  اجلهات  تدخل 
توزيع املياه للنظر يف م�سكل توزيع املياه 
يف  خا�سة  القاطنني  حياة  نغ�ست  التي 
اإحتياجاتهم  تتزايد  اأيــن  الف�سل  هذا 

لهذه املادة احليوية.

زانة  ببلدية  ال�سدرة  ثنية  م�ستة  ت�سهد 
البي�ساء بدائرة �سريانة  و�سعا مزريا مع 
وعدم  االأحياء  اأغلب  يف  النفايات  انت�سار 
عنه  اجنر  مما  طويلة،  زمنية  ملدة  رفعها 
تداعيات واآثار جانبية على غرار الروائح 
وانت�سار  ال�سامة  واحلــ�ــســرات  الكريهة 
عن  بحثًا  تنت�سر  التي  ال�سالة  الــكــالب 

الطعام يف مكبات النفايات.
نيوز،  ــص  االأورا� مع  حديثهم  ويف  ال�سكان 
كبري  ب�سكل  كرثت  النفايات  لكون  اأ�ساروا 
امل�ستة  حتولت  حتى  وتراكمت  وتفاقمت 
وت�سهد  غــري  ال  النفايات  طابع  تكت�سي 
يف  النفايات  مكبات  وانت�سار  ملوثا  و�سعا 
كل مكان مما ينذر بكارثة بيئية و�سحية 
تعود نتائجها على املواطن القاطن للم�ستة 
قبل اأي اأحد اآخر، واأ�سافوا باأن الو�سع يف 
ترفع  مل  النفايات  جُل  اأن  حيث  ا�ستمرار 
خلق  مما  حالها  على  وبقيت  اليوم  حلد 
املواطنني  لــدى  وغ�سب  ا�ستهجان  حالة 
واأكدوا  البلدية،  على  اللوم  األقوا  الذين 
باأن النفايات لها من الزمن قرابة �سهرين 
ذات  اأ�ــســاف  فيما  يذكر،  تغيري  اأي  دون 
املــتــحــدثــون بـــاأن هــنــاك بــرنــامــج حمدد 
باقي  يف  معمول  هو  مثلما  النفايات  لرفع 
زانة  بلدية  يف  لكن  املــجــاورة  البلديات 
يغيب  حيث  متامًا  مغاير  االأمــر  البي�ساء 
وكــذا  بالعمال  اخلــا�ــص  العمل  بــرنــامــج 

خرجات التنظيف ورفع القمامة.
ونددوا  املزري  الو�سع  ا�ستهجنوا  ال�سكان 
ال�سلطات  تدخل  ب�سرورة  مطالبني  به 
الــروائــح  انت�سار  بعد  خا�سة  املحلية، 
واأي�سا  الــ�ــســامــة  ــرات  ــس واحلــ� الــكــريــهــة 
نه�سًا  القمامة  نه�ست  التي  ال�سالة  الكالب 

وبعرثتها يف باقي االأحياء االأخرى مهددة 
حياة املواطن، و�سددوا على �سرورة العمل 

على رفع النفايات ب�سكل يومي اأو اأ�سبوعي 
تفاديا لتكرار هذا ال�سيناريو.

 نا�ســر. م 

ح�سام الدين. ق

الــقــائــمــون على كــل من  ــص،  ــ� اأم ووجــــــــه 
ومروانة،  ونقاو�ص  التوتة  عني  م�ست�سفى 
التوا�سل  موقع  عرب  املواطنني  اإىل  نــداء 
التربع  اأجل  من  "في�سبوك"،  االجتماعي 
لفائدة  االأوك�سجني  ومكثفات  بــقــارورات 
م�ستوى  عــلــى  يــعــاجلــون  الــذيــن  املــر�ــســى 
العجز  تدارك  اأجل  من  امل�ست�سفيات  هذه 
والنق�ص امل�سجل يف هذه املادة خالل هذه 
على  الطلب  ارتفاع  اإىل  بالنظر  االأيـــام، 
ا�سطرت  حيث  والوطنـي،  املحلي  امل�ستوى 
املوؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية مبروانة 
جناح  على  املر�سى  من  عــدد  حتويل  اإىل 
م�سيكة  زيـــزة  م�ست�سفى  اإىل  ال�سرعة 
االأوك�سجني  �سهريج  و�سول  تاأخر  ب�سبب 

للمرة الثالثة على التوايل يف ظرف اأ�سبوع 
واحد.

ــة  ــ�ــس املــوؤ�ــس ــــت تــنــفــ�ــســت  ـــي يف وق ـــاأت ي
باتنة  مبدينة  اال�ست�سفائية  العمومية 
"�ساناتوريوم" ال�سعداء "ن�سبيا"، بعد قيام 
املحطة  اأجهزة  "بيرتوجال" بنقل  �سركة 
اإىل  االأوك�سجني  اإنتاج  يف  ت�ستغلها  التي 
امل�ست�سفى وتركيبها يف �ساعات متاأخرة من 
ليلة االثنني، مع بداأ العمل بها واإنتاج غاز 
االأوك�سجني ال�سايف و�سخه ملر�سى كورونا 
وهو  املت�سبعة،  املوؤ�س�سة  بهم  تكتظ  الذي 
ما من �ساأنه اإنهاء كابو�ص نفاذ االأوك�سجني 
املر�ســى، حيث تبلغ  نهائيا وانقطاعه عن 
طاقة اإنتاج هذا املولد 15م3 يف ال�سـاعة.

من  الــعــديــد  �سرعت  ذلــك  مــن  باملقابل 
عملية  يف  حمليا،  النا�سطة  اجلمعيات 
اأجهزة  اقتناء  اأجــل  من  التربعات  جمع 
لفائدة  االأوك�سجني  ومكثفات  التنف�ص 
املر�سى �سواء بامل�ست�سفيات اأو من يعاجلون 
نا�سطون  اأطلق  كما  منازلهم،  م�ستوى  على 
اجلامعي  امل�ست�سفى  لتزويد  وا�سعة  حملة 
لنداءات  ا�ستجابة  لالأوك�سجني  مبولد 
خروج  امكانية  حول  االأطباء  وحتذيرات 
االأمور عن ال�سيطرة ب�سبب م�سكلة تذبذب 
و�سول االأوك�سجني، حيث من �ساأن مولدات 
االأوك�سجني حل امل�سكلة نهائيا ومنه اإنقاذ 
هذه  ب�سبب  يوميا  ت�سقط  التي  االأرواح 

املوجة.

مل جتد اأغلب املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية بوالية باتنــة، من حل الأزمة تذبذب االأوك�سجني املوجه ملر�سى فريو�س كورونا، �سوى اال�ستنجاد باملواطنني للتربع مبا 
لديهم من قارورات االأوك�سجني يف ظل االأزمــة احلا�سلة هذه االأيام حول التموين بهذه املادة احليوية التي حتولت اإىل عملة نادرة يبحث عنها اجلميع الإنقاذ 

حياة مر�ساهم الذين يعانون من م�ساعفات فريو�س كورونا وت�ستدعي حالتهم ال�سحيـة التنف�س اال�سطناعـي.

اأزمة متوين وم�شت�شفى "�شاناتوريوم" يتدعم مبحطة الإنتاج االأوك�شجني تربعت بها �شركة "بيرتوجال"

بلدية زانة البيضشاء

م�ست�سفيات ت�ستنجد باملواطنني لتموينها بالأوك�سجني يف باتنــة !
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اإينوغي�سن  بلدية  �سكان  اأم�ص،  اأقــدم 
يف والية باتنة، على غلق مقر البلدية 
للمياه  الــتــام  الغياب  على  اإحتجاجا 
ال�سلطات  اأن  مــن  بــالــرغــم  الــ�ــســروب، 
توفري  مفادها  وعــودا  اأعطت  املحلية 
تنظيمه  مت  الذي  االإحتجاج  بعد  املياه 
من طرف ال�سكان يف بداية �سهر جويلية 
غلق  على  حينها  اأقدموا  اأيــن  اجلــاري، 
بني  الرابط  �سقه  يف  الوطني  الطريق 
اإينوغي�سن واإ�سمول، اإال اأن تلك الوعود 
الإمت�سا�ص  كالم  جمرد  ح�سبهم  بقيت 

غ�سبهم فقط.
�سي�سعدون  اأنــهــم  املحتجني،  وح�سب 
االأو�ساع  ا�ستمرت  اإن  االإحتجاج،  لهجة 
حالها، خا�سة واأنهم ملوا من توفري املاء 

بالطرق البدائية اأو عن طريق ا�ستئجار 
ال�سهاريج، م�سيفني اأن غلق مقر البلدية 
عن  للتعبري  ب�سيطة  طريقة  اإال  ماهي 
املــاء  غــيــاب  ب�سبب  ال�سديد  غ�سبهم 
�ستحمل  القادمة  االأيــام  الأن  ال�سروب، 
اإىل  الكثري ولن يتوقفوا عن االإحتحاج 
اأن ت�سع اجلهات املعنية حال لغياب املاء 
م�ستمرة  امل�سكلة  واأن  خا�سة  ال�سروب، 
جهة  اأي  تــقــوم  اأن  دون  �ــســنــوات  منذ 
املياه  لتوفري  اأو حتاول و�سع حل  بحلها 
دل  اإن  وهذا  يوميا  �ساعة  ولو  ال�سروب 
امل�سوؤولني  اأن  على  يدل  فهو  �سيء  على 
ي�سهرون  وال  املواطن  معاناة  يقدرون  ال 
اخلدمات  نوعية  وحت�سني  توفري  على 

لهم ح�سب تعبريهم.

احتجاجا على عدم جت�شيد وعود ال�شلطات 

بالرغم من ال�شكاوي العديدة التي تقدموا بها لوحدة التوزيع

�سكان اإينوغي�سن يغلقون مقر البلدية 
ب�سبب العط�ش

النفايات تغزو اأحياء م�ستة ثنية ال�سدرة
قاطنو حي 552 م�سكن بنقاو�ش

 يعانون اأزمة مياه منذ مـدة

اأقدم اأم�س، �سكان بلدية اإينوغي�سن يف والية باتنة، على غلق مقر البلدية اإحتجاجا على 
اأعطت وعودا مفادها توفري  اأن ال�سلطات املحلية  بالرغم من  للمياه ال�سروب،  التام  الغياب 
املياه بعد االإحتجاج الذي مت تنظيمه من طرف ال�سكان يف بداية �سهر جويلية اجلاري، اأين 
اأقدموا حينها على غلق الطريق الوطني يف �سقه الرابط بني اإينوغي�سن واإ�سمول، اإال اأن تلك 

الوعود بقيت ح�سبهم جمرد كالم الإمت�سا�س غ�سبهم فقط.

�سميحة. ع

�سميحة. ع

22 �سنة بعد �سقوطه  اأعوان احلماية املدنية بباتنة، الإنقاذ �ساب يبلغ من  اأم�ص،  تدخل 
داخل بئر بعمق 10 امتار بحي الزمالة، حيث مت اإ�سعاف ال�سحية بعني املكان وحتويله اىل 

م�سلحة اال�ستعجاالت بامل�ست�سفى اجلامعي.

اإنقاذ �ساب �سقط داخل بئر يف حي الزمالة

ن.م



اأكرث من 500 م�شتوطن اقتحموا باحات امل�شجد.. 

نوارة. ب

خن�شلة

اأم البواقي

تعرف احلملة الوا�سعة التي اأطلقتها 
انت�سار  مـــن  لــلــحــد  الــ�ــســحــة  وزارة 
اأين  بالوالية جناحا كبريا،  الفريو�ص 
ال12  اللقاح  تلقوا  الذين  عدد  فاق 
جويلية   17 غاية  اإىل  �سخ�ص  األــف 
من  باملائة   70 ن�سبة  بلوغ  اأمــل  على 
مواطني الوالية من اأجل خلق مناعة 

جماعية.
العملية التي عرفت يف البداية عزوفا 
تداعيات  من  املواطنني  لتخوف  نظرا 
بعد  له  امل�سهود  بالنجاح  كللت  اللقاح 
األف �سخ�ص اللقاح   12 تلقي اأكرث من 
املخ�س�ص للوقاية من فريو�ص كورونا، 
علما اأن الوالية �سهدت موؤخرا تزايدا 

والوفيات  االإ�سابات  عدد  يف  خطريا 
ب�سبب الفريو�ص.

و�سهدت احلملة اإقباال كبريا من طرف 
كبار ال�سن وذوي االأمرا�ص املزمنة كما 
حيحي  املجيد  عبد  م�ست�سفى  �سجل 
�سخ�ص   1500 تلقيح  وحــده  بقاي�ص 

من خمتلف االأعمار.

تتوا�سل معاناة �سكان امل�ساتي التابعة 
اإقليميا لبلدية واد نيني، ب�سبب الفقر 
والتهمي�ص الذين اأرقا حياة القاطنني 
احلياة  متطلبات  ــى  اأدن وانــعــدام  بها، 

الب�سيطة.
االأغلفة  توفر  مــن  رغــم  ذلــك  يــاأتــي 
البلدية  منها  ت�ستفيد  التي  املالية 
ـــج الــوالئــيــة  ـــربام �ــســنــويــا �ــســمــن ال

بها،  بالتنمية  للنهو�ص  والــبــلــديــة 
طويلة،  ل�سنوات  معزولة  �سلت  لكنها 
�سمن  نيني  واد  بلدية  وت�سنف  هذا 
البلديات الفقرية والنائية بوالية اأم 
البواقي، ب�سبب قلة امل�سالك الريفية 
قليلة  اأ�سهر  بعد  اهرتائها  مت  واأخرى 
من اجنازها، ما اأدخل البلدية يف عزلة 
ا�ستفادت  باملقابل،  طويلة،  ل�سنوات 

موؤخرا بلدية واد نيني من غالف مايل 
الإمتام  �سنتيم  ملني   700 يتجاوز  ال 
املتعلقة  املتوقفة  امل�ساريع  من  عــدد 
بالربط بالغاز الطبيعي وجتديد عدد 
من  بعدد  ال�سحي  ال�سرف  قنوات  من 
لكنها  نيني،  بواد  ال�سكنية  التجمعات 
مل تكن تلبي طموحات �سكان امل�ساتي 

يف فك العزلة عنها.

توقعات بتوا�شل الو�شعية اإىل منت�شف اأوت 

العملية متوا�شلة و�شط اإقبال كبري

و�شط نقائ�ض تنموية باجلملة

جلنة وزارية اأكدت اأنها غري �شاحلة لل�شكن 

يف ظل عدم ت�شليح االأعطاب 

تتواجد يف حالة متقدمة من االهرتاء
ملوحة املياه زادت الو�شع تاأزما

مدير  ك�سف 
ــفــى  ــس ــ� ــت ــس ــ� م
حمـــــــــمـــــــــد 
بو�سياف بعني 
جنوب  وملــــان 
اأن  ــطــيــف  ــس �
احلاالت  عدد 
املــتــواجــدة يف 
من  امل�ست�سفى 

ــعــالج  اأجـــــل ال
ا�ستقباالت  مــع  حالة   100 تتجاوز 
حاالت جديدة كل يوم بالنظر لتدهور 
الو�سعية الوبائية يف اجلهة اجلنوبية 
تتوا�سل  اأن  متوقعا  الـــواليـــة،  ــن  م
منت�سف  غاية  اإىل  احلالية  الو�سعية 
التي  لالحتفاالت  بالنظر  اأوت  �سهر 
للناجحني  بالن�سبة  اأيام  منذ  ح�سلت 

يف �سهادة البكالوريا.
وفيما يتعلق باأزمة التزود باالأك�سجني 
فقد ك�سف املدير بوع�سرية يف حديث 
اإدارة  اأن  اجلهوية  �سطيف  الإذاعـــة 
على  ونــهــارا  لــيــال  تعمل  امل�ست�سفى 
املواطنني  لكل  بال�سكر  توفريه متقدما 
الفارطة  االأيام  خالل  �ساهموا  الذين 
ـــادة احلــيــويــة، ودا  ــذه امل يف تــوفــري ه
االأمــور  تهويل  عــدم  اإىل  بوع�سرية 
احلاالت  من  العديد  وجود  مع  خا�سة 

التي متاثلت لل�سفاء.

م�ست�سفى  ويف 
اخلثري  �ــســروب 
�سرق  بالعلمة 
الـــواليـــة فـــاإن 
عرفت  االأمــــور 
كبريا  تعقيدا 
ت�سبع  ظـــل  يف 
املــ�ــســتــ�ــســفــى 
بـــــاملـــــر�ـــــســـــى 
ال�ساعات  خالل 
ــد 143  ــواج ــن خـــالل ت ــة، م ــارط ــف ال
من  كــبــري  عـــدد  ت�سجيل  ــع  م مــريــ�ــص 
متاأثرا  �ــســاب  وفـــاة  ومنها  الــوفــيــات 
اإدارة  اأن  حني  يف  كورونا،  مب�ساعفات 
احلاالت  قبول  على  اأكــدت  امل�ست�سفى 
وجود  لعدم  بالنظر  فقط  احلــرجــة 
انتظار  يف  امل�ست�سفى  يف  �ساغرة  اأماكن 
بالع�سرات  للتكفل  حلول  عن  البحث 
احل�سول  ينتظرون  الذين  املر�سى  من 

على اأماكن للعالج.
�سطيف  وايل  دعــا  ــر  اأخ جانب  ومــن 
اال�ستعانة  �ــســرورة  اإىل  عبلة  كمال 
على  املحالني  واملمر�سني  بــاالأطــبــاء 
اأجــل  مــن  املتطوعني  وكـــذا  التقاعد 
اإىل  الو�سول  التلقيح  عملية  ت�سريع 
ال�سلطات  طرف  من  املطلوبة  الن�سبة 
50 يف  العليا والتي تراهن على تلقيح 

املئة من �سكان الوالية.

اجلهة  يف  البارد  واد  �سكان  ينتظر 
�سطيف  لوالية  ال�سرقية  ال�سمالية 
اأجــل  مــن  البلدية  م�سالح  حتــرك 
املهددة  الــعــمــارة  ق�سية  يف  النظر 
باالنهيار واملتواجدة على مقربة من 
مقر البلدية، وهو االأمر الذي ي�سكل 
بالنظر  ال�سكان  حياة  على  خطرا 
لغزا  �سكلت  التي  العمارة  هذه  ملوقع 

كبريا خالل ال�سنوات الفارطة. 
هدم  قرار  تطبيق  ال�سكان  وينتظر 
طال  الــذي  االأمــر  وهو  العمارة  هذه 
املتكررة  الــ�ــســكــاوي  رغــم  انــتــظــاره 
هذه  اأن  بحكم  املواطنني  طــرف  من 
للبلدية  العام  املنظر  ت�سوه  العمارة 
علما  �سقوطها،  خطر  عــن  ناهيك 
منذ  ت�سييدها  مت  العمارة  هــذه  اأن 

قرابة 20 �سنة اإال اأنه مت بعد نهاية 
لل�سكن  �ساحلة  غــري  اأنــهــا  االأ�ــســغــال 
معاينة  مت  اأن  بعد  تقنية  الأ�سباب 
يف  ــة  وزاري جلنة  طــرف  من  العمارة 
والية  �سرب  الذي  الزلزال  اأعقاب 
بومردا�ص، حيث اأكدت اللجنة عدم 
هدم  ــرورة  ــس و� الــرتمــيــم  �سالحية 

العمارة نهائيا.
البارد  واد  بلدية  م�سالح  وتنتظر 
ــهــدم من  احلــ�ــســول عــلــى رخــ�ــســة ال
والت�سيري  الرتقية  مديرية  طــرف 
العقاري وهذا من اأجل مبا�سرة الهدم 
يف اأقرب االآجال لتفادي ح�سول اأي 
وخيمة،  اأثــار  يف  يت�سبب  قد  انهيار 
علما اأن م�سالح البلدية حت�سلت على 

موافقة باقي ال�سلطات املعنية.

اجلزائرية  وحـــدة  م�سالح  ا�ستكت 
الت�سربات  م�سكل  من  ب�سطيف  للمياه 
العديد  م�ستوى  على  امل�سجلة  املتكررة 
الوالية،  بلديات  التوزيع يف  من قنوات 
من  ــة  ــاري اجل ــغــال  االأ�ــس ب�سبب  وهـــذا 
يتم  اأن  دون  اخلا�سة  املقاوالت  طرف 
ت�سليح هذه الت�سربات، وهو االأمر الذي 
ت�سبب يف قطع التموين باملياه ال�سروب 
ف�سل  عــز  يف  ال�سكان  مــن  االأالف  عــن 

ال�سيف.
م�سالح  كــ�ــســفــت  ــدد  ــس ــ� ال هــــذا  ويف 
توقف  عن  ب�سطيف  للمياه  اجلزائرية 
الوالية  بعا�سمة  اأحياء  عدة  تزويد 
750 م�سكن، بلعياط،  على غرار لنقار، 
زواوي، لعلى وغريها من االأحياء ب�سبب 
قناة  م�ستوى  على  كبري  ت�سرب  ت�سجيل 

الذي  الت�سرب  وهو  ملم،   350 التوزيع 
اخلا�سة  املقاوالت  اإحدى  فيه  ت�سببت 
واحد  اأ�سبوع  ظرف  يف  الثانية  وللمرة 
ح�سب بيان م�سالح الوحدة، وجاء قطع 
يف  امللحوظ  النق�ص  مع  تزامنا  التزود 
هذه املادة احليوية يف الفرتة احلالية.

للمياه  ــدة اجلــزائــريــة  وتــوعــدت وح
ب�سطيف باإتخاذ االإجراءات القانونية 
ــفــادي تـــكـــرار مــثــل هــذه  ــت الـــالزمـــة ل
املواطن  اأن  خا�سة  م�ستقبال  احلــوادث 
يبقيان  للمياه  اجلــزائــريــة  ووحـــدة 
اليومية  االعـــتـــداءات  لــهــذه  �سحية 
واملــتــكــررة مــن طــرف املـــقـــاوالت، كما 
التمون  بــعــودة  امل�سالح  ذات  وعـــدت 
اإ�سالح  بعد  مبا�سرة  ال�سروب  باملياه 

الت�سرب.

كر�سة  عــني  بــلــديــات  �سكان  يعي�ص 
وعني مليلة واجلازية وعني البي�ساء، 
حالة من الرعب ب�سبب الو�سعية التي 
واملهددة  اله�سة،  �سكناتهم  اإليها  اآلت 
حلظة،  اأي  يف  روؤو�سهم  فوق  باالنهيار 
باجلدران  ت�سققات  ظهور  بعد  خا�سة 
تليق  ال  اأ�ــســحــت  ــي  ــت وال ــف  ــق ــس واالأ�

للحياة بها.
ــوت  ــي ــب ــال ـــون ب ـــاطـــن ـــق ــــب ال وطــــال
املجال�ص  ب�سرورة تدخل  الق�سديرية 
ــات الــوالئــيــة،  ــط ــل ــس ــ� ــة وال ــدي ــل ــب ال
وترحيلهم ل�سكنات الئقة، خا�سة واأن 
اأغلب املقيمني باملجمعات الق�سديرية 
�سكنية،  برامج  اأي  من  ي�ستفيدوا  مل 
التي  �سكناتهم  ترميم  يف  منهم  اأمــال 

اأ�سحت ال حتتمل اأي اأ�سغال ترقيع.
على  الق�ساء  مت  وقت  يف  ذلك،  ياأتي 
عدد من االأحياء الق�سديرية مبدينة 
"العامري  حــي  وت�سمل  كر�سة  عــني 
اإىل جممع �سكني  عيفة" الذي حتول 
من  احلي  ا�ستفادة  يرتقب  اأين  الئق، 
تاأهيل وتعبيد الطريق  اإعادة  م�سروع 

م�ساحات  ــاء  ــس ــ� واإن لــلــحــي،  املـــوؤديـــة 
الوجهة  تغيري  �ساأنها  مــن  خــ�ــســراء 
الذي كان عبارة عن  للحي  اخلارجية 

�سكنات ق�سديرية ه�سة.
االأحياء  �سكان  نا�سد  فقد  باملقابل، 
واجلازية  مليلة  عني  مبدينة  اله�سة 
تخ�سي�ص  ب�سرورة  البي�ساء،  وعــني 
ب�سيغة  جـــديـــدة  �ــســكــنــيــة  حــ�ــســة 
اأ�سحاب  لفائدة  االيجاري  العمومي 
االنطالق  اأجــل  من  اله�سة  ال�سكنات 
خا�سة  الــظــاهــرة  هـــذه  حمــاربــة  يف 
ظل  يف  م�ستمر  تزايد  يف  عددها  واأن 
غياب الرقابة الردعية ملنع ت�سييدها 

والق�ساء عليها.
لالإ�سارة، فان والية اأم البواقي، حتوي 
اله�سة  ال�سكنات  من  معترب  عدد  على 
واأخرى م�سيدة مبادة االأمونيات، وهو 
للقائمني  ا�ستعجايل  ما يتطلب تدخل 
على قطاع ال�سكن بوالية اأم البواقي، 
االأحياء  ل�سكان  جــذري  حل  واإيجاد 
انهيارها  لتفادي  اله�سة  الق�سديرية 

علة روؤو�ص قاطنيها.

حياة  على  يخيم  البوؤ�ص  يــزال  ال 
اإقليميا  التابعة  بامل�ساتي  القاطنني 
العط�ص  ب�سبب  فكريينة،  لبلدية 
ــيــات الـــتـــزود بــاملــيــاه  وقـــلـــة عــمــل
ال�ساحلة لل�سرب، ما �سعب من حياة 
ف�سل  خــالل  خا�سة  امل�ساتي  �سكان 

ال�سيف.
مياه  مــلــوحــة  ب�سبب  ذلـــك  ــاأتــي  ي
املنابع  ــدام  ــع وان باملنطقة  االآبــــار 
رحلة  يف  جعلهم  ما  للمياه،  العذبة 
بحث يومي على اأماكن تواجد املياه 
درجــة  واأن  خا�سة  مــاحلــة،  الــغــري 
حتى  تليق  وال  كبرية  املياه  ملوحة 

لال�ستعمال املنزيل.
املجل�ص البلدي بفكريينة اأكد على 
اأجل  من  الوالئية  امل�سالح  مرا�سلته 
م�ستوى  على  الظل  مبناطق  التكفل 
الع�سرات  تـــزال  ال  لكن  البلدية، 

على  تتوفر  ال  والقرى  املدا�سر  من 
الب�سيطة،  احلياة  متطلبات  ــى  اأدن
خا�سة منها املتعلقة باملياه ال�ساحلة 

لل�سرب.
للتهمي�ص  املحتجون  اأ�سار  وقد  هذا 
فيهما  تتخبط  ــن  ــذي ال والــعــطــ�ــص 
�سنوات  منذ  فكريينة  بلدية  م�ساتي 
اأين  املــيــاه،  ملوحة  ب�سبب  طويلة، 
امل�ستة  داخــــل  املــقــيــمــون  اأ�ــســحــى 
التي  ال�سهاريج،  مياه  ي�ستعملون 

اأثقلت جيوب املواطنني.
م�ستة   15 ا�ستفادت  فقد  لــالإ�ــســارة 
التكفل  بــرامــج  مــن  فكريينة  ببلدية 
انطالق  واملــتــوقــع  "الظل"  مبــنــاطــق 
اأ�سغال فك العزلة بها قريبا، يف انتظار 
اخلا�سة  امل�ساريع  من  الثاين  ال�سطر 
اأزمة  على  للق�ساء  جديد  نقب  باجناز 

العط�ص باملنطقة.

ك�سفت م�سالح مديرية املوارد 
املائية بخن�سلة، عن ال�سروع 

خالل االأيام القليلة القادمة 
يف ا�سغال اعادة تاأهيل �سبكة 
توزيع املياه ال�ساحلة لل�سرب 

ببلدية قاي�ص  وذلك بهدف 
الق�ساء على خمتلف النقاط 

ال�سوداء.
وح�سب ذات امل�سوؤول، اأن 

الت�سربات حتول دون تزويد 
ال�سكان ب�سكل منتظم باملاء 

ال�سروب واأكدت اأن هذه 
العملية �ستنطلق على اأق�سى 

تقدير خالل �سهر اوت 
القادم وهذا بعد االنتهاء من 

خمتلف االجراءات االدارية، 
حيث �ستم�ص العملية عديد 

االحياء يف �سطرها االول على 
غرار حي االمري عبد القادر 
وحي 8 ماي وحي 17 جوان 

والتي ت�سنف من بني اأكرث 
النقاط ال�سوداء املنت�سرة 

باملدينة.
وتندرج هذه العملية يف اطار 

الربامج القطاعية للوالية، 
من اأجل حت�سني عملية تزويد 
املواطنني بهذه املادة احليوية 
التي يكرث الطلب عليها خالل 

ف�سل ال�سيف وكذا الق�ساء 
على خمتلف املائية.

ت�سبع تام يف م�ست�سفيات �سطيف 
وا�ستقبال احلالت احلرجة فقط 

تلقيح 12 األف �سخ�ش �سد كورونا بخن�سلة

حياة بائ�سة مب�ساتي واد نيني

عمارة اآيلة لل�سقوط تنتظر 
الهدم يف وادي البارد 

مقاولت تت�سبب يف حرمان ال�سكان 
من املياه ال�سروب 

�سكنات ه�سة تنتظر الهدم وترحيل 
م�ساتي فكريينة تعاين العط�شقاطنيها باأم البواقي

اإعادة تاأهيل 
�سبكة املياه 

للق�ساء الت�سربات 
بقاي�ش

حمليات
قطاع املوارد املائية بخن�شلة
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ت�صهد املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية وعيادات ال�صحة اجلوارية بولية خن�صلة، اإقبال كبريا من طرف املواطنني الراغبني يف تلقي اللقاح 
اخلا�س بالوقاية من فريو�س كورونا.
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�سرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام "اأوناب" 
حم�سول  ل�سراء  التجارية  العقود  اإم�ساء  يف 
برنامج  يف  النخراط  يف  الراغبني  الفالحني 
 2022- 2021 زراعة الذرة ال�سفراء ملو�سم 
ما  ح�سب  البالد،  جنوب  وليات  م�ستوى  على 
الريفية.  والتنمية  الفالحة  وزارة  اأفادت به 
لها عرب �سفحتها  من�سور  الوزارة يف  واأو�سحت 
اأن  الجتماعي  التوا�سل  مبواقع  الر�سمية 
هذه العقود التجارية تندرج يف اإطار جت�سيد 
ورقة طريق قطاع الفالحة والتنمية الريفية 
2020-2024 فيما يخ�ص تطوير الزراعات 

الإ�سرتاتيجية.
ويتم اإبرام هذه العقود على م�ستوى وحدات 

وكذلك  لــلــديــوان  التابعة  ــام  ــع الأن اأغــذيــة 
مديريات امل�سالح الفالحية للوليات املعنية، 

ح�سب نف�ص امل�سدر.
الفالحني  "اأوناب"  يعلم  ـــار  الإط هــذا  ويف 
لهذا  ال�سفراء  ـــذرة  ال زراعـــة  يف  الــراغــبــني 

الفالحة  بنك  ــالت  وك من  التقرب  املو�سم، 
من  املحلي،  امل�ستوى  على  الريفية  والتنمية 
القر�ص  على  للح�سول  ملفاتهم  اإيــداع  اأجــل 
واملدخالت  البذور  ل�سراء  "الرفيق"  املو�سمي 
الخرى. ومن بني هذه الإجراءات، رفع �سعر 
الفالحني اىل  الذرة من عند  �سراء حم�سول 
5.000 دينار للقنطار بدل من 4.500 دينار 
�سابقا، وحتديد مدة اأق�ساها 72 �ساعة لدفع 
قيامهم  بعد  مبا�سرة  الفالحني  م�ستحقات 
اإم�ساء  باإيداع حم�سولهم. وبخ�سو�ص برنامج 
اأولــيــة،  ب�سفة  مت  فقد  الــتــجــاريــة،  الــعــقــود 
يوليو  و28  و27  و26   25 تــواريــخ  حتديد 

لإم�ساء العقود.

ي�سارك حمافظ الطاقات املتجددة والنجاعة 
دورة  اأ�سغال  يف  يا�سع  الدين  نــور  الطاقوية، 
لفريق  التقييمي  التقرير  على  املــ�ــســادقــة 
املناخ  بتغري  املعني  الــدويل  احلكومي  اخلــرباء 
يوليو   26 من  بعد  عن  تنظم  نــدوة  خــالل  من 
2021 اإىل 06 اأغ�سط�ص 2021، ح�سب ما اأفاد 
به بيان ملحافظة الطاقات املتجددة والنجاعة 

الطاقوية.
وح�سب ذات امل�سدر فان ال�سيد يا�سع ي�سارك يف 
اأ�سغال هذه الدورة ب�سفته نائب رئي�ص منتخب 
عن اأول جموعة عمل لفريق اخلرباء احلكومي 
مهمة  يتوىل  الذي  املناخ  بتغري  املعني  الــدويل 
املناخي  للنظام  العلمية  اجلــوانــب  تقييم 

وتقلباته.
و�ستعرف هذه الدورة م�ساركة ممثلني عن نحو 
احلكومي  اخلرباء  فريق  يف  ع�سو  بلدا   196
اجلزائر  بينها  من  املناخ،  بتغري  املعني  الدويل 
و�سي�سمح بامل�سادقة على تقرير ميثل م�ساهمة 
التقييمي  التقرير  اعــداد  يف  العمل  جمموعة 

ال�ساد�ص لذات الفريق.
وتذكر حمافظة الطاقات املتجددة والنجاعة 
الدويل  احلكومي  اخلرباء  فريق  اأن  الطاقوية 
املعارف  تقييم  على  يحر�ص  املناخ  بتغري  املعني 
مع  واآثاره  واأخطاره  واأ�سبابه  املناخ  تغري  حول 

ــراري  احل الحتبا�ص  مــن  احلــد  �سبل  حتديد 
وخطورته واآثاره وكيفية التاأقلم مع التغريات 

املتوقعة.
الدويل  احلكومي  اخلرباء  فريق  فان  ثم  ومن 
التقارير  خــالل  من  يقدم  املناخ  بتغري  املعني 
لأحدث  ومنتظما  مف�سال  تقييما  يعدها  التي 
الدولية  النقا�سات  ويــزود  واملعارف  املعلومات 

حول املناخ مبعلومات علمية �سديدة.
الــدويل  الفريق  هــذا  اأن  املحافظة  وذكـــرت 
تقارير  خم�ص   1988 �سنة  ان�سائه  منذ  اأعــد 
العمل  جمموعة  تقارير  بينها  مــن  تقييمية 
التي  والثالثة  الثانية  واملجموعتني  الأوىل 
اأغ�سط�ص   9(  2021 يف  التوايل  على  �ستن�سر 

ومار�ص(. )فرباير   2022 و   )2021

''ليند  الــغــازيــة  ال�سناعات  وحــدة  ت�سهر 
التزويد  �سمان  على  بلعبا�ص  ل�سيدي  غــاز'' 
اليومي بالأك�سجني الطبي للوحدات الطبية 
وال�ست�سفائية، وذلك من خالل اإنتاج 4800 
التي  احلــيــويــة  املـــادة  هــذه  مــن  مكعب  مــرت 
يف  الأخـــرية  الفرتة  يف  الطلب  عليها  ــزداد  ي
ظل تزايد حالت ال�سابة بفريو�ص كورونا، 
لدى  ــثــالثــاء  ال ــص  ــ� اأم يـــوم  عــلــم  ــا  م ح�سب 

املديرية املحلية لل�سناعة واملناجم.
بن  القطاع،  لهذا  الــولئــي  املــديــر  واأو�ــســح 
الإنتاج  معدل  اأن  جنيب،  الرحيم  عبد  عتو 
 4800 بلغ  ال�سناعية  الوحدة  لهذه  اليومي 

يتم  الذي  الطبي،  الأك�سجني  من  مكعب  مرت 
تعبئته يف 600 قارورة تقدر �سعة كل واحدة 
منها 8 مرت مكعب، م�سريا اإىل اأن وحدة ''ليند 
11 ولية بغرب  غاز'' ل�سيدي بلعبا�ص تزود 

وجنوب غرب البالد.
لوحدة  والتعبئة  التكييف  طاقة  وتبقى 
وفقا  مفتوحة  بلعبا�ص  ب�سيدي  غاز''  ''ليند 
يف  ي�سهد  ــداأ  ب ــذي  ال اليومي  الطلب  حلجم 
مع  تزامنا  متزايد  ارتفاعا  الأخــرية  الآونــة 

ظهور املوجة الثالثة لوباء كوفيد-19.
''ليند  م�سنع  اأن  عتو  بــن  ال�سيد  واأفــــاد 
بلعبا�ص  ب�سيدي  املتواجدة  بوحدته  غــاز'' 

حمـــدودة  ــري  غ كــمــيــات  يــومــي  ب�سكل  ينتج 
لال�ستعمال  املــوجــه  الــغــازي  الأك�سجني  مــن 
الأ�سبوع  اأيام  مدار  على  ويعمل  ال�ست�سفائي 
لتلبية  الليل  من  متاأخرة  �ساعات  واإىل غاية 
يتم  املنتج  الأك�سجني  اأن  اإىل  لفتا  الطلب 
ال�ستعمال  ذات  القارورات  يف  تعبئته  اأي�سا 

املنزيل.
الوحدة  وجـــود  اأن  املتحدث  ذات  وك�سف 
برتاب  لالأك�سجني  ــاز''  غ ''ليند  ال�سناعية 
املادة  هــذه  و�سول  �سرعة  من  �سهل  الولية 
احليوية اإىل امل�ست�سفيات وخمتلف الوحدات 

ال�سحية يف القطاعني العام واخلا�ص.
برنامج زراعة الذرة ال�شفراء

قررت وزارة ال�صناعة ال�صيدلنية اإعفاء اخلوا�س من �صرط احل�صول على ترخي�س للقيام بعمليات ا�صترياد مكثفات الأك�صجني اأو اأية اأجهزة 
طبية م�صتخدمة يف مواجهة وباء كوفيد-19 وموجهة لال�صتعمال ال�صخ�صي.

ـــعـــام ملجمع  ال املـــديـــر  ــص  ــ� ــي ــرئ ال واأكـــــد 
ارتفاع  ت�سجيل  حكار،  توفيق  �سوناطراك، 
و�سط  كــورونــا  بفريو�ص  امل�سابني  عــدد  يف 
ــال املــجــمــع يف الـــفـــرتة الأخــــــرية، ما  ــم ع
للحد  التدابري  من  جملة  اتخاذ  ا�ستدعى 
�سلبية على  اأثار  اأي  الوباء ومنع  من تف�سى 
حيث  للمجمع،  التابعة  الــوحــدات  ن�ساط 
اأعلن الرجل الأول يف �سوناطراك عن عدة 

تدابري ملواجهة كورونا و�سط العمال.
م�سور  ت�سجيل  يف  حــكــار،  توفيق  وقـــال 
اإن  للمجمع،  الر�سمية  ال�سفحة  عرب  بث 
اإطارات  كل  على  حتتم  الوبائية  الو�سعية 
للمحروقات  الوطنية  ال�سركة  وعــمــال 
للحد  الالزمة  الإجــراءات  واتخاذ  التجند 
النابعة  الوحدات  عرب  كورونا  انت�سار  من 

للمجمع النفطي.
ولبلوغ هذا الهدف، اأعلن حكار عن قرارات 
بعد  اتــخــاذهــا  مت  ــداين  ــي م مــفــعــول  ذات 
للموؤ�س�سة،  الأزمــة  خلية  اأع�ساء  ا�ست�سارة 
العطل  ت�سوية  ــقــرارات  ال تلك  ــرز  اب ومــن 
اجلـــاري،  ــوع  ــب ــس الأ� ــن  م ــة  ــداي ب املتبقية 
ال�سنة  لهذه  ال�سنوية  العطلة  وبــرجمــة 
اإىل  اإ�سافة  الداخل،  اأوت  �سهر  من  ابتداء 
اجلاهزة  الــوجــبــات  تــوزيــع  بــاآلــيــة  العمل 
قابلة  يوما   15 ملدة  الوحدات  جميع  عرب 

للتجديد ح�سب الو�سعية الوبائية.
كل  تعليق  الــ�ــســركــة  اإدارة  قـــررت  كــمــا 
الوحدات،  اإىل  �سرورية  الغري  الــزيــارات 
والكتفاء  احلــ�ــســوري  التكوين  وتعليق 
التحا�سر  تقنية  عرب  بعد  عن  بالتكوين 
املرئي، مع تكثيف عمليات التح�سي�ص ب�ساأن 

عمال  كافة  ل�سالح  الفريو�ص  �سد  التلقيح 
املجمع واملناولني واملتعاقدين مع ال�سركة.

�سرورة  على  �سوناطراك،  اإدارة  واأكـــدت 
لــالإجــراءات  ال�سارم  والتطبيق  اللــتــزام 
''انــه  حكار  وحــذر  عنها،  املعلن  الوقائية 
لــلــرتاخــي والـــالمـــبـــالة''، حيث  ل جمــال 
اأعلن عن اتخاذ تدابري وفق ما ين�ص عليه 
القانون الداخلي للموؤ�س�سة لردع كل ت�سرف 
املطبقة،  الوقائية  لــالإجــراءات  خمالف 
الواقي الذي  القناع  خا�سة �سرورة ارتداء 
يبقى اإجباريا عرب جميع مواقع العمل وكذا 

اللتزام بالتباعد الجتماعي.
�سرعت  الوقائية،  الإجراءات  مع  باملوازاة 
الوطنية  احلــمــلــة  اإطــــار  يف  �ــســونــاطــراك 
تلقيح  عملية  يف  الـــوبـــاء،  �ــســد  للتلقيح 
اجلاري  جويلية  �سهر  بداية  منذ  وا�سعة 
لفائدة جميع عمالها على م�ستوى مراكزها 
كما  الوطني،  الرتاب  عرب  اجلهوية  الطبية 
مت تخ�سي�ص مواقع متنقلة خا�سة للتلقيح 
الفرق  رعاية  وحتت  الو�سائل  بكل  جمهزة 
عائالت  دمج  تقرر  كما  للموؤ�س�سة،  الطبية 
العمال واملوظفني وعمال �سركات املناولة يف 

هذه احلملة الوا�سعة.
ل�سوناطراك،  العام  املدير  الرئي�ص  واأكــد 
توفيق حكار، اإن ''كل الإجراءات املتخذة لن 
تكون كافية اذا مل ميتثل اجلميع لإجراءات 
الت�سرفات يف  التباعد الجتماعي، و�سبط 
العمال''، حيث  العمل وحافالت نقل  مواقع 
بالتدابري  اإىل اجلميع لاللتزام  وجه دعوة 
الوقائيىة والإ�سراع يف التلقيح لكبح تف�سي 

الوباء و�سط عمال املوؤ�س�سة.

الــرئــيــ�ــص املدير  �ــســاهــر بــوخلــرا�ــص،  اأكـــد 
خالل  ومن  اجلزائر  اأن  �سونلغاز،  ملجمع  العام 
''توؤكد  الطاقة  جمال  يف  الرائدة  �سركاتها 
حتت  ومهنيتها  خربتها  و�سع  على  حر�سها 
العربي  املــغــرب  بــلــدان  يف  اأ�سقائها  ت�سرف 
املجمع  اأن  موؤكدا  خا�سة''،  وموريتانيا  عامة 
البحر  منطقة  يف  اأن�سطته  تطوير  ي�ستهدف 

الأبي�ص املتو�سط والأ�سواق الأفريقية.
ــاء من  ــالث ــث وجــــدد بــوخلــرا�ــص، اأمــ�ــص ال
اجلزائرمن  الــتــزام  املوريتانية،  العا�سمة 
وم�ساندة  بـــ''دعــم  �سونلغاز  جمــّمــع  خــالل 
ــة املــوريــتــانــيــة يف  ــي ــالم ــس اجلــمــهــوريــة الإ�
انطالقتها القت�سادية''، م�سيفا ''التي نوّد اأن 
تكون اجلزائر م�ساهما فاعال فيها''. موؤكدا يف 
من  متلكه  مبا  �سركتنا  ''ا�ستعداد  الإطار  هذا 
�ص يف الطاقة،  خربة وجتربة كفاعل متخ�سّ
وما تزخر به من موارد مادية وب�سرية، لفتح 
باب التعاون الثنائي على م�سراعيه وفق مبداأ 

رابح- رابح''.
اأن  للمجمع  الــعــام  املــديــر  الرئي�ص  وقـــال 
لبناء  قوية  ا�سرتاتيجية  ''تعتمد  �سونلغاز 
وم�ستقبل  م�ستقبلها  بفهم  لها  ت�سمح  ــة  روؤي
املتو�سط  املـــدى  على  الأفــريــقــيــة  املنطقة 
على  م�سريا  واأريحية''.  هدوء  بكل  والطويل 
اأن التحدي الأول ''يرتكز على �سمان خدمة 
عمومية عالية اجلودة وامل�ساهمة يف رفاهية 
اأينما  امل�ستدامة  التنمية  و�سمان  الزبائن 
اأو  الداخلي  امل�ستوى  على  �سواء  تدخلها  كان 

الدويل''.
ل�سونلغاز،  ال�سرتاتيجي  املخّطط  اأن  م�سيفا 
ــا،  دولــًي اأن�سطتها  تطوير  اأيــ�ــســا  ي�ستهدف 
ول�سيما �سوق منطقة البحر الأبي�ص املتو�سط 
تقّدم  اأن  ميكنها  حيث  الأفريقية،  والأ�سواق 
املطّورة  واخلربات  املهارات  با�ستغالل  الكثري 
يف ال�سوق اجلزائرية يف جميع حلقات �سل�سلة 

اإنتاج نقل وتوزيع الطاقة “كهرباء، غاز''.

اأم�ص  ــــوزارة  ال ن�سرتها  مــذكــرة  يف  وجـــاء 
الثالثاء ب�سفحتها الر�سمية على الفاي�سبوك 
اأن "ا�سترياد مكثفات الأك�سجني اأو اأية اأجهزة 
وباء  مواجهة  يف  م�ستخدمة  ــرى  اأخ طبية 
كوفيد-19 من طرف اخلوا�ص، غري خا�سع، 
متنحه  ــذي  ال للرتخي�ص  ا�ستثنائي  ب�سكل 

م�سالح املخت�سة بالوزارة".
واأكدت املذكرة يف مقابل ذلك، اأن املوؤ�س�سات 
على  احل�سول  لإلزامية  تخ�سع  ال�سيدلنية 
ال�سناعة  وزارة  مــن  للجمركة  ترخي�ص 
ال�سيدلنية للقيام بعمليات ا�سترياد مكثفات 
م�ستخدمة  طبية  اجهزة  اأية  اأو  الأك�سجني 
يف مواجهة وباء كوفيد-19 وال�ستفادة من 

رواق اأخ�سر ملعاجلة امللف.
تقوم  التي  املواد،  هذه  ا�سترياد  عمليات  اأما 
بها املوؤ�س�سات من غري املوؤ�س�سات ال�سيدلنية 

هبات  ت�ستلم  التي  واجلمعيات  املنظمات  اأو 
ا�سترياد من  من اخلارج فهي تخ�سع لرخ�سة 
ال�سيدلنية  ال�سناعة  وزارة  م�سالح  طرف 

اإعفاء من احلقوق اجلمركية  لال�ستفادة من 
والر�سوم وفقا للتدابري �سارية املفعول، وفقا 

لنف�ص املذكرة.
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الفالحني مع  التجارية  العقود  اإم�شاء  يف  "اأوناب" ي�شرع 

حمافظ الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية ي�شارك يف دورة 
امل�شادقة على التقرير الدويل املعني بتغري املناخ

اإنتاج 4800 مرت مكعب من االأك�شجني الطبي يوميا 
بوحدة ''ليند غاز'' يف �شيدي بلعبا�ش

بوخلرا�ض يوؤكد من العا�شمة املوريتانية

�صجلت اإدارة �صركة �صوناطراك ارتفاعا يف عدد امل�صابني بكورونا و�صط عمال املجمع، ما 
ا�صتدعى اتخاذ عدة اإجراءات لكبح انت�صار الفريو�س وك�صر العدوى، كما قررت اإدارة ال�صركة تلقيح 

العمال وعائالتهم وال�صركات املتعاقدة.

اإجراءات وقائية ملواجهة تف�شي كورونا
 و�شط عمال �شوناطراك

�شنطور اأن�شطتنا يف منطقة البحر االأبي�ش 
املتو�شط واالأ�شواق االأفريقية

لكبح تف�شي الوباء و�شط عمال املوؤ�ش�شة..

و�شط �شح املعرو�ض وتنامي معدالت التطعيم..

ا�شتقرار اأ�شعار النفط يف 74.51 دوالر للربميل
اأم�ص الثالثاء،  اأ�سعار النفط، يوم  ا�ستقرت 
مع مراهنة امل�ستثمرين على اأن �سح املعرو�ص 
من  �سيخففان  التطعيم،  معدلت  وتنامي 
اإ�سابات ''كوفيد-19''  تاأثر الطلب بارتفاع 
يف اأنحاء العامل وكانت العقود الآجلة خلام 
برنت مرتفعة �سنتا واحدا اإىل 74.51 دولر 
للربميل. ونزلت عقود اخلام الأمريكي غرب 
يعادل  مبا  �سنتات  ثمانية  الو�سيط  تك�سا�ص 

للربميل. دولر   71.83 0.1% اإىل 
اأن  بعد  حتى  القيا�ص  خامي  كال  ومتا�سك 

من  حتــذيــرات  املتحدة  الــوليــات  اأ�ــســدرت 
اإ�سبانيا والربتغال ب�سبب تنامي  اإىل  ال�سفر 

اإ�سابات ''كوفيد-19''.
''يو.بي.اإ�ص''  �سركة  لدى  املحللون  وقــال 
الطلب  منــو  �ــســوء  ''يف  بحثية  مــذكــرة  يف 
الذي من املرجح اأن يتجاوز منو املعرو�ص يف 
مدار  نفطيا على  �سحا  نتوقع  القريب،  املدى 

ال�سيف، وهو ما �سيعزز الأ�سعار''.
قرابة  الثــنــني،  النفط،  اأ�سعار  وهبطت 
دولر واحد، اإذ بددت املخاوف ب�ساأن الطلب 

املتحورة  ال�ساللت  انت�سار  عــن  الناجمة 
ال�سني،  يف  �سيول  وكذلك  كورونا،  لفريو�ص 
بقية  خالل  الإمــدادات  ب�سح  التوقعات  اأثر 

العام.
)ت�سليم  برنت  خلام  الآجلة  العقود  ونزلت 
يعادل  ما  اأو  �سنتا   95 املقبل(  �سبتمرب  �سهر 
بينما  للربميل،  دولر   73.15 اإىل   %1.3
الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ص  غرب  خام  بلغ 
�سنتا،   96 منخف�سا  للربميل  دولر   71.11
عن  يزيد  ما  العقدان  نزل  �سابق،  وقت  ويف 

دولر.
حول  كورونا  بفريو�ص  الإ�سابات  ووا�سلت 
اجلاري،  الأ�سبوع  مطلع  يف  الرتفاع  العامل 
يومية  زيـــادات  الـــدول  بع�ص  �سجلت  فيما 
قيا�سية، ومددت اإجراءات العزل العام التي 
املتوقع  ومن  النفط.  على  الطلب  ُتبطئ  قد 
حالة  يف  العاملية  النفط  اأ�ــســواق  تظل  اأن 
البلدان  الرغم من قرار منظمة  عجز، على 
الإنتاج  زيــادة  وحلفائها  للبرتول  امل�سدرة 

لبقية العام.



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�شحب من االأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�شبب االإ�شابة 

بدري. ع

�شربة موجة للم�شاركة اجلزائرية 

هيومن رايت�س:

ق.د

جوي هود يف�سل
 يف املوقف 

الأمريكي جتاه 
ال�سحراء الغربية

ف�سل م�ساعد وزير اخلارجية 
بالنيابة ل�سوؤون ال�سرق الأدنى، 

جوي هود، موقف الإدارة 
الأمريكية اجلديدة بقيادة 

الرئي�ص جو بايدن من النزاع يف 
ال�سحراء الغربية وتغريدة دونالد 

ترامب حول الق�سية، موؤكدا اإن 
موقف وا�سنطن هو دعم جهود 

الأمم املتحدة من اأجل حل �سيا�سي 
مقبول من طريف النزاع.

وقال هود يف حوار تلفزيوين 
ن�سرته ال�سفارة الأمريكية على 

ح�سابها مبوقع يوتيوب اليوم: 
قيادة  نرى  اأن  هو  وا�سح  "موقفنا 

الأمم املتحدة لعملية توؤدي اإىل 
حل مقبول من جميع الطراف 

ويوؤدي اإىل ال�سالم والإ�ستقرار.. 
وهذا هو الأف�سل للمنطقة".

واأ�ساف: "وهذا ما �سن�سع وقتنا 
وطاقتنا وجهدنا فيه ونريد اأن نرى 

اإ�سما ملبعوث اأممي خا�ص يف اأقرب 
وقت ممكن".

وتابع: "نريد اأن ن�ساعد ذلك 
ال�سخ�ص -املبعوث الأممي- على 

ال�سروع يف عمله يف اأ�سرع وقت 
ممكن و�سيحظى بدعمنا الكامل 

ودعم حلفائنا و�سركائنا مبا فيها 
اجلزائر".

ق.د

ق.د

الكوريتان تتوافقان على اإعادة روابط الت�سال بينهما

جرائم احلرب الإ�سرائيلية وا�سحة للعيان يف حرب غزة

الرئي�ض �شعّيد يوؤكد اأن االإجراءات موؤقتة..

�سعيد  ــاأن  ب ذاتــهــا،  امل�سادر  و�سرحت 
اأبلغ املنظمات التون�سية اأن االإجراءات 
تعمق  ب�سبب  مــوؤقــتــة  اال�ستثنائية 
االأزمة، واأن احلريات واحلقوق لن مُت�ص 

باأي �سكل.
لقاء  خالل  التون�سي،  الرئي�ص  وقــدم 
عدد  بروؤ�ساء  قرطاج  ق�سر  يف  جمعه 
االثنني،  يــوم  الوطنية،  املنظمات  من 
ــــزالق اإىل  ر�ــســائــل طــمــاأنــة بــعــدم االن
احلقوق  واحرتام  الديكتاتورية،  مربع 
واحرتام  والعامة،  الفردية  واحلريات 
اآجال تطبيق االإجراءات اال�ستثنائية، 
واالإعـــــــالن عـــن تــركــيــبــة احلــكــومــة 

اجلديدة يف غ�سون اأيام.
�سعّيد،  قي�ص  التون�سي  الرئي�ص  وكــان 
الدولة،  مبوؤ�س�سات  العمل  تعطيل  قرر 
الــربملــان  اخت�سا�سات  جتــمــيــده  ـــر  اإث
مهامه،  مــن  احلكومة  رئي�ص  ــاء  ــف واإع
البالد،  يف  �سيا�سية  ـــة  اأزم اأحـــدث  مــا 
الرئي�ص  النه�سة  حركة  طالبت  فيما 

بالرتاجع والدعوة اإىل حوار وطني.
بيان  -يف  التون�سية  الرئا�سة  وقالت 
اإن  االإلــكــرتوين-  موقعها  على  ن�سرته 
�سعيد اأ�سدر اأمرا رئا�سيا يق�سي بتعطيل 
ذات  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  العمل 
ال�سبغة االإدارية ملدة يومني بداية من 
الثالثاء، مع اإمكانية متديد مدة تعطيل 

العمل.
الرئا�سي  االأمر  يتيح  البيان،  وبح�سب 
لكل وزير معني اأو م�سوؤول حملي اتخاذ 
قرار بتكليف عدد من املوظفني بفرتات 
بعد،  ــن  ع بـــالـــدوام  اأو  ـــددة  حم عــمــل 
وت�ستثنى من هذا االأمر الرئا�سي قوات 
والعاملون  والع�سكريون  الداخلي  االأمن 
بالهياكل واملوؤ�س�سات ال�سحية وموؤ�س�سات 
والتعليم  والتدريب  والطفولة  الرتبية 
لرتتيبات  يخ�سعون  ــن  ــذي ال ــايل  ــع ال

خا�سة مل يو�سحها البيان.
�سعيد  اإعــالن  مع  بالتزامن  ذلك  ياأتي 
�سهر،  ملـــدة  ليلي  جتـــول  حــظــر  فــر�ــص 
االأحد  م�ساء  له  مفاجئة  قــرارات  بعد 

الربملان،  اخت�سا�سات  جتميد  ت�سمنت 
واإعفاء رئي�ص احلكومة من مهامه، على 
اأن يتوىل هو بنف�سه ال�سلطة التنفيذية 
مبعاونة حكومة يعني رئي�سها، وهو االأمر 
الذي رف�سته اأغلب القوى ال�سيا�سية يف 

البالد.
وقد دعت حركة النه�سة التون�سية اإىل 
حوار وطني الإخراج البالد من االأزمة، 
بــيــان عقب اجــتــمــاع طــارئ  وقــالــت يف 
"تدعو  احلركة  اإن  التنفيذي،  ملكتبها 
تكثيف  اإىل  واملدنية  ال�سيا�سية  القوى 
االأخــرية  امل�ستجدات  حــول  امل�ساورات 
حفاظا على املكت�سبات الدميقراطية".

من جانبه دعا املجل�ص االأعلى للق�ساء 

يف تون�ص اإىل الناأي بال�سلطة الق�سائية 
وو�سف  ال�سيا�سية،  التجاذبات  كل  عن 
املجل�ص،  واأكد  م�ستقلون.  باأنهم  الق�ساة 
يف بيان، اأن النيابة العمومية جزء من 
الق�ساء العديل، واأنها متار�ص مهامها يف 
القانونية  الن�سو�ص  تقت�سيه  ما  نطاق 

اجلاري العمل بها.
يف  الربملانية  الكتل  اأغلب  وعار�ست 
اإذ عدتها حركة  القرارات،  تون�ص هذه 
 )217 اأ�ــســل  مــن  نائبا   53( النه�سة 
تون�ص  قلب  كتلة  واعتربتها  انقالبا، 
للد�ستور،  ج�سيما  خرقا  نائبا(   29(
الدميقراطي  الــتــيــار  كتلة  ورفــ�ــســت 
وو�سفتها  عليها،  ترتب  ما  نائبا(   22(
مقعدا(   18( الــكــرامــة  ائــتــالف  كتلة 
ال�سعب  حركة  اأيدتها  فيما  بالباطلة، 

)15 نائبا(.
كما اأدان الربملان -الذي يرتاأ�سه زعيم 
ب�سدة  الغنو�سي-  را�سد  النه�سة  حركة 
واأعلن  �سعيد،  قـــرارات  الحــق  بيان  يف 

رف�سها.
وجاءت قرارات �سعيد اإثر احتجاجات 
�سهدتها عدة حمافظات تون�سية بدعوة 
املنظومة  باإ�سقاط  طالبت  ن�سطاء  من 
بالف�سل،  املعار�سة  واتهمت  احلاكمة 
واقت�سادية  �سيا�سية  اأزمـــات  ظــل  يف 

و�سحية.

ــا  ــوري اتــفــقــت كـــوريـــا الــ�ــســمــالــيــة وك
االت�سال  قنوات  اإعادة  على  اجلنوبية 
اأعلنته  ما  وفق  حاليًا،  بينهما  املتوقفة 
وقطعت  اجلنوبية.  الكورية  الرئا�سة 
ـــــادي هــذه  ــغ يف �ــســكــل اأح ــان بــيــونــغ ي
القنوات الر�سمية يف يونيو 2020 بعد 
قالت  لها  مناه�سة  تنديدها مبن�سورات 
لكّن  ال�سمال،  اإىل  اأر�سلوها  نا�سطني  اإن 
�سخ�سية  ر�سائل  تبادال  البلدين  قادة 

منذ اأبريل بهدف حت�سني العالقات.
مكتبا  الكوريتان،  افتتحت   2018 ويف 
بكوريا  كاي�سونغ  يف  امل�سرتك  لالت�سال 
يف  التوحيد  وزيـــر  وقـــال  ال�سمالية. 
كوريا اجلنوبية، ت�سو ميونغ جيون، يف 
''ف�سال جديدا  اإن  املكتب،  افتتاح  حفل 
واأ�ساف  اليوم''.  هنا  ُيفتتح  التاريخ  من 
اأن ''مكتب االت�سال هذا هو رمز جديد 
اجلنوب  م�سرتك  ب�سكل  اأن�ساأه  لل�سالم، 

وال�سمال''.
من  ــوات  ق بـــداأت   2018 اأكتوبر  ويف 
اجلنوبية،  وجارتها  ال�سمالية  كوريا 
احلدود،  على  املزروعة  االألغام  اإزالــة 
بني  اأبــرمــت  التفاقات  تنفيذ  اأول  يف 
اجلانبني، لتخفيف التوترات الع�سكرية 

التي ا�ستمرت لعقود.
عن  بــر�ــص  اأ�سو�سيتد  وكــالــة  ونقلت 
ـــدفـــاع الــكــوريــة  مــ�ــســوؤول بــــــوزارة ال

من  مهند�سني  ن�سر  مت  اأنــه  اجلنوبية، 
الإزالـــة  ــدات  ــع مب الــكــوريــتــني  جي�سي 
عن  اأي�سا  الكوريتان  وك�سفت  االألغام. 
عمليات بحث م�سرتكة للمرة االأوىل عن 
رفات اجلنود الذين قتلوا خالل احلرب 
منطقة  يف   )1953 ـ   1950( الكورية 
�سهدت  التي  هــيــل''  هيد  ''اآرو  ت�سمى 
ويعتقد  اجلانبني.  بني  املعارك  اأ�سر�ص 
اأن هناك 300 جندي كوري ومن قوات 
غري  ــدد  ع عــن  ف�سال  املــتــحــدة،  االأمم 
والكورية  ال�سينية  القوات  من  حمدد 

ال�سمالية قتلوا يف ذلك املوقع.
اخلط  قطعت  قد  يانغ  بيونغ  وكانت 
توتر  مــع   2020 يونيو  يف  ال�ساخن 

قمة  ف�سل  بعد  البلدين  بني  العالقات 
كيم  بــني   2019 فــربايــر  يف  ثــانــيــة 
دونالد  ال�سابق  االأمــريكــي  والرئي�ص 
ترامب. وقالت هيئة االأركان امل�سرتكة 
''عدة  اإن  بيان،  يف  اجلنوبية  بكوريا 
طلقات نارية اأطلقت من كوريا ال�سمالية 
جتاه موقع حرا�سة يف كوريا اجلنوبية 
''كوريا  اأن  واأ�ــســافــت  احلــــدود''.  على 
ر�سا�ستني  بــاإطــالق  ردت  اجلــنــوبــيــة 

باجتاه كوريا ال�سمالية''.
ومتثل اإعادة قنوات االت�سال املتوقفة 
بني الكوريتني، حماولة جديدة خلف�ص 
خطوات  م�سري  تلقى  قد  التوتر  حدة 

م�سابهة باءت بالف�سل.

اتهمت منظمة "هيومان رايت�ص ووت�ص" 
اجلي�ص االإ�سرائيلي ب�سن هجمات "ترقى 
على ما يبدو اإىل م�ستوى جرائم احلرب" 
ع�سر  اأحد  ا�ستمرت  التي  احلرب  خالل 
مايو  يف  بغزة  حما�ص  حركة  �سد  يوًما 

املا�سي.
احلقوقية  الدولية  املنظمة  واأ�سدرت 
ثالث  يف  التحقيق  بعد  ا�ستنتاجاتها 
غارات جوية اإ�سرائيلية قالت اإنها قتلت 

فل�سطينيا. مدنيا   62
هناك  تــكــن  "مل  املــنــظــمــة:  ـــــدت  واأك
اأهداف ع�سكرية وا�سحة يف حميط تلك 

الهجمات".
كما اتهم تقرير املنظمة اأي�سا امل�سلحني 
الفل�سطينيني بارتكاب "جرائم حرب على 
ما يبدو من خالل اإطالق اأكرث من اأربعة 

اآالف �ساروخ وقذيفة هاون غري موجهة 
على جتمعات �سكانية اإ�سرائيلية".

مثل  ووت�ص" اإن  رايت�ص  "هيومن  وقالت 
املفرو�ص  احلظر  "تنتهك  الهجمات  هذه 
على الهجمات املتعمدة اأو الع�سوائية �سد 

املدنيني".
ــى االأعـــمـــال  ــقــريــر ركــــز عــل ــت ــكــن ال ل
وقالت  الــقــتــال،  خـــالل  االإ�ــســرائــيــلــيــة 
منف�سال  تقريرا  �ست�سدر  اإنها  املنظمة 
عن اأعمال حما�ص وجماعات فل�سطينية 

م�سلحة اأخرى يف اأغ�سط�ص املقبل.
مدير  �سيمب�سون،  جريي  قال  جهته  من 
هيومن  يف  امل�سلحة  وال�سراعات  االأزمات 
االإ�سرائيلية  "القوات  ووت�ص:  رايت�ص 
مايو  يف  ــزة  غ قــطــاع  يف  هجمات  نــفــذت 
اأي  وجــود  دون  باأكملها،  عائالت  دمــرت 

هدف ع�سكري وا�سح يف مكان قريب".
ــرائــيــل  ــس اإ� رغــبــة  "عدم  ــــاف:  واأ�ــــس
امل�ستمرة يف التحقيق بجدية يف جرائم 
ــالق  اإط احلـــرب املــزعــومــة، اإىل جــانــب 
مناطق  على  الفل�سطينية  الــ�ــســواريــخ 
اأهمية  على  يوؤكد  اإ�سرائيلية،  مدنية 
اأن�سطة  يتناول  الذي  اجلــاري  التحقيق 
كال اجلانبني من قبل املحكمة اجلنائية 

الدولية".
اجلي�ص  من  التقرير  على  رد  ي�سدر  ومل 
االإ�سرائيلي، الذي قال مرارا اإن هجماته 

ت�ستهدف مواقع ع�سكرية يف غزة.
ويتهم اجلي�ص حركة "حما�ص" بالت�سبب 
�سن  خالل  من  مدنيني  �سحايا  �سقوط  يف 
ع�سكرية  وعمليات  �ساروخية  هجمات 

اأخرى من داخل مناطق �سكنية.
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من  ال�سعي  اإىل  اليونان  اأكار،  خلو�سي  الرتكي،  الدفاع  وزير  دعا 
اإيجاد حلول �سلمية للم�سائل العالقة مع بالده، واالبتعاد عن  اأجل 
احللول الع�سكرية. وقال خلو�سي: "نحن مع حل امل�ساكل عن طريق 
اليونانيني ذلك دائما،  التفاهمات، ونوؤكد جلرياننا  اإطار  احلوار ويف 
اإال اأن جرياننا ال ي�ستطيعون االبتعاد عن الت�سريحات اال�ستفزازية 

والعدوانية"، م�سريا اإىل اأن "اأثينا ذاهبة يف �سباق ت�سلح".
امل�ساعي  يف  "امل�ساهمة  على  اليونان،  الرتكي،  الدفاع  وزير  وحث 
بني  العالقة  للم�ساكل  حلول  الإيجاد  تركيا  تبذلها  التي  ال�سلمية 

البلدين يف جزيرة قرب�ص وبحر اإيجة والبحر املتو�سط".

فتحت الهند قنوات التوا�سل مع طالبان، متخلية عن حالة الرتدد 
الوقت  ويف  اأفغان�ستان،  داخل  تتمدد  التي  احلركة  مع  التعامل  يف 
نف�سه فاإن نيودلهي منفتحة على زيادة التعاون مع الواليات املتحدة 

يف ال�ساأن االأفغاين، بح�سب جملة ''فورين بولي�سي''.
بحركة  االت�سال  ''بداأت  الهند  اإن  لها  تقرير  يف  املجلة  وتقول 
فاإن  الغرب،  يف  الكثريين  عك�ص  على  لكن  قطر،  من  بدعم  طالبان، 
طالبان  وعودة  الو�سيك  كابول  �سقوط  رواية  تقبل  ال  الهند  قيادة 
اأن  بولي�سي''  ''فورين  وتو�سح  ال�سلطة''.  اإىل  واحلتمية  ال�سريعة 
اأفغان�ستان،  اإىل نظام جديد يف  الهند من �سرعية االنتقال  ''موقف 
الو�سع  ظل  يف  خا�سة  �سلمية،  �سيا�سية  م�ساحلة  يت�سمن  اأن  يجب 

بامليدان''.

اأعلنت ال�سرطة الهايتية اأنها األقت القب�ص، على املن�سق االأمني 
الـ7  يف  اغتياله  يف  التحقيق  اإطار  يف  موي�ص،  جوفينيل  للرئي�ص 
''اأوؤكد  ال�سرطة  با�سم  املتحدثة  وقالت  اجلاري.  يوليو  �سهر  من 
اأن جان الغيل �سيفيل اأوِقف على يد ال�سرطة يف اإطار التحقيق 
التحقيق  اإطار  ويف  موي�ص''.  جوفينيل  الرئي�ص  اغتيال  حول 
بحث  مذكرة  اأي�سا  ال�سرطة،  اأ�سدرت  الرئي�ص،  باغتيال  املتعلق 
يف  ق�سائية  هيئة  اأعلى  النق�ص،  حمكمة  يف  قا�سية  ت�ستهدف 
موي�ص.  من  بقرار  التقاعد  اإىل  اأحيلت  القا�سية  وكانت  البالد. 
قتلة  بتقدمي  هرني،  اأرييل  اجلديد،  هايتي  وزراء  رئي�ص  ووعد 

موي�ص اإىل العدالة.

5 الجئني منتمني اإىل �سعب الروهينغا جراء انهيار اأر�سي  قتل 
حدث ب�سبب هطول اأمطار غزيرة على خميم بجنوب بنغالدي�ص، 
ي�سم ما يزيد على مليون �سخ�ص فروا من ميامنار املجاورة. وقال 
مفو�ص �سوؤون الالجئني واالإغاثة والرتحيل، اإن مياه الفي�سانات 
جرفت طفال يف منطقة اأوخيا. وتتوقع هيئة االأر�ساد اجلوية يف 

بنغالد�ص هطول مزيد من االأمطار على مدار االأ�سابيع القادمة.
اإىل خميمات الجئني يف  األف �سخ�ص   700 وكان قد و�سل نحو 
اأغ�سط�ص2017،  بعد  ببنغالدي�ص  بازار  كوك�ص  مدينة  منطقة 
قمع  حملة  البوذية،  االأغلبية  ذات  ميامنار،  جي�ص  �سن  عندما 
عمليات  القمع  حملة  و�سملت  امل�سلمني.  الروهينغا  على  قا�سية 
و�سفته  ما  وهو  املنازل،  اآالف  يف  النار  واإ�سرام  وقتل  اغت�ساب 

جماعات حقوقية واالأمم املتحدة باأنه "تطهري عرقي".

بداأ رئي�ص احلكومة اللبناين املكلف جنيب ميقاتي، اأم�ص الثالثاء، 
ا�ست�سارات مع الكتل النيابية يف خطوة ت�سبق املفاو�سات ال�سعبة مع 
االأحزاب ال�سيا�سية التي وقفت خالل عام تقريبا عائقا اأمام والدة 

حكومة جديدة مهمتها اإنقاذ البالد من االنهيار االقت�سادي.
اخلالفات  جراء  حكومة  لتاأليف  حماولتان  فيه  ف�سلت  عام  وبعد 
ميقاتي  عون،  مي�سال  اللبناين  الرئي�ص  كلف  احلادة،  ال�سيا�سية 

بت�سكيل احلكومة، يف مهمة و�سفها الرئي�ص املكلف بـ''ال�سعبة''.
�سندوق  مع  اتفاق  اإىل  التو�سل  املقبلة  احلكومة  عاتق  على  ويقع 
االقت�سادية  االأزمة  من  لبنان  اأوىل الإخراج  الدويل كخطوة  النقد 
التي �سنفها البنك الدويل بني االأ�سواأ يف العامل منذ منت�سف القرن 

املا�سي.

الهند تتخلى عن ترددها ب�ساأن 
طالبان

ال�سرطة تعتقل املن�سق الأمني للرئي�ش 
الهايتي يف اإطار التحقيق حول اغتياله 

مقتل 5 لجئني منتمني للروهينغا جراء 
انهيار اأر�سي يف خميم ببنغالد�ش

جنيب ميقاتي يبداأ مهمة �سعبة 
لت�سكيل حكومة يف لبنان 

وزير الدفاع الرتكي يوجه دعوة 
لليونان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
تون�ش.. هدوء وانتظار بال�سارع والنه�سة تدعو للرتاجع واحلوار 
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قالت م�صادر من منظمات حملية التقت الرئي�س التون�صي، قي�س �صعيد، من بينها احتاد ال�صغل ذو التاأثري القوي، اإن الرئي�س اأبلغها اأنه يتعهد بحماية 
واحلريات". احلقوق  وحماية  الدميقراطي  "امل�صار 

ق.د
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بالتلقيح" اإال  املوت  عداد  نوقف  ولن  جدا  حرجة  احلالة  اآمن....  "اللقاح 

واملبكر  ال�سريع  الدخــال   >
بريدنوزولون"  "امليثيل  ملادة 
عالج  يف  العايل  الرتكيز  ذو 
الــذيــن  كوفيد19  مــر�ــســى 
ــني  ــج ــس ــ� ــالأوك ــون ل ــع ــس ــ� ــخ ي
مـــتـــو�ـــســـط  اإىل  ـــف  ـــي ـــف خ
والتي  املـــنـــازل،  يف  الــتــدفــق 
يومني  منذ  ح�سبه،  ن�سرت، 
22جويلية2021  الربعاء 
طبية  جملة  �سفحات  على 
ـــدة  عــلــمــيــة بــريــطــانــيــة رائ
العلمي  ــث  ــح ــب ال جمــــال  يف 
 ECCRONIC الــطــبــي 
 PULMONOLOGY
 A N D
 R E S P I R A T O R Y
 M E D E C I N E
ــي  ــت ال  RESEARCH
مـــن حيث  املــــوازيــــن  تــقــلــب 
مادة  على  تتغلب  و  النجاعة 
الــديــكــزامــيــتــازون مــن حيث 
الديكزاميتازون  الفعالية، 
التي ن�سرت نتائجها الدرا�سة 
 Recovry الربيطانية 
 NEJM Gسحيفة� عــلــى 
  ،2020 MED15اأوت 
 ENGLAND MED
من  ــوقــايــة  ال يف    )2021
مر�سى  لدى  الوفيات  حالت 
الكوفيد الذين لديهم نق�ص يف 

ن�سبة الأوك�سجني يف الدم. 
اأن  ونــــوه الــطــبــيــب �ــســريــط 
تقدم  فر�سية  يــدعــم  "ما 
"ميثيل  الـــكـــورتـــيـــكـــويـــد 
الــــذي   " ــــون  ــــوزول بــــريــــدن
يف  فعاليته  بــدرا�ــســة  قمنا 
ــقــوة عــلــى مــادة  ــتــنــا ب درا�ــس
قيام  هـــو  الــديــكــزامــتــازون 
بدرا�سة  ــون  ــي ــران اإي عــلــمــاء 

ت�سمل عالج 86 مري�ص م�ساب 
لديهم  وكانت   19 بالكوفيد 
لالوك�سجني  منخف�سة  ن�سب 
حيث   ،.%92> الـــــدم  يف 
املر�سى  مــن  ملجموعة  قـــدم 
عايل  بريدنوزولون  امليثيل 
ملجموعة  ـــدم  وق  ، الــرتكــيــز 
وكانت  الديكزامتازون  اأخرى 
يف  ملحوظ  حت�سن  النتيجة 
حالة املر�سى الذين اخ�سعوا 
بريدنوزولون  ميثيل  ــدواء  ل
ن�سبة الوك�سجني  وكذلك يف 
ن�سبة  انخفا�ص  مع  الــدم،  يف 
باأقل  الإنعا�ص  اإىل  اللجوء 
من18% عك�ص املر�سى الذين 
الديكزامتازون)  اخ�سعوا 
اللجوء  ن�سبة  كــانــت  حــيــث 
ال�سطناعي  التنف�ص  اإىل 
وتقلي�ص   ،))%38 مرتفعة 
امل�ست�سفى  يف  املــكــوث  مـــدة 
بالن�سبة  فقط  3اأيام  اإىل 
اخ�سعوا  ــن  ــذي ال للمر�سى 
مع  ــون،  ــوزول ــدن ــري ب امليثيل 
بن�سبة  الوفيات  يف  انخفا�ص 

الذين  عك�ص   ،%19 تــقــدر 
اخــ�ــســعــوا لــلــديــكــزامــتــازون 

.%38((
هذا ومت تكرمي الطبيب نبيل 
اللجنة  طـــرف  مــن  �ــســريــط 
الطبية  للمجلة  الــعــلــمــيــة 

الدرا�سة  هــذه  على 

غريت  والتي  املوفقة  العلمية 
بع�ص املعطيات حول ا�ستعمال 
عالج  يف  الكورتيكويد  اأدوية 
كوفيد19الذين  ــى  ــس ــر� م

يخ�سعون لالوك�سجني.

الطبيب نبيل �شريط:
 "يف ظل ارتفاع احلاالت املحتاجة لالأوك�شجني..

 برتوكول مادة )امليثيل بريدنوزولون( هو االأجنع".

لقت درا�صة الطبيب املخت�س يف اأمرا�س ال�صدر واحل�صا�صية بولية ب�صكرة ال�صيد "نبيل �صريط" اهتماما عامليا فيما يخ�س 
 CHERIET ( تواجدها املميز مع اأبحاث ودرا�صات علمية بريطانية حول كوفيد 19، وحملت الدرا�صة العلمية عنوان
 Methyl "املنجزة يف مار�س 2020 حول ا�صتعمال" امليثيل بريدنوزولون ) ZO-BA-N-AY-COV19
امل�صابني  لدى  الرتكيز  عايل  بالكورتكيويد  الإ�صتباقي  العالج  فاعلية  الدرا�صة  اأثبتت  حيث   ،  prednisolone
�صريط  نبيل  الطبيب  نوه  كما  اإيرانية حديثة مبهرة؛  بدرا�صة  الفر�صية  تدعمت  الأوك�صجني حيث  19 حتت  بفريو�س كوفيد 
يف ذات ال�صياق، اأن اللقاح  احلل الأمثل الناجع لتوقيف عداد الوفيات، م�صريا اإىل اأن الكادر الطبي اأ�صبح مرهقا، والتزود 
مبادة الأوك�صجني اأ�صبح حلم الكثري من املر�صى، كما اأن الأعرا�س والتجمعات خالل اجلنائز ت�صكل اأغلبية اأ�صباب تاأزم احلالة 

الوبائية، مقرتحا يف ذات ال�صياق قناع الأوك�صجني ذو الرتكيز العايل والذي  ل يتعدى ثمنه 500 دج.

املعلومات  يروج  من  االجتماعي  التوا�صل  ومواقع  "ال�صائعات 
ال�صحية املغالطة حول التلقيح!

الطبيب" نبيل �صريط "�صاحب درا�صة علمية القت اهتماما عامليا حول فريو�س كورونا ي�صرح: 

اعداد: رقية حلمر

رافق  الــذي  �سريط  نبيل  الطبيب  ي�سدد 
كجندي  بالداء  امل�سابة  احلــالت  عديد 
�سرورة  على  البي�ص،  اجلي�ص  �سفوف  يف 
"ل  قائال:   18 كوفيد  �سد  اللقاء  اأخــذ 
تكونوا �سببا يف رفع عدد احلالت اخلطرية 
وزيادة الوفيات، خذوه بِنّية حفظ النف�ص 
والوالدين والوطن، حيث اأن الكادر الطبي 
الأوك�سجني  مبادة  والتزود  مرهقا،  اأ�سبح 
اأ�سبح حلم الكثري من املر�سى، ول نريد اأن 

تنهار منظومتنا ال�سحية" . 
يف  �سريط  نبيل  الطبيب  واأو�سح 
يف  " تعلمنا  اأنه:  املقام،  ذات 
طب الكوارث واحلروب اأن 
تطلق ر�سا�سة الرحمة 
املتخفي،  العدو  على 
عــــنــــدمــــا تـــ�ـــســـتـــّم 
رائحته اأو تتح�ّس�ص 
عندما  ل  ــــوده  وج
�سوف  لأنــــه  ــــراه،  ت
الفريو�ص  يباغتَك، 
يــوؤمتــن،  ول  خمـــادع 
وخــــا�ــــســــة املـــتـــحـــور 
 )Delta(دلــــــــــتــــــــــا
ـــذي  ــار وال ــس ــ� ــت �ــســريــع الإن

الإ�سابات  جمموع  80% من  ي�سكل  اأ�سبح 
يف  اأنــه  م�سريا   ،"19 بالكوفيد  اجلــديــدة 
حالة احلرب والكارثة فالهدف الأول هو 
"ل  م�سيفا:  الال�سيء،  من  الأرواح  اإنقاذ 
البي�ساء  والورقة  املوؤثث  املكتب  تنتظر 
بل  للمري�ص،  العالج  ت�سف  لكي  اللماعة 
اكتب الو�سفة على قدِم اجلندي املبتورة، 
وغري اإحداثياتك يف احلال، وثق اأن العدو 
منقطعة  بدقة  وزفــريك  �سهيقك  يرقب 

النظري". 
وخطورة  حدة  اأن  �سريط  الطبيب  ويرى 
بارتفاع  تــقــا�ــص  والأمــــرا�ــــص  الأوبـــئـــة 
بعدد  ل  الأحمر(،  )اللون  الوفيات  ن�سبة 
متثل  حيث   ،) الأزرق  اللون  الإ�ــســابــات) 
الوفيات  لعدد  معتربا  انخفا�سا  الوثيقة 
لدولتني اأوروبيتني خَطتا اأ�سواطا كبرية يف 
التلقيح �سد كوفيد 19 ، بالرغم من ارتفاع 
حالت الإ�سابة اجلديدة، وتعتزم اإعالن 
فتح الف�ساءات العامة والعودة اإىل احلياة 
ثمانية  ح�سبه،  نالك  بينما  الطبيعية،  
دول كان فيها التلقيح �سد كوفيد 19 ي�سري 
اأرقاما  �سجلت  قد  جــدا،  بطيئة  بوترية 
مرتفعة لن�سبة الوفيات مع ارتفاع كبري يف 

حالت الإ�سابة اجلديدة باملر�ص.

والتزود  مرهقا،  اأ�شبح  الطبي  "الكادر 
مبادة االأوك�شجني ملن ا�شتطاع اليه �شبيال" 

اإىل اآخر املرتددين يف اأخذ اللقاح �شد الكوفيد19..

كبري  بــوجــود  الوفيات  ن�سبة  ارتــفــاع  �سريط،  نبيل  الطبيب  ويف�سر 

داخل  املر�سى  من  العديد  و�سع  ت�ستلزم  والتي  واملميتة  اخلطرية  لالإ�سابات 

حملة  تباطىء  اأو  الكوفيد  �سد  امللقحني  قلة  ب�سبب  وهــذا  االإنعا�ص،  قاعات 

نتجنب  ما  بقدر  الكوفيد  �سد  نلقح  ما  "بقدر  اأنه  ويرى  اأ�سباب،  لعدة  التطعيم 

جديدة  درا�سة   " اأن  م�سريا  الوفاة"،  اإىل  تف�سي  قد  التي  اخلطرية  اال�سابات 

17�سنة  من13-  ال�سغار  لفئة  ال�سيني  اللقاح  وفعالية  جناعة  على  اأثبتت 

بن�سبة جناح ت�سل اإىل 98،8%، اأي لوحظ ارتفاع يف االأج�سام امل�سادة 3 

اأ�سهر بعد حقنهم باللقاح �سينوفاك ، وهذا ما يدعم فر�سية جناحه 

البالغني  وال�سباب  االأطفال  بتلقيح  قامت  ال�سني  اأن  خا�سة 

 Global Times للتحكم يف اجلائحّة.  النوع  بهذا 

."  )2021 20جويلية 

قلة امللقحني ي�شع عديد

 املر�شى يف قاعات االنعا�ش 

ملــف



بكي�ص  يـــرتـــبـــط  مـــا�ـــســـك  هــــو 
لالأوك�سجني  ـــّزن  خم بال�ستيكي 
1لرت،  حجمه    )reservoir  (
اإّما  لالأوك�سجني  مب�سدر  ويربط 
عن طريق جهاز توليد االأوك�سجني 
اأو  10لرت(  )جـــهـــاز  املـــنـــازل  يف 
يف  املوجود  احلائطي  االأوك�سجني 

امل�ست�سفى.
الكوفيد  مري�ص  بتزويد  ي�سمح   -
العاجز عن التنف�ص بكمية عالية 
النقي  االأوكــ�ــســجــني  مــن    %80
 %  40  ( الــعــادي  املا�سك  عك�ص 

فقط و ي�سيع كمية هائلة منه(.
- هذا القناع مزود ب�سمام اأحادي 
االإجتاه، ي�سمن اإدخال االأوك�سجني 
البال�ستيكي  اخلّزان  الكي�ص  داخل 
له  ال�سماح  ــدم  وع تركيزه  ــع  ورف
املري�ص  رئــة  ــد  ــزوي وت ــروج  ــاخل ب
وال  الــرتكــيــز،  عــايل  باأوك�سجني 
ي�سمح بتنف�ص هواء الغرفة امللوث 

بامليكروبات مثل املا�سك العادي.
االأعلى  مــن  ــزود  م القناع  هــذا   -
غاز  بــخــروج  ي�سمحان  ب�سّمامني 
اأك�سيد الكربون الذي يفرزه  ثاين 
اأن  دون   ، الــزفــري  اأثــنــاء  املري�ص 
عك�ص  رئتيه،  اإىل  ادخــالــه  يعيد 

املا�سك العادي .
الكوفيد  مري�ص  اإخ�ساع  قبل    -
النوع  لهذا  التنف�ص  عن  العاجز 
الكي�ص  مـــالأ  يــجــب  االأقــنــعــة  ــن  م

"ثلثي"  بـــ  ـــزان  اخل البال�ستيكي 
اأي   ( ــني  ــج ــس ــ� االأوك مــن  حــجــمــه 
750ملل (، وي�سرتط تدفق عايل 
)من10اإىل  االأوكــ�ــســجــني  مل�سدر 
ناجحة  العملية  تكون  لكي  15ل( 

وفعالة .
االأقنعة  من  النوع  هــذا  اأثبت   -
فعالية ال مثيل لها يف حت�سن ن�سبة 
والرفع  املري�ص  دم  االأوك�سجني يف 
بها اأكرث من94%، وذلك باحلفاظ 
عن االأوك�سجني ال�سائع با�ستعمال 

القناعات الب�سيطة.
مر�سى  اخ�سعوا  ف�سلكم  مــن   -
و�سعية  اإىل  املــنــازل  يف  الكوفيد 
ل�ساعات  البطن  على  اال�ستلقاء 
تـــدفـــق جيد  ــاب  ــس ــ� ــت وذلـــــك الك
اأن�سجة  م�ستوى  على  لالوك�سجني 
العالجية  التقنية  هذه  الرئتني، 
واأنقذت  اأثبتت جناعتها  الو�سعية 

العديد من االأرواح.
ويف  ب�سيط  ثمنه  القناع  هــذا   -
ومع   ، 500دج  يتعدى  املتناول وال 
احلالية  الوبائية  احلالة  تطور 
املفرط  اال�ستهالك  ذلــك  على  زد 
ــــذي بات  ــجــني وال ملــــادة االأوكــ�ــس
املر�سى  لدى  موؤرقا  هاج�سا  ي�سكل 
ا�ستعجاليا  ـــب  وج وعــائــالتــهــم 
االأقنعة  مــن  الــنــوع  ــذا  ه اقــتــنــاء 
على  حفاظا  للمر�سى  وا�ستعمالها 

حياتهم. 

           الطبيب نبيل �شريط:
          "االأعرا�ش والتجمعات خالل 

اجلنائز اأبرز اأ�شباب تاأزم احلالة الوبائية"
قناع الأوك�سجني ذو الرتكيز 

العايل يبقى اأف�سلية

االأعرا�ش الناجتة عن اللقاح هي جد �شئيلة مقارنة مع الفريو�ش احلقيقي... فهي اآمنة

حوارالدكــــــــتـور ب�شعر ال يتعدى 500 دج... 

 Masque à haute concentration يتحدث الطبيب نبيل �سريط عن
لفريو�س  املرعبة  العايل، ويف ظل هذه املوجة  الرتكيز  االأوك�سجني ذو  قناع  اأو   d'oxygè

الكوفيد 19، واحلاجة املا�ّسة للمر�سى الذين يعانون من ق�سور تنف�سي حاد و مقلق، ين�سح 
 Non Rebreather ،الطبيب نبيل بهذا القناع ) قناع االأوك�سجني ذو الرتكيز العايل
يلي: فيما  ا�ستخدامه  طريقة  وعن  عنه  مف�سال  �سرحا  يقدم  كما   ،))non recycleur

يقدم الطبيب نبيل �سريط اأهم االح�سائيات واالأ�سباب الناجتة عن خماوف املواطنني من التلقيح 
اإىل جانب ا�ستعرا�س اأهم التدابري واملخططات الالزمة اأثناء وبعد التلقيح، كما يقدم حو�سلة عن 

االأرقام امل�سجلة يف عدد حاالت االإ�سابة بكوفيد 19:
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العلمية  درا�ستكم  متت  نيوز:  االأورا�ــص 
الطبية  العلوم  يف  البحث  مبخرب  املهمة 
والــعــالجــات الــ�ــســريــريــة بــعــيــادة عبد 
اأمرا�ص  يف  املخت�سة  ويا�سمينة  القادر 
النوم  وا�سطرابات  واحل�سا�سية  ال�سدر 
ب�سكرة اجلزائر، هل ميكن القول اإن هذا 
االإجناز �سيجعلكم حتما تقدمون اأبحاثا 

اأخرى يف ذات املجال؟

الطبيب نبيل �سريط: نعم نحن يف الوقت 
جديدة  بدرا�سة  القيام  ب�سدد  احلــايل 
ثانية تخ�ص دواء جديدا قد ي�ساعد يف 
حت�سن مر�سى الكوفيد ويخف�ص من قوة 
على  الفريو�ص  ي�سببها  التي  االلتهابات 

م�ستوى االأن�سجة الرئوية.

قيا�سيا  ارتفاعا  ن�سجل  نيوز:  االأورا�ــص 
  ،19 بالكوفيد  االإ�سابة  حاالت  عدد  يف 

وخا�سة يف هذا االأيام مع ا�ستداد املوجة 
يف  ذلــك  يف  املبا�سر  ال�سبب  ما  الثالثة، 

راأيكم؟

امل�سابني  اأغلبية  نبيل �سريط:  الطبيب 
مل يتلقوا التلقيح �سد كوفيد،  واال�سابات 
الأن  ال�سن،   وكبار  ال�سباب  بني  تفرق  ال 
ــابــات  االإ�ــس جمــمــوع  70%من  ـــوايل  ح
�سريع  وهــو  دلــتــا،  املتحور  عنها   يغلب 
مالوفة:  باأعرا�ص غري  ويتميز  االنت�سار 
الراأ�ص  والع�سالت و الظهر،  اأمل  الف�سل، 
تنف�سي  �سعال جاف، و�سيق  مع  احلرارة، 
ي�ستدعي يف كثري من احلاالت اللجوء اإىل 

االأوك�سجني.
خالل  والتجمعات  االأعــرا�ــص  وت�سكل 
احلالة  تـــاأزم  اأ�سباب  اأغلبية  اجلنائز 
الــوبــائــيــة زد عــلــى ذلـــك عـــدم ارتـــداء 
اجل�سدي  التباعد  احــرتام  اأو  الكمامة 

التلقيح  حمالت   على  الــعــزوف  وكذلك 
التي وفرتها  ال�سلطات ال�سحية املركزية 

على م�ستوى ف�ساءات التطعيم.
لكن مبرور الوقت الحظنا جتاوبا كبريا 
مــن املــواطــنــني الأخـــذ الــلــقــاح مــن خالل 
حمالت حت�سي�سية على م�ستوى املحطات 
االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  االإذاعية 
يف  ن�ساهم   �سوف  بالتلقيح  باأننا  مثبتني 
وتخفي�ص  الفريو�ص  انت�سار  �سل�سلة  ك�سر 

ن�سبة اال�سابات اخلطرية والوفيات.

كثرية  اأ�سئلة  ت�سلنا  �سريط:  نبيل  الطبيب 
بالفريو�ص  االإ�سابة  وحالة  اللقاح  عن  للمر�سى 
هذه  لكم  نقدم  والغمو�ص  اللب�ص  ولــرفــع  معا، 
املعلومات املفيدة واملب�سطة، خا�سة ونحن يف عز 
هذه املوجة التي تزامنت مع تهافت النا�ص على 

التلقيح �سد كوفيد19 .
21يوما  انتظر  االأوىل،  اأخذت اجلرعة  اإذا  1ـ  
 ، للقاح  الثانية  اجلــرعــة  اأخـــذ  ت�ستطيع  لكي 
فعاال  تلقيحك  يكون  ذلــك  من  اأ�سبوعني  وبعد 

و كامال. 
وجب   ،19 بالكوفيد  اإ�سابتك  ثبتت  اإذا  2ـ 
تلقيحك بجرعة وحيدة ويتم ذلك بعد �سهرين 
من  اأ�سبوعني  وبعد  اال�سابة،  زمن  من  ثالثة  اأو 

ذلك يكون لقاحك فعاال وكامال.
اللقاح،  من  االأوىل  اجلرعة  اأخــذت  اإذا  3ـ  
14يوم،   -1 مــن  ذلــك  بعد  بالفريو�ص  واأ�سبت 
اأو  �سهرين  بعد  الثانية  اجلــرعــة  اأخــذ  عليك 
اأ�سبوعني  بعد  فيكون   ، اال�سابة  زمن  من  ثالثة 

تلقيحك فعاال و�سحيحا. 
اأ�سبت  ثــم  االأوىل  اجلــرعــة  اأخـــذت  اإذا  4ـ  

تاأخذ  ال  بالفريو�ص،  15يوم  بعد  بالفريو�ص 
العدوى  من  اأ�سبوعني  وبعد  الثانية،  اجلرعة 

�سيكون تلقيحك فعاال وكامال.
املناعة  بتحليل  الــقــيــام  ــن  ــس ــ� االأح مــن  5ـ 
الأن  اللقاح،  اأخذ  قبل   serologiecovid19
ال  وهو  للفريو�ص  حامل  اأو  م�ساب  هو  من  هناك 

يدري بذلك.
6ـ اإذا اأح�س�ست باأعرا�ص الكوفيد ، من االأح�سن 
 test Antigeniqueسريع� بتحليل  القيام 

التلقيح. قبل  االإ�سابة  لت�سخي�ص   rapide
احلــاالت  ن�سبة  رفــع  يف  �سببا  تكونوا  "ال  7ـ 

اخلطرية والوفيات" .

تدخل  الثالثة  املــوجــة  نــيــوز:  االأورا�ــــس 
جتاهلوا  الكثريين  اأن  حني  يف  اجلــزائــر 
منظمات  ون�سائح  الوقائية  االإجـــراءات 
ال�سحة العاملية.. ما �سبب هذه املخاوف 
يتجنبون   ــذيــن  ال املــواطــنــني  ــرف  ط مــن 
التلقيح، هل لهذا عالقة بعدم ثقة املواطن 

باللقاح؟

�سائع،  خطاأ  هــذا  �سريط:  نبيل  الطبيب 
ي�سكل اللقاح حلقة مهمة يف ك�سر انت�سار 
اال�سابة  ــن  م يحمينا  فــهــو  الــفــريو�ــص 
باحلاالت اخلطرية والتي ت�ستلزم اإخ�ساع 
االإنعا�ص  م�سلحة  يف  لال�ست�سفاء  املري�ص 
التقلي�ص  وبالتايل  املكثفة،  والعالجات 
االخرية  هــذه  الوفيات،  عــدد  ن�سبة  من 
التي تقا�ص بها خطورة االأوبئة، ومعظم 
ــوفــرة يف اجلـــزائـــر هي  ــت الــلــقــاحــات امل
لفريو�سات منزوعة العدوانية اأي خاملة 
وغري ن�سطة )ال�سيني(، اأو با�ستعمال لقاح 
بربوتني  مطعم  الكال�سيكي  االأنفلونزا 
الرو�سي(،   ( بالكوفيد19  خا�ص  �سوكي 
وهي تعطي مناعة خلطية كبرية بتحفيز 
االأج�سام  الإنتاج   B اللمفاوية  اخلاليا 
 ،S امل�سادة لنوع بروتني ، G امل�سادة نوع

 T وكذلك حتفز مناعة اخلاليا الذاكرة
الفريو�ص  تركيبة  جيدا  حتفظ  التي 

يتعر�ص  وعندما  املحقون  الن�سط  غري 
الفريو�ص  اإىل  امل�ستقبل  يف  اجل�سم 

احلقيقي.. تكون ا�ستجابة املناعة 
فتق�سي  كبريتني  وب�سرعة  بقوة 

االأعــرا�ــص  الــفــريو�ــص...  على 
جد  هي  اللقاح  عن  الناجتة 

الفريو�ص  مع  مقارنة  �سئيلة 
احلقيقي، فهي اآمنة.

اأغلبية املر�سى امل�سابني 
على  ن�ستقبلهم  الذين 
ــادة مل  ــي ــع مــ�ــســتــوى ال
يتلقوا التلقيح، فالكثري 

مــن الـــدول راهــنــت على 
ــوة الــتــلــقــيــح كــاآخــر  ــط خ

اجلائحة  يف  للتحكم  حــل 
يثبت  االأوبـــئـــة  ــخ  ــاري ت الأن 

االجباري  التلقيح  فلوال  ذلــك 
اجلذري،  من  الب�سرية  انتهت  ملا 

ــل االأطـــفـــال  ــل ــس ــا و� ــريي ــت ــف ــدي ال
مهمة،  الــوقــايــة  وتبقى  ــزاز؛  ــك وال

والتباعد  اإجــبــاري  الكمامة  ــداء  ارت
االجتماعي كذلك .

االأورا�س نيوز: متى يكون اللقاح 
فعاال؟ 

اللقاح  يــكــون  �سريط:  نبيل  الطبيب 
فعاال اأ�سبوعني بعد اأخذ اجلرعة الثانية، 

وحتى اإذا اأ�سيب ال�سخ�ص امللقح تكون ا�سابته 
العيادة،  م�ستوى  على  نراه  مل  ما  وهذا  خفيفة 

االأوىل  احلقنة  اأخــذ  بعد  اأ�سيب  من  الحظنا  بل 
الأن املناعة يف هذه املرحلة ت�سل اإىل 30-40%فقط  

وتكتمل بعد اأخذ اجلرعة الثانية.
"امليثيل  دواء  ا�ستعمال  حول  املتوا�سعة  العلمية  ودرا�ستنا 
مر�سى  عــالج  يف  ومــبــكــرا  عــايل  برتكيز  بريدنوزولون" 

كوفيد19الذين يخ�سعون لالوك�سجني خفيف اإىل متو�سط 
التدفق يف املنازل، ناف�ست درا�سة بريطانية قدمية نوعا 

الديكزامتازون  دواءهــا  و   Recovery ت�سمى  ما 
ن�سبة  وتخفي�ص  املــر�ــســى  حــالــة  حت�سني  يف 

الوفيات...و تدعمت درا�ستنا بدرا�سة علمية 
من  اليه  و�سلنا  ما  تثبت  بعد  من  اإيرانية 

نتائج،  نحاول اأن نطور عالجات جديدة 
التي  الكبرية  االلتهابات  ملجابهة 

يحدثها الفريو�ص. 

مل ن�شتخل�ش التجربة من املوجة الثانية وال�شائعات وو�شائط التوا�شل 

الجتماعي من يروج املعلومة ال�شحية املغالطة يف جمال اللقاح!
ت�ساعدي  منحنى  يف  نــحــن  احلــقــيــقــة  يف 
ن�سل  اأن  اإىل  ذلك  ي�ستمر  و�سوف  لالإ�سابات 

التدريجي  النزول  يكون  ذلك  وبعد  الــذروة 

املواطنني  مــن  الكثري  ــات،   ــاب ــس اال� ملنحنى 

الوقاية  و�سائل  الأب�سط  قيمة  يعطوا  مل 
والتباعد  الــكــمــامــة  وهـــي  اإال  احلقيقية 

العامة  والف�ساءات  االأ�سواق  يف  االجتماعي 

الثانية  املوجة  من  التجربة  ن�ستخل�ص   ومل 

واملثال  االخــرى  الــدول  لدى  يحدث   ما  ومن 

جارتنا ال�سرقية، الأن احلفاظ على املنظومة 

ال�سحية من االنهيار يعد هدفا حقيقا يف هذه 
الظروف.

حول  ــريت  اأث التي  ال�سائعات  ذلــك  على  زد 

اللقاح  من حيث االأعرا�ص اجلانبية وكذلك 

اال�سابة   اأن  نن�سى  ال  مــدة،  بعد  خملفاته 
خطرية  احيانا  اأي�سا  اآثــارا  يرتك  بالفريو�ص 

تنف�سية و قلبية قد ت�سل اإىل املوت باجللطات 

الدموية،  لكن اللقاحات اآمنة وال تقتل اأبدا.

كما اأ�سحت و�سائط التوا�سل االجتماعي هي 
اللقاح  جمال  يف  ال�سحية  املعلومة  ت�سنع  من 

علمية  طرق  على  موؤ�س�ص  غري  منها  والكثري 

احلقيقي  بالفريو�ص  ن�ساب  اأن  اإما  �سحيحة، 

املــنــزوع  بــالــفــريو�ــص  نلقح  اأو  املــمــيــت  احلـــي 
عدوانية الذي ال يقتل

وحتى الذي مر�ص من قبل املناعة الطبيعية، 

ال تبقى اال ثالثة اأ�سهر اأو اأقل وميكن للفرد 

اأخرى لذلك وجب  اأن يتعر�ص للفريو�ص مرة 
اللقاح.

ج  نوع  امل�سادة  االأج�سام  عدد  اأن  جانب  اإىل 

جدا،  مرتفعة  التاجي  للفريو�ص  Sامل�سادة  و 

بعد7  يعني  اأيام فقط  منذ  به  قمت  التحليل 

اأ�سهر من اللقاح بينما بعدما مر�ست مل تبقى 

2 �سهرين فقط احلالة  اإال  املناعة الطبيعية 

ــــام اإال  ــذه االأرق ــدا وال نــوقــف ه حــرجــة ج

بالتلقيح. لو قمنا به يف �سهر فيفري ملا و�سلنا 
اإىل ما نحن فيه.

 schéma vaccinal complet.. االأورا�ش نيوز: ماذا عن  خمطط التلقيح الكامل 



وفاق �سطيف

مولودية العلمة 

هالل �سلغوم العيد 

ع. ب

بدري. ع

ك�سف نائب رئي�ص االحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم، يا�سني 
بن حمزة، ان بطولة الرابطة 
االأوىل املحرتفة �ستتوا�سل اىل 
مفندا  االأخــرية  جولتها  غاية 
املتعلقة  االإ�ـــســـاعـــات  ــك  بــذل
وتعيني  الــبــطــولــة  بــتــوقــيــف 
االأندية امل�ساركة يف املناف�سات 

القارية.
و�ـــســـرح بـــن حـــمـــزة قــائــال 
حتى  �ستتوا�سل  "املناف�سة 
نهايتها، مل نفكر قط يف توقيف 
تردد  ما  عك�ص  على  البطولة، 
يف االونة االخرية من معلومات 
العمومية  ال�سلطات  مغلوطة، 
املخولة  الوحيدة  اجلهة  هي 
والن�ساطات  البطولة  بتوقيف 

مثلما  االأخــــرى  الريا�سية 
ح�سل املو�سم الفارط".

ـــدت جلــنــة كــرة  ـــق وع
ـــحـــرتفـــة  ـــــدم امل ـــــق ال
بن  بقيادة  اجتماعني 
عدة  ملناق�سة  حمزة، 
الو�سع  �سيما  نــقــاط 
احلــــــــايل لــبــطــولــة 

االأوىل  الــــرابــــطــــة 
ـــة لــلــمــو�ــســم  ـــرتف ـــح امل

 2021-2020 الكروي 
حتــ�ــســري  اىل  ــــافــــة  اإ�ــــس

وتــنــظــيــم املـــو�ـــســـم الـــقـــادم 
.2022-2021

الكرة  ممثلي  حول  �سوؤال  ويف 
رابطة  مناف�ستي  يف  اجلزائري 
الكنفيدرالية،  وكاأ�ص  االبطال 

والتي �ستجرى عملية القرعة 
 15 تــاريــخ  قبل  بها  اخلا�سة 
البطولة  نهاية  قبل  اأي  اوت، 
املحددة يف اال�سبوع الثالث من 
املتحدث  عرب  الداخل،  ال�سهر 
عن اأمله يف ان تت�سح االمور مع 

حلول اجلولة 36.
�ستواجه  الــفــاف  ان  يــذكــر 
التناف�ص  ظـــل  يف  مــعــ�ــســلــة 
الــلــقــب وعلى  عــلــى  الــ�ــســديــد 
مناف�سة  اىل  املوؤهلة  املقاعد 
عن  جوالت  خم�ص  قبل  قارية 

النهاية.

عمار  العيد  �سلغوم  هــالل  رئي�ص  حتــدث 
�سعدوين عن ال�سعود الذي حققه الفريق 
اأن  موؤكدا  االأول  املحرتفة  الرابطة  اإىل 
امل�سطر  الهدف  االإدارة متكنت من حتقيق 
بعد  الهالل  جمهور  واإ�سعاد  ال�سعود  وهو 
مو�سم �سعب و�ساق يف املجموعة ال�سرقية، 
الهدف  هــذا  حتقيق  اأن  �سعدوين  ويــرى 
يعود اإىل عدة عوامل منها توفري االأموال 
املو�سم، وهو االأمر  والت�سيري اجليد طوال 
اأف�سل  يف  الت�سكيلة  و�سع  يف  �ساهم  الذي 
ــاز  الــظــروف ومــن ثــم حتقيق هــذا االإجن
التاريخي، وك�سف �سعدوين اأن بقاءه على 
يبقى  القادم  املو�سم  خالل  النادي  راأ�ــص 
اإ�سارة  يف  النجاح  ظروف  بتوفري  مرهونا 
االإعانات  تخ�سي�ص  �سرورة  اإىل  وا�سحة 
يتعلق  ــر  االأم اأن  خا�سة  الــالزمــة  املالية 
اإمكانيات  بالرابطة االأوىل والتي تتطلب 

اأكرب من تلك املر�سودة يف الق�سم الثاين. 
الرئي�ص �سعدوين  اأخر ك�سف  ومن جانب 
اأن االإدارة تنتظر احل�سول على االإعانات 
اأجــل  مــن  ــراهــن  ال الــوقــت  يف  العمومية 
ت�سوية الديون العالقة على عاتق الفريق 
�سنتيم،  مليار   06 مبلغ  تــقــارب  والــتــي 
االإعانة  على  معلقة  ــال  االآم تبقى  حيث 

املــمــنــوحــة مــن طـــرف الــبــلــديــة يف وقت 
�سنتيم  مليار   5.9 اإىل  ت�سل  بقيمة  �سابق 
وال�سروع  الديون  ت�سوية  اأجــل  من  وهــذا 
ومل  الـــقـــادم،  للمو�سم  الــتــحــ�ــســريات  يف 
يك�سف �سعدوين عن قيمة املنحة اخلا�سة 
جانب  ومن  االأول،  املحرتف  اإىل  بال�سعود 
االأن�سار  معاقل  يف  احلــديــث  بـــداأ  اأخـــر 
االأ�سماء  بع�ص  مع  مفاو�سات  وجــود  عن 
خالل  الفريق  �سفوف  لتدعيم  املعروفة 

املو�سم القادم.
الق�سم  وبطولة  الــهــالل  ــداف  ه وك�سف 
بلقا�سم  ــفــارط  ال املــو�ــســم  ــالل  خ الــثــاين 
يدادان اأنه مينح االأولوية للهالل من اأجل 
يف  اأخــر  ملو�سم  الفريق  مع  عقده  جتديد 
حال التو�سل الإتفاق مع امل�سريين، وك�سف 
وهذا  للهالل  تبقى  االأولوية  اأن  يــدادان 
قبل احل�سم يف وجهته امل�ستقبلية خا�سة 
اأنه ميلك بع�ص العرو�ص من خارج الوطن، 
علما اأن الالعب بات حمل اهتمام العديد 
االأوىل  الرابطة  يف  النا�سطة  الفرق  من 
والتي ترغب يف التعاقد مع الالعب بداية 
امل�ستوى  بعد  وهـــذا  ــقــادم  ال املــو�ــســم  مــن 
املو�سم  خالل  املهاجم  قدمه  الذي  الكبري 

املنق�سي.

التابعة  االإن�سباط  جلنة  عاقبت 
مولودية  مدرب  املحرتف  للرابطة 
يف  باالإيقاف  نغيز  نبيل  اجلــزائــر 
ت�سرفاته  خلفية  عــلــى  لــقــاءيــن 
مولودية  اأمـــام  ــي  ــدارب ال لــقــاء  يف 
اللجنة  ذات  عاقبت  كما  اجلزائر، 
بــرحــال  تــلــمــ�ــســان  وداد  مــنــاجــري 
اأ�سهر   03 ملــدة  بــاالإيــقــاف  يو�سف 
منها �سهر غري نافذ نظري ت�سرفاته 

يف اللقاء اأمام �سباب بلوزداد.
مدرب  االإن�سباط  جلنة  وعاقبت 
ـــدر الــديــن  ــد ب ــاب ــــربج ع اأهـــلـــي ال
مالية  وغرامة  نافذ  واحــد  بلقاء 
ب�سبب  �سنتيم  ماليني   03 بقيمة 
يف  التحكيم  عــلــى  احــتــجــاجــاتــه 
وداد  اأمام  لالأهلي  ال�سابقة  املباراة 
اأوملبي  العب  توقيف  ومت  تلم�سان، 

املدية بلقا�سمي يف لقاءين.
على  املــ�ــســلــطــة  ــات  ــوب ــق ــع ال ويف 
ــب  ــالع ال ــف  ــي ــوق ت الــالعــبــني مت 
يف  بلوزداد(  )�سباب  بو�سليو  خالد 
نافذ،  غري  واحد  منها  لقاءات   03
ـــرة بن  ــي جنـــم م ــالث ومــعــاقــبــة ث
مبقابلة  وخليلي  بوقا�ص  قابيلة، 
االإيقاف يف  واحدة، وم�ست عقوبة 
لقاء واحد كل من بودومي )اأوملبي 
�سطيف(،  )وفــاق  عمورة  املدية(، 
هريات  ق�سنطينة(،  )�سباب  ديب 

)جمعية عني مليلة(.

�سكوى  ــع  و�ــس �سطيف  وفـــاق  اإدارة  قـــررت 
الريا�سية  املحكمة  م�ستوى  على  ا�ستعجالية 
اأجل  من  وهذا  ال�سوي�سرية  لوزان  يف  الدولية 
الطعن يف ق�سية لقاء �سريع غليزان وهذا بعد 
اأن مت رف�ص الطعن املقدم على م�ستوى املحكمة 
اأيدت  والتي  العا�سمة  اجلزائر  يف  الريا�سية 
على  االإن�سباط  وجلنة  الطعون  جلنة  قــرار 
ملف  بخ�سو�ص  املحرتفة  الرابطة  م�ستوى 
ا�سرتجاع  وعــدم  غليزان  �سريع  لقاء  ق�سية 
لن  اأنها  الوفاق  اإدارة  ــدت  واأك املــبــاراة،  نقاط 
الطرق  كل  و�ست�ستعمل  النادي  حق  عن  ت�سكت 
اأقرب  يف  الق�سية  درا�سة  اأمل  على  القانونية 
املباراة  نقاط  ا�سرتجاع  اأجــل  من  ممكن  وقــت 
وهو  كوخلري  الالعب  م�ساركة  اإىل  باال�ستناد 

حتت طائل العقوبة.
وك�سف رئي�ص جمل�ص اإدارة الوفاق عبد احلكيم 
توري  بق�سية  اخلا�سة  ال�سكوى  ملف  اأن  �سرار 
اجلــاري،  االأ�سبوع  نهاية  قبل  ت�سويته  �سيتم 
علما اأن اإدارة الوفاق ملزمة مبدئيا بدفع قيمة 
اأجل  من  �سوي�سري  فرنك   1000 تناهز  مالية 
قد  امللف  درا�ــســة  اأن  حني  يف  ال�سكوى،  اإيـــداع 

ي�ستغرق بع�ص الوقت.
الدولية  االإحتادية  اأ�سدرت  اأخر  جانب  ومن 
من  �سطيف  وفـــاق  مبــنــع  ـــرار  ق ــدم  ــق ال لــكــرة 
ال�سيفية  الــتــحــويــالت  فــرتة  يف  الــتــعــاقــدات 
ب�سبب عدم ت�سوية ديون الالعب املايل ال�سابق 

للفريق ماليك توري، حيث �ستكون اإدارة الوفاق 
مطالبة بدفع مبلغ مليارين و875 مليون �سنتيم 
االإق�ساء  لتفادي  املقبل  اأوت   10 تاريخ  قبل 
الوفاق  اإدارة  وحتــاول  القارية،  امل�ساركة  من 
التن�سيق مع م�سوؤويل "الفاف" من اأجل حتويل 
يف  املــايل  الالعب  ح�ساب  اإىل  املالية  القيمة 
على  امل�سلطة  العقوبة  لرفع  ممكن  وقت  اأقرب 

الفريق.
للرابطة  التابعة  االن�سباط  جلنة  وعاقبت 
االأمني  حممد  عمورة  الوفاق  مهاجم  املحرتفة 
مالية  وغــرامــة  واحــدة  مــبــاراة  يف  باالإيقاف 
الطعن  رف�ص  مــع  �سنتيم  ماليني   03 بقيمة 
البطاقة  الإلغاء  الوفاق  اإدارة  املقدم من طرف 
بداية  املناف�سة  اإىل  عمورة  و�سيعود  احلمراء، 
مباراة  عن  غــاب  اأن  بعد  القادمة  املــبــاراة  من 
الظهري  تنازل  اأخر  جانب  ومن  ال�سلف،  اأوملبي 
م�ستحقاته  عن  لعوايف  يو�سف  للوفاق  االأي�سر 
اإىل  االإن�سمام  اأن قرر  بعد  الفريق  مع  العالقة 
�سفوف النجم ال�ساحلي التون�سي، وقامت اإدارة 
الالعب  م�ستحقات  من  جزء  بت�سوية  الوفاق 
دغموم الذي حت�سل على 04 اأجور �سهرية مع 
التنازل عن 03 اأخرى يف انتظار احل�سول على 
ما  وهو  االأن  من  �سهر  مدة  يف  اأخرى  اأجور   05
لدى  رفعها  التي  ال�سكوى  ي�سحب  الالعب  جعل 
اأوراق  على  احل�سول  اأجل  من  املنازعات  جلنة 

ت�سريحه.

مولودية  �سفوف  يف  ال�ساب  الالعب  تلقى 
اأندية  اأحــد  اإىل  لتحويله  مقرتحا  العلمة 
اأن  بعد  وهذا  ال�سعودية  يف  االأوىل  الدرجة 
خطف الالعب االأ�سواء خالل املو�سم الفارط 
هدافا  توج  حيث  العلمة  مولودية  رديف  مع 
الثنائي  يتواجد  كما  والــبــطــولــة،  للفريق 
من  اهتمام  حمل  وزغــالوي  بو�سامة  ال�ساب 
فريق �سباب بلوزداد الذي يرغب يف التعاقد 
الفريق  اإدارة  وقــررت  ال�سائفة،  هذه  معهما 
على  لالإ�سراف  �سخري  ر�سيد  املــدرب  تعيني 
مت  اأن  بعد  الرديف  لفريق  الفنية  العار�سة 
الفريق  مع  للعمل  كتاف  �سمري  املدرب  ترقية 

االأول.
النادي  رئي�ص  غياب  طرح  اأخــر  جانب  ومن 
الهاوي �سمري رقاب عن االأ�سواء خالل الفرتة 

يف  خ�سو�سا  التاأويالت  من  الكثري  الفارطة 
بقيادة  التجارية  ال�سركة  م�سريي  رغبة  ظل 
رئي�ص جمل�ص االإدارة �سالح يف العودة لت�سيري 

الفريق خالل املو�سم اجلديد.
وف�سل عدد كبري من العبي مولودية العلمة 
اللجوء اإىل جلنة املنازعات من اأجل احل�سول 
على م�ستحقاتهم املالية العالقة يف ظل التاأخر 
الكبري يف ت�سوية هذه امل�ستحقات التي تخ�ص 
املو�سم الفارط والذي قبله، ومل تتمكن اإدارة 
املولودية من ت�سوية م�سكل امل�ستحقات ب�سبب 
االإعانة  على  احل�سول  يف  احلا�سل  التاأخر 
بقيمة  العلمة  بلدية  طــرف  مــن  املمنوحة 
اأن  املفرت�ص  �سنتيم، حيث كان من  مليار   2.5
يح�سل الفريق على هذه االإعانة مبا�سرة بعد 

نهاية بطولة املو�سم املنق�سي.

االإدارة ت�شع �شكوى ا�شتعجالية على م�شتوى 
"التا�ش".. والفيفا متنع الوفاق من التعاقدات 

بوردمي مطلوب يف ال�شعودية..
 وهجرة جماعية منتظرة هذه ال�شائفة 

املتداولة  االخبار  حمزة" يفند  بن  "يا�شني 
ويوؤكد ا�شتكمال جوالت البطولة 

�شعدوين ي�شرتط توفري ظروف 
النجاح.. ويدادان مينح االأولية للهالل 

عقوبات متفاوتة يف 
حق العبي ومدربي 

الرابطة االأوىل 
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عرفت امل�ساركة اجلزائرية يف اليوم الرابع من اأوملبياد طوكيو 2020 اإق�ساء املالكم عبد احلفيظ بن 

�سبلة يف الدور ثمن النهائي يف �سنف 91 كلغ بعد هزميته اأمام بطل العامل يف هذا ال�سنف الرو�سي م�سلم 

غادزمياغوميدوف بنتيجة ثالث نقاط دون مقابل.  

وتوا�سلت االإخفاقات بعد خروج ال�سباح اأ�سامة �سحنون من مناف�سة 100 مرت �سباحة حرة بعد 

احتالله املرتبة االأخرية يف جمموعته خالل الدور االأول من هذه امل�سابقة، و�ستكون االأنظار موجهة 

نهار اليوم االأربعاء نحو املالكم حومري الذي ي�سجل اأول م�ساركة له يف املناف�سة االأوملبية حيث 

�سيواجه يف ثمن النهائي الكوبي لوباز اآرالن، وهو �ساحب اللقب العاملي 2015 بالدوحة 

واالأوملبي 2016 بريو دي جانريو، وتبقى االأمال معلقة على ريا�سة املالكمة من 

اأجل احل�سول على اأول ميدالية يف هذه االألعاب االأوملبية واإنقاذ امل�ساركة 

اجلزائرية بعد اخلروج اجلماعي لباقي الريا�سيني خالل االأيام 

االأوىل من هذا االأوملبياد.

خروج بن �شبلة و�شحنون..

 واالأمال معلقة على املالكم حومري 

ع. ب

الألعاب الأوملبية 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

الرابطة املحرتفة 
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فوزية. ق �صطيف

وتفتك  ال�سرطان  بلوطار" تتحدى  "اإميان 
�سهادةالبكالوريا بتقدير جيد جدا

وح�سب ما اأ�سار اإليه االأطباء، 
الذاتي  االنكفاء  طريقة  فاإن 
و�سعية  تغري  طريق  عن  تكون 
ظهره  على  امل�ستلقي  املري�ص 
على  ــتــلــقــاء  لــال�ــس ــيــتــحــول  ل
من  االك�سجني  لتمكني  بطنه 
الو�سعية  هــذه  وفــق  التح�سن 
�ساعة  تــ�ــســتــغــرق  قـــد  الــتــي 
اآليا  تـــوؤدي  والــتــي  بالتقريب 
يف  االأكــ�ــســجــني  ن�سبة  لــرتفــع 
ــذي  اجلــ�ــســم لـــدى املــريــ�ــص ال
وح�سب  االختناق،  من  يعاين 
االأطباء  من  العديد  ــده  اأك ما 
املري�ص  تقليب  اإمكانية  فــاإن 
واردة  اأي�سا  وال�سمال  لليمني 
ين�سح  التي  الو�سعية  هذه  يف 
منذ  ت�ستخدم  كانت  والتي  بها 
ولكنها  املا�سي  القرن  �ستينات 
يف  �سوى  االنت�سار  هذا  تلق  مل 
بــعــد ظهور  ــــة االأخــــرية  االآون
وتن�سح  عليها  تثني  درا�ــســات 
للحاالت  خا�سة  با�ستخدامها 
اأجهزة  متلك  ال  التي  الطارئة 
االك�سجني يف  م�ستوى  لتح�سني 

الدم.
اأو  االخــــتــــنــــاق  ــــدث  ــــح وي
الـــدم  ــجــني يف  ــس نــقــ�ــص االكــ�
ــراء  جـــراء الــتــهــاب رئـــوي ج
فريو�ص  فيها  مبــا  الفريو�سات 

يوؤثر  الــذي  احلــاد   19 كوفيد 
ــى الــ�ــســرايــني الــدقــيــقــة  ــل ع
ـــا يــحــدث  ــــو م ـــة وه ـــرئ ال يف 
خماطية  واإفـــرازات  تخرثات 
وهو  الهوائية  احلوي�سالت  يف 
التبادل  عملية  على  يوؤثر  ما 
الغازي وهو ما يوؤثر على ن�سبة 
ين�سح  التي  بالدم،  االك�سجني 
با�ستخدام االنكفاء الذاتي من 
لو�سعية  املري�ص  تقليب  خالل 
اليمني  اأو  البطن  على  الــنــوم 

وتطوير  لتحريك  وال�سمال 
خا�سة  االكــ�ــســجــني  مــ�ــســتــوى 
هذا  من  يعانون  الذين  الأولئك 

امل�سكل.
عرب  طبية  درا�ــســات  وح�سب 
العامل،  يف  امل�ست�سفيات  كربى 
الدم  يف  االك�سجني  ن�سبة  فاإن 
تطبيق  خالل  تلقائيا  ترتفع 
ــي  ــذات و�ــســعــيــة االنــكــفــاء ال
من  ت�سل  قد  متفاوتة  بن�سب 
باملئة وهي   94 اإىل  باملئة   80

ن�سبة مهمة جدا للحفاظ على 
دخلوا  الذين  امل�سابني  حياة 
رحــلــة الــبــحــث عــن قــــارورات 
االك�سجني، وبالن�سبة للمر�سى 
انخفا�ص  مــن  يعانون  الــذيــن 
احليوية  املـــادة  هــذه  يف  حــاد 
ال�سهيق  تــطــبــيــقــات  تــنــفــيــذ 
ثم  الزفري  ثم  ثــواين   10 ملدة 
اللجوء لهذه الو�سعية التي من 
دون  االك�سجني  حت�سني  �ساأنها 
احلاجة لالأجهزة والقارورات.

والية  اأمــن  م�سالح  كثفت، 
�ـــســـطـــيـــف تـــــواجـــــدهـــــا يف 
باملحيط  واالأحياء  ال�سوارع 
احلــ�ــســري وهـــذا تــزامــنــا مع 
�ـــســـريـــان احلـــجـــر اجلــزئــي 
من  املمتد  اجلــديــد  املــنــزيل 
اإىل  ليال  الثامنة  ال�ساعة 
ملدة  �سباحا  ال�ساد�سة  غاية 
توزيع  مت  حيث  اأيـــام،   10
م�سالح ال�سرطة على خمتلف 
خالل  من  وال�سوارع  االأحياء 
ــة الإجنــــاح  ــي ــاب دوريــــــات رق
تعول  الــذي  اجلزئي  احلجر 
من  العليا  ال�سلطات  عليه 
االإ�سابة  ن�سب  خف�ص  اأجــل 

يف املوجة الثالثة من فريو�ص 
كورونا. 

�سرق  العلمة  بــلــديــة  فــفــي 
اليوم  وخــالل  �سطيف  واليــة 
اجلزئي،  احلــجــر  مــن  االأول 
ــد  ــدي ــس ــ� بــــــدى وا�ــــســــحــــا ت
االإجراءات من طرف م�سالح 
املوعد،  يف  كانت  والتي  االأمن 
ال�سرطة  اأعـــوان  عمد  حيث 
اإىل تقدمي ن�سائح وتوجيهات 
للمخالفني بخ�سو�ص �سرورة 
التقيد باالإجراءات الوقائية 
الكمامة  ارتـــداء  غــرار  على 
يف  اخلــروج  تفادي  عن  ف�سال 
كما  باحلجر،  اخلا�ص  الوقت 

اأكد اأعوان االأمن على �سرورة 
من  املهمة  وت�سهيل  التعاون 
الو�سعية  يف  التحكم  اأجـــل 
تدهورا  تعرف  التي  احلالية 
عــدد  ــل  و�ــس اأن  بــعــد  كــبــريا 
اإىل  ــيــومــيــة  ال ـــابـــات  االإ�ـــس

م�ستويات قيا�سية.

خروقات وحتذيرات قبل 
العقوبات 

من  االأول  الـــيـــوم  وخــــالل 
مت  ال�سحي،  احلجر  تطبيق 
ت�سجيل العديد من اخلروقات 
الكثري  بتواجد  تتعلق  والتي 
مـــن اأ�ـــســـحـــاب املـــركـــبـــات يف 

مقنعة  اأ�سباب  دون  الطرقات 
وهو االأمر الذي جعل امل�سالح 
ــيــة تــوجــه حتــذيــرات  االأمــن
من  ومــرافــقــيــهــم  لل�سائقني 
مــغــبــة تــــكــــرار مـــثـــل هـــذه 
من  يبقى  حيث  الت�سرفات 
تدابري  احــــرتام  ــروري  ــس ــ� ال
مع  اجلزئي،  ال�سحي  احلجر 
من  اأي�سا  حتــذيــرات  توجيه 
اإمكانية ت�سليط عقوبات على 
عليه  ين�ص  مثلما  املخالفني 
ال�سلطات  اأن  خا�سة  القانون 
�سرورة  على  اأكدت  العمومية 
بالنظر  االإجـــراءات  ت�سديد 
الوبائية  الو�سعية  لتدهور 

خالل االأيام الفارطة. 
املقدمة  التربيرات  وتعددت 
من طرف املخالفني بني موؤكد 
بالتوقيت  درايته  عــدم  على 
تاأكيد  عـــن  فــ�ــســال  اجلـــديـــد 
اآخرين على اأن بع�ص الظروف 
دون  حالت  التي  هي  الطارئة 
قبل  املـــنـــازل  اإىل  عــودتــهــم 
واأبدت  ليال،  الثامنة  توقيت 
مع  ت�ساحما  االأمــــن  م�سالح 
لن  ـــــور  االأم اأن  غـــري  هـــــوؤالء 
تاأكيدات  ح�سب  كذلك  تكون 
االأيام  خالل  االأمــن  م�سوؤويل 
اإىل  التوجه  املقبلة من خالل 
فر�ص العقوبات الردعية �سد 
احلجر  فرتة  طيلة  املخالفني 

ال�سحي. 

ـــاء اخلــرييــة  ـــوف جتـــنـــدت، جــمــعــيــة ال
اأكرث  منذ  خن�سلة  بوالية  ر�سا�ص  بــاأوالد 
تعقيم  بحمالت  القيام  يف  اأ�سبوعني  من 
املوؤ�س�سات  عديد  م�ست  وا�سعة  وتطهري 
القراآنية،  واملدار�ص  وامل�ساجد  العمومية 
يطلق  كما  اأو  اأع�ساءها  لذلك  وجندت 
تفان  بكل  اجلمعية"  "فر�سان  عليهم 
ن�ساطا  �سهد  الــذي  العمل  يف  واإخــال�ــص 
ليم�ص  وا�سحا  وتفاعال  وكــبــريا  وا�سعا 
كذلك عديد االأماكن واملرافق التي ت�سهد 
يوميا توافدا للمواطنني وحركة كبرية من 
�ساأنها التاأثري �سلبا على ال�سحة العمومية 

والت�سبب يف انت�سار االأمرا�ص.
ومنذ  اأنف�سهم  ح�سروا  اجلمعية،  فر�سان 
اخلدمة  هذه  لتقدمي  اأ�سبوعني  من  اأكرث 
اجلليلة التي ت�سكل اليوم اأكرث من �سرورة 
يف ظل االنت�سار الوا�سع والكبري للفريو�ص 

املهددة  عنه  املتحورة  وال�سالالت  التاجي 
خن�سلة  والية  اأن  خا�سة  النا�ص،  ل�سحة 
قد �سجلت موؤخرا تزايدا خميفا يف عدد 
بلدية  وتعد  الوفيات  عدد  وكذا  اإ�سابات 
اأوالد ر�سا�ص اإحدى البلديات التي م�ستها 

هذه الزيادة.
بــذات  الــقــراآنــيــة  املــدر�ــســة  تعقيم  ومت 
البلدية ومقر حمكمة اأوالد ر�سا�ص ومقر 
امل�ساجد  وبع�ص  الوطني  الــدرك  فرقة 
وتطهري  تعقيم  اإىل  اإ�سافة  واملوؤ�س�سات، 
حافالت النقل اجلماعي على م�ستوى خط 
اأوالد ر�سا�ص املحمل خن�سلة، وكذا �سيارات 
الــذي  الكبري  االإقــبــال  ظــل  يف  االأجــــرة 
للتخفيف  امل�سافرين  طــرف  مــن  ت�سهده 
من  والتقليل  الفريو�ص  انت�سار  حــدة  من 
وانتقال  باالأمرا�ص  االإ�سابة  احتماالت 

العدوى بني النا�ص.

�سوق  ابــنــة  متكنت 
اهــــــرا�ــــــص، اإميــــــان 
افتكاك  مــن  بلوطار 
�سهادة  يف  ــاح  ــج ــن ال
�سعبة  ــا  ــوري ــكــال ــب ال
اأجنبية،  اآداب ولغات 
ـــــــــك بـــتـــقـــديـــر  وذل
ومبعدل  جـــدا  جــيــد 
مدى  عك�ص   ،14.43
ومثابرتها  اجتهادها 
كانت  اأيــن  مبفردها، 
ع�سامية الدرا�سة، ال 
تقبل م�ساعدة من اأي 
ابتعادها  رغم  اأحــد، 
 4 ملــدة  الدرا�سة  عن 

�سنوات، اإثر معاناتها من 3 اأورام �سرطانية 
اأجربها  الفقري،  بالعمود  واآخر  بالدماغ 
على خو�ص رحلة عالج طويلة واخل�سوع 
ت�سفى  اأن  دون  جراحية  عمليات   3 اإىل 
منه متاما حيث ال تزال تعاين من اآثارها 

حلد االآن.
لنيل  ونا�سلت  مر�سها  اإميـــان  حتــدت 
ــة عـــن بعد  ــدرا�ــس ــل مــبــتــغــاهــا، لــتــعــود ل
معتمدة على نف�سها وبتوا�سل مع قريبتها 
االأ�ستاذة �سورية بلوطار، اأ�ستاذة التعليم 
اأفراد  من  وبدعم  فرن�سي،  اأدب  الثانوي 
تقوم  التي  والدتها  وباالأخ�ص  اأ�سرتها 
تتمنى  جعلها  للغات  حبها  رعايتها،  على 
االإجنليزية،  للغة  اأ�ــســتــاذة  ت�سبح  اأن 
بو�سلة  تغريت  لل�سهادة  نيلها  وبعد  لكن 
اأحالمها اإىل ميدان ال�سحافة لتتخ�س�ص 
وحمتويات  ر�سائل  ويو�سل  يخدم  فيما 
خا�سة بفئة ال�سم البكم، بعد اأن عا�ست 
ال�سمع  حلا�سة  فقدانها  ــر  اإث معاناتهم 
ب�سكل  لديها  الب�سر  وتاأثر  نهائي،  ب�سكل 
تنعدم،  لديها  الــروؤيــة  تكاد  حيث  كبري 
درا�ستها  ظــروف  من  و�سعب  اأزم  ما  وهو 

التي  وامــتــحــانــاتــهــا 
جاهدة  تعمل  كانت 

على فك رموزها.
ويف انتظار ما �سري�سو 
عـــلـــيـــه اخـــتـــيـــارهـــا 
بوابة  عــلــى  واقــعــيــا 
املوقع مع بداية فرتة 
االأولية،  الت�سجيالت 
لتحقيق  اإميان  ت�سعى 
بالدرا�سة  اأمنيتها 
اأن  اإال  اجلــامــعــة،  يف 
العائلة اأبدت -ح�سب 
قريبتها- خوفها عليها 
تنقل  من  وارتباكهم 
لو�سعها  نظرا  ابنتهم 
اإىل  ذلــك  حــال  يف  حتتاج  اأيــن  ال�سحي، 
مرافق دائم، وهي املحبوبة واملنحدرة من 
عائلة كبرية من 14 فردا، حتيطها باحلب 
والكفاح  بالنجاح  والــفــخــر  والــرعــايــة 
وحمبة  جنيبة  كانت  حيث  ال�سغر،  منذ 
�سقلتها  كــبــرية،  عزمية  وذات  للدرا�سة 
الذي  املر�ص  رغــم  واملثابرة  باالجتهاد 
اأثر على �سحتها وج�سدها لكن مل ينل من 
ال�سيدة  قريبتها  ذكرته  ما  وفق  نف�سيتها 
اأن  اجلميع  على  اأن  اأكــدت  التي  �سورية، 
يــقــاومــوا وخــا�ــســة ممــن ميـــرون بظرف 
ف�سل  جتربة  عا�ص  من  كل  وعلى  مماثل، 
ل�ساحله،  وي�ستغلها  ي�ستلم  اأال  حياته  يف 
بل واأن يجعلها حافزا له لتحقيق النجاح 
مقدمة  لالأخري،  مقربة  االإ�ست�سالم  كون 
اأدب  الثانوي  التعليم  اأ�ستاذة  وباعتبارها 
ن�سيحتها  �سنة،   20 من  اأكرث  منذ  فرن�سي 
احلظ  ي�سعفهم  مل  الذين  الطلبة  لبقية 
الثقة  ويلتزموا  املوىل  على  يعتمدوا  باأن 
م�ستحيل  كــل  يــحــول  مــا  فهما  بالنف�ص، 
ويفرح  ي�سعدهم  واقــع،  اأمــر  اإىل  و�سعب 

اأهلهم ويفيد حميطهم.

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالأربعاء 17 يولياز 2971/ 28 جويلية  2021 املوافق لـ 18 ذو احلجة 121442
ت�سهد عدد االإ�سابات بفريو�س كورونا يف االأيام االأخرية ومع و�سول املوجة الثالثة لذروتها، ارتفاعا رهيبا وخطريا جدا و�سط �سكان والية باتنة التي �سنفت 
الثانية وطنيا من حيث عدد االإ�سابات املتزايد، وهو ما طرح اأمام هذه الو�سعية ال�سحية احلرجة تفاقم حالة الع�سرات من امل�سابني الذين دخلوا يف رحلة 
البحث عن قارورات االأك�سجني التي بقيت االإ�سكال االأكرب املطروح يف هذا الوباء، ويف هذا ال�سياق ن�سح العديد من االأطباء عرب �سفحات التوا�سل االجتماعي، 
با�ستخدام طريقة االنكفاء الذاتي لتح�سني م�ستوى االأك�سجني يف الدم عند مر�سى الكوفيد 19 الذين يعانون من انخفا�س االك�سجني وذلك يكون بطريقة 

ب�سيطة و�سهلة وميكن تطبيقها يف البيت.

و�سعية الإنكفاء الذاتي لتطوير م�ستوى الأك�سجني 
عند م�سابي الكورونا

م�سالح الأمن تكثف تواجدها وعقوبات
 ردعية يف انتظار املخالفني  

جمعية الوفاء اخلريية اأولد ر�سا�ش جتند 
"فر�سانها" لتعقيم املوؤ�س�سات العمومية وامل�ساجد 

ما يجب فعله ملري�ض الكوفيد 19 يف حالة نق�ض الأك�شجني يف الدم..

مع بداية احلجر اجلزئي 

انطلقت يف ن�شاطها منذ اأكرث من اأ�شبوعني

رغم املر�ض والإبتعاد عن مقاعد الدرا�شة 

الأن لكل جمتهد ن�سيب، والأن االأزمة تلد الهمة، اأزهرت اإحدى ورود �سدراتة و�سط �سوك املعاناة، 
بنيلها ل�سهادة البكالوريابتقدير جيد جدا رغم معاناتها من مر�س ال�سرطان لعدة �سنوات، وهو 
االإجناز الذي اأبهج العائلة واملقربني وجعل اجلميع يرفع لها قبعة الثناء، البعيد قبل القريب، 

لتكون بذلك مثاال للتحدي والعزمية بامتياز.



ب�صكرة

ــكــثــري من  وو�ـــســـف ال
اأدباء الولية الفقيد 
�سطيف  ب�سفري  بلكبري 
ــر  ــع ــس ــ� ال جمــــــال  يف 
مل�ساركاته  بــالــنــظــر 
ــعــددة  ــت ــكــثــرية وامل ال
ال�سعرية  املحافل  يف 
مثل  حيث  الــدولــيــة، 
�ــســطــيــف واجلـــزائـــر 
كما  اأحــ�ــســن متــثــيــل، 
كـــان �ــســفــريا لــوليــة 
�سطيف يف التظاهرات 
املتعددة،  الــوطــنــيــة 
الفقيد  رفــاق  واأجمع 
اأن بلكبري مالأ ال�ساحة 

والدولية  والوطنية  املحلية  والثقافية  الأدبية 
ال�سعراء  اأهــم  مــن  لكونه  بالنظر  راقــيــا  اإبــداعــا 
واملجتمع،  الوطن  بق�سايا  امللتزمني  اجلزائريني 
ن�سط  كما  �سعرية،  دواويــن  عدة  له  �سدرت  حيث 

اأم�سيات وندوات �سعرية متعددة.
وانطفاأت �سمعة ال�ساعر فاحت بلكبري دون اأن يحظى 
لل�ساحة  قــدمــه  مــا  على  عــرفــان  اأو  تــكــرمي  بـــاأي 
ما  املحلي، ورغم كل  امل�ستوى  الثقافية خا�سة على 
قدمه اإل اأنه مل يحظى باأي مبادرة تكرمي خ�سو�سا 
يف م�سقط راأ�سه وهي بلدية عني احلجر والتي باتت 

معروفة حتى خارج الوطن.
وكتب الأديب املعروف عالوة كو�سة رثاء موؤثر عن 
الفقيد بلكبري، جاء فيه :" نوّدع اأحد اأهم ال�سعراء 
واملجتمع  الوطن  بق�سايا  امللتزمني  اجلزائريني 
والألفة واملحبة يف هذا الزمن الإبداعي املوح�ص، 

مالأ  جميد،  �ساعر  هو 
الثقافية  الــ�ــســاحــة 
املحلية  ــــة  ــــي والأدب
والعربية  والوطنية 
و�سعرا  راقيا،  اإبداعا 
�سدرت  جميال،  هادفا 
�سعرية  دواويـــــن  ــه  ل
ندوات  ون�سط  عذبة، 
�سعرية  واأمــ�ــســيــات 
عـــــديـــــدة، واعــتــلــى 
ــات الـــبـــوح يف  ــس ــ� ــن م
ومّثل  ــــص،  الأر� بــقــاع 
حمافل  يف  اجلـــزائـــر 
وكــان  �ستى،  �سعرية 
ال�سعري،  ال�سفري  نعم 
الذي بف�سله ذكرت) عني احلجر( و�سطيف يف دول 

عربية كثرية".
فريد  الراحل  عن  حديثه  كو�سة  عــالوة  ووا�سل 
�سطيف  وليتنا  �سعراء  �سفري  :"كان  قائال  بلكبري 
الوطن،  بــوليــات  عــديــدة  ثقافية  تــظــاهــرات  يف 
وكانت له حوارات عديدة وقّيمة مع قامات �سعرية 
الكرتونية  مواقع  يف  ذلك  ون�سر  وعربية  وطنية 
كثرية  نقا�سات  حـــوارات  معه  واأجــريــت  عــديــدة، 
وكان  ال�سعرية،  جتربته  حــول  وعربية  وطنية 
فخرا لنا، ولكننا مل نن�سفه ولو بالتفاتة تكرميية 
يف حياته هنا مب�سقط مرفع راأ�سه وقلبه الذي ظل 
احلجر،  عني  ما  اأدراك  ومــا  احلجر،  بعني  ممتلئا 
عني احلجر التي اأجنبت فنانني ومثقفني ومبدعني 
وموؤلفني ومتفوقني يف جمالت خمتلفة، لكنها كثريا 

ما تن�سى هوؤلء اأو تتنا�ساهم". 

باجلزائر  الثــنــني،  اأم�ص  اأول  مت 
تعاون  م�سروع  اإطـــالق  العا�سمة 
من  عدد  لرتميم  اأمريكي  جزائري 
املتواجدة  الرومانية  الف�سيف�ساء 
لالآثار  العمومي  الوطني  باملتحف 
يعود  والتي  الإ�سالمية  والفنون 
بعد  اخلام�ص  القرن  اإىل  تاريخها 

امليالد.
واأ�سرف على اإطالق هذا امل�سروع كل 
وفاء  والفنون  الثقافة  وزيــرة  من 
اخلارجية  وزيــر  وم�ساعد  �سعالل 
الأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون  الأمريكي 
جـــوي هـــود، الـــذي يــــوؤدي زيـــارة 
العديد  بح�سور  ــذا  وه للجزائر، 
وحمافظي  ــــوزارة  ال ــــارات  اإط مــن 

الرتاث.
هذا  اأن  �سعالل  ال�سيدة  وقــالــت 
لتدريب  "فر�سة  هـــو  املــ�ــســروع 
جمموعة من املحافظني واملخت�سني 
م�ساركتهم  خالل  من  اجلزائريني 

اأنه  م�سيفة  الرتميم"،  عملية  يف 
اأهداف"  "تنفيذ  ــار  اإط يف  يدخل 
 2019 مذكرة التفاهم املوقعة يف 
بفر�ص  واملتعلقة  الــبــلــديــن  بــني 
املمتلكات  بع�ص  ا�ــســتــرياد  قــيــود 
�سياق  يف  جـــاءت  الــتــي  الثقافية 
 1970 لعام  اليون�سكو  اتفاقية 
اتخاذها  الواجب  التدابري  ب�ساأن 
وت�سدير  ا�ــســتــرياد  ومــنــع  حل�سر 
بطرق  الثقافية  املمتلكات  ونقل 

غري م�سروعة.
امل�سروع  هذا  اأن  الوزيرة  واعتربت 
"يعرب عن الرغبة امللحة للطرفني 
يف التن�سيق الدائم للتعاون الثقايف 
عامة وتبادل املعلومات التي تخ�ص 
حماية املمتلكات الثقافية لبلدينا 

."..
كالمها  �سياق  يف  اأي�سا  واأ�ــســافــت 
على  هــود  وال�سيد  اتفاقها  اإىل 
التعاون  م�ساريع  من  العديد  اإجناز 

للمواقع  "تاأمني  برنامج  غرار  على 
وحماية  اجلــزائــريــة  الثقافية 
الـــديـــوان  مـــع  الثقايف"  الـــــرتاث 
الوطني لت�سيري وا�ستغالل املمتلكات 
يت�سمن  والــذي  املحمية  الثقافية 
تدريبية  ودورة  ملتقى  تنظيم 
بتاأمني  خا�سة  مــعــدات  واقــتــنــاء 

املواقع امل�سنفة يف الرتاث العاملي.
"اإن�ساء  اأي�سا  امل�ساريع  هــذه  ومــن 
ا�سرتاتيجية عاملية جلرد الوثائق 
واملجموعات املتواجدة يف املتاحف 
وتوثيقها  اجلــزائــريــة  واملكتبات 
املكتبة  مــع  بــالــتــعــاون  ورقمنتها 
لل�سرق  الأمــريــكــيــة  الــرقــمــيــة 
م�سروع  اإىل  بالإ�سافة  الأو�سط"، 
"تنفيذ برنامج البحوث والدرا�سات 
والأعمال لرتميم �سريح اإميدغا�سن 
اإ�سراف  حتت  بباتنة(  )النوميدي 

ال�سندوق العاملي لالآثار".
قطاعها  اأن  اإىل  الوزيرة  واأ�سارت 

من  "ال�ستفادة  اإىل  اأي�سا  يطمح 
تنظيم  عرب  الأمريكية"  اخلــربة 
ور�سات لفائدة املخت�سني واملكلفني 
يف  الثقافية  املمتلكات  بت�سيري 
على  "احل�سول  وكـــذا  اجلــزائــر 
الأمريكية  التقنية  املــ�ــســاعــدة 

املجال  هذا  يف  منظومتنا  لتح�سني 
."..

وقــــال مــن جــهــتــه مــ�ــســاعــد وزيــر 
اخلارجية الأمريكي ل�سوؤون ال�سرق 
اأنـــه مت التــفــاق على  الأو�ـــســـط 
مهمة"،  وتعاون  حفظ  "م�ساريع 

اجلــزائــري  الــــرتاث  اأن  م�سيفا 
اهتمام  ولدينا  عاملي،  "تراث  هو 
حفظه  يف  للم�ساعدة  جــدا  كبري 
على  العامل"،  بقية  مع  وم�ساركته 

حد قوله.
واأو�سح اأن حكومة بالده "تت�سرف 
ترميم  يف  مــ�ــســاعــدتــهــا  بــتــقــدمي 
العديد من )هذه( الف�سيف�ساء ذات 
"كجزء  اأنه  العاملي"، م�سيفا  البعد 
خرباوؤنا  �سيقوم  امل�سروع  هذا  من 
خرباء  من  و�سركاوؤنا  الأمريكيون 
بتدريب  اإيطاليا  يف  الف�سيف�ساء 
كيفية  على  اجلزائريني  اخلــرباء 
اإزالة واإ�سالح الف�سيف�ساء املل�سقة 

على اجلدران الإ�سمنتية ..".
ولفت يف ختام كالمه اإىل اأنه "ميكن 
ا�ستخدام  اجلــزائــريــني  للخرباء 
يف  �سيتعلمونها  الــتــي  التقنيات 
ترميم ف�سيف�ساء اإ�سافية يف جميع 

اأنحاء" اجلزائر.

تاأجيل  ب�سكرة  لولية  الثقافة  مديرية  اأعلنت 
ال�سيف  ملو�سم  والفنية  الثقافية  الن�ساطات 
مقررا  كــان  والـــذي   ،2021 لــعــام  وال�ــســطــيــاف 
 16 من  املمتدة  الفرتة  يف  فعالياته  حتت�سن  ان 
اأوت اجلاري عرب خمتلف   21 اإىل غاية  جويلية 

بلديات الولية.
الوبائية  الو�سعية  متابعة  اطار  يف  ذلك  وياأتي   
لعرو�ص الزيبان ح�سب ما جاء يف ن�ص البيان، اأين 
�سددت مديرية الثقافة للولية على �سرورة اتباع 
اجلمعيات  ن�ساطات  وتعليق  ــواردة،  ال التعليمات 
وال�سبابية،  الثقافية  والتعاونيات  ــنــوادي  وال

وهياكل ودور الثقافة.
فكاهي  حفل  عر�ص  يتم  اأن  املرتقب  مــن  ــان  وك
ترفيهي ببلدية خمادمة من طرف جمعية طاهر 
واأي�سا   ،14 ت�سيبو  املدعو  جنان  و�سعيد  �سافر 

ببلدية  عائلية  فنية  �سهرة  مع  موعد  ت�سجيل 
القنطرة، من تن�سيط جمعية ال�سروق املو�سيقية، 
راأ�ص  مبنا�سبة  عائلي  ان�سادي  حفل  جانب  اإىل 
ناجي  �سيدي  خنقة  ببلدية  الهجرية   ال�سنة 
والفنون  للثقافة  ال�سياء  جمعية  عليها  ي�سرف 
تعاونية  تقدمي  واأي�سا  �سريح،  عقبة  وجمعية 
ببلدية  عائلي  فني  حلفل  للفعاليات  الــواحــات 

اأما�ص.
كما كان من املزمع اأن جتوب قافلة ترفيهية بعديد 
والتن�سيطية  والتهريجية  امل�سرحية  العرو�ص 
الــزيــبــان عــلــى غــرار  بــلــديــات عــرو�ــص  خمتلف 
على  ت�سرف  فوغالة  براني�ص،  �ستمة،  احلو�ص، 
والرتاث  للفلكلور  ال�سالم  جمعية  من  كل  القافلة 
زيان  اأولد  وجمعية  الذهبية  الأنامل  وجمعية 

للثقافة والفنون تعاونية ب�سكرة.

�شفري �شطيف ال�شعري "بلكبري" يرحل يف �شمت 

تاأجل الن�شاطات الثقافية والفنية لربنامج 
واال�شطياف" ال�شيف  "مو�شم 

اإطالق م�شروع جزائري اأمريكي لرتميم ف�شيف�شاء رومانية

عبد الهادي. ب 

ق. ث

حلمر رقـــيـــة  حـــــوار: 

رقية. ل

جمال  اخ��ت��ارت  التي  �صيبوين  لينا 
التاأليف يف خمتلف الأجنا�س الأدبية، 
مع  الأول  الطفويل  لقائك  عن  حدثينا 

الكتابة"؟
يف  كــان  الكتابة  مع  الأول  لقائي 
حيث  متو�سط؛  الرابعة  ال�سنة 
غر�ست  فقط  واحـــدة  جملة  اأن 
كاتبة  اأ�سبح  اأن  حلم  داخلي  يف 
كاتبة  اأنـــت  "لينا   .... مــا  يــومــا 
اأ�ستاذتي يف  من  " جملة  امل�ستقبل 
ملقال  بعد قراءتها  العربية  اللغة 
اجتماعي خطته اأناملي ذات ليلة 
بع�ص  اأكتب  كنت  اأنني  اأنكر  ل   ..
ال�سغر  منذ  الق�سرية  اخلــواطــر 
الفا�سلة  الأ�ــســتــاذة  بجملة  لكن 
تام  وعي  ووعيت  اأيقنت  اأدركــت؛ 
الكاتبة   " �ساأكون  ما  يوما  باأنني 

لينا �سيبوين".

لغة  تخ�ص�صك  اأن  ال��ق��ول  ميكن 
يف  اأكرث  تبحرين  جعلك  اجنليزية 
توافقينني  هل  الغربية؟  املوؤلفات 

الراأي؟
و�سغفي  حبي  لأن  ل؛  ب�سراحة 
للغة العربية جعلني اأكتب بها ولها 
ــرية  الأخ الفرتة  يف  لكن  غــري؛  ل 
ب�سيطة  كــتــب  ـــقـــراءة  ب بـــــداأت 
باللغة الجنليزية وذلك لتح�سني 
وتطوير لغتي الإجنليزية اأكرث...
اللغة  مــن  اأمتــكــن  عندما  ولــرمبــا 
تامة  �سبه  ب�سفة  الإجنــلــيــزيــة 

اآنذاك اأتعمق يف كتبها اأكرث...

اأعمالك  اأوىل  تعد  حتقق"  "حلم 
الأدب����ي����ة، م����اذا ع���ن اأح��داث��ه��ا 
يف  احللم  حتقق  هل  و�صخو�صها، 
تاأملني  ال��ذي  م��ا  امل��ط��اف،  نهاية 

به؟
اأدبي  مولود  اأول  حتقق"  "حلم 

)ت�ساوؤلت؛  ف�سول  اأربــع  من  يل؛ 
اإ�سرتاتيجيات؛ حتفيزات والف�سل 
اأما  وعــرب(؛  ق�س�ص  ف�سل  الأخــري 
الكتاب  ون�سر  فتاأليف  احللم  عن 
الكاتبة  لقب  ما  يوما  اأحمل  واأن 
اأما  حتقق؛  هلل  واحلمد  حلم  كان 
الكتاب  طيات  بني  �سيجد  القارئ 
حتقيق  اأجــل  من  ي�ساعده  ما  كل 

حلمه والتحليق يف عامل النجاح.

التنمية  يف  م��درب��ة  اأن���ك  ذك���رت 
الب�صرية، هل ميكن ا�صاءة املو�صوع 

مبزيد من التعليق؟
املا�سية  ال�سنة  تخرجت  نــعــم؛ 
معتمدة  ذاتــيــة  تنمية  كمدربة 
للتدريب  الـــــدويل  املـــركـــز  مـــن 
علم  يبقى  ...لكن  والإ�ست�سارات 
وا�سع  ــامل  ع الب�سرية  التنمية 
اأنني  اأقــــول  ـــا  لـــذا دوم وعــمــيــق؛ 
اأتعلم  لزلــــت  ــاعــدة  �ــس مــدربــة 

الكثري...

على  اطالعك  اأن  القول  ميكن  هل 
جعلك  الجنليزي  الأدب  يف  كتاب 
تنهمني من معارفهم، مبن تاأثرت؟

كما ذكرت �سابقا؛ حلد الٱن قراأت 
فقط بع�ص الكتب الق�سرية وذلك 
ال�سنة  بينما  اأكرث؛  اللغة  لتطوير 
 " بعنوان  روايـــة  قـــراأت  املا�سية 

وتاأثرت   "Oliver Twist
 Charles بــكــاتــبــهــا  كــثــريا 

Dickens

بع�س  يف  �صاركت  واأن  �صبق  هل 
اأو  بالكتب  اخل��ا���ص��ة  امل��ع��ار���س 
كانت  كيف  للقراء،  ب��اإه��داء  بيع 

التجربة؟
من  اأنــهــا  الــقــول  واأ�ستطيع  ؛  نعم 
التي  والتجارب  الأوقـــات  اأف�سل 
يتقدم  فعندما  م�ستمرة؛  ــت  لزل
لك قارئ يت�سفح فهر�ص وم�سمون 
كتابك؛ ي�سجعك وميدحك ويراك 
تكمن  هناك  هناك....  له  قدوة 
�سعادتي وتكرب م�سوؤوليتي يف نف�ص 
الوقت... متت دعوتي وم�ساركتي 
و  داخــل  امللتقيات  من  العديد  يف 
ترك  ملتقى  وكــل  الولية  خــارج 

ب�سمة داخلي ل ت�سبه الأخرى.

تودين  ه��ل  ال���ص��دار،  ه��ذا  بعد    
الأدب��ي��ة  لالأجنا�س  غمار  خو�س 

الأخرى؟، عن جديدك الأدبي؟
اأكيد ؛ �سرف يل اأن اأخو�ص اأجنا�ص 
اأدبية متنوعة؛ لكن اأنا دائما يكون 
ذات  الإيجابية  للن�سو�ص  ميويل 
 ... اأكرث  الذاتية  التنمية  طابع 
لطاملا  بعد  لي�ص  اجلديد  عن  اأمــا 

اإ�سداري الأول حديث الولدة.

تعملني  التي  الأ�صياء  عن  م��اذا   
حتقيقها والو�صول اإليها م�صتقبال؟

ــا هو  ــل م ــي؛ ك ــاب ــج ــو اإي ــا ه ــل م ك
لتحقيقه  اأ�سعى  لغريي  و  يل  نافع 
بتوفيق  م�ستقبال  اإليه  والو�سول 

الرحمان طبعا.

كلمة ختامية
اأ�سياء  بنا  يرتكون  للذين  �سكرا 
نبت�سم....�سكرا  جتعلنا  جميلة 

لكم.

مغطاة  ن�شو�شا  تن�شج  �شابة  �شيبوين" كاتبة  "لينا 
برداء التحفيز يف موؤلفها "حلم حتقق"
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تتحدث "لينا �سيبوين" عن الكثري من الطموحات التي تغطيها برداء التحفيز، واالأمل وااليجابية ب�سورة ملفتة وبهية، حيث 
ا�ستطاعت يف عمر 19 �سنة اأن ت�سع ب�سمتها يف عامل التاأليف من خالل كتابها "حلم حتقق" الذي يعد باكورة اأعمالها االأدبية، 
والأن االأحالم تبداأ �سغرية لت�سبح كبرية، ت�سرد لنا لينا �سيبوين، بع�س التفا�سيل االأكرث الهاما يف حياتها، بتدرجات ميكن عدها 
الفا�سل يف حتقيق ما ابتغته، حيث ال تزال تاألف من اأجل ترك ب�سمة من التميز، خا�سة واأنها مولعة بالتنمية الذاتية باعتبارها 
مدربة يف هذا املجال حيث تقول: " دائما يكون ميويل للن�سو�س االإيجابية ذات طابع التنمية الذاتية اأكرث"، وكباب من اأبواب 

النجاح والتفوق وهز اأذرع الف�سل والت�سلق نحو القمة، من والية عنابة، تعطي الكاتبة لينا التي تدر�س �سنة ثانية لي�سان�س تخ�س�س 
لغة اإجنليزية، �سحابات وجرعات متطرا اأمال وبع�سا منها ومن �سغفها وطموحاتها امل�ستقبلية يف هذا احلوار:

فقدت ال�ساحة االأدبية بوالية �سطيف خالل االأيام الفارطة وجها اأخر من وجوهها امل�سيئة ويتعلق االأمر بال�ساعر فاحت 
بلكبري الذي تويف متاأثرا مب�ساعفات فريو�س كورونا، ويعترب الفقيد من مواليد بلدية عني احلجر يف اجلهة اجلنوبية من 

والية �سطيف، وفارق احلياة عن عمر يناهز 54 �سنة بعد م�سوار حافل وعطاء متميز.



حالوة
قال لها �سعي املزيد من ال�سكر

فقامت من مكانها وو�سعت اأ�سبعها يف فنجان 
قهوته وهي تقلد م�سهدا رومن�سيا

وقالت له..حالوت ول نزيدلك
جيبي  وقالها  بكف  اردخها 

ال�سكر
يف  نتورنيو  ــا  ران بالك  يف 

فيلم؟!.

ك�صل �صديد
واحد فنيان بزااااف

جاه �سلل يف رجليه
فرح..جاوه �سحابو فنيانني كيفو يباركولو
قالولو مربوك عليك يا راجل ا�سكون قدك 

تق�سي عمرك قاعد

قالهم ا�سكتوا برك خايف حت�سدوين نو�ص 
من�سي!!؟.

العطلة اأول
قالوا يعطيك ال�سحة �سيدي املدير

ال�سركة  يف  نــخــدم  قــبــلــتــنــي  كـــي 
نتاعكم

على  نحو�ص  وانـــا  �سنني  ع�سر 
خدمة

قالوا املدير مرحبا بك
وهذا هو الربنامج تاعك

عندك يومني تخدم يف النهار
ويومني تخدم يف الليل

ويومني عطلة
بوا�ص حتب تبدا اخلدمة

قالوا بيومني عطلة؟!!.
معلومات م�سلية

الطريق 

اأمثال �سعبية

يف  ي�ساعدها  وهذا  جدا  عالية  احللزون  لزوجة   •
تخطي االأج�سام احلادة، حتى لو و�سعتها فوق �سكني 

و �سفرة حالقة  فاإنها لن تنجرح اأو تنقطع.
اأما  فقط  850ع�سلة  فيه  بالكامل  االإن�سان  • ج�سم 
خرطومه  لذلك  ع�سلة،   40،000 به  الفيل  خرطوم 

قوي جدا، ويتحكم به مبرونة عالية.
وهو   الــعــامل  يف  نفق  اأطـــول  كنلنج  نفق  يعترب   •
مبدينة  كــيــلــو   28 ــول  ــط ب كنلنج  ــال  ــب ج ــرتق  ــخ ي

لوجننان يف ال�سني.
م�سحوق  نرث  وهــي  غريبة  عــادة  الــدمنــارك  يف   •
25عام  العمر  من  بلغ  الــذي  ال�سخ�ص  على  القرفة 
ومل يتزوج بعد، وذلك كتقليد قدمي لتنبيه االأعزب 

اأن عليه الزواج.
، ال يعني عدم  • بقاء االأجهزة يف و�سع اال�ستعداد 
ال  لكي  متاما  اإطفاءها  االأف�سل  �سرفيتها  ا�ستمرار 

ت�ستهلك طاقة.
خ�س�سوا  "�سياتل" باأمريكا  مدينة  يف  عجزة  • دار 
بعدما  معا  وقتهم  ليق�سوا  اأطــفــال  ح�سانة  داخله 
الكبار  ل�سحة  مفيد  دجمهم  اأن  التجربة  اأثبتت 

وتعلم ال�سغار.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على رجلي 
جتري وهو 

يجري �سبقني 
وعيني ت�سوف

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن والع�سرون
 من �سهر جويلية

انت�سارا  يحقق  العثماين  االأ�سطول  ـ   1499
�سبينزا  "معركة  يف  البندقية  اأ�سطول  على  باهرا 
�سفينة   400 خاللها  التقت  حيث  البحرية" 

حربية يف قتال �سار يف البحر املتو�سط. 
املجرية  النم�ساوية  االإمــرباطــوريــة  ـ   1914
اإىل  ذلك  واأدى  �سربيا،  مملكة  �سد  احلــرب  تعلن 

اندالع احلرب العاملية االأوىل. 
جديدا  حزبا  عبا�ص" يوؤ�س�ص  "فرحات  ـ   1938

يدعى "احتاد ال�سعب اجلزائري ".
تناق�ص  الفرن�سية  الوطنية  اجلمعية  ـ   1955
حالة  متديد  وتقرر  اجلزائر  يف  التعذيب  م�ساألة 

الطوارئ.
االأر�سدة  جتمد  الربيطانية  احلكومة  ـ   1956
املالية امل�سرية يف بنوك اإجنلرتا وذلك يف اأعقاب 

تاأميم قناة ال�سوي�ص. 
حول  �سعبي   ا�ستفتاء  جتري  فرن�سا  ـ   1958
د�ستور اجلمهورية اخلام�سة ل�سالح فكرة اجلزائر 

فرن�سية وتزور نتائجه.
بداأت  التي  غران  لو  مفاو�سات   انتهاء  ـ   1961
يف الع�سرين من جويلية دون جدوى ب�سبب اإ�سرار 

الوفد الفرن�سي على م�ساألة ف�سل ال�سحراء.
حمكمة  باإن�ساء  اأمــرا  ي�سدر  بلة  بن  ـ   1964
�سعباين  العقيد  ملحاكمة  ا�ستثنائية  عرفية 
الربملان  األغى  اأن  بعد  فيه  االإعــدام  حكم  وتنفيذ 

قبل ذلك ب�سهرين عقوبة حكم االإعدام.
جون�سون  ليندون  االأمريكي  الرئي�ص  ـ   1965
اأمريكي  جندي   50000 اإر�ــســال  نيته  عن  يعلن 
اإىل  االأمريكيني  اجلنود  عدد  لريتفع  فيتنام،  اإىل 

جندي.   125000
بعد   �سونلغاز  �سركة  باإن�ساء  اأمر  �سدور  ـ   1969

. EGA حل  �سركة كهرباء وغاز اجلزائر
للتجارة  ال�سامل  التاأميم  عن  االإعالن  ـ   1971
و  التجارية  الوظيفة  يف  التحكم  و  اخلارجية 
على  حكرا  الـــواردات  جعل  و  التجاري  التوزيع 

الدولة.
عبد  ال�سوداين  ال�سيوعي  املفكر  اإعدام  ـ   1971
التي  للحملة  ا�ستمرار  يف  وذلك  حمجوب  اخلالق 
انقالب  على  رًدا  ال�سودانية  احلكومة  بها  تقوم 
19 يوليو/متوز الذي �سارك به عدد من ال�سباط 

ال�سيوعيني. 
قائد  ــران  ــم اأوع عمار  العقيد  وفــاة  ـ   1992

الوالية التاريخية الرابعة اإ ثر مر�ص ع�سال.
2000 ـ االإفراج عن 80 �سجينا من "�سجن ميز" 
الرتكابهم  �سجنوا  قد  كانوا  ال�سمالية  اأيرلندا  يف 
بدء  على  داللة  ذلك  جاء  وقد  اإرهابية،  اأعماال 
"اجلمعة  �سالم  اتفاقية  خلطة  النهائية  املرحلة 
وتثبيت  �سجينا   425 �سراح  الإطــالق  العظيمة" 
اجلمهوري  واجلي�ص  املتحدة  اململكة  بني  ال�سالم 

االإيرلندي. 
بريد  اأتالنتك  ال�سناعي  القمر  اإطالق  ـ   2002

 .1
يف  متيم  �سوزان  اللبنانية  املغنية  مقتل  ـ   2008
الراأ�ص  مف�سولة  جثتها  واإيــجــاد  دبــي،  يف  �سقتها 

عن اجل�سد.
ت�سدر  الباك�ستانية  العليا  املحكمة   -  2017
نواز  الـــوزراء  رئي�ص  با�ستبعاد  القا�سي  قــرارهــا 
بعد  الــبــالد  يف  عــام  من�سب  اأي  �سغل  مــن  �سريف 

اإدانته بق�سية ف�ساد.

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

ـــر  ــــــرب م ـــــــق الــــــ�ــــــس ـــــــال يـــــــــا خ

ـــــــــــزرع �ـــســـابـــه ويــــــــا جـــــاعـــــل ال

 كيما �سرتتنا اأول العمر كملنا يف عقابه
حكـــمة

ل���دي���ه���م �جل����������ر�أة على  �ل�����ذي�����ن 
�لذين  ه���م  �ل��ف�����ش��ل  م���و�ج���ه���ة 
بنجاح �ل���������ش����ع����اب  ي�����ق�����ه�����رون 

ـ ماذا �سي�سجل التاريخ يوما عنا يا 
خمرف زمانك؟

م�سعب.خ تب�سة
ــا  ــورون اأنــنــا مل نــوؤمــن بــوجــود ك
املــقــابــر  امـــــتـــــالأت  عـــنـــدمـــا  اإل 

وامل�ست�سفيات!!.
ـ ملاذا اأف�سل دائما اأمام ما يداهمني 
اأر�سدين  عــالوة  �سي  يا  م�ساكل  من 

جزاك اهلل خريا؟
الها�سمي.ك �سوق نعمان
النجاة ومل ت�سلك  اإذا كنت ترجو 
ل  ال�سفينة  اأن  فــاعــلــم  م�سالكها 
لها  اإذا ركبت  مت�سي على ياب�ص..اإل 
يف  اغرق  اأو  اإذن..  عجالت..اإبتكر 

امل�ساكل..لك الختيار!؟.
ـ هذه هي الدنيا يا �سي عالوة هم 

ما  ما�سية  وهي  يبكي  وهم  ي�سحك 
ت�ستنى حتى واحد؟

هناء �ساويل باتنة
لالأ�سف يا هناء كل الهموم اأ�سبحت 
ما  زال  ما  ي�سحك  يل  الهم  مبكية 
من  بلغت  قد  اأنني  رغم  �سادفتو�ص 

الكرب عتيا!؟.
ـ ل�سان الفتى ن�سف ون�سف فوؤاده؟

ن�سال معمرية �سوق اأهرا�ص
فلم تبقى اإل �سورة اللحم والدم..

زّينها باأخالقك تزيان؟!!.
الأك�سجني  اأزمــة  افهمت�ص  ما  اأنــا  ـ 

منني تخرج يف كل مرة؟
حممد.غ خن�سلة
يعفو  اهلل  امل�ستهلكني  كــرثة  مــن 

عليهم وعلينا؟!.

هذا هو 
اخرتاق 
قواعد 

ال�سالمة 
والوقاية 
�سخ�سيا؟!
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�سورة م�سحكة



متكنت م�سالح ال�سرطة باأمن دائرة 
عــني مليلــة بواليــة ام البواقــي، مــن 
توقيف 7 اأ�سخا�ص تورطوا يف جرمية 
العقــد  يف  �ســاب  �سحيتهــا  راح  قتــل، 
الثــاين من العمــر وحجز �ســالح ناري 
واأ�سلحة بي�ساء حمظورة وخراطي�ص 

ا�سلحة �سيد.
حيثياتهــا  تعــود  الق�سيــة  وقائــع 
اإىل اأم�سيــة عيداالأ�سحــى، اأين تلقت 

م�سالــح امن دائــرة عني مليلــة مكاملة 
اال�ستعجــاالت  ق�ســم  مــن  هاتفيــة 
الطبية للم�ست�سفــى، مفادها ا�ستقبال 
�سخ�ــص م�ســاب بجــروح بليغــة، لفظ 
انفا�ســه هنــاك متاأثــرا بهــا، حيث مت 
حتديــد هويــة املتورطــني يف عمليــة 
االعتــداء علــى ال�سحيــة باإ�ستعمــال 
�سالح نــاري والذين تــرتاوح اأعمارهم 
بني 21 و27 �سنة، مع اإ�سرتجاع اأدوات 

اجلرميــة، والتــي مت اإخفائها باإحكام 
باأحــد املناطق املعزولــة، مع ا�سرتجاع 
املركبــة امل�ستعملــة يف اجلرميــة التي 
عــرث بها علــى مقــالع تقليــدي ال�سنع 
وبقعة من الــدم، فيما مت حجز داخل 
م�سكــن اأحــد املتهمــني 88 خرطو�ســة 
حيــة خا�ســة باأ�سلحــة ال�سيــد، ليتم 
تقــدمي املتهمــني اأمــام نيابــة حمكمة 

عني مليلة.

ميلة

بن �ستول. �ص

بن �ستول. �ص

اأم البواقي

تب�صة

منى. ب

فيما تعر�ض �شاب اإىل اعتداء ب�شاطور على م�شتوى الراأ�ض بعني فكرون

الأمن م�شالح  لدى  ب�شكوى  تقدموا  مواطنا   33

الإقت�سادية  الــفــرقــة  عنا�سر  متــكــن 
توقيف  من  تب�سة،  ولية  باأمن  واملالية 
ن�سب  ق�سية  يف  متورط  عقاري  مرقي 
وهمية  �سكنية  �سقق  وبــيــع  واحــتــيــال 

للمواطنني مقابل مبالغ مالية باهظة.
وجائت هذه التحقيقات التي قامت ذات 
الهيئة بناء على �سكوى تقدم بها �سحايا 
تعر�سهم  مفادها  �سخ�سا،   33 عددهم 
ــد  اأح طـــرف  ــن  م والإحـــتـــيـــال  للن�سب 
ببيع  وعدهم  الــذي  العقاريني  املرقيني 
مالية  دفعات  مقابل  ت�ساهمية  �سكنات 
وفتحت  قانونا،  املحدد  لل�سعر  ترقى  ل 
حتقيقا  واملالية  الإقت�سادية  الفرقة 
با�ستدعاء  قــامــت  حيث  الق�سية،  يف 
 33 عــددهــم  الــبــالــغ  ال�ساكني  و�ــســمــاع 
املتعلقة  امللفات  وا�سرتجاع جميع  �ساكي، 
ــروع، واملــتــمــثــلــة يف الــعــديــد من  ــ�ــس بــامل
الإدارات منها "مديرية ال�سكن، مديرية 
ال�سرائب،  مديرية  والتعمري،  البناء 
التقنية،  لــلــرقــابــة  الــوطــنــيــة  الهيئة 
اإلخ..."،  لل�سكن  الــوطــنــي  الــ�ــســنــدوق 
�سماع  مت  التحقيق  ملجريات  وا�ستمرارا 

وبعد   ،07 وعددهم  الق�سية  يف  اأطراف 
امل�سرتجعة،  الوثائق  جميع  يف  التدقيق 
مت اإثبات واقعة الن�سب والحتيال على 
اجلمهور من قبل ذات املرقي العقاري من 
خالل ا�ستغالله ل�سقق الزبائن وا�ستالمه 
دون  �سحاياه  من  معتربة  مالية  مبالغ 
حترير عقود البيع على الت�ساميم، عدم 
تاأمينه  وعــدم  ال�سغال  لإجنــاز  اإمتامه 
املرقي  تقيد  ــدم  ع باأكمله،  للم�سروع 
قانونا  املحدد  الأق�سى  بال�سعر  العقاري 
التجاوزات،  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة 
جرم  العقاري  املرقي  حق  يف  ثبت  كما 
طبقا  الــعــقــاريــة  امللكية  على  الــتــعــدي 
مثل  يف  بها  املعمول  القانونية  للمواد 
اللجنة  تورط  يثبت  كما  احلــالت،  هذه 
الولئية للطعن املكلفة بالبث يف حتقيق 
مطابقة البنايات كونها تغا�ست عن قرار 
البناء  مديرية  وتقرير  الدائرة  جلنة 
العقاري  املرقي  رف�ص  املت�سمن  والتعمري 
بخ�سو�ص منح رخ�سة اإمتام م�سروع بناء 
اإجـــراءات  ملف  اإجنــاز  ليتم  ال�سكنات، 

جزائية �سد املرقي العقاري.

بوا�سطة  اعتداء  اإىل  �ساب  اأم�ص،  تعر�ص 
عني  مبدينة  الراأ�ص  م�ستوى  على  �ساطور 
ــرون، حــيــث مت حتــويــلــه عــلــى جناح  ــك ف
اإىل م�ست�سفى مدينة ق�سنطينة  ال�سرعة 

اأ�سباب  تبقى  فيما  اإ�ــســابــتــه،  خلــطــورة 
با�سرته  حتقيق  حمل  اخلطري  العتداء 
م�سالح الأمن التي دخلت يف عملية بحث 

وا�سعة عن الفاعل. 

�سي الأورا�سي..
العز  بــعــد  ــيــارة  ــ�ــس ال مـــن  نـــزلـــوه 
وركبوه على ظهر حمار... وعدوه 
مب�ستقبل زاهر حتى حتولت جنتو 
يف  امل�سكني  عط�ص  قــيــفــار...  اإىل 
هاذي  املرار...  و�سرب  ال�سيف  عز 
من  هربلهم  حتى  لكبار...  فهامة 

الدوار...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف 7 اأ�سخا�ش قاموا بقتل �ساب ع�سية عيد الأ�سحى

وجب الكالم

ما يجب اأن نعرتف به هو اأن هذا العامل الذي نعي�ص فيه 
عبارة عن لعبة، وعلى وجه التحديد هو عبارة عن "رقعة 
�سطرجن"، لها قواعدها وقوانينها، وما يجب اأن نعرتف به 
قد  اأطراف  تديرها  والقواعد  القوانني  هذه  اأن  هو  اأي�سا 
اأو معيار،  باأي مقيا�ص  بها قيا�سا  اأنف�سنا  نقارن  اأن  ال ميكن 
خا�سة ما تعلق بنا نحن �سعوب البلدان التي تعرف تاأخرا 
يف مواكبة الدول املتقدمة يف �ستى امليادين، معنى هذا اأننا 
عبارة عن �سعوب ال متلك تلك االأدوات التي متكننا من اأن 
نقف ندا ملهند�سني يتحكمون حتى يف مفا�سل الدول العظمى 
ويتحكمون يف االقت�ساد العاملي ويف ال�سحة العاملية، لهذا 
القواعد  اأن  هو  هذا  من  كنتيجة  به  نخرج  اأن  يجب  فما 
املفرو�سة هي قواعد ال ميكننا اأن نتمرد عليها فل�سنا منلك 
اإلغائها، ول�سنا منلك من  البديل ول�سنا منلك ما ميكننا من 
من  ميكننا  ما  والع�سكرية  واالقت�سادية  العلمية  املوؤهالت 

اأن نخرج عن اإطار رقعة ال�سطرجن التي نعي�ص بداخلها.
"يف  العامل  اأدخــلــت  جائحة  امل�ستجد،  كــورونــا  فريو�ص 
بع�سه"، وق�سمت العامل بني من يوؤمن بوجود هذا الفريو�ص 
ومن يتهكم وي�سخر وي�ستهزئ وي�ستخف به، وق�سمت العامل 
بني من يرى يف االأمر جمرد خطاإ اأثناء القيام بتجارب "يف 
خمرب ما" وبني من يرى باأن االأمر ال يتعدى كونه موؤامرة 
باأن  يرى  من  بني  العامل  ق�سمت  كما  االأطـــراف،  جمهولة 
لل�سالح  فيها  وجــود  ال  ثالثة  عاملية  بحرب  يتعلق  االأمــر 
وكال�سيكي  قدمي  باأ�سلوب  يتعلق  االأمر  باأن  يرى  من  وبني 
القت�سام الغنائم بني "دول ما"، واأيا كانت احلقيقة اإال اأننا 
ك�سعوب تنق�سنا املعطيات وتنق�سنا االأدوات يجب اأن نوؤمن 
بحقيقة واحدة، وهي اأننا ال منلك حال وال منلك راأيا يف كل 
ما يجري، بل اإننا �سعوب م�سرية وفق "ا�سرتاتيجية ونظام 
قبلنا  فــاإن  نرف�سهما،  اأن  واإمــا  بهما  نقبل  اأن  اإمــا  عامليني" 
فلن  رف�سنا  واإن  ال�سنوات  من  ملزيد  حياتنا  ن�سمن  فرمبا 
يكون لراأينا وزن الأننا ل�سنا يف نظر "النظام العاملي" �سوى 
اأرقام ميكن اإلغاوؤها مبجرد و�سول الفريو�ص اإىل "رئتي كل 
وبالتايل  خارقة،  مبناعة  يتمتع  كان  من  اإال  منا"  واحــد 
"م�ساهري  حياة  األغى  الذي  الفريو�ص  هذا  باأن  نرى  فنحن 
قد  عمالقة"  و�سيا�سيني  وريا�سيني  اأج�سام  كمال  واأبطال 
�سلطة" عن  وال  جاه  وال  "مال  "معريفة" وال  ال  تثنيه  ال 
اليوم  فالتهكم  وبالتايل  عــادي،  مواطن  اأي  حياة  اإلغاء 
نراه حماقة و�سفاهة، واال�ستخفاف بالفريو�ص ا�ستخفاف 
ال�سخرية  لنا  يتيح  ما  العلم  من  منلك  ال  الأننا  بــاالأرواح، 
العامل  يف  االأطــبــاء  كبار  "عجز  بفريو�ص  واال�ستخفاف 
والبيولوجيا  الطب  نوابغ  هزم  فريو�ص  بل  مواجهته  عن 

واأفقدهم حياتهم".
ما نريد قوله، طاملا اأننا مل نعد منلك االأدوات التي تتيح 
�ستى  يف  اأ�سعف  اأننا  وطاملا  الفريو�ص،  هــذا  مواجهة  لنا 
مبنطق  ن�سلم  اأن  فيجب  منطقنا  نفر�ص  اأن  من  امليادين 
اأننا ل�سنا قادرين على اال�ستقالل  "النظام العاملي"، وطاملا 
اأن  نعي�ص فيها" فيجب  التي  ال�سطرجن  "رقعة  بواقعنا عن 
ن�سلم بالواقع، والواقع هو اأن غاية النظام العاملي وا�سحة 
و�سيلة  اللقاح  يعترب  والــذي  االأوىل  بالدرجة  املــال  وهي 
احلياة  "عودة  مقابل  اللقاح  قبلنا  لو  فماذا  لتح�سيله، 
اأي�سا  اأ�سبح واقعا  واللقاح  فالكورونا واقع  اإىل طبيعتها"؟ 
الأن  يوؤهلنا  ما  منلك  ال  واأننا  خا�سة  منه  مفر  ال  والواقع 

نتمرد على هذا الواقع.

كورونا واقع

حمزه لعريبي
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توقيف مرقي عقاري قام ببيع �سقق 
بتب�سة "وهمية" لزبائنه 

�ساب يتعر�ش اإىل اعتداء ب�ساطور 
على م�ستوى الراأ�ش بعني فكرون

باتنـة

�شطيف
بعدما جمع 1.8 مليار لنقله اإىل اأملانيا 

الأمن يحقق يف العثور 
على جثة �ساب بربيكة

الأمن يحقق يف حادثة حتر�ش 
مدرب بالعب اأ�ساغر وفاق �سطيف 

اإتالف 2000 هكتار من امل�ساحات 
الغابية خالل �سنة 2020 ب�سطيف

وفاة الطفل اأ�سيل بعد معاناة 
طويلة مع املر�ش 

اإنقاذ 986 هكتار 
واإتالف م�ساحات �سا�سعة 

من اأ�سجار ال�سنوبر
 يف غابة تيكوبا

فتحت م�سالح االأمن بربيكة بباتنة، حتقيقا بعد العثور 
�سباح اأم�ص، على جثة �ساب مرمية مبحاذاة املن�ساأة الفنية 

اجلديدة يف الطريق املوؤدي اإىل منطقة لفرا�ص بربيكة، 
ويدعى ال�سحية بالل نا�سري وهو تاجر األب�سة بو�سط مدينة 

بريكة، حيث مت نقل جثته اإىل م�سلحة احلفظ بامل�ست�سفى 
لعر�سها على الطبيب ال�سرعي وحتديد اأ�سباب الوفاة.

فتحت م�سالح االأمن بوالية �سطيف حتقيقا يف حادثة 
حتر�ص مدرب يف اأ�ساغر وفاق �سطيف بالعب من النادي 

بغابة "الرا�ص" مبدينة �سطيف، وهي احلادث التي مت تداولها 
عرب فيديو خالل ال�ساعات الفارطة، وقررت اإدارة الوفاق 

اإنهاء مهام مدرب �سنف االأ�ساغر وف�سخ عقده ح�سبما اأكده 
رئي�ص جمل�ص اإدارة النادي عبد احلكيم �سرار الذي تاأ�سف 

كثريا للحادثة والتي اعتربها معزولة بحكم اأن فئة االأ�ساغر 
تتواجد يف عطلة خالل الوقت الراهن.

ك�سفت حمافظة الغابات لوالية �سطيف، عن ح�سيلة 
ن�ساطاتها خالل مو�سم مكافحة احلرائق خالل ال�سنة 

الفارطة، حيث مت ت�سجيل احرتاق 2002 هكتار من 
امل�ساحات التي طالتها احلرائق، وهي احل�سيلة االأكرب ح�سب 

م�سوؤويل املحافظة طيلة ال�سنوات الفارطة، ومت ت�سجيل 
خمتلف  عرب   49 ت�سجيل  مع  احلرائق  الإخماد  تدخل   300

مناطق الوالية، مع ت�سجيل تراجع ملحوظ يف اأعداد 
احلرائق امل�سجلة خالل ال�سنة اجلارية.

تويف نهار االأم�ص الطفل اأ�سيل بوغرارة )06 �سنوات( 
مبنزل عائلته ببلدية بوطالب جنوب والية �سطيف بعد 
�سراع طويل مع املر�ص الذي اأنهك ج�سده واملتمثل يف ورم 
على م�ستوى الدماغ، وكان من املفرت�ص اأن يتم نقل الطفل 

اأ�سيل اإىل اأملانيا من اأجل ال�سروع يف العالج بعد اأن متكن 
املح�سنون من جمع مبلغ مايل يناهز 1.8 مليار �سنتيم والذي 

ميثل تكاليف ال�سفر والعالج بعد حملة ت�سامنية كبرية، غري 
اأن تاأخر احل�سول على التاأ�سرية حرم اأ�سيل من ال�سفر اإىل 

وا�سلت الوحدات العملية اخلارج رغم النداءات املتكررة من طرف عائلة الطفل.
للحماية املدنية لكل من 

�سلغوم العيد، الوحدة 
الرئي�سية ميلة، التالغمة، 
تاجنانت والرتل املتحرك 

ملكافحة حرائق الغابات منذ 
يوم االأحد اإخماد حريق غابة 

مب�ستة جبل تيكويا ببلدية 
�سلغوم العيد، حيث مت ت�سجيل 

احرتاق م�ساحة �سا�سعة 
من اأ�سجار ال�سنوبر احللبي 

وال�سرو، فيما مت اإنقاذ باقي 
الغابة املقدرة بحوايل 986 

هكتار، ومتت عملية اإخماد 
احلريق بح�سور املدير الوالئي 

للحماية املدنية بالنيابة، 
وحمافظ الغابات، فيما 

ا�ستغرقت عملية االإخماد 
حوايل 20 �ساعة متوا�سلة، 

بينما يبقى �سبب احلريق 
جمهوال. 
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